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INTRODUKSJON

«MED ORDET I SIN MAKT – 000 10 STÅENDE UTRYKK, FASTE FRASER, 
ORD OG VENDINGER» har samlebetegnelsen fraseologi, og inneholder alt fra ordspråk 
og lengre uttrykk, til kortere fraser og ordforbindelser helt ned til enkeltord. 

Hensikten har vært å samle flest mulig faste uttrykk, ord og vendinger som brukes i 
billedlig eller overført betydning, forklare hva de betyr eller innebærer, og gjøre dem 
tilgjengelig mellom to permer.

Målet er at boka skal bidra til å skape økt oppmerksomhet og interesse for dette 
språkområdet, og til å gi leseren et større ordforråd og en bedre språkfølelse.

Det anbefales å gjøre seg kjent med boka ved å bla litt att og fram, og lese litt her og der. 
De fleste uttrykk finnes i flere varianter, og dermed på flere steder.
Om man ønsker å vite mer om tilblivelse, innhold og oppbygning er det et forord 
på neste side.                                                                                                                                  





 
FORORD 
 
 
 
«MED ORDET I SIN MAKT – 10 000 STÅENDE UTTRYKK, FASTE FRASER, 
ORD OG VENDINGER» er en samling av faste uttrykk i det norske språk. Det som 
for mange år siden startet som en hobby med å samle de mest håndfaste stående 
uttrykk, ble etter hvert utvidet til å ta med alle typer ord og utrykk som brukes i 
billedlig eller overført betydning og i faste ordforbindelser. Mengden ble etter hvert 
så stor at tanken om å utgi en egen fraseologisk bok meldte seg, med det alvor som 
dermed måtte legges for dagen.   
 
Interessen skyldes dels egen tilbøyelighet til å bruke faste uttrykk, skriftlig som 
muntlig, og dels irritasjon over alle feil og unøyaktigheter som finner sted i den 
alminnelige bruk. Uttrykk blandes sammen, komponeres galt eller brukes i feil 
sammenheng.   
Eksemplene på hårreisende feilbruk florerer, men de skal få ligge. Derimot tar jeg 
med det sjarmerende «bøye seg i hatten», uttalt mer eller mindre bevisst av et av våre 
langrennsess straks hun var kommet i mål etter et OL- løp. Det spesielle i dette tilfelle 
er at «ta av seg hatten for» og «bøye seg i støvet for» praktisk talt betyr det samme, 
«uttrykke respekt og beundring for». Formuleringen kan derfor sees på som en 
morsom rasjonalisering, men er altså ikke i pakt med formålet med denne boka. 
 
Faste utrykk utgjør en viktig del av språkets fundament og særpreg, hvorav en stor del 
ikke uten videre kan forstås av barn eller mennesker som ikke er vokst opp i Norge.  
Når det så er påvist at uttrykkene brukes mindre enn før, og mange nærmest står i fare 
for å dø ut, er det behov for å aktualisere dette språkområdet. Selv om det norske 
språk er og må være i en viss utvikling, må ikke det føre til at det forflates eller 
utarmes.   
 
Hensikten med dette tiltaket har derfor vært å gi et lite bidrag til å holde 
språksegmentet levende. Målet er at boka skal bli et arbeidsredskap, gjerne med 
endringer og tilføyelser hos skribenter, lærere, skoleelever og andre som kan ha nytte 
av å ha storparten av norske utrykk og faste ordforbindelser samlet på ett sted. 
 
 
«MED ORDET I SIN MAKT – 10 000 STÅENDE UTTRYKK, FASTE FRASER, 
ORD OG VENDINGER» er en samling av uttrykk der innholdet med et overordnet 
begrep kalles fraseologi, et språks særegne uttrykk og formuleringer, herunder alle 
typer vendinger og faste konvensjonelle ordforbindelser. Uten spesielle regler 
strekker de seg fra ordspråk og lengre utrykk, via de mindre, av typen «drikke noen 
under bordet», til de helt enkle, «gå bort».  
 
De idiomatiske uttrykkene dekker mye av dette karakteristiske språkområdet. Et 
idiom kan defineres som et uttrykk eller vending som er temmelig fast i sin ytre form, 
og der den samlende betydning ikke fremgår av ordene eller enkeltelementene i 
uttrykket. Idiomatiske uttrykk betegner abstrakte fenomener og er større enn 



enkeltord, men i sin grunnform normalt mindre enn hele setninger, som «kaste noen 
blår i øynene», «kjøpe katta i sekken», «strø salt i såret» og «fly i flint». Svært ofte er 
de idiomatiske vendingene formulert som sammenligninger, som «sove som en stein» 
og «ha det som plommen i egget».   
 
Et ord som brukes mye i dagligtalen, er metafor. Begrepet betegner ord og 
ordforbindelser som overføres fra sin normale, bokstavelige betydning til en annen, 
en billedlig bruk. Man sier eller skriver en ting for å uttrykke noe annet, for eksempel 
speil i stedet for vannflate. En metafor defineres ofte som en forkortet 
sammenligning, (uten sammenligningsord), for eksempel, «hun er en uslepen 
diamant», «skogens konge», «fjellets fot» og «gå på trynet». Metaforene går ut over 
de idiomatiske vendingene ved at de også rommer enkeltord, som «gås», «kjemi», 
«nåløye» og «papirtiger». Slike er tatt med uten grenser. 
 
Ordspråk (eller det synonyme, ordtak) er korte, velformulerte og rytmiske hele 
setninger som på en konkret måte uttrykker livsvisdom, allmenngyldige sannheter, 
erfaringer eller betraktninger av forskjellig slag, som «når katten er borte, danser 
musene på bordet». De skiller seg ut fra andre faste uttrykk blant annet ved sin stil og 
form. I denne boka er storparten av de mest matnyttige ordspråkene tatt med, som 
«man skal ikke skue hunden på hårene», «liten tue velter stort lass», «det koster å 
være kar» og «bedre sent enn aldri». Ofte inngår (også) ordspråket i forkortet eller 
tilpasset versjon, som «kjøpe katta i sekken», «smi mens jernet er varmt» og «føle / 
merke hvor skoen trykker». De har da en form som kan tilpasses en konkret 
sammenheng, og varieres i tid, tall og person, som «snakk om å kjøpe katta i sekken» 
og «det gikk den veien høna sparker».  
 
Alle mulige slags økenavn og skjellsord, som «flyfille», «hespetre» og «kronidiot» 
inngår i samlingen. Likeledes bannord, som «fy til rakkeren», «i helvete heller» og 
«for satan».  
 
En rekke fremmedspråklige ord og uttrykk som er innarbeidet i det norske språk, har 
fått sin naturlige plass, som «nachspiel», «headhunter», «underdog», «carte blanche» 
og «gå åt skogen». 
 
Slang, en uformell språkvariant, ofte tids- og gruppebegrenset, er forutsetningsvis 
ikke med i samlingen, men svært mange slangpregede ord og uttrykk inngår fordi de 
er varig etablert i språket, som «purk», «gryn» og «helt pyton».    
 
Ut over bokas egentlige formål er det dessuten tatt med en rekke ord rett og slett fordi 
de er lite brukt eller spesielt uttrykksfulle, som «vederkvegelse», «helligbrøde», 
«bramfri», «obsternasig» og «skinnbarlig».  
 
Uttrykkene er tatt med uten å skjele til hvor aktuelle de er eller hvor mye de blir 
brukt. Storparten av uttrykkene er av gammelt opphav, men det kommer nye til.  
«Gå på veggen» brukes eksempelvis svært ofte, mens «kaste noen blår i øynene» 
brukes sjelden. Selv om forfatteren har stor sans for den ungdommelige sjargong, er 
kravet for å bli tatt inn i boka at uttrykket må være godt befestet i språket. 
 



Rent språklig er det ingen stram eller helt konsekvent linje; valg er ofte gjort ut fra 
hva som er mest vanlig eller klinger best i uttrykket, som «være fløyet fra redet» og 
«skite i eget reir», eller; «stå for døren» og «vise noen døra». Samme ord forekommer 
altså med forskjellige (godkjente) skrivemåter, nærmest uten styring, (frem / fram; 
ben / bein; nesen / nesa). Bokas språklige hovedtendens må sies å være moderat 
bokmål.   
 
 
I ARBEIDET med boka er alt tilgjengelig av ordbøker selvfølgelig brukt 
hemningsløst. Det som for noen år siden startet med å bla, gikk heldigvis mer og mer 
over til å slå opp i ordbøker. Googling på nettet har vært særlig nyttig for verifisering 
og eksempler på bruk. Mange ordbøker har god dekning av uttrykk, men de er ikke 
alltid lett å finne og har begrenset plass til forklaring.  
 
Mine hovedkilder har vært disse: 
«Bokmålsordboka» (Kunnskapsforlaget). 
«Norsk riksmålsordbok» (Det norske Akademi for Språk og Litteratur / 
Kunnskapsforlaget). 
«Norsk ordbok» (Cappelen).  
«Den danske ordbog» (Det danske Sprog- og Litteraturselskab). 
 
Profesjonelle språkfolk har sagt at det er vanskelig å presentere fraseologiske utrykk i 
en bok slik at det blir lett å finne fram. En større sannhet er knapt uttalt.  
Oppbygningen er rimelig greit forklart nedenfor. 
 
 
STÅENDE UTTRYKK og faste formuleringer er en viktig del av språkets struktur. 
Dette også fordi vårt alminnelige begrepssystem, som vi tenker og handler etter, er 
grunnleggende billedlig. At vi finner igjen tilsvarende faste uttrykk på kryss av 
landegrensene, gjør at de er med på å binde mennesker med forskjellig morsmål 
sammen. 
 
Det er hevdet at dannelsen av billedlige uttrykk i stor grad skyldes et slags 
menneskelig behov som ikke kan tilfredstilles av nøktern normalprosa. Gjerne det. 
Uansett, språklige bilder brukes hele tiden fordi de ofte gir et mer presist og 
uttrykksfullt utrykk for hva man mener, enn lange forklaringer. 
Å bidra til å blåse støvet av dem oppleves derfor som en viktig misjon i 
pensjonisttilværelsen.   
 
Norsk fraseologi og norsk kultur er tett sammenbundet. Sitat: «å lære en kulturs 
idiomer og andre faste uttrykk er å dyppe seg selv ned i den kulturen». 
Utsagnet sier alt om betydningen av å pleie det idiomatiske språket.  
 
Med et så stort antall uttrykk sier det seg selv at boka inneholder feil og 
unøyaktigheter. Man stiller seg derfor laglig til for hogg, noe som er til å leve med for 
en som ikke er språkprofessor. 
Dette faktum gjør imidlertid samlingen til en virkelig arbeidsbok, der man må lete litt, 
rette her og der og kanskje skrive inn nye uttrykk. 



 
Om undertegnede skal opphøye seg til å gi råd om bruk av de mer håndfaste og 
kraftfulle faste uttrykk, måtte det bli å anvende dem med nennsom hånd og ikke i 
utrengsmål. Riktig og avpasset bruk vil gi en skriftlig fremstilling ekstra liv, mens en 
overdreven og for hyppig bruk vil kunne svekke inntrykket av originalitet og kvalitet.  
 
 
OM REDIGERING OG OPPBYGNING skal bare sies at uttrykkene er ordnet i 
alfabetisk rekkefølge. Primært er de søkt skrevet etter verb i infinitiv, men avvikene 
er vel nærmest hovedregelen, ettersom mange er ført opp i sin mest naturlige eller 
brukte form. Mange uttrykk kan ha to eller flere jevnbyrdige verb, og det kan være litt 
tilfeldig hvilket som står først. En hjelp er det i at samme utrykk svært ofte finnes 
igjen på ulike steder, for eksempel også i nektende eller passiv form, eller de rett og 
slett er skrevet inn i ulike varianter, ofte med kryssreferanser. Uttrykk i presens er 
særlig å finne bak «noe», «noen» og «det / noe». 
 
Boka inneholder over 100 sider med enkeltord eller kortformer oppført etter den 
ubestemte artikkel. Ofte er disse nøkkelordet i et lengre uttrykk og derfor en dublering 
der det samtidig vises til det aktuelle fulle uttrykk. Det vil være lurt å kikke bak «ei», 
«en» eller «et» om man sliter med å finne det man leter etter. Der substantivet helst 
eller like gjerne brukes uten artikkel, er det ført opp på nytt bak en skråstrek. 
 
De fleste uttrykkene er forklart i flere varianter eller nyanser adskilt med semikolon.   
Mange uttrykk har to eller flere helt ulike betydninger, som da er adskilt med tall. For 
orden og sammenlignings skyld er ordets eller uttrykkets vanlige, dvs. ikke overførte 
betydning i stor grad tatt med. Det er normalt ført opp bak tallet 1. Sporadisk er det 
tatt med eksempel på bruk av uttrykket, litt avhengig av behov og plass. Automatisk 
sortering gjør at utrykk med ord i parentes og deretter ord skilt med skråstrek kommer 
først under hver bokstav. 
 
Bruken av referanse, jevnfør, er på ingen måte systematisk gjennomført. Den er 
snarere bevisst gjort litt vill. Særlig viser jf. til utrykket formulert på en annen måte 
eller til et annet utrykk som betyr (noenlunde) det samme. Men svært ofte viser det til 
et utrykk med samme nøkkelord, men med en helt annen mening, eller til noe annet 
etter innfallsmetoden.  
Bruken av han eller hun i uttrykk og eksempler er stort sett tilfeldig valgt. 
Til slutt nevnes at spørsmålstegn og utropstegn er utelatt, og at hverken gud eller 
satan er velsignet med stor forbokstav.  
 
Det viktigste rådet er å bla litt fram og tilbake, lese litt her og der og bli kjent med 
boka, som vil gi mange en betydelig språklig tilvekst – og av og til en god latter. 
 
 
LYKKE TIL! 
 
  
Håkon Lutdal 
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A la (fr) – I likhet med; på samme måte som; i stil med; inspirert av. 
Ai / ai – ai / ai – ai, for en flott dame – Brukes som uttrykk for overraskelse, velvære 
el. beundring; (jf, oi); (jf, snakk om); (jf, maken til).  
Akk – Brukes for å uttrykke sorg, vemod, beklagelse el. hjelpeløshet, (oftest litterært); 
(jf, være tung til sinns); (jf, klage sin nød).  
Akk a meg / akkameg / akk a meg, så vakkert det er her – Brukes for å uttrykke en 
(oftest positiv) holdning; (jf, jøye meg); (jf, du verden / store verden).  
Akk ja / akk nei / akk ja (sann), livet er ikke lett – Brukes (særlig) for å uttrykke 
hjelpeløshet el. resignasjon; (jf, henge med geipen). 
Akk og ve / men akk og ve, det ble kluss i opplegget – Jf, akk; (jf, ve og vel).  
Akke seg (over noen / noe) / han akker seg stadig over ungdommen – Si akk; beklage 
seg høylytt (over noen / noe); (jf, klage og syte). 
Aksjene står høyt hos noen / hans aksjer står høyt hos sjefen – Noen / noe er 
populær(t) hos el. høyt ansett av noen; (jf, noens aksjer stiger / faller (hos noen)). 
Albue seg (frem) / hun albuet seg inn i styret (3) – 1. Flytte seg fremover med albuene 
2. trenge seg gjennom en menneskemengde 3. komme seg frem uten hensyn til andre, 
(f eks. karrieremessig); (jf, ha spisse albuer).  
Aksle seg frem – Trenge seg frem, (gjennom folkemengden).  
Aksle sitt skinn – Gjøre seg kampklar, (eg. ta på seg kampdrakten). 
Aldri bli menneske igjen / mer – Være legemlig el. åndelig ødelagt; aldri gjenvinne 
sin førlighet, sine intellektuelle ferdigheter el. sin følelsesmessige likevekt, (f eks. 
etter ulykke el. stor sorg); (jf, bli et nytt og bedre menneske). 
Aldri glemme noen for noe – Ikke glemme at noen har gjort noe bestemt for en, (også, 
sent glemme); (jf, være noen evig takknemlig).    
Aldri i evighet / så langt vil du aldri i evighet hoppe – Aldri noensinne; ikke i vår 
levetid; (jf, i evigheter); (jf, det er evigheter siden). 
Aldri i livet / jeg vil aldri i livet kunne tilgi henne (2) – 1. Overhodet ikke; absolutt 
ikke 2. aldri noensinne; (jf, bedre sent enn aldri). 
Aldri i mine skapte dager / aldri i mine skapte dager har jeg sett noe lignende – Jf, 
aldri i mitt syndige liv; (jf, ha gode dager). 
Aldri i mitt syndige liv / jeg har aldri i mitt syndige liv opplevd noe sånt – Aldri før; 
ikke noen gang; (jf, i levende live); (jf, en dødssynd).  
Aldri i verden / aldri i verden om det er straffespark – Slett ikke; ikke på noen måte. 
Aldri slå feil – Jf, det slår aldri feil; (jf, holde stikk); (jf, slå feil). 
Aldri så galt at det ikke er godt for noe – Jf, det er aldri så galt at det ikke er godt for 
noe; (jf, stå opp med det gale beinet først). 
Alfa og omega (gre) – 1. Den første og siste bokstav i alfabetet 2. først og sist 3. det 
fundamentale; grunnprinsippet; (jf, være alfa og omega). 
Alias (la) / Egon Olsen alias Arve Opsahl (1) / Sara Fabritius alias Cora Sandell (2) – 
1. Som egentlig heter 2. også el. bedre kjent som; som går under navnet; (jf, et alias); 
(jf, en alias); (jf, noens annet jeg). 
All den stund / tid / all den stund du ikke forteller sannheten – Så lenge; ettersom; 
siden; (jf, i skrivende stund); (jf, med tid og stunder). 
All landsens / han frykter all landsens ulykker – Alle mulige slags; alle tenkelige.  
All min tid / skolen tar all min tid (1) / jeg vil elske henne all min tid (2) – 1. Hele 
dagen; all ledig tid 2. bestandig; hele livet; (jf, den tid den sorg). 
All right (eng) / all right, vi kan gå på kino (3) – 1. Akseptabel; i orden; okay 2. 
(igjen) frisk el. i psykisk balanse; utenfor fare 3. brukes som aksepterende svar på et 
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spørsmål el. oppfordring; okay 4. brukes for å uttrykke innrømmelse; men all right; 
okay; (jf, ålreit); (jf, okay); (jf, være i den skjønneste orden).  
All verden / jeg protesterer for all verden (2) / han vet all verden (3) – 1. Hele verden 
2. alle mulige mennesker; alle og enhver 3. en stor mengde av noe; (jf, ikke bety all 
verden); (jf, for alt i verden); (jf, verden vil bedras). 
All verdens / vi dynges ned av all verdens teorier – En svært stor mengde; en masse 
forskjellig slags; (jf, ingen verdens ting); (jf, verden vil bedras). 
Alle dager – Alltid; hele tiden; (jf, i alle dager); (jf, natt og dag). 
Alle dører lukker seg for noen – Man blir avvist alle steder hvor man henvender seg; 
ingen vil ha noe med en å gjøre; (jf, bli / være uglesett). 
Alle dører åpner seg for noen – Man blir godt mottatt alle steder man henvender seg; 
man har lett for å få kontakt el. vinne fram, (og dermed ha valgmuligheter). 
Alle gode ting er tre – 1. Brukes etter to mislykkede forsøk, i håp om at det lykkes 
tredje gang 2. brukes etter det siste av tre vellykkede forsøk. 
Alle mann / alle mann alle – Alle sammen; hver eneste en, (av en gruppe). 
Alle mann på dekk – 1. Alle må møte på dekket av skipet 2. alle til aksjon; alle må trå  
til; (jf, gå mann av huse); (jf, gå ned med mann og mus). 
Alle mann til pumpene – Jf, alle mann på dekk; (jf, være helt pumpa). 
Alle monner drar – All tilvekst el. økning hjelper; (selv det aller minste) gjør (litt) 
monn; (jf, ta sin monn igjen); (jf, være som å pisse i havet). 
Alle mulige og umulige / jeg har prøvd alle mulige og umulige kurer – Mange 
forskjellige, ofte spesielle; gode og dårlige; (f eks. ting el. størrelser). 
Alle og enhver – 1. En hel masse forskjellige mennesker; hvem som helst 2. alle uten 
unntak; hver eneste en; (jf, gud og hvermann); (jf, kreti og pleti). 
Alle sine dager / hun strevde og slet alle sine dager – Hele livet; til døden. 
Alle sju slagene – Brukes for å omtale et stort antall tradisjonelle hjemmebakte 
kakeslag, særlig julebakst; (ikke nødvendigvis sju). 
Alle som en – Hver eneste; hver enkelt uten unntak; (jf, gud og hvermann). 
Alle tiders / han er en alle tiders fyr – Helt fin; veldig bra, god, grei el. interessant; (jf, 
være alle tiders); (jf, være en mann / kvinne etter noens hjerte). 
Alle var der – De (bestemte) kjente el. berømte personer man ventet skulle være 
tilstede var der, (ved en bestemt begivenhet); (jf, glimre med sitt fravær). 
Alle veier fører til Rom – Man kan komme frem til et mål på mange måter. 
Aller nådigst / du kan aller nådigst få dra – Under tvil; litt motvillig; så vidt (få slippe 
el. få lov); (jf, med nød og neppe); (jf, la nåde gå for rett). 
Alminnelig dødelige / dette er ufattelig for oss alminnelig dødelige – Ganske 
alminnelige mennesker, (som ikke skiller seg ut); (jf, vi alminnelige dødelige). 
Alt / allting er (da også) som forhekset – Ingenting er som planlagt el. forventet; alt er 
som forgjort; (jf, forhekse noen); (jf, gå troll i ord).  
Alt / allting med måte – Man bør ikke overdrive; det er grenser for alt; (jf, det får (da) 
være måte på); (jf, holde seg i skinnet); (jf, kjenne sin begrensning). 
Alt er bare fryd og gammen – Jf, fryd og gammen. 
Alt er klappet og klart – Jf, være klappet og klart; (jf, få en klapp på skulderen). 
Alt er relativt – 1. Det kommer an på hva man sammenligner med 2. man har ikke noe 
fast (faste verdinormer) å holde seg til; (jf, gjøre noe med velberådd hu). 
Alt er såre vel – Jf, være såre godt / vel; (jf det er vel og bra, men). 
Alt er ved det gamle / hun tåler ikke forandringer, alt er ved det gamle – Alt er som 
før; alt er som det alltid har vært; (jf, de gode gamle dager). 
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Alt går sin vante gang – Jf, gå sin vante gang; (jf, gå sin seiers gang). 
Alt hva hjertet begjærer / alt hva hjertet kan begjære / her kan man få alt hva hjertet 
begjærer – Alt det man ønsker seg el. lengter etter; så mye man vil 
Alt hva noen har lært / vi kaver på alt hva vi har lært, men får ikke sakene unna – Så 
godt, (raskt el. kraftig) som man overhodet kan; (jf, det beste noen har lært). 
Alt hva noen rører ved, blir til gull / alt det noen tar i blir til gull – Brukes for å 
uttrykke at alt det en bestemt person tar seg til el. beskjeftiger seg med, kaster penger 
av seg; (jf, være sin egen lykkes smed); (jf, det er ikke gull alt som glimrer).   
Alt hva remmer og tøy kan holde / han løp alt hva remmer og tøy kunne holde – Så 
hurtig el. kraftfullt som mulig; (jf, ha fanden i hælene). 
Alt i alt – 1. Som det endelige resultat; til sammen; sammenlagt 2. i det store og det 
hele; som det generelle inntrykk etter en samlet vurdering; alt tatt i betraktning. 
Alt i orden – Brukes for å uttrykke at man aksepterer noe el. at alt er som det skal 
være; (jf, være i den skjønneste orden); (jf, alt hva remmer og tøy kan holde).  
Alt kler den smukke / allting kler den smukke – Brukes for å uttrykke at det ikke er så 
nøye med klærne bare man er pen nok, fint blir det; alt kler den som er vakker. 
Alt kommer for en dag – Jf, komme for en dag; (jf, være som natt og dag).  
Alt man eier og har / han mister alt han eier og har – Alt det man eier; all sin 
eiendom; (jf, hele sulamitten); (jf, smitt og smule). 
Alt mellom himmel og jord / han spør om alt mellom himmel og jord – Alt mulig; en 
masse forskjellige ting; (jf, og fanden og hans oldemor).   
Alt og alle / hun opponerer mot alt og alle – Alle sammen; alle uansett foranledning. 
Alt og ingenting / resultatet kan bli alt og ingenting – Hva som helst; bra eller dårlig; 
ikke noe bestemt; (jf, være null verdt); (jf, lykken står den kjekke bi). 
Alt på ett brett / han betalte alt på ett brett – Alt på en gang; under ett; samlet; (jf, 
sette alt på ett brett); (jf, i et / en jafs); (jf, hele sulamitten). 
Alt sitt gods og gull – Alt det man eier og har; alle sine verdier el. eiendeler. 
Alt som kan krype og gå – Alle og enhver i den aktuelle sammenheng; absolutt alle, 
(var møtt frem); (jf, gud og hvermann); (jf, kreti og pleti). 
Alt tatt i betraktning – Når alt er tatt hensyn til el. tatt med i beregningen; (jf, når alt 
kommer til alt); (jf, alt i alt); (jf, være altetende). 
Alt til faget henhørende – Alt det som hører til; alt det man trenger el. som man kan 
ønske seg; (jf, fuske i faget); (jf, en fagidiot). 
Alt til sin tid – 1. Alt må skje i tur og orden, i riktig rekkefølge 2. ting bør gjøres el. 
tas opp i det rette (beleilige) øyeblikk, når tiden er inne.  
Alt vel – 1. Brukes som hilsen (skriftlig i brev) el. som en (av)melding; alt er i orden;     
det går bra 2. brukes når man hilser på noen og egentlig spør hvordan det står til.  
Alvorets time er kommet – Brukes om tidspunktet for en viktig hendelse el. 
avgjørelse; nå blir det spennende; nå gjelder det virkelig. 
Alvorlig talt / alvorlig talt, dette går ikke an (2) – 1. Nå snakker vi alvor 2. nei, hør nå 
her, (jf, ærlig talt); (jf, spøk til side); (jf, si noen et alvorsord).  
Amerikansk øyemål – Jf, et amerikansk øyemål; (jf, et skipperskjønn). 
Andre boller – Forandring; annerledes; (jf, nå skal det bli andre boller). 
Ane fred og ingen fare / de satt og spiste og ante fred og ingen fare – Være 
intetanende om det (dramatiske) som er i ferd med å skje; være helt uforberedt. 
Ane ugler i mosen – Jf, det er ugler i mosen; (jf, det gror mose på noen / noe). 
Ane uråd / vi ante uråd like etter jentas fødsel – Ha mistanke om at noe er galt; (jf, 
lukte lunta); (jf, nå er gode råd dyre); (jf, ikke vite ut eller inn). 
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Angre som en hund – Angre el. beklage noe sterkt; inderlig ønske at noe var ugjort el. 
usagt; (jf, være en hund etter noe); (jf, der ligger hunden begravet). 
Angrep er det beste forsvar – Brukes for å uttrykke at den beste måte å forsvare seg 
på er å angripe el. være offensiv; (jf, forsvare de norske farger). 
Angripe / falle noen i flanken – 1. Rette et (militært) angrep inn fra siden 2. angripe 
noen på et uventet, sårbart el. ømt punkt, (i diskusjon el. debatt); (jf, et ømt punkt). 
Angsten er / står skrevet i noens ansikt – Det kan tydelig sees på noens ansiktsuttrykk 
at vedkommende er redd; (jf, lese noen som en åpen bok). 
Anholde om en dames hånd – Be en kvinne om å gifte seg med en, (evt. med tillatelse 
fra hennes familie); (jf, gi noen en håndsrekning). 
Anslå en bestemt tone (overfor noen) – Uttrykke el. oppføre seg på en bestemt måte 
(overfor noen), (f eks. kameratslig el. jovialt); frembringe en bestemt stemning; (jf, 
slå an tonen); (jf, ikke ta den tonen); (jf, tone ned noe). 
Ape etter noen / etterape noen – Herme etter noen; etterligne noen, (kritikkløst). 
Apostlenes hester – Beina, brukt til å gå med; (jf, bruke apostlenes hester).  
Applaudere (noe) – 1. Gi synlig el. hørbar applaus for noe 2. støtte el. si seg enig i 
noe; bifalle noe; (jf, et tre ganger tre hurra); (jf, rose noen / noe opp i skyene).    
Apropos (fr) / apropos penger, kan du låne meg en hundrelapp – Siden vi snakker om; 
i tilknytning til saken; (jf, et apropos); (jf, være en sak for seg). 
Arbeide / jobbe fletta av seg – Arbeidet hardt og flittig; ha (for) lange arbeidsdager. 
Arbeide / slite ræva ut av buksene – Arbeide, streve og slite av alle krefter. 
Arbeide / slite som et dyr – Arbeide svært hardt; streve; (jf, arbeide som en hest).  
Arbeide / slite så blodet spruter fra neglerøttene – Arbeide el. slite svært hardt. 
Arbeide for to – Arbeide svært effektivt el. mye; (jf, spise for to). 
Arbeidet adler mannen – Arbeidet gjøre et menneske gjevere, og skaper respekt. 
Arbeide fra morgen til kveld – 1. Ha fulle arbeidsdager 2. streve el. beskjeftige seg 
med noe (bestemt) hele tiden, (uten nødvendigvis å få så mye ut av det). 
Arbeide i felten – Arbeide med den praktiske del av arbeidet; arbeide utendørs el. på 
stedet; finne ut hvordan noe ter seg i praksis; (jf, i felten); (jf, gjøre studier i marken). 
Arbeide på gulvet – Være vanlig (fabrikk)arbeider; arbeide på grunnplanet. 
Arbeide på høygir – Jf, arbeide på spreng; (jf, på høygir); (jf, streve livet av seg).  
Arbeide på spreng – Arbeide av all makt; arbeide så fort man kan; (også, lese).  
Arbeide på tom mage – Arbeide el. utføre noe fysisk uten å ha spist (den dagen); (jf, 
på fastende hjerte); (jf, tomme ord); (jf, tomme tønner ramler mest). 
Arbeide som en hest – Jf, arbeide / slite som et dyr; (jf, være sterk som en hest). 
Arbeide som en slave – Arbeide hardt (og under strenge forhold); slave; (jf, et 
slavearbeid); (jf, et negerarbeid); (jf, være slave av noe). 
Arbeide svart – Utføre betalt arbeid ulovlig; arbeide uten å beregne moms og oppgi til 
inntektsbeskatning; (jf, svarte penger); (jf, stå svart på hvitt). 
Arbeide under høytrykk – Arbeide intenst og som regel under tidspress.  
Arbeide så svetten siler – Jf, arbeide på spreng; (jf, bli svett i panna). 
Arbeidet adler mannen – Arbeidet gjør noen gjevere og gir respekt, (uansett). 
Argusøyne – Jf, følge noen / noe med argusøyne, (ofte pga. skepsis el. mistanke). 
Armen / foten sover – Armen / foten har dovnet bort og er uten følelse. 
Armer og bein / her ble det mye armer og bein – Brukes for å uttrykke at noe utføres 
med stor energi, men på en lite elegant måte. 
Artikulere (noe / seg) / hun er veldig god til å artikulere seg – 1. Forme en språklyd; 
uttale noe 2. gi uttrykk for det man mener; formulere seg. 
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Arve noe / regjeringen har arvet mange vanskelige saker etter den forrige (2) / han har 
arvet nesen til faren (3) – 1. Få noe som arv etter noen 2. ta over noe, (sak el. 
problem) 3. bære videre egenskaper fra sitt opphav. 
Arvesølv / arvesølvet – Jf, et arvesølv; (jf, tale er sølv, taushet er gull). 
Astronomisk – 1. Som gjelder astronomi 2. uhyre stor, (om mengde el. størrelse); 
enorm; (jf, alt mellom himmel og jord); (jf, smake himmelsk). 
At det går an – Brukes for å uttrykke overraskelse el. bestyrtelse; at det er mulig; det 
er uhørt; (jf, gå over alle støvleskaft); (jf, være helt bak mål). 
At det ikke er sant / han er så dum at det ikke er sant – Brukes som forsterkende 
uttrykk i slutten av en setning; veldig; fantastisk; (jf, sannhetens time / øyeblikk).  
At halvparten kunne være nok / hun er så dum at halvparten kunne være nok – Brukes 
som forsterkende uttrykk; veldig, svært; alt for; (jf, ikke skjønne halvparten). 
Att og fram er like langt – Brukes (i oppgitthet) om noe man må gå tilbake på el. 
starte på med på nytt; (jf, starte med blanke ark); (jf, fram og tilbake er like langt). 
Au / jeg hørte et kraftig au / au, du trår på meg – Lyd man gir fra seg som uttrykk for 
smerte el. ubehag; (jf, rope og skrike); (jf, banne og sverte). 
Au, au / au, au, her så det virkelig dårlig ut (2) – 1. Uttrykk for at noe er i særdeles 
dårlig forfatning og knapt kan repareres 2. uttrykk for at det er begått en nesten 
uopprettelig tabbe, (jf, drite på draget); (jf, gå til helvete). 
Au, da / au, da, her var det mange feil – Uttrykk for uventet skuffelse el. en lei 
overraskelse; (jf, gå i baret); (jf, det er menneskelig å feile). 
Av alle (mennesker / steder) / hun av alle / der av alle steder – Brukes for å uttrykke 
at noen / noe er den / det man minst kunne vente av forskjellige muligheter; uttrykk 
for overraskelse el. vantro, (om handling); (jf, av alle ting). 
Av alle krefter / all kraft – Ved at noen bruker alle sin styrke; av all makt.  
Av alle livsens krefter – Jf, av alle krefter / all kraft. 
Av alle ting / dette av alle ting – Uttrykk for overraskelse, skuffelse el. sjokk over en 
hendelse el. et valg; det man minst skulle vente; (jf, henge med nebbet). 
Av den annen verden / det er en larm av den annen verden – Som overgår alt annet 
mht kraft, størrelse el. intensitet; voldsom; ulidelig; enorm; (jf, uten sidestykke). 
Av dimensjoner / en skandale av dimensjoner (1) – 1. Av stort omfang el. rekkevidde 
2. av stor betydning; av høyeste rang; (jf, av format). 
Av et godt hjerte – 1. Dypt og inderlig; lidenskapelig; med kraft og engasjement 2. i 
den beste hensikt; i full oppriktighet; (også, av et oppriktig hjerte). 
Av format / hun er en dikter av format – Av høy standard el. kvalitet; på høyt nivå, 
(også, ha format); (jf, en størrelse); (jf, være mann for sin hatt).   
Av full hals / han sang av full hals – Med kraftig og gjennomtrengende stemme; (jf, i 
viden sky); (jf, en heltetenor); (jf, så det ljomer i åsene).  
Av første klasse / hun er en skuespiller av første klasse – Førsteklasses; av topp 
kvalitet; (jf, fra øverste hylle); (jf, en guds gave). 
Av første rang / det ville være er forbrytelse av første rang å gi etter – 1. Med 
plassering som nr. en i hierarkiet 2. av fremragende kvalitet el. betydning;  
Av første skuff / skuffe / han er en smarting av første skuff – Førsteklasses; av 
fremste slag; (jf, være toppen av kransekaka); (jf, av verste skuff). 
Av få ord – Som ikke sier mye el. snakker i utrengsmål; (jf, være en mann av få ord). 
Av gammel vane – Fordi man har gjort det på den måten mange ganger før; 
rutinemessig; (jf, sin vane tro); (jf, gammel vane er vond å vende).   
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Av guds nåde / Håkon Bleken er en kunstner av guds nåde (2) – 1. Med myndighet 
direkte fra gud 2. fra naturens side utstyrt med et helt usedvanlig talent på et område; 
(jf, være gudbenådet); (jf, en kunstnersjel).  
Av hele sitt hjerte – (Ønske noe el. takke noen) dypt og inderlig; (jf, fra dypet av mitt   
hjerte); (jf, hjertens gjerne); (jf, ha hjertet på rett(e) sted). 
Av hjertets lyst / her kan du bare spise av hjertens lyst (2) – 1. Med begeistring; 
spontant og livfullt; 2. så mye man vil el. orker; (jf, med liv og lyst). 
Av og til – Nå og da; til sine tider; somme ganger; en gang imellom. 
Av samme skuff / skuffe / jeg vil ha mer av samme skuff – Av samme kategori, sort  
el. type; samme slags; (jf, være av samme ulla. 
Av sine lungers fulle kraft – (Synge, skrike) svært høyt; så kraftig man kan; (jf, av full  
hals); (jf, i vilden sky); (jf, den høye c); (jf, rope ulv). 
Av sinn og skinn – Jf, i sinn og skinn; (jf, sette sinnene i kok).  
Av skade blir man klok – Har man en gang ved egen handling lidd tap el. skade, 

unngår man å handle på samme måte siden; (jf, være klok av skade). 
Av to onder velger man det minste – Brukes når man må gjøre et uheldig valg.  
Av verste skuff / skuffe / dette er populisme av verste skuff – Av verste kategori; av 
dårligste slag; (jf, av første skuff / skuffe); (jf, være noe av rang).   
Av verste sort / dette er et grisearbeid av verste sort – Av dårligste kvalitet; av verste  
slag; (jf, et negerarbeid); (jf, være bånn i bøtta). 
Avdanket – 1. Som ikke lenger er virksom i sitt yrke; som har tatt avskjed fra 

tjenesten, (ofte nedsettende el. ironisk) 2. uttjent, gammel og ubrukelig, (om ting). 
Avfeie noen / noe – Avvise noen / noe (overlegent) uten begrunnelse; nekte å innlate 
seg på diskusjon med noen el. høre på noens argumenter. 
Avfyre en bredside – Jf, fyre av en bredside; (jf, gå en kule varmt). 
Avgå ved døden / i løpet av 80-tallet avgikk marxismen med døden (2) – 1. Opphøre 
med å leve; dø 2. opphøre med å eksistere; legges ned el. avsluttes. 
Avlegge noen / noe en visitt – 1. Besøke noen / noe; gå på kort besøk til noen; 2. 
nevne el. komme inn på noen / noe, (i form av en kommentar, angrep el. kritikk). 
Avlegge regnskap for noe – (Måtte) avgi forklaring for en bestemt sak, og evt. ta på 
seg skylden; måtte svare for noe; (jf, stå til regnskap overfor noen / for noe). 
Avskrive noen / noe / henne kan vi bare avskrive som kunde (1) – 1. Ikke (lenger) 
gjøre regning med noen / noe 2. gi avkall på noen / noe som man anser håpløs el. 
verdiløs; ikke lenger ha tro på noen / noe; (jf, gi noen / noe på båten).  
Avskum – Jf, et avskum; (jf, skumme av raseri). 
Avspise noen med noe – Prøve å tilfredsstille noen med noe dårligere enn det 
vedkommende har krav på el. med rimelighet kan forvente; (jf, ikke la seg avspise 
med noe); (jf, kaste noen blår i ansiktet).  
Avvente begivenhetenes gang – Avstå fra å handle mens man venter på at noe skal 
inntreffe el. foreligge; vente (i spenning) og se hva som skjer. 
Avvæpne noen – 1. Ta fra noen alle våpen; gjøre noen våpenløs 2. frata noen lysten til 
krangel el. diskusjon; formilde noe 3. opptre sjarmere og avvæpnende, (jf, ha et 
avvæpnende smil); (jf, et tveegget sverd). 
Bable / han sto bare og bablet (2) – 1. Snakke utydelig 2. plapre; skravle; prate tull; 
legge ut; (jf, et babbel); (jf, snakke som en foss).  
Bak kulissene – 1. På et sted som er usynlig for teaterpublikumet 2. på steder men 
vanligvis ikke kan komme, (f eks. på en arbeidsplass) 3. skjult; hemmelig; så ingen 
skal vite det; (jf, spøke i kulissene); (jf, foregå / utspille seg bak kulissene). 
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Bak lås og slå – 1. I fengsel, (jf, komme bak lås og slå) 2. låst inn el. låst ned; (jf, 
under lås og slå); (jf, sitte på vann og brød); (jf, være på frifot). 
Bak murene / gitteret – I fengsel; (jf, komme bak lås og slå). 
Bak noens rygg / festen var planlagt bak min rygg – Uten noens vitende el. samtykke; 
i noens fravær; skjult for noen; (jf, gå bak ryggen på noen); (jf, ha ryggen fri). 
Bak skyene er himmelen alltid blå – Brukes som uttrykk for at det vil komme nye 
muligheter; det er ingen grunn til å miste motet; (også, etter regn kommer sol). 
Bakke opp / foreldrene mine bakker meg opp hele tiden – Støtte; hjelpe; oppmuntre. 
Bakke opp og bakke ned / veien går bakke opp og bakke ned – Brukes for å beskrive 
større terreng - el. veiformasjoner, (og at det tar lang tid å passere). 
Bakke ut – Trekke seg tilbake fra noe man opprinnelig hadde valgt å støtte el. være 
med på; (jf, slå bakk); (jf, tenke seg om to ganger); (gjøre kuvending). 
Bakse med noe / han bakser med en stor stein – Streve, slite el. bale med noe; med 
mye strev bringe noe på plass; (også, bakse på); (jf, slite helsa av seg).  
Baksiden av medaljen – Den negative el. ubehagelige side av noe som ellers er 
positivt el. behagelig; (jf, det er et aber med det). 
Baktale noen – Omtale noen på en ondskapsfull, nedsettende og (ofte) urettferdig 
måte; (jf, snakke stygt om noen / noe); (jf, få betale dyrt for noe).  
Bakvaske noen – Omtale noen på en ærekrenkende og bevisst løgnaktig måte. 
Balanse i regnskapet – Situasjon hvor en handling oppveier el. er gjengjeld for en 
tidligere handling; (jf, hårfin balanse). 
Balansere på en knivsegg – 1. Holde på med noe som lett kan mislykkes; holde det 
gående på grensen av det forsvarlige 2. opptre forsiktig og diplomatisk for ikke å 
sjenere noen; velge sine ord med omhu; (jf, føle seg fram). 
Balansere på slakk line – Gjøre noe som lett kan gå galt el. bli feil; foreta et vanskelig 
el. hårfint valg; (jf, opptre på slakk line); (jf, en balansekunstner).  
Balle på seg – Øke i omfang el. mengde, (ofte mer enn forutsatt, positivt el. negativt); 
(jf, en snøballeffekt); (jf, bli bare ball); (jf, sparke ballen i gang. 
Ballen er rund – 1. Brukes for å beskrive at tilfeldigheter kan avgjøre resultatet av en 
sak 2. brukes (særlig) om at resultatet av en fotballkamp kan bli hva som helst, (selv 
om et lag er stor favoritt); (jf, stang ut); (jf, legge ballen død).  
Ballets dronning – Den kvinnelige hovedperson; den kvinne som blir mest lagt merke 
til el. som stråler mest, (ved en (festlig) sammenkomst). 
Bane seg frem / jeg bante meg frem i snøføyken – Jf, bane seg vei; (jf, en banebryter). 
Bane seg vei – 1. Bevege seg (standhaftig) fram(over) med nødvendig bruk av makt, 
(f eks. gjennom en folkemengde); brøyte seg frem 2. trenge seg frem til tross for 
motstand; overvinne en vanskelig hindring; åpne muligheter for seg selv, (f eks. i 
arbeidslivet); (jf, albue seg frem); (jf, i lang baner). 
Bane vei / veien for noen / noe / Høyres dårlige valg baner vei for en rød - grønn 
regjering – 1. (Rydde el. jevne, og) sørge for at noen / noe kan komme (seg) fram 2. 
bevirke at noen / noe får muligheter til å slippe til el. komme fram; åpne for noen / 
noe, (f eks. nye idéer); (jf, være banebrytende); (jf, i lange baner). 
Banke i bordet / bank i bordet – 1. Brukes for å avverge at den glede, det håp el. hell 
man nettopp har nevnt ikke skal holde opp, (en glad optimisme kan provosere høyere 
makter) 2. brukes i håp om at det skumle el. ubehagelig man nettopp har nevnt ikke 
må skje; (jf, krysse fingre / fingrene); (jf, slå i bordet). 
Banke noe inn i hodet på noen – 1. Få noen til å forstå noe fullt ut 2. sørge for at noen 
ikke glemmer noe bestemt (igjen); (jf, banke vett inn i skallen på noen).   
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Banke noen sønder og sammen – Jf, slå noen sønder og sammen. 
Banke på døra / store ungdomskull banker på døra og vil ha arbeid (2) – 1. Banke el. 
kakke på døra; ville komme inn 2. være nært forestående; komme snart, (jf, være på 
trappene); (jf, være like om hjørnet); (jf, banke noen sønder og sammen).  
Banke vett inn i skallen på noen – 1. Gi noen juling for å markere hva som ikke er lov 
2. få noen til å tenke fornuftig el. oppføre seg skikkelig; (jf, ta til vettet). 
Banna bein / hun vil vi se mer til, banna bein – Brukes som forsterkende uttrykk (ofte 
i slutten av setning) som forsikring om at det man sier er sikkert el. vil skje; garantert; 
sannelig; (jf, fanden gale meg); (jf, for svarte svingende). 
Banne i kirka / det er som å banne i kirka (2) – 1. Bryte grovt med takt og tone 2. si 
el. foreslå noe som vanligvis oppfattes som opprørende; (jf, en helligbrøde). 
Banne noen langt ned i (heite) helvete – Forbanne noen på det kraftigste; ved bannord 
uttrykke et sterkt ønske at noen ikke eksisterte, forsvant el. ble usatt for noe vondt. 
Banne og sverte – Bruke eder; banne (til gagns); utrykke sterk ergrelse el. misnøye.   
Banne som en tyrk – Banne kraftig og ofte; banne så det står etter; (jf, være sint som  
en tyrk); (jf, det kan du banne på); (jf, være i slett lune). 
Banne så det lyser etter / banne noe inn i helvete – Jf, banne som en tyrk. 
Bannlyse noe / alkohol er bannlyst her i huset – 1. Utelukke el. forby noe, (evt. ved  
hjelp av lover el. regler) 2. ta sterk avstand fra noe, (f eks. sexsjikane). 
Bannlyse noen – 1. Lyse noen i bann; utelukke noen fra kirken, (katolsk) 2. utelukke  
el. forby noen / noe, (evt. ved hjelp av lover el. regler).  
Barbere noe / han barberte foredraget ned til det halve (3) – 1. Skjære bort hår el.  
skjegg 2. beskjære noe grundig el. radikalt, (f eks. budsjettet) 3. ta bort mindre viktige  
deler fra noe; pusse på noe, (foredraget); (også, barbere snøkanten). 
Bare (være (som)) en dråpe i havet – Bare (være) svært lite el. ubetydelig; bare (være) 
en smule av det som er nødvendig; være så lite at det ikke monner (det minste); (jf, en 
dråpe i havet); (jf, være bare en vits); (jf, forslå som en skredder i helvetet). 
Bare blåbær – 1. Noe som er lite å bry seg om; en bagatell; småting 2. en enkel sak;  
noe som er lett å utføre; (jf, det / noe er bare blåbær); (jf, være bare peanøtter). 
Bare blåse av noe – Ikke ta noe alvorlig; bare avfeie noe; (jf, blåse av noen / noe).    
Bare fagre ord – Bare fine talemåter; tomme løfter uten innhold; (jf, fagre ord).  
Bare ha akademisk interesse – Være uten praktisk betydning; bare være rent teoretisk. 
Bare ha det så godt – Jf, noen kan bare ha det så godt; (jf, være gode busser). 
Bare ha en ting i hodet / han har bare en ting i hodet, hevn – Være konsentrert om 
bare en eneste ting; nesten ikke tenke på el. bry seg om noe annet enn noe bestemt; 
(jf, ikke ha annet i hodet enn); (jf, bli / være hekta på noe).  
Bare ha ja i sin munn – Være hjertens enig el. takknemlig; gi uttrykk for sin full 
støtte; (jf, gi noen sitt ja); (jf, ikke være nei i noens munn). 
Bare ha seg selv å takke – Jf, ha seg selv å takke; (jf, takk og lov). 
Bare ha tida og veien – Jf, ha bare tida og veien; (jf, på høy tid). 
Bare hvert jubelår / det hender bare hvert jubelår – (Hende) svært sjelden; (noe 
forekommer) bare en sjelden gang; (jf, et jubelår). 
Bare piss – Jf, piss; (jf, et pissprat); (jf, pisse noen oppetter ryggen). 
Bare på papiret – Jf, på papiret; (jf, pro forma); (jf, ha papir på noe).  
Bare se sin egen navle – Jf, stirre på sin egen navle); (jf, verdens navle). 
Bare stå og samle støv / denne divanen står bare og samler støv – Jf, samle støv. 
Bare så / sånn passelig / jeg liker det bare sånn passelig – Ikke noe særlig; ikke i det 
hele tatt; (jf, ikke være noe å rope hurra for); (jf, hurra). 
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Bare tenke på sitt eget ve og vel – Bare tenke på seg selv; være opptatt av sin egen 
situasjon el. velferd; (jf, ha høye tanker om seg selv). 
Bare tiden og veien – Jf, ha bare tiden og veien; (jf, få tiden til å gå). 
Bare toppen av isfjellet – Jf, noe er (bare) toppen av isfjellet. 
Bare vent / jeg skal greie det, bare vent – Du skal få se at det går el. blir som jeg sier; 
(jf, vent og se); (jf, den som lever får se); (jf, du kan bare vente deg). 
Bare være et nummer i rekken / han er bare et nummer i rekken (1) – 1. Være en 
person uten særpreg el. betydning; ikke være noe særlig 2. brukes om det å få en 
likegyldig og upersonlig behandling; (jf, være et null).  
Barke i hop / sammen – 1. Ryke i slagsmål 2. krangle kraftig; diskutere heftig. 
Barnestreker – Jf, en barnestrek; (jf, være glatt som en barnerumpe).  
Barometret står på jordskjelv – Noen er i så dårlig humør el. irritert at det når som 
helst kan komme et raseriutbrudd; (jf, et barometer). 
Basta – Det er nok; stopp; punktum; (jf, og dermed basta); (jf, siste ord er sagt). 
Baste og binde noen – 1. Binde noen så han ikke kan rør seg 2. begrense noens 
(handle)frihet; ta fra noen friheten; (jf, være bastet og bundet).  
Be (noen) om godt vær – Søke å blidgjøre noen; be (noen) om forlatelse el. tilgivelse; 
ville gjøre noe godt igjen; si unnskyld; (jf, bukke og skrape).  
Be en stille bønn – Inderlig håpe på noe; ha et sterkt ønske om at noe (bestemt) skal 
skje / ikke skje; (jf, måtte gudene stå oss / deg bi).  
Be for seg – Be om å bli skånet; be om å få slippe; (jf, be om nåde). 
Be for sin syke mor – Snakke løs for å oppnå noe bestemt; søke å få en fordel for seg 
selv under påskudd av å be for andre el. tale andres sak; (jf, snakke for sin syke mor).  
Be noen dra til helvete – Være totalt avvisende overfor noen; be noen passe sine egne 
saker; be noe bare pakke seg vekk; (jf, ryk og reis). 
Be om godt vær – Sørge for blidgjøre noen; si unnskyld.  
Be om noens hånd – Jf, anholde om en dames hånd; (jf, gå / være på frierføtter).  
Be om nåde – 1. Be om overbærenhet el. skånsel 2. be for sitt liv; (jf, la nåde gå for 
rett); (jf, på nåde og unåde); (også, be om nåde og godt vær). 
Be om ordet – Be om tillatelse til å snakke, (i en forsamling); melde seg på talerlisten.  
Be på sine knær – Be (om noe) på en inntrengende el. tryglende måte; (jf, på sine 
bedende / gråtende knær); (jf, bønnfalle noen om noe); (jf, knegå noen). 
Be til høyere makter – Brukes for å uttrykke at man inderlig håper at noe vil skje el. 
lykkes / ikke vil skje el. hende; (jf, komme som sendt fra himmelen).  
Be tynt om noe – Be innstendig om noe, (gjerne med beskjeden stemme); trygle 
(noen) om noe; (jf, bønnfalle noen om noe); (jf, trygle og be om noe). 
Bedre føre var enn etter snar – Det er bedre å ta sine forholdsregler og passe seg på 
forhånd, enn forsøke å rette opp el. bøte på noe etterpå. 
Bedre lykke neste gang – Brukes som trøst el. oppmuntring om å lykkes bedre ved 
neste forsøk, (ofte ironisk); (jf, det går flere tog).   
Bedre sent enn aldri – Brukes for å uttrykke at det er bedre at noe skjer på et sent 
tidspunkt, enn at det slett ikke skjer, (og at man derfor kan bruke den tid som trengs). 
Befinne seg / jeg befinner meg vel (3) – 1. Oppholde seg el. være på et bestemt sted 2. 
være (låst) i en bestemt tilstand el. situasjon 3. føle seg i en bestemt psykisk el. fysisk 
tilstand, (ofte ubehagelig); (jf, befinne seg på en annen planet). 
Befinne seg i steinalderen – Være håpløst gammeldags; ikke følge med i tiden; leve i 
fortiden; (jf, stamme fra steinalderen); (jf, være steinaldersk); (jf, være nedsnødd). 
Befinne seg på dypt vann – Jf, være på dypt vann; (jf, gå i vannet). 
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Befinne seg på en annen planet – 1. Være virkelighetsfjern 2. ha helt avvikende 
holdninger; tenke grunnleggende forskjellig 3. prestere på et mye høyere nivå enn alle 
andre, (konk.); (jf, leve på hver sin planet); (jf, komme / være fra en annen). 
Begeret er fullt – Grensen for det akseptable er nådd; noen / noe er blitt så urimelig el. 
uanstendig at man ikke lenger kan akseptere det; nå må det være slutt; (jf, noen / noe 
får begeret til å flyte over); (jf, ta skjeen i en annen hånd). 
Begrave seg i noe / han begraver seg i arbeid – Fordype seg i noe; la seg oppsluke av 
noe; (jf, grave sin egen grav); (jf en gravrøst). 
Begrave stridsøksa – Slutte fred; bli forlikte; avslutte en (lengre) strid el. konflikt; bli 
venner igjen; (jf, stikke sverdet i sliren / skjeden / balgen). 
Begynne / starte med Adam og Eva – 1. Begynne med den aller første begynnelse 2. 
begynne alt for langt tilbake i tiden el. med noe som er alt for elementært, (i sin 
utlegning), (så det virker underlig el. kjedelig). 
Begynne for seg selv – Starte sin egen yrkesvirksomhet; bli selvstendig 
næringsdrivende; (jf, være sin egen herre). 
Begynne i den gale enden / å prioritere kultur er å begynne i den gale enden – Starte 
på feil sted, (med noe som burde vente) el. på en uhensiktsmessig måte. 
Begynne med noe før tiden – Begynne el. sette noe i gang før det som var planlagt el. 
avtalt; (jf, tjuvstarte / tyvstarte); (jf, et startskudd). 
Begynne med to tomme hender – Jf, starte med to tomme hender; (jf, på bar bakke).  
Begynne på ny frisk – Starte på nytt; begynne helt forfra igjen, (i håp om bedre forløp 
enn tidligere); (jf, starte med blanke ark); (jf, ta skjeen i en annen hånd) 
Begynne å dra seg til – Bli vanskeligere; bli mer spennende; nærme seg avgjørelsen. 
Begynne å ligne (på) seg selv – Bli den gamle, gode igjen; bli som før, (etter å ha vært 
litt utenfor, syk el. ødelagt); (jf, ligne seg selv); (jf, ikke se ut i måneskinn). 
Begynne å ligne noe – Utvikle seg positivt; se ut til å kunne bli til noe; begynne å ta 
form; (jf, smake av fugl); (jf, det / noe ligner ikke grisen). 
Begynne å lysne – Jf, lysne; (jf, se lysere ut for noen / noe). 
Begynne å ro / fossro – Gå tilbake på noe; forsøke å bortforklare el. snakke seg unna 
noe; (jf, ro seg i land); (jf, legge inn årene).  
Begå en fadese – Begå en handling med pinlige el. uheldige konsekvenser; gjøre en 
dumhet el. en feiltagelse; (også, gjøre (en) fadese). 
Begå en helligbrøde – 1. Krenke noe som burde være hellig og ukrenkelig; begå en 
uhørt handling 2. begå en beklagelig feil; gjøre en utilgivelig tabbe.  
Behandle noen ovenfra og ned(ad) – Oppføre seg overlegent overfor noen; behandle 
noen nedlatende; (jf, se ned på noen); (jf, være høy på pæra).  
Behandle noen på like fot – 1. Behandle noen som sin likemann 2. behandle noen på 
samme måte som andre; (jf, stå på like fort (med noen)). 
Behandle noen som en skitt – Behandle noen nedlatende el. med forakt; (jf, være en 
skitt); (jf, kaste skitt på noen); (jf, være et null i fattigkommisjonen). 
Behandle noen som et råttent egg – Omgås en person på en meget diplomatisk, 
forsiktig el. skånsom måte, (fordi vedkommende er svært nærtagende el. vanskelig).  
Behandle noen som luft – Overse noen med vilje; late som noen ikke er til stede; (jf, 
noen er bare luft); (jf, sveve i de høyere luftlag). 
Behandle noen som sin verste fiende – Behandle noen stygt; ønske å skade el. straffe 
noen; (jf, øye for øye, tann for tann); (jf, bli stemoderlig behandlet).  
Beholde barnet i seg / han har beholdt barnet i seg – Fremdeles (som godt voksen) 
være leken og nysgjerrig; (jf, være et stort barn).    
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Beholde husfreden / man gjør mye for å beholde husfreden – Bevare et fredelig og 
trivelig forhold innen familien; (jf, hjemmets lune rede). 
Beholde sansen for proporsjoner – (Fortsatt) se realistisk på ting; ikke overdrive 
betydningen av noe; (jf, mangle sansen for proporsjoner). 
Bekjempe noe – 1. Kjempe for å gjendrive el. avlive noe, (f eks. en oppfatning) 2. 
motarbeide noe, (f eks. en uheldig utvikling) 3. arbeide for overvinne el. tilintetgjøre 
noe, (f eks. skadedyr) 4. prøve å holde noe nede, (f eks. sine lidenskaper). 
Bekjempe noe med alle midler – Jf, bekjempe noe; (jf, ta kampen opp). 
Bekjempe noen / venstrepartiene må slutte å bekjempe hverandre (2) – 1. Fysisk 
kjempe mot noen; være i væpnet konflikt med noen 2. være i strid med noen; prøve å 
skade, redusere el. sjenere noen, (f eks. fra suksess); (jf, ta ondet ved roten).  
Bekjempe noen med hans egne våpen – Bekjempe noen med samme midler som han 
selv benytter seg av; (jf, betale (noen) med samme mynt). 
Bekjenne / vise kulør / farge – 1. Brukes som begrep i kortspill 2. innrømme sine 
planer; si el. vise hva man har til hensikt el. hva man mener, (i en sak); (jf, vise farge). 
Bekjenne sine synder – 1. Fortelle om sine synder (i religiøs sammenheng) 2. 
innrømme begåtte feil, tabber el. uheldige vurderinger. 
Beklage seg høylytt (over noen / noe) – Klage høyt og i klare ordelag (over noen / 
noe); være svært misfornøyd (med noen / noe); (jf klage sin nød). 
Belegge sine ord – Uttrykke seg på en god og fordelaktige måte, (for å oppnå sin 
hensikt); velge sine ord med omhu; (jf, veie sine ord). 
Belme i seg – Drikke fort (og mye); helle nedpå; (jf, en begersvinger).  
Berede grunnen for noen / noe / det nye Stortingsvedtaket bereder grunnen for nye 
reformer (1) – 1. Gjøre et forberedende stykke arbeid for å fremme en utviklingen 2. 
legge grunnlaget for noe, (f eks. en ny idé); (jf, bane vei for noen / noe). 
Beregne sitt publikum – Vite hvem man omgås og ta dem på alvor; ta hensyn til hvem 
man snakker med, (og ordlegge seg deretter); skjønne hvordan noe blir mottatt av 
noen bestemt; (apropos, det fikk fanden fordi han var dum, og ikke beregnet sitt p). 
Berge liv og lemmer – Komme uskadd fra noe; være like hel. 
Berget fødte en mus – Resultatet ble ytterst beskjedent i forhold til innsatsen el. 
ressursbruken; (jf, en dråpe i havet); (jf, være stille som en mus). 
Bergta noen / musikken bergtok henne (2) – 1. Lokke noen inn i berget, (eventyr) 2. 
fortrylle noen; beta noen; (jf, bli bergtatt av noen / noe). 
Besegle noens skjebne – Bli den avgjørende faktor, f eks. ved å forårsake en 
katastrofe el. ulykkelig utgang; (jf, noens skjebne er beseglet); (jf, en spiker i kista).  
Besjele noen / noe – 1. Oppfatte noe som det har menneskelige egenskaper, (f eks. 
huset lengter etter maling) 2. oppildne el. begeistre noen; (jf, være besjelet av noe).  
Beskikke sitt hus – 1. Bringe orden i sine saker (før man dør) 2. holde orden og 
system på sitt ansvarsområde el. kustus i sitt hjem. 
Beskytte mot vær og vind – Beskytte mot all slags vær el. skiftende værlag; (jf, 
snakke om vær og vind); (jf, være i vinden). 
Beskytte sitt eget skinn – Først og fremst sørge for el. tenke på seg selv og sin egen 
fremgang, (og være likeglad med andre); (jf, hytte skinnet); (jf, redde skinnet). 
Beslutte noe over hodet på noen – Beslutte el. bestemme noe uten å ta hensyn til den 
eller de impliserte; (jf, gå over hodet på noen).  
Bestemme hvor skapet skal stå – Være den som bestemmer og har det siste ord; være 
den som tar avgjørelsene; (jf, vite / vise hvor skapet skal stå). 
Bestige parnasset – Gjøre et forsøk i dikterkunsten; bli dikter; (jf, et parnass).  
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Bestige tronen – Overta kongemakten el. den øverste fyrstetittel i et land; (jf, en 
trone); (jf, sitte på tronen); (jf, trone øverst / på toppen). 
Bestå ildprøven – Klare en hard prøve el. prøvelse, (særlig for første gang); vise i 
praksis under vanskelige forhold at man duger til noe; (jf, en ildprøve). 
Bestå lakmustesten / det er der sykepleierutdanningen får sin lakmustest – På en klar 
og tydelig måte vise seg å holde el. duge; vise seg å være riktig; (jf, en lakmustest).  
Bestå med glans / hun besto matteeksamen med glans – Greie testen el. prøven med 
god margin; (jf, stå med glans); (jf, dumpe med et brak). 
Beta noen / fiolinmusikken betok dem – Gjøre et meget sterkt positivt inntrykk på 
noen; gripe noen sterkt; henføre el. imponere noen; (jf, bergta noen). 
Betakke seg (for noe) / jeg betakker meg for å ha noe med dem å gjøre (2) – 1. Si nei 
takk til noe; avslå et tilbud 2. vegre seg for noe; kvi seg for noe. 
Betale (hele) gildet – Betale omkostningene for en (unødvendig) aktivitet; (som 
(også) kommer andre til gode; (ofte om politiske forhold).   
Betale (noe) av egen lomme – Betale el. bekoste noe selv; ha p//ersonlig utlegg på 
noe. 
Betale (noe) i klingende mynt / rede penger / på hånda / kontant på labben / fiks 
kontant – Betale noe direkte, (ved mottak); betale noe kontant.  
Betale alt på ett brett – Betale det hele på en gang; legge pengene på bordet. 
Betale dyrt for noe – Jf, få betale dyrt for noe; (jf, en dyrekjøpt erfaring). 
Betale i dyre dommer – Betale til en svært høy el. ublu pris. 
Betale med samme mynt – Behandle noen like dårlig som man selv blir behandlet av 
vedkommende; gjøre gjengjeld på samme ubehagelige måte, (f eks. ved ufin el. 
krenkende tiltale); (jf, svare med samme mynt).  
Betale seg – Gi et utbytte som minst svarer til de omkostninger el. ulemper man har  
hatt; lønne seg; være umaken verdt; (jf, svare seg); (jf koste noen dyrt). 
Betale skjorta – Jf, koste skjorta; (jf, betale (hele) gildet). 
Betale under bordet – Betale mer enn prisen el. det som står i kjøpekontrakten, 
(hemmelig); gi bestikkelser; (jf, kjøpe / selge noe under bordet).  
Bevare fatningen – Jf, miste fatningen; (jf, ta noe med fatning); (også, gjenvinne f). 
Bevare meg vel / bevare oss vel – 1. Brukes for å uttrykke overraskelse, forundring el. 
forferdelse 2. brukes for å uttrykke lett forarget avvisning el. avstandstaken til noe, 
(som betraktes som sludder og vås); (jf, dra dit pepperen gror).  
Bevare sitt gode navn og rykte – Jf, skade sitt gode navn og rykte. 
Bevares / bevares, for min del kan du komme å gå som vil (4) – 1. Brukes som 
utropsord for overraskelse; du store verden 2. brukes som aksept el. støtte; 
selvfølgelig 3. brukes som uttrykk for litt motvillig innrømmelse 4. brukes for å 
uttrykke lett irritasjon og litt spisst imøtegå en evt. kritikk. 
Bevares vel – Du (store) verden; (jf, gud bevare oss); (jf, bevares). 
Bevege seg i sneglefart – Jf, i sneglefart; (jf, gå med sneglefart; (jf, ha bly i beina). 
Bevege seg kattaktig / kattemykt – Bevege seg med smidige, myke (og lydløse) 
bevegelser; (jf, være våt som en druknet katt). 
Bevingede ord – 1. Uttrykk, talemåter el. vendinger som er alminnelig kjent og ofte 
sitert, (særlig ved bestemte anledninger) 2. utrykkfulle ord i en tale som passer til 
anledningen; (jf, store ord og fett flesk); (jf, gå troll i ord). 
Bevæpnet til tennene – Jf, være rustet til tennene. 
Bibelbeltet – En betegnelse på Sør – Vestlandet, knyttet til bedehusmiljøet og 
forutsetning om trangsynthet el. pietistisk kristendom; (jf, det mørke fastland).  
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Bikkja i bakken – En hund som forviller seg inn i unnarennet under et hopprenn. 
Billedlig talt / vannet lå der som et speil – Beskrevet indirekte ved assosiasjon fra en 
ting til en annen; i overført betydning; (jf, en metafor); (jf, et billedlig uttrykk). 
Binde noen på hender og føtter – 1. Ta handlefriheten fra noen; gjøre noen fullstendig 
avhengig, (av noen / noe) 2. forhindre noen i å gjøre noe, (i et bestemt tilfelle). 
Bingo – 1. Et lotterispill 2. brukes som utrop for klaff; jeg har truffet på; jeg har 
funnet det; (jf, ha full klaff); (jf, treffe blink / midt i blinken). 
Bistå med råd og dåd – Støtte el. hjelpe til etter behov, både med råd og handling. 
Bite av noen – Avbryte el. avvise noen på en skarp måte; (jf, bite noen av).  
Bite fra seg – 1. Forsvare seg fysisk, (f eks. med never el. våpen 2. svare el. forsvare 
seg i ordstrid el. diskusjon; ta igjen; (jf, ikke være god å skubbe seg på). 
Bite hodet av all skam – Undertrykke sin skamfølelse; sette seg ut over skammen og 
opptre skamløst; (jf, med skam å melde); (jf, gjøre noe til skamme). 
Bite i asfalten, (slang) – Falle på gata (og slå seg); (jf, gå i asfalten). 
Bite i det sure eplet – Motvillig gjøre noe meget ubehagelig: være nødt til å finne seg 
i noe man ikke liker, (evt. noe ydmykende); (jf, ingen sure miner); (jf, være pottesur). 
Bite i gresset – 1. Lide nederlag; gi opp; gi etter 2. bukke under; falle i striden; (jf, 
møte sitt Waterloo); (jf, krype til korset). 
Bite merke i noe / hun bet merke i at han hadde hareskår – Jf, bite seg merke i noe.  
Bite negler – 1. Ha som uvane å bite negler 2. være nervøs, bekymret el. spent; grue 
seg, (jf, ha hjertet i halsen); (jf, ha sommerfugler i magen). 
Bite noe i seg – 1. Holde tilbake el. undertrykke noe, (en følelse el. reaksjon), ikke la 
seg merke med noe 2. stilltiende akseptere noe; finne seg i noe, (f eks. en krenkelse) 
uten å ta til motmæle; (jf, holde tann for tunge). 
Bite noen av – Avskjære videre samtale med noen; avbryte noen med skarpe ord; 
avfeie noen på en kort el. hånlig måte; (jf, holde noen nede). 
Bite noen i hasene / Opel biter Ford i hasene (2) – 1. Følge like bak noen 2. være tett 
etter noen; presse noen; (jf, være i hælene på noen); (jf, smøre haser).  
Bite på agnet – Jf, bite på kroken; (jf, sluke noe rått).  
Bite på kroken – 1. Sluke kroken så den setter seg fast, (om fisk) 2. la seg lure; la seg 
friste, lokke el. narre til noe, (som en annen oppnår noe ved); (jf, gå på limpinnen). 
Bite på noe – La seg narre (til å tro noe); la seg lure; gå i fella. 
Bite på noen / kritikken biter selv på ham (1) – 1. Ha virkning på noen; ikke unnlate å 
påvirke noen; (jf, ikke bite på noen); (jf, være tykkhudet).  
Bite seg fast / Jagland biter seg fast som leder av Nobelkomitéen (2) – 1. Sette seg 
fast; skaffe seg fast tak (i noe) 2. bli en fast bestanddel av noe; holde en erobret 
posisjon, (ofte ved utfoldelse av stor energi).  
Bite seg i fingrene etter noe / han har det vi andre må bite oss i fingrene etter – Være 
meget ivrig etter å få tak i noe; (jf, det kan du bite deg i nesen på).  
Bite seg i leppa / jeg måtte bite meg i leppa for ikke å røpe noe (1) – 1. Brukes om å 
beherske seg el. passe på å ikke si noe overilt 2. brukes for å utrykke ergrelse el. 
(undertrykt) harme; (jf, holde tett); (jf, bli / være eitrende sinna). 
Bite seg i tunga – Brukes for uttrykke at man har sagt noe man angrer; (jf, kunne ha 
bitt av seg tunga); (jf, holde tann for tunge). 
Bite seg merke i noe – Legge merke til noe; hefte seg ved noe; (jf, bite merke i noe). 
Bite seg selv i halen – Være uten løsning fordi løsningen uunngåelig vil avføde et 
annet (nært beslektet) problem; (jf, hverken hode eller hale). 
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Bite smerten i seg – Unnlate å gi uttrykk for (fysisk) smerte; (jf, bite noe in seg); (jf 
ikke fortrekke en mine); (jf, lide helvetes kvaler).  
Bite tennene sammen – 1. Presse tenne hardt sammen som reaksjon mot smerte, 
ergrelse el. uttrykk for energi 2. ikke la seg påvirke el. slå ut; anstrenge seg for å 
beherske seg i en ubehagelig situasjon el. for å holde ut noe ubehagelig.  
Bite tunga av seg selv – Jf, kunne bite tunga av seg selv; (jf, ha en skarp tunge). 
Bivåne noe – Være tilstede og se el. beskue noe; (jf, glo øynene ut av hodet). 
Bjeffe / sersjanten bjeffet fram et svar (2) – 1. Gjø (i høyt toneleie) med korte avbrutte 
lyder, (hund) 2. snakke sint og aggressivt i korte setninger; svare kort og avvisende. 
Bjella fikk en annen låt – Jf, da fikk bjella en annen låt; (jf, pipa fikk en annen lyd). 
Bla - bla / innlegget var bare bla - bla – Brukes for å gjengi langtekkelig, likegyldig 
el. tåpelig snakk; meningsløst prat; sludder; (jf, et visvas). 
Blakke noen til skinnet – Jf, ribbe noen til skinnet; (jf, gå ut av sitt gode skinn). 
Blamere noen / seg – Bringe skam over noen / seg selv; gjøre noen / seg til latter. 
Blanda / blandet drops – 1. Sukkertøy av litt forskjellig type 2. brukes for å uttrykke 
at noe er av høyst ulik kvalitet; (jf, en salig blanding).   
Blande blod – 1. Slutte brorsbånd, (la blod fra selvpålagte sår flyte sammen) 2. inngå 
partnerskap; (jf, blodets bånd); (jf, blått blod).  
Blande kortene – 1. Stokke kortene i kortstokken 2. skape uklarhet; villede ved å 
komme inn på noe som ikke har noe med saken å gjøre.  
Blank løgn – Jf, være blank løgn; (jf, starte med blanke ark). 
Bli / føle seg avkledd – Bli / føle seg eksponert el. blottstilt; bli / føle seg avslørt. 
Bli / føle seg pinlig berørt – Bli / føle seg flau el. skamfull; ønske seg langt vekk. 
Bli / føle seg tråkket på – Bli / føle seg nedverdigende behandlet, ydmyket el. såret. 
Bli / kjenne seg som et nytt (og bedre) menneske – 1. Bli / være utvilt el. utsovet 2. jf, 
bli et nytt og bedre menneske; (jf, komme på beina). 
Bli / være (bare) en fotnote / kampen ble bare en fotnote i landets historie – Bli / være 
noe som er uten betydning (i en større sammenheng); (jf, en fotnote).  
Bli / være (helt) corny, (eng) – Bli / være (helt) sprø, tullete el. håpløs. 
Bli / være (helt) paff – Bli / være fullstendig overrasket; bli / være helt forfjamset. 
Bli / være (litt) for mye av det gode – Bli / være overdrevent mye av noe, (positivt 
eller negativt); gå / ha gått for langt; (jf, ta kaka). 
Bli / være (litt) spiss – Bli / være (litt) sur, streng, snurt el. amper. 
Bli / være / føle seg ille berørt – Bli / være / føle seg skamfull el. flau; bli / være / føle 
seg støtt el. krenket; (jf, ønske at jorda åpnet seg under en). 
Bli / være / føle seg som 5. hjul på vogna – Bli / være overflødig, malplassert el. 
ubeleilig; føle seg uønsket; (jf, være et hår i suppa).  
Bli / være askegrå i fjeset – Bli / være syklig bleik; (jf, bli / være hvit som et laken). 
Bli / være bitt av basillen – Få / ha fått glødende interesse for noe, (spesielt); bli / 
være ivrig opptatt av noe; (jf, få mersmak på noe). 
Bli / være bitt av noe – Bli / være grepet av noe; få / ha svært stor interesse for noe. 
Bli / være blek om nesen / hun ble blek om nesen da hun fikk regningen (2) – 1. Bli / 
være blek i ansiktet som tegn på sykdom el. illebefinnende 2. bli / være forlegen el. 
pinlig berørt, (f eks. over en sjokkerende nyhet); (jf, være blek om nebbet). 
Bli / være bløt om hjertet – Bli / være følelsesmessig beveget; bli / være fylt av ømhet 
el. hengivenhet; (jf, være bløthjertet); (jf, være varmhjertet). 
Bli / være bløt som en kråke – Bli / være kliss bløt; (jf, være våt som en druknet katt). 
Bli / være blå for noe – Jf, det skal du bli blå for; (jf, den blå time).  
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Bli / være den visse død – Jf, den visse død; (jf, død og pine).  
Bli / være drømmende i blikket – 1. Se forelsket el. lengselsfull ut 2. virke 
åndsfraværende; (jf, en dagdrømmer); (jf, som en drøm). 
Bli / være dypt rystet – Bli / være sjokkert el. skuffet; bli / være helt oppgitt. 
Bli / være eitrende sint / sinna – Bli / være svært sint; (jf, spy edder og galle). 
Bli / være eldgammel / dette er en eldgammel skikk – Jf, bli / være steingammel. 
Bli / være en flaskehals – Bli / være noen / noe som hemmer el. hindrer fri utfoldelse, 
fremdrift el. fremskritt; (særlig av en prosess el. sak).   
Bli / være en fulltreffer – Jf, en fulltreffer; (jf, være midt i blinken). 
Bli / være en kasteball (for noen / noe) – Bli / være overlatt til andre parters 
forgodtbefinnende; bli / være et maktesløst offer for noens luner el. ubesluttsomhet. 
Bli / være en knute på tråden (mellom noen) – Oppstå / være en uoverensstemmelse 
el. uenighet (mellom noen); bli / være gnisninger i et (kjæreste)forhold. 
Bli / være en pinn til noens / noes likkiste, (eg. til å feste lokket med) – 1.Bli / være en 
medvirkende årsak til en uønsket avslutningen av noe 2. bli / være en medvirkende 
årsak til noens bekymringer el. problemer; bidra til noens død; (jf, en spiker i kista). 
Bli / være et bytte for noen / noe – 1. Komme i noens vold; bli / være vergeløst 
henfallen til el. utsatt for (noen / noe) 2. bli / være overveldet av noe, (f eks. 
motstridende følelser); (ofte, et lett bytte). 
Bli / være et nummer for stor (for noen) – 1. Være (mye) bedre enn noen; ha et høyere 
nivå enn den / de andre 2.vinne konkurransen lett; (jf, bli et nummer for liten).  
Bli / være fjern i blikket – Bli / være åndsfraværende; se distré el. drømmende ut. 
Bli / være fly forbanna – Bli / være rasende (på noen / for noe). 
Bli / være for mye av det gode / 25 grader er nesten for mye av det gode – Bli / være 
overdrevent i hyppighet, grad, omfang el. kvalitet, (om noe som ellers er positivt).  
Bli / være fyr og flamme – Bli / være svært begeistret, forventningsfull el. oppsatt på 
noe; (jf, sveve på en sky); (jf, bli fyr i teltet).  
Bli / være grønn av misunnelse – Bli / være svært misunnelig; (jf, ergre seg gul og 
grønn); (jf, være grønn); (jf, en grønnskolling).   
Bli / være hekta på noe – Jf, være hektet / hekta på noe; (jf, hekte seg opp i noe). 
Bli / være helt ute av seg – Bli / være preget av sterk sinnsbevegelse; bli / være svært 
lei seg, trist el. fortvilet; (jf, være på gråten); (jf, henge med nebbet). 
Bli / være herostratisk berømt – Bli / være kjent for en udåd el. forkastelig handling.  
Bli / være himmelfallen – Bli / være enormt forbløffet; bli / være svært forundret el. 
overrasket; (jf, se ut som man er falt ned fra månen). 
Bli / være hipp som happ – Brukes for å uttrykke at det ene kan bli / være likeså bra 
som det andre, og at det derfor er likegyldig hva utfallet blir; ikke spille noen rolle. 
Bli / være hjertens glad – Bli / være inderlig glad el. lykkelig (over noe); bli / være 
svært lettet; (jf, være glad som en lerke); (jf, juble i vilden sky). 
Bli / være husvarm – Finne seg / ha funnet seg til rette i nye omgivelser; fungere godt 
etter en tid; (jf, bli varm i trøya); (jf, være herre i eget hus).  
Bli / være hverken fugl eller fisk – Jf, det / noe er hverken fugl eller fisk. 
Bli / være hvit som et laken – Bli / være svært blek i ansiktet, (pga. sykdom, angst el. 
sjokk); (jf, hvitvaske noen / noe); (jf, stå som fjetret). 
Bli / være inntatt i noen – Bli / være sjarmert av noen; bli / være forelsket i noen. 
Bli / være jublende glad – Bli / være svert glad; (jf, hoppe i taket).   
Bli / være kledd av til skinnet / RBK ble kledd av til skinnet (2) – 1. Bli / være fratatt 
alle penger el. verdier 2. bli / være slått, avslørt el. ydmyket uten skånsel. 
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Bli / være lamslått – Bli / være overveldet av forundring, overraskelse el. skrekk; (jf, 
stå (som) lamslått); (jf, bli / være himmelfallen). 
Bli / være lei seg – Bli / være nedtrykt el. bedrøvet pga. motgang, skuffelse el. sorg. 
Bli / være liv i leiren – Jf, det ble liv i leiren. 
Bli / være livende redd – Bli / være voldsomt redd el. skremt; (jf, være livredd).  
Bli / være luft i luka – Bli / være liv og røre; bli / være høy stemning el. full fart.  
Bli / være lys våken – Våkne og (plutselig) bli helt våken; være fullstendig våken.   
Bli / være mildt stemt – Bli / være vennlig, omgjengelig el. forsonende til sinns.  
Bli / være målløs / han ble målløs av forbauselse (2) – 1. Miste / mangle talens bruk 2. 
bli / være ute av stand til å si noe pga. forbløffelse el. sinnsbevegelse 3. ikke finne 
ord; (jf, miste både munn og mæle); (jf, være stum som en østers). 
Bli / være opp over ørene forelsket – Bli / være dypt forelsket; bli / være 
stormforelsket; (jf, bli hodestups forelsket); (jf, stå på hodet for noen / noe). 
Bli / være renvasket – Bli / være kvitt mistanke el. beskyldninger om noe, (ofte noe 
ulovlig el. uredelig); (jf, renvaske sitt navn). 
Bli / være rød som en hummer – Bli / være rød i ansiktet; bli / være synlig flau, 
skamfull el. opphisset; (jf, være ille til mote). 
Bli / være sin egen versten fiende – Ødelegge for seg selv med sitt vesen og væremåte 
el. ved sitt opplegg el. fremgangsmåte; (jf, tråkke i salaten).   
Bli / være sint som en tyrk – Bli / være veldig sint el. rasende; (jf, banne som en tyrk). 
Bli / være sjakkmatt – 1. (Om kongen i sjakkspill) komme / være i en posisjon hvor 
den ikke lenger kan forsvares 2. komme / være i en håpløs situasjon; bli / være slått ut 
el. helt ferdig; (jf, sette noen ut av spill); (jf, spille skuespill). 
Bli / være skjebnesvangert – Få / ha viktige el. uunngåelige negative følger (for noen / 
noe); bli / være fatalt; (jf, gå rett til helvete); (jf, ikke vite sin arme råd). 
Bli / være skremt fra vett og forstand – Jf, skremme noen fra vett og forstand. 
Bli / være slått ut / jeg er helt slått ut av varmen (2) – 1. Bli / være bevistløs etter slag 
i hodet 2. bli / være helt utenfor el. satt ut av spill, (psykisk) 3. bli / være beseiret el. 
ute av konkurransen 4. bli / være slått i gulvet i boksing, (jf, bli slått knockout).     
Bli / være smittet av noe / hun er smittet av partiets fanatisme (2) – 1. Bli / være 
smittet av noe sykdomsfremkallende 2. bli / være påvirket av noe, (særlig av uheldig 
art); (jf, ta skikken der man kommer); (jf, ha en smittende latter). 
Bli / være smågutt (i forhold til noen) – Bli / være ubetydelig (sammenlignet med 
noen); bli / være langt mindre ekstrem (enn noen); (jf, en smågutt) (jf, ikke nå noen til 
knærne); (jf, en størrelse); (jf, ikke være rare karen). 
Bli / være snurt – Bli / være småfornærmet el. furten; (jf, henge med geipen). 
Bli / være som gelé i knærne – Jf, bli bløt / mo i knærne. 
Bli / være steingammel / musikken får meg til å føle meg steingammel – Bli / være 
svært gammel, (om personer og ting el. gjenstander); (jf, være / bli eldgammel). 
Bli / være stiv som en pinne – 1. Bli / være helt stiv el. ubøyelig 2. bli / være 
ubevegelig el. krampaktig av angst, sjenerthet el. trøtthet 3. bli / være stiv i 
muskulaturen etter intens innsats, (f eks. med høye laktatverdier i løping).   
Bli / være storøyd / ungene stirret storøyd på juleutstillingen – Få / ha store 
(oppspilte) øyne, (f eks. av forundring el. skrekk); (jf, gjøre store øyne). 
Bli / være stram i maska – Se sint, sur el. morsk ut; vise sin misnøye ved et stivt 
ansiktsuttrykk; (jf, bli / være fly forbannet) 
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Bli / være stum / vi er stum av beundring (2) – 1. Bli / være ute av stand til å snakke 
el. artikulere lyder 2. bli / være uten evne el. vilje til å snakke el. uttale seg om noe 
bestemt, (f eks. pga. sterk følelsesmessig påvirkning). 
Bli / være sus i serken – 1. Bli fart i sakene 2. bli / være livlig el. løssluppen stemning. 
Bli / være svarte natta – 1. Bli / være stup mørkt 2. bli / være fullstendig krise el. 
kollaps, (for noen / noe); (jf, være som natt og dag). 
Bli / være svarteper – 1. Tape i kortspillet svarteper 2. bli / være den som taper, blir 
snytt el. sitter igjen med skylda; (jf, en svarteper). 
Bli / være tale om / det er tale om å sende soldater til Irak (2) – 1. Bli / være aktuelt el. 
gjeldende 2. komme / være til diskusjon el. behandling. 
Bli / være tent på noe – Jf, tenne på noe; (jf, bli / være fyr og flamme). 
Bli / være tent på noen – Føle seg tiltrukket av noen; (jf, tenne på noen). 
Bli / være uglesett – Bli / være dårlig likt; bli / være upopulær; bli / være mistrodd; 
(jf, se skjevt til noen / noe); (jf, ikke være mors beste barn).  
Bli / være varm i topplokket – 1. Bli / holde seg varm på hodet 2. bli / være opphisset, 
sint el. rasende; (jf, tenne på alle pluggene). 
Bli / være venner for livet – Bli / være spesielt gode venner, (særlig etter uvennskap). 
Bli / være vettskremt / hun blir vettskremt av alt bråket – Bli / være sanseløs av 
skrekk; (jf, skremme noen fra sans og samling).   
Bli / være vill i fletta – 1. Bli / være hissig el. svært ivrig 2. bli / være vill, sprø el. kåt; 
(jf, være vill i nikkersen); (jf, gå vilt for seg). 
Bli / være vill og gal – Bli / være vilter el. uregjerlig; bli / være oppjaget el. hysterisk. 
Bli / være våt til skinnet – Bli / være gjennomvåt; bli / være kliss bløt. 
Bli / være yr / hun er yr av glede (2) – 1. Bli / være kåt, vilter el. løssluppen 2. bli / 
være oppspilt el. stemningsberuset; (jf, en villstyring). 
Bli / være å regne med – Ville måtte tas hensyn til; vil (kunne) bli / være en hard 
konkurrent; (jf, ikke være god å hanskes med). 
Bli akterutseilt – 1. Bli seilt el. dratt fra 2. bli etterlatt som taper; bli liggende etter, (jf, 
sakke akterut); (jf, være akterutseilt); (jf, seile sin egn sjø).  
Bli avkledd – 1. Bli tatt klærne av 2. bli avdekket; (jf, bli / føle seg avkledd). 
Bli bare ball – Jf, det / noe ble bare ball; (jf, gå i ball); (jf, balle på seg). 
Bli behandlet på like fort – Jf, behandle noen på like fot; (jf stå på god for med noen). 
Bli bekjempet med sine egne våpen – Jf, bekjempe noen med hans egne våpen. 
Bli bergtatt av noen / noe – Jf, bergta noen; (jf, forhekse noen / noe). 
Bli blakket til skinnet – Jf, bli ribbet til skinnet; (jf, være blakk som en kirkerotte).    
Bli blank i øynene – 1. Få skinnende øyne pga. sinnsbevegelse el. feber 2. bli fuktig i 
øynene av sorg el. tungsinn, (jf, være på gråten); (jf, ha et godt øye til noen). 
Bli blek av skrekk -- Jf, bli / være hvit som et laken; (jf, stå skrekkslagen). 
Bli blid som smør – Bli svært blid el. glad; (jf, være smørblid); (jf, smør på flesk). 
Bli bløt / mo i knærne – 1. Føle seg matt el. vissen i knærne 2. bli svak og 
ettergivende; bli overveldet av en følelse av ømhet el. forelskelse. 
Bli bløt om hjertet – Bli følelsesmessig beveget; bli rørt; bli fylt av ømhet; (jf, noen / 
noe gjør noen bløt om hjertet; (jf, bli varm om hjertet). 
Bli bløt som smør / hennes smil gjorde meg bløt som smør – Bli blid, medgjørlig og 
imøtekommende; bli fylt av varme følelser; (jf, ha et hjerte av gull). 
Bli blå for noe – Jf, det skal du bli blå for; (jf, ut i det blå). 
Bli bondefanget – Bli lurt, snytt el. svindlet, (særlig økonomisk); (om en godtroende 
person); (jf, bli ført bak lyset); (jf, et gudsord fra landet). 
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Bli borte / vekk / borte vekk – 1. (Plutselig) ikke være å finne el. se 2. forsvinne ut av 
syns- el. hørevidde 3. miste forbindelsen til omverden; forsvinne inn i seg selv.  
Bli brennemerket – Brennemerke noen; (jf, brent barn skyr ilden). 
Bli bønnhørt – 1. Få oppfylt en bønn til en guddom 2. få sitt ønske oppfylt; (jf, få 
viljen sin); (jf, be en stille bønn); (jf, be for sin syke mor).  
Bli dagens helt – Brukes om en person som vekker beundring for sin innsats, 
prestasjon el. sitt mot; (jf, dagens mann); (jf, heve noen / noe til skyene). 
Bli dolket i ryggen – 1. Bli stukket med kniv i ryggen, (og evt. drept) 2. bli angrepet 
på en lumsk måte; bli sveket el. angitt, (av noen man venter støtte av). 
Bli drevet / tvunget over på defensiven – Jf, være på defensiven. 
Bli drevet fra skanse til skanse – 1. Måtte oppgi den ene posisjon etter den andre, (i 
krigens gang) 2. måtte stadig gi seg el. vike i diskusjonen 3. måtte fortelle el. 
innrømme mer og mer; (jf, være på vikende front).  
Bli drevet til vanvidd – Jf, drive noen til vanvidd; (jf, være vill etter noen / noe).  
Bli dødelig fornærmet – Bli veldig fornærmet el. såret; (jf, være dødelig forelsket). 
Bli dømt nord og ned – Jf, dømme noen / noe nord og ned; (jf, gå rett vest).    
Bli en erfaring rikere – Oppleve noe (ofte smertefullt) som gir nyttig kunnskap el. 
læring; (jf, brenne seg på noe); (jf, man lærer så lenge man lever).  
Bli en parentes i historien – Ikke bli husket som noen / noe av betydning, (i en større 
sammenheng); (jf, en fotnote); (jf, derom tier historien). 
Bli enig med seg selv – Bestemme seg for noe; (endelig) komme fram til noe. 
Bli et hode kortere – Jf, gjøre noen et hode kortere; (jf, være kort for hodet). 
Bli et nummer / nummeret for liten – 1. Ikke strekke til; ikke være like god el. holde 
samme nivå som den / de andre 2. ikke nå opp i konkurransen; (jf, gjøre seg liten).  
Bli et nytt og bedre menneske – 1. Få styrke og nye krefter etter en svakhetsperiode 2. 
tillegge seg en bedre væremåte el. bedre vaner; (jf, oppføre seg som folk). 
Bli fanget i sin egen snare – Lure seg selv; selv måtte lide for noe som er myntet på 
andre; (jf, legge snarer for noen); (jf, gå i fella).   
Bli fart i / på sakene – Jf, få fart på sakene; (jf, få fart på noen / noe). 
Bli feid av banen – 1. Bli overlegent slått i en idrettskonkurranse 2. tape stort; ikke ha 
noe å stille opp med, (f eks. i en debatt); (jf, være på banen). 
Bli flammenes rov – Brenne ned (hus); brenne opp (kunstsamlingen); (jf, gå opp i 
flammer); (bli / være fyr og flamme). 
Bli flat / hun ble temmelig flat da hun ble avslørt – Bli forlegen, brydd el. flau.  
Bli flådd levende / sier jeg et pip blir jeg flådd levende – Jf, flå noen levende. 
Bli flådd til skinnet – Jf, flå noen til skinnet; (jf, skinnet bedrar). 
Bli folk (av noen) – Skikke seg mye bedre enn før; slutte å gjøre dumme el. ulovlige 
ting; (jf, oppføre seg som folk); (jf, folk og fe). 
Bli for mye for noen – Til slutt bli så belastende el. irriterende at man må reagere.  
Bli forhekset – Jf, forhekse noen / noe; (jf, alt / allting er som forhekset). 
Bli frakjent all ære – Miste enhver anseelse; bli fradømt all heder; (jf, skade sitt gode 
navn og rykte); (jf, bli dømt nord og ned). 
Bli frosset ut – Bli møtt med en avmålt, kjølig el. avvisende holdning; bli holdt 
utenfor, (fellesskapet); (jf, få en kald skulder); (jf, fryse ut noen).  
Bli fyr i teltet – 1. Bli høy el. opprømt stemning 2. bli amper el. hissig stemning. 
Bli fyr og flamme – Jf, bli / være fyr og flamme; (jf, tenne på alle pluggene). 
Bli ført bak lyset – Bli innbilt noe; bli villedet; bli snytt; (jf, føre noen bak lyset). 
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Bli gal av noe / jeg blir gal av å høre de samme sangene hele tiden – Bli veldig irritert 
el. nedstemt av noe; (jf, er du gal); (jf, et galmannsverk). 
Bli gagns menneske – Bli en nyttig samfunnsborger; ble en vanlig arbeidende person. 
Bli gjort til syndebukk – Jf, en syndebukk; (jf, gjøre noen til syndebukk). 
Bli grepet av panikk – Plutselig bli grepet av sanseløs redsel el. ukontrollerbar frykt 
el. skrekk; (jf, være redd sin egen skygge).   
Bli grepet på fersk gjerning – Jf, bli tatt på fersk gjerning; (jf, ikke dø i synden). 
Bli hektet / hekta av – 1. Bli fraløpt el. frakjørt 2. bli utelatt fra å delta i en sak el. 
aktivitet; (jf, hekte seg på); (jf, hekte seg opp i noe); (jf, være på hekta). 
Bli hengt ut / uthengt – Bli offentlig kritisert el. gjort narr av; bli rakket ned på; (jf, bli 
til spott og spe); (jf, henge ut noen); (jf, den drukner ei som henges skal). 
Bli herjet av brann – Bli ødelagt av brann; (jf, stå i flammer); (jf, stå i lys lue). 
Bli herre over noe / de ble etter en stund herre over ilden – Mestre noe; få kontroll på 
noe; (jf, være herre over noe); (jf, være sin egen herre); (jf, være mann for noe). 
Bli het i toppen – 1. Bli sint el. harm 2. jf, bli het om ørene. 
Bli het om ørene – Bli flau og nervøs, (ofte fordi man har gjort noe man ikke burde); 
bli forlegen; (jf, ønske seg gjennom gulvet); (jf, få det hett). 
Bli hodestups forelsket – Bli brått og intenst forelsket; (jf, kjærlighet ved første 
blikk); (jf, falle langflat); (jf, sette noens hjerte i brann). 
Bli holdt for narr – Jf, holde noen for narr; (jf, narre noen opp i stry). 
Bli holdt stramt i tøylene – Jf, holde noen i stramme tøyler. 
Bli holdt utenfor – Bli stengt ut fra noe; ikke få ta del i noe, (f eks. planleggingen); 
ikke få slippe til; (jf, det gode selskap); (jf, den harde kjerne).   
Bli hoppende glad – Bli veldig glad; bli vill av glede; (jf, bli sjeleglad). 
Bli hoppende sint – Bli veldig sint; bli rasende; (jf, være sint som en tyrk).  
Bli huskjent – Bli så kjente med et sted at man ferdes naturlig der.  
Bli husvarm – Bli fortrolig og vel kjent med folkene i et hus el. hjem; (jf, bli varm i 
trøya); (jf, ta skikken der man kommer).  
Bli hvit / rød av sinne – Bli rasende; bli eitrende sint; (jf, bli fly forbanna). 
Bli ildrød i kammen – Jf, bli rød i ansiktet / toppen / knollen / trynet / kammen. 
Bli ille ved – Få en følelse av ubehag; bli nedstemt; (jf, bli pinlig berørt). 
Bli illsint – 1. Bli svært sint 2. bli bråsint el. fare opp; (jf, være illsint).  
Bli innviklet i noe / hun ble innviklet i prostitusjon – Bli blandet inn i noe; komme 
med på noe; (jf, være ute på galeien); (jf, bli narret opp i stry). 
Bli kastet i kasjotten / hullet / buret – Bli satt i fengsel; (jf, komme bak lås og slå). 
Bli kastet på hue og ræva ut – Bli kastet ut el. fjernet på en brutal måte, (f eks. en 
fyllik ut av baren el. en innvandrer ut av landet). 
Bli kastet til ulvene – Bli satt til noe som er alt for vanskelig; møte altfor dyktige 
konkurrenter; (jf, bli et nummer for liten); (jf, tute med ulvene). 
Bli kastet ut på dypt vann – Bli satt til noe krevende man ikke har kompetanse til; få 
en brå el. vanskelig start; (jf, gå i vannet); (jf, være ute på tynn is). 
Bli kjent død og maktesløs – Bli erklært ugyldig el. grunnløs, (f eks. beskyldningen). 
Bli kjeppjaget – Bli jaget bort fort og brutalt; bli vist vekk med forakt; (jf, kjeppjage 
noen); (jf, be noen dra til helvete); (jf, vise noen vinterveien). 
Bli kjørt av lasset – 1. Ikke greie å følge med, (på resonnementet), (jf, miste tråden) 2. 
ikke makte tempoet; (jf, komme til kort); (jf, bite i gresset). 
Bli klok på noe – Forstå meningen med el. sammenhengen i noe; (jf, ikke bli klok på 
noe); (skjønne hverken ut eller inn); (jf, være like klok). 
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Bli klok på noen – (Endelig) forstå noens sanne natur; (jf, ikke bli klok på noen). 
Bli klubbet ned – Bli fratatt ordet; ikke få snakke ferdig; (jf, en klubbe). 
Bli knust til pinneved – Bli fullstendig ødelagt; bli smadret; (jf, legge noe i ruiner). 
Bli kritthvit i ansiktet – Jf, bli / være hvit som et laken.  
Bli kronet med hell / innsatsen ble kronet med hell – Danne en heldig el. lykkelig 
avslutning på noe; (jf, krone); (jf, kronen på verket). 
Bli kvalm (av noen / noe) / jeg blir kvalm av alt skrytet hans (2) – 1. Få lyst til å kaste 
opp 2. føle vemmelse og avsky; (jf, være til å spy av). 
Bli kvalt i fødselen / oppstanden ble kvalt i fødselen – Bli hindret, bremset, forpurret 
el. ødelagt helt fra begynnelsen, (før det får utviklet seg); (jf, kvele noe i fødselen).  
Bli lagt i aske / hele byen ble lagt i aske – Brenne ned; ødelegges; (jf, stå i flammer). 
Bli lagt i jern – Bli påsatt håndjern og fotlenker; (jf, bak lås og slå). 
Bli lagt i ruiner – Jf, legge noe i ruiner; (jf, knuse noe til pinneved). 
Bli lamslått – Jf, bli / være lamslått; (jf, stå som forsteinet).  
Bli lang i ansiktet – 1. Bli synlig skuffet; føle seg snytt 2. bli svært overrasket. 
Bli lang i maska – Jf, bli lang i ansiktet; (jf, henge med geipen). 
Bli ledd ut – Bli gjort til latter; bli hånet; (jf, bli til latter). 
Bli lett om hjertet – Bli lettet; bli glad el. i godt humør; (jf, med lett hjerte). 
Bli lokket i en felle – Bli lurt ved hjelp av knep el. list; (jf, gå rett i fella).  
Bli lurt trill rundt – Bli grundig lurt; bli narret, snytt el. bedratt; (jf, gå fem på).  
Bli matt av noe / jeg blir matt av slik oppførsel (2) – 1. Bli slapp, kraftløs el. svak (f 
eks. etter sykdom) 2. bli oppgitt over noe; synes noe er dumt el. uhørt; (jf, være matt). 
Bli med praten / snakket / med ham blir det bare med praten – Bli foreslått el. 
planlagt, men ikke gjennomført; (jf, en pratmaker). 
Bli mektig vred – Bli svært sint; bli forbannet; (også, mektig stolt). 
Bli mo i knærne – Jf, bli bløt / mo i knærne; (jf, bli / være opp over ørene forelsket). 
Bli myk som voks – Bli ettergivende el. føyelig; bli mild el. ydmyk; (jf, være som 
voks mellom hendene på noen); (jf, en myk mann). 
Bli møtt med en kald skulder – Bli møtt med likegyldighet; bli avvist; bli ignorert; (jf, 
bli frosset ut); (jf, få en kald skulder); (jf, trekke på skuldrene).  
Bli møtt med en mur av taushet – Bli møtt med massiv taushet el. uvilje; bli totalt 
ignorert; (jf, fryse ut noen); (jf, støte panna mot en mur). 
Bli målt med øynene – Bli kritisk gransket; bli betraktet opp og ned. 
Bli målt og veid / rapporten ble målt og veid (2) – 1. Bli målt mht. høyde og vekt 2. 
bli nøye vurdert el. analysert; (jf, bli veid og funnet for lett). 
Bli månelyst / nå blir det månelyst her (2) – 1. Bli opplyst av månen 2. bli oppstyr og 
spetakkel; bli oppvask el. mye kjeftbruk, (jf, bruke munn)  
Bli narret opp i stry – Bli grundig lurt el. snytt, (så man får problemer). 
Bli noe rikere / uhellet gjorde at jeg ble en erfaring rikere – Få noe; tilegne seg noe. 
Bli noen / noe til del – 1. Skje for en person el. en sak 2. tilfalle noen / noe, (f eks. en 
pris el. ros); (jf, falle i noens lodd); (jf, jeg for min del). 
Bli noens død / hun blir min død – Brukes for å uttrykke fortvilelse over noen / noe 
som er så irriterende el. uutholdelig at man nesten ikke holder det ut. 
Bli offer for hakkeloven – Jf, en hakkelov / hakkeloven. 
Bli oppøst – Bli opphisset; komme i sterk sinnsbevegelse; (jf, øse seg opp (over noe). 
Bli overkjørt – 1. Bli påkjørt av bil 2. bli tilsidesatt; ikke bli tatt hensyn til, (om noens 
interesser el. argumenter); (jf, overkjøre noen). 
Bli paff – Bli fullstendig overrasket; bli forbløffet el. forfjamset. 
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Bli pepet ut – Bli utsatt for piping, plystring el. buing som tegn på misnøye.  
Bli pinlig berørt – Bli flau el. sjenert; føle seg ille til mote; (jf, bli ille ved).  
Bli presset helt inn i tauene – Jf, presse noen helt inn i tauene. 
Bli reddet av gongongen – 1. Bli reddet fra å bli slått ut i en boksekamp pga. 
sluttsignalet for runden 2. bli reddet ut fra en faretruende situasjon i siste øyeblikk.  
Bli revet i filler / fillebiter – Bli fullstendig ødelagt; bli knust; (jf, bli knust til 
pinneved); (jf, gå i knas / gå i tusen knas); (jf, slåss så fillene fyker). 
Bli revet med – Bli påvirket el. smittet av en stemning el. entusiastisk holdning. 
Bli revet vekk / bort / hun ble revet bort i spanskesyken (2) – 1. Bli solgt, tatt el. brukt 
opp hurtig (og med stor iver) 2. dø (plutselig); omkomme; avgå med døden.  
Bli ribbet til skinnet – Bli blakket; bli ribbet for el. fratatt alle sine verdisaker; bli 
ruinert; (jf, være ribbet for noe); (jf, stå ribbet tilbake); (være bare skinn og bein). 
Bli rundlurt – Jf, bli lurt trill rundt; (jf, et gudsord fra landet). 
Bli rundspilt – Bli overløpt el. nedsablet av et bedre lag, (f eks. i fotball). 
Bli rævkjørt – Jf, rævkjøre noen; (jf, gå på ræva). 
Bli rød i ansiktet / toppen / knollen / trynet / kammen – Få rødfarge i ansiktet, ofte 
fremkalt av sjenerthet, skam, el. sinne; rødme; (jf, blodet stiger noen til hodet). 
Bli rød som en hummer – 1. Bli (sprut) rød i ansiktet av opphisselse el. raseri 2. bli 
rød av forlegenhet el. skam; (jf, trampe i klaveret). 
Bli rørt til tårer / jeg ble rørt til tårer av den triste historien – Bli sterkt beveget; bli 
grepet av sentimentale følelser; (jf, gråte sine modige tårer). 
Bli sablet ned / teaterstykket ble sablet ned av kritikerne (2) – 1. Bli meiet el. hogd 
ned 2. bli slått ettertrykkelig i sport 3. bli tilintetgjort ved skånselløs kritikk. 
Bli satt / kastet på porten – Jf, sette / kaste noen på porten. 
Bli satt på bar bakke – Bli fratatt el. miste sitt husvære og sine eksistensmidler; (jf, stå 
på bar bakke); (jf, ikke eie nåla i veggen); (jf, være fattig som en kirkerotte).  
Bli satt på gaten – Jf, sette noen på gaten; (jf, få sparken). 
Bli satt til veggs – Jf, sette noen til veggs; (jf, trenge noen opp i en krok). 
Bli satt under lupen – Bli gransket kritisk; bli fulgt spesielt nøye med. 
Bli satt ut / nyheten satte meg helt ut – Bli brakt ut av fatning; bli målløs; bli 
handlingslammet; (jf, stå som lammet); (jf, miste munn og mæle). 
Bli seg selv (igjen) – Vende tilbake til sin normale tilstand el. væremåte. 
Bli sett skjevt til – Jf, se skjevt til noen / noe; (jf, bli / være uglesett). 
Bli sjanghaiet – Bli overtalt, tvunget el. lokket til å gjøre noe, (opprinnelig seile til 
sjøs); (jf, en headhunter); (jf, bli lurt trill rundt). 
Bli sjeleglad over / for noe – Bli inderlig glad for noe; bli svært lettet. 
Bli skrekkslagen – Bli svært redd; bli grepet av skrekk el. panikk. 
Bli skremt til døde – 1. Bli skremt med døden til følge 2. bli forferdelig redd. 
Bli slaktet / teaterstykket ble slaktet (2) – 1.  Bli avlivet og brukt til mat 2. få svært 
negativ omtale; bli sterkt kritisert, (jf, få så ørene flagrer). 
Bli slengt veggimellom – 1. Rave el. fly fra vegg til vegg, (f eks. ved store bølger) 2. 
få grundig bank; bli rundjult; (kanskje også i en brytekamp). 
Bli slått i bakken av noen / noe – 1. Bli slått ned av en motstander 2. få noe over seg 
så man faller 3. bli forbløffet el. svært imponert av noe 4. få en sterk følelsesmessig 
reaksjon av noe, (f eks. sorg); (jf, få seg en nesestyver). 
Bli slått knockout (eng) – 1. Bli slått ut av sin motstander i boksing 2. plutselig lide et 
voldsomt nederlag el. bli satt ut av spill; (jf, få seg en nesestyver).  
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Bli slått på målstreken – 1. Tape løpet på de siste meterne 2. bli utkonkurrert i siste 
del av prosessen; (jf, en målstrek / målstreken).  
Bli smidd i Hymens lenker – Bli viet; inngå ekteskap; (etter en gresk gud). 
Bli snudd opp ned – 1. Bli snudd med andre enden el. siden opp 2. bli totalt forandret; 
bli helt annerledes enn før, (evt. mye dårligere), (f eks. livet el. karrieren).  
Bli snudd på hodet – Jf, bli snudd opp ned; (jf, snu og vende på alle ting). 
Bli snytt for konfekten – Kjenne seg lurt (på noe); gå glipp av noe attraktivt; (jf, ikke 
spare på konfekten). 
Bli sparket oppover – Bli fjernet fra sin stilling ved å bli gitt en høyere (men mindre 
viktig) stilling; (jf sparke noen som ligger nede). 
Bli sparket på dagen – Bli gitt avskjed fra sin stilling med øyeblikkelig virkning, (selv 
om det tar litt tid, etter loven); (jf, få sparken); (jf, gi noen sparken). 
Bli spikeren i kista (for noen / noe) – Jf, det / noe er spikeren i kista, (for noen / noe). 
Bli spist levende – 1. Bli spist i live, (f eks. av en blekksprut) 2. bli overveldet el. 
neddynget, (f eks. av alle krav el. oppgaver) 3. bli slått fullstendig el. knust, (av en 
konkurrent el. motstander); (jf, lage hakkemat av noen).  
Bli spredt for alle vinder – Bli skilt el. gå i oppløsning og fordele seg over et stort 
område el. til forskjellige deler av landet, (ofte om familie, gruppe el. verdier).  
Bli spredt som agner for vind – Jf, spres / blåse bort som agner for vind. 
Bli sprutrød – Bli ildrød (i ansiktet); rødme kraftig; (jf, bli rød som en hummer). 
Bli statist / statister – Jf, en statist; (jf, spille statistens / statistenes rolle). 
Bli stekt i sitt eget fett – Måtte ta de ubehagelige følger av sine handlinger el. 
uttalelser; bli gjendrevet med sine egne midler; (jf, steke i sitt eget fett). 
Bli stemoderlig behandlet – Bli urettferdig behandlet; bli oversett; (jf, kjenne seg som 
en askepott); (jf, gå for lut og kaldt vann); (jf, bli uglesett). 
Bli stemplet som noe – Jf, få stemplet på seg (som noe); (jf, stemple noen).  
Bli stilt ansikt til ansikt med noe – Bli konfrontert med noe; måtte møte virkeligheten 
el. realitetene; (jf, stå ansikt til ansikt med noen / noe). 
Bli stilt mot veggen – Jf, stille noen mot veggen; (jf, møte veggen). 
Bli stilt til regnskap (for noe) – Jf, stille noen til regnskap (for noe). 
Bli stiv av skrekk – Jf, bli skrekkslagen; (jf, bli / være vettskremt). 
Bli stiv som en pinne – Jf, være stiv som en pinne; (jf, skyte en hvit pinn etter noe). 
Bli stiv som en stokk / stokk stiv – 1. Bli helt stiv (av kulde el. slag) 2. stivne i 
muskulaturen (av anstrengelse el. mangel på oksygen, (høy laktatverdi)). 
Bli stram i maska – Bli alvorlig; se streng el. sint ut; (jf, være stram i maska). 
Bli støtt på mansjettene – Bli fornærmet; bli såret, støtt el. krenket. 
Bli stående håndfallen – Ikke vite hva man skal gripe til; bli rådvill, forlegen el. 
forvirret; (jf, vite hverken ut el. inn); (jf, se ut som et levende spørsmålstegn).   
Bli stående som en saltstøtte – Bli stående helt stiv el. urørlig; (jf, stå som naglet).  
Bli svar skyldig – Være ute av stand til å svare; ikke vite hva man skal si. 
Bli svartelistet – Komme i unåde; være mistenkeliggjort; ikke få tillit lenger; (jf, sette 
noen / noe på svartelista); (jf, bli uglesett); (jf, være ute i kulden). 
Bli svarteper – 1. Bli taper i svarteper 2. bli den tapende part el. den som får skylda; 
(jf, en svarteper / svarteper); (jf, gi / sende svarteper videre). 
Bli svett (av noe) – 1. Bli dekket av svette, (pga. varme el. fysisk aktivitet) 2. bli 
ubehagelig overrasket (av noe); bli engstelig el. nervøs, (også, småsvett). 
Bli svett i ørene – Bli leit av å høre på noen / noe; bli trøtt av (alt) mas el. gnål.  
Bli sønderknust – 1. Bli knust; bli fullstendig ødelagt 2. jf, være sønderknust. 
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Bli så redd at hjertet står stille – Bli forferdelig redd; bli vettskremt; (jf, bli skremt til 
døde); (jf, skremme livet av noen); (jf, ha hjertet (oppe) i halsen). 
Bli tatt av dage – Bli slått i hjel; bli drept; (jf, noens dager er talte). 
Bli tatt av dragsuget – 1. Bli trukket med av sjøen når den trekker seg tilbake, (f eks. 
ved at et skip synker 2. jf, gå med i dragsuget; (jf, følge med i dragsuget). 
Bli tatt av plakaten – Opphøre å bli oppført, (f eks. en teaterforestilling), (ofte 
tidligere enn planlagt); (jf, være på plakaten); (jf, ikke holde mål). 
Bli tatt inn i varmen – Få en posisjon (hos noen) der man er anerkjent og populær; bli 
akseptert; (jf, være en av gutta); (jf, tute med ulvene). 
Bli tatt med buksene nede – 1. Bli overrasket i en pinlig situasjon 2. bli avslørt i en 
uakseptabel el. kriminell handling; (jf, ikke ville være i noens bukser). 
Bli tatt med fingeren i kakeboksen – Bli overrasket el. avslørt i å gjøre noe ulovlig el. 
umoralsk; (jf, holde fingrene fra fatet); (jf, holde fingrene for seg selv).  
Bli tatt over hodet på noen – Bli truffet el. avgjort uten at den / dem det angår blir 
rådspurt el. orientert på forhånd, (om en beslutning). 
Bli tatt på fersk gjerning – Bli overrasket el. avslørt midt i (el. like etter) en uheldig el. 
ulovlig handling, (f eks. lovbrudd, juks el. utroskap). 
Bli tatt på fersken – Jf, bli tatt på fersk gjerning; (jf, ikke dø i synden).  
Bli tatt på senga – Jf, ta noen på senga; (jf, dele bord og seng). 
Bli tatt under ild – Bli beskutt; bli skutt på med gevær el. kanoner; (jf, komme under 
dobbelt ild); (jf, fra asken til ilden); (jf, falle som fluer). 
Bli tatt ved nesen / han ble tatt ved nesen av en sleip kvinne – Jf, ta noen ved nesen.  
Bli til gull / alt han tar i blir til gull – Bli vellykket; bli suksess; (jf, lage gull av 
gråstein); (jf, være verdt sin vekt i gull); (jf, du er gull verdt).  
Bli til latter – Dumme seg ut; skjemme seg ut; blamere seg; (jf, gjøre seg til latter). 
Bli til noe – 1. Komme til å eksistere el. finne sted og utvikle seg gunstig, (om noe) 2. 
oppnå en ansett posisjon i samfunnet; gjøre karriere. 
Bli til plukkfisk – Oppløse seg i rot; gå i skuddermudder; (jf, lage plukkfisk av noen). 
Bli til spott (og spe) / han gikk der til spott og spe – Bli til latter; bli utsatt for hån og 
spott; (jf, holde noen for narr); (jf, gjøre seg til spott og spe).  
Bli til støv – 1. Bli ødelagt el. utslettet 2. forgå; dø, (og bli til jord). 
Bli trengt opp i en krok – Jf, trenge noen opp i en krok. 
Bli trengt opp i et hjørne – Komme i knipe; bli satt fast i en diskusjon el. 
Bli truet på livet – Bli truet med å bli slått i hjel el. drept. 
Bli truffet av Amors piler, (kjærlighetsgud, la) – Bli forelsket. 
Bli trukket frem fra glemselen – Komme til nytte igjen; bli aktuell el. tatt i bruk igjen, 
(om noen / noe); (jf, komme til heder og verdighet (igjen)).  
Bli tung om hjertet – Bli nedtrykt; bli lei seg el. i dårlig humør; (jf, med tungt hjerte). 
Bli ute av seg – Jf, være ute av seg; (jf, gråt og tenners gnissel). 
Bli varm i trøya – Venne seg til forholdene; komme skikkelig i gang. 
Bli varm om hjerterota – Bli glad til dypet av sitt indre el. til sin innerste sjel. 
Bli varm om hjertet – Jf, noe varmer noen om hjertet.  
Bli varm om ørene – Jf, bli het om ørene; (jf, holde noen i ørene). 
Bli varmt mottatt – Bli godt mottatt; være velkommen; (jf, få en varm velkomst). 
Bli ved sin lest – Brukes for å uttrykke at man bør nøye seg med å beskjeftige seg 
med det man har kvalifikasjoner til; bedrive det man kan, (som skomakeren). 
Bli veiet / veid og funnet for lett / hun ble veiet og funnet for lett – Bli vurdert og 
deretter forkastet; bli gransket og så avvist; (om noen / noe).  
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Bli vekket av sin tornerosesøvn – Jf, en tornerosesøvn; (jf, få øynene opp for noe). 
Bli verre og verre – Bli stadig verre el. dårligere; vanskelighetene tiltar; (jf, gå fra galt 
til verre); (jf, se mørkt ut); (jf, gå på trynet). 
Bli vill i nikkersen – Jf, være vill i nikkersen; (jf, være het på grøten). 
Bli vill og gal – 1. Bli vill el. ustyrlig 2. bli oppglødd el. sterkt interessert. 
Bli vippet av pinnen – 1. Bli utmanøvrert; bli fjernet el. utkonkurrert fra en ervervet 
posisjon 2. bli satt ut av spill; bli brakt ut av fatning; (jf, vippe noen av pinnen). 
Bli våt i trusa – 1. Bli våt i underbuksa 2. bli seksuelt opphisset, (kvinne); bli fuktig i 
skjeden; (jf, være het på grøten); (jf, en våt drøm). 
Blid som en sol – Jf, være blid som en sol; (jf, være blid som en lerke). 
Blind alarm – 1. Alarmering el. appell til nøds - handling uten reell grunn 2. det å 
vekke unødig oppstandelse el. ubegrunnet frykt; (jf, rope ulv). 
Blind høne finner også korn – Brukes for (selv) ironisk å uttrykke at selv en person 
uten de store forutsetninger, med litt hell, kan løse en bestemt oppgave; en person 
uten forutsetninger kan også slumpe til å finne det riktige el. gjøre det rette. 
Blind vold – Uprovosert vold el. angrep på en tilfeldig person.  
Blinke ut / blinke seg ut – Velge ut; plukke ut; ta sikte på, (noen / noe). 
Blinke ut noen til noe / han er blinket ut til ny leder – Se seg ut noen (velegnet) til 
noe; sette på noen til noe; (jf, en kronprins); (jf, en headhunter). 
Blod er tykkere enn vann – Brukes får å utrykke at folk man er i slekt med, alltid vil 
ha en forrang; (jf, noens (eget) kjøtt og blod).  
Blod, svette og tårer – Stor anstrengelse, slit og offervilje; (jf, koste blod, svette og 
tårer); (apropos, Churchills tale under krigen). 
Blodet fryser / blir til is – Jf, noen / noe får noens blod til å fryse til is.  
Blodet stiger til hodet på noen – Noen blir rød i hodet, pga. sinne, skam el. sjenanse. 
Blodets bånd – Følelse av å være (følelsesmessig) knyttet til sin familie; (jf, et 
blodsbånd); (jf, legge bånd på seg); (jf, et anegalleri). 
Blodpenger – Penger skaffet ved drap eller annen ugjerning.  
Blomsten og biene – Grunnleggende kjennskap til menneskers seksualliv; sannheten 
om hvordan barn blir til; (jf, en språkblomst). 
Blomstre – 1. Ha utsprungne blomster 2. trives og utfolde seg; komme / være i god 
utvikling, (også, blomstre sent) 3. være sunn og pen; (jf, leve og blomstre). 
Blomstre av – 1. Slutte å blomstre; visne 2. miste sin glans el. kraft; falme. 
Blomstre opp – Komme / være i en sterk og god utvikling (igjen), (f eks. mht livsmot, 
utseende el. helse); (jf, slå ut i full blomst); (jf, stå i full flor). 
Blott og bar / å bygge ned idrettsbanen med blokker er blott og bar galskap – Som 
utelukkende er det nevnte og intet annet; (jf, ren og skjær); (jf, rett og slett). 
Blott til lyst / dette er en film blott til lyst – Bare for glede og atspredelse; (jf, med liv 
og lyst); (jf, av hjertets lyst); (jf, jubelen står i taket). 
Blotte seg – Vise seg frem utildekket; vise frem kjønnsorganene sine. 
Blotte sitt hode – Ta av seg hodeplagget, (i respekt); (jf, være blottet for noe). 
Blottstille noe / hun blottstiller sin uvitenhet – Vise, avsløre el. røpe noe. 
Blottstille seg / han blottstiller seg for kritikk – Gjøre seg forsvarsløs el. åpen for 
kritikk el. hån; (jf, stå laglig til for hogg). 
Blunke til noen – 1. Gi noen et tegn ved å blunke med et øye, (ofte muntert el. 
fortrolig) 2. flørte el. legge an på noen ved å blunke.  
Blusse opp / striden blusset opp igjen (2) – 1. Begynne å brenne igjen el. brenne 
kraftigere 2. komme voldsomt til uttrykk (igjen); (jf, flamme opp); (jf, fenge). 
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Blære seg – Gjøre seg viktig; skryte; (jf, være blærete). 
Blø for drakten / drakta – Jf, ha hjertet utenpå drakta; (jf, stang ut). 
Blø som en stut – Blø veldig, (som en okse som slaktes); (jf, være dum som en stut). 
Bløt som en druknet katt – Jf, være våt som en druknet katt. 
Bløt som silke / kremen gjør huden bløt som silke – Svært myk og glatt.  
Blåmandag – Jf, en blåmandag; (jf, dagen derpå). 
Blåmyra – Havet; (jf, pløye blåmyra); (jf, de sju hav).   
Blånekte for noe – Nekte hardnakket på noe; nekte plent; bestemt avvise noe; (jf, til 
man blir blå i trynet); (jf, knipe nebb); (jf, bli blå for noe); (jf, slå seg gul og blå). 
Blåse av kampen – 1. Gi signal om at kampen er slutt, (idrett) 2. avslutte striden; (jf, 
stikke sverdet i sliren); (jf, kaste inn håndkledet).  
Blåse av noen / noe / de bare blåste av forslaget (2) – 1. Gi ordre om at en varslet el. 
påbegynt aksjon skal stoppe; avbryte noe 2. avfeie noen / noe; ikke ta noen / noe 
alvorlig; (jf, sette en stopper for noe); (jf, ikke ville høre på det øret). 
Blåse i barten / bartene – Være sint el. brysk; yppe seg; lage kvalm. 
Blåse i nesen av noe / hun bare blåser i nesen av det – Fnyse av noe; vise ringeakt for 
el. irritasjon over noe; (jf, rynke på nesen av noe). 
Blåse i noen / noe / henne blåser jeg i (1) – 1. Være fullstendig likeglad med noen / 
noe; ikke bry seg det minste om noen / noe 2. overhodet ikke regne noen / noe for 
noe; være avvisende overfor noen / noe; (jf, gi fanden i noen / noe). 
Blåse noen / noe en lang mars / skolen blåser hun en lang marsj – Være fullstendig 
likeglad med noen / noe; neglisjere noen / noe; gi blaffen i noen / noe. 
Blåse noen av banen – Jf, feie noen av banen; (jf, feie for egen dør). 
Blåse nytt liv i noe – Gjøre noe aktuelt igjen; starte opp noe på nytt; (jf, trekke noe 
frem i lyset igjen); (jf, starte på ny frisk); (jf, være liv laga). 
Blåse opp (noe) – 1. Begynne å blåse, (om vind) 2. blåse luft (inn) i noe, (f eks. en 
ballong) 3. gjøre noe overdrevent stort el. alvorlig; forstørre noe. 
Blåse seg opp – 1. Gjøre seg overdrevent viktig el. betydningsfull 2. hisse seg opp; bli 
overdrevent sint, (jf, en storm i et vannglass); (jf, den som sår vind, høster storm).  
Blåse støvet av noe – Ta noe (som har vært lagt vekk) frem fra glemselen og friske 
det opp for å bruke det igjen; gjenopplive noe; (jf, komme til heder og verdighet).  
Blåser vinden fra den kanten nå – Er stemningen sånn nå; er det den fremherskende 
tendens nå for tiden; (jf, merke / fornemme hvilken vei vinden blåser). 
Blått blod – Adelig el. kongelig avstamning; (jf, ha blått blod i årene). 
Bo / ligge et steinkast unna – Bo / ligge like i nærheten. 
Bo / ligge fanden i vold – Bo / ligge svært langt vekk el. på et fjernt og provinsielt 
sted; (jf, dra fanden i vold); (måtte fanden ta deg). 
Bo / ligge langt utenfor folkeskikken – Bo / ligge langt vekk el. svært øde og avsides. 
Bo / ligge pokker i vold – Jf, bo / ligge fanden i vold. 
Bo / ligge ved verdens ende – Jf, bo / ligge langt utenfor folkeskikken. 
Bo dør i dør (med noen) – Være nabo (til noen); bo like ved siden av el. i samme hus 
(som noen); (jf, gå fra dør til dør); (jf, tråkke dørene ned hos noen). 
Bo i en koffert – 1. Reise mye; stadig være på reisefot 2. ikke ha et fast sted å bo. 
Bo i et fredelig hjørne av verden – Bo på et rolig og fredelig sted, (uten bråk el. 
trafikkstøy); (jf, ånde fred og ro); (jf, verden er ikke stor).  
Bo like om hjørnet – Bo rett i nærheten; bo i nabolaget; (jf, være like om hjørnet). 
Bo som en greve – 1. Bo flott og luksuriøst 2. ha et førsteklasses rom på hotellet; (jf, 
ha det som en greve); (jf, være den ukronte konge).  
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Bo under tak med noen / samme tak – 1. Bo el. holde til i samme bolig el. hus som en 
annen part 2. bo sammen; leve sammen som par; (jf, leve som hund og katt). 
Bo vegg i vegg – Bo like ved siden av hverandre; være naboer. 
Boble over / hun boblet over av gode idéer (2) – 1. Boble så mye at vesken renner 
over 2. snakke ivrig el. entusiastisk om noe 3. utstråle glede, begeistring el. lykke. 
Bokstavelig talt / han ble bokstavelig talt kastet på hodet ut (2) – 1. Brukes for å 
understreke at et utsagn er i samsvar med ordlyden 2. brukes for å forsikre om at et 
sterkt el. påfallende utsagn ikke er feil; rett og slett; (jf, ta noe bokstavelig).    
Boltre seg / designerne boltrer seg i alskens materialer (2) – 1. Bevege seg på en 
energisk, kåt el. livlig måte 2. utfolde seg fritt; tumle seg; (jf, vasse i noe). 
Bombardere noen / noe med noe – 1. Angripe noen / noe med bomber el. granater 2. 
utsette noen for en konstant strøm av noe, (f eks. spørsmål el. inntrykk) 3. utsette 
noen / noe for en serie av skudd el. kast, (jf, la det hagle med noe).    
Bombe noe sønder og sammen – Jf, sønder og sammen.   
Bombe noen / noe tilbake til steinalderen – Forårsake at noen / noe føres tilbake til en 
lite utviklet el. forhistorisk tilstand; (jf, befinne seg i steinalderen).  
Bomber og granater – Brukes som et mildt utrop; (jf, du store / milde kineser). 
Bomme / du bommet med en kvartmil (1) / du bommet på årstallet (2) – 1. Ikke treffe 
blinken el. målet 2. svare, gjette el. tippe feil; (jf, være skivebom); (jf, en innertier). 
Bomme noe / hun bommer meg stadig for penger / bomme tobakk – Tigge noe på en 
tilsynelatende vennskapelig måte, (der man ofte later som man låner noe). 
Bondefange noen – Svindle el. lure noen; narre penger fra uerfarne el. godtroende 
mennesker; (jf, bli bondefanget); (jf, et gudsord fra landet).  
Bordet fanger – 1. Utspilt kort kan ikke trekkes tilbake, (kortspill) 2. en handling el. 
en uttalelse er ugjenkallelig el. bindende, (og kan ikke gjøres om el. løpes fra). 
Bordets gleder – Mat og drikke; (klisjépreget); (jf, få smulene fra de rikes bord). 
Bort i hampen – Helt meningsløst; helt vanvittig; (jf, noe inn i hampen). 
Bort i hør og heim – Jf, i hør og heim; (jf, i hytt og vær).   
Bort i natta – Uriktig, feilaktig el. meningsløst; (jf, være helt borti natta). 
Bort i staur og vegger / det du sier er bort i staur og vegger – Riv ruskende galt; 
meningsløst; (jf, opp ad stolper og ned ad vegger). 
Bort i veggene – Hinsides all fornuft; urimelig; meningsløst; uvettig. 
Borte bra, men hjemme best – Det hjemlige og velkjente er å foretrekke fremfor det 
fremmede; (jf, øst, vest, hjemme er best). 
Borte som en sviske – Plutselig helt borte; umulig å finne igjen; (jf, være borte som 
en sviske); (jf, en sviske); (jf, forsvinne som dug for sol / solen). 
Bortenfor alle blåner – Veldig langt vekk; bak alle de fjell som blåner i horisonten; 
(jf, østenfor sol og vestenfor måne); (jf, være over alle hauger).  
Bortforklare noe – (Forsøke å) avvise el. bagatellisere noe ved en lang forklaring el. 
utenomsnakk, (ofte for å fraskrive seg ansvar el. skyld). 
Brake / bilene støtte sammen så det braket (1) – 1. Gi en sterk og knasende lyd; 
dundre 2. manifestere seg voldsom og ettertrykkelig, (jf, så det braker); (jf, brake løs). 
Brake løs / nå er det like før det braker løs – Starte; begynne med futt og fart; (jf, med 
fynd og klem); (jf, så det lukter svidd); (jf, for fulle mugger).   
Bramfri / hun utaler seg bramfritt om et hvert emne – Uten omsvøp; rett frem; ikke 
preget av forlegenhet el. tilbakeholdenhet; hemningsløs; (jf, være bramfri).  
Braute seg fram – Være ambisiøs; mase seg hensynsløst frem; skyve andre til side; 
(jf, albue seg frem); (jf, være frempå); (jf, ha spisse albuer). 
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Bre / spre seg som en præriebrand – Jf; noe brer seg som en præriebrand. 
Bre om seg / etterapingen av engelsk har begynt å bre om seg i pressen – Jf, bre seg.  
Bre seg – 1. Gradvis dekke et større areal; vokse 2. bli mer og mer alminnelig i 
samfunnet el. blant en gruppe mennesker 3. bli fortalt videre fra person til person. 
Bre seg som en løpeild – Spres hurtig, (f eks. rykte); (jf, spre seg som ild i tørt gress). 
Bre seg som ringer i vannet – Jf, spre seg som ringer i vannet. 
Break a leg (eng) – En lykkeønskning til skuespiller før en teaterforestilling; lykke til. 
Bred som en låvedør – 1. Svært bred; i bredeste laget 2. brukes for å beskrive en tykk 
el. kraftig person; (jf, være åpen som en låvedør). 
Breie seg – 1. Ta stort rom el. stor plass 2. skryte; være noe til kar, (jf, briske seg).  
Brekke nakken på noe – Jf, knekke nakken på noe. 
Brekke som et siv – Knekke for det minste; tåle svært lite; (jf, et siv). 
Bremse ned – 1. (Få til å) sette ned farten 2. dempe en utvikling el. aktivitet. 
Brenne av lyst (til å gjøre noe) – Være svært ivrig etter å gjøre noe; føle stek trang til 
noe; (jf, være oppsatt på noe); (jf, av hjertens lyst). 
Brenne et straffespark – Ikke få mål på et straffespark i fotball. 
Brenne etter å – Ha et sterkt ønske om å gjøre, si el. fortelle noe bestemt. 
Brenne fingrene (på noe) – Lide under konsekvensene av noe, fordi man har 
feilbedømt situasjonen; komme galt av sted med noe, (og få en dårlig opplevelse); (jf, 
få seg en lærepenge); (jf, få seg en smekk); (jf, ha en finger med i spillet). 
Brenne for noe – Være sterkt engasjert i noe; ivre sterkt for noe; være sterkt opptatt av 
noe, (en sak); (jf, leve og ånde for noe); (jf, brenne sitt lys i begge ender). 
Brenne hjemme – Lage brennevin selv; produsere hjemmebrent. 
Brenne inne med noe – 1. Ikke få solgt el. brukt opp alt; bli sittende igjen med noe, 
(varer) 2. undertrykke noe; ikke få sagt noe man vil ha frem, (jf, ha noe på hjertet).  
Brenne kruttet – Tømme kreftene (raskt); bruke opp ressursene el. argumentene, (for 
tidlig); (jf, holde kruttet tørt); (jf være full av krutt).   
Brenne seg (på noe) / det har jeg brent meg på tidligere – Få uheldige erfaringer med 
noe; komme galt av sted, (særlig med en økonomisk feildisponering). 
Brenne seg fast i bevisstheten – Komme til å stå som et sterkt (og varig) inntrykk i en 
persons bevissthet el. hukommelse, (ofte noe svært ubehagelig).  
Brenne seg inn i noen / hendelsen brente seg inn i meg – Gjøre et dypt og varig 
inntrykk på noen; (jf, sitte som spikret); (jf, brent barn skyr ilden). 
Brenne seg inn på netthinnen – Gjøre et så sterkt inntrykk at man har vanskelig for å 
riste synsopplevelsen av seg; (jf, legge seg noe på minnet). 
Brenne sine skip – Avskjære seg all mulighet til å fortsette som før el. til å vende 
tilbake; bryte med sin fortid og sitt tidligere liv (og familie), til fordel for det mere 
usikre; (jf, bryte alle broer); (jf, legge noe bak seg). 
Brenne sitt lys i begge ender – Slite seg ut ved å jobbe mer en man burde; ha for 
mange prosjekter i gang samtidig; (jf, sette sitt lys under en skjeppe). 
Brennemerke noen / hun er brennemerket for alltid (2) – 1. Svi et merke i huden på et 
dyr el. (tidligere) en forbryter 2. sette en skamplett på noen; stemple el. stigmatisere 
noen, (jf, stille / sette noen i gapestokken); (jf, få dårlig ord på seg). 
Brent barn skyr ilden – Hvis man en gang kommer galt av sted med noe, unngår man 
å innlate seg på det igjen; man lærer av sine mest negative erfaringer, og gjør ikke 
samme feilen om igjen; (jf, gå gjennom ild og vann); (jf, leke med ilden). 
Brette opp ermene – 1. Rulle opp ermene på (et plagg) 2. gjøre seg klar til innsats; ta 
resolutt fatt på en krevende oppgave; (jf; spytte i nevene).  
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Brikkene faller på plass – Det kommer en god løsning på et innviklet forhold el. en 
komplisert situasjon; saken ordner seg; (jf, få kabalen til å gå opp).   
Bringe / føre noe til torgs – Gjøre noe kjent i en større krets; offentliggjøre noe; 
bringe noe til offentlighetens kjennskap, (f eks. nyheter el. rykter).  
Bringe / føre noen på sporet (av noen / noe) – Jf, sette noen på sporet (av noen / noe). 
Bringe / få / ha noe på det rene – Skape / få / ha klarhet omkring noe; skaffe / ha greie 
på noe, (jf, komme / være på det rene med noe); (jf, få syn for sagn). 
Bringe / få / hjelpe noen på fote (igjen) – Understøtte noen; hjelpe noen ut av 
vanskeligheter, (økonomisk el. helsemessig); (jf, komme på fote (igjen)). 
Bringe / få / hjelpe noen på rett kjøl (igjen) – 1. Gjøre noen frisk el. fullt handledyktig 
(igjen) 2. hjelpe noen til å få orden på livet sitt, (etter utskeielser); (jf, komme på rett 
kjøl); (jf, på egen kjøl); (jf, hjelpe noen på beina).  
Bringe / få i stand noe – 1. Arrangere noe 2. sørge for å virkeliggjøre noe.  
Bringe / sette noen i harnisk – Gjøre noen svært sint, fortørnet, opphisset el. rasende; 
(jf, være i krigshumør); (jf, komme i harnisk). 
Bringe / skaffe noe til veie – Sørge for at noe ønsket fremskaffes; få tak i noe; 
oppdrive noe; (jf, orge noe), (jf, bringe noe i havn). 
Bringe / stille noen i forlegenhet – Bringe noen i en pinlig situasjon el. i 
vanskeligheter; (jf, føle seg ille berørt); (jf, ønske seg gjennom gulvet).  
Bringe en ulykke over noens hode – Gjøre noen ulykkelig; bevirke noens sorg el. 
fortvilelse; (jf, gjøre noen helvete hett); (jf, en ulykke kommer sjelden alene). 
Bringe noe for en dag / dagens lys – 1. Gjøre noe synlig; oppdage noe 2. avdekke el. 
avsløre noe, (skjult el. hemmelig); (jf, noe kommer for en dag / dagen). 
Bringe noe frem i lyset – 1. Gjøre noe synlig for offentligheten 2. avsløre el. grave 
frem noe; (jf, komme frem i lyset); (jf, kaste lys over noe).  
Bringe noe i felten – Fremføre, nevne el. lansere noe, (f eks. forslag el. argument). 
Bringe noe i havn / bringe saken vel i havn (1) – 1. Få noe på plass; oppnå noe; 
avslutte noe, (krevende) 2. bringe noe trykt til et sikkert sted; (jf, komme i havn). 
Bringe noe i orden – Ordne opp i noe; rette opp noe; få skikk på noe. 
Bringe noe på bane – Nevne el. ta opp noe (som samtaleemne); gjøre noe aktuelt. 
Bringe noe på tapetet – Gjøre noe aktuelt; fremføre, nevne el. lansere noe, (til debatt); 
(jf, være på tapetet); (jf, stå på dagsordenen). 
Bringe noe ut av dødvanne(t) – Få slutt på stillstanden el. stagnasjonen; få fart på noe 
igjen, (saken); (ligge i dødvanne(t)); (jf, få / ha vind i seilene).  
Bringe noen / noe i miskreditt (hos noen) – Bringe noen / noe i vanry, (f. eks. firmaets 
navn); gjøre så noen / noe får et dårlig ord på seg; (jf, komme i miskreditt).  
Bringe noen fra konseptene – Få noen til å miste fatningen; bringe noen ut av 
likevekt; (jf, gå fra konseptene); (jf, miste hodet). 
Bringe noen på villspor – Jf, lede / føre noen på villspor.   
Bringe noen til taushet / ett skudd og han var brakt til taushet (2) – 1. Få noen til å tie, 
(jf, stoppe kjeften på noen) 2. uskadeliggjøre el. drepe noen, (jf, ta noen av dage). 
Bringe noen til tiggerstaven – Drive noen ut i fattigdom el. til ruin; gjøre noen svært 
fattig; (jf, gripe / ta til tiggerstaven); (jf, være fattig som en kirkerotte). 
Bringe noen ut av fatning – Få noen til å miste selvbeherskelsen, likevekten el. 
(sinns)roen; (jf, gå fra konseptene); (jf, miste fatningen). 
Bringe noens blod i kok – Gjøre noen sint, fortørnet, rasende el. (seksuelt) opphisset; 
(jf, gemyttene kom i kok); (jf, noen / noe får noens blod i kok). 
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Bringe skam over noen / noe / hun har brakt skam over familien – Føre vanære over 
noen / noe; være til skjensel for noen / noe; (jf, være synd og skam). 
Bringe til verden – 1. Føde; bistå ved fødsel 2. tenke ut el. realisere (noe); skape (noe 
nytt); (jf, komme til verden); (jf, se dagens lys). 
Bringe ulykke / å se bruden i brudekjolen før bryllupet bringer ulykke – Brukes om 
forestillinger og overtro om at noe spesielt fører noe ulykkelig med seg. 
Briske seg (av noe) – Gjøre seg viktig; kjekke seg, skryte el. hovere, (over noe). 
Briste (ut) i gråt / latter – Bryte ut i gråt / latter; begynne (plutselig) å gråte / le.  
Briste som en boble / den store planen brast som en boble – Bli fullstendig knust; ikke 
bli noe av; (jf, falle i fisk); (jf, sprekke som en ballong).  
Brodere ut noe – Beskrive noe på en vidløftig måte; fortelle noe med mange unødige 
detaljer; (jf, i det vide og det brede); (jf, stolpe opp og stolpe ned). 
Brodne kar – Personer som adskiller seg fra andre, (f eks. innen et fagområde), ved å 
oppføre seg moralsk galt; (jf, det er brodne kar i alle land).  
Bruke albuene – 1. Bruke albuene ureglementert i ballspill 2. komme seg frem; hevde 
seg på andres bekostning; bruke grove midler; (jf, ha spisse albuer). 
Bruke apostlenes hester – Gå til fots; bruke beina; (jf, få bein å gå på). 
Bruke beina / nå må han virkelig bruke beina – Skynde seg (å løpe) vekk; flykte. 
Bruke de små grå – 1. Tenke; avveie; bruke hjernen 2. begynne å tenke fornuftig. 
Bruke et kraftig språk / opposisjonen brukte et kraftig språk om reformen – Bruke 
sterke ord; kritisere voldsomt; (jf, bruke storslegga); (jf, snakke med store bokstaver). 
Bruke fine ord – 1. Bruke vakre og stilistiske ord 2. bruke fremmedord el. vanskelig 
fagterminologi; (jf, snakke fint); (jf, byens fine fruer).  
Bruke grovt skyts – 1. Bruke kanoner av grovt kaliber 2. bruke voldsomme 
argumenter el. skjellsord; ta (unødig) sterkt i; (jf, banne og sverte).  
Bruke harde ord – Kritisere noe el. klandre noen kraftig; (jf, snakke rett fra levra).  
Bruke hodet / innsiden av hodet / nå må du begynne å bruke hodet – Tenke; bruke 
sine intellektuelle evner; unngå å gjøre dumheter; (jf, miste hodet). 
Bruke kjeft – Bruke munn; skjenne el. kjefte (på noen); (jf, få kjeft). 
Bruke klubba – Påkalle oppmerksomhet, skaffe ro el. kalle en taler til orden; (jf, 
klubbe ned noen); (jf, klubbe noe igjennom); (jf, overlate klubba til noen). 
Bruke krasse ord / uttrykk – Jf, bruke harde ord; (også, krasse angrep). 
Bruke list – Gå frem på en snedig måte; bruke kløkt el. lureri. 
Bruke munn (på noen) – Skjelle ut (noen); skjenne (på noen), beklage seg; kverulere.   
Bruke noe for alt det er verdt – Utnytte noe maksimalt; prøve å overdrive effekten av 
noe; (jf, kjenne sin besøkelsestid); (jf, tvære ut noe).  
Bruke penger som en full sjømann – Sløse med pengene sine; (jf, for alle pengene). 
Bruke rødblyanten – 1. Rette skrivefeil el. gjøre anmerkninger i noe skrevet, (f eks. en 
skolestil) 2. kritisere noe i en (skriftlig) fremstilling.  
Bruke seg på noen – Skjenne el. kjefte på noen; (jf, skjelle og smelle). 
Bruke sparekniven – Skjære ned på utgiftene, (offentlig); bruke mindre penger enn 
før; (jf, spenne inn livremmen); (jf, snu og vende hver femøre).  
Bruke sterke ord / hun bruker sterke ord om sin far – Ta kraftig i, (ofte kritikk); 
beskrive noe på en drastisk måte; uttrykke sterke følelser.  
Bruke store ord / regjeringen bruker store ord i saken – Ta kraftig i; overdrive; skryte; 
(jf, store ord og fett flesk); (jf, love gull og grønne skoger). 
Bruke storslegga / Høyre bruker virkelig storslegga (1) – 1. Uttrykke seg med sterke 
ord; ta kraftig i 2. treffe kraftige el. drastisk tiltak; (jf, ta i så det monner). 
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Bruke sundt bondevett – Bruke vanlig godt vett og sunt skjønn; bruke sitt praktiske 
håndlag; (jf, et skipperskjønn); (jf, bønder i byen) 
Bruke sunn fornuft – Bruke sin sunne sans og dømmekraft; være nøktern el. realistisk; 
(jf, komme til fornuft); (jf, ta fornuften fangen). 
Bruke vettet – Bruke sin forstand og sunne fornuft; tenke seg om; slutte å gjøre 
dumme ting; (jf, ta til vettet); (jf, gå fra vettet). 
Bruke øynene – Være oppmerksom; legge nøye merke til det som foregår omkring 
seg, (og gjennomskue det); (jf, følge / granske noe med argusøyne). 
Bruse med fjærene – 1. Riste (med) fjærene, (fugler) 2. vise seg frem all sin prakt; 
briske seg; hovere; (jf, en påfugl); (jf, prøve vingene). 
Bruse opp / bruse seg opp – Bli sint el. hissig; fare opp i sinne. 
Bry hjernen sin med noe – 1. Spekulere intenst over noe 2. umake seg el. bry seg med 
noe, (også noe man ikke har noe med); (jf, vri hjernen sin); (jf, ikke bry hjernen sin). 
Bry seg filla om noen / noe – Jf, bry seg pokker om noen / noe; (jf, ikke filla). 
Bry seg pokker om noen / noe – Overhodet ikke bry seg om noen / noe; være 
fullstendig likeglad med noen / noe; (jf, gi blaffen i noen / noe).  
Bry seg søtten om noen / noe – Jf, bry seg pokker om noen / noe. 
Brygge opp til noe – 1. Trekke opp til noe, (et uvær) 2. lage seg til el. dra opp til noe, 
(f eks. kamp el. streik), (jf, det er noe i gjære).    
Brygge på noe – 1. Føle seg uvel el. være i ferd med å bli syk, (ofte forkjølelse), (jf, 
gå og hangle) 2. planlegge noe; forberede noe; pønske på noe. 
Brygge sammen noe / han brygget sammen et underlig brev (2) – 1. Lage noe i en fei; 
røre sammen noe 2. dikte noe; skrive noe i en fart; (jf, koke i hop noe). 
Brystet snører seg sammen – Brukes for å uttrykke en overveldende el. ubehagelig 
følelse, (særlig angst el. sorg); (jf, halsen snører seg sammen).   
Bryte / vri hjernen (sin) – Jf, vri hjernen (sin); (jf, bryte hodet sitt (med)). 
Bryte alle broer / (bruer) (bak seg) – Ta en ugjenkallelig beslutning som ikke kan 
gjøres om igjen; bryte helt med sin fortid; forlate det gamle, (evt. også familie); (jf, 
brenne sine skip); (jf, legge noe bak seg); (jf, takke for seg). 
Bryte alle skranker – Overvinne alle hindringer; overskride alle grenser. 
Bryte en lanse for noen / noe – Kjempe for noen / noe; gjøre en innsats for noen / noe; 
forsvare noen / noe); (jf, gå i spissen for noe); (jf, tale noens / noes sak). 
Bryte et løfte – La være å oppfylle det man har lovet; (jf, ikke holde ord) 
Bryte fortryllelsen – Ødelegge stemningen el. idyllen; (jf, helle malurt i begeret). 
Bryte hodet sitt (med) – Spekulere mye; gruble (over); (jf, vri hjernen (sin)). 
Bryte igjennom / gjennom / det kan ta ti år før denne skumle sykdommen bryter 
gjennom (3) – 1. Trenge igjennom; skubbe vekk 2. få (utbredt) anerkjennelse for 
første gang, (jf, slå igjennom) 3. komme frem; vise seg; bli tydelig; (jf, dukke opp).  
Bryte isen – (Begynne å) nærme seg hverandre i ord el. handling; overvinne en 
stemning av kulde, stivhet, likegyldighet el. forlegenhet i samværet el. forholdet.   
Bryte lydmuren – 1. Gå raskere enn lydens hastighet, (f eks. om fly) 2. få suksess; 
plutselig bli kjent, berømt el. etterspurt 3. slutte å tie om noe; endelig snakke om noe 
som har vært holdt hemmelig; (jf, snakke ut om noe).  
Bryte løs – Begynne plutselig; komme brått til uttrykk, (f eks. om jubel el. uvær). 
Bryte med noe – 1. Gå helt bort fra noe, (f eks. spillereglene) 2. skille seg avgjørende 
ut fra noe, (f eks. juletradisjonene) 3. bryte forbindelsen med noe.  
Bryte med noen – Slutte å ha forbindelse med noen; gjøre slutt på et forhold, (venn el. 
kjæreste); (jf, gi noen på båten); (jf, gi blaffen i noen / noe). 
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Bryte ned – 1. Rive overende el. smadre (noe) 2. gradvis svekke el. ødelegge (noen / 
noe), (jf, tæres av tidens tann); (jf, gå i hundene). 
Bryte ny mark – Gjøre noe som er annerledes og nyskapende el. som ikke har vært 
undersøkt el. tenkt på før; (jf, være banebrytende).  
Bryte opp – (Gjøre seg klar til å) forlate et sted; pakke og reise; (jf, ryk og reis). 
Bryte ord / bryte sitt ord – Ikke holde det man har lovet; svikte sitt løfte; (jf, bryte et 
løfte); (jf, ikke holde ord); (jf, det ene ordet tar det andre). 
Bryte over tvert – 1. Plutselig holde opp med noe, (og begynne med noe annet), (jf, 
legge noe på hylla) 2. gjøre ende på et forhold, (jf, bryte med noen). 
Bryte sammen / tribunen brøt sammen (1) – 1. Gå i stykker; knekke sammen 2. svikte 
el. bli brutt, (forbindelsen el. forhandlingene) 3. falle i gråt; ikke orke mer; få 
nervesammenbrudd; (jf, falle sammen som et korthus). 
Bryte staven over noen / noe – Fordømme noen / noe voldsomt; ta sterk avstand fra 
noen / noe; (jf, rakke ned på noen / noe); (jf, dømme noen / noe nord og ned).  
Bryte tausheten – 1. Begynne å snakke 2. fortelle el. røpe noe som har vært holdt 
hemmelig; (jf, få tunga på glid); (jf, komme for en dag). 
Bryte ut / brannen brøt ut i kjelleren (3) – 1. Springe ut (om blomst) 2. vise seg på 
huden 3. oppstå plutselig og voldsomt, (f eks. krigen) 4. plutselig si el. uttale noe 
(som man har holdt tilbake); (jf, ta fyr); (jf, ta bladet fra munnen). 
Bryte ut av den gamle tralten – Begynne med noe nytt; komme ut av den ensformige 
tilværelsen; (jf, et vanedyr); (jf, kaste loss); (jf, snu på flisa).  
Bryte ut i – Sette i med; gi fritt utløp for, (ytringer av følelser el. stemninger); (også, 
bryte ut i latter / gråt / jubel); (jf, åpne slusene); (jf, gi noe fritt løp). 
Bryte ut i lys lue – 1. Begynne å brenne med kraftige flammer 2. komme voldsomt til 
uttrykk, (om følelse el. strid); (jf, stå i lys lue).  
Brød og sirkus (til folket) – Mat og underholdning til folk, (så de ikke skal lage 
opprør); populisme; (jf, et sirkus); (jf, et skuespill). 
Brødfø seg selv / noen – Skaffe seg / noen de daglige materielle nødvendigheter. 
Brødfø seg som noe / han brødfør seg som postbud – Livnære seg som noe; (jf, tjene 
til livets opphold); (jf, ta brødet ut av munnen på noen). 
Brøle som en løve – Rope el. skrike høyt (og uartikulert); snakke unødig høyt; (jf, gå 
rundt som en brølende løve); (jf, gå rett i løvens gap).  
Bråtevis / vi fikk bråtevis med fisk – Svært mange; i store mengder. 
Bråvåkne – 1. Plutselig våkne opp fra søvn 2. plutselig erkjenne en ubehagelige 
kjensgjerning, (som man burde vært klar over lenge); (jf, åpne øynene).   
Bukke og skrape – 1. Bukke overdrevent høflig el. underdanig 2. oppføre seg svært 
underdanig og innsmigrende; (jf, slikke noen oppetter ryggen). 
Bukke under (for) – 1. Dø el. gå til grunne, (pga. manglende motstandskraft overfor 
noe), (f eks. sult) 2. ikke kunne stå imot noe; gi etter, (for presset), (om noen / noe). 
Bunnen er nådd – Brukes for å uttrykke et bunnivå el. lavmål, (særlig om uredelighet 
el. usaklighet); nå er det nok; (jf, be noen dra til helvete). 
Bunnløs – 1. Uten bunn; så dyp at man (nesten) ikke kan se bunnen 2. endeløs; 
uendelig el. svært stor av omfang el. utstrekning, (f eks. om sorg el. gjeld). 
Bunte begge ender sammen på noen – Gi noen en real omgang juling, (oftest som 
trussel); (jf, lage plukkfisk av noen); (jf, slå hodet ned i magen på noen). 
Buse ut med noe – Uttale noe raskt og uoverveid; røpe noe; plumpe ut med noe.  
Business as usual (eng) – Brukes om en tilstand el. situasjon hvor alt er som det pleier 
å være; (jf, en business); (jf, det er ikke min business); (jf, være back in business). 
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By noen imot / det byr meg imot å snakke om dette – Vekke motvilje hos noen; være 
preget av ulyst; (jf, vekke anstøt (hos noen)); (jf, rynke på nesen (av noen / noe)). 
By opp til dans – 1. Engasjere til dans 2. utfordre noen til konkurranse, kamp el. en 
real diskusjon, (jf, ta opp hansken); (jf, en holmgang). 
By på seg selv – Være åpen og utadvendt; bidra med sine opplevelser. 
By seg frem – 1. Være el. stille seg til rådighet 2. opptre seksuelt utfordrende for å 
tiltrekke seg noen; (jf, spille på noe); (jf, en femme fatale (fr)). 
Byens / bygdas store sønn – En kjent el. berømt person fra stedet, (ofte ironisk).  
Byens fine fruer – De velstående og fornemme fruer i byen; (jf, en fintrønder). 
Bygge (sitt hus) på sandgrunn / dette budsjettet er bygd på sandgrunn (2) – 1. Bygge 
hus på en tomt av sand, (med dårlig hold) 2. utvikle noe på et usikkert el. dårlig 
grunnlag; (jf, en koloss på leirføtter); (jf, stå på vaklende fot / føtter). 
Bygge bro (mellom noen / noe) – Skape forbindelse el. forståelse mellom personer el. 
forhold som ellers er uenig el. uforenelige; (også, bygge / slå bro over noe).  
Bygge luftslott / luftkasteller – Ha / legge urealistiske planer; ha urealistiske ønsker 
el. forhåpninger (for fremtiden); (jf, dagdrømme). 
Bygge sten på sten – Jf, legge sten på sten; (jf, synke som en stein). 
Bytte om rollene / bytte roller – Snu opp ned på den vanlige oppgavefordeling el. det 
kjente handlemønster; (jf, spille en rolle); (jf, snu på flisa). 
Bæ / bæ, bæ, nå kan du ha det så godt (2) – 1. Lyd som sauen gir fra seg 2. brukes 
(ofte sammen med fingerpek) for å uttrykke erting el. skadefryd. 
Bære alderen godt / han er 70 men bærer alderen temmelig godt – Se yngre ut enn 
man er; (jf, dra på årene); (jf, komme til skjells år og alder).  
Bære all verdens synd på sine skuldrer – Ta på seg ansvaret for alt som er galt el. 
gjøres feil; (jf, en syndebukk); (jf, en hoggestabbe). 
Bære bud om noe / innlegget bærer bud om en skarpere innvandrerdebatt – Tyde på 
noe; innevarsle noe; være et forvarsel om noe. 
Bære byrdene – Være den som har mest slit el. strev med noe, (aktivitet el. arbeid); 
(jf, dra lasset); (jf, stå i spissen for noe); (jf, arbeide som en hest). 
Bære et barn under sitt hjerte – Være gravid; være med barn. 
Bære fram noe – 1. Bringe noe videre el. fremover 2. fremføre el. fremheve noe. 
Bære frukt / tiltakene har vist seg å bære frukt (2) – 1. Danne spiselig frukt el. bær 2. 
gi godt resultat; gi utbytte; være til gagn el. nytte; (jf, en forbuden frukt). 
Bære havre til død en hest / å slåss for OL nå er å bære havre til en død hest – Gjøre 
noe som er helt forgjeves; være hensiktsløst; være helt idiotisk. 
Bære hjertet utenpå – Være åpenhjertig; (alltid) si åpent hva man tenker og føler. 
Bære hodet høyt – Være stolt; ha god selvfølelse; være rank el. selvsikker; (jf, være et 
hode høyere enn noen / alt folket); (jf, ha ryggrad). 
Bære horn – Være bedratt av sin kone el. partner; (jf, en hanrei).  
Bære kappen på begge skuldrene – Holde seg inne med begge parter i en strid; utvise 
en tvetydig el. upålitelig holdning; (jf, drive dobbelt spill); (jf, ha en fot i begge leire). 
Bære nag til noen – Nære et skjult, vedvarende sinne el. bitterhet mot noen.   
Bære noen på gullstol – 1. Bære noen på et sete som to personer lager ved å gripe 
hverandre om håndleddene, (som hyllest) 2. brukes om det å hylle el. hedre noen. 
Bære noen på sine hender / hendene – Hjelpe el. forkjæle noen på alle måter; passe 
noen kjærlig og omsorgsfullt; (jf, en gullunge); (jf, en skatt).   
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Bære over med noen / noe / jeg håper publikum bærer over med utsettelsen – Vise 
forståelse, overbærenhet el. toleranse overfor noen / noe; tilgi noen / noe; (jf, se 
gjennom fingrene med noe); (jf, vende det annet kinn til). 
Bære preg av – Vise synlige el. åpenbare tegn på; ha karakter av; vitne om. 
|Bære på noe / hun bærer på en stor skam – Ha noe hvilende på seg; være tynget av 
noe; nære sorg over noe; (jf, ha sine svin på skogen).  
Bære seg – 1. Skjelle; bruke seg 2. klage; jamre seg 3. lønne seg, (økonomisk).   
Bære seg at / hvordan pokker har de båret seg at (2) – 1. Handle el. oppføre seg på en 
bestemt måte 2. gjøre el. finne løsning på noe vanskelig el. innviklet. 
Bære seg ille – Klage noe forferdelig; (jf, skrike og bære seg); (jf, bli ille ved). 
Bære sin hatt som man vil – Være fri og uavhengig; utfolde seg uten å ta hensyn til 
gjengse normer; gjøre som man vil; (jf, være mann for sin hatt). 
Bære sitt kors – Tålmodig finne seg i vedvarende bekymringer, et tyngende ansvar el. 
andre prøvelser; ha en tung skjebne; (jf, ha et kors å bære). 
Bære sitt strå til stakken – Bidra etter fattig evne; gjøre en aldri så liten innsats. 
Bære staur – 1. Bære f eks. hesjestaur 2. utføre en oppgave som er vanskelig pga. 
sprikende oppfatninger el. holdninger; samordne noe som er fullt av motsetninger, (f 
eks. Per Borthens regjering); (jf, borti staur og vegger).   
Bære ut jula – Som besøkende forlate et hjem uten å spise el. drikke noe, (og dermed 
etter tradisjonen ødelegge julegleden); (jf, tro på julenissen).      . 
Bære ved til bålet – 1. Bidra til at noe utvikler seg hurtigere til det verre 2. bringe 
andres følelser el. fiendskap i ytterligere opprør; (jf, puste til ilden). 
Bæres ut med føttene først -- Være død; (jf, måtte bæres ut (med føttene først)). 
Bø / bø, nå kommer jeg og tar deg – Brukes når man vil skremme noen, særlig små 
barn; (jf, skremme vettet av noen); (jf, være fra seg av skrekk).  
Bølge frem og tilbake – Bevege seg frem og tilbake, (f eks. spillet mellom to lag på 
fotballbanen); (jf, gå i bølger); (jf, att og fram er like langt).  
Bølgen (den) blå / bølgene blå – Vannet, (særlig) en sjø el. et hav; (jf, seile på bølgen 
(den) blå); (jf, bak skyene er himmelen alltid blå). 
Bølgene går høyt / bølgene går høyt om årsaken til klimaendringen (2) – 1. Det er høy 
sjøgang 2. det er opphisset diskusjon el. voldsom uenighet 3. det er en livlig og 
begeistret stemning; (jf, skape bølger); (jf, når bølgene har lagt seg). 
Bønder i byen / by´n – Brukes som skjellsord el. nedsettende betegnelse på noen 
utenfra som ikke er kjent med byens liv og struktur el. som virker litt hjelpeløs.  
Bønnfalle noen om noe – Be noen ydmykt og inntrengende om noe; (jf, be på sine 
knær); (jf, ikke være noen bønn); (jf, be om nåde). 
Børs og katedral – Brukes om problemstillinger hvor det står mellom å skaffe profitt 
el. leve opp til andre verdier; avveiningen mellom økonomiske og kulturelle el. 
åndelige gevinster; (jf, en blanding mellom børs og katedral). 
Bøte for noe / den uttalelsen skal du få bøte for (1) – 1. Lide straff for noe; unngjelde 
for noe; sone for noe 2. lide under de negative konsekvenser av noe man ikke selv har 
skylden for; (jf, få svi for noe); (jf, komme i gapestokken).  
Bøte med livet – 1. Straffes med døden; bli henrettet 2. bli slått i hjel, (f eks. et 
misdannet lam); (jf, hogge ned for fote); (jf, bli et hode kortere).  
Bøte på noe / litt hyse bøter godt på det dårlige torskefisket (2) – 1. Gjøre noe godt 
igjen; rette på noe; mildne noe 2. kompensere for noe; rette opp (litt av) skaden. 
Bøtte i seg / innpå – Drikke grådig; tømme innpå; belme; (jf, drikke som en svamp); 
(jf, en fyllebøtte); (jf, i bøtter og spann). 
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Bøtte ned – Regne voldsomt; striregne; styrtregne; øsregne. 
Bøye av – 1. Forandre retning el. bane; svinge 2. vike unna (for noe leit el. vanskelig) 
3. gi opp motstanden mot andres krav; gi seg; (jf, vike utenom). 
Bøye hodet – 1. Senke hodet ved å krumme nakken 2. skamme seg; opptre ydmykt el. 
unnvikende, (se slukkøret ut); (også, dukke hodet). 
Bøye kne (for noen) – 1. Knele for noen; bøye litt i knærne, (ydmykt) 2. underkaste 
seg noen; (jf, synke i kne); (jf, krype for noen). 
Bøye nakken – 1. Opptre ydmykt, skamfull el. kuet 2. akseptere noe uten diskusjon. 
Bøye ryggen – 1. Lage bøy el. krum på ryggen 2. gi etter for overgrep; krype.  
Bøye seg for noe – Gi etter for noe; etterkomme noe; innse el. vedgå at noe er riktig 
el. best; (jf, krype til korset); (jf, bite i det sure eplet). 
Bøye seg for noen – 1. Bøye seg i ærbødighet el. ydmykhet for noen 2. gi etter for 
noen; etterkomme noens vilje; (jf, bite i gresset); (også, bøye noen under seg). 
Bøye seg for overmakten / vi bøyer oss for overmakten og følger flertallet (2) – 1. Gi 
opp å kjempe mot noen / noe som er overlegen mht militær styrke, maktutøvelse el. 
dyktighet 2. føye seg etter noen / noe som er overlegen i styrke el. antall. 
Bøye seg i støvet (for noen) – 1. Utvise den største ærbødighet el. ydmykhet (for 
noen) 2. uttrykke beundring el. respekt (for noen), (pga. hennes holdning el. 
prestasjoner); (jf, ta av seg hatten for noen). 
Både det ene og det andre – Litt av hvert; forskjellige (uheldige) ting; alt mulig. 
Både forfra og bakfra / hun kan leksa si både forfra og bakfra – Svært grundig; (jf, ut 
og inn); (jf, kunne noe på fingrene); (jf, få seg en leksjon). 
Både her og der – På flere el. mange forskjellige steder; på mer eller mindre tilfeldige 
steder; (jf, hist og her); (jf, hist(en) og pist(en)). 
Både i pose og sekk – Til overmål; i overflod; (jf, få både i pose og sekk). 
Både ja og nei – Brukes for å uttrykke at man ikke kan el. vil svare entydig ja el. nei.   
Både lek / leg og lærd – Alle og enhver; både ufaglærte el. ukyndige, (legfolk) og 
sakkyndige, (fagfolk); (jf, en kvakksalver); (jf, kunne sitt kram). 
Både og / VM innsatsen var litt både og (2) – 1. Brukes for å understreke at noe i like 
høy grad gjelder begge ledd i utsagnet; så vel som 2. ikke særlig bra; litt blandet.  
Både vinter og vår – Svært lang tid; (Solveigs sang, «- og neste sommer med»). 
Bål og brann – Jf, true noen med bål og brann; (jf, stå i brann). 
Bånn i bøtta – Jf, være bånn i bøtta; (jf, bøtte i seg); (jf, bøtte ned). 
Bånnski – Brukes om en real skål; la oss tømme glasset; drikk ut. 
Carpe diem (la) – Brukes som oppfordring om å nyte hver enkelt dag; grip dagen. 
Carte blanche (fr) – Ubegrenset fullmakt; frie hender, (jf, få / ha carte blanche).  
Comme ci, comme ca, (fr) – Så som så; sånn passe; noenlunde. 
Comme il faut (fr) – Slik det sømmer seg; som passende er; (jf, som seg hør og bør); 
(jf, takt og tone); (jf, ikke være comme il faut).  
Crème de la crème (fr) – Det beste av det beste; det fineste fine; toppen av alt og alle. 
D – dag – 1. Brukes om startdagen ved planlegging av en militær operasjon, (også, D 
+ 1, D – 1, osv.) 2. landgangen i Normandie 6. juni 1944, er i ettertid gitt betegnelsen 
«D-dagen» 3. brukes om en dag da noe spesielt viktig skal skje el. startes opp. 
Da / nå er mye gjort – Nå er det verste el. det meste over; nå er problemet el. saken så 
godt som løst; (jf, få dreis på noe); (jf, gjøre susen).  
Da / så er / var den sorgen slukket – Så er det problemet løst; nå er den saken avgjort; 
så er det ute av verden; (jf, den tid den sorg). 
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Da / så er / var det på`n igjen – Så er det bare å begynne på igjen; da må vi fortsette 
med det vi holdt på med; (jf, være på`n); (jf, trekke i arbeidstøyet). 
Da det kom til stykket / da det kom til stykket viste det seg for komplisert (2) – 1. Da 
det virkelig gjaldt; i det avgjørende øyeblikk 2. senere el. til slutt, (jf, til syvende og 
sist); (jf, når det kommer til stykket), (jf, gå i stumper og stykker). 
Da er dagen reddet – Brukes for å uttrykke at man har fått el. opplevd noe man er glad 
for el. fått gjort noe viktig; (jf, ha dagen); (jf, ingen kjenner dagen før solen går ned).  
Da er det takk og farvel – Jf, være takk og farvel; (jf, takke og bukke). 
Da er vi to – Det samme gjelder meg også; det er også min holdning el. mening; (jf, to 
sjeler en tanke); (jf, være to alen av samme stykke). 
Da fanden ble gammel, gikk han i kloster – Selv den mest opprørske el. uutholdelige 
person blir blidere og mer omgjengelig med alderen. 
Da fikk bjella en annen låt – Da ble det omslag i stemningen; nå ble det helt andre 
toner, (fra noen); (jf, nå får pipa en annen lyd); (jf, nå blir det andre boller). 
Da kan du kalle meg en krakk / er det sant, da kan du kalle meg en krakk – Brukes for 
å understreke en mening el. påstand; da kan du kalle meg en tufs el. et elendig krek. 
Da skal de fattige ha takk – Jf, og da skal de fattige ha takk. 
Da skal du ha takk – 1. Brukes for å takke for hjelpen etter at noe ferdig 2. brukes for 
å uttrykke en negativ overraskelse; da står man hjelpeløs; da nytter ingen ting. 
Dag for dag – For hver dag som går; som tiden skrider frem. 
Dag ut og dag inn – Hver eneste dag i en lang periode; dag etter dag. 
Dagdrømme – Være åndsfraværende el. ha drømmelignende fantasier i våken tilstand; 
ha urealistiske ønsker; (jf, bygge luftslott / luftkasteller). 
Dagen derpå – 1. Dagen etter en spesiell begivenhet 2. dagen etter en fest, med 
ettervirkningene av å ha drukket alkohol; (jf, ha tømmermenn).  
Dagen er ennå ung – Brukes for å uttrykke at det er ganske tidlig på dagen, og mye 
kan ennå utrettes el. skje før dagen er omme; (jf, bringe noe for en dag / dagen). 
Dagen er på hell – Dagen går mot slutten; det nærmer seg kveld; (også, sommeren). 
Dagen lang / hun klager og syter dagen lang – Hele tiden; fra morgen til kveld. 
Dagens dont – Jf, den daglige dont; (jf, høre til dagens orden). 
Dagens mann – En person som (for en dag) hylles som helt pga. en spesiell bedrift, 
(prestasjon el. dåd); (jf, bli dagens helt); (jf, være som natt og dag). 
Daglig kost / ukvemsord er daglig kost for jødebarna – Brukes om noe som skjer ofte 
el. er dagligdags; (jf, høre til dagens orden); (jf, ikke være daglig / vanlig kost). 
Danke ut noen – 1. Slå el. vinne over noen 2. jekke ut noen; bli foretrukket fremfor en 
annen / andre; (jf, slå noen ned i støvlene); (jf, drive dank). 
Dann og vann – Av og til; fra tid til annen; nå og da; (jf, i ny og ne). 
Danne bakteppe for noe / 22. juli dannet bakteppe for diskusjonen – Jf, et bakteppe. 
Danne baktroppen – 1. Gå el. kjøre bakerst i en gruppe 2. tilhøre den svakeste del av 
en gruppe; (jf, i samlet tropp); (jf, troppe opp). 
Danne en front mot noen / noe – Vende seg mot noen / noe; gjøre samlet motstand 
mot noen / noe; (jf, gjøre felles front mot noen / noe); (jf, på bredd front). 
Danne grunnvollen for noe – Være det noe bygger på; være selve fundamentet el. 
grunnlaget for noe; (jf, rystes i sine grunnvoller).  
Danne seg et bilde av noen / noe – Få inntrykk av noen / noe; sette seg inn i noe; bli 
klar over noe; (jf, et billedspråk); (jf, få noe på netthinna). 
Danne skole – 1. Bli et forbilde for andre, (særlig innen kunst el. vitenskap) 2. bli 
gjenstand for kopiering el. etterligning, (om fremgangsmåte el. anskuelse). 
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Danse etter noens pipe – Rette seg etter noen i ett og alt; følge noen helt slavisk; være 
underkastet noens vilje; (jf, nå har pipa fått en annen lyd). 
Danse om(kring) gullkalven – Tro at penger er det viktigste i verden; lefle for de rike. 
Danse på en vulkan – Leve en ubekymret tilværelse uten å ense truende farer; være 
lettsindig og ignorere fare; (jf, leve på en vulkan); (jf, leve i nuet). 
Dansen rundt gullkalven – Den overdrevne tilbedelse av el. streben etter materiell 
rikdom; dyrking av mammon; (jf, nå skal det bli en annen dans). 
Dasse omkring – Traske omkring, gå rundt og slenge; drive formålsløst omkring. 
Dato / dags dato – Den dato det er for den som skriver el. taler; i dag; (jf, per dato).  
De brede lag – Jf, de brede masser; (jf, det brede lag (av folket)). 
De brede masser / Maos kamp begeistret de brede masser – De alminnelige og helt 
vanlige mennesker, (i befolkningen), (ofte som politisk kraft); (jf, den grå masse). 
De bredeste skuldre skal bære de tyngste byrder – De som tjener mest, bør betale mest 
til dekning av samfunnets felles utgifter; (jf, ha sterk rygg). 
De edlere deler – 1. De særlig viktige og kostbare komponenter i en struktur 2. et 
menneskes kjønnsorganer, (særlig brukt om mannens ved skade el. smerte). 
De er av samme kaliber – De er av samme slag el. el. type, (med bestemte 
egenskaper), (ofte negative); (jf, være av samme ulla). 
De er av samme surdeig – Jf, de er to alen av samme stykke; (jf, en surdeig). 
De er av samme ulla – 1. De er av samme (dårlige) slaget; de ligner hverandre, (i 
karakter el. tenkemåte) 2. den ene er ikke bedre enn den andre. 
De er like gode – De har like stor skyld; den ene er ikke bedre enn den andre. 
De er to alen av samme stykke – 1. De ligner hverandre, (av karakter el. kvalitet) 2. 
de er like gode; (jf, de er av samme ulla); (jf, være to av samme alen). 
De er venner og vel forlikte – Jf, være venner og vel forlikte; (jf, gode busser). 
De evige jaktmarker – 1. Brukes som gjengivelse av indianernes tro om livet etter 
døden 2. det hinsidige; (jf, gå til de evige jaktmarker). 
De facto (fr) – Faktisk; i realiteten; i praksis, (og allment anerkjent). 
De gamle bukkene har de stiveste hornene – Erfaring og standhaftighet er ofte det 
som gjør utslaget; (jf, en stabukk); (jf, en bukk). 
De gamle er (fortsatt) eldst – 1. De gamle har mest erfaring, (og vet ofte best) 2. 
brukes når noen eldre vinner over noen som er (litt) yngre.  
De gode, gamle dager – En tidligere periode i historien eller i noens liv, hvor 
forholdene erindres som el. hevdes å ha vært mye bedre. 
De har funnet hverandre – 1. De er blitt gode venner 2. de er blitt forelsket i 
hverandre og innledet et parforhold 3. de er nådd fram til enighet i en sak. 
De hvite kull – Vannkraften; elektrisk strøm fra vassdrag. 
De høye herrer / de høye herrer i fotballforbundet har bestemt – De personer som har 
beslutningsmyndigheten i en bestemt sammenheng; de som bestemmer el. har makta, 
(ofte ironisk); (jf, gutteklubben grei); (jf, være en av gutta). 
De høyere sirkler / hun liker å ferdes i de høye sirkler – De fornemme kretser; de 
høyere samfunnslag; (jf, være fin på det); (jf, sitte på sin høye hest).  
De jordiske gleder – Brukes om det man (fysisk) kan nyte her i livet; (jf, det søte liv). 
De kan ta hverandre i hånda – Brukes i omtale av noen for å uttrykke de (to) er like 
gode el. at de er av samme dårlige slag el. type; (jf, de to er alen av samme stykke). 
De lux (fr) – 1. Luksuriøs; i luksusklasse / - utgave 2. av dimensjoner; i særklasse. 
De lærde strides – De sakkyndige er ikke enig; spørsmålet er fortsatt gjenstand for 
diskusjon el. forskning; (jf, derom strides de lærde). 
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De nakne fakta / det er bare å bøye seg for de nakne fakta – Virkeligheten; 
kjensgjerningene; (jf, tallenes klare tale); (jf, det store spørsmål(et)). 
De norske farger / det ble seier for de norske farger – 1. Norge; nasjonen (symbolisert 
med flagget) 2. de norske deltagerne; (jf, Ola Nordmann). 
De sju hav / de syv hav – Alle verdenshavene; (j, seile på de sju hav). 
De siste krampetrekninger / diktaturets siste krampetrekninger (2) – 1. De siste 
muskulære sammentrekninger før noen dør 2. den siste anstrengte el. tafatte 
anstrengelse før noe slutter el. mislykkes for godt; (jf, en krampetrekning).  
De skrå bredder – 1. (Teater)scenen 2. teaterverden; (jf, spille for galleriet). 
De slag (som) livet gir – Jf, det er de slag (som) livet gir; (jf, få seg en på kjeften). 
De små grå / nå må du bruke de små grå – Hjernecellene; hjernen; tenkeevnen. 
De små timer – Timene etter midnatt, (angis med små tall); (jf, ut i de små timer). 
De store gutta (guttene) – 1. Personer med makt el. innflytelse; topplederne 2. de 
beste (virkelig gode) innen noe, (kunst, idrett); (jf, de høye herrer). 
De store kanonene – 1. De mest fremtredende, innflytelsesrike el. høytstående 
personene 2. de beste, (virkelig gode) innen noe; eliten, (i kunst el. idrett). 
De store ånder / han tilhørte de store ånder i forrige århundre – De store tenkere; de 
berømte intellektuelle; de store diktere el. kunstnere.   
De støt (som) verden / livet gir – Jf, det er de slag (som) livet gir. 
De tusen sjøers land – Finland, (poetisk); (jf, ha sisu / finsk sisu). 
De vises stein – Den rette el. geniale løsning på et gitt problem; det som er helt riktig 
å gjøre i en gitt situasjon, (brukes oftest ironisk, tro at man); (jf, et vidundermiddel). 
De vokser ikke på trær / storscorere vokser ikke på trær – De forekommer ikke særlig 
ofte; de er meget sjeldne; de er vanskelig å skaffe el. få tak i; (jf, ikke vokse på trær). 
Dekke seg bak et panser av noe – Skjule sine meninger el. tilbøyeligheter bak noe, (f 
eks. arroganse el. et vennlig ytre); (jf, legge ansiktet i de rette folder). 
Dele bord og seng – Leve i et parforhold, (ektepar el. samboere). 
Dele broderlig – Dele likt, så hver får halvparten; (jf, en bror i nøden). 
Dele fifty - fifty (eng) – Få halvparten hver; (også, en fifty – fifty sjanse). 
Dele kaka – Dele det økonomiske utbytte el. fortjenesten; (jf, få seg sin del av kaka). 
Dele ut blomster – 1. Overrekke blomster 2. gi ros el. komplimenter; (jf, en blomst); 
(jf, slå ut i full blomst); (jf, være avblomstret); (jf, en nydelig nellik).   
Delta i styre og stell – Være aktiv f eks. i lokalpolitikk el. organisasjonsarbeid.     
Demme opp for noe / demme opp for engelske ord i norsk (2) – 1. Stenge for, stanse 
el. regulere noe, (f eks. en bekk) 2. stoppe el. forhindre noe, (f. eks. et angrep).  
Dempe gemyttene – Få noen til å roe seg; dempe en opphisset stemning. 
Dempe seg / nå må du dempe deg – Roe seg; opptre mindre aggressivt el. brautende. 
Demre – 1. Gradvis bli lyst om morgenen når sola står opp 2. langsomt bli mer 
forståelig el. klar; dukke frem; (jf, morgenstund har gull i munn). 
Demre for noen – Gå gradvis opp for noen; noen begynner å fatte el. forstå, (noe 
spesielt); (jf, det går et lys opp for noen); (jf, se lyset). 
Den / det gode gamle – Brukes om noen / noe som ikke har forandret seg nevneverdig 
fra tidligere (tider); den / det kjente og kjære; (jf, borte bra men hjemme best). 
Den bakvendte visa – Noe motsatt i forhold til det normale; noe helt vrangsnudd el. 
absurd; (jf, en halvkvedet vise); (jf, snu noe opp ned).  
Den bevingede hest – 1. Pegasus, (gre mytologi) 2. den hvite hesten med vinger er 
ofte brukt som symbol for poesien el. dikterkunsten; (jf, sale sin pegasus). 
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Den blå time – Brukes om (det blåaktige) tussmørke som følger med 
morgendemringen og kveldskumringen; (jf, ut i de små timer). 
Den bolde ridder / da politiet kom tok den bolde ridder beina fatt – Den djerve el. 
tapre mannen, (litterært el. ironisk); (jf, en ridder uten frykt og daddel).  
Den dag i dag / man kan se rester etter muren den dag i dag (1) – 1. Ennå på dette 
tidspunkt; også nå for tiden 2. nettopp nå; (allerede) i dag.  
Den dag i morgen / jeg bekymrer meg ikke for den dag i morgen – Fremtiden; den 
kommende tid; (jf, i morgen den dag); (jf, morgenstund har gull i munn). 
Den daglige / gamle tralten – Den vanlige, ensformige el. vanemessige virksomhet; 
(jf, være gammel i tralten); (jf, arbeidet adler mannen). 
Den daglige dont / dagens dont – Det daglige arbeid; de daglige gjøremål; dagens 
virksomhet el. gjerning; (jf, være i full sving); (jf, gi noen en hånd). 
Den daglige tredemølle – Det rutinepregede (slitsomme) arbeid; den vanlige el. 
ensformige tilværelse; (jf, en tredemølle); (jf, slite helsa av seg).  
Den drukner ei som henges skal (Holberg) – Brukes for å uttrykke at det er bortimot 
umulig å unngå el. lure skjebnen; (jf, være livet om å gjøre). 
Den eldre garde – 1. Gamle mennesker; eldregenerasjonen 2. de som lenge har hatt 
tilknytning til en bestemt arbeidsplass el. gruppe, (og kjenner forholdene) 3. de eldste 
i et selskap el. en sammenkomst; (jf, den yngre garde). 
Den ene hånd(en) vet ikke hva den andre gjør – Brukes om et område el. funksjon 
som virker kaotisk el. motsetningsfylt, med manglende koordinering el. logisk 
sammenheng; fullt virvar; (jf, stå håndfallen); (jf, ha hendene fulle). 
Den ene tjenesten er den annen verdt – Hvis man gjør andre en tjeneste, kan man 
forvente at de gjør gjengjeld en annen gang; (jf, ingen kan tjene to herrer).  
Den ene etter den andre – Flere på hverandre følgende elementer el. individer i en 
mengde; (jf, en etter en); (jf, på rad); (jf, i rad og rekke). 
Den enes brød, den andres død – Tap el. ulykke som rammer noen, kan være til gagn 
for andre; (jf, ta brødet ut av munnen på noen); (jf, ha til smør på brødskiva). 
Den er fin i kanten – Det er utmerket; det er fint; det er helt i orden; (jf, være fin i 
kanten); (jf, ikke være helt fin i kanten); (jf, være fin på det). 
Den er for tjukk – Det tror jeg ikke på; nå overdriver du grovt; dette er løgn. 
Den er god – 1. Det er i orden; det passer fint 2. det tror jeg ikke på; den er for drøy. 
Den evige stad – Roma; (jf, alle veier fører til Rom). 
Den evige toer – En person som nesten aldri vinner; men som ofte blir nr. to el. tre.j 
Den fortapte sønn – En person som er reist hjemmefra og lever et fordervet el. 
umoralsk liv, (og som eventuelt vender hjem); (jf, som far så sønn).   
Den fremadstormende unge garde – Den lovende ungdommen med sitt pågangsmot. 
Den første blant likemenn – Den person som i praksis rangerer høyere enn personer 
vedkommende formelt er likestilt med; (jf, være høy på pæra). 
Den første den beste – Den første som viser seg som en mulighet, men ikke 
nødvendigvis er best; en mer el. mindre tilfeldig; (jf, hipp som happ).  
Den får bruke vettet den som har det / den får føye seg som har vettet – Brukes i 
irritasjon el. oppgitthet i en diskusjon el. strid, (overfor en som aldri gir seg). 
Den gamle Adam – Den syndige menneskenaturen; de inngrodde feil, vaner og 
meninger hos et menneske, (som ofte søkes skjult); (jf, hvor lenge var Adam i 
paradis); (jf, slangen i paradiset); (jf den som sover synder ikke). 
Den gamle verden – De deler av jorda som var kjent for europeere, asiater og 
afrikanere før oppdagelsen av det amerikanske kontinent; (jf, den nye verden). 
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Den gamle visa / det er den samme gamle visa – Noe man ofte har hørt før; den 
velkjente historien el. de vanlige meningene; (jf, kjente strofer). 
Den gang ei / den gang ei, sa Tordenskjold / men den gang ei – Det gikk ikke; det ble 
det ikke noe av; det lot seg ikke gjøre; slik gikk det ikke. 
Den gemene hop – De vanlige mennesker; massene; folk flest; (jf, mannen i gata). 
Den gode gamle – Jf, den / det gode gamle; (jf, de gamle er (fortsatt eldst). 
Den godeste x / den godeste Per kom (selvfølgelig) ikke – Brukes i omtale av en kjent 
person el. i ironisk omtale av en person man ikke kan vente mer av. 
Den gordiske knute – Jf, en gordisk knute / den gordiske knute. 
Den grønne bølge – En politikk med vekt på miljø og ressursspørsmål; interessen for 
naturspørsmål; (jf, en grønn bølge); (jf, være helt grønn).  
Den grå hverdag – Den trivielle hverdag; det daglige liv; den vanlige og lite 
glamorøse tilværelse; (jf, sette farge på noe, (hverdagen)). 
Den grå masse – Mengden av anonyme mennesker, (som ikke utmerker seg på noen 
måte); (jf, de brede masser); (jf, folk flest).  
Den gud gir et embete, gir han også forstand – Brukes om at det følger læring og 
fornuft med en høy stilling el. mye ansvar; (eg. som imperativ), (jf, et fromt ønske). 
Den gule fare – Den antatte trussel mot den hvite rase som tenkes å komme fra Østen. 
Den gule presse – Sensasjonspressen; (jf, den kulørte presse). 
Den gule rase – Mennesker fra deler av Asia; (jf, ergre seg gul og grønn). 
Den gylne middelvei – Et balansert standpunkt el. handlingsmåte midt mellom to 
ytterpunkter; den moderate løsning el. fremgangsmåte som er å foretrekke fremfor et 
ekstremt alternativ; (jf, velge den gylne middelvei). 
Den harde kjerne – 1. En liten sentral gruppe, som trofast og kompromissløst støtter 
en idé, person el. organisasjon 2. den mest stabile, underholdende el. betydningsfulle 
del av en gruppe personer; (jf, enig og tro til Dovre faller).   
Den hjemlige andedam – Jf, den lokale andedam; (jf, når bølgene har lagt seg).   
Den hjemlige arne – Hjemmet; hjemmelivet; (jf, et arnested). 
Den hvite mann – Den hvite rase, typisk i motsetning til innfødte ikke-europeere. 
Den høye c – 1. Den øverste c på notesystemet 2. brukes om en svært høy tone el. 
stemmebruk; (jf, ta den høye c); (jf, sitte i høysetet). 
Den indre stemme – Jf, en indre stemme; (jf, ha noe på samvittigheten). 
Den jevne mann – En typisk representant for folket; gjennomsnittsmennesket, (som 
ikke antas å ha særlige kunnskaper el. ferdigheter på et bestemt område); folk flest.   
Den kjøper jeg ikke / jeg kjøper ikke den påstanden uten videre – Det tror jeg ikke på; 
den biter jeg ikke på; (jf, ikke ta noe for god fisk).  
Den kulørte presse – Brukes nedsettende om illustrerte ukeblader og magasiner. 
Den lette garde – De prostituerte kvinner; de løsaktige kvinner; (jf, den eldre garde) 
Den lille mann (i gata) – Den vanlige borger; den typiske representant for folket; folk 
i sin alminnelighet; (jf, mannen i gata); (jf, den jevne mann). 
Den lille sorte – En kort og enkel kjole som kvinner har i skapet til allsidig, pent bruk. 
Den lokale andedam – Det provinsielle, ensporede el. sneversynte lokalmiljø som 
overfladisk sett kan virke idyllisk og fredelig; (jf, skape bølger i den lokale andedam). 
Den man elske, tukter man – Omsorg for en person kan komme til uttrykk i hardhendt 
el. streng behandling, (ofte brukt ironisk); (jf, få ris på blanke messingen). 
Den med den sterkeste ryggen skal ta den tyngste børa – Jf, de bredeste skuldre skal 
bære de tyngste byrder; (jf, ha sterk rygg). 
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Den menneskelige faktor – Det som er karakteristisk for mennesker, (særlig den 
menneskelige tendens til å gjøre noe galt); (jf, det er menneskelig å feile). 
Den mørke middelalder – Middelalderen betraktet som en periode hvor føydalvesen 
og kirke undertrykket frihet og folkeopplysning; (jf, et mørkt kapittel).    
Den må du dra lengre ut på landet med – Brukes som avvisning av utsagn, (fordi det 
er usannsynlig el. løgnaktig); det får du meg ikke til å tro; det er for fantastisk. 
Den nakne sannhet – Den usminkede el. utilslørte sannhet; den virkelige sannhet sagt 
rett ut; (jf, si noen et sannhetens ord); (jf, nød lærer naken kvinne å spinne). 
Den nye verden – Ble brukt som betegnelse på det amerikanske kontinent og 
tilstøtende øyer, (fra ca. 1555); (jf, den gamle verden). 
Den offentlige scene – Brukes knyttet til det å stå frem offentlig el. opptre, (ofte med 
et viktig budskap); (jf, være i rampelyset); (jf, ha noe på hjertet).. 
Den omvendte verden – En absurd el. paradoksal situasjon hvor det motsatte av hva 
man logisk ville forvente skjer; (jf, det er den omvendte verden).  
Den onde – Djevelen; satan; gamle – Erik; (jf, fare en djevel i noen). 
Den russiske bjørn – Russland, symbolisert ved styrke og makt  ̧(jf, ligge bjørn). 
Den røde hane galer – Det brenner; det er brutt ut brann; (jf, stå i lys lue). 
Den røde strek – 1. Brukes som begrep i sosialøkonomi, som grense for prisindeks, 
(og lønnskrav) 2. grensen mellom akseptable og uakseptable størrelser. 
Den røde tråd – Jf, en rød tråd / den røde tråd; (jf, det går en rød tråd gjennom noe). 
Den samme (gamle) leksa – Noe som gjentar seg, (ofte negativt); noe som skjer el. 
gjentas igjen og igjen; (jf, kunne leksa si); (jf, (lekse opp for noen). 
Den samme gamle melodi – Noe som gjentas hele tiden (meninger el. pålegg); (jf, 
finne melodien); (jf, skjerpe tonen); (jf, finne melodien (igjen)). 
Den satt – 1. Brukes for å uttrykke at en bemerkning rammet godt; der fikk du 2. 
brukes ved et godt resultat el. treff; det var blink; (jf, treffe spikeren på hodet).  
Den siste hvile – Døden; (jf, hvil i fred); (jf, ha lagt ned vandrestaven). 
Den siste mohikaner – 1. Den siste person som oppholder seg et sted el. er 
representant for en bestemt aktivitet el. bestemte synspunkter 2. den siste forkjemper 
for en utdøende rase el. en svunnen tid; (jf, holde ut). 
Den siste olje – 1. Dødssakramentet, (katolsk) 2. den siste forberedelse el. finpuss.  
Den siste på skansen – Den siste som gir seg; den som holder ut lengst, (også den 
siste som går hjem); (jf, holde skansen); (jf, en natterangler).  
Den siste reise – Overgangen fra livet til det sted de døde menes å oppholde seg. 
Den siste spiker i kista – Jf, det / noe er spikeren i kista (for noen / noe). 
Den skal stå tidlig opp som skal (greie noe / vinne over noen) – Den skal være god 
som greier å; (jf, ikke være god å hanskes med).  
Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli – Den som vil bli virkelig god i noe må 
begynne å trene tidlig; man må lære (opp) barn fra tidlig alder, (om enn ulystbetont). 
Den skinnbarlige – Djevelen (i egen person); gammel – Erik; (jf, skinnbarlig). 
Den slagne landevei – Det forløp som de fleste bruker; den vanlige måten; det som er 
kjent og trygt; (jf, følge den slagne landevei); (jf, gammel vane er vond å vende).  
Den slanke linje / hun holder den slanke linje – En slank kroppsform. 
Den som er med på leken, får smake steken / (må tåle steken) – Den som er med på 
noe får også tåle de ubehageligheter som følger med; man får ta konsekvensene av 
sine handlinger; (jf, like barn leker best); (jf, man må stoppe mens leken er god). 
Den som graver en grav for andre, faller selv i den – Den person som legger planer 
om å narre el. skade en annen, risikerer selv å bli offer for disse planene. 
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Den som har skoene på – Jf, den vet hvor skoene trykker, som har dem på. 
Den som intet våger, intet vinner – Hvis man vil oppnå noe, må man være villig til å 
satse el. ta risiko; (jf, være modig som en løve); (jf, en modig maur). 
Den som kommer først til mølla, får først male – 1. Folk bli betjent i den rekkefølge 
de henvender seg 2. det lønner seg å følge med og gripe sjansen; ved knappe ressurser 
vil kun de første få; (jf, komme først til mølla); (jf, førstemann til mølla). 
Den som ler sist, ler best – Brukes som oppmuntring el. advarsel for å minne om at 
den som narrer andre el. gjør andre til latter, ofte selv blir latterliggjort (i enda større 
grad) til slutt; (jf, en god latter forlenger livet); (jf, le seg skakk). 
Den som lever, får se – Brukes som tilføyelse om noe spennende el. interessant som 
man ikke kan si noe sikkert om; det vil fremtiden vise; (jf, leve livet); (jf, aldri i livet). 
Den som sover synder ikke – Den som sover får ikke gjort noe galt den stunda, 
(særlig når man som Erasmus Montanus ligger døddrukken). 
Den som sår vind, høster storm – Den som kritiserer noen el. gjør noen vondt, 
rammes selv enda hardere; (jf, så vind og høste storm); (jf, det blåser på toppene). 
Den som tier, samtykker – Hvis man ikke protesterer el. avslår må andre regne med at 
man aksepterer; (jf, tale er sølv, taushet er gull); (jf, tale for døve ører).  
Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves – Ventetiden kan virke lang og 
vanskelig, men man får en belønning til slutt som gjør at det er verdt det. 
Den sorte gryte – Vanskelig situasjon som man har havnet i som følge av nederlag, 
svik el. uhell; (jf, holde gryta i kok); (jf, små gryter har også ører). 
Den sterkestes rett – Det er den sterke part som bestemmer, uavhengig om 
vedkommende har rett el. ei; (jf, være sterk i troen). 
Den store bøygen – Den avgjørende vanskeligheten; den verste hindringen; (jf, en 
bøyg); (jf, det er et aber ved det); (jf, den gordiske knute).  
Den store skjelven – Jf, få den store skjelven; (jf, skjelve som en aspeløv).  
Den store stygge ulven / USA er for mange den store stygge ulven – Den el. det som 
representerer alt negativt og dårlig; den el. det som er ansvarlig for alle ulykker. 
Den stygge andungen – En person som er foraktet i gruppen, men som så smått 
utvikler seg til en beundret person; (jf, en hakkekylling). 
Den søte kløe – Jf, etter den søte kløe kommer den sure svie; (jf, søt musikk). 
Den tause majoritet – Et flertall som mener det samme, men som ikke gir uttrykk for 
sitt syn; (jf, den grå masse); (jf, være stum som en østers). 
Den tid, den sorg – Brukes for å uttrykke at man ikke vil tenke på eventuelle 
fremtidige vanskeligheter el. oppgaver før det blir nødvendig; (jf, ta sorgene på 
forskudd); (jf, kommer tid kommer råd). 
Den tredje verden – Utviklingslandene; de fattige land særlig i Afrika og Latin – 
Amerika; (jf, alle gode ting er tre); (jf, verden vil bedras).   
Den usminkede sannhet – Jf, den nakne sannhet; (jf, ikke tåle dagens lys). 
Den var god – 1. Det var velsmakende 2. brukes om en presis el. velformulert replikk 
3. brukes om en god historie el. vits 4. brukes (ironisk) om en drøy bløff el. en falsk 
opptreden; (jf, den satt); (jf, treffe spikeren på hodet). 
Den vet best hvor skoen trykker, som har den på – Den som opplever noe vet selv 
best hva som er tilfelle; (andre fra utsiden kan ikke si hvordan noe oppleves); (jf, føle 
/ merke / vite hvor skoen trykker); (jf, før fanden får sko på). 
Den visse død – En sikker død; en sannsynlig el. uunngåelig død.  
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Den yngre garde / den fremadstormende unge garde (1) – 1. Yngre mennesker; 
ungdommen 2. de yngre i en gruppe el. på en arbeidsplass 3. de yngste i et selskap el. 
en sammenkomst; (jf, den eldre garde); (jf, den lette garde). 
Den ytterste dag – Verdens siste dag; dommedag, (bibelsk). 
Der / her er ingen slinger i valsen – Der / her er (det) ingen vakling, uorden el. mangel 
på konsekvens; der / her er det beslutsomhet el. stø kurs, (f eks. i forhold til en plan). 
Der det handles, der spilles det – Det er alltid omkostninger el. tap forbundet med å 
foreta seg noe; (jf, man må regne med litt svinn); (jf, en handlingens mann). 
Der fikk du noe å tygge på – Jf, få noe å tygge på. 
Der godtfolk er, kommer godtfolk til – 1. Det er stedet hvor mennesker møtes el. 
strømmer til 2. brukes som bemerkning til andre når man møtes (uventet) utenfor 
hjemmet; (jf, være ut på byen); (jf, være god på bunnen). 
Der i gården / det er ikke mye omtanke der i gården (2) – 1. I det huset; på den 
plassen 2. hos den personen; (jf, her på berget); (jf, dra av gårde). 
Der ligger hunden begravet – Der har vi den virkelige grunn el. rette forklaring, 
(særlig på en feil); det er det egentlige problemet; det er hemmeligheten. 
Der og da / hun ble min favoritt der og da – I det øyeblikk; direkte. 
Der setter jeg ikke mine bein (mer) – Dit ønsker jeg ikke å komme mer; der skal jeg 
aldri vise meg igjen, (ofte etter dårlig behandling el. krenkelse).  
Derom strides de lærde – 1. Det er de sakkyndige uenige om; det spørsmålet er det 
fortsatt strid om 2. det kan det være mange meninger el. oppfatninger om. 
Derom tier historien – Noe spesielt hører ikke med til beretningen el. saken, (f eks. 
fordi det er uvedkommende el. hemmelig); (jf, skrive historie).  
Det / han skiter jeg i – Det / han er jeg fullstendig likeglad med; det / han interesserer 
meg overhodet ikke; (jf, gi fanden i noen / noe).  
Det / hun bryr meg skrått opp i ræva – Det / henne er jeg fullstendig likeglad med; det 
/ henne blåser jeg i; det / henne gidder jeg ikke bry meg med. 
Det / noe biter ikke på noen – Jf, bite på noen; (jf, bite på noe); (jf, være like rund). 
Det / noe ble bare ball – Det / noe ble bare noe rot el. sur; (jf, gå i ball). 
Det / noe ble ikke den helt store susen – Det / noe ble ikke helt vellykket; det / noe ble 
ingen suksess; (jf, gjøre susen); (jf, det går et sus gjennom forsamlingen).  
Det / noe blir ikke sett på med blide øyne – Det / noe blir mislikt el. sterkt kritisert; 
det / noe blir ikke (helt) godtatt el. akseptert; (jf, se skjevt til noen / noe). 
Det / noe demrer for noen / nå begynner det å demre for meg – Noen begynner å fatte 
el. forstå noe; (jf, det går et lys opp for noen). 
Det / noe dumpet rett i fanget på noen – Noen fikk tak i noe på en svært lettvint måte; 
noen kom over noe ved en tilfeldighet; (jf, komme rekende på en fjøl). 
Det / noe er (bare) toppen av isfjellet – Det / noe er (bare) en liten, synlig del av noe 
langt større el. mer omfattende, hvorav resten er skjult el. ukjent, (oftest om noe 
ubehagelig); (jf, være kald som is); (jf, der ligger hunden begravet). 
Det / noe er (en) tynn suppe – Det / noe er ikke noe videre; det / noe har ikke mye 
innhold; (jf, en suppe), (jf, koke suppe på en spiker); (jf, hele suppa). 
Det / noe er (som å rekke) tunga ut av vinduet – Det / noe er tomt for innhold el. 
særpreg; det / noe duger ikke el. er lite givende; (jf, ha det på tunga). 
Det / noe er (temmelig) drøyt – Det / noe er for frekt, uforskammet el. ikke helt sant. 
Det / noe er bare / det rene vann – Det / noe er veldig svakt (sammenlignet med noe 
annet); det / noe er ingenting el. helt ubetydelig; (jf, ta seg vann over hodet). 
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Det / noe er bare blåbær – 1. Det / noe er en lett el. enkel sak; det / noe er slett ingen 
kunst 2. det / noe er bare småtteri el. noe ubetydelig. 
Det / noe er bare fornavnet / frekkhet er bare fornavnet – Det er å uttrykke det mildt; 
det er å si det svært forsiktig; det er mye mer el. verre enn som så. 
Det / noe er blank løgn – Det / noe er en udiskutabel løgn; (jf, være loddrett løgn).  
Det / noe er den rene barnemat (for noen) – Det / noe er uhyre lett å forstå, lære el. 
utføre (for noen); det / noe krever nesten ingen anstrengelse. 
Det / noe er det glade vanvidd – 1. Det / noe er utrolig lettsindig, og kan føre til ruin 
el. elendighet 2. det / noe en fullstendig tåpelig el. meningsløs handling el. tanke; 
(også, det rene vanvidd); (jf, drive noen til vanvidd); (jf, være hull i hodet / hue). 
Det / noe er det rene pølsevev – Jf, et pølsevev; (jf, en pølse i slaktetiden).  
Det / noe er djevelens verk – 1. Det / noe regnes for skapt av djevelen 2. det / noe er 
særdeles dårlig, irriterende el. ubehagelig; (jf, det har fanden skapt). 
Det / noe er dømt til å mislykkes – Det / noe må nødvendigvis mislykkes, slå feil el. 
falle uheldig ut; (jf, etter alle solemerker å dømme).  
Det / noe er en fysisk umulighet – Det / noe er ulaseggjørlig el. umulig av rent fysiske 
grunner, (f eks. være på to steder på en gang); (jf, være fysisk umulig). 
Det / noe er en hel vitenskap / en hel vitenskap for seg – Det / noe er svært 
komplisert, krevende el. omfattende; det / noe krever helt spesielle kunnskaper.  
Det / noe er en sak for seg – Det / noe er noe særskilt; det / noe angår ikke det øvrige; 
det / noe bør behandles for seg selv; (jf, saken er biff). 
Det / noe er en strek i regningen (for noen) – Det / noe er en uventet hindring el. 
ubehagelighet (for noen), (i planleggingen el. fremdriften), det / noe går på tvers av 
noens ønsker el. planer; (jf, gjøre regning uten vert). 
Det / noe er et spørsmål om liv og død – 1. Det / noe gjør at menneskeliv står på spill 
2. det / noe er et avgjørende el. særdeles viktig spørsmål el. anliggende. 
Det / noe er et stivt stykke – 1. Det / noe er (temmelig) frekt el. uforskammet 2. det / 
noe er for galt el. drøyt, (til forbløffelse el. ergrelse).  
Det / noe er ett fett – Det / noe er likegyldig (for noen); det / noe kommer ut på det 
samme; (jf, komme ut på ett); (jf, store ord og fett flesk). 
Det / noe er fra før syndfloden – Det / noe er svært gammelt, antikvert el. 
gammeldags; (jf, gammel som Metusalem); (jf, befinne seg i steinalderen).  
Det / noe er fri fantasi – Det / noe har ikke rot i virkeligheten; det / noe er rent 
oppspinn; (jf, ha livlig fantasi); (jf, lyve så det renner (etter)). 
Det / noe er gresk for meg – Det / noe er helt uforståelig el. ugjennomtrengelig for 
meg; det / noe har jeg slett ikke forstand på; (jf, noe går over / overgår noens 
forstand); (jf, ikke skjønne bæret); (jf, ikke skjønne flisa).  
Det / noe er gudsens sanning – Det / noe er fullstendig sant, (selv om det er drøyt).  
Det / noe er gull verdt – Jf, være gull verdt; (jf, ha et hjerte av gull). 
Det / noe er hell i uhell – Jf, et hell i uhell; (jf, en lykkens pamfilius). 
Det / noe er hverken fugl eller fisk – 1. Det / noe er hverken det ene eller det andre; 
det / noe kan ikke brukes; det / noe er ikke tilstrekkelig 2. det / noe er flertydig el. 
vanskelig å identifisere el. definere; (jf, smake av fugl). 
Det / noe er hverken halvt eller helt – Det / noe er slett ikke som det skal være; det / 
noe er dårlig utført; det / noe duger ikke; (jf, ikke holde mål). 
Det / noe er hverken skit eller kanel – Det / noe er hverken det ene eller det andre; det 
/ noe er hverken bra el. dårlig, (om forhold el. sak); (jf, skjelne skitt fra kanel). 
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Det / noe er hverken til å leve eller dø av – Det / noe er meget beskjedent el. alt for 
lite, (særlig om lønn); (jf, bli / være smalhans); (jf, ha til smør på brødskiva).  
Det / noe er høl i hue / hull i hodet – 1. Det / noe er dumt el. tåpelig 2. det / noe er 
vanvittig el. den rene galskap, (å gjennomføre); (jf, være helt borti natta). 
Det / noe er i noens ånd – Jf, i noens ånd; (jf, være etter noens smak). 
Det / noe er ikke for mye sagt – Det / noe er ingen overdrivelse; det / noe er det 
berettiget å si; (jf, uten å ta for hardt i); (jf, mildt sagt). 
Det / noe er ikke min greie – Det / noe er ikke noe for meg; det / noe faller ikke i min 
smak; det / noe er ikke noe som tiltaler meg; (jf, være etter noens smak).    
Det / noe er ikke noe å le av – Det / noe (situasjonen) er alvorlig; det ser ikke bra ut; 
dette må ikke tas for lett på, (ofte replikk til noen som ikke har fattet alvoret). 
Det / noe er ikke noe å rope hurra for – 1. Det / noe er ikke noe å skryte av, glede seg 
over el. snakke om 2. det / noe er ikke særlig interessant, givende el. verdifullt. 
Det / noe er ingen frøkensport / TV - debatt er ingen frøkensport – Det / noe er ikke 
noe for sveklinger; det / noe krever tøffhet og styrke; (jf, kreve sin mann). 
Det / noe er ingen kunst – Det / noe er noe alle kan greie; det / noe kan jeg også; det / 
noe er ingen sak; (jf, være den minste kunst), (jf, det umuliges kunst). 
Det / noe er klart som dagen – Det / noe er fullstendig klart, innlysende el. 
ubestridelig; det / noe behøver ikke nærmere forklaring. 
Det / noe er kommet for å bli / el. bilen er kommet for å bli - Det / noe synes å være 
etablert for godt; det / noe virker som det vil bli varig. 
Det / noe er livet om å gjøre (for noen) – 1. Det / noe gjelder livet (for noen) 2. det / 
noe er ytterst viktig, avgjørende el. presserende (for noen); (jf, det gjelder livet).  
Det / noe er løgn fra ende til annen – Det / noe er fullstendig løgn; det / noe er det 
rene oppspinn; (jf, lyve så man tror det selv). 
Det / noe er løgn og forbannet dikt – Det / noe er noe oppdiktet el. fri fantasi. 
Det / noe er myntet på noen / den fleipen var myntet på meg – Det / noe er beregnet 
på noen; det / noe er bestemt for noen; (jf, slå mynt på noe); (jf, slå kron og mynt). 
Det / noe er noen vel unt / dette er ham vel unt (2) – 1. Det / noe tilkommer noen med 
rette 2. det / noe har noen bare godt av, (og får som fortjent) 
Det / noe er ren plankekjøring – Det / noe er veldig enkelt, lett el. uproblematisk.   
Det / noe er som en lukket bok (for noen) – Det / noe er fullstendig ukjent el. 
ugjennomtrengelig for noen; det / noe er noe man overhodet ikke har forstand på.  
Det / noe er som tatt ut av mitt hjerte – Det / noe svarer nøyaktig til hva jeg selv 
tenker og føler; (jf, være etter noens hjerte); (jf, hjertens gjerne). 
Det / noe er som å lete etter en nål i en høystakk – Det / noe er nærmest umulig, 
usannsynlig el. fullstendig hensiktsløst; (særlig om å lete etter noe blant mye). 
Det / noe er som å rekke / stikke tunga ut av vinduet – 1. Det / noe smaker ingen ting; 
det / noe har en flau el. uinteressant smak 2. det / noe er lite givende; det / noe er 
intetsigende el. tamt; (jf, være som å rekke / stikke tunga ut av vinduet).   
Det / noe er spikeren i kista (for noen / noe) – Det / noe er det problem el. den 
hendelse som fører til en uønsket avslutning av noe el. at sammenbruddet el. 
undergangen er uunngåelig, (også, siste spiker i kista); (jf, sette spikeren i kista). 
Det / noe er så lett som å klø seg (selv) i nakken – Det / noe er uhyre enkelt, lett el. 
liketil; (jf, klø seg i hodet); (jf, bøye nakken). 
Det / noe er til å gråte blod av / over – Det / noe er svært sørgelig; det / noe er 
forferdelig ergerlig, (ofte om noe man angrer); (jf, det er til å grine av); (jf, gråte 
krokodilletårer); (jf, gråte som et pisket skinn). 
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Det / noe er tingen – Jf, det er tingen; (jf, være gull verdt). 
Det / noe er tungt å svelge – Det / noe er vanskelig å godta, akseptere el. finne seg i. 
Det / noe er uten mål og mening – Det / noe er tilfeldig og uten et egentlig mål el. klar 
hensikt; (jf, uten mål og med); (jf, skyte over målet). 
Det / noe er vel drøyt / den påstanden er vel drøy (1) – 1. Det / noe er for frekt, grovt 
el. uforskammet 2. det / noe er vel drastisk; (også, være drøy i bruk).  
Det / noe faller på sin egen urimelighet – Det / noe er åpenbart ufornuftig el. 
meningsløst; det / noe er så langt fra virkeligheten at det kan det ikke tas hensyn til.  
Det / noe forslår som en skredder i helvete – Det / noe er helt utilstrekkelig i en 
bestemt sammenheng; (jf, være en dråpe i havet). 
Det / noe gikk (rett) til Bloksberg – Det / noe gikk helt galt; det / noe ble fullstendig 
mislykket el. ødelagt; (jf, gå til helvete). 
Det / noe gikk noen hus forbi / det gikk meg hus forbi – 1. Noen la ikke merke til noe, 
(som skjedde) 2. noen oppfattet ikke noe, (som ble sagt). 
Det / noe gikk opp i luft – 1. Det / noe bare forsvant el. ble helt borte 2. det / noe ble 
ikke noe av; (jf, gå i lufta); (jf, sveve oppe i skyene).  
Det / noe gir mersmak – 1. Det / noe er så lekkert el. velsmakende at det gir lyst på 
mer 2. det / noe er så givende el. morsomt at man ønsker å oppleve el. gjøre det igjen. 
Det / noe gir seg selv – Det / noe er selvsagt; (jf, være innlysende). 
Det / noe griper noen om hjertet / historien grep meg om hjertet – Det / noe gjør noen 
rørt el. beveget; (jf, ha hjertet på rette sted); (jf, ha et hjerte av gull). 
Det / noe går (akkurat) rundt – Det / noe gir (så vidt) overskudd; det / noe balanserer 
akkurat, (økonomisk); (jf, tjene til livets opphold).  
Det / noe går den veien høna sparker – Det / noe går den gale veien; det / noe bærer ut 
i elendigheten; (jf, gå nedover bakke); (jf, gå ad undas). 
Det / noe går for vidt / spøken holder på å gå for vidt – Det / noe går ut over grensen 
for hva som er akseptabelt, passende el. nødvendig; (jf, drive det for langt). 
Det / noe går inn det ene øret og ut av det andre – Det / noe gjør ikke noe inntrykk; 
det / noe blir glemt like fort som man hører det, (jf, la noe gå inn det ene øret og ut av 
det andre); (jf, skrive seg noe bak øret); (jf, spisse ørene / ører). 
Det / noe går meg til hjertet – Jeg tar meg nær av det / noe; jeg har sterke følelser for 
det / noe; (jf, ha hjerte for noen); (jf, skjenke noen sitt hjerte). 
Det / noe går over noens forstand – 1. Det / noe er umulig å forstå for noen (bestemt) 
2. det / noe er umulig å fatte el. begripe (for noen), (f eks. uhell el. ond handling).   
Det / noe går på helsa løs – Brukes om at noe i ens aktivitet el. livsførsel er (el. kan 
være) skadelig el. farlig for ens helse og helbred.  
Det / noe går på livet løs – 1. Det / noe er (livs)farlig, for hardt el. risikabelt 2. det / 
noe går hardt el. livlig for seg; (jf, skyte hjertet opp i livet). 
Det / noe går på skinner – Det / noe fungerer perfekt el. uten problemer; det / noe går 
etter planen el. som det skal; (jf, gå knirkefritt); (jf, være på skinnene). 
Det / noe går rett vest – Det / noe mislykkes fullstendig; det / noe går til helvete.   
Det / noe går sin skjeve gang – Det / noe (virksomheten) går el. fortsetter på sin 
vanlige (el. litt dårlige) måte, (uten at det hender noe særlig). 
Det / noe går som en lek – Det / noe går (lekende) lett og uten vanskeligheter; (jf, 
slutte mens leken er god); (jf, leke med ilden).   
Det / noe går som en rød tråd gjennom noe – Jf, det går en rød tråd gjennom noe. 
Det / noe går som et lyn – Det / noe går utrolig hurtig; (jf, som et olja lyn). 
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Det / noe går som fot i hose – Det / noe går svært lett el. uten vanskeligheter; (jf, det / 
noe passer som fot i hose); (jf, være lett som for i hose).  
Det / noe går som smurt – Det / noe fungerer godt el. uten problemer; det / noe går 
etter planen; (jf, gå så det suser); (jf, smøre tjukt på). 
Det / noe går til helvete – Det / noe går svært dårlig el. katastrofalt; det / noe 
mislykkes totalt; (jf, gå rett vest); (jf, gå åt skogen (sve)); (jf, være helbom). 
Det / noe går åt skogen (sve) – Det / noe går helt galt; det / noe mislykkes fullstendig.  
Det / noe har vært en dyr lærepenge – Det / noe har vært en dyrekjøpt erfaring, (etter 
tap el. skade); det / noe er en alvorlig advarsel; (jf, en lærepenge). 
Det / noe henger i luften / spørsmålet henger i luften (2) – 1. Det / noe er hevet fra 
bakken 2. det / noe er uavklart; det / noe står fortsatt uløst; (jf, ligge i luften). 
Det / noe henger ikke på greip – Det / noe er helt meningsløst; det / noe henger ikke 
sammen; det / noe er ikke logisk holdbart; (jf, henge på greip). 
Det / noe hører fanden til – Brukes som kraftuttrykk for å uttrykke noe ubehagelig, 
irriterende el. tåpelig; det / noe er for jævlig; (jf, det / noe er djevelens verk). 
Det / noe hører til sjeldenhetene – Jf, høre til sjeldenhetene. 
Det / noe hører ingensteds / ingen streder hjemme / oppførselen hans hører ingen 
steder hjemme – Det / noe kan ikke godtas; det / noe er høyst upassende. 
Det / noe hører med til barnelærdommen – 1. Det / noe er noe man har lært i 
barndommen el. tidlig i utdannelsen, (og som fortsatt gjelder) 2. det / noe er helt 
elementær kunnskap, (og noe alle burde kunne); (jf, et hvert barn vet / kan se ...).   
Det / noe hører til dagens orden – Jf, høre til dagens orden. 
Det / noe interesserer meg midt i ryggen – Det / noe interesserer meg overhodet ikke. 
Det / noe kan være hipp som happ – Brukes for å uttrykke at det ene kan være likeså 
bra som det andre, og at det derfor er likegyldig hva utfallet blir; (jf, komme ut på ett). 
Det / noe kler noen / den kjolen kler deg godt (1) / det kler henne å være munter (2) – 
1. Det / noe gjør at noen tar seg godt ut 2. det / noe passer el. egner seg for noen. 
Det / noe kommer an på – 1. Det / noe avhenger av 2. det / noe dreier seg om; det / 
noe er av betydning (for); (jf, komme for en dag). 
Det / noe kommer ut på ett / ut på det samme – Det / noe gjør el. innebærer ingen 
forskjell; det / noe blir det samme og er derfor likegyldig; (jf, være ett fett). 
Det / noe koster det hvite ut av øynene – Det / noe er svært dyrt; det / noe koster mer 
enn det man egentlig har råd til; (jf, koste skjorta); (jf, koste mer enn det smaker).  
Det / noe krever sin mann / kvinne – Det / noe krever stor utholdenhet el. dyktighet; 
det / noe legger helt beslag på ens evner og arbeidskraft; (jf, være mann for sin hatt).  
Det / noe kunne få en stein til å gråte – Det / noe er svært gripende, rørende el. 
sørgelig; det / noe kan gjøre den mest ufølsomme beveget; (jf, ei sipe / en sippe). 
Det / noe kunne røre (selv) en stein – Jf, det / noe kunne få en stein til å gråte. 
Det / noe lar seg høre – Det / noe er slett ikke verst; det / noe er ganske bra. 
Det / noe lar vente på seg – Det / noe drar ut; det / noe kommer for sent; det / noe har 
ennå ikke dukket opp; (jf, i sju lange og sju brede). 
Det / noe ligger der som et verkende sår – Jf, et verkende sår. 
Det / noe ligger i luften / holdningen hennes ligger i luften (1) – 1. Det / noe kan 
fornemmes (uten å være nevnt) 2. det / noe er den alminnelige oppfatning.  
Det / noe ligger i sakens natur – Det / noe følger uvegerlig av sakens innhold; det / 
noe fremgår (indirekte) av sammenhengen; det / noe er el. synes innlysende. 
Det / noe ligger ikke for noen – Det / noe passer til noens evner el. interesser. 
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Det / noe ligger klart i dagen – Det / noe er fullstendig klart, selvinnlysende el. 
ubestridt; det / noe behøver ingen nærmere forklaring.  
Det / noe ligger noen på tunga – 1. Noen husker det / noe nesten 2. noen er nær ved å 
si det / noe; (jf, bite seg i tunga); (jf, holde tann for tunge).  
Det / noe ligger tykt utenpå noen / stoltheten ligger tykt utenpå ham – Det / noe er lett 
å se på noen; det / noe røpes av noens ansiktsuttrykk, (ofte stolthet el. glede). 
Det / noe ligner en slagmark / stua ligner en slagmark – Her / et sted er det et 
forferdelig rot; (jf, ligne et bombet horehus). 
Det / noe ligner ikke grisen / hennes oppførsel ligner ikke grisen (1) / antrekket hans 
ligner ikke grisen (2) – 1. Det / noe er rent meningsløst el. helt uhørt 2. det / noe er 
direkte stygt, dårlig el. bare rot, (jf, det / noe ser ikke ut). 
Det / noe ligner ingenting – Det / noe er det ingen mening i; det / noe er helt urimelig; 
det / noe går ikke an; (jf, det / noe hører ingensteds / ingen steder hjemme).  
Det / noe lyder (nesten) for godt til å være sant – Det / noe lyder nesten for 
besnærende til at det kan være riktig el. kan gå i oppfyllelse; det / noe er utrolig 
gledelig; (jf, sette kryss i taket); (jf, ikke være til å tro). 
Det / noe lyder som / er (søt) musikk i mine ører – Jeg er svært glad for å høre det / 
noe; det / noe oppfyller mine ønsker; det / noe stemmer med mine holdninger. 
Det / noe mottas med takk – 1. Brukes for å oppfordre noen til å gi noe 2. brukes for å 
uttrykke at man er takknemlig for å få noe; (jf, ta imot noe med takk). 
Det / noe passer (til noen / noe / sammen) som fot i hose – Det / noe passer glimrende 
el. perfekt; det / noe / de svarer helt til hverandre; (jf, være lett som fot i hose). 
Det / noe rinner meg i hu – Det / noe dukker opp i minnet; jeg kom plutselig til å 
huske på noe; (jf, det ringer en bjelle); (jf, være gram i hu).  
Det / noe rir noen som en mare / den svake økonomien rir meg som en mare – Det / 
noe plager el. irriterer noen konstant, (psykisk); (jf, et mareritt); (jf, en mare).  
Det / noe ser ikke ut – Det / noe er fælt, stygt el. rart å se på; (jf, noen ser ikke ut). 
Det / noe sier seg selv – Det / noe er så selvsagt, klart el. innlysende at det ikke krever 
ytterligere kommentar el. forklaring; (jf, noe ligger opp i dagen).  
Det / noe sitter i ryggmargen – Jf, sitte i ryggmargen; (jf, gå noen i blodet). 
Det / noe sitter i veggene / historien sitter i veggene – Det / noe ligger i kulturen, 
tradisjonen el. vanen; (jf, det / noe ligger i lufta); (jf, ha ryggen fri). 
Det / noe skal du få billig av meg – 1. Det / noe skal du få til en lav / lavere pris 2. 
brukes som kommentar til noe man ikke synes noe om el. er sterkt uenig i. 
Det / noe skriker i ørene / firmaets nye navn skriker i ørene (2) – 1. Det / noe lyder 
stygt el. disharmonisk 2. det / noe virker fullstendig galt, feil el. tåpelig. 
Det / noe skurrer i ørene / i mine ører – 1. Det / noe lyder stygt el. disharmonisk 2. det 
/ noe høres lite troverdig ut; det / noe virker feilaktig 3. det / noe forekommer meg 
avskyelig, (jf, det er ikke ørens lyd å få); (jf, lukke ørene for noe).   
Det / noe slo klikk – Det / noe sluttet å fungere; det / noe mislykkes; det / noe feilet; 
(jf, det slår klikk for noen); (jf, bryte sammen). 
Det / noe smaker / lukter pyton – Jf, lukte / smake pyton. 
Det / noe smaker av fugl / denne skissen smaker av fugl – Jf, smake av fugl.  
Det / noe smelter i munnen – Det / noe er svært velsmakende; (jf, smake himmelsk).   
Det / noe springer (noen) i øynene – 1. Det / noe virker påfallende el. innlysende (på 
noen) 2. det / noe tiltrekker seg (noens) oppmerksomhet; det / noe vekker oppsikt. 
Det / noe stemmer / passer på en prikk – Det / noe stemmer / passer helt el. nøyaktig; 
det / noe er fullstendig riktig; (jf, til punkt og prikke); (jf, ligne noen på en prikk). 
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Det / noe stemmer på håret – Det / noe passer el. stemmer nøyaktig; det / noe er 
fullkomment riktig; (jf, på håret / et hår); (jf, med hud og hår). 
Det / noe stemmer på øret – Det / noe er nøyaktig riktig beløp. 
Det / noe står for meg som en vond drøm – Det / noe var en helt uvirkelig vond 
opplevelse; det / noe husker jeg som et mareritt, (jf, en mare).  
Det / noe står og faller med noen / noe – Det / noe avhenger (fullstendig) av noen / 
noe; (f eks. gjennomføring el. suksess); (jf, falle mellom to stoler).    
Det / noe står malt i ansiktet på noen – Jf, stå malt i ansiktet på noen. 
Det / noe står skrevet i stjernene – Det / noe virker forutbestemt (av skjebnen); det / 
noe står fast og lar seg ikke endre; (jf, det sto ikke skrevet i stjernene (at)). 
Det / noe taler for seg selv – Det / noe er så klart el. overbevisende at ytterligere 
forklaring el. kommentar ikke er nødvendig, (pga. sine åpenbare heldige / uheldige 
egenskaper); det / noe sier alt; (jf, det noe sier seg selv). 
Det / noe tar kaka – Det / noe topper el. er det som vinner; det / noe er uten 
sidestykke, (både positivt og negativt); (jf, noen tar kaka).  
Det / noe tenner håpets stjerne – Det / noe står lysende for ens tanke, og gir håp, 
(poetisk); (jf, en stjerne); (jf, en stjernesmell).  
Det / noe traff meg som en rambukk – Det / noe slo meg ut; det / noe gjorde meg 
opprådd el. rådvill; det / noe satte meg i knipe; (jf, en rambukk). 
Det / noe trumfer alt – Det / noe overgår alt; ingenting er bedre; (jf, trumfe gjennom). 
Det / noe var helbom – Jf, en helbom / helbom; (jf, dumme seg ut). 
Det / noe vil / ville føre for vidt – 1. Det / noe vil / ville bli for omfattende el. for langt 
fra sakens kjerne 2. det / noe vil / ville være å overdrive el. overreagere. 
Det / noe åpner alle dører for noen – Det / noe gir noen adgang el. muligheter over alt. 
Det absolutte nullpunkt / nullpunktet – 1. Den lavest mulige temperatur, (273 C) 2. 
den verst mulige situasjon el. stemning 3. det grunnleggende utgangspunkt for en 
utvikling; startpunktet; (jf, være på nullpunktet). 
Det akademiske kvarter – 1. De 10 - 15 minutter som tradisjonelt går før en 
undervisningstime ved en høyere læreanstalt reelt begynner 2. den (korte) tid som går 
fra et arrangement var bestemt å starte til det virkelig begynner. 
Det aller helligste – 1. Det flotteste el. mest høyverdige (sted el. rom) 2. WC; do. 
Det ante meg / det ante meg at det ville gå slik – Jeg hadde en følelse av at dette kom 
til å skje; jeg fryktet at dette ville bli resultatet; (jf, ane fred og ingen fare). 
Det beste er det godes fiende – Ambisjonen om å gjøre noe perfekt kan stå i veien for 
at det i det hele tatt blir gjennomført (godt nok). 
Det beste er godt nok – Brukes som kommentar når man får noe bedre el. mer enn det  
man har tenkt seg muligheten av; (jf, være godt som gull). 
Det beste noen har lært / han løp det beste han har lært – Jf, alt hva noen har lært.  
Det ble / var dødsstille / det ble dødsstille i rommet da hun fortalte det – Det ble / var 
helt stille, ofte på en uhyggelig el. svært intens måte.  
Det ble / var et sirkus uten like – 1. Det ble / var et enormt oppstyr og forvirring 2. det 
ble / var et forferdelig spetakkel el. leven; (jf, et sirkus). 
Det ble enden på visa – Jf, enden på visa; (jf, gå den veien høna sparker). 
Det ble ikke den helt store susen (over noe) – Det ble ikke helt vellykket; det ble ikke 
noen stor el. spennende opplevelse, (f eks. et arrangementet); (jf, gjøre susen). 
Det ble ikke sunget ved noens vugge at … -- Man kunne ikke forutsi om noen at 
(vedkommende skulle bli el. oppleve det som kom), (om noe svært positivt).  



                                                               
 

61 

Det ble litt av et sirkus / et forferdelig sirkus – 1. Det ble mye oppstyr, spetakkel og 
bråk 2. det ble litt av et liv, med ville protester, (på grunn av noe bestemt). 
Det ble liv i leiren – Det ble liv og munter stemning el. oppstyr og ståhei i flokken; 
(jf, slå helene / hæla i taket); (jf, ro i leiren); (jf, på liv og død).  
Det ble stor ståhei – Det ble mye oppstyr el. leven; det ble overdreven diskusjon el. 
oppmerksomhet; (jf, full baluba); (jf, gå en kule varmt). 
Det blide Sørland – Brukes om Sørlandet, Norges sørligste landsdel.   
Det blir man ikke feit av – 1. Det legger man ikke på seg av 2. det tjener man lite på; 
det har man ikke noen særlig økonomisk fordel av. 
Det blir nok en råd – Det blir nok en utvei; det finnes sikkert en løsning; (jf, kommer 
tid kommer råd); (jf, nå er gode råd dyre); (jf, klø seg i hodet).   
Det blir over mitt lik – Det går jeg ikke under noen omstendigheter med på; det vil jeg 
av all makt prøve å forhindre; (jf, det skal du bli blå for). 
Det blå / hun lå og drømte og stirret opp i det blå – Himmelen el. luftrommet; (jf, ut i 
det blå); (jf, ut av det blå); (jf, sveve oppe i skyene). 
Det blåser nye vinder – Det skjer fornyelse; det foregår (stor) forandring. 
Det blåser på toppene – Det er hardt å være leder av en virksomhet el. innenfor et felt, 
og man kan ikke være sikker på støtte fra omgivelsene. 
Det blåser rundt ørene på noen – Noen er utsatt for mye negativ blest, omtale el. 
kritikk; (jf, få så ørene flagrer); (jf, få så hatten passer). 
Det bor mye i noen / det bor mye fotball i den gutten – Noen har er et stort talent, 
(selv om hun ikke har fått vist det helt enda); noen har skjulte evner (på et område).  
Det brast for henne – Hun kunne ikke holde igjen lenger, men sa sin oppriktige 
mening; hun sang ut om sin misnøye, irritasjon el. frustrasjon; hun sprakk, (av raseri). 
Det brede lag (av folket) – Massene; den vanlige mann og kvinne; (jf, de brede lag). 
Det brenner en blått lys for noen / noe – Det går mot slutten for noen / noe; det er 
snart ute med noen / noe; (jf, det spøker for noen / noe); (jf, være kroken på døra). 
Det brygger opp til noe – Noe er i ferd med å skje; det er i ferd med å skapes uro el. 
oppstyr; (jf, det er noe i gjære); (jf, det er ugler i mosen).  
Det bryr jeg meg ikke døyten om – Jf, en døyt / døyten; (jf, ikke en døyt). 
Det bryr meg midt i ryggen – Det er meg revnende likegyldig; det bryr jeg meg 
overhodet ikke noe om; (jf, gi blaffen i noen / noe). 
Det bøtter ned – Det regner voldsomt; det øsregner; (jf, i bøtter og spann).  
Det drar seg til / det drar seg til i sluttspillet – Det begynner å bli virkelig alvor; det 
tilspisser seg; (også, dra seg ihop (sve) – nærme seg el. begynne straks). 
Det dør du ikke av / du dør ikke av å – Det tar du ingen skade av; det er slett ikke så 
ille; dette arbeidet er ikke for hardt, lavt el. primitivt for deg. 
Det ene drar det andre med seg – Brukes for å uttrykke at ting har lett for å balle på 
seg, og bli mer omfattende og kompliserte enn forutsatt. 
Det ene med det andre – Alle mulige ting; litt av hvert; (jf, både det ene og det andre). 
Det ene ordet tar det andre – Brukes om en situasjon der påstandene om noen / noe 
tiltar i grovhet; (jf, ryke i tottene på hverandre); (jf, spisse seg til). 
Det eneste saliggjørende – Det eneste rette; det eneste som fører frem til målet; det 
eneste lykkebringende; (jf, et columbi egg); (jf, finne et smutthull). 
Det er (blitt) mye vann mellom båtene – Det er (blitt) stor (fysisk) avstand mellom 
noen / noe; (jf, være i samme båt); (jf, gå i vannet).  
Det er (med noen / noe) som vinden blåser – Det er noe svært omskiftelig, vilkårlig el. 
lunefullt (med noen / noe); (jf, som vinden blåser); (jf, ha vind i seilene). 
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Det er (vel) ikke livet om å gjøre – Brukes for dempe noen; det er vel ikke så 
forferdelig viktig; det haster vel ikke så fælt; (jf, gjøre livet surt fr noen). 
Det er / går mark i noe – 1. Noe blir ødelagt av mark el. larver 2. noe mister sin verdi 
el. troverdighet; (jf, ikke være verdt to sure sild).   
Det er / kan ikke være spørsmål om (annet enn at) – Der er ikke / kan ikke være tvil 
om (at); det hersker / kan ikke herske tvil om (at); (jf, være sikker som banken). 
Det er / kan komme på tale – 1. Noe blir nevnt, omtalt el. diskutert 2. noe er / kan 
være en mulighet som kan bli virkeliggjort; (jf, det er håp i hengende snøre). 
Det er / ligger en verden mellom dem – Det er stor avstand mellom dem; det er stor 
forskjell på dem, (i holdninger el. karakter); (jf, være som natt og dag). 
Det er / ligger ikke (helt) i min gate – 1. Det er ikke etter min smak; det er ikke (helt) 
min stil 2. det er ikke innenfor mitt (fag)område el. (spesial)felt.  
Det er / skal være meg en sann fornøyelse – Det gjør / vil jeg gjøre med glede; det 
gjør jeg mer enn gjerne, (både med virkelig glede, og, med skadefryd). 
Det er / skal være sikkert og visst – Det har du absolutt helt rett i; (jf, det er så sant 
som det er sagt); (jf, få syn for sagn); (jf, være sikkerheten selv).   
Det er / var et guds under at … – Det er nesten utrolig at (det gikk så bra); det er helt 
uforståelig el. ufattelig at (ikke noen ble drept); (jf, når enden er god er allting godt). 
Det er / var et stivt stykke – Jf, det er det stiveste; (jf, en stivpinne). 
Det er / var rene ord for pengene – Det er / var helt ærlig sagt, uten omsvøp, (særlig 
om et ubehagelig svar); (jf, ta bladet fra munnen).  
Det er all right (eng) – Det er i orden; det er greit; ok; (jf, all right). 
Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe – Jf, ingenting er så galt at det ikke er 
godt for noe; (jf, man lærer så lenge man lever). 
Det er alt for galt / mye – Brukes når man mottar en gave og vil uttrykke at man er 
takknemlig el. overveldet over gavens størrelse el. verdi.   
Det er av de støt (som) verden / livet gir – Jf, det er de slag (som) livet gir. 
Det er av sine egne man skal ha det – Man får oftest høre det el. mest kritikk fra sine 
nærmeste, (familie el. kolleger); (jf, i hjemmets lune rede).  
Det er avhengig av øye som ser – Det er det ulike meninger om; det er det forskjellige 
syn på; det er som man ser det; (jf, smak og behag). 
Det er bare et spørsmål om tid / penger – Det dreier seg bare om tid (før noe vil finne 
sted) / penger (før noe kan realiseres); (jf, tiden leger alle sår). 
Det er bare fornavnet / hysterisk er bare fornavnet – Der er alt for lite tatt i; det er mye 
mer, verre el. helt ubeskrivelig, (oftest om noe negativt); (jf, ikke ta munnen for full). 
Det er bare fryd og gammen – Jf, fryd og gammen; (jf, gå i gledesrus). 
Det er bare lommerusk (for noen) – Det er bare en ubetydelig utgift; det er bare 
småpenger (for noen); (jf, det / noe er bare blåbær); (jf, koste flesk). 
Det er bare prat – Det er bare løst snakk; det er bare ord uten innhold; det er bare 
sludder (og vås); (jf, en pratmaker); (jf, en retorikk). 
Det er bare sorgen – Det er helt mislykket; det er uten lyspunkter; (jf, et sorgens 
kapitel); (jf, være toppen av kransekaka); (jf, et skår i gleden). 
Det er bare x som står i hodet på ham – Han tenker ikke på annet enn x; ingenting 
annet enn x betyr noe for ham, (f eks. fotball el. jenter).  
Det er bare å beklage – Det er synd (at det er el. gikk slik); det er beklagelig, (men jeg 
greide det ikke bedre); (jf, med skam å meddele); (jf, bedre lykke neste gang).  
Det er bedre med en fugl i hånden enn ti på taket – Jf, en fugl i hånden er bedre enn ti 
på taket; (jf, det er dårlig fugl som skiter i eget reir); (jf, fuglen er fløyet). 
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Det er bedre å hoppe i det enn å krype i det – Jf, det er like godt å hoppe i det som -). 
Det er best å være føre var – Jf, være føre var; (jf, bedre føre var enn etter snar).  
Det er bombesikkert – 1. Det kan stå imot et bombeangrep 2. det er helt sikkert; det 
kan man stole fullstendig på; (jf, bomber og granater). 
Det er brann i rosenes leir – Det er stort oppstyr der det ellers er idyllisk el. fredelig; 
harmonien er brutt av opphissede følelser; (jf, skape bølger i andedammen).   
Det er brodne kar i alle land – Det er moralsk angripelige personer overalt; det er feil 
og skrøpeligheter over alt, hos alle; (jf, brodne kar). 
Det er de slag (som) livet gir – Det er (av) de tilskikkelser, sorger el. skuffelser man 
kommer ut for i livet; (jf, det er av de støt (som) verden / livet gir). 
Det er den bakvendte visa – Jf, den bakvendte visa; (jf, snu opp ned på noe).  
Det er den blinde som fører den blinde – Brukes for å uttrykke at den som leder el. gir 
råd er like uvitende om emnet som de andre; (jf, blind høne finner (også) korn).  
Det er den gamle leksa – Det er det samme som stadig gjentas; det er det samme om 
og om igjen; (jf, den gamle visa); (jf, hakk i plata). 
Det er den omvendte verden – Jf, den omvendte verden; (jf, verden vil bedras). 
Det er den rene galskap – Brukes om en ufornuftig el. meningsløs handling el. tanke; 
(jf, det / noe er det glade vanvidd); (jf, en stormannsgalskap). 
Det er der hunden ligger begravet – Jf, der ligger hunden begravet. 
Det er der skoen trykker – Her er kilden el. årsaken til problemet, plagen el. 
utilfredsheten, (jf, føle / merke / vite hvor skoen trykker); (jf, den vet hvor skoen 
trykker, som har den på); (jf, sko seg på noe); (jf, før fanden får / har fått sko på). 
Det er det frekkeste – Brukes som utbrudd når noen er for uforskammet el. vel freidig, 
(f eks. om bemerkning el. oppførsel); (jf, gå over streken).  
Det er det delte meninger om – Det er det forskjellige syn på; det er ikke alle enig om. 
Det er det ikke noe å si på – 1. Det er helt forståelig; det er ikke noe å kritisere 2. det 
er ikke noe merkelig el. unormalt; (jf, ha noe å si på). 
Det er det smått stell med / det er smått stell med rosen her i gården – Det er det 
nesten ingenting av; det er det stor knapphet på; det forekomme sjelden. 
Det er det stiveste – Brukes for å uttrykke forbløffelse, ergrelse el. sinne over noe 
man er blitt utsatt for; (jf, det er / var et stivt stykke); (jf, en stivnakke).  
Det er det verste jeg har hørt – Det er helt utrolig; det er jo helt vilt; det er helt 
forferdelig; (jf, man skal høre mye for ørene faller av); (jf, høre gresset gro).  
Det er (en) dårlig fugl som skiter i eget reir – Man skal ikke skade el. snakke 
nedsettende om sin egen familie eller det miljø man selv tilhører el. kommer fra. 
Det er dårlig gjort – Det er sjofelt el. lumpent av deg; det er urettferdig.   
Det er ebbe i kassen – Det er lite penger til disposisjon; det er pengemangel. 
Det er en (helt) annen historie – Det er noe som ikke vedkommer denne saken el. 
omtales i denne sammenheng, det er noe helt annet. 
Det er en annen sak / at det hjelper litt mot hodepine, det er en annen sak (2) – 1. Det 
er et annet spørsmål el. problemstilling enn det som nettopp er omtalt 2. brukes som 
en innrømmelse om at noe likevel er delvis riktig; (jf, være en annen sak). 
Det er en annen skål – Det er en annen sak, (og vedkommer ikke det som blir drøftet). 
Det er en annen verden – Det er enorm forskjell; det er snakk om noe helt annet, (ofte 
mye bedre); (jf, på en annen planet); (jf, du store all verden). 
Det er en evighet / evigheter siden / det er en evighet siden sist – Det er svært lenge 
siden; det er altfor lenge siden; (jf, ikke på år og dag). 
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Det er en hake ved det / noe – Det en uforutsett vanskelighet el. hindring forbundet 
med det / noe; (f eks. sak el. forslag); det er en ulempe med det / noe; (jf, et aber).  
Det er en ikke så nøye med pølse i slaktetiden – Jf, en pølse i slaktetiden. 
Det er en kar med krutt i – Jf, være full av krutt; (jf, ha krutt i støvlene). 
Det er en lang historie – Det fører for langt å ta med alt nå; det er en omfattende sak. 
Det er en nydelig historie – Det er en kjedelig el. ubehagelig sak el. situasjon; det er 
en pinlig affære; (jf, du er meg en nydelig en); (jf, spinne sammen noe). 
Det er en sak for seg – 1. Det er et særskilt el. eget punkt el. område; det er noe annet 
enn det som blir drøftet 2. det får så være, (jf, det er så sin sak). 
Det er en smal sak – Jf, være en smal sak; (jf, det er ingen sak). 
Det er en tid for alt – Brukes for å konstatere at livets tilskikkelser går sin gang. 
Det er en verden mellom dem / oss – Det er en stor avstand mellom el. forskjell på 
dem / oss, (f eks. i livsoppfatning el. karakter; (jf, være som natt og dag).  
Det er en verden til forskjell – Det er svært stor forskjell; det er noe helt annet. 
Det er et aber ved det / et aber dabei (ty) – Det er en ulempe med det; det er en 
vanskelighet el. hindring knyttet til det; (jf, et men); (jf, en hake). 
Det er et gammelt ord som sier …  -- Det er et kjent visdomsord, (ordtak el. fyndord) 
som lyder …; (jf, ha ordet i sin makt); (jf, et fyndord). 
Det er et godt spørsmål – Det er et (relevant) spørsmål som det er vanskelig å svare 
på; det er ikke godt å si; (jf, som man roper i skogen får man svar). 
Det er et herrens vær – Det er et voldsomt uvær; det er et skikkelig grisevær. 
Det er et langt lerret å bleke – Det er en lang og tidkrevende oppgave; det er et 
møysommelig el. krevende arbeid; (jf, et sisyfosarbeid). 
Det er et stort men ved det / noe – Jf, det er et aber ved det.  
Det er et stort spørsmål / det er et stort spørsmål om Norge kan brødfø seg selv – Det 
er (litt) tvilsomt; det er uvisst; det er ikke lett å se; (jf, det store spørsmål(et). 
Det er et åpent spørsmål – Det kan ikke besvares (enda); det et spørsmål som stadig 
diskuteres; (jf, se ut som et stort spørsmålstegn). 
Det er ett fett (for meg) – Det er det samme (for meg); det er likegyldig; det spiller 
ingen rolle; (jf, komme ut på ett); (jf, steke i sitt eget fett).  
Det er etter som man ser det – Jf, ettersom man ser det; (jf, smak og behag). 
Det er evigheter siden – Jf, det er en evighet siden; (jf, evig og alltid). 
Det er fare på ferde – Brukes for å uttrykke at det er grunn til å være urolig for at noe 
skal gå galt el. ta en uheldig retning; (jf, ane fred og ingen fare). 
Det er fast takst at ... – Det er en regel el. sedvane at …; det er helt vanlig at …       
Det er fjæra som ble til fem høns – Jf, en fjær kan bli til fem høns; (jf, en fjær). 
Det er for sent å snyte seg når nesen er borte – Ikke vent med noe til det er nytteløst. 
Det er forbi / den tid er forbi da (1) / det er forbi mellom oss (2) – 1. Det er slutt; det 
er over 2. kjærlighetsforholdet er slutt 3. døden har inntruffet.  
Det er forskjell på folk – Brukes for å kommentere at noen tydeligvis har god råd el. 
andre fordeler; det er stor forskjell på livet i de øvre og nedre samfunnslag.  
Det er forskjell på kong Salomon og Jørgen hattemaker – Det er forskjell på personer 
i den øverste og den nederste del av samfunnets hierarki; folk med høyere status blir 
behandlet annerledes, og gjerne urettferdig, i forhold til dem med lavere status. 
Det er fort gjort – 1. Det er raskt unnagjort; man blir fort ferdig 2. det skjer lett noe 
uforutsett om man ikke passer på; man bør være litt forsiktig så man unngår uhell. 
Det er fri bane – 1. Det er fri og uhindret adgang til at en bevegelse kan fortsette 
fremover 2. det er åpning for at en prosess kan gjennomføres. 
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Det er galt det samme / galt det samme – Det er (allerede) uheldig el. ubeleilig som 
situasjonen er; (også: (det er) godt det samme). 
Det er gjort på et blunk – Det er over på et øyeblikk; det er fort gjort; (jf, et øyeblikk).  
Det er god latin – Det er en oppfatning, adferd el. fremgangsmåte som er allment 
akseptert el. regnes for den rette; (jf, det er helt gresk for meg). 
Det er godt gjort / det er godt gjort å bomme for åpent mål (2) – 1. Det er en god 
prestasjon 2. det er utrolig, ergerlig el. opprørende. 
Det er grei skuring – 1. Det er opplagt; det er greit å skjønne; det er sikkert og visst 2. 
det er uproblematisk; det er helt i orden; jeg gjør det gjerne. 
Det er gresk for meg – Jf, det / noe er gresk for meg; (jf, god latin). 
Det er grodd mose over noe – 1. Noe ubehagelig el. pinlig er glemt el. fortrengt 2. noe 
er avsluttet el. har ingen virkning lenger; (jf, la det gro mose på noe). 
Det er gudsens sanning – Det er den rene sannhet; det er fullstendig sant; (også, 
gudsens alvor); (jf, når sant skal sies); (jf, det skal være sikkert og visst).  
Det er gutt / jente som har vaska seg – Brukes for å uttrykke at noen er fremragende 
el. bemerkelsesverdig i forhold til andre; det er noe til kar / dame; (jf, det er jenta si); 
(jf, du er gutten i røyken); (jf, være mann for sin hatt). 
Der er gått mark i noe – 1. Noe er blitt spist opp el. ødelagt av mark 2. noe har mistet 
sin verdi, effekt el. troverdighet; (jf, være tæret av tidens tann); (jf, ha maur i rumpa). 
Det er gått tilbake med de gamle guder – Jf, det går tilbake med de gamle guder. 
Det er hakk i plata – 1. Det er skade på grammofon plata, (så lyden skurrer) 2. jf, noen 
har hakk i plata; (jf, slå en plate (i noen)); (jf, en plattenslager). 
Det er helt gresk for meg – Det er helt uforståelig for meg; det er fullstendig ukjent el. 
fremmed for meg; (jf, det er god latin); (jf, snakke forbi hverandre). 
Det er hennes hodepine – Det er hennes problem el. ansvar; det må hun finne ut av 
selv; (jf, det er ikke min hodepine); (jf, klø seg i hodet). 
Det er hett mellom noen – Det er et intenst kjærlighetsforhold mellom noen; (jf, gå 
hett for seg); (jf, bli het om ørene); (jf, gjøre helvete hett for noen). 
Det er hevet over enhver tvil at …  – Det er fullstendig riktig el. sant at …; det kan 
ikke diskuteres; (jf, tvilen skal / bør komme noen / noe til gode). 
Det er himmelvid forskjell / det er himmelvid forskjell på å være alene og være 
ensom – Det er svært stor forskjell; (jf, det er en verden til forskjell). 
Det er hipp som happ / det kan bli hipp som happ – Det kan være det samme; det ene 
kan være like bra som det andre; (jf, komme ut på ett). 
Det er hold i noe / det er hold i ryktet om fusjon (2) – 1. Brukes om at noe holdes på 
plass (av noe) 2. brukes om at noe er sant, troverdig el. i samsvar med virkeligheten. 
Det er hverken hode eller hale på noe – Noe er fullstendig uoversiktlig el. totalt 
usammenhengende; noe mangler idé og struktur; (jf, hverken fugl eller fisk). 
Det er håp i hengende snøret – Selv om sjansen fortoner seg som svært liten, kan det 
være verdt å satse på; alt håp er ikke ute; (jf, så lenge det er liv er det håp). 
Det er ikke all verden – 1. Det er ikke så mye; det er ikke noe å snakke om 2. det er 
ikke så vanskelig el. krevende; (jf, hva i all verden). 
Det er ikke annet som står i hodet på henne – Hun tenker ikke på annet; hun er veldig 
opptatt av el. oppsatt på noe (bestemt); (jf, det er bare x som står i hodet på ham). 
Det er ikke bare ett – Brukes for å uttrykke el. klage over at flere problemer, 
vanskelige oppgaver el. sorger dukker opp samtidig; (jf, er det ikke det ene så er det 
det andre); (jf, ha mange jern i ilden); (jf, ha mye å henge fingrene i). 
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Det er ikke bare, bare – Det er ikke helt enkelt; det er vanskeligere enn det ser ut for; 
det er slett ingen spøk; (jf, ha sitt svare strev med noe). 
Det er ikke bunn i noen / det er ikke bunn i ham – Noen blir aldri mett; noen er 
umettelig; (jf, gå til bunns); (jf, i bunn og grunn).   
Det er ikke en sky på himmelen – 1. Det er fullstendig klarvær 2. det er en idyllisk 
tilstand; det er ikke et problem i sikte; (jf, være helt oppe i skyene).  
Det er ikke godt å vite – Det er ikke lett å vurdere el. skjønne; (jf, man kan aldri vite). 
Det er ikke gull alt som glimrer – Ikke alt som ser ut til å være verdifullt, er det; man 
må ikke dømme bare etter et gildt ytre; (jf, ha sine sider); (jf, være gull verdt). 
Det er ikke hans sak – 1. Det er ikke noe han kan (el. bør) innlate seg på 2. det ligger 
ikke for ham; (jf, det er en annen sak); (jf, være en sak for seg).  
Det er ikke hver dag – Det er ikke ofte; det er en sjelden begivenhet; (jf, ikke være 
hverdagskost); (jf, en gang hvert jubelår); (jf, ikke på år og dag).  
Det er ikke langt fra himmel til helvete – Jf, det er ikke langt fra Kapitol til den t --.   
Det er ikke langt fra Kapitol til den tarpeiske klippe – Det er kort vei fra ære og 
opphøyelse til den dypeste fornedrelse; det er fort gjort å ødelegge alt for seg. 
Det er ikke liv / livet om å gjøre – 1. Det er ikke så veldig viktig 2. det haster ikke så 
fælt; (jf, det gjelder livet); (jf, så lenge det er liv er det håp).  
Det er ikke med lett hjerte – (Måtte gjøre noe) med smerte el. mot sin vilje; være lei 
seg for el. bedrøvet (over noe); (jf, med tungt hjerte).  
Det er ikke mening skapt i slikt / det er ikke mening skapt i at du skal gjøre det – Det 
finns ikke mening i slikt; dette er helt meningsløst el. idiotisk. 
Det er ikke min business (eng) – Det er ikke min sak el. oppgave; det er ikke noe jeg 
har noe med; (jf, være back in business); (jf, en business).    
Det er ikke min hodepine – Jf, det er hennes hodepine; (jf, ha mye å stri med). 
Det er ikke mitt bord – Det er ikke mitt anliggende el. problem; det har ikke jeg 
ansvaret for; det må du henvende deg til en annen om; (også, ditt, hans osv.). 
Det er ikke mye om å gjøre – Det er lite som skiller el. mangler; det er nære på. 
Det er ikke møyen verd – Jf, det er spilt møye; (jf, kaste perler for svin). 
Det er ikke måte på (hvor) – Det er ikke grenser for (hvor); det er uforståelig (hva). 
Det er ikke nei i min munn – Det vil jeg veldig gjerne; jeg er glad til; du vil bare få ja 
fra meg; (jf, holde tunga rett i munnen); (jf, snakke noen etter munnen).  
Det er ikke noe (mer) å bable om – Det er ikke noe (mer) å snakke el. plapre om; det 
er ikke noe (mer) å klage el. sutre for; (jf, stå å bable); (jf, en pratmaker). 
Det er ikke noe å bli feit av – Det blir man ikke rik av; det gir ikke store fortjenesten; 
(jf, ikke ha det for fett); (jf, det / noe er ett fett). 
Det er ikke noe å ta feil av – Jf, noe taler sitt tydelige språk. 
Det er ikke noe å rope hurra for – Jf, det / noe er ikke noe å rope hurra for.  
Det er ikke noe å si på – Det er helt forståelig; det er ikke merkelig el. unormalt. 
Det er ikke noe å slå hælene / hæla i taket for – Det er ikke noe å feire el. juble for; 
(jf, hælene / hæla i taket); (jf, slå hælene / hæla i taket).  
Det er ikke noe å snakke om – 1. Det er (nesten) ikke verd omtale 2. det er ikke noe å 
takke el. betale (meg) for, (jf, det var da så lite). 
Det er ikke ordet / slapt, det er ikke ordet – Det er ikke uttrykt sterk nok; det er å ta 
for svakt i; det er verre enn som så; (jf, det er ordet).  
Det er ikke rart bevendt med henne – Det står dårlig til med henne; (jf, være smått 
bevendt med); (jf, være ille til mote); (jf, synge på siste verset). 
Det er ikke sagt (at) – Det er ikke sikkert (at); vi vet ikke riktig (om). 
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Det er ikke så farlig – 1. Det er ikke særlig risikopreget, (med trykk på «så») 2. det er 
ikke så viktig; det gjør ingenting, (jf, komme ut på ett). 
Det er ikke så nøye med en pølse i slaktetiden – Jf, en pølse i slaktetiden. 
Det er ikke så nøye til sjøs – Det er da ikke så forferdelig nøye; er det så nøye da. 
Det er ikke så stivt – Det er ikke så nøye; det er ikke så farlig; (jf, være stiv i noe). 
Det er ikke til å stikke under stol at – Jf, stikke under stol. 
Det er ikke tvil i min sjel – Det er jeg overhodet ikke i tvil om; det er jeg helt sikker 
på; (jf, få ro i sjelen); (jf, to sjeler en tanke). 
Det er ikke verdens undergang – Det er ikke så farlig; det er ingen katastrofe; det 
betyr ikke så mye; (jf, verdens ende); (jf, det spiller ingen rolle).  
Det er ikke ørens lyd (å få) – Det er umulig å høre noe el. bli hørt i larmen; det er et 
forferdelig bråk; (jf, her får man ikke ørens lyd). 
Det er ingen bombe – Det er slett ingen overraskelse el. sjokkerende nyhet; (jf, en 
bombe); (jf, slå ned som en bombe); (jf, la bomben springe). 
Det er ingen bønn – Det er ingen vei utenom; det må til; man må igjennom det; (jf, 
det var ingen kjære mor); (jf, bite i det sure eplet). 
Det er ingen ende på noe – Noe bestemt forekommer i ualminnelig stort omfang. 
Det er ingen fare med meg – Jeg klarer meg godt; jeg har det bra. 
Det er ingen fare på ferde – Jf, det er fare på ferde; (jf, ane fred og ingen fare). 
Det er ingen heksekunst – Det er noe alle kan greie; det kan jeg også; det er uhyre 
enkelt; (jf, det / noe er ingen kunst); (jf, være så lett som ingenting). 
Det er ingen røk uten ild – Et rykte inneholder ofte noe sannhet. 
Det er ingen sak – 1. Det er ingen vanskelig oppgave; det er lett nok, (jf, det er en 
smal sak) 2. du har det jammen bra, enkelt el. lettvint. 
Det er ingen sak med den pølsa som er for lang – Det er bedre å ha for mye enn for 
lite av noe; (jf, en pølse i slaktetiden); (jf, for mye av det gode). 
Det er ingen skade skjedd – Det gjør ingenting; det spiller ingen rolle.    
Det er ingen slinger i valsen / med ham er det aldri noen slinger i valsen – Det er 
orden, beslutsomhet og god styring; det er ikke noe rot, uorden el. vanskeligheter. 
Det er ingen som sier at … -- 1. Det er (ennå) ikke helt sikkert el. vedtatt at … 2. du 
må ikke tro at ...; (jf, tro på julenissen); (jf, være ute på viddene). 
Det er ingen som snakker til deg – Hold deg unna dette; bland deg ikke borti; din 
mening er ikke interessant; (jf, hold kjeft); (jf, stikke nesen / snuten sin (opp)i noe).   
Det er ingen sure miner – Det er ikke noe misnøye, sutring el. surmuling, (selv om det 
kunne vært grunn til det); (jf, gjøre gode miner til slett spill). 
Det er ingen søndagsskole / Arbeiderpartiet er faen ingen søndagsskole – Det er ikke 
akkurat lett el. problemfritt; det er harde tak og uenighet. 
Det er ingen tid å miste – Det er ikke tid til noe annet enn det planlagte el. høyst 
nødvendige; det haster; (jf, henge i klokkestrengen); (jf, tid er penger). 
Det er ingen tvil i min sjel – Jf, det er ikke tvil i min sjel. 
Det er ingen vei tilbake – Man kan ikke ombestemme seg, fordi den virksomhet el. 
handling som satt i gang står ikke til å endre; det for sent å angre; (jf, en kuvending).  
Det er ingen vei utenom – Det er ingen mulighet til å unngå det; det kan ikke 
forhindres; (jf, besegle noens skjebne); (jf, måtte svelge sin stolthet).  
Det er ingen / liten vits i det – Det har ingen hensikt; det er ikke noe mening i det. 
Det er ingen ku på isen – Det er ingen problemer el. fare; (jf, som en ku på glattisen). 
Det er ingen vits i å gråte over spilt melk – Jf, gråte over spilt melk. 
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Det er ingenting om å gjøre – Det er ikke så veldig viktig el. ønskelig; (jf, det er om å 
gjøre); (jf, det er ikke mye om å gjøre); (jf, gjøre gode miner til slett spill). 
Det er intet nytt under solen – Brukes for å uttrykke at det ikke er betydningsfulle 
nyheter el. endringer; (jf, intet nytt under solen); (jf, en plass i solen). 
Det er jenta si – Det er jente som er flink; det er ei som vet å greie seg el. få det til. 
Det er kjente strofer – Det er noe man har hørt før; det er noe som ofte blir sagt. 
Det er kjøtt på noe – Det er innhold, substans el. kvalitet i noe; (jf, ha kjøtt på beina).  
Det er kommet en knute på tråden – Det har oppstått uenighet el. uoverensstemmelse 
(mellom noen), (ofte midlertidig), (særlig mellom kjærester); (jf, en knute på tråden). 
Det er kommet meg for øre at … – Jeg har fått kjennskap til at …; jeg har ved en 
tilfeldighet fått høre el. vita at …, (særlig om rykte). 
Det er krig på kniven – 1. Det hersker en skjerpet konkurranse el. fiendtlighet mellom 
to parter 2. det er store motsetninger el. en uforsonlig kamp mellom noen.  
Det er kroken på døra / nå er det kroken på døra – Jf, være kroken på døra. 
Det er langt mellom drammene / i årets bokhøst er det sannelig langt mellom 
drammene – 1. Det er langt mellom høydepunktene; det er ikke mye å glede seg over 
2. det er ikke særlig mange pene damer til stede, (humoristisk). 
Det er langt mellom liv og lære – Det er stor forskjell på det man gjør og det man sier, 
(at man bør gjøre); (jf, liv og lære). 
Det er lett å være etterpåklok – Jf, være etterpåklok; (jf, være like klok). 
Det er lettere sagt enn gjort / å bytte bank er lettere sagt enn gjort – Det er lett å 
foreslå el. gi ordre om, men vanskelig å gjennomføre; det er slett ikke så enkelt. 
Det er like godt å hoppe i det som å krype i det – Det er like godt å ta alt det 
ubehagelige med en gang som å ta det litt etter litt; det er best å få det unnagjort. 
Det er litt av et kors for meg – Det har jeg vanskelig for å fatte; det begriper jeg 
ingenting av; (jf, krype til korset); (jf, et kors).  
Det er liv i fillene / fillehaugen / da vinen kom på bordet ble det liv i fillene – Det er 
festlig stemning; det er liv og røre; (jf, med liv og sjel).   
Det er makta som rår – Brukes som (ironisk) uttrykk for at den / de som er i ledende 
posisjoner (og har myndighet), stort sett får det som de vil; (jf, sitte med makten). 
Det er mange fisker i havet – Brukes for å uttrykke at man sikkert finner seg en ny 
kjæreste; det er nok damer / menn å velge blant; (jf, en stor fisk / storfisk). 
Det er mange om beinet – Det hard konkurranse om noe; det er mange som slåss om 
det samme, (særlig en stilling, viktig funksjon el. et innbringende verv); (jf, et bein). 
Det er mange rare dyr i arken – Brukes som utrykk for at man synes noen er snål el. 
oppfører seg merkelig; (jf, man må ikke kjære alle over en kam).  
Det er mange skjær i sjøen – Det er mange problemer el. hindringer som gjør det 
vanskelig å oppnå det man ønsker; det er mye som kan gå galt, (i en bestemt sak). 
Det er meg en gåte / det er meg en gåte hva hun ser i ham – Det er et mysterium for 
meg; det er meg ubegripelig; det skjønner jeg ikke noe av; (jf, du er meg en gåte). 
Det er meg en stor glede – Brukes som innledende høflighetsformulering i en tale el. 
et brev; jeg er svært glad for; (jf, hilse noe med glede). 
Det er meg revnende likegyldig – Det er helt uinteressant for meg; det bryr jeg meg 
overhodet ikke om; det gir jeg fullstendig blaffen i; (jf, være likeglad).  
Det er mening i / med galskapen – Det er likevel fornuft el. sammenheng i noe 
tilsynelatende kaotisk el. meningsløst; (jf, ha system i galskapen); (jf, en galskap). 
Det er menneskelig å feile – Alle mennesker gjør feil; det er fort gjort å begå et 
feiltrinn el. handle på en gal måte; (jf, bli et nytt og bedre menneske).   
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Det er mer mellom himmel og jord – Man skal ikke avvise det tilsynelatende 
uforklarlige bare fordi man ikke kan fatte det med sin begrensede forstand. 
Det er min lodd (her) i livet – Det er (blitt) min skjebne; det er blitt min livssituasjon 
og forpliktelse; (jf, falle i noens lodd); (jf, kaste lodd). 
Det er mitt siste ord – 1. Nå sier jeg ikke mer om dette 2. det er min endelige 
konklusjon el. beslutning; (jf, holde ord); (jf, orde frempå (om noe)). 
Det er mye støy rundt noen / noe – Det er mye oppstuss om noen / noe; noen / noe 
vekker stor oppmerksomhet, begeistring, kritikk el. diskusjon; (jf, en ståhei). 
Det er møyen verdt – Det er verdt bryet el. anstrengelsene; det vil lønne seg; (jf, det er 
spilt møye); (jf, ha sin fulle møye med noe); (jf, streve livet av seg).  
Det er natta for noen / noe – Brukes for å uttrykke at noen / noe har mistet sin 
betydning el. opphørt å eksistere; noe virker ikke lenger. 
Det er noe galt fatt – Det er noe som ikke er som det skal; det har skjedd noe som ikke 
er bra el. riktig; (jf, ingenting er så galt at det ikke er godt for noe). 
Det er noe i gjære – Noe (tvilsomt) er i ferd med å skje; noe er i emning; (jf, være 
under oppseiling); (jf, her er det noe som skurrer).  
Det er noe i veien – Det er noe galt (med noen / noe), det er et problem (ute og går).  
Det er noe med det – 1. Brukes som kommentar til at ikke alt er så enkelt el. så greit 
2. brukes støttende til at noe er sannsynlig, riktig el. relevant; (med trykk på «det»). 
Det er noe mellom noen – Det er mer enn vennskap mellom to personer, (særlig et 
kjæresteforhold); (jf, være sammen); (jf, i nøden skal man kjenne sine venner).  
Det er noe muffens med noe – Det er noe mystisk el. uforklarlig forbundet med noe.  
Det er noe som ligger meg på hjertet – Jf, noe ligger meg på hjertet. 
Det er noen som har det – 1. Brukes for å uttrykke at noen har det fint el. lever under 
gode forhold, (ofte sagt direkte, som komplement) 2. noen har fordeler og goder andre 
ikke har, (sagt med en tone av misunnelse; verden er ikke rettferdig). 
Det er noen vel unt – Jf, det / noe er noen vel unt; (jf, hun kan (bare) ha det så godt). 
Det er om å gjøre – Det er svært viktig el. ønskelig; (jf, det er ingenting om å gjøre). 
Det er ordet / svindel, ja det er ordet – Det er det rette ord el. uttrykk; det er rett 
omtale el. beskrivelse; (jf, et ord er et ord); (jf, en mann av få ord).   
Det er peanuts (eng) / bare peanøtter – Det er bare småtteri; det er ikke noe snakke 
om; (jf, være bare blåbær); (jf, en dråpe i havet). 
Det er på høy tid / det er på høy tid at gruppene begynner å samarbeide – Det er like 
før det er for sent; det er (tvingende) nødvendig fordi det ellers er for sent. 
Det er på tide / det er på tide å komme seg unna – Det er en passende tid; det er (nå) 
hensiktsmessig; tiden er inne; (jf, den tid den sorg).  
Det er rent mye vann i havet siden … -- Det er skjedd mye siden …; det er gått lang 
tid siden …; (jf, fiske i rørt vann); (jf, gå i vannet). 
Det er reven og rognebærene (om igjen) – Brukes om at noen later som man ikke er 
interessert i noe som likevel er uoppnåelig el. om å vrake el. rakke ned på et 
uoppnåelig gode; (jf, ta til takke med noe); (jf, snakke ned noe). 
Det er rusk i forgasseren – 1. Det er et fremmedlegeme i bilens forgasser 2. jf, det er 
sand i maskineriet; (jf, det er noe i veien); (jf, gå på skjeve). 
Det er samme rakkeren – Det spiller ingen rolle; det er likegyldig; (jf, fy til rakkeren). 
Det er samme rett for Loke som for Tor – Jf, en lov for Loke og en annen for Tor. 
Det er sand i maskineriet – Det er oppstått problemer el. hindringer; det er noe som 
gjør at noe går tungt og trått, og ikke knirkefritt, (jf, kaste sand i maskineriet). 
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Det er servert / OK, det er servert, begynn på oppgavene (2) – 1. Maten er klar, og 
man kan gå til bords 2. brukes om oppfordring til å gi seg i kast med noe. 
Det er sikkert og visst – Jf, det skal være sikkert og visst.  
Det er slike slag (som) livet gir – Jf, det er de slag (som) livet gir. 
Det er som fanden – Det er helt utgjort; det er for jævlig; (jf, fanden heller). 
Det er som man ser det – Det er det ulike meninger om; det er det forskjellige syn på; 
(jf, det kommer an på øyet som ser); (jf, få syn for sagn). 
Det er som utgjort / det var da (som) utgjort – Det er forbasket; det er uheldig, 
ergerlig el. fortvilt; (jf, det var som bare fanden).  
Det er som å se maling tørke – Brukes for å uttrykke at noe er ubegripelig kjedelig el. 
langtekkelig; (jf, tvinne tommeltotter); (jf, telle dagene). 
Det er som å sette bukken til å passe til å passe havresekken – Jf, sette bukken til å 
passe havresekken; (jf, holde fingrene av fatet); (jf, holde seg i skinnet). 
Det er som å skvette vann på gåsa / å snakke fornuft til henne er som å skvette vann 
på gåsa – Noe (som er myntet på noen) har ingen virkning; noe er helt nytteløst el. 
forgjeves; (jf, prelle av som vann på gåsa); (jf, være dum som en gås). 
Det er som å snakke til veggen – Brukes når man snakker til noen som er helt 
upåvirket av det man sier el. ber om; (jf, male fanden på veggen). 
Det er spilt møye – Det er unødig bry el. anstrengelse; det er forgjeves innsats. 
Det er sterk kost / det var sterk kost å få dette slengt i trynet (2) – 1. Det er 
uforskammet el. uhørt 2. det er for galt; det er vondt å høre; (jf, tung kost).  
Det er sterke krefter i sving / det er sterke krefter i sving for å få endret vedtaket – Det 
er maktpersoner, maktfaktorer el. (skjult) virksomhet i gang.  
Det er stille som (i) graven – Det er helt stille; det er ikke en lyd å høre; (jf, være taus 
som graven); (jf, stå med det ene bein i graven). 
Det er synd og skam at … – Det er veldig trist el. virkelig dumt at … 
Det er synd å si at … / der er synd å si at dette var pent – Det er slett ikke tilfelle at. 
Det er system i galskapen – Det er faktisk en systematikk i og et formål bak den 
tilsynelatende ulogiske el. tåpelige fremgangsmåte el. virksomhet. 
Det er så rart med det – Brukes som kommentar til at alt har sine sider, og det kan 
dukke opp merkverdigheter el. overraskelser; (jf, det er noe med det).  
Det er så sant som det er sagt – Brukes som bekreftelse på at man er enig i et utsagn; 
det var treffende formulert; (jf, det skal være sant og visst). 
Det er så sikkert som amen i kirka – Det er fullstendig sikkert el. uunngåelig; det er 
hevet over enhver tvil (at noe bestemt skjer); (jf, si ja og amen).  
Det er så sikkert som jeg heter Per – Det helt sant el. til å stole på; det er hevet over 
enhver tvil; (jf, Per og Pål); (jf, en askeladd). 
Det er så sikkert som to og to er fire – Jf, det er så sikkert som amen i kirka. 
Det er så sin sak / at vi kunne fått mer er så sin sak (2) – 1. Det er ikke uten risiko; det 
er ikke uten videre tilrådelig; det er vanskelig el. problematisk 2. det får så være. 
Det er så vidt båten bærer / det var så vidt båten bar – Det er så vidt man greier seg; 
det er så vidt det går bra; (jf, gi noen / noe på båten). 
Det er tegn i sol og måne – Det er tegn som tyder på at noe kommer til å hende; det er 
tegn i tiden som tilsier noe; (jf, bak skyene er himmelen alltid blå). 
Det er til pass for henne – Det er ikke mer enn hun fortjener; det har hun bare godt av; 
(jf, det er noen vel unt); (jf, få lønn som fortjent). 
Det er til å grine av / over – Det er sørgelig; det er forferdelig; (jf, det / noe er til å 
gråte blod av / over); (jf, grine på nesen (av / over noe)). 
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Det er til å ta og føle på / det er noe man kan ta og føle på – Jf, være til å ta og føle på.   
Det er tingen – Det er løsningen; det er nettopp det vi trenger; det er perfekt. 
Det er to sider av samme sak – Det er i grunnen samme sak el. det samme; det hører 
sammen; (jf, ha sine sider); (jf, passe som hånd i hanske). 
Det er torden i luften – 1. Det er tordenvær på gang 2. stemningen er meget spent; det 
brygger opp til krangling el. kjeftbruk; (jf, det trekker opp til uvær). 
Det er truende skyer på himmelen – 1. Mørke skyer truer med nedbør 2. noe 
faretruende el. ubehagelig er på vei; noe varsler ille.   
Det er tyst som i gaven – Jf, det er stille som (i) graven; (jf, være taus som graven). 
Det er ugler i mosen – Det er noe galt; det foregår noe mistenkelig; det foreligger en 
skjult fare el. vanskelighet; (jf, være fare på ferde); (jf, ane ugler i mosen). 
Det er ute med noen / finner de oss her er det ute med oss begge to (2) – 1. Noen er 
fortapt, dør el. blir drept 2. noen blir avslørt, tatt til fange el. straffet. 
Det er veien å gå – Det er måten å gjøre det på; det er løsningen. 
Det er vel og bra / personvern er vel og bra, men til hvilken pris / egen suksess er vel 
og bra, men andres fiasko er heller ikke å forakte – Det er greit nok det, men på den 
annen side, (om noe negativt el. problematisk). 
Det er å skrive under på / underskrive sin egen dødsdom – Det er å handle slik at 
konsekvensene for ens egen eksistens el. anseelse blir svært alvorlig.  
Det faller i min lodd / det faller i min lodd å takke for maten – Jf, falle i noens lodd. 
Det faller skjell fra noens øyne – Noen innser plutselig en sannhet el. en (ofte 
ubehagelig) sammenheng, som hittil har vært skjult for en. 
Det falt en stein fra mitt hjerte – Jeg ble lettet; jeg ble befridd for en sorg el. (stor) 
bekymring; (jf, ha et hjerte av stein); (jf, legge stein på stein); (jf, puste lettet ut). 
Det falt en tung bør fra mine skuldre – Jeg er veldig lettet; det var godt det endte slik; 
(jf, en bør); (jf, en byrde); (jf, ha sterk rygg). 
Det falt ikke i noens lodd – Jf, falle i noens lodd; (jf det er min lodd i livet). 
Det falt meg ikke inn (at) – Jeg tenkte ikke på (at): det slo meg aldri (at); (jf, det 
kunne ikke falle meg inn); (jf, falle noen tungt for brystet). 
Det farer en djevel i noen / men så for det en djevel i meg – Noen får plutselig en 
genial, vill el. ondsinnet tanke el. en overraskende innskytelse.   
Det fins / finnes ikke din like – Din likemann fins ikke; du er makeløs el. enestående. 
Det flasker seg – Jf, flaske seg; (jf, få sving på noe / sakene).    
Det for / stakk en fanden i noen – Noen fikk plutselig lyst til å gjøre noen noe infamt, 
ondsinnete el. innfult; (jf, det farer en djevel i noen).  
Det forjettede land – 1. Kanaans land (bibelsk) 2. et ettertraktet sted el. tilstand; et 
mål, man streber etter; et paradis i materiell el. åndelig henseende. 
Det forstår seg – Det er innlysende; det sier seg selv; (jf, ikke forstå et kvekk / plukk). 
Det forteste man har lært / hun forsvant det forteste hun har lært – Så fort man kunne; 
så fort som bare det; (jf, det beste noen har lært).   
Det første bud – 1. Det første av bibelens ti bud 2. jf, første bud. 
Det første det beste – Jf, den første den beste; (jf, den som kommer først til mølla). 
Det første møtets sødme – Den søte el. berusende fornemmelsen el. den gode følelsen 
man hadde da man traff noen, (sin kjæreste), første gang. 
Det første skritt (til noe) – Initiativet (til noe); begynnelsen (til noe), (jf, ta det første 
skritt); (jf, holde noen tre skritt fra livet); (jf, skritt for skritt). 
Det får (da) være måte på – Det får da være grenser, (for hva som er tillatt); nå er det 
gått for langt; (jf, være uhørt); (jf, alt / allting med måte). 
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Det får (dog) være grenser – Det ikke desto mindre; like fullt. 
Det får bære eller briste – Jf, nå får det bære eller briste; (jf, det får gå som det går). 
Det får gå som det går / som best det kan – Det får bare skje; man får ikke gjort noe 
fra el. til; (jf, det gikk som det gikk); (jf, gå den veien høna sparker).  
Det får skure – Det får gå el. passere; vi tar det ikke så nøye; vi lar det stå til; (jf, la 
det skure); (jf, la det / noe gå sin skjeve gang). 
Det får stå for din egen regning – Det har ikke jeg sagt; slik vil ikke jeg si det; (jf, for 
egen regning); (jf, gjøre regning uten vert); (jf, snakke for sin syke mor). 
Det får stå sin prøve – Det får gå som det vil, (med den saken); det får våge seg; det 
får ikke hjelpe; (jf, stå sin prøve); (jf, den som intet våger intet vinner). 
Det får tiden vise – Det vet vi ikke riktig enda; det er ikke bestemt enda.    
Det får være grenser / det får være grenser for tull – Det får være måte på; nei, nå er 
det nok; (jf, sette grenser); (jf, nok er nok). 
Det får våge seg – Man får ta risikoen; det får gå som det kan. 
Det gikk en kule varmt – Det gikk hett for seg; det var mye uenighet og kjefting. 
Det gikk hull på byllen – 1. Noe kom i gang, (etter lang tids venting) 2. noe kom frem 
el. ble kjent, (en hemmelighet), (jf, komme for en dag).  
Det gikk lukt til helvete – 1. Det gikk forferdelig dårlig 2. det gikk til grunne (med 
noen / noe), det gikk pokker i vold; (jf, gå til helvete); (jf, til helvete med noen / noe). 
Det gikk med hurr og snurr – Det gikk med skjenn og bråk. 
Det gikk meg hus forbi – Jf, noe går noen hus forbi; (jf, holde hus med noe). 
Det gikk rett hjem hos noen – Det ble svært godt mottatt av noen, (f eks. 
teaterstykket); det slo godt an hos noen, (f eks. hos de minste). 
Det gikk rett til skogs – 1. Det bar rett ut i skogen 2. jf, gå åt skogen.  
Det gikk skitt med noen / noe – Jf, gå skitt med noen / noe; (jf, gå nedenom). 
Det gikk som det gikk – Jf, det får gå som det går; (jf, la skjebnen råde). 
Det giver ikke brød – Det fører ikke til noe; det er det ikke noe å tjene på. 
Det gjelder livet – Det er livsviktig; det er av aller største betydning; (det er ikke liv / 
livet om å gjøre); (jf, være liv laga); (jf, holde noen / noe fra livet);   
Det gjør hverken fra eller til – Det har ikke noe å si; det betyr ingen ting; (jf, det 
spiller ingen rolle); (jf, være likeglad); (jf, ikke ta det / noe så tungt). 
Det gjør ikke saken bedre at … -- Om ikke det er nok så ...; det som gjør det enda 
verre er …; (jf, et sorgens kapitel); (jf, gjøre en sak ut av noe). 
Det gjør meg gal – Jeg holder det ikke ut lenger; det driver meg til vanvidd. 
Det glade budskap – 1. (Jule)evangeliet 2. en (gledelig) melding, (viktig begivenhet). 
Det glade hjørnet – Toalettet; doen, (muntlig slang); (jf, tre av på naturens vegne). 
Det glade vanvidd – En fullstendig tåpelig el. meningsløs handling el. tanke.  
Det glatte lag – 1. Et angrep med våpen; en skuddsalve 2. en knusende kritikk; et 
voldsomt verbalt angrep; en utskjelling; (jf, få det glatte lag); (jf, en bredside). 
Det gleder mitt hjerte – Jeg blir svært glad over (å se el. høre at); (jf, bli varm om 
hjertet); (jf, hoppe i taket); (jf, være glad som en lerke).  
Det gode selskap – Den fornemme og kultiverte del av samfunnet; de som teller; 
borgerskapet; (jf, komme / være i det gode selskap); (jf, fiffen).  
Det gror mose på noen / noe – Noen / noe eldes el. blir gammeldags med tiden; (jf, 
være mosegrodd); (jf, la det gro mose på noe).  
Det gryr av dag / dagen gryr – Det begynner (gradvis) å bli lysere om morgenen, (når 
sola står opp); (jf, det lysner av dag); (jf, i grålysningen); (også, morgen- / daggry).  
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Det grønne skiftet – Brukes om den nødvendige omstilling til mer klima og 
miljøvennlig vekst el. utvikling, (innen naturens tålegrense; (jf, en grønn bølge). 
Det grå marked – Brukes for å henvise til varer som importeres el. selges utenom de 
vanlige kanaler el. til ulovlig valutahandel; (jf, den grå masse). 
Det går den veien høna sparker (med noen / noe) – Det går den gale veien (med noen / 
noe); det går til akters; det bærer ut i elendigheten; (jf, gå den veien høna sparker). 
Det går en engel gjennom stua – Brukes som bemerkning når alle i en forsamling 
plutselig tier stille samtidig; det blir brått stille i rommet. 
Det går en liten faen i noen – Jf, det for / stakk en fanden i noen. 
Det går en nemesis gjennom livet – Skjebnen har en tendens til å gjengjelde el. straffe 
på en rettferdig måte; (jf, få som fortjent); (jf, en nemesis). 
Det går en rød tråd gjennom noe – Det er et sammenbindende element, en 
gjennomgående idé el. bærende tanke i noe; (jf, en rød tråd). 
Det går et lys opp for noen / plutselig gikk et lys opp for meg – Noen oppfatter, 
forstår, innser el. erkjenner plutselig noe; noen forstår plutselig den rette 
sammenhengen i noe; (jf, se lyst på noe); (jf, skjønne tegningen).   
Det går et sus gjennom forsamlingen (salen / publikum) – Forsamlingen føler 
plutselig en sterk spenning el. beundring, (og gir gjerne litt lyd fra seg).   
Det går flere tog – Det kommer flere sjanser; det blir nye muligheter; (jf, toget er 
gått); (jf, gå på skinner); (jf, gripe sjansen). 
Det går fremover (med noen / noe) – 1. Noen / noe beveger seg fremover 2. det går 
bedre (med noen / noe); noe går mot fullføring, (arbeidet) 3. noen blir stadig friskere.   
Det går gjetord om noen / noe / det går gjetord om styrken hans – Det går store ord 
om noen / noe; det verserer et positivt ry el. rykte om noen; (et gjetord). 
Det går hett for seg – 1. Noe foregår livlig el. intenst, (f eks. en diskusjon) 2. noe skjer 
heftig el. under utfoldelse av stor lidenskap, (jf, en heit kvinne); (jf, gå varmt for seg).  
Det går ikke an / det går ikke an å oppføre seg sånn (2) – 1. Det lar seg ikke gjøre; det 
er ikke gjennomførbart 2. det sømmer seg ikke; det er helt uhørt.  
Det går inflasjon i noe – Noe forringes el. mister prestisje fordi det blir lettere 
tilgjengelig el. mer utbredt; (jf, flomme over av noe).  
Det går kaldt nedover ryggen på noen / da jeg så ned gikk det kaldt nedover ryggen på 
meg – Noen får kuldegysninger pga. sterkt ubehag, redsel el. onde forutanelser. 
Det går ned ad bakke (for / med noen / noe) – Det går dårligere; det blir verre (for / 
med noen / noe); det utvikler seg i negativ retning, (særlig om helse el. økonomi). 
Det går nord og ned / det går nord og ned med hele butikken – Jf, gå nord og ned. 
Det går opp ad bakke (for noen / noe) – Det går bedre (for noen / noe); det utvikler 
seg i positiv retning, (særlig om helse el. økonomi); (jf, pilen peker oppover). 
Det går opp og ned her i livet / verden – Brukes for å uttrykke livets omskiftninger, 
fremgang og motgang, (både i oppgitthet og som oppmuntring). 
Det går over / overgår noens fatteevne / det går over min fatteevne at noen kan gjøre 
slikt (2) – 1. Det ligger utenfor det noen skjønner el. logisk behersker 2. brukes som 
sterkt kritisk bemerkning om noe; det er helt ufattelig; det er den rene galskap. 
Det går over stokk og stein – Jf, gå over stokk og stein; (jf, sove som en stein). 
Det går over styr for noen – Noen mister fatningen el. likevekten; (jf, gå fra 
konseptene); (jf, være på styr); (jf, noe går over styr); (jf, sette over styr).  
Det går politikk i noe – Noe gjøres til et politisk anliggende, (med komplikasjoner el. 
forsinkelser); (jf, være sikker i sin sak); (jf, gå en kule varmt). 
Det går på helsa løs – Det er / (kan være) skadelig for helsen, (legemlig el. psykisk).  
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Det går på stumpene – Det røyner hardt på; det er på grensen til å mislykkes. 
Det går rundt for noen / det går helt rundt for meg (2) – 1. Noen er svimmel, ør el. 
omtåket 2. noen er forvirret el. forfjamset; (jf, være helt utenfor). 
Det går sin skjeve gang – Jf, gå sin skjeve gang; (jf, se skjevt til noen / noe). 
Det går som på skinner – Jf, det / noe går på skinner; (jf, være på skinnene). 
Det går sport i noe – Noe utvikler seg til noe morsomt og konkurransepreget; noe blir 
en utfordring; (jf, kjempe som en løve); (jf, ta kaka).  
Det går store ord om noen / noe – Noen / noe blir (mye og) positivt omtalt. 
Det går så det suser – 1. Det går veldig fort (av sted) 2. det går svært bra, (særlig 
forretningsmessig); (jf, gå så det gviner); (jf, suse); (jf, saft suse). 
Det går til helvete med full musikk – Det går katastrofalt dårlig (med noen / noe); (jf, 
gå til helvete); (jf, gå rett vest); (jf, bukke under).   
Det går tilbake med de gamle guder – 1. Brukes for å uttrykke at det går nedover med 
noen, (som var på topp engang) 2. brukes ironisk om noen, (også om seg selv). 
Det går tretten på dusinet av noen / noe – Noen / noe skiller seg ikke ut fra mengden; 
noen / noe er uten særlige kvaliteter; (jf, være en av dem det går tretten av på dusinet). 
Det går veien – Noe er i ferd med å lykkes; det går fint el. rett mot målet. 
Det går vilt for seg – Jf, gå vilt for seg; (jf, bli / være vill og gal); (jf, er du vill). 
Det hadde gjort seg – Jf, gjøre seg; (jf, ta seg godt ut); (jf, sette en spiss på noe). 
Det hadde jeg ikke drømt om i min villeste fantasi – Brukes om noe som er 
fullstendig urimelig, utrolig el. fantastisk, (positivt el. negativt). 
Det halve kunne være / vært nok / så stolt at det halve kunne vært nok (2) – 1. Det er 
lovlig mye el. mer enn rimelig 2. brukes for (muntert) å utrykke at noen / noe er noe i 
for stor grad, (jf, halvparten kunne vært nok); (jf, gå over alle støvelskaft). 
Det hangler og går / virksomheten hangler og går (1) – 1. Man greier seg på et vis; 
man holder det gående 2. det foregår på en litt dårlig el. uheldig måte. 
Det har du mitt ord på – Jeg innestår for at det er sant; det garanterer jeg; (jf, gi noen 
sitt ord); (jf, ta noen på ordet); (jf, et ord er et ord). 
Det har fanden skapt – Det er en plage; det er ubehagelig el. motbydelig; (jf, 
djevelens verk); (jf, fanden gale meg); (jf, fanden / faen). 
Det har han godt av – 1. Det er bra for ham; det kan han trenge 2. det er til pass for 
ham, (f eks. straff); (jf, få som fortjent); (jf, ha ne til gode). 
Det har ikke noe å si – Det betyr ikke noe; det gjør ingenting; det er helt greit. 
Det har klikket for noen – Noen har plutselig mistet besinnelsen, overblikket el. 
handlekraften; (jf, slå klikk); (jf, rable for noen).  
Det har noe for seg / jeg tror kosttilskudd har noe for seg (2) – 1. Det er stort sett 
riktig el. sant 2. det kan være nyttig el. en god idé.  
Det har rent mye vann i havet siden – 1. Der har skjedd mye siden … 2. det har gått 
lang tid siden …; (jf, gå i vannet); (jf, dråpen som får begeret til å renne over).  
Det har tørnet for noen – 1. Det går helt rundt for noen 2. noen har gått fra vettet; 
noen er blitt gal; (jf, er du riktig klok); (jf, et galmannsverk). 
Det heter seg / det heter seg at de er separert – Folk sier; det forlyder. 
Det hever seg advarende røster mot noe – Noen fraråder noe; noen advarer (sterkt) 
mot noe; (jf, heve stemmen); (jf, løfte pekefingeren).  
Det hinsidige – Livet etter døden; den eventuelle eksistens etter det jordiske liv; (jf, 
hinmannen); (jf, de evige jaktmarker); (jf, ligge under torva). 
Det hjelper fanden – Det hjelper overhodet ikke; det er det ingen vits i; (jf, fanden, 
heller); (jf, være helt borti natta); (jf, det kan du ta deg fanden på). 
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Det hjertet er fullt av, renner munnen over med – Jf, hva hjertet er fullt av, (osv.). 
Det holder hardt – Det er vanskelig; (jf, det skal holde hardt); (en hard nøtt å knekke). 
Det holder i lange baner – Jf, i lange baner; (jf, bringe noe på bane). 
Det humper og går – 1. Det går med humping og risting 2. det går på et vis; det går 
sånn noenlunde bra; (jf, humpe og gå); (jf, filleriste noen).  
Det hviler en forbannelse over noen / noe / det hviler en forbannelse over denne 
slekten (1) – 1. Det ligger en tung skjebne over noen / noe 2. det går stadig galt med 
noen / noe; det er helt utgjort for noen / noe; (jf, besegle noens skjebne).  
Det hviler en fred over noen / noe – Det er en opphøyd, fullkommen ro el. mild 
stemning over noen / noe, (f eks. bestemor el. bygda). 
Det hviskes i krokene (om) – Det går (forsiktige) rykter (om); det forlyder at; det 
sladres om at; (ofte om noe hemmelig el. ømtålig); (jf, hviske om noe). 
Det hvite ut av øynene / kjempe med det hvite ut av øynene (2) – 1. Brukes i utrykk 
for at noe er svært dyrt; (jf, koste det hvite ut av øynene) 2. brukes i uttrykk for 
voldsom anstrengelse; (jf, hun var så rasende at vi bare så det hvite i øynene). 
Det høljer ned – Det regner veldig sterkt; det styrtregner; (jf, det øser ned).  
Det hører ingensteds / steder hjemme – Det er helt urimelig el. meningsløst; det er 
høyst upassende; det er aldeles uhørt; (jf, være helt høl i hue). 
Det hører med til sjeldenhetene – Det forekommer sjelden; det er uvanlig el. spesielt. 
Det hører til dagens orden / litt kjeft hører til dagens orden (1) – 1. Det er gjengs el. 
vanlig; det forekommer ofte 2. det er alminnelig utbredt nå for tiden. 
Det høye nord / høga nord (sve) – 1. Landområder langt mot i nord 2. Nord – Norge.  
Det jordiske gods / hun mistet alt sitt jordiske gods – Eiendeler; pikk og pakk. 
Det jordiske liv – Livet på jorda; det verdslige el. forgjengelige liv, (særlig i 
motsetning en tenkt neste tilværelse); (jf, ikke ha en jordisk sjanse). 
Det kan det ikke være tale om – Jf, ikke tale om; (jf, tale sitt tydelige språk). 
Det kan det skrives tykke bøker om – Det kan det sies / skrives utrolig mye om; det er 
et for omfattende emne til å ta opp (nå); (jf, skrive seg noe bak øret). 
Det kan du banne på – Det kan du være fullstendig sikker på; det kan du lite på. 
Det kan du bare glemme – 1. Det lar seg ikke gjøre 2. det får du ikke; det skal det ikke 
bli noe av; (jf, skyte en hvit pinn etter noe); (jf, ikke bli noe av). 
Det kan du bite deg (selv) i nesen på – Det kan du være helt sikker på. 
Det kan du bite deg i nesen etter – Det kan du aldri få; (jf, det skal du bli blå for). 
Det kan du forlate deg på – Det kan du stole på; det kan du være sikker på. 
Det kan du lite på – 1. Det kan du stole på 2. det skal jeg love deg, (svak trussel). 
Det kan du si – 1. Ja visst; det er jeg helt enig i 2. det er det lett for deg å si, (med 
trykk på du); (jf, ha sagt sitt siste ord); (jf, si sin hjertens mening). 
Det kan du skrive opp – Det kan du være sikker på; garantert. 
Det kan du spørre om / ja, det kan du spørre om – Det vet jeg (virkelig) ikke; det 
forundrer (jammen) meg også; (jf, det er et godt spørsmål). 
Det kan du ta deg fanden på – Det kan du være helt sikker på; det overrasker meg 
overhodet ikke; (jf, det kan du banne på); (jf, det kan du skrive opp).  
Det kan du ta gift på – Brukes for å uttrykke at man er helt sikker på noe; (jf, være 
sikker i sin sak); (jf, være på den sikre siden). 
Det kan du takke din skaper for – Det kan du prise deg lykkelig for; du skal bare være 
glad til; (jf, ha lykken med seg); (jf, lykken var bedre enn forstanden).  
Det kan gå både vinter og vår – Det kan ta svært lang tid; det kan vare lenge; det kan 
bli veldig lenge å vente; («og kanskje neste sommer med og det hele år»). 



                                                               
 

76 

Det kan gå troll ord – Brukes som advarsel om at noe uttalt kan bli virkelighet; 
(nettopp fordi det er sagt); (jf, gå troll i ord). 
Det kan ikke / aldri gå verre enn galt – Brukes for å uttrykke at det er en viss risiko, 
men at man er villig til å ta den; (jf, ingenting er så galt at det ikke er godt for noe). 
Det kan jeg bare drømme øm – Det er helt urealistisk for meg; det er alt for dyrt el. 
vanskelig for meg; (jf, enhver svigermors drøm).  
Det kan jeg skrive under på – Det erklærer jeg meg helt enig i; det har jeg (også) 
erfart el. opplevd; (jf, det skal være sikkert og visst). 
Det kan skje / hende (selv) den beste – Brukes som oppmuntrende el. trøstende 
kommentar når noen har mislyktes med noe; det kan skje hvem som helst.  
Det kan skje i de beste familier – Det kan forekomme hvor som helst; det er ikke noe 
uvanlig; (jf, det er brodne kar i alle land); (jf, blod er tykkere enn vann). 
Det kan være det samme – Det er likegyldig; det betyr ikke noe; (jf, komme ut på ett). 
Det knytter seg i meg (ved tanken) – Jeg føler sterkt ubehag, gru el. motvilje, (av å 
tenke på det); (jf, blodet fryser / blir til is); (jf, få seg en kalddusj). 
Det kokte over for henne – Hun mistet besinnelsen el. beherskelsen, (av sinne); (jf, 
tenne på alle pluggene); (jf, bli være fly forbanna).  
Det kom en kjelke i veien – Det dukket opp plutselige el. uforutsette problemer; noe 
forhindret el. forsinket noen / noe; (jf, komme på etterkjelken).   
Det kommer an på øyet som ser – Oppfattelsen avhenger av ens holdninger, følelser 
el. preferanser; (jf, det er som man ser det); (jf, hver sin smak).   
Det kommer dager etter disse / en dag etter denne – 1. Det vil komme muligheter 
senere, (håp) 2. en gang i fremtiden vil det bli mulighet for hevn el. revansje, (trussel). 
Det kommer det ikke noe godt ut av – Det fører ikke til noe positivt, (men snare det 
motsatte); det er det ingen vits i; (jf, komme noe godt ut av noe). 
Det kommer ikke på tale – Det er helt uaktuelt; det blir det ikke snakk om.  
Det kommer ut på ett – Det er / blir det samme; det er likegyldig; det spiller ingen 
rolle; (jf, være hipp som happ); (jf, gi en god dag i noen / noe). 
Det koster å være kar – Det er dyrt å spille storkar; det har sine sider å være for 
ekstravagant el. flott; (jf, spille storkar); (jf, være kar for / om noe).  
Det krever sin mann – Jf, det / noe krever sin mann; (jf, være mann for noe). 
Det kribler i beina (etter å danse) – Jf, det kribler i noen. 
Det kribler i fingrene (etter å skrive videre) – Jf det kribler i noen. 
Det kribler i noen – 1. Noen kjenner uro el. prikking i kroppen 2. noen fornemmer 
stor lyst el. trang til noe; (jf, brenne av lyst til noe). 
Det kunne ikke falle meg inn / det kunne ikke falle meg inn å gjøre det (1) – 1. Det 
akter jeg slett ikke å gjøre 2. det ligger ikke til min natur 3. jf, det falt meg ikke inn.   
Det kunne jeg ikke / aldri drømme om – 1. Det kunne jeg overhodet ikke tenke meg å 
gjøre el. finne på 2. det kunne jeg slett ikke forestille meg (kunne skje). 
Det lakker (og lir) mot / det lakker mot vår – Brukes for å uttrykke at tiden går el. drar 
seg mot noe, (f eks. slutten); (jf, en svanesang); (jf, lakke og li). 
Det lar seg høre / ferie ved sjøen lar seg høre / den prisen lar seg høre – Det høres fint 
el. rimelig ut; det kan gå an; (jf, som seg hør og bør). 
Det levende ord – 1. (Det) talte ord som middel til utveksling av livserfaring el. 
erkjennelse 2. det talte språk, (i motsetning til det skrevne). 
Det ligger i luften (at) – 1. Man kan fornemme (at) 2. det er en alminnelig oppfatning 
(at); (jf, noe ligger i luften); (jf, ane fred og ingen fare). 
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Det ligger i sakens natur, at … – Det er en selvfølge el. innlysende at …; det er et 
faktum som fremgår (indirekte) av sammenhengen; det hører til sakens vesen at ....  
Det ligger ikke for henne – (Akkurat) det har hun ikke lett for; det passer ikke henne. 
Det ligger ikke ligge i min gate – Det hører ikke med til mitt virke el. (interesse)felt; 
det er ikke noe for meg; (jf, ha skjulte talenter); (jf, ha det / noe i blodet). 
Det ligger tykt utenpå deg – Jf, det / noe ligger tykt utenpå noen. 
Det ligner ikke grisen – Jf, det / noe ligner ikke grisen; (jf, hyle som en stukken gris). 
Det ligner ingenting – Jf, det / noe ligner ingenting; (jf, ligne seg selv). 
Det lille ekstra – Brukes om kvalitet el. innsats som gjør noen / noe ekstraordinær. 
Det lukter av denne saken – Det er noe mistenkelig ved denne saken; her er det noe 
muffens; (jf, lukte lunta); (jf, være ugler i mosen). 
Det lukter lang lei – Jf, det lukter av denne saken; (jf, lukte / smake pyton). 
Det lysner av dag – Jf, det gryr av dag; (jf, ingen kjenner dagen før solen går ned). 
Det lysner for noen / noe / det lysner for skipsfarten – Det utvikler seg positivt for 
noen / noe; (jf, det går opp ad bakke for noen / noe).  
Det løpet er kjørt – Jf, løpet er kjørt; (jf, i det lange løp). 
Det man ikke vet har man ikke vondt av – Ofte er det like greit å ikke kjenne til noe 
som skjer el. har hendt; (jf, være så langt som et vondt år). 
Det man er kar om / jeg ror det jeg er kar om – Alt man orker; av alle krefter; så godt 
man kan; (jf, det koster å være kar); (jf, bære sin hatt som man vil). 
Det minste av to onder – Det beste av to dårlige alternativer el. valgmuligheter. 
Det mørke fastland – Brukes om Sør – Vestlandet, pga. det religiøse trangsyn og 
dystre alvor som blir tillagt folk der; (jf, vite hvor landet ligger).  
Det må gudene vite – Det er det ikke mulig å vite; det er ubegripelig; det er gåtefullt; 
(jf, det skal gudene vite); (jf, gud og hvermann).  
Det mørke fastland – 1. (Eg. Afrika i bok av Standley) 2 brukes om Sørvestlandet, 
pga. landsdelens dystre form for pietisme; (jf, bibelbeltet). 
Det må jeg si – 1. Brukes for å uttrykke forbauselse; hva er det du sier 2. brukes som 
uttrykk for anerkjennelse; ikke dårlig heller; (jf, si sin hjertens mening).  
Det må jeg tygge på – Det må jeg tenke grundig over; det må jeg overveie nøye.  
Det offentlige rom – 1. Et fysisk sted alle har tilgang til, og som ikke ekskluderer 
noen 2. brukes om offentligheten, offentlig ordskifte el. debatt, (uten fysisk ramme). 
Det onde øyet – 1. Evnen til å skade mennesker og dyr bare ved å se på dem, (gammel 
overtro) 2. et vondt el. hatsk blikk; (jf, sette det onde øyet i noen). 
Det ordet vil jeg ikke ta i min munn – 1. Det byr det meg imot å si (noe om) 2. det vil 
jeg ikke uttale høyt; det ordet el. uttrykket nekter jeg å bruke. 
Det piper / skriker i tarmene – Jf, være så sulten at det piper i tarmene.   
Det psykologiske øyeblikk – Det rette øyeblikk; det smarteste tidspunkt, (for å gjøre 
el. si noe); (jf, kjenne sin besøkelsestid); (jf, i grevens tid). 
Det pøser ned – Det regner voldsomt; (jf, et øsregn); (jf, i strie strømmer). 
Det rabler for noen – 1. Det går helt rundt for noen 2. noen mister fornuften el. blir 
sinnsforvirret; (jf, være helt fra seg); (jf, gå fra vettet).  
Det raker deg ikke – Det vedkommer deg ikke; det angår deg ikke; det har ikke du 
noe med; (jf, holde snuten fra noe); (jf, knipe nebb).  
Det raker meg ikke – Det interesserer el. bekymrer meg ikke det minste. 
Det regner som alle himmelens sluser har åpnet seg – Det regner voldsomt.  
Det rene og skjære tøv / det du sier er det rene og skjære tøv (2) – 1. Et toskete 
påfunn; en dum feiltagelse 2. et tøvete utsagn; bare tull; sludder og vrøvl.  
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Det rene vanvidd – Jf, det glade vanvidd; (jf, være helt på trynet). 
Det ringer en bjelle – Det minner meg om noe, men jeg klarer ikke å huske hva. 
Det ringer ingen bjelle (hos noen) – Noen drar ikke kjensel på noe (spesielt); noen 
kan ikke komme på el. erindre noe slikt; (jf, noe får en bjelle til å ringe (hos noen)).     
Det rumler i magen – 1. Det buldrer litt i magen 2. brukes for å uttrykke at man er 
sulten, (jf, det piper / skriker i tarmene); (jf, magen blir mett før øyet). 
Det rykker i de gamle sirkushester – Noe vekker en gammel interesse el. lidenskap til 
live hos noen, (person); (jf, en sirkushest); (jf, kjenne lukten av sagmugg).  
Det ser ikke lyst ut (for noen / noe) – Jf, det ser mørkt ut (for noen / noe). 
Det ser lyst ut (for noe) – Det er store sjanser for at noe vil lykkes el. vil bli innfridd.  
Det ser mørkt ut (for noe) – Det er ikke store sjanser for at noe vil lykkes el. bli 
innfridd; (jf, ikke ha en snøballs sjanse i helvete); (jf, i mørke er alle katter grå). 
Det ser mørkt ut (for noen) – Det er alvorlig (for noen); det er dystre utsikter (for 
noen), (f eks. mht. helse el. karriere); (jf, henge med hodet). 
Det ser smått ut (med det) – Det ser dårlig ut (med hensyn til det); det ser ikke ut som 
det blir noe av; (jf, ikke ha en snøballs sjanse i helvete).  
Det ser stygt ut for noen / noe – Jf, se stygt ut for noen / noe.  
Det sier du, (med trykk på du) – 1. Jeg har en annen oppfatning el. mening enn deg; 
det kan absolutt diskuteres 2. jf, du har ikke noe du skulle ha sagt. 
Det sier pang / plutselig sa det pang (2) – 1. Noe skjer hurtig og uventet 2. det oppstår 
øyeblikkelig sterk forelskelse, (jf, bli / være oppover ørene forelsket). 
Det sier pling / det sa bare pling – Brukes for å uttrykke at det skjer noe avgjørende 
el. bemerkelsesverdig, f eks. at noen blir forelsket el. får en god idé.  
Det sier seg selv – Det er umiddelbart innlysende; det er helt klart el. selvsagt. 
Det siste ord er ikke sagt – Jf, siste ordet er ikke sagt; (jf, et ord er et ord). 
Det siste skudd på stammen – Jf, siste skudd på stammen; (jf, stammens hyl). 
Det sitter mellom ørene – Brukes for å uttrykke at noe er psykisk betinget, (f eks. om 
spiseforstyrrelse el. en (god / dårlig) fysisk prestasjon). 
Det skal du bare drite i – 1. Det behøver du ikke å ta noe ansvar for 2. det skal ikke du 
blande deg borti el. bry deg med; (jf, drite seg ut). 
Det skal du bli blå for / den kan du være blå for – Det skal du ikke lykkes i; det skal 
du bli snytt for / det kan du være sikker på (at det ikke blir noe av). 
Det skal du få / ha igjen – Det skal du få unngjelde for; (jf, få svi for noe). 
Det skal godt gjøres (å / om) – Man må være heldig el. dyktig for å …; det er ikke 
enkelt å …; det er tvilsomt om …; (jf, gjøre underverker); (jf, ha dagen). 
Det skal gudene vite – Brukes for å uttrykke en forsikring om at noe er hevet over 
enhver tvil; (jf, det må gudene vite); (jf, være så sikkert som ammen i kirka).  
Det skal holde hardt – Det blir ikke lett, (f eks. å lykkes el. holde tiden); det er 
tvilsomt om (det går); (jf, være lett som fot i hose). 
Det skal hun ha – Det skal hun ha ros el anerkjennelse for; det må man 
(motstrebende) innrømme; (jf, det er jenta si); (jf, en uslepen diamant). 
Det skal ikke (få) gå upåaktet hen – Det skal ikke (få) foregå uten at det blir markert 
el. lagt merke til; det skal ikke få skje uten videre.   
Det skal ikke komme over mine lepper – Jeg skal ikke si det (til noen); jeg skal ikke 
fortelle el. røpe noe; (jf, knipe nebb); (jf, slenge med leppa). 
Det skal ikke stå på meg – 1. Jeg skal ikke motsette meg det 2. jeg bidrar el. deltar 
gjerne; (jf, være klar til dyst); (jf, trekke lasset). 
Det skal jeg ha meg frabedt – Det vil jeg ikke vite noe av noe; det får du ikke lov til. 
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Det skal jeg hilse og si – Brukes for å uttrykke noe man ønsker å legge vekt på; det 
skal være sikkert og visst; og det til gagns; (jf, hilse noen / noe velkommen). 
Det skal jeg love deg / her er det fullt 17. mai, det skal jeg love deg – Brukes for å 
understreke noe man nettopp har sagt; (jf, det skal jeg hilse og si). 
Det skal jeg vokte meg vel for – Jf, vokte seg vel for noe. 
Det skal kule til en trønder – Brukes gjerne som bekreftelse, oftest humoristisk, på at 
trøndere er spesielt hardføre og vanskelig å knekke; (jf, fintrøndersk). 
Det skal skarp lut til – Man må ta i bruk harde midler, (for å få bukt med noe). 
Det skal skarp lut til skurvete hoder – Det kan være ofte nødvendig med skarpe 
midler overfor særlig vanskelige personer; (jf, gå for lut og kaldt vann). 
Det skal sterk rygg til å bære gode dager – Perioder med mer romslige forhold krever 
disiplin så man ikke tar av el. legger seg til uheldige vaner; (jf, striskjorta og havre -.) 
Det skal vi bli to om – 1. Det vil også jeg være med å bestemme, (jf, ha et ord med i 
laget) 2. det kommer ikke til å skje; det vil jeg forhindre, (jf, over mitt lik). 
Det skal være meg en sann fornøyelse – Det gjør jeg mer enn gjerne; det vil være meg 
en glede, (både i positiv og skadefro betydning). 
Det skal være meg en sann fryd – Jf, det skal være meg en sann fornøyelse. 
Det skal være sikkert og visst – Ja, det kan vi garantere; og det til gagns; (jf, det kan 
jeg skrive under på); (jf, være sikker i sin sak). 
Det skal være usagt – 1. Det er jeg ikke helt sikker på 2. det kan el. vil jeg ikke uttale 
meg om; (jf, holde tann for tunge); (jf, si et kvekk). 
Det skjer bare hvert jubelår – Det skjer svært sjelden; det inntreffer bare en gang i 
blant, (når alt klaffer); (jf, et jubelår); (jf, juble i vilden sky). 
Det skjærer noen i hjertet / det skjærer meg i hjerte å se de sultne barna – Jf, noe 
skjærer noen i hjertet; (jf, det falt en stein fra mitt hjerte). 
Det skrevne ord – Skriftspråket; (jf, det talte ord); (jf, skrive seg inn i historiebøkene). 
Det skriker til / mot himmelen – Det er uhyrlig el. skandaløst og krever øyeblikkelig 
inngripen, (om noe urettferdig el. rystende); (jf, være helt vilt). 
Det skulle bare mangle / det skulle bare mangle at hun ikke slapp til (1)  – 1. Brukes 
for å uttrykke at man finner noe helt rimelig; noe annet ville vært meningsløst 2. 
brukes som høflig svar el. kommentar; selvfølgelig; med glede. 
Det skulle ikke forundre meg om – Jeg ville ikke bli forbauset om; sannsynligheten 
taler for at; (jf, stå som himmelfallen); (jf, bli lang i ansiktet / maska). 
Det skulle tatt seg (nydelig) ut (om) – Det ville virke forferdelig rart el. dumt (om); 
folk ville synes det var underlig (om); (jf, være uhørt). 
Det slår aldri feil – Slik blir det alltid; det stemmer el. klaffer bestandig; (jf, slå feil). 
Det slår klikk for noen – Brukes for å uttrykke at noen plutselig mister besinnelsen, 
overblikket el. handlekraften; (jf, klikke for noen). 
Det slår meg (at) – Det blir plutselig klart for meg (at); (jf, falle noen inn).  
Det smukke kjønn – Kvinnene, (kvinner og jenter); (jf, det svake kjønn). 
Det som kommer lett, går lett – Det man får el. skaffer seg uten særlig innsats, har 
man en tendens til å sløse bort el. ikke ta godt nok vare på. 
Det sorte får – Jf, et sort får; (jf, en enfant trrrible). 
Det spiller ingen rolle – Det er ikke viktig; det har ingen betydning.  
Det springende punkt – Det vesentligste el. avgjørende i en sak; det det komme an på. 
Det spøker (stygt) for noen – Det ser dårlig ut for noen; det varsler ille for noen, (med 
fare for helse el. karriere); (jf, se spøkelser på høylys dag). 
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Det spøker for noe / det begynner å spøke for kornhøsten (1) – 1. Det går (svært) 
dårlig med noe; (jf, det ser stygt ut for noe) 2. det er fare for at noe ikke blir noe av el. 
vil måtte avlyses; (jf, ikke være til å spøke med). 
Det sterke kjønn – Mennene, (menn og gutter); (jf, det svake kjønn). 
Det stikker noe under – Det er noe mistenkelig (ved noe); (jf, her må det stikke noe 
under); (jf, stikke under stol); (jf, stikke seg fram). 
Det sto ikke skrevet i stjernene (at) / det sto ikke skrevet i stjernene at han skulle bli 
professor – Det var ingenting som skulle tilsi (at); det var alt annet enn sannsynlig at 
det skulle gå slik; (jf, det ble ikke sunget ved noens vugge at). 
Det store flertall / det store flertall av velgerne sier nei – Flertallet; folk flest. 
Det store gross / det store gross av kvinner – Storparten av folket; massen. 
Det store intet – 1. Brukes om verdensrommet el. himmelrommet 2. brukes om noe 
man ikke har hatt kjennskap til, (tilværelse el. sted), (jf. komme fra det store intet).   
Det store spørsmål(et) – Det avgjørende punkt; det det gjelder; (jf, det springende 
punkt); (jf, være et stort spørsmålstegn). 
Det store utland – Brukes for å tilkjennegi forskjellen mellom noen beskjedne norske 
forhold og tilsvarende store el. imponerende i utlandet; (jf, verden den vide). 
Det strider mot all fornuft – Det virker helt ulogisk; det henger ikke sammen; det er 
helt idiotisk; (jf, ikke være ved sine fulle fem). 
Det står blest noen / noe – Noen / noe får stor oppmerksomhet el. publisitet; noen / 
noe vekker oppstuss; (jf, skape blest om noen / noe). 
Det står glans av noe – Noe er fremragende el. beundringsverdig, (om prestasjon); (jf, 
kaste glans over noe); (jf, slå ut i full blomst). 
Det står helt stille for noen / det står helt stille for meg – Noen greier ikke å tenke 
klart; noen greier ikke å komme på el. huske det han ønsker.  
Det står ikke i menneskelig makt – Det er helt umulig; ingen kan få gjort noe med det. 
Det står ikke i min makt – Jeg har ingen mulighet el. anledning til å gjøre noe med 
det, (hverken få det til el. forhindre det); (jf, med djevelens vold og makt).  
Det står ikke på – Brukes som positiv omtale av noens situasjon el. livsvilkår; du lider 
ikke akkurat noen nød; (jf, ha det som plommen i egget).   
Det står ingen steder skrevet at … -- Det er slett ikke sikkert at …; det er ikke bestemt 
el. vedtatt at …; (jf, hvor står det skrevet at …); (jf skrive sitt navn med gullskrift). 
Det står meg fjernt å … – Jf, det står / ligger noen fjernt; (jf, fjerne seg).   
Det står skrevet i stjernene – Jf, det / noe står skrevet i stjernene. 
Det står til liv – Som svar på spørsmål hvordan går det el. står til; det går (ganske) 
bra; takk bare bra; (jf, leve livets glade dager). 
Det svake kjønn – Kvinnene, (kvinner og jenter); (jf, det smukke kjønn). 
Det svakeste ledd i kjeden – Den del el. element som er mest usikker i en prosess der 
alle er avhengig av hverandre; (jf, ingen kjede er sterkere enn sitt svakeste ledd). 
Det svartner for (øynene på) noen – Omgivelsene fremtrer mørk og utydelig for 
(øynene på) noen fordi hun blir svimmel, omtåket el. er i ferd med å besvime. 
Det søte liv – En sorgløs tilværelse preget av luksus og utskeielser; (jf, leve i sus og 
dus); (jf, etter den søte kløe kommer den sure svie). 
Det taler sitt tydelige språk – Jf, noe taler sitt tydelige språk. 
Det talte ord / det talte ord er fortsatt den største informasjonskilde – Talespråket; (jf, 
det skrevne ord); (jf, ha ordet i sin makt); (jf, holde ord). 
Det tapte paradis – Den tapte lykketilstand; (jf, hvor lenge var Adam i paradis); (jf, 
slangen i paradiset); (jf, et skår i gleden). 
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Det tar jeg ikke fem øre for – Det viker jeg ikke tilbake for; det nøler jeg ikke med; 
det får jeg ingen dårlig samvittighet av; (jf, jeg bryr meg katten). 
Det tar seg dårlig ut – Det gir et dårlig inntrykk; det sømmer seg ikke; (jf, ta seg ut). 
Det tar sin tid / alt tar sin tid – Det går ikke så fort; det tar ganske lang tid, (og normalt 
lenger enn man tror); (jf, kommer tid kommer råd). 
Det tiskes og viskes i krokene – Det sladres og småsnakkes (om noen / noe). 
Det tjener deg til ære – Jf, tjene noen til ære; (jf, æres den som æres bør). 
Det trekker opp til noe – Det er tydelige tegn på at noe (ubehagelig) snart vil skje. 
Det trekker opp til uvær – 1. Skyene tyder på regn, storm el. torden 2. det ligger an til 
å bli bråk el. kaos, (noen er f eks. i faretruende dårlig humør). 
Det tror fanden / det tror pokker – Det er da innlysende; det er da ikke så merkelig. 
Det trosser enhver beskrivelse – Det kan ikke beskrives med ord; det er for grufullt til 
at man kan snakke om det; (jf, være djevelens verk); (jf, et helvete). 
Det tynnes ut i rekkene – 1. Det blir stadig færre (i en gruppe) pga. bortgang, (død) 2. 
mange har sluttet, (f eks. på et arbeidssted el. i en aktivitet). 
Det tør jeg ete hatten min på – Brukes for å forsikre om at ens påstand i en sak er helt 
riktig; jeg er fullstendig sikker på at …; det står jeg helt og fullt inne for. 
Det tør jeg legge hodet på blokken på – Det garanterer jeg; det innestår jeg absolutt 
for; (jf, legge hodet på blokken); (jf, det vedder jeg (hodet mitt) på). 
Det tør jeg sette hodet mitt i pant på – Jf, det tør jeg legge hodet på blokken på.  
Det tør jeg skrive under på - Det erklærer jeg meg helt enig i; det kan jeg stå inne for. 
Det umuliges kunst – Brukes om å greie noe som anses som umulig el. håpløst, (ofte 
brukt om politikk); (jf, det er ingen heksekunst). 
Det var andre boller – Det var noe helt annet; det er mye bedre; (jf, nå skal det bli 
andre boller); (jf, snu på flisa); (jf, en annen verden).  
Det var andre takter – Det var langt bedre; det var noe annet; (jf, vise gode takter). 
Det var andre toner – 1. Det er en mer sympatisk og velvillig måte å uttale seg på 2. 
det er et helt annerledes syn el. budskap; (jf, nye toner); (jf, hva er det for en tone). 
Det var blind alarm / blindalarm – Det var en falsk alarm; det var alarmering av noen 
uten grunn; (jf, rope ulv); (jf, ane uråd). 
Det var både synd og skam – Det var forferdelig dumt og flaut; det er direkte 
skammelig, (at det gikk sånn); (jf, gjøre noe til skamme). 
Det var da (som) utgjort – Jf, være (som) utgjort. 
Det var da som besatt – 1. Det er som styrt av onde makter 2. det er (som) utgjort; det 
var da fordømt også; (jf, være besatt av noe); (jf, ikke ha gudene med seg). 
Det var da som søtten – Det er aldeles utgjort; det er for jævlig; (jf, gi blanke søtten). 
Det var det – 1. Så var / er det overstått; så er det avsluttet / forbi 2. så gikk det galt; 
nå får vi ikke gjort noe mer; (jf, enden på visa); (jf, toget har gått). 
Det var dine ord – Det var det ikke jeg som sa; det er ikke (nøyaktig) min mening. 
Det var dråpen som fikk begeret til å flyte / renne over – Det var det som gjorde at jeg 
ikke kunne holde ut lenger; det fikk min tålmodighet til å briste; (jf, begeret er fullt). 
Det var en pokkers kar – Det var noe til kar; det var da svært til kar. 
Det var en ren svir / det var en svir å høre orkesteret – Det var en utsøkt nytelse el. 
fryd; (jf, en svir); (jf, det skal være meg en sann fornøyelse). 
Det var en sjelden mann å se – Brukes som hilsen til en man kjenner godt; hyggelig å 
se deg; det er lenge siden sist; (jf, være et syn for guder). 
Det var før min tid – 1. Det var før jeg ble født 2. det var før jeg hadde ansvaret, var 
aktiv el. deltok; (jf, tiden leger alle sår); (jf, tidens tann). 
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Det var guds lykke at … – Det var særdeles heldig at …; det var da enda bra at …; det 
var kjempeflaks (at det ikke gikk verre); (jf, lykken står den kjekke bi). 
Det var hyggelig å se ditt blide åsyn – Det er hyggelig å treffe deg; (jf, et åsyn). 
Det var ikke et liv å se – Det var ingen å se; det var ikke en levende skapning der; (jf, 
ikke en kjeft); (jf, det ble liv i leiren); (jf, stå noen etter livet).  
Det var ikke et sekund for tidlig – Det var på høy tid; det var på tide. 
Det var ingen bombe (at) – Det er ikke (nettopp) noen overraskelse el. sensasjon (at). 
Det var ingen kjære mor – Jf, her hjelper ingen kjære mor; (jf, det er ingen bønn).  
Det var kjærlighet ved første blikk – De ble forelsket allerede da de møttes første 
gang; (jf, kjærlighetens veier er uransakelig).  
Det var næra øgat (sve) – Jf, næra øgat; (jf, ha øye for noe); (jf, øynene står på stilk). 
Det var også et spørsmål – Brukes som svar når noen spør om noe selvfølgelig el. 
utidig; (jf, du spør som du har vett til); (jf, et spørsmål om liv og død). 
Det var på et hengende hår / hengende håret at – Jf, på et hengende hår. 
Det var på hekta – Det var bare så vidt; det var på nippet; det var nære på. 
Det var på håret / et hår – Jf, på håret / et hår; (jf, få håret til å reise seg). 
Det var på nære nippen at – Det var nære på at; det var like før at, (det gikk galt). 
Det var på vippen – Det kunne gått begge veier; utfallet kunne like så godt blitt det 
ene som det andre, (jf, stå / være på vippen); (jf, en VIP). 
Det var rene ord for pengene – Jf, rene ord for pengene. 
Det var saker det – Det var flotte greier; du verden så bra el. godt; (jf, sterke saker). 
Det var sant / det var sant, jeg skulle gi deg dette brevet – Brukes for å uttrykke at 
man brått kommer på noe el. tar seg i noe; (jf, få jernteppe).   
Det var skitt – Det var synd; det var dumt; (jf, gå skitt med noen / noe). 
Det var som bare fanden / fanken / pokker(n) – Brukes når noe (vondt el. godt) 
overrasker el. forbauser en; (jf, som bare fanden); (jf, og fanden og hans oldemor).  
Det var som faen – Jf, det var som bare fanden / fanken; (jf, fanden spare). 
Det var som tiden sto stille – Brukes for å utrykke stor spenning el. forventning.    
Det var som tusan (sve) – Det var for jævlig; det var (forferdelig) dumt, (at det gikk 
slik); (jf, gå åt skogen (sve)): (jf, når enden er god er allting godt). 
Det var så mørkt at vi ikke så en håndsbredd foran oss – Det var så stummende mørkt 
at vi ikke engang kunne se det som var like i nærheten; (jf, en håndsbredd). 
Det var så snørr og tårer rant – Jf, snørr og tårer; (jf, gråte sine modige tårer). 
Det var så stille at man kunne høre en knappenål falle (til jorden) – Det var fullstendig 
stille; det var så stille at man ville kunne høre den minste lyd. 
Det var tider / det var tider, det – Det var en spesielt spennende, morsom el. 
innholdsrik periode, (i ens liv el. i historien).   
Det varmer meg om hjertet – Det gjør meg glad; det rører meg; (jf, bli varm om 
hjertet); (jf, ha et hjerte av gull); (jf, ha et hjerte av stein). 
Det varte og (det) rakk – Det gikk lang tid; det trakk (lenge) ut; det ble lenge å vente. 
Det vedder jeg på – Jf, jeg vedder på; (jf, det setter jeg hodet mitt i pant på). 
Det vet da fanden – Jf, fanden vet; (jf, fanden heller); (jf, fanden ta deg). 
Det vet da fåglarna (sve) – Det vet jeg slett ikke; det har jeg ingen anelse om.  
Det vet ethvert barn – Det vet alle og enhver, (selv de mest uopplyste); (jf, ethvert 
barn vet / kan se); (jf, være dum som en sau); (være dum som et nek). 
Det vil bli et forferdelig hus – Det venter (noen) voldsom kjeft el. kritikk; (jf, en 
huskestue); (jf, ikke til å være i hus med); (jf, åpent hus).  
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Det vil helst gå bra – Brukes for å uttrykke beroligelse el. trøst i en uheldig el. fortvilt 
situasjon; (jf, kommer tid kommer råd); (jf, bedre sent enn aldri). 
Det vil jeg ikke ha på meg – Jf, ikke ville ha noe sittende på seg. 
Det vil jeg ikke høre tale om – 1. Det kan jeg slett ikke akseptere, (f eks. et høflig 
tilbud) 2, det er ikke aktuelt; (jf, ikke tale om). 
Det vil jeg se før jeg tror det – Brukes for å uttrykke sterk tvil el. mistro; det tviler jeg 
på (vil skje); (jf, ikke se skogen for bare trær). 
Det vil seg ikke – Det går ikke (lett), det lykkes dårlig; det går ikke så glatt som man 
kunne håpe; (jf, være sin egen lykkes smed); (jf, djevelen ligger i detaljene). 
Det vil si – Brukes som innledning til en presisering el. forklaring på noe; det betyr; 
med andre ord; (jf, tale i klart språk); (jf, si noen velvalgte ord). 
Det vil ta seg nydelig ut (om) – Det vil være bra dumt (om); det vil virke flaut (hvis); 
(jf, du er meg en nydelig en); (jf, ikke ligne grisen).  
Det vil tiden vise / tiden vil vise – Det vet vi først engang i fremtiden; (jf, den som 
lever får se); (jf, den tid, den sorg); (jf, det får tiden vise). 
Det ville vest / det ville vesten – Det vestlige USA som var preget av lovløshet i 
nybyggertiden; (jf, være det (rene) ville vesten). 
Det øser ned – Det regner voldsomt; det øsregner; (jf, det høljer ned). 
Detronisere noen – 1. Styrte noen ned fra tronen, (kongen) 2. frata noen en 
lederposisjon, (f eks. som partileder) 3. overta noens posisjon som mester, (f eks. som 
skikonge el. verdensmester i sjakk), (jf, en regjerende mester).  
Dette av lasset – 1. Miste tråden; ikke klare å følge med på resonnementet 2. ikke 
greie å holde følge (med noen), (på tempoet); (jf, komme til kort).   
Dette er bare blåbær – Jf, det / noe er bare blåbær. 
Dette er det verste jeg har hørt – Jf, dette går over alle grenser; (jf, nå står ikke verden 
til påske); (jf, gå fra galt til verre); (jf, være verre enn verst). 
Dette er helt hull i hodet / (høl i hue) – Jf, det / noe er hull i hodet. 
Dette er ikke et enten eller men et både og – Brukes for å uttrykke at noe gjelder 
begge deler, (saker el. områder) og ikke bare det ene. 
Dette er ikke min dag – Brukes i skuffelse el. oppgitthet; dette er en dag hvor i alt går 
galt og ingenting lykkes for meg; (jf, ha dagen). 
Dette er ikke mine ord – 1. Det er ikke min idé el. tanke 2. dette er det andre som har 
ment el. sagt; (jf, sann mine ord); (jf, et ord er et ord).  
Dette er intet blivende sted – 1. Her kan el. tørr jeg / vi ikke fortsette å være 2. her 
gidder jeg ikke å være lenger; (jf, det blåser rundt ørene på noen).  
Dette er kjente strofer – Dette er noe vi har vi hørt før; dette er har vi hørt (altfor) 
ofte; (jf, den samme gamle melodi); (jf, ikke ha en tone i livet). 
Dette er livet – Brukes for å uttrykke stor tilfredshet med sin aktuelle tilværelse el. en 
aktivitet; bedre kan man ikke ha det; (jf, sette noe ut i livet). 
Dette er nå historie – 1. Dette er (for lengst) forbi el. foreldet, (en sak) 2. dette er nå 
gammeldags el. historisk, (f eks. en måte å gjøre noe på); (jf, være fra steinalderen). 
Dette er sannelig saker – 1. Jf, det var saker det 2. dette er nesten sjokkerende, (jf, 
skumle saker); (jf, være en sak for seg); (jf, av den annen verden). 
Dette er toppen – 1. Dette er det beste el. morsomste (noen kan tenke seg) 2. dette er 
det frekkeste el. mest uforskammede, (noen kan finne seg i). 
Dette gir ikke brød / dette giver intet brød – Dette kommer det ikke noe godt ut av. 
Dette går over alle grenser – Dette overskrider det som er fornuftig el. akseptabelt; 
dette går for vidt; dette er helt vilt; (jf, være på grensen). 
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Dette går over min forstand, (og langt inn i prestens) (2) – Jf, det / noe går over noens 
forstand; (jf, ikke skjønne (mer enn) katta); (jf, snakke som man har forstand til). 
Dette har du ikke sugd av eget bryst – Jf, suge noe av eget bryst. 
Dette lukter det av – Dette virker mistenkelig; dette er noe lureri; (jf, denne saken 
lukter det av); (jf, lukte lunta); (jf, lukte blod). 
Dette og hint – Både det ene og det andre; mange forskjellige ting, (jf, likt og ulikt). 
Dette rimer ikke – Dette stemmer ikke; dette høres helt usannsynlig ut; dette kan ikke 
være sant; (jf, et visvas / visvas); (jf, være helt på jordet).   
Dette sammen som en sekk – Brukes for å uttrykke at noen ikke kan stå på beina, f 
eks. av utmattelse; (jf, som sluppet ut av en sekk); (jf, være mørkt som i en sekk). 
Dette skal han få betale dyrt for – Dette skal han få unngjelde for; dette skal han 
komme til å angre på; (jf, få svi for noe); (jf, øye for øye, tann for tann). 
Dette tar kaka – 1. Dette er det aller beste, toppen el. det som går av med 
førstepremien 2. dette er det dummeste, rareste el. mest spesielle jeg har hørt. 
Dette var ikke hans dag – Denne gang lyktes det ikke for ham; ingenting gikk som 
planlagt el. håpet for ham; (jf, ha dagen); (jf, det kommer dager etter disse). 
Diametrale motsetninger – Jf, være diametrale motsetninger. 
Dikkedarer / ikke flere dikkedarer nå takk (2) – 1. Unødig utsmykning; snirklete 
ornamenter 2. unødvendige formaliteter, detaljer el. omsvøp; det rene dill.   
Dill / har du hørt sånt dill – 1. En krydderplante 2. tull og tøys; vrøvl. 
Dilldall – 1. Tøys og tull; vrøvl; (jf, snikksnakk) 2. unødige småsaker; duppedingser. 
Dilte etter noen – 1. Småløpe etter noen; luske el. lunte etter noen 2. ape slavisk etter 
noen; bestemme seg for det samme el. handle som de andre. 
Dilte i rumpa på noen – Følge etter noen hele tiden; være påtrengende el. masete 
overfor noen; (jf, renne i ræva på noen); (jf, en mammadalt). 
Din banditt – 1. Brukes som skjellsord; din slyngel; din snik 2. brukes i kjærlig tiltale 
av en person, (særlig til barn som lager ablegøyer el. narrestreker). 
Din feige hund – Brukes som skjellsord el. drepende kritikk; (jf; en reddhare). 
Din siste time er kommet – Nå skal du dø; nå skal du bøte med livet; (jf, jeg trodde 
min siste time var kommet); (jf, klokken er slagen). 
Din snik / du, din snik – Din luring; din lømmel; (jf, en snik).   
Din vilje er min lov – Brukes for å uttrykke oppofrende el. absolutt støtte, (ofte 
ironisk); (jf, ha en vilje av stål); (jf, lovens lange arm).  
Dingeldangel – Jf, et dingeldangel; (jf, tingeltangel).   
Direkte tale – 1. Ordrett gjengivelse av en persons ytring el. tanke, (litteratur) 2. klar 
og utvetydig beskjed el. måte å si noe på; (jf, i klare / rene ordelag). 
Diske opp med noe / de disket opp med den verste løgnhistorien (2) – 1. Dekke opp 
med noe; servere noe 2. fremsette noe; fortelle noe; (jf, varte opp med noe). 
Diskutere pavens skjegg – 1. Diskutere noe som ikke eksisterer el. er helt uvesentlig 
2. krangle om bagateller; (jf, et flisespikkeri); (jf, være stolt som en pave). 
Ditt og datt / ditten og datten – Både det ene og det andre; mange forskjellige ting.   
Djevelen er / ligger i detaljene – Brukes for å uttrykke at det ofte er de små tingene og 
detaljene som er mest kronglete el. vanskelig; (jf, en djevel). 
Djevelens advokat – En person som argumenterer for synspunkter som er upopulære 
el. kontroversielle i en bestemt krets; en som peker på el. fremhever det negative i en 
sak; (jf, opptre som djevelens advokat); (også, gjøre seg til, spille el. være). 
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Djevelens verk / plastikk er djevelens verk (1) – 1. Noe som regnes for skapt av 
djevelen el. den onde 2. noe som er dårlig, irriterende el. ubehagelig; (jf, det har 
fanden skapt); (jf, være en djevel til noe); (jf, djevelen sitter i detaljene).  
Dolke noen i ryggen – Angripe noen på en forrædersk måte; opptre illojalt overfor 
noen; (jf, bli dolket i ryggen); (jf, stikke en kniv i ryggen på noen).  
Dolle seg opp – Kle seg i elegante el. jålete klær; sminke og pynte seg, (som en 
dukke), (om kvinner / jenter); (jf, gjøre seg lekker). 
Dommens dag – 1. Den ytterste dag (religion); dommedag 2. den dag man får vite 
resultatet av noe el. en viktig avgjørelse faller; (jf, en dommedag). 
Dovne seg – Late seg; drive dank; (jf, en dovenpeis); (jf, en lathans). 
Dra / hale ordene ut av munnen på noen – (Måtte) slite for å få noen til å snakke el. 
fortelle, (særlig om noe bestemt); (jf, være en mann av få ord).  
Dra / reise / stryke sin kos – Dra sin vei; reise vekk; forsvinne. 
Dra / trekke på smilebåndet – Smile svakt; smile lurt el. underfundig; smile velvillig 
el. ironisk; (jf, smile i skjegget); (ikke være noe å le av). 
Dra av gårde – Dra av sted; reise sin vei; (jf, der i gården). 
Dra beina etter seg – 1. Bevege seg svært sakte; somle 2. ikke gidde å få opp farten  ̧(f 
eks. i arbeidet); (jf, slepe føttene etter seg); (jf, ha bly i beina). 
Dra dit pepperen gror – 1. Reise langt vekk 2. forsvinn; pell deg vekk. 
Dra fanden i vold – 1. Dra langt vekk; dra sin kos 2. forsvinn; kom deg vekk; (jf, dra 
til helvete); (jf, bo / ligge fanden i vold); (jf, gå fanden i vold).  
Dra i felten – 1. Dra ut på slagmarken el. i krig 2. gå til kamp el. angrep (på noe); 
kjempe (mot noe) (jf, arbeide i felten); (jf, gå til felts mot noen / noe).   
Dra i gang noe – Få i gang noe; starte opp noe; innlede noe; (jf, ta det første 
spadestikk); (jf, starte med to tomme hender). 
Dra i hver sin ende av tauet – Motarbeide hverandre; jobbe mot forskjellige mål. 
Dra i langdrag – Jf, trekke i langdrag; (jf, to skritt frem og ett tilbake).  
Dra i samme ende av tauet – Samarbeide godt; jobbe mot samme mål. 
Dra kjensel på noe / jeg dro kjensel på det røde skaftet – Kjenne (igjen) noe; 
identifisere noe; (jf, kjenne noe som sin egen bukselomme). 
Dra kjensel på noen / hun dro kjensel på stemmen hans – (Etter hvert) kjenne igjen 
noen; (jf, kjenne lusa på gangen); (jf, kjenne sine pappenheimere). 
Dra land og strand rundt / han dro land og strand rundt med sitt budskap – Reise vidt 
omkring; besøke mange steder; (jf, den må du (dra) lenger ut på landet med).  
Dra lasset – Ta de største anstrengelsene; gjøre det meste av arbeidet; (jf, trekke det 
tyngste lasset); (jf, bære byrdene); (jf, stå i spissen for noe). 
Dra lærdom av noe – 1. Få kunnskap el. vinne erfaring av noe 2. få en advarsel el. 
nyttig lærepenge av noe, (uheldig el. negativt); (jf, få seg en leksjon). 
Dra noe i land / forslaget ble dratt i land med noen få stemmer – Få noe på plass; få 
noe vanskelig gjennomført el. avsluttet på en vellykket måte; (jf, dra seieren i land). 
Dra noe i tvil – Tvile på noe, (og evt. gi uttrykk for det); ikke stole på at noe er sant. 
Dra noen etter ørene / jeg må slippe å dra deg etter ørene (2) – 1. Bruke vold el. makt 
mot noen 2. tvinge el. presse noen; (jf, tvinge noen / noe i kne). 
Dra omsorg for (noen / noe) – Sørge for (noe); ta seg av (noen / noe). 
Dra opp til uvær – Jf, trekke opp til uvær; (jf, komme som et uvær).  
Dra pokker i vold – Jf, dra fanden i vold; (jf, pokker ta deg). 
Dra på det / hun dro på det, og jeg tenkte mitt – Nøle med å svare el. uttale seg. 
Dra på geipen – Sette opp et surt el. grettent ansikt; (jf, henge med geipen). 
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Dra på årene – (Begynne å) bli eldre; være godt voksen; eldes. 
Dra seg selv opp etter håret – Gjøre en kraftanstrengelse og redde seg ut av en 
ubehagelig situasjon; ta seg sammen; (jf, løfte seg selv etter håret). 
Dra seieren i land – Seire (etter en hard dyst); vinne i skarp konkurranse. 
Dra sin vei – Forsvinne; reise avgårde; (jf, dra / reise / stryke sin kos). 
Dra sitt siste sukk – Dø; utånde; (jf, trekke sitt siste sukk). 
Dra til Bloksberg – 1. Forsvinn; pell deg (langt) vekk; dra til helvete 2. utrykk for 
overraskelse el. bestyrtelse; nei, hva er det du sier; (jf, gå til Bloksberg). 
Dra til helvete / hun ba ham dra til helvete – Jf, be noen dra til helvete. 
Dra til noen – Slå noen; gi noen et knyttneveslag; (jf, gi noen en på trynet). 
Dra til sjøs – 1. Dra i sjøfart; mønstre på som sjømann 2. brukes som utrop for å 
uttrykke forundring el. positiv overraskelse; det var som pokker; jøss. 
Dra tømmerstokker – 1. Trekke trestokker 2. snorke; (jf, tømre sammen noe). 
Dra ut / møtet dro ut – Jf, trekke ut; (jf, trekke i langdrag). 
Dra ut tiden – Jf, trekke ut tiden; (jf, få tiden til å gå). 
Dreie / vende (seg) om på hælen – Snu seg hurtig og besluttsomt, (fordi man har det 
travelt el. er overrasket el. sint); (jf, dreie kniven om i såret). 
Dreie hodet rundt på noen – 1. Gjøre noen fortumlet 2. gjøre noen forelsket i seg. 
Dreie kappa etter vinden – Jf, snu kappa etter vinden. 
Dreie kniven rundt i såret – Gjøre en ubehagelig el. smertefull situasjon verre, (ved å 
minne om noe); (jf, gjøre vondt verre); (jf, strø salt i såret). 
Dreie noen rundt lillefingeren – Jf, sno / snurre noen rundt lillefingeren. 
Dreie nøkkelen om – Avslutte en virksomhet el. forretning, (ofte pga. svak økonomi); 
stenge for godt; (jf, en nøkkel); (jf, en nøkkelperson). 
Drepe noen med kaldt blod – Drepe noen uten skrupler el. følelsesmessige 
anfektelser; drepe noen med rolig overlegg; (jf, være kald som is).  
Drikk og svir – Turing og festing; fyll og fornøyelser; (jf, en svir / svir). 
Drikke av visdommens kilde – Brukes (særlig litterært) om å ta til seg boklig lærdom; 
suge til seg kunnskaper og visdom; (jf, øse av sine kunnskaper). 
Drikke den bitre kalk – Jf, tømme en bitter kalk; (jf, en bitter pille). 
Drikke en skål for noen / noe – Skåle og drikke av sitt glass til ære for noen / noe. 
Drikke med begge hender – Helle i sag brennevin; (jf, drikke som en svamp). 
Drikke noe som vann – Drikke mye uten å bry seg om alkoholinnholdet. 
Drikke noen under bordet – Drikke alkohol (om kapp) sammen med noen så denne 
drikker for mye; skjenke noen så full at han faller av stolen / siger under bordet. 
Drikke opp pengene (sine) – Bruke det meste av det man tjener på alkohol; ruinere 
seg selv pga. drikking; (jf, bruke; (jf, tjene penger som gress); (jf, for alle pengene). 
Drikke seg fra gård og grunn – Jf, drikke seg til fant. 
Drikke seg fra sans og samling – Drikke seg halvt bevistløs. 
Drikke seg til fant – Drikke seg til fattigdom el. ruin.  
Drikke som en kalv – Drikke fort og mye; tylle i seg; belme; (ikke om brennevin). 
Drikke som en svamp – Drikke alkohol i store mengder; være drikkfeldig; (også, 
røyke som en svamp); (jf, være full som en alke); (jf, gagen derpå). 
Drikke som et svin – Drikke mye alkohol; drikke uten måtehold; være drikkfeldig. 
Drikke tett – Drikke (for) mye alkohol på en gang el. i løpet av kort tid. 
Drit og dra – Brukes som avvisende el. foraktelig utsagn; (jf, ryk og reis). 
Drite i noen / noe / henne driter jeg i / det driter jeg (loddrett) i – Gi blaffen i noen / 
noe; være fullstendig likegyldig til noen / noe. 
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Drite på draget – 1. Skite på skåka, (hest) 2. dumme seg ut; gjøre en stor tabbe, (da 
man helst skulle imponere); (jf, slå på skåka og mene merra). 
Drite seg ut – 1. Dumme seg ut; gjøre seg til latter 2. gjøre det dårlig (i konkurranse); 
overraskende gå på et stort nederlag; (jf, trampe i klaveret): (jf, bite i gresset). 
Drite ut noen – Gjøre narr av noen; latterliggjøre el. ydmyke noen; (jf, slenge dritt til 
noen); (jf, drive gjøn med noen); (jf, drite på draget).  
Drive / flyte med / følge strømmen – Gjøre som alle andre; følge flertallet; tenke el. 
handle i overensstemmelse med den herskende mening el. tendens. 
Drive / ha maskepi med noen – Ha en hemmelig forståelse, avtale el. 
sammensvergelse med noen, (med svikefullt formål); (jf, et hemmelighetskremmeri). 
Drive ap med noen – Erte noen; holde noen for narr; harselere med noen; holde leven 
med noen; (jf, en apestrek / apestreker); (jf, holde noen for narr). 
Drive dank – Gå å slenge uten å gjøre noe; være uvirksom; drive lediggang. 
Drive det for langt / nå har du drevet det for langt – Gå for langt; overdrive; gjøre mer 
enn det som er passende el. forsvarlig; (jf, gå for vidt). 
Drive det langt – Nå langt frem el. opp (i sitt yrke el. på et innsatsområde); (jf, nå 
langt i verden); (jf, klatre på rangstigen); (jf, komme høyt på strå). 
Drive det til noe / hun kommer til å drive det til noe – Oppnå en viss dyktighet, rang 
el. stilling; bli til noe (i livet); nå langt; (jf, komme seg frem (her) i verden). 
Drive flisespikkeri – Gjøre stort vesen av ubetydelige småting; drive med detaljert 
pirk el. ordkløyveri; (jf, hårkløveri); (jf, en flisespikker). 
Drive for vær og vind – 1. Om båt som ikke lenger kan styres 2. foregå planløst; være 
uten retning el. holdepunkt; være overlatt til tilfeldighetene. 
Drive gjøn med noen – Gjøre narr av noen; erte noen; (jf, holde leven med noen). 
Drive klappjakt på noen / det drives klappjakt på opposisjonelle – Drive systematisk 
forfølgelse av en person el. gruppe, for avsløring el. straff; (jf, en klappjakt). 
Drive med narrestreker – Holde på med tåpelige el. narraktige påfunn. 
Drive med noe på si – Gjøre noe i tillegg til sin hovedvirksomhet, (yrke); drive med 
noe utenom sin hovedinteresse, (f eks. en annen idrett).  
Drive noen fra skanse til skanse – 1. Presse noen til å måtte oppgi den ene posisjon 
etter den andre 2. få noen til å måtte fortelle el. innrømme mer og mer.  
Drive noen fra vettet – Jf, drive noen til vanvidd; (jf, være fra vettet). 
Drive noen i armene på noen / noe – 1. Fremtvinge en (uheldig allianse) mellom to 
parter 2. være skyld i at noen går over til motstanderen el. til den / det som man selv 
bekjemper; (jf, holde noen / noe på armlengdes avstand). 
Drive noen til fortvilelse – Gjøre noen helt fortvilet el. oppgitt; gi noen dyp sorg.  
Drive noen til vanvidd – Jf, noen / noe driver noen til vanvidd.  
Drive rovdrift på noe – Hensynsløst utnytte el. misbruke noe; belaste noe på en helt 
uvettig måte, (f. eks. sildebestanden el. naturen).  
Drive rovdrift på noen / han driver rovdrift på sine ansatte – (Hensynsløst) utnytte el. 
misbruke noen; (jf, trekke (store) veksler på noen / noe). 
Drive rovdrift på seg selv – Drive seg selv for hardt; stå på så det går utover helsa.  
Drive sitt spill – Utøve sin lunefulle, ofte beregnende el. manipulerende virksomhet. 
Drive spøken for langt – Drive noe så langt at det kan bli farlig el. skadelig, (og ikke 
lenger morsomt); (jf, noe er ikke til å spøke med).  
Drive tuskhandel – Drive byttehandel, (ved kjøpslåing og knep); (jf, en hestehandel). 
Drive ut demoner – Brukes om en religiøs (katolsk) praksis for å fjære onde ånder 
som antas å ha tatt styringen over en person; eksorsisme. 
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Drive vranglære – 1. Forkynne en falsk el. kjettersk (religiøs) lære 2. lære bort noe 
som ikke er i samsvar med anerkjent kunnskap el. vitenskap.  
Droppe noe / dropp idéen (2) – 1. La noe falle ned 2. gi opp (å gjennomføre) noe.  
Droppe noen – Avbryte et forhold til noen, (særlig en kjæreste).  
Drukne i noe / vi drukner snart i reklame – Komme bort i noe; bli overlesset av noe; 
bli nedgravd i noe; (ofte i arbeid); (jf, sitte nedsyltet i arbeid). 
Drukne sine sorger – Drikke (mye) alkohol for å døyve sin sorg el. smerte. 
Drømme seg bort – Falle i dype tanker; tenke på noe helt annet; være åndsfraværende. 
Drøssevis / jeg fikk drøssevis med frierbrev – I store mengder; mye; mange; (jf, en 
drøss); (jf, i bøtter og spann); (jf, i haugevis). 
Dråpen som får begeret til å flyte over – Det som virker som den utløsende kraft; det 
som får tålmodigheten til å briste; (jf, det var dråpen som fikk begeret til å flyte over). 
Du er deg selv lik – Det er typisk deg, (positivt og negativt); du har ikke forandret deg 
det minste; (jf, være den gode gamle); (jf, bære sin hatt som man vil). 
Du er en engel / å, du er en engel – Brukes om en uvanlig snill, tålmodig el. hjelpsom 
person; (jf, en engel); (jf, være god som gull).  
Du er en knupp – Brukes om en enestående snill, flink og hjelpsom person, (ofte 
barn); (jf, du er knuppen på dasslokket).  
Du er en nydelig plante – Bukes om en uoppdragen el. umulig person, (ofte eget 
avkom); du er en stor tullekopp; (jf, en rabagast). 
Du er en skitt – Du er en ussel el. ynkelig person; (jf, det gikk skitt med noen). 
Du er gutten i røyken / buret – Brukes for å uttrykke ros el. anerkjennelse.  
Du er ikke bleik – Brukes om en person som ikke er redd for noe el. nøler med å ta 
fatt på noe; du er ikke skvetten; (jf, ikke være bleik for noe). 
Du er ikke riktig klok – Brukes for å utrykke ros el. kritikk til en person som gjør noe 
modig, dristig el. dumt; er du gått fra vettet; (jf, være fra vettet).    
Du er ikke sann – Brukes om en person som (stadig) overrasker el. sjokkerer, (positivt 
el. negativt); du er fantastisk, (f eks. dyktig, modig el. veldig dum). 
Du er ikke snau – 1. Brukes når en person tar kraftig i, overdriver el. er ubehersket 2. 
brukes når en person er svært dyktig; du klarer det utrolige; (jf, ikke være snauere enn 
(at)); (jf, være litt av en, (noen / noe), f eks. tøffing). 
Du er kniven – Jf, være kniven, (jf, stikke sverdet i skjeden / sliren). 
Du er knuppen på dasslokket – Jf, en knupp; (jf, du er en engel).  
Du er meg en fin en – Brukes som ironisk kommentar til noen som har gjort noe dumt 
el. ikke har holdt ord; jammen gjør du mye rart; (jf, en nydelig nellik). 
Du er meg en fin fyr – Jf, du er meg en fin en; (jf, være fin på det). 
Du er meg en gåte – Sies til en person man ikke skjønner hva egentlig vil el. mener; 
jeg skjønner meg ikke på deg; (jf, være gåtefull). 
Du er meg en nydelig en – Jf, du er meg en fin en; (jf, være litt av et støkke (stykke). 
Du er meg jammen en nydelig nellik – Brukes om en person som gjør underlige ting, 
ofte litt på kanten; du er litt av en type; (jf, en underlig skrue). 
Du er og blir den samme – Du har ikke forandret deg på en flekk; du er ikke blitt noe 
bedre med årene; (jf, ikke være god å hanskes med). 
Du er så dum at det ryker av deg – Brukes som kommentar til en person som har gjort 
el. sagt noe man synes er helt idiotisk el. som man er kraftig uenig i; du er jo 
fullstendig idiot; (jf, være helt korka); (jf, mangle gangsyn).  
Du er toppen – 1. Brukes for å uttrykke anerkjennelse el. ros 2. brukes som utrykk for 
sjokk el. kritikk; (jf, ta kaka); (jf, være uten sammenligning den / det som). 
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Du er vel ikke født i går / si meg, ble du født i går – Jf, ikke være født i går. 
Du fornekter deg ikke – Jf, du er deg selv lik; (jf, ikke ligne grisen). 
Du gode min – Jf, du store min; (jf, du verden); (jf, holde opp mens leken er god). 
Du godeste – Brukes som utrop for å uttrykke overraskelse, forundring el. bekymring.   
Du har ikke noe du skulle ha sagt – Jf, ikke ha noe å skulle ha sagt. 
Du høster som du sår – Jf, som man sår, skal man høste; (jf, så splid, (mellom noen)). 
Du kan bare gå hjem og legge deg – Jf, noen kan bare gå hjem og legge seg. 
Du kan bare ha det så godt – Jf, noen kan bare ha det så godt. 
Du kan bare vente deg – Du kan være sikker på at jeg skal hevne meg; du skal få svi. 
Du kan få sagt det – 1. Du er jammen god til å formulere deg 2. du vrir det nå til, (til 
din fordel); (jf, være godt skåret for tungebåndet). 
Du kan gi deg fanden på at / du kan gi deg fanden på at hun står der allerede – Vær du 
sikker på at …; (jf, gi seg fanden på noe); (jf, fanden ta deg).  
Du kan saktens snakke – Det er lett nok for deg å snakke (om en alvorlig sak) når du 
ikke selv er involvert; (også, det kan man saktens lure på).  
Du kan så si – Det har du rett i; akkurat; (jf, det kan du si). 
Du milde / store himmel – Brukes for å uttrykke overraskelse, beundring el. lettelse. 
Du milde Moses / du milde Moses for en opplevelse – Jf, milde Moses. 
Du må (da) være syk – 1. Det virker som du har fått en sykdom, (f eks. influensa) 2. 
du må da være gal; er du helt vanvittig; du kan ikke være riktig klok. 
Du selger flesk – Underkjolen din synes nedenfor skjørte- el. kjolekanten. 
Du ser ikke ut – 1. Du ser fæl el. forferdelig ut 2. du har griset el. skitnet deg til. 
Du sier noe – Brukes for å uttrykke at det den andre sier er en god idé og fortjener 
oppmerksomhet; (jf, en genistrek); (jf, to sjeler en tanke.  
Du skal få – Brukes som utbrudd; du skal få straff el. en omgang juling.  
Du skal få igjen – Du skal få gjennomgå, jeg skal hevne meg på deg. 
Du skal få / kommer til å sanne mine ord – Du kommer til å erkjenne at det jeg sier er 
sant; (jf, sann mine ord); (jf, merk deg mine ord).  
Du skal få svi – Du skal få unngjelde; du skal få din fortjente straff; (jf, få svi for 
noe); (jf, svare med samme mynt); (jf, en svinepels). 
Du skal ikke gå over bekken etter vann – Jf, gå over bekken etter vann. 
Du skulle bare vite / visst – Hvis du kjente sannheten ville du nok skifte mening. 
Du skulle snakke – Brukes som irritert avvisning av en (vill) beskylding; du er vel 
ikke noe bedre selv; (jf, de er to alen av samme stykke).    
Du slette tid – Brukes for å uttrykke overraskelse, begeistring el. bestyrtelse; kjære 
meg; (jf, se ut som man er falt ned fra månen). 
Du snakker (meg om) / du snakker om flott forestilling – Brukes for å betegne noe 
storartet el. uttrykke forbauselse; har du sett / hørt på maken. 
Du snakker som du har forstand / vett til – Det var dumt sakt; har du hørt slik prat. 
Du spør som du har vett / vettet til – Det du spør om er helt uaktuelt; du skjønner ikke 
hva det er snakk om; (jf, snakke i ørska); (jf, en kronidiot / din kronidiot). 
Du store / milde kineser – Brukes for å uttrykke overraskelse, bestyrtelse el. 
forundring; du godeste; (jf, stå som himmelfallen).  
Du store all verden / du store verden – Brukes som uttrykk for (positiv) overraskelse, 
beundring el. anerkjennelse; (jf, du verden); (jf, hva i all verden). 
Du store min – Uttrykk for (positiv) overraskelse el. forbløffelse; jøss; du verden. 
Du store mirakel – Jf, du store all verden; (jf, miraklenes tid er ikke forbi).  
Du store tid – Jf, du store all verden; (jf, det tid, den sorg). 
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Du store verden – Brukes som utrop for å gi uttrykk for overraskelse el. beundring.  
Du tar kaka / du tar sannelig kaka – Du er ikke snau; du overgår alt og alle (positivt 
og negativt); (jf, være noe av dimensjoner); (jf, toppen av kransekaka). 
Du tar prisen – Du er makeløs; du er toppen; du overgår alle. 
Du verden / du store verden – 1. Brukes for å uttrykke overraskelse, forundring el. 
bekymring 2. brukes som ros el. akklamasjon; (jf, hva i all verden). 
Du vil ikke nyse vel – Du vil vel ikke komme her å påstå noe slikt; ikke gjør deg 
viktig; (jf, nyse på noe); (jf, høre en lus hoste). 
Du, å du / du, å du hvor spennende det ble – Brukes for å uttrykke at man er 
overveldet, (sterkt grepet el. imponert); (jf, være målløs). 
Dukke frem – Komme til syne; vise seg; (jf, dukke opp); (jf, komme for en dag). 
Dukke ned i noe – Fordype seg i noe; studere noe grundig.  
Dukke noen / hun dukket ham kraftig (2) – 1. Senke noen ned i vann 2. sette noen på 
plass; gjøre (en hoven person) flau el. skamfull ved en kraftig tilrettevisning. 
Dukke opp – 1. Vise seg (plutselig); komme til syne 2. opptre på arenaen; gjøre seg 
gjeldende; (jf, komme frem i lyset); (jf, komme inn fra høyre); (jf, ut av det blå). 
Dukke opp som troll av eske – Vise seg plutselig; komme overraskende, (og når man 
minst aner det); (jf, komme som en reddende engel); (jf, komme ut av det blå).  
Dukke seg (ned) – 1. Bøye hodet og (over)kroppen nedover; gjøre seg liten 2. opptre 
unnvikende el. ydmykt; (jf, bøye hodet); (jf, bøye seg for noen). 
Dumme seg loddrett ut – Jf, dumme seg ut; (jf, gjøre det helt store). 
Dumme seg ut – Gjøre el. si noe dumt; blamere seg; (jf, gjøre seg til latter). 
Dumme ut noen – Gjøre narr av noen; latterliggjøre noen; (jf, henge ut noen). 
Dumpe (med et brak) – Stryke til eksamen; (jf, stå med glans). 
Dumpe borti noe / han dumper borti mye rart – Tilfeldig komme el. treffe borti noe; 
bli involvert i noe; (jf, ha mange baller i lufta). 
Dumpe noen / hun har dumpet ham – Gjøre det slutt med noen, (om kjæresteforhold); 
vrake noen; (jf, gi noen på båten); (jf, kaste noen på dør).  
Dumpe opp i noe / jeg dumpet midt opp i et fryktelig lurveleven – Plutselig (og 
ufrivillig) komme opp i noe (ubehagelig); havne midt oppi noe. 
Dumpe over noe – Tilfeldigvis komme over noe; ved en tilfeldighet få tak i noe. 
Dumpe på noen – Plutselig og uventet treffe på noen; støte på noen, (ofte noen man 
kjenner); (jf, det var en sjelden mann å se); (jf, en viss mann). 
Dumpe rett i fanget på noen – Jf, det / noe dumpet rett i fanget på noen. 
Dumpe ut med noe – Rent ufrivillig komme til å si noe; (jf, plumpe ut med noe). 
Duppe av – Blunde; dorme el. sove (en kort stund), (ofte sittende).  
Dure fram / i vei – Drive på uten hensyn; kjøre på uten omtanke (for andre). 
Dy seg – Avholde seg fra å gjøre noe meget fristende; holde seg; bare seg; (jf, ikke 
kunne dy seg); (jf, holde seg i skinnet); (jf, holde fingrene av fatet). 
Dyrenes konge – Brukes om en voksen hanløve; (jf, skogens konge). 
Dyrke mammon – Dyrke materiell eiendom og rikdom; ligge under for (fordervende) 
pengebegjær; (jf, mammon); (jf, ha ræva full av penger).   
Dyrke noe / dyrke et bekjentskap (2) / dyrke sitt talent (2) – 1. Drive fram noe 
(nyttevekster); avle noe 2. utvikle noe; drive med noe (med iver), (f eks. en hobby) 3. 
betrakte noe med begeistring el. beundring; (jf, ha grønne fingre). 
Dyrke noen – Beundre noen, (ofte overdrevent el. kritikkløst); vise ærefrykt for noen; 
(jf, forgude noen); (jf, stille / sette noen på en pidestall).  
Dysse ned noe – Sørge for at noe (en lei sak) ikke blir omtalt el. alminnelig kjent. 



                                                               
 

91 

Dysse ned noen – Få noen til å falle til ro el. tie; (jf, stoppe munnen på noen). 
Dysse noen i søvn – Få noen (barnet) til å sove ved å nynne; bysse noen i søvn. 
Dø av latter / skrekk / skam / tørst / sult – Jf, være ved å dø av noe.  
Dø etter (å få vite / se noe) – Være svært ivrig el. nysgjerrig etter (å få vite / se noe).  
Dø for egen hånd – Begå selvmord; ta sitt eget liv; (jf, være stille som i graven). 
Dø i synden – Unngå de ubehagelige følger av en handling man har begått; (oftest 
brukt nektende) (jf, ikke dø i synden); (jf, hun ville vende seg / rotere i sin grav). 
Dø med støvlene / skoene på – Dø mens man er i full vigør el. aktivitet; dø plutselig, 
(og ikke på sotteseng); (jf, ta noe med seg i graven). 
Dø mett av dage – Dø i svært høy alder; dø gammel og utlevd; (jf, være mett av 
dage); (jf, stå med det ene bein i graven). 
Dø på sotteseng – Dø på sitt sykeleie; dø av sykdom; (jf, ligge på sotteseng). 
Dø som fluer / slavene døde som fluer på overfarten – Dø (hurtig og) i stort mengder; 
dø i massevis, (særlig pga. epidemier, hungersnød el. krig); (jf, falle som fluer).  
Dø ut – 1. Bli borte; forsvinne litt etter litt 2. opphøre å eksistere; forsvinne, (f eks. 
slekt, planteslag el. dyrerase); (jf, takke for seg). 
Død og pine – 1. Brukes som kraftuttrykk i utrop ved overraskelse el. bestyrtelse 2. 
brukes som mildt bannord, (ofte for å understreke en personlig holdning el. 
nødvendighet); for fanken; (jf, pinadø); (jf, en pest og en plage). 
Død og plage – 1. (Eg. fra historien om Kristi lidelse og død); 2. jf, død og pine.  
Dødens forgård – Jf, helvetes forgård; (jf, en dødssynd). 
Dømme noen / noe nord og ned – 1. Kritisere el. fordømme noen / noe sterkt; ikke 
levne noen / noe den minste ære 2. anta el. spå at noen / noe ikke vil ha noen sjanse til 
å lykkes; (jf, gå nord og ned); (jf, etter alle solemerker å dømme). 
Dør om dør / de bor fredelig dør om dør – Ved siden av hverandre; som naboer. 
Døren er / står åpen / min dør er alltid åpen – Man er velkommen til å komme på 
besøk el. å diskutere noe; (jf, feie for sin egen dør). 
Dørstokkmila er alltid lengst – Det første skritt er alltid det vanskeligste; begynnelsen 
er alltid verst; (jf, godt begynt er halvt fullendt); (jf, en dørstokkmil). 
Dåre noen / han dåret henne i senk – Beta el. fortrylle noen; virke tiltrekkende på 
noen; (jf, en pikenes jens); (jf, en skjørtejeger). 
Ebbe i kassen – Jf, det er ebbe i kassen; (jf, være per kasse). 
Ebbe ut – Langsomt avta i styrke el. omfang og evt. forsvinne helt.  
Edder og galle – Brukes om harde, negative ord el. bitre utsagn; (jf, spy edder og 
galle); (jf, en kjeftesmelle); (jf, være stygg i kjeften / munnen). 
Egenhendig – 1. Uten hjelp fra andre; selv 2. som bestemmer alene og uten å rådføre 
seg med andre; ved egen drift el. dyktighet; (jf, på egen hånd). 
Eget kjøtt og blod – Jf, noens eget kjøtt og blod; (jf, blod er tykkere enn vann). 
Egge til dåd – Inspirere, oppildne el. mane til handling el. aksjon; (også, egge til strid 
el. kamp); (jf, gå / stå i bresjen for noen / noe). 
Egget vil lære høna å verpe – Den (unge og) uerfarne vil belære den erfarne. 
Ei / en mus / musa / hun klødde seg på musa (2) – 1. En liten gråbrun gnager 2. 
brukes som folkelig betegnelse for ytre kjønnsorgan hos kvinner, (bestemt form).  
Ei / en rype – 1. En fugl i hønsefamilien med fjærkledde tær 2. en (fiks) jente. 
Ei / en ræv – 1. En bakende; ei rumpe 2. brukes som skjellsord om en person som har 
behandlet en usselt el. illojalt; (jf, en rævslikker); (jf, en rævdilter).  
Ei berte – En ung (og lekker) kvinne; ei (snerten) jente, (ofte litt nedsettende).  
Ei dundre / en dundre på 100 kg – En storvokst, kraftig kvinne, (el. hundyr). 
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Ei geit / en geit – 1. Et drøvtyggende klovdyr 2. en tåpelig el. jålete person 3. et 
kvinnebryst, (særlig hos (diende) kvinne); (jf, en sau).  
Ei megge – 1. En storvokst (og mindre pen) kvinne 2. en myndig og maktglad dame 
3. et stort el. digert hunndyr; (jf, ei dundre); (jf, ei sugge).  
Ei merr / di merr (3) – 1. En voksen hunnhest; ei hoppe 2. en kvinne som oppfører seg 
på en utfordrende el. (seksuelt) umoralsk måte 3. brukes som skjellsord. 
Ei møkkakjerring / din møkkakjerring – En skikkelig heks, (med alle slags dårlige 
egenskaper); (jf, et hespetre); (jf, ei gygre). 
Ei sipe / ei / en sippe – En person som har lett for å sutre el. gråte, (som siper el. 
sipper), (oftest om jente / kvinne); (også, ei sippeguri). 
Ei skrulle – 1. En skrullete kvinne; en forskrudd el. forrykt kvinne 2. en jente / kvinne 
som er full av rare, (ofte morsomme) innfall el. fikse idéer. 
Ei sladrekjerring / sladderkjerring – En sladresyk person; (også om mann). 
Ei slarvekjerring – En person som farer med slarv og snakker nedsette om folk.  
Ei snelle / der var litt av en snelle (2) – 1. En liten livlig pike el. kvinne 2. en sexy ung 
dame; (jf, en snelle); (jf, en lekkerbisken); (jf, ikke få øynene fra noen / noe). 
Ei snuppe / snuppa mi / ei søt lita snuppe – En jente el. (ung) kvinne, (oftest brukt 
som kjæleord på datter el. kjæreste); (jf, ei berte). 
Ei sugge / hun går og vagger som en annen sugge (2) – 1. En diger, (valkete) 
hunngris; ei purke 2. en stor, tjukk kvinne 3. en mindre renslig kvinne; (jf, ei megge). 
Ei trollkjerring / kom deg ut di trollkjerring (4) – 1. Et kvinnelig troll i 
folkeeventyrene; en heks; en gygre 2. en kvinne som kan trolle el. hekse 3. brukes om 
en slem el. umulig kone 4. brukes som skjellsord, om el. til noen; (jf, en heks).   
Ei trulte – En kortvokst, rund og trivelig jente el. kvinne. 
Ei tullkjerring / hun er en fordømt tullkjerring – En tåpelig el. vrøvlete kvinne; (jf, en 
tullhøne); (jf, ei møkkakjerring); (jf, en gås). 
Ei tuppe – 1. En høne 2. en ung pike; en viktig ung dame; (også, tuppa mi).              
Eie / ha skam i livet / jeg eier da skam i livet – Ha skamfølelse, bluferdighet el. 
finfølelse; ha evne til å skjemmes; (jf, ikke eie / ha skam i livet). 
Eie hele verden / han tror visst at han eier hele verden – Opptre med stor selvsikkerhet 
(og overlegenhet); (jf, være verdensvant); (jf, være høy på pæra). 
Eksemplets makt – Det at man gjennom en bestemt handling kan overbevise noen om 
at noe er riktig el. hensiktsmessig; (jf, statuere et eksempel).  
Eksistere bare på papiret – Være uvirkelig; eksistere bare i teorien; (jf, på papiret).  
Ekspedere – 1. Gjøre ferdig og sende 2. betjene en kunde 3. jf, ekspedere noen.  
Ekspedere noen (over i evigheten); – Gjøre det av med noen; drepe noen.   
Eksplodere – 1. Sprenges; detonere; gå i lufta 2. la følelser plutselig få utløp 3. 
plutselig øke intensiteten, (f eks. i en spurt) 4. øke el. utvikle seg svært raskt; bryte ut.  
Eksplodere av latter – Plutselig le høyt og støyende; (jf, briste (ut) i gråt / latter). 
Eksplodere i sinne – Plutselig få et raseriutbrudd; (jf, gå fra konseptene). 
Elefanten i rommet – Et stort problem el. en kontroversiell sak som alle er 
oppmerksom på, men som man unngår å nevne fordi det vil være ubehagelig; 
følsomme el. skambelagte temaer alle må se, men ingen vil snakke om. 
Elge (avgårde) – Gå el. løpe med lange steg, (som en elg).  
Elge seg innpå noen – 1. Trenge seg innpå noen 2. legge an på noen. 
Eller hur (sve) / var det slik, eller hur – Eller (hvorledes / hva); (jf, hur som helst).   
Ellers takk / nei, ellers takk – 1. Brukes for høflig å avslå et tilbud; nei, men takk som 
spør 2. brukes for å vise avstand el. avsky; det skal jeg ha meg frabedt. 
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Elske noen av hele sitt hjerte – Elske noen dypt og inderlig. 
Elske noen over alt på jord – Elske noen inderlig; forgude noen; (jf, over alt på jord). 
Elske noen til vanvidd – Elske noen voldsomt; være gal av forelskelse. 
En / ei nebbe / hun er en skikkelig nebbe (2) – 1. En liten kanne med spiss tut 2. en 
nesevis jente el. kranglevoren kvinne; (jf, være nebbete). 
En / et drittprat – Jf, en / et skittprat; (jf, slenge dritt om noen / noe). 
En / et griseprat / griseprat – Et usedelig prat; slibrig snakk, (ofte om kjønn og 
seksuelle forhold); (jf, en gammel gris); (jf, hyle som en stukken / stukket gris).   
En / et jafs / den nye veien tok en stor jafs av eiendommen (2) – 1. En munnfull, (som 
slukes grådig); et glefs 2. en bit; et stykke; (jf, i et / en jafs). 
En / et lysende noe – 1. Noe som lyser el. skinner 2. brukes forsterkende; uhyre; 
kolossal, (f eks. et lysende eksempel, og, en lysende karriere). 
En / et stankelbein – 1. En stor mygg med lange bein; en myhank 2. en tynn og 
skranglete person med lange armer og bein 3. et langt, tynt bein på menneske el. dyr.   
En ABC / ABC / man må først lære seg fotballens ABC (2) – 1. Første lærebok i 
lesing (og skriving) 2. en grunnbok el. elementære kunnskaper innen noe 3. noe man 
forutsettes å kunne; noe alle bør vite el. skjønne, (jf, en barnelærdom). 
En ablegøye / ablegøyer – Et morsomt påfunn; spillopper; (jf, gjøre ablegøyer).  
En adelskalender / Hjallis toppet adelskalenderen i mange år (2) – 1. En årbok over 
medlemmene av adelen i et land 2. en liste over de beste utøverne i en idrettsgren. 
En adonis – En vakker og velskapt ung mann; (jf, en smukkas); (Afrodites yndling). 
En advarende pekefinger – En (moraliserende) veiledning, formaning el. advarsel; (jf, 
heve pekefingeren); (jf, en pekefinger); (jf, få fingeren). 
En advokat – 1 – En person med rett til å yte juridisk hjelp 2. en forkjemper; en ivrig 
talsmann; (jf, en djevelens advokat); (jf, være godt skåret for tungebåndet). 
En affære / bland deg ikke opp i mine affærer (1) / de hadde en kort affære (2) – 1. En 
sak el. et gjøremål 2. en kjærlighetshistorie; et forhold, (oftest på si); (jf, ta affære).   
En aforisme (gre) – Et kort, presis og fyndig formulering av en (ofte moraliserende el. 
filosofisk) tanke; (jf, et ordspråk); (jf, et fyndord).   
En agurktid – En sommerperiode hvor mediene mangler stoff og slår opp småting. 
En aha – opplevelse – Det at man plutselig forstår el. innser hvordan noe henger 
sammen el. skal løses; (jf, det går et lys opp for noen); (jf, aha). 
En akilleshæl – 1. Et sårbart punkt hos en person som ellers er sterk 2. et svakt punkt 
ved noe som ellers er robust el. usårbart; (jf, et ømt punkt).  
En alias (lat) – En person el. figur som skjuler seg bak et dekknavn el. et pseudonym; 
(jf, et alias); (jf, alias); (jf, en alter ego).  
En allegori (gre) – Et bilde el. en tekst hvis innhold skal forstås overført, som symbol 
på noe; en utvidet metafor; en gjennomført lignelse; (jf, en metafor). 
En allrounder, (all - rounder, eng) – En allsidig person (som er flink på flere 
områder); en idrettsutøver som mestrer flere idrettsgrener; (jf en altmuligmann). 
En allviter – En kunnskapsrik person; en person som (nesten) vet alt (på ett eller flere 
felter); (jf, et levende leksikon); (jf, vite hva man snakker om). 
En alter ego (lat) / alter ego / hovedpersonen er forfatterens alter ego (2) – 1. Det 
annet jeg; en åndelig dobbeltgjenger, (som tenker og føler likt som en annen) 2. en 
person el. figur som representerer (visse karakteregenskaper hos) noen.  
En altmuligmann / - kvinne – 1. En person som er ansatt til å ta seg av en rekke 
forskjelligartede, oftest håndverkspregede oppgaver 2. en mann / kvinne som har 
håndverksmessige ferdigheter og er i stand til utføre mange slags reparasjoner.  
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En amøbe / din amøbe – 1. En millimeter stor, encellet organisme uten fast 
kroppsform 2. en slapp, veik el. karaktersvak person. 
En analfabet – 1. En (voksen) person som ikke kan lese el. skrive 2. en person med 
svært lite kunnskap el. innsikt innenfor et bestemt område. 
En andedam – 1. En dam for ender 2. et lite lokalmiljø med små og snevre forhold; 
(jf, skape røre i andedammen); (jf, smake av fugl). 
En anekdote – En kort, karakteristisk ikke dokumentert historie om en kjent person el. 
begivenhet; (jf, en vandrehistorie); (jf, ikke holde vann). 
En angrende synder – En person som tydelig angrer sine mistak; en som beklager et 
uheldig valg; (jf, gråte sine modige tårer); (jf, en syndens pøl). 
En angstbiter – 1. Et dyr (særlig hund) som biter av redsel el. angst 2. en person som 
er aggressiv på grunn av redsel el. følelse av egen svakhet; (jf, være hårsår). 
En angstfordriver – En dram; en slurk brennevin; (jf, en hikkas). 
En ankermann / ankerkvinne – 1. En person som er en solid støtte i et samarbeid, (jf, 
en støttespiller) 2. en mann / kvinne som løper siste etappe på et stafettlag 3. en 
person som koordinerer en nyhetssending, (særlig på TV). 
En annen dans – En radikal forbedring el. strengere styring; (jf, nå skal det bli en 
annen dans); (jf, være tung å danse med); (jf, våre ute av dansen). 
En annen skål / det er en annen skål – Noe helt annet, (enn det som diskuteres); en 
annen sak; noe som må ordnes for seg; (jf, være noe for seg selv).  
En annen verden / nå er det blitt en helt annen verden her – En helt annerledes (og 
mye bedre) situasjon el. tilstand; (jf, som å komme til en annen verden).    
En ansiktsløftning / gaten har gjennomgått en ansiktsløftning (2) – 1. En plastisk 
operasjon for å fjerne rynker 2. en gjennomgripende oppussing el. renovering.  
En anstaltmaker – En omstendelig og overdrevent pirkete person; (jf, en pedant); (jf, 
en petimeter); (jf, et anstaltmakeri). 
En anstand – En (litt eldre) person som passer på at noen andre oppfører seg 
anstendig; (jf, et forkle); (jf, passe på som en smed). 
En anstøtsstein – En hindring for at noe kan bli gjennomført; en årsak til at noe 
mislykkes; (jf, vekke anstøt (hos noen); (jf, ta anstøt av noe).   
En apekatt / din apekatt – 1. En ape, (f eks. en sjimpanse) 2. en person som aper etter 
noen, (jf, en hermekråke) 3. en person som oppfører seg tåpelig el. narraktig.  
En apestrek / apestreker – Ablegøyer; spillopper; (jf, fare med apestreker). 
En apostel / en sannhetens apostel (2) – 1. En kristen forkynner; en disippel 2. en ivrig 
forkjemper; en talsmann for en sak; (jf, apostlenes hester). 
En appetittvekker / forordet er ment som en appetittvekker (2) – 1. Noe som skal 
vekke appetitten før et måltid, (en dram el. en smakebit) 2. noe som skal stimulere 
noens interesse el. forventning; (jf, en godbit); (jf, en lekkerbisken).   
En arbeidshest – 1. En hest brukt i arbeid, (særlig på gård) 2. et menneske som 
arbeider hardt; en flittig og arbeidsom person; (jf, et arbeidsjern). 
En arbeidsmaur – 1. En arbeider i maursamfunnet, (vingeløse, sterile hunner) 2. en 
person som arbeider sent og tidlig; (jf, være flittig som en maur).  
En arg konkurrent – En hard konkurrent; en som er spesielt vanskelig å slå el. beseire. 
En argot / argot (fr) – 1. En bestemt (fag)gruppes uoffisielle og ofte fantasifulle 
spesialspråk 2. et hemmelig forbryterspråk; (jf, en slang); (jf, en sjargong). 
En arkitekt / arkitekten / han er arkitekten for lovforslaget (2) – 1. En 
høyskoleutdannet person som lager tegninger til byggverk 2. en opphavsmann til en 
idé el. et prosjekt; en person som har planlagt el. skapt noe. 
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En arvefiende / Norge møter arvefienden Sverige i første runde (2) – 1. En fiende fra 
gammelt av 2. en konkurrent det er viktig å slå, (mest spøkefullt); (jf, en erkefiende). 
En askeladd / Askeladden – 1. Den yngste og minst betrodde av tre brødre i 
folkeeventyrene 2. en person som tross en uanselig begynnelse (raskt) gjøre en 
eventyrlig karriere 3. en bedrift som startet i det små, og har en fantastisk utvikling.  
En aspirasjon – 1. Et ønske el. strev (etter å oppnå noe); en ambisjon 2. en språklig 
uttale med en (h-lignende) pustelyd; (jf, tale sitt tydelige språk). 
En atmosfære / atmosfære / forhandlingene foregikk i en god atmosfære (3) – 1. Et 
luftlag rundt jorda el. et annet himmellegeme 2. luft i et avgrenset område, (f eks. i et 
rom) 3. en stemning, (på et sted); (jf, sveve i de høyere luftlag). 
En attpåklatt – Et barn som er født lenge etter sine søsken. 
En attpåsleng – 1. Noe som blir gitt i tillegg 2. noen som kommer diltende etter 3. jf, 
en attpåklatt; (jf, få noe attpå); (jf, att og fram er like langt). 
En attåtnæring – En næring som drives på siden av hovedvirksomheten; en binæring; 
(jf, ha noe på si); (jf, ha noen på si); (jf, ha flere bein å stå på). 
En au pair (fr) – En utenlandsk jente som hjelper til i huset hos en familie i Norge, (og 
behandles som en av familien); (jf, føle seg hjemme).  
En av gutta – En av de tøffe; en av dem som teller; (jf, de store gutta).  
En avblomstret skjønnhet – Jf, være avblomstret; (jf, slå ut i full blomst). 
En avgrunn – 1. Et bunnløst dyp; en svært dyp kløft 2. en stor avstand el. forskjell (f 
eks. i mening) 3. en katastrofal el. ulykkelig tilstand; (jf, på avgrunnens rand). 
En avisand – En uriktig avismelding, (som er vidt utbredt); en oppdiktet historie. 
En avlat / avlat – 1. En ettergivelse av kirkelig straff 2. bot for tidligere ugjerning 3. 
beløp el. gave man gir for å få bedre samvittighet.  
En avledningsmanøver – 1. En handling som skal avlede en militær fiende 2. et tiltak 
for å forvirre el. narre en motpart; et trekk for å skjule noe. 
En avlegger – 1. En stikling fra en plante som er satt i vann el. jord for å slå rot 2. en 
underavdeling; en undergruppe 3. noe som er sprunget ut av noe annet 4. et barn. 
En babelsk forvirring – En kaotisk situasjon; en stor forvirring slik at den ene ikke 
forstår den andre el. slik at det ikke er ørens lyd å få. 
En bagasje – 1. Et reisegods el. en oppakning 2. en samling av kvalifikasjoner og 
erfaringer som gjør en i stand til å møte en ny situasjon; (jf, ha noe i bagasjen).  
En bajas – 1. En komisk figur, f eks. i en gjøglertropp 2. en person som prøver å more 
andre ved å oppføre seg komisk el. gjøre seg til latter; (jf, spille bajas). 
En bakevje – 1. En (stillere) strøm som bøyer tilbake, (i en elv el. bekk) 2. brukes om 
det å bli stående i stampe el. stagnere; (jf, komme inn i en bakevje). 
En bakgårdskatt / han lignet mer på en bakgårdskatt enn en vestkantherre (2) – 1. En 
katt som holder til i bygårder 2. brukes om en lurvete el. uflidd person; (jf, en lassis). 
En bakmann – En person som står bak og styrer en begivenhet el. en organisasjon, 
evt. skjult for offentligheten, (ofte noe kriminelt); (jf, en bakspiller). 
En bakrus / bakrus – 1. En ettervirkning av en rus i alkohol el. narkotika 2. en 
(glad)sak som skaper problemer el. bekymring; (jf, en hodepine); (jf, en bondeanger). 
En baksmell / han fikk en baksmell på skatten (1) – 1. En lei overraskelse; en 
ettervirkning 2. et (skuffende) tilbakeslag; (jf, en smekk). 
En bakspiller – 1. En som spiller i bakre posisjon, (håndball) el. en som gir råd i sjakk 
2. jf, en bakmann, (jf, ha en finger med i spillet). 
En bakstrever – En person som viser el. uttrykker motstand mot forandring el. 
utvikling, (og i stedet vil bevare nåværende el. tidligere tiders forhold). 
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En baktanke – En hensikt som man holder skjult for andre; et ikke uttalt formål; en 
snedig bihensikt; (jf, en lurendreier); (jf, ha svin på skogen). 
En bakvaskelse – 1. En særlig ondsinnet baktalelse 2. et enkelt, sterkt nedsettende 
utsagn om en bak ens rygg; (jf, en svart løgn). 
En balansegang – 1. Det å gå (balansere) på et smalt underlag 2. en vanskelig 
manøvrering el. avveining mellom forskjellige, ofte motstridende hensyn. 
En balansekunst – 1. En kunstnerisk opptreden i å balansere 2. jf, en balansegang. 
En balansekunstner – 1. Jf, en balansekunst 2. en person som er flink i samarbeid og 
ofte finner et mellomstandpunkt; (jf, få balanse i regnskapet).  
En ballade / ballade / det ble litt av en ballade (3) – 1. En gammel diktform; en 
folkevise 2. et lyrisk musikkstykke 3. et oppstyr, leven el. ståhei, (pga. uenighet). 
En balleknuser – 1. En energisk person 2. en kvinne som tar innersvingen på menn. 
En balsam / balsam – 1. Et bløtgjørende hårvaskmiddel 2. en velluktende blanding av 
harpiks og eteriske oljer 3. jf, være balsam for sjelen. 
En baluba / baluba – 1. En bantu i Kongo 2. bråk; oppstyr 3. løssluppen festing.  
En bamse / hun er gift med litt av en bamse (3) – 1. En (hann)bjørn 2. en lekebamse; 
en teddybjørn 3. en stor, kraftig og ofte godmodig mann; (også, en bamse av en kar). 
En banemann – En som forårsaker en annens død; en drapsmann; (jf, et banesår). 
En banker (eng) – 1. En sikker vinner; en favoritt, (særlig i hesteveddeløp) 2. et 
sikkert prosjekt; noe som har svært gode utsikter til å lykkes; (jf, være bankers). 
En barmhjertig samaritan – En godhjertet og hjelpsom person, (eg. fra Samaria). 
En barnehage – 1. En daginstitusjon for barn under skolepliktig alder 2. en gruppe, 
institusjon el. fenomen som oppfattes å ha et urimelig barnslig el. umodent preg. 
En barnelærdom / barnelærdom – 1. Noe man har lært i barndommen 2. elementære 
kunnskaper, (ofte brukt nedsettende); (jf, en ABC). 
En barnestjerne – Et barn om har oppnådd stor suksess for sine prestasjoner på et 
bestemt område, (særlig innen kunst el. idrett); (jf, en stjerne).   
En barnestrek / barnestreker – 1. Et smårampete påfunn, (av unger) 2. en tåpelig 
handling el. barnslige påfunn, (av voksne); (jf, en rampestrek).  
En barnesykdom – 1. En smittsom sykdom som de fleste barn får, (f eks. kusma) 2. en 
svakhet som skyldes lite erfaring el. umodenhet; en begynnervanske; et startproblem. 
En barriere / bli møtt med en barriere av uvilje (2) – 1. En hindring som gjør passasje 
vanskelig 2. noe som hindrer el. vanskeliggjør utvikling el. kommunikasjon. 
En barrikadestormer – En person som ikke skyr noe middel i kampen for en sak, og 
angriper etablerte sannheter; (jf, gå på livet løs).  
En basse – 1. En stor og svær kar; en bamse 2. brukes i mange sammensetninger for 
gutt el. mann; (jf, en spradebasse, brumlebasse, elskebasse, duttebasse).    
En bastion – 1. En fremspringende del av en festningsvoll 2. et solid el. sikkert sted 3. 
et sted der noen rår el. dominerer, (f eks. en politisk bastion); (jf et arnested).  
En batalje – 1. En kamp mellom to hær- el. flåtestyrker; et slag 2. et verbalt el. fysisk 
sammenstøt mellom noen; et støyende oppgjør; et slagsmål; (jf, et spetakkel). 
En bauta – 1. En (bauta)stein (uten innskrift) som er oppført som et minnesmerke 2. 
brukes om noen / noe som er ruvende el. urokkelig; (jf, stå som en bauta). 
En bedre middag – En fin og utsøkt middag; (jf, det gode selskap). 
En bedreviter – En person som (alltid) mener å vite alt bedre enn alle andre, (og lar 
det komme til uttrykk på en irriterende måte); (jf, en besserwisser). 
En bedrift – 1. En (større) selvstendig virksomhet el. foretak i næringslivet 2. en 
betydningsfull el. heltemodig handling el. prestasjon; en bragd, (jf, gjenta bedriften). 
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En begersvinger – En stordrikker; en dranker; (jf, kikke dypt i begeret / glasset). 
En beiler – 1. En frier, (jf, være på frierføtter) 2. en person som flørter el. prøver å 
innlede et forhold 3. en person el. gruppe som streber etter å oppnå noe bestemt.  
En beitemark / hip-hop tekster er en viktig beitemark for forskerne – 1. Et 
beiteområde i innmark el. utmark 2. en felt man kan dra nytte av; (jf, et beite). 
En bengel – En uoppdragen el. sleivete unggutt; (jf, en slamp). 
En benjamin / benjamin / han er landslagets benjamin – 1. Navnet på den yngste av 
Josefs brødre 2. yngstemann i en søskenflokk el. i en gruppe, (ofte en yndling). 
En benkesliter – En reserve; en som sitter mye på (reserve)benken, (f eks. i fotball). 
En berg - og -  dal - bane – 1. En kjørebane på tivoli 2. noe som har sterke fall og 
stigninger, (særlig sinnsstemning el. økonomi); (jf, være høyt opp og lavt nede). 
En berserk – 1. En vill, krigersk norrøn kriger 2. en person som i villskap el. raseri 
knuser alt han kommer i nærheten av; (jf, gå berserk).  
En besk medisin – 1. En medisin med besk smak 2. et kraftig virkemiddel; en 
smertefull erfaring; (jf, man lærere ikke før man lærer på kroppen). 
En besettelse – 1. En okkupasjon, (av et land) 2. det å besette en stilling 3. det at man 
er lidenskapelig opptatt av noe; en galskap; en mani. 
En besserwisser (ty) – Jf, en bedreviter; (jf, være høy på pæra). 
En besteborger – 1. En velstilt person av borgerskapet; (jf, en spissborger) 2. en 
sneversynt, snusfornuftig el. konservativ person, (i nedsettende betydning). 
En bestefarsklokke – Et stueur med høy, smal kasse som står på gulvet. 
En bibel – 1. Et eksemplar av bibelen, den kristne kirkes kanoniske skrifter 2. en 
grunnleggende bok om en (annen) religion 3. et skrift el. en bok som oppfattes som en 
absolutt autoritet (innen noe bestemt); en lærebok; (jf, en ABC).   
En billedlig fremstilling – 1. En gjengivelse av noe som et bilde el. maleri 2. en 
språklig beskrivelse ved assosiasjon fra en ting til en annen; (jf, et billedspråk). 
En billedskrift / billedskrift – Et system av skrifttegn hvor hvert tegn i form av et 
bilde betegner en bestemt ting el. et begrep; (jf, noe står skrevet i stjernene). 
En billig vits – En banal el. tarvelig vits; (jf, et billig poeng); (jf, slippe billig fra noe).  
En biperson – 1. En person som er mindre viktig el. fremtredende i en bestemt 
sammenheng, (en sak) 2. en mindre vesentlig person el. figur i en film el. roman. 
En birolle – 1. En mindre viktig rolle i en spillefilm el. et teaterstykke 2. en mindre 
viktig funksjon el. arbeidsoppgave; en temmelig underordnet betydning. 
En bismak / en grunnlovsfeiring med bismak (2) – 1. En rar tilleggs smak; en usmak, 
(matvare) 2. et ekstra trekk ved noe som fremkaller en ubehagelig fornemmelse. 
En bitter / besk medisin – 1. Et legemiddel som smaker bittert 2. et ubehagelig, men 
effektivt middel til å bli bedre el. mer effektiv; noe man tar på seg (å gjøre).  
En bitter pille – Noe ubehagelig el. ydmykende som man er nødt til å akseptere el. 
finne seg i; (jf, svelge en bitter pille); (jf, være tung om hjertet). 
En bjelle ringer – 1. En messingbjelle lyder 2. man kommer i tanke om noe; man blir 
minnet om noe, (jf, noe får en bjelle til å ringe); (jf, da fikk bjella en annen låt).  
En bjelleku – 1. En ku i flokken som de andre gjerne følger, (og som derfor får bære 
bjelle) 2. en foregangsperson; (jf, den første blant likemenn). 
En bjellesau – 1. En sau de andre følger 2. en person som leder an og drar (de) andre 
med seg 3. brukes om en profilert investor som har en ledende rolle i markedet.  
En bjørn / en bjørn av en kar (2) – 1. Et stort loddent rovdyr med kraftige lemmer, 
(som har 10 manns styrke og 12 manns vett) 2. en stor og sterk kar; en kjempe; (jf, 
den russiske bjørn); (jf, være sterk som en bjørn); (jf, en bamse). 
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En bjørnetjeneste – En velment, men uheldig handling el. hjelp som blir mest til 
skade; (jf, gjøre noen en bjørnetjeneste); (jf, selge skinnet før bjørnen er skutt). 
En blackout – Jf, få blackout; (jf, en svarteper); (jf, se mørkt på noe).  
En bladfyk – En journalist; en som jobber i avis; (jf, en penneknekt). 
En blandet fornøyelse – En lite hyggelig el. tvilsom opplevelse; (jf, med blandede 
følelser); (jf, med skrekkblandet fryd); (jf, ha sine tvil). 
En blanding av børs og katedral – Jf, børs og katedral. 
En blei – 1. En kile, (et redskap, til f eks. å klyve ved med) 2. jf, en hoven blei. 
En bleikfis / din bleikfis – 1. En person som ser bleik og skral ut, (jf, være hvit som et 
laken 2. en pyse el. feiging, (jf, en reddhare). 
En blekke – 1. Et (tørt) blad 2. en ubetydelig, liten avis 2. et dårlig kort; et småkort. 
En blemme / hun gjorde en skikkelig blemme (2) – 1. En væskefylt blære i huden 2. 
en tabbe; en bommert; en stor feil; (jf, en blunder); (jf, en fadese); (jf, gå i baret).  
En blest / blest – 1. En (sterk) vind 2. en oppmerksomhet; en røre; et oppstyr; ståhei. 
En blind flekk – 1. Et sted i øyet der synsbildet ikke kan oppfattes 2. manglende evne 
til å se visse feil el. problemer; med vilje se bort fra el. fortrenge noe. 
En blind høne finner også korn – Jf, blind høne finner også korn. 
En blindgate / forhandlingene er kommet inn i en blindgate (2) – 1. En gate som er 
stengt i den ene enden, (ender blindt) 2. jf, være inne i en blindgate); (jf, et blindspor). 
En blindpassasjer / med frykten som blindpassasjer (2) – 1. En person som har gjemt 
seg på tog el. båt for å reise gratis 2. et fenomen som er fulgt med en uten at man har 
lagt merke til det, (ofte med uheldige følger) 3. en passiv deltager; et skjult vitne. 
En blindvei – En lite trafikkert vei som ikke fører til noe sted, (og ofte ender i en 
bom); (jf, en blindgate); (jf, blind høne finner også korn).  
En bloc (fr) – Samlet; under ett; i samlet flokk; (jf, løfte i flokk).  
En bloddryppende historie – 1. En skildring av blodige handlinger 2. en spennende 
kriminalfortelling; (jf, den må du dra lenger ut på landet med). 
En blodhevn – Et drap begått som hevn for en drept slektning, (som rett el. plikt).    
En blodhund – 1. En britisk hunderase av rent blod 2. et blodtørstig menneske; en 
aggressiv el. hevngjerrig person; (jf, være en hund etter noe). 
En blodpris – En altfor høy pris; en overpris; en ågerpris, (jf, en ågerkarl). 
En blodskam / blodskam – En seksuell omgang mellom personer som er for nært 
beslektet til å kunne gifte seg; incest; (jf, blodets bånd). 
En blodsuger – 1. Et dyr som lever av å suge blod fra andre vesener, (f eks. igle el. 
mygg) 2. en person som snylter på el. utsuger andre; en ågerkarl; (jf, en vampyr). 
En blomst – 1. En plante 2. en plantedel med fargede (kron)blad 3. noen / noe som 
regnes som det beste el. fineste av sin art 4. jf, en språkblomst; (jf, dele ut blomster). 
En blomstrende stil – En ordrik og svulmede språkstil, full av retoriske bilder; (jf, et 
blomstrende språk); (jf, en språkblomst) 
En blomstringstid – 1. En tid på året da plantene blomstrer 2. en (historisk) periode 
hvor noe når sin høyeste utvikling; en glansperiode; (jf, en gullalder). 
En blow-job, (eng) – En seksuell ytelse som består i å stimulere penis med munnen. 
En blow-out (eng) – 1. En ukontrollert utstrømning, (utblåsing) av olje el. gass 2. jf, 
en utblåsning); (jf, blåse noen / noe en lang marsj). 
En blunder – En grov tabbe; en bommert; (jf, en blemme). 
En blære – 1. Et poselignende organ, (f eks. urinblære) 2. en oppblåst el. hoven 
person; (jf, en skrytepave); (jf, være blærete). 
En blødme – En bløt vits; et dumt ordspill; (jf, tråkke i salaten). 
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En bløffmaker – En person som (stadig) bløffer el. lyver; (jf, en skrythals). 
En bløt vits – En dum el. tåpelig vits, (med et svakt el. innlysende poeng).  
En bløtfisk / blautfisk – En person som tåler lite; en svekling; en pyse; (jf, en 
bleikfis); (jf, en underlig fisk); (jf, falle i fisk). 
En blåkopi – 1. En nøye etterligning; en etteraping 2. et plagiat.  
En blåmandag / blåmandag – 1. (Eg. fastelavnsmandag) 2. en (man)dag man kjenner 
seg elendig etter festing, (jf, dagen derpå) 3. brukes for å betegne en skuffelse el. et 
tilbakeslag; (også, politisk blåmandag); (jf, bringe noe for en dag). 
En blåstrømpe – En (pedantisk) kvinne med ensidige intellektuelle ambisjoner, (og 
lite vekt på kvinnelighet); (senere også, en kvinnesakskvinne); (jf, en rødstrømpe). 
En blåveis – 1. En flerårig vårplante med blå blomster, (i soleiefamilien) 2. en 
blodutredning rundt øyet; et blått øye, (etter slag); (jf, bli blå for noe). 
En boble – 1. En liten gass el. luftblære, særlig i vann 2. plass for tekst i en tegneserie 
3. noe som gir store urealistiske planer, (jf, leve i en / sin egen boble); (jf, boble over).  
En bohem – En person (ofte kunstner) som lever et ubundet liv, frigjort fra 
konvensjoner og normer; (jf, en levemann); (jf, være fri som fuglen). 
En boikott – En protest i form av utestengning el. brudd på (økonomisk) forbindelse 
med person el. foretak; (jf, vende noen / noe ryggen); (jf, svarteliste noen / noe). 
En bokorm – 1. En larve (åme) som spiser hull i boksider 2. en person som leser 
mange bøker; en som er (for) opptatt av å lese bøker, (nedsettende); (jf, en lesehest). 
En bokstavtrell – En person som slavisk holder fast på ordlyden av noe, (f eks. en 
lovbestemmelse); en som pedantisk og uten motforestillinger følger det foreskrevne.  
En bolighai – En person på tvilsomme måter tjener store penger på kjøp og salg av 
boliger; (jf, en hai); (jf, tjene penger som gress). 
En bombe – 1. Et sprenglegeme (brukt fra fly); en transportabel sprengladning 2. en 
handling el. et utsagn med stor, overraskende (og ofte ødeleggende) virkning; en 
sensasjon; (jf, slå ned som en bombe): (jf, en tikkende bombe); (jf, en sexbombe). 
En bommert / det var en skikkelig bommert – En handling el. unnlatelse med pinlige 
el. uheldige konsekvenser; en feiltagelse; en tabbe; (jf, gjøre / begå en bommert). 
En boms – En person som går på bommen, (tigger penger); en løsgjenger. 
En bondeanger / bondeanger – En anger el. ubehagelig følelse etter å gjort el. sagt noe 
dumt, (f eks. i fylla); (jf, trampe i klaveret); (jf, tråkke i salaten).   
En bondefanger – En person el. en virksomhet som snyter (godtroende el. uskyldige) 
personer, (oftest komisk); (jf, et bondefangeri); (jf, bli bondefanget). 
En bondeknøl – 1. Brukes som skjellsord for bonde; (jf, en bondetamp) 2. brukes om 
en lite elegant el. klossete person, (ofte fra bygda); (jf, en knøl); (jf, bønder i by´n).  
En bondekost / bondekost – 1. Et solid og kaloririkt kosthold, ofte produsert på egen 
gård 2. tradisjonelle norske matretter, (jf, en husmannskost).  
En bondetamp – 1. Brukes som skjellsord om en bonde eller landarbeider 2. en mann 
som regnes for provinsiell el. bondsk; (jf, en heimføding). 
En bonus / bonus – 1. En ekstra sum i tillegg til den fase lønn 2. et (uventet) resultat 
el. utbytte 3. en andel av et overskudd 4. ekstrapoeng (for vunnet dobbel) i kortspill. 
En borgerplikt – En forpliktelse som en person forventes å leve opp til som 
samfunnsborger; (jf, gjøre sin borgerplikt); (jf, være sitt ansvar bevisst).  
En borgfred – (En avtale om) fred mellom stridende organisasjoner el. politiske 
partier; midlertidig stopp i uenigheten, (av ytre årsaker). 
En bragd / det var en bragd å få dette til – Et storverk; en glimrende prestasjon. 
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En brakkesyke – En tilstand av depresjon el. apati, hvor man ikke orker å foreta seg 
noe, (som følge av en ensformig el. innestengt tilværelse), (f eks. soldater). 
En bramfri opptreden – En liketil, naturlig el. stillfarende væremåte; en opptreden 
uten skryt og store ord; (jf, en gentleman); (jf, være rakrygget). 
En bramfull opptreden – En freidig, skrytende el. stortalende opptreden; (jf, en 
skrytepave); (jf, være høy på pæra); (jf, med brask og bram). 
En brande / han var en fæl brande (2) – 1. En stor og kraftig mann 2. en sterk og 
ustyrlig kar 3. en (elg)okse; (jf, en bamse). 
En brannfakkel – 1. En fakkel til å sette fyr på noe med 2. en utfordrende påstand; en 
brennhett tema, (som får debatten til å flamme opp); (jf, kaste en brannfakkel). 
En bravade – 1. En skrytende el. svulstig uttalelse 2. en oppsiktsvekkende bedrift; en 
bragd, (særlig ironisk); (jf, en ordflom); (jf, en heltedåd). 
En bredside – 1. En skuddsalve fra alle kanonene på en side av et krigsskip 2. et 
voldsomt (muntlig) angrep; en skarp kritikk; (jf, gi noen det glatte lag). 
En breiflabb – 1. En marulk, (eksklusiv matfisk) 2. brukes nedsettende om en person 
med stor munn 3. en frekk, nesevis el. flåkjeftet person, (oftest gutt / (ung) mann). 
En brekkstang – 1. Et spett el. jernstang til å bryte noe løs med 2. et middel el. 
påskudd til å oppnå noe; en hjelp til å tvinge sin vilje gjennom. 
En brems – 1. En innretning til å minske farten med 2. noe som holder en tilbake; et 
hinder; (jf, en hemsko); (jf, en festbrems).   
En bremsekloss – 1. En del av skivebremsen på en bil 2. noen / noe som virker 
hemmende el. bremsende på noe, (ofte utvikling el. sak); (jf, en flaskehals).  
En briefing (eng) – En kort og klar muntlig orientering; et kort informasjonsmøte. 
En brillejesus / din brillejesus – 1. Brukes (nedsette) om en person, ofte en sky el. 
usikker gutt (med briller) 2. brukes som skjellsord; din dott.  
En brilleslange – 1. En giftslange med brillemønster på halsen 2. brukes som 
(nedlatende) økenavn på en person med briller; (jf, se noe gjennom en annens briller). 
En broder – 1. En mann man har (åndelig) fellesskap med 2. brukes som uttrykk for 
samhørighet, (f eks. kollega el. kamerat); (jf, et broderfolk); (jf, mellom brødre).  
En broder i ånden – Jf, en broder; (jf, leve og ånde for noe).  
En broiler – 1. En kylling som fores opp for kjøttets skyld 2. en (yngre) person som er 
drevet frem for å prestere noe særskilt på et felt, (oftest idrett el. politikk) 3. en 
(sentral) politiker uten arbeidserfaring; (jf, en jypling). 
En broket forsamling – En forsamling som er sammensatt av mange forskjellige 
elementer; en uensartet (og litt forvirrende) gruppe; (også, en broket situasjon). 
En broket historie / landet har en brokete historie – En kronglete el. innfløkt historie.   
En bror i nøden – En lojal og oppofrende venn, (som hjelper når det trengs). 
En brottsjø – Jf, en styrtsjø; (jf, kaste noen / noe på sjøen); (jf, seile sin egen sjø). 
En brudulje / bruduljer – Et ståk; et oppstyr; (jf, lage brudulje(r); (jf, en rebell). 
En brumlebasse – En mann som brumler og skjenner; (jf, en masekopp). 
En brushane – 1. En 30 cm stor vadefugl (hannen med stor fjærkrage som kan reise 
seg) 2. en hissig og oppfarende person (mann); (jf, et brushode). 
En brøde – 1. En forkastelig handling; en synd 2. en følelse av skyld el. dårlig 
samvittighet, pga. en slik handling; (jf, en helligbrøde); (jf, sone sin brøde). 
En brøkdel / en brøkdel av utgiftene (2) – 1. En del av en enhet (uttrykt som brøk) 2. 
en liten del; (jf, ikke skjønne halvparten); (jf, en pølse i slaktetiden). 
En brølape – 1. En dyr av søramerikansk apeslekt 2. en høyrøstet personen.  
En brøler – En stor tabbe; en grov feil; (jf, gjøre en brøler); (jf, en fadese). 
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En brønnpisser – En person som forgifter den politiske atmosfære ved å sverte og 
mistenkeliggjøre motstanderne; (jf, ta mannen og ikke ballen).  
En bråkebøtte – En bråkete person; en som lager støy; (jf, en urokråke). 
En bråkmaker – En person som (stadig) steller til bråk; (jf, en kranglefant). 
En bukk – 1. Et hanndyr hos visse drøvtyggere 2. en trekonstruksjon med fire bein 3. 
en tverr el. vrang person 4. brukes i sammensetninger, f eks. grabukk el. jålebukk. 
En bule – 1. Et tarvelig bevertningssted el. gjestgiveri 2. et sted det foregår lysskye 
ting 3. et rotete og skittet rom el. lokale; (jf, et bol).  
En bulldoser – 1. Et kraftig beltedrevet arbeidskjøretøy 2. en person som farer 
voldsomt fram; en som tilsidesetter andre og hensynsløst tvinger sin vilje gjennom. 
En bumerang / beskyldningen viste seg å bli en bumerang (2) – 1. Et kastetre som i 
stor bue kan komme tilbake til kasteren 2. en uttalelse el. handling som gir bakslag el. 
har motsatt effekt av den ønskede; noe som kan slå tilbake på en selv el. egen gruppe.  
En burugle / hun er en riktig burugle (2) – 1. En nesten utryddet skogsfugl, som ofte 
holdes i bur 2. en sur og mindre pen kvinne; (jf, ei megge).  
En busemann – 1. Et nisselignende vesen som brukes som skremsel for unger 2. en 
skremmende, streng el. moralsk person 3. en liten klump størknet neseslim, (snørr).  
En business – 1. En handelsvirksomhet 2. et innbringende foretagende 3. en persons 
beskjeftigelse 4. en sak el. oppgave noen tar seg av; (jf, business as usual).  
En buskagitasjon – En fordekt agitasjon, som holdes unna offentlighetens lys. 
En busy bee (eng) – 1. En travel bie 2. en aktiv el. energisk person, som får ting gjort. 
En bygdetulling – Jf, en bondetamp; (jf, et gudsord fra landet).  
En byggekloss – 1. Et leketøy i form av en tre- el. plastikkloss som kan settes sammen 
med andre 2. en enkeltdel som inngår i oppbygningen el. utviklingen av noe. 
En byrde – 1. Noe som er tungt å bære 2. noe som er til besvær for noen 3. noe som 
plager el. tynger noen, (særlig psykisk); (jf, legge stein til byrden); (jf, en bør).  
En bytting / din bytting (2) – 1. Et stygt, vanskapt barn som man trodde de under-
jordiske hadde plassert i vogga i stedet for et menneskebarn 2. som kraftig skjellsord. 
En bærebjelke / kabelproduksjon er bærebjelken i bedriften (2) – 1. En bjelke som 
holder oppe andre deler av en bygning 2. en hoveddel av noe; et fundament for noe 3. 
et viktig prinsipp el. en bærende idé inne noe, (f eks. likestillingstanken). 
En bærtur / bærtur – 1. En tur ute for å plukke bær 2. jf, være helt på bærtur. 
En bølge – 1. En hvelvet forhøyning som beveger seg i vann 2. noen / noe som følger 
umiddelbart etter hverandre i en strøm, (f eks, en bølge av arrestasjoner) 3. 
begivenheter el. fenomener som danner mote el. preger samfunnet, (jf, en motebølge) 
4. et følelsesmessig fenomen som gjør seg sterkt gjeldende; (jf, bølgene går høyt). 
En bølgedal – 1. Et søkk mellom to bølger 2. en midlertidig nedgangsperiode; en tid 
det går dårlig; (jf, være nede i en bølgedal); (jf, bølge frem og tilbake).  
En bølle – 1. En rå og brutal mann 2. en pøbelaktig gutt, (jf, oppføre seg bøllete). 
En bør – 1. En medvind el. seilevind, (jf, ha motbør) 2. noe som man fysisk bærer; (f 
eks. en bør med ved) 3. noe man bærer på el. sliter med; en praktisk el. psykisk 
belastning; (jf, det falt en tung bør fra mine skuldre); (jf, en byrde).  
En børste / den nye sjefen er litt av en børste (2) – 1. En innretning med bust til å 
børste el. skure med 2. en driftig og energisk person; (jf, et råskinn). 
En bøtteballett / hele bøtteballetten kom på kontoret (2) – 1. Et rengjøringspersonale, 
(spøkefullt) 2. brukes om en gruppe; hele gjengen; (jf, hele kostebinderiet).  
En bøtteknott / din bøtteknott – 1. En knott til å løfte lokket av en bøtte, (ofte 
toalettbøtte) 2. en liten el. småvokst gutt; en liten tass; (jf, en tusseladd). 
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En bøyg – 1. Et slangelignende vesen el. troll, (som i Peer Gynt) 2. en kronglete 
motstand, hindring el. vanskelighet, (jf, den store bøygen). 
En båstenkning – En mekanisk el. forenklet vurderingsmåte; (jf, sette noen i bås). 
En canossagang / kanossagang – 1. En botsreise til paven i Canossa 2. en total 
ydmykelse; en underkastelse; en bønn om tilgivelse; (jf, gå til Canossa (måtte)). 
En casanova – En kvinneforfører; en storsjarmør; en donjuan; (jf, en pikenes Jens). 
En catfight (eng) – En intens kamp el. krangel mellom (to) kvinner. 
En champion (eng) – 1. En idrettsutøver som innehar et mesterskap 2. en som er den 
fremste i en eller annen idrettsgren 3. en hund med flere premier fra utstillinger.  
En crazy (eng) type – En løssluppen el. hemningsløs person; en sprø fyr.    
En cup (eng) – 1. En pokal som tilfaller vinneren i en cupturnering 2. en 
idrettskonkurranse el. turnering etter utslagsmetoden, (der de to siste møtes i finalen).     
En dagdriver – En person som ikke beskjeftiger seg med arbeid el. noe nyttig; en 
lediggjenger; (jf, en lathans); (jf, en sofabonde). 
En dagdrøm – En ønskefantasi man kan ha i våken tilstand; (jf, et luftslott).  
En dagdrømmer – En person som har tendens til å dagdrømme; (jf, en drømmer). 
En dagen derpå – Jf, dagen derpå; (jf, ha tømmermenn). 
En dagligtale – Et vanlig talemål; et hverdagsspråk; (jf, i daglig tale). 
En dags tid – Omtrent en dag; i løpet av ca. en dag; (også, en måneds tid, osv.). 
En dagsorden – 1. En sakliste (for et møte); en agenda 2. en plan el. et opplegg for en 
dag (el. periode); (jf, stå på dagsordenen); (jf, være på trappene). 
En dandy (eng) – En selvopptatt, overdrevent velkledd mann som opptrer blasert og 
ødselt; (jf, en laps); (jf, en spradebasse). 
En dans på roser – En lett el. sorgløs tilværelse, (også om aktivitet el. oppgave); (leve 
på livets solside); (jf, livet er ingen dans på roser). 
En danseløve – En mann som er svært glad i (og flink til) å danse; (jf, en festløve). 
En dark horse (eng) – 1. En mørk hest som ikke er synlig i flokken 2. en ukjent 
veddeløpshest. 3. en deltager som uventet kan komme til å vinne; en outsider 4. et 
menneske med ukjente evner el. kunnskaper som overrasker alle når de utfoldes. 
En deadline / deadline (eng) – Et siste tidspunkt for når noe skal være avsluttet el. 
avlevert; en siste frist; (jf, i grevens tid). 
En dego / degos – Brukes som nedsettende betegnelse på en person av portugisisk, 
spansk, italiensk el. annen «latinsk» opprinnelse; (jf, en neger). 
En del av kaken – Jf, få sin del av kaken; (jf, mele sin egen kake). 
En demon – 1. En ond ånd som forestilles å besette mennesker 2. en personifisering 
av menneskets onde egenskaper el. tilbøyeligheter; (jf, drive ut demoner). 
En dessertgenerasjon – En ungdomsgenerasjon som har alle slags goder pga. tidligere 
generasjoners slit, og som ikke trenger å yte noe selv; (jf, komme til dekket bord); (jf, 
ha det som plommen i egget); (jf, være født med en sølvskje i munnen). 
En devise – 1. En setning el. noen få ord noen forsøker å etterleve 2. et kort 
valgspråk, (f. eks. på et våpenskjold, en fane el. en offentlig bygning 3. en sjekk el. l. 
En diktator – 1. En makthaver i en stat med diktatur som politisk styreform; en som 
hersker med uinnskrenket makt 2. en person som opptrer eneveldig (diktatorisk) på 
sitt område; en som stadig egenrådig tvinger sin vilje gjennom.  
En dikterisk frihet / dikterisk frihet – 1. En forfatters el. annen kunstners 
uavhengighet av snevre hensyn el. av realitetene 2. et språklige avvik en forfatter av 
og til tillater seg, ortografisk el. grammatikalsk; (jf, være fri som fuglen). 
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En dilettant – 1. En person som dyrker en kunst el. vitenskap som hobby; en amatør 2. 
en person som opptrer som fagmann uten å ha grundig kjennskap til fag el. metode. 
En dille – 1. Et delirium; en akutt drankergalskap 2. et fenomen som i en periode 
opptar mange el. dyrkes energisk av en enkelt person; (jf, få dilla på noe). 
En dings / hva er det for slags dings – En (liten) ting; en tingest; en greie. 
En diplomat / han er ingen diplomat (2) – 1. En person som er utsendt til å 
representere sitt land i et annet lang, (knyttet til en ambassade) 2. en taktfull (men 
målbevisst) person; en klok og smidig forhandler; (også, være diplomatisk). 
En diskenspringer – En ekspeditør; en butikkansatt; (jf, løpe beina av seg). 
En diskusjon om pavens skjegg – En diskusjon om noe helt uvesentlig el. om 
bagateller; en irrelevant diskusjon; (jf, diskutere pavens skjegg). 
En djevel / djevelen / han er en djevel til noe (4) – 1. Guds motstander, satan; 2. en 
ond ånd; en demon, (ofte fremstilt med horn) 3. et ondt el. listig menneske 4. en 
person med voldsomme og forførende krefter; 5. brukes om en (enslig) stakkar. 
En djevelens advokat – Jf, djevelens advokat; (jf, en advokat).  
En dobbeltgjenger – 1. Et menneske som ligner et annet menneske i stor grad el. til 
forveksling 2. en uvirkelig el. tenkt person som representer en persons skjulte tanker 
el. følelser, (i film el. litteratur); (jf, være like som to dråper vann). 
En dobbeltmoral / USA, dobbeltmoralens hjemland – En innstilling som fordømmer 
visse forhold og samtidig aksepterer visse andre, like forkastelige forhold; det å 
dosere en moral og praktisere en annen; (jf, være skinnhellig).   
En dominoeffekt – Brukes som betegnelse på det at en liten hendelse starter en 
prosess med vidtgående konsekvenser, (sammenbrudd i ett ledd river andre med seg).  
En dommedag / dommedag – 1. En dag da de kristne frelste skal skilles fra de fortapte 
2. en dag for et oppgjør med enorme el. skjebnesvangre følger; (jf, til dommedag). 
En dommedagspredikant – En religiøs taler el. forkynner som har et mørkt og dystert 
syn, særlig på helvetes straff og dom; (jf, en svovelpredikant). 
En dommedagsprofet – 1. En person som forutsier en snarlig katastrofe, f eks. verdens 
undergang 2. en person som er overdrevent pessimistisk i sitt syn på fremtiden.   
En dompap – 1. En spurvefugl med rød(brun) strupe og bryst 2. en dum person. 
En donjuan / don juan (spa) – En kvinnebedårer; en kvinneforfører; (jf, en casanova).   
En dott – 1. En liten mengde av noe; en tjafs, (f eks. en høydott) 2. en uselvstendig, 
svak el. holdningsløs person; en tufs, (jf, et mehe); (jf, få dotter i ørene). 
En dovenpeis / dovenpels – En lat el. doven person; (jf, en latstokk). 
En drage – 1. Et fabeluhyre med vinger som spyr ild el. eiter / edder 2. en bibelsk 
betegnelse på satan 3. en sint el. ilter kvinne; et huskors; (jf, spy edder og galle). 
En dragkamp / dragkamp – 1. En tautrekking, (gammel idrettsgren, der man drar i 
hver sin ende av tauet) 2. en lengre styrkeprøve; det at to parter strever etter å oppnå 
det samme; harde forhandlinger der standpunktene er kjent; (jf, en tautrekking). 
En dritt / dritt – 1. Ekskrementer, skitt el. smuss 2. (noe) herk 3. jf, en drittsekk. 
En drittpakke – En bevisst utlevering av skadende informasjon om noen / noe; en 
svertekampanje; en sladrehistorie; (jf, ei slarvekjerring). 
En drittsekk / din drittsekk – En person man forakter el. er ergerlig på; (jf, et rasshøl). 
En drittstøvel / din drittstøvel – Jf, en drittsekk; (jf, dø med støvlene på). 
En drittunge / din jævla drittunge / de oppfører seg som drittunger – 1. Bare en liten 
unge 2. en irriterende el. ufordragelig unge / person; (jf, en snørrunge). 
En drivende kraft – En dyktig el. handlekraftig person; en som sørger for at 
virksomheten holdes i gang; (jf, holde hjulene i gang). 
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En drivkraft – 1. En kraft som setter og holder en maskin i gang 2. en beveggrunn; et 
incitament; en spore (til innsats) 3. jf, en drivende kraft.   
En dronning – 1. (Tittel på) en kvinnelig regent i et monarki 2. en kvinne som 
utmerker seg på særlig vis blant andre kvinner, (jf, ballets dronning) 3. et fruktbart 
(det fruktbare) individ hos bier 4. en brikke i sjakk, (den mest slagkraftige) 5. et 
billedkort i kortstokken 6. den aller største stjerne i en idrett, (f eks. en skidronning).   
En drukkenbolt – En drikkfeldig person; en dranker; (jf, en fyllebøtte). 
En drøm / hun er som en drøm (3) – 1. Sansebilder i bevisstheten når man sover 2. en 
forestilling om et fjernt mål el. et sterkt ønske 3. brukes om en deilig el. flott 
gjenstand el. person; (jf, gå som en drøm); (jf, se ut som en drøm). 
En drømmer – En person som hengir seg til virkelighetsfjerne idéer og forhåpninger.  
En drømmeverden – 1. En oppdiktet (ideal)verden; en fantasiverden 2. et urealistisk 
verdenssituasjon el. verdensbilde; (jf, leve i sin egen drømmeverden). 
En drøss / en drøss med klager / en drøss med unger – En stor mengde; en hel haug.  
En drøy bemerkning / påstand – En svært sterk og direkte bemerkning; en frekk el. 
ublu påstand; (jf, snakke rett fra levra); (jf, tale med to tunger).  
En drøy historie – En saftig el. grov historie; en overdrivelse; (jf, være for drøyt). 
En dråpe i havet – Svært lite; noe helt ubetydelig; bare en smule av det som trengs; 
noe som er så lite at ikke monner noe; (jf, bare (være) ((som)) en dråpe i havet). 
En due – 1. En fugl med kort nebb og sittefot 2. en fredsvennlig el. 
kompromissøkende person 3. en politiker som vil føre en moderat (lite aggressiv) 
utenrikspolitikk, (jf, en hauk); (jf, en fredsdue).  
En dugnadsånd / dugnadsånd – Brukes om viljen til å gå sammen og gjøre en felles, 
gratis innsats for å gjøre er arbeid el. få til noe; (jf, en ond ånd). 
En dumming – En tosk; et fjols; (jf, en dumrian).  
En dumrian / din dumrian – 1. En dum el. innskrenket person; en person som handler 
el. oppfører seg ubetenksomt el. dumt 2. brukes som skjellsord til el. om en person. 
En dundrende fiasko – En kjempefiasko; noe som slår fullstendig feil; et totalt 
mislykket resultat; (jf, gå til helvete); (jf, være helt under båten). 
En dundrende suksess – En braksuksess; noe som er svært vellykket; et særdeles 
vellykket resultat; (jf, ha lykken med seg); (jf, en lykkens pamfilius).  
En duppeditt / en duppedings – En liten gjenstand el. (teknisk) innretning som det er 
vanskelig å sette navn på; en dings; en liten greie; (også, en dippedutt).  
En dusinvare – 1. En vare som selges i dusin 2. en ordinær el. middelmådig vare; noe 
som er masseprodusert og rimelig; (gå tretten på dusinet av noen / noe). 
En dust / nå må du gi deg, din dust (2) – 1. Et fnugg; et lite grann; et støvgrann, (jf, 
ikke det dust) 2. en dustete person; en tufs; en tosk; en tomsing. 
En dustemikkel / din dustemikkel – Jf, en dust; (jf, en dåsemikkel). 
En duttebass / dutt – 1. En guttebaby 2. et kjæleord for sønn el. liten gutt.  
En dyd av nødvendighet – Noe som er tvingende nødvendig, (for å få det beste ut av 
noe man er nødt til el. for å få en god løsning); (jf, nød lærer naken kvinne å spinne).  
En dyneløfter – En person el. instans som bryr seg med noens personlige relasjoner el. 
familieliv; (jf, dele bord og seng); (jf, ta noen på senga). 
En dyneløfting / dyneløfting – En snusing i folks mest intime privatliv. 
En dyr spas – Jf, en dyr spøk; (jf, en spas); (jf, gjøre seg spas med). 
En dyr spøk – Et arrangement el. en disposisjon som koster noen svært mange penger. 
En dyrekjøpt erfaring – En erfaring el. opplevelse som har kostet mye, (av slit, 
vansker el. ubehag); (jf, en lærepenge); (jf, man lærer så lenge man lever). 
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En dyrekjøpt seier – En seier som har kostet så mye (lidelse el. tap) at den er jevngod 
med nederlag; (jf, koste mer enn det smaker); (jf, bite i gresset). 
En dyster fremtid – Jf, gå en dyster fremtid i møte; (jf, se mørkt på noe).  
En dytt bak / i ryggen – En hjelp el. påskyndelse til å komme i gang med noe. 
En død sild – 1. En sak eller idé uten relevans el. framtidsutsikter 2. en sløv, treg el. 
kjedelig person; (jf, være død som en sild); (jf, ikke være verdt to sure sild). 
En dødssynd / guttebesøk på rommet etter kl. 23 er en dødssynd – 1. En av de sju 
synder som fører til fortapelse, (men som kan tilgis på katolsk vis) 2. et grovt brudd 
på en regel el. norm; en svært alvorlig feil; en uakseptabel handling.  
En døgenikt – En doven og udugelig person; (jf, en slappfisk).   
En døgnflue / melodien ble en døgnflue – 1. Et insekt som dør straks etter 
forplantningen 2. noe som har interesse bare i øyeblikket; noe som er uten varig verdi. 
En dørstokkmil / dørstokkmila – 1. Brukes (i bestemt form) for å uttrykke det tiltaket 
det kan være å komme seg ut av huset el. i gang; (jf, dørstokkmila er alltid lengst). 
En døråpner – 1. En innretning som åpner en dør automatisk 2. en person el. en 
hendelse som kan hjelpe noen til å få adgang til el. mulighet for å oppnå noe. 
En døyt / døyten – (Det minste) grann; et fnugg; (jf, ikke en døyt). 
En dåd – 1. En handling; en gjerning 2. en heltegjerning; en stordåd; (jf, bistå med råd 
og dåd); (jf, en handlingens mann); (jf, gjøre vei i vellinga).  
En dåre – En uforstandig el. enfoldig person; en person som oppfører seg dumt. 
En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare – Jf, en dåre; (jf, te seg som en dåre). 
En dårekiste – En anstalt hvor sindsyke mennesker ble holdt innesperret, (og fikk 
dårlig behandling); (jf, et galehus); (jf, være moden for dårekisten).   
En dårelokk – En mannsfrisyre med en krøllet hårlokk dandert ned i panna. 
En dårlig spøk / jeg trodde nedleggelse av bussruta var en dårlig spøk (2) – 1. En lite 
morsom spøk 2. brukes for å utrykke at man synes noen har gått for vidt el. at noe er 
så dumt at det nesten ikke kan være sant; (jf, noe er ikke til å spøke med).  
En dåsemikkel – En dum, klossete el. tiltaksløs person; (jf, en klossmajor). 
En egotripp – En overdreven fremheving av seg selv; en egosentrisk el. selvhevdende 
oppførsel; (jf, være høy i hatten); (jf, enhver er seg selv nærmest). 
En einstøing – En person (el. dyr) som lever seg for seg selv; en særling el. original. 
En eks / hun er min eks (2) – 1. En forhenværende el. tidligere noe, (f eks. 
ekspresident) 2. en persons tidligere mann / kone el. kjæreste. 
En eksosrype – En jente som sitter bak på motorsykkel; (jf, en rype). 
En ekte noen / noe / jeg er en ekte (ækt) trønder – En typisk, fullblods noe; noen med 
gruppens typiske særtrekk, (f eks. tendens til å skryte el. overdrive). 
En elefant i rommet – Brukes som uttrykk for en åpenbar sannhet som ikke nevnes, 
el. et problem el. risiko ingen ønsker å diskutere; (jf, elefanten i rommet). 
En elegantier – En person med særlig elegant fremtreden el. vesen; en person som 
utmerker seg som særlig elegant el. raffinert innen sitt felt. 
En elektrisk stemning – En stemning preget av anspenthet, spenning el. intensitet. 
En elite / eliten – 1. En samfunnsgruppe som blir betraktet som overlegen pga. visse 

egenskaper, privilegier el. maktposisjoner 2. de fremste el. beste (av en gruppe).  
En elskebasse / elskebassen min – Et kjælenavn på en mannlig kjæreste; (jf, en basse).    
En endestasjon – 1. Siste stasjon på en jernbanestrekning el. bussrute 2. et stadium el. 
et sted hvor noe ender, og hvorfra man aldri kommer videre. 
En energibunt – En usedvanlig energisk person; (jf, et arbeidsjern).  
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En enfant terrible (fr), (et fryktelig barn) – En person som kompromitterer seg selv og 
sine nærmeste; en som stadig skaper skandale el. røre om sin person; (jf, et sort får). 
En engel / du er en engel (3) – 1. Et himmelsk vesen som tjener gud og beskytter 
menneskene 2. et bilde av et slikt vesen i hvitt og med vinger 3. en ualminnelig snill 
og tålmodig person, (særlig om kvinner og barn); (jf, ha en engels tålmodighet). 
En enhver svigermors drøm – En pen og velkledd ung mann med gode manerer; (jf, 
være høy og mørk); (jf, en kjekkas); (jf, ha litt over snippen). 
En enkel sjel – 1. Et helt vanlig menneske 2. en litt naiv person; (jf, ikke en sjel). 
En enslig svale (om noe) / dette året skal bli en enslig svale med røde tall – Et 
enkeltstående tilfelle el. eksempel, (som man ikke kan slutte noe generelt av). 
En enslig svale (om noen) / hun deltok som enslig svale fra Høyre – Den eneste av en 
gruppe, (som f eks. gjør el. mener noe spesielt); (jf, en svale gjør ingen sommer).  
En ensom ulv – 1. En person som holder seg for seg selv 2. en som står alene, (evt. 
mot andre); en som er ulik alle andre; (jf, tute med ulvene); (jf, en ulv i fåreklær). 
En enveiskjøring / enveiskjøring / kampen ble den rene enveiskjøring (2) – 1. Det å 
kunne kjøre bare en vei i gate el. vei 2. brukes om noe som går mer i den ene retning 
enn normalt el. forutsatt; (jf, være ensporet). 
En epistel – 1. Et dikt el. avhandling i brevform, (f eks. Holbergs epistler) 2. et brev; 
en artikkel, (ironisk); (jf, ikke ha brev på noe); (jf, bruke apostlenes hester). 
En epokegjørende oppfinnelse – En oppfinnelse som vil få stor betydning; noe som 
vil gi stor forbedring; (jf, en skjellsettende begivenhet). 
En eremitt – En eneboer; en person som lever for seg selv; (jf, en ensom ulv). 
En ertekrok – En person som er fæl til å erte; en som liker å tulle med andre.  
En erupsjon – 1. Et plutselig utbrudd av lava og aske fra jordens indre; et 
vulkanutbrudd 2. et utbrudd av brennende luftarter fra solens glødende overflate (og 
andre himmellegemer) 3. et plutselig utbrudd av følelser, lidenskap, idéer el. lignede. 
En estetisk nytelse – Noe som behager, tilfredsstiller el. oppløfter sansene el. sinnet. 
En etter en / der dukket de opp, en etter en – En enkelt i gangen; i tur og orden. 
En etternøler – 1. En person som kommer etter de andre; (jf, en somlekopp). 
En etterpåklokskap / etterpåklokskap – Det at det er lett vite etterpå hva som burde 
vært gjort el. sagt; (jf, se noe i etterpåklokskapens lys / ånd). 
En ettersleng – 1. Et stev i folkevise 2. et barn som blir født lenge etter sine søsken, 
(jf, en attpåklatt) 3. et spark etter motspiller som har taklet el. driblet en 4. et usaklig 
angrep i en diskusjon; (jf, slenge med leppa); (jf, slenge dritt til noen). 
En eufemisme – En formildende el. forskjønnende omskrivning av noe som virker 
ubehagelig el. støtende når det uttales direkte, (f eks. gå bort el. ha livlig fantasi). 
En eufori / eufori – 1. En sterk oppstemthet og følelse av velvære pga. sykdom el. 
inntagelse av sterk medisin 2. en sterk følelse av lykke el. begeistring. 
En Eva / en evadatter – En kvinne; (særlig) en kvinne med typiske kvinnelige 
egenskaper; (jf, hun er en drøm); (jf, hun er en kvinne etter mitt hjerte). 
En eventyrer – En person som stadig oppsøker spenning, (ofte i form av farefulle 
reiser); (jf, en lykkejeger); (jf, en våghals). 
En evergreen (eng) – En eldre komposisjon el. slager som holder seg populær, og 
stadig fremføres; (jf, en sviske); (jf, finne melodien). 
En evig runddans / hun ble sent fra helseinstitusjon til helseinstitusjon i en evig 
runddans – En uendelig serie av noe; noe som gjentas i lang tid; (jf, en runddans). 



                                                               
 

107 

En evighet / evigheter / det er en evighet siden sist (3) / hun bruker evigheter på badet 
(3) – 1. Et tidsrom uten ende; en uendelig lang tid 2. svært lang tid; forferdelig lenge; 
(jf, i evigheter); (også, evigheten, i religiøs sammenheng). 
En fabel – 1. En moraliserende fortelling i vers el. prosa hvor personene er dyr, 
planter el. livløse ting 2. noe som er så fantastisk at det nesten ikke er til å tro. 
En fadder / hun er fadder for den nye loven (2) – 1. Et vitne ved barnedåp 2. en 
person som er med på få i stand el. frembringe noe, (jf, være fadder for noe) 3. en 
eldre skoleelev som tar seg av en yngre; (jf, den yngre garde). 
En fadese – En handling med pinlige el. uheldige konsekvenser; en dumhet; en 
feiltagelse; (jf, gjøre / begå en fadese); (jf, en tabbekvote). 
En faen / han er en sleip faen – En usympatisk el. motbydelig person; en ondskapsfull 
person; (jf, en fattig faen); (jf, fanden); (jf, ikke være et av vårherres beste barn).   
En fagidiot – En person som bare er opptatt av sitt eget fag; en ensporet person; (jf, en 
nerd); (jf, et levende leksikon); (jf, kunne sitt kram). 
En fallen engel – En person som har mistet sin uskyld i møtet med livets barske 
realiteter; (jf, en engel); (jf, du er en engel). 
En fallen kvinne – 1. En forført kvinne 2. en løsaktig kvinne; (jf, være lett på tråden). 
En fallende stjerne – 1. En stjerne som faller på himmelen 2. en person hvis 
popularitet, berømmelse el. makt er på retur; (jf, noens stjerne er dalende). 
En fallgruve / det var mange fallgruver i prøven – 1. (Eg. en dyregrav, (for fangst)) 2. 
en skjult vanskelighet; en felle; noe som lett kan misoppfattes. 
En fallhøyde – 1. En strekning noen / noe faller el. kan falle, (f eks. gjenstand el. vann 
i en foss) 2. en risiko el. skam ved ikke å lykkes med en annonsert satsing; et 
prestisjetap, (jf, falle i fisk); (jf, falle til jorden).   
En fallitterklæring – Det å erklære at man ikke makter en oppgave; det å måtte gi opp, 
(og være flau over det); (være på falittens rand); (jf, spille fallitt). 
En falmet skjønnhet – En person, en gjenstand el. et begrep som ikke lenger har sin 
tidligere styrke, egenskaper el. ytre; (jf, ha sett sine beste dager). 
En falsk alarm – Jf, falsk alarm; (jf, rope ulv); (jf, hyle over seg). 
En falsk profet – 1. En person som innen en religion forkynner noe som ikke er den 
rette lære 2. en talsmann for tvilsomme nye idéer, (f eks. livsstil) 3. en person som 
hevder å bekjenne seg til et høyere ideal, men som kun handler i egeninteresse; en 
upålitelig el. svikefull person; (jf, ingen blir profet i eget land). 
En familie / familie – 1. En kjernefamilie; en storfamilie 2. en gruppe mennesker som 
føler samhørighet el. deler et interessefellesskap 3. gjenstander med felles trekk el. 
egenskaper 4. brukes om gruppe av dyre- el. plantearter med vesentlige fellestrekk. 
En fan / fans (eng) / hans datter er en stor fan av Elton John – En glødende beundrer 
el. tilhenger; en patriot; (jf, være etter noens smak). 
En faneflukt – 1. En desertering fra Forsvaret 2. det å svikte en sak; det å gi opp å 
kjempe for noe; (jf, holde fanen høyt); (jf, samle seg under fanene).  
En fanesak / eiendomsskatt er blitt SVs fanesak – En spesielt viktig sak (man samles 
om); en sak man ivrer særlig sterkt for; (jf, en hjertesak). 
En fant / den fanten er ikke god å klå seg på (3) – 1. En omstreifer; en landstryker 2. 
en fattig person, (jf, drikke seg til fant) 3. brukes om en kar el. fyr; (jf, en fri fant).     
En fantestrek – En kjeltringstrek; en rampestrek; et snyteri; (jf, fare med fantestreker). 
En farende fant – 1. En omstreifer (som tar tilfeldig arbeid); en landstryker 2. en 
person som reiser og farter mye omkring; (jf, reise land og strand rundt). 
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En fargeklatt – 1. En liten mengde farge el. maling 2. en person utenom det vanlige; 
en fargerik el. original person, (i oppførsel el. klesdrakt). 
En fargerik person / personlighet – En livfull el. markant person; (jf, en fargeklatt). 
En fark – 1. En landstryker; en fant 2. en kjeltring; (jf, en lassis). 
En farse / møtet utviklet seg til den reneste farse (2) – 1. Et løssluppent skuespill, med 
komiske innslag 2. et latterlig el. absurd hendelsesforløp; et komisk opptrinn.  
En farsott – 1. En alvorlig infeksjonssykdom som går som en epidemi 2. et fenomen 
som sprer seg i stort el. faretruende omfang; (jf, gå som en farsott).  
En fasit / fasit – 1. (En bok med) riktig svar på regnestykker 2. det eneste rette (å 
gjøre) 3. et endelig resultat av noe; en konklusjon; (jf, et fasitsvar). 
En fast hånd / fast hånd – Brukes om det å være bestemt el. konsekvent, (særlig i 
behandlingen av mennesker el. i ledelsen av noe); (jf, styre noe med fast hånd). 
En fast takst / fast takst – 1. En pris el. verdi som er fastsatt ved takst 2. en pris for 
visse ytelser; en avgift 3. en vane; en fast regel, (jf, være fast takst). 
En fattig faen / fan / djevel / jævel – 1. En stakkarslig person 2. en vanlig, ikke særlig 
rik mann, (ofte sagt om seg selv); (også, en sleip fan).  
En fattig trøst / det er en fattig trøst at jeg scoret et mål – Jf, en mager trøst.  
En fattiglus – 1. En svært fattig person 2. en stakkar; en gnier; (jf, være fattig som en 
kirkerotte); (jf, ha penger som gress); (jf, som en lus på en tjærekost). 
En fattigmannstrøst / «selvtrøst er fattigmannstrøst» – 1. En ørliten trøst, (særlig i 
tanken på at andre ikke har det bedre) 2. en aldri så liten oppmuntring. 
En fe / hun er min gode fe (2) – 1. Et kvinnelig eventyrvesen, (liten og vakker med 
vinger) 2. et godt menneske; en velgjører; (jf, være skjønn som en fe); (jf, et fe). 
En feberredning – 1. En målvakts fabelaktige redning av et skudd på mål 2. en 
avverging av noe ubehagelig i siste øyeblikk; (jf, foreta en feberredning). 
En feig hund – En feig person; (jf, et harehjerte); (jf, gå i hundene). 
En feinschmecker (ty) – 1. En kresen kjenner av noe, (særlig vin el. mat) 2. en person 
som er spesielt kvalitetsbevisst og nøye med detaljene; (jf, en gourmet). 
En fellesnevner / landsmålet er en fellesnevner for de vestlandske dialekter (2) – 1. En 
nevner i en brøk som andre nevnere går opp i 2. noe (forhold, sak el. ting) som danner 
et bindeledd og gir uttrykk for fellesskap i noe som ellers er splittet; (jf, en rød tråd). 
En femme fatale (fr) – 1. En tiltrekkende kvinne som bruker sin seksualitet til å 
dominere og forføre menn, (ofte skjebnesvangert for mange menn) 2. en mystisk 
kvinne med forførerisk skjønnhet el. uimotståelig sjarm; (jf, en vamp). 
En femtekolonne – Jf, femte kolonne / 5. kolonne; (jf, på rekke og rad). 
En femtekolonnist – 1. En sabotør el. undergraver; en sympatisør for en annen makt 
2. en person som innen en organisasjon arbeider for å svekke organisasjonen el. 
fremme den andre parts interesser; (jf, gå over til fienden).  
En fengselsfugl – En person som har sittet mye i fengsel; (jf, en forbryterbane). 
En ferdigpløyd mark / ferdigpløyd mark / her kommer vi heldigvis til ferdigpløyd 
mark – Brukes om noe som er godt forberedt el. klargjort el. om noe som danner så 
godt grunnlag at det nesten er ferdig; (jf, en upløyd mark / upløyd mark).                                                                                  
En festbrems – 1. Noen / noe som gjør at en fest el. et party ikke tar helt av 2. brukes 
om noen / noe som (på en nøktern måte) bremser el. hemmer en rivende utvikling. 
En festløve – En person som fester mye; et festmenneske; (jf, en danseløve); (jf, en 
selskapsløve); (jf, en moteløve); (jf, en løve). 
En fiasko – Jf, en dundrende fiasko; (jf, et bomskudd).  
En fiffig løsning – En smart, lur el. snedig løsning; (jf, et fiffig knep). 
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En fighting spirit / fighting spirit (eng) – En kampånd; et pågangsmot; innsatsvilje. 
En figurativ fremstilling – 1. En kunstnerisk fremstilling av mennesker, ting el. natur 
på en gjenkjennelig måte 2. en språklig fremstilling som bruker uttrykksformer som 
ikke skal tas bokstavelig; en billedlig el. overført fremstilling; (jf, et billedspråk). 
En fiks idé – En sær, urimelig el. innbilt forestilling el. oppfatning som det er 
vanskelig å løsrive seg fra; (jf, tro på julenissen). 
En filibustertaktikk – En forhalingstaktikk; en taktikk for utsette el. forhindre et 
vedtak el. en beslutning, (ved å hale ut en debatt). 
En filister – 1. En person fra et folkeslag i gamle det Palestina, (israelittenes 
hovedfiende) 2. en småskåren, trangsynt og selvgod person; (jf, en spissborger). 
En fillefant – 1. En person som går rundt og kjøper filler 2. en person som er fillete 
kledd; (jf, ikke filla); (jf, fy filleren); (jf slåss så busta / fillene fyker). 
En fillefrans – En fillete person; (jf, en fillefant); (jf, en fant). 
En fillesak / en filleting – En ubetydelig el. lite viktig sak; en bagatell; en skarve ting. 
En filur – En frekk (men ofte sjarmerende) fyr; en skøyer; en skjelm. 
En fimbulvinter – 1. En lang og hard vinter før ragnarok 2. en usedvanlig streng 
vinter 3. en vanskelig periode, (jf, en bølgedal). 
En finansakrobat – En fremadstrebende finansekspert; en som gjør dristige 
krumspring i finansverden, (ofte litt på kanten). 
En fingerspissfølelse – En intuitiv forståelse og innlevelse i omgang med andre 
mennesker; en god evne til å skjønne hva som bør gjøres el. endres; (jf, ha teft).  
En finte – 1. En hurtig (kropps)bevegelse for å forvirre el. narre en motstander i en 
idrett 2. en handling el. (ironisk) bemerkning, (med en spesiell hensikt, skjult el. 
underforstått), (jf, en stikkpille); (jf, under beltestedet).   
En finurlighet – 1. En liten, ofte overdrevent innviklet detalj som det krever 
skarpsindighet å forstå 2. en spissfindig formulering el. et snedig påfunn.  
En firkløver – 1. En kløverplante med fire blad, i stedet for tre, (og som derfor regnes 
for å bringe lykke 2. om personer som stadig henger sammen, se et trekløver. 
En fisk – 1. Et kaldblodig virveldyr som lever i vann 2. brukes om person med 
spesielle (negative) egenskaper, (jf, en kald fisk); (jf, en sleip fisk). 
En fjolle – En kvinne el. jente som oppfører seg tåpelig el. fjollete, (og som shower 
rundt uten å ta noe særlig alvorlig); (jf, ei skrulle). 
En fjomp / din fjomp – En fjollete person; en tufs; (jf, en fommel). 
En fjompenisse / for en fjompenisse – Jf, en fjomp; (jf, en nisse). 
En fjording / jeg trenger en fjording til på midtbanen (fotball) (3) – 1. En blakk 
vestlandshest, (av rasen fjording) 2. en person fra en fjordbygd 3. en innsatsfylt og 
nøktern person; en sliter; (jf, satse på feil hest).  
En fjortis (sve) – Brukes som betegnelse på en ung og umoden jente el. gutt, (som 
oppfører seg som en fjortenåring); (jf, en ungsau). 
En fjott – En mann det er lite ved; en uselvstendig og naiv person; (jf, en dott). 
En fjær i hatten – En triumf; en anerkjennelse; (jf, noe er en fjær i hatten for noen).  
En fjær kan bli til fem høns – Ryktet gjør gjerne ting større enn de er; selv en filleting 
kan bli blåst opp om den blir gjenfortalt flere ganger; (jf, balle på seg); (jf, lånte fjær). 
En fjøsnisse / din fjøsnisse – 1. En nisse som etter folketroen holdt til i fjøset 2. jf, en 
fjomp; (jf, en nisse); (jf, nissen følger med på lasset). 
En flabb / hold flabben din (2) – 1. En bred dyrekjeft 2. en menneskemunn 
(nedsettende) 3. en grovmunnet, nesevis el. uforskammet person, (jf, en flåkjeft).  
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En flamme / hun møtte en gammel flamme (2) – 1. En lue; en ildtunge 2. en person 
man er sterkt forelsket i; en kjæreste; (jf, et flammende innlegg). 
En flanør – 1. En elegant dagdriver; en som streifer sorgløst omkring 2. en kåsør med 
slentrende stil; (jf, en flottenfeier); (jf, en gentlemanstyv). 
En flaskehals – 1. Den øverste, trange delen av en flaske 2. en del av et veisystem 
som hemmer avviklingen 3. en vanskelighet el. hindring som fører til at noe går 
(svært) langsomt el. stopper opp; (jf, et nåløye). 
En flatbanker – (Nedsettende om) en lesbisk kvinne; (jf, være flat som en fjøl). 
En flause / for en flause – En tåpelig handling; en pinlig bommert; (jf, en fadese). 
En flengende kritikk – En hard (negativ) kritikk; helslakt; grov kjeft. 
En flisespikker – En person som henger seg opp i uvesentlige ting; en som pirker på 
detaljer; (jf, en hårkløver); (jf, en pedant). 
En flittig gjest – 1. En hyppig gjest; en person som ofte er på besøk 2. et dyr el. en 
fugl man ofte får besøk av, (f eks. i hagen); (jf, en ubuden gjest). 
En flittig maur / bie – En iherdig, svært virksom el. driftig person; (jf, være en maur 
til å arbeide); (jf, en modig maur); (jf, en liten maur). 
En flokse – En kvinne som flørter og fjaser, (med stadig forskjellige menn); (jf, en 
flyfille); (jf, være lett på tråden).   
En flopp – En fiasko; en liten skandale; noe (ambisiøst) som ble totalt mislykket. 
En flora / floraen av tidsskrifter (3) – 1. (Et) planteliv (i et område) 2. en bok om 
plantelivet 3. en stor og variert mengde av noe; (jf, blomstre). 
En floskel / floskler – En fin, men tom talemåte; et banalt, forslitt el. svulstig uttrykk.  
En flottenfeier – En herre som opptrer flott, raust el. ekstravagant. 
En flottenheimer – En person (mann) som flotter seg og bruker mye penger. 
En flue på veggen – Brukes om det å være diskré el. ubemerket tilstede; (jf, være en 
flue på veggen); (jf, ikke kunne gjøre en flue fortred).  
En flyfille – En lettsindig jente; en kvinne med et utsvevende seksualliv. 
En flying start (eng), (flyvende) / regjeringen har fått en flying start – 1. Hurtig 
fremgang helt fra begynnelsen 2. en start på et løp der deltagerne er kommet opp i fart 
før passering av startstreken, (f eks. stafettløp el. travløp).  
En flyveidé – En plutselig tanke el. idé man får og lar falle igjen, (og ikke følger opp); 
(jf, en strøtanke); (jf, en plan B); (jf, en halvkvedet vise). 
En flyvende tallerken – En flyvende gjenstand som observeres i verdensrommet, og 
som ikke uten videre kan identifiseres som menneskeskapt; (jf, en ufo).  
En fløtepus – 1. En glattslikket og innsmigrende mannsperson 2. en sanger med 
sentimentale og søtladne låter, (jf, en smørsanger). 
En flåkjeft – En person som er flåkjeftet; en som er storkjeftet, løsmunnet el. sleivete. 
En fommel – En klossete person; en kløne; (jf, en fjomp); (jf, være trehendt). 
En folkeskikk / folkeskikk – (Uskrevne) regler for hvordan man ter seg i omgang med 
andre; sømmelig oppførsel; (jf, ikke eie folkeskikk); (jf, oppføre seg som folk). 
En for alle, alle for en – Brukes for å uttrykke et felles, solidarisk ansvar el. en god 
korpsånd; (jf, stammens hyl); (jf, alt som kan krype og gå).  
En forbryterbane – Et livsløp preget av kriminalitet; (jf, havne på forbryterbanen); (jf, 
en fengselsfugl); (jf, sitte bak lås og slå). 
En forbuden frukt – En nytelse som er interessant el. tillokkende, fordi den er forbudt 
el. utilgjengelig; (jf, bære frukt); (jf, etter den søte kløe kommer den sure svie). 
En forbundsfelle – En som man har sluttet forbund med; en alliert; en som man 
samarbeider tett med; (jf, en broder); (jf, være gode busser).  
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En foregangsmann / kvinne – En person som har gjort en banebrytende innsats på et 
bestemt område el. som går i spissen for en utvikling; (jf, en pioner). 
En forgangen tid / forgagne tider – En tid som er forbi; en svunnen tid; gamle dager. 
En formue – 1. En økonomisk verdi av alt man eier; rikdom 2. en stor pengesum; 
store verdier, (jf, koste en formue); (jf, være verdt alle pengene). 
En forpostfektning – 1. En kamphandling mellom mindre, fremskutte militære 
avdelinger 2. en innledende diskusjon, konfrontasjon el. manøver; en foreløpig 
sondering; (jf, kjempe med blanke våpen); (jf, vite hvor landet ligger). 
En forsiktig general – 1. Brukes for å beskrive en leder som går forsiktig frem, og 
nøye vurderer fordeler og ulemper 2. en person som tenker seg grundig om før han gir 
seg ut på noe 3. en (for) passiv og lite handlingskraftig person.  
En forsmådd elsker – En avvist el. vraket beiler; (jf, forsmå noen / noe). 
En forstand / forstand / kunstnere har ikke forstand på penger (2) – 1. En generell 
evne til å tenke og forstå 2. en viten el. klokskap på et bestemt område 3. en måte å 
forstå noe på; en betydning, (jf, i ordets rette forstand). 
En forståsegpåer – En person som tror han har greie på noe bestemt, og som opptrer 
som (sak)kyndig; (jf, en sjarlatan); (jf, en allviter). 
En forsøkskanin – 1. Et dyr (eller menneske) brukt i vitenskapelig eksperiment 2. en 
person som blir tatt ut til å forsøke noe først, (virker el. er trygt), (jf, en prøveklut).  
En forundringspakke – En pakke som mottakeren, (kjøperen el. vinneren) ikke 
kjenner innholdet i; (jf, lure på noen / noe). 
En fossil – 1. En forsteining av planter el. dyr, (også, et fossil) 2. en svært gammel 
person 3. en person med foreldede synspunkter el. oppfatninger, (jf, være forstokket).  
En fotballenke – En kvinne som sitter hjemme mens mannen stadig er borte for å 
spille fotball el. for å se på fotballkamper; (jf, stang ut).  
En fotnote / opprøret blir bare en fotnote i historien (2) – 1. En anmerkning el. 
forklaring til en tekst, skrevet nederst på siden 2. noe som er ubetydelig (i en større 
sammenheng); (jf, bli / være (bare) en fotnote); (jf, skrive seg inn i historiebøkene).  
En fotsbredd (bredde) – Et lite stykke, en / svært kort avstand, (omtrent som bredden 
av en fot); (jf, ikke vike en fotsbredd); (jf, en håndsbredd).   
En fransk visitt – En kort visitt; et svært kortvarig besøk el. opphold; (jf, avlegge noen 
en snarvisitt); (jf, avlegge noen / noe en visitt). 
En fransk åpning – 1. En spesiell åpningsvariant i sjakk 2. en åpning i fronten på en 
kvinnetruse; (jf, åpne slusene); (jf, spille på slurva). 
En frase – 1. Et fast vending; en talemåte 2. en tom talemåte; en klisjé; (jf, en floskel). 
En frasemaker – En person som stadig bruker floskler, klisjéer el. (tomme) talemåter. 
En fraseologi / fraseologi – 1. En språks særegne uttrykk og formuleringer, faste 
talemåter og ordforbindelser i språket 2. en beskrivelse el. samling av et språks faste 
vendinger og ordforbindelser; (jf, et idiom / idiomatiske uttrykk); (jf, en metafor).  
En fredelig plett / vi drømmer om en fredelig plett for oss selv – Et idyllisk og rolig 
sted; (jf, et paradis); (jf, være på pletten). 
En fredsdue – 1. En hvit due som symbol på fred, (ofte avbildet med en kvist i 
nebbet) 2. en person som ønsker å fremme freden; (jf, en due); (jf, en hauk) 
En frekkas – En frekk person; en som er frekk i munnen; en som har en frekk el. (vel) 
freidig opptreden, (jf, ha frekkhetens nådegave). 
En frekkhet / det du sier er en frekkhet uten grenser (2) – 1. En frekk el. pågående 
opptreden el. handling 2. en frekk, respektløs el. uhøflig bemerkning. 
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En frekkis (sve) – En frekk historie; en vågal vits, (ofte med hentydning til 
kjønnsorganer el. sex); (jf, en grovis); (jf, la nåde gå for rett). 
En fremmed fugl – En person som virker og føler seg fremmed i et bestemt miljø; en 
som skiller seg ut; (jf, en sjelden fugl); (jf, et hår i suppa). 
En fremtidsmusikk / fremtidsmusikk – 1. En avantgardemusikk 2. tanker el. planer 
som i beste fall lar seg realisere i en fjern fremtid; (jf, nye toner (helt) andre toner). 
En fremtoning / det sto en underlig fremtoning og hang på gatehjørnet – 1. Et ytre 
vesen el. preg 2. en person, dyr el. gjenstand som fremtrer på en spesiell måte. 
En fri fant – En frittalende person; en person som ikke lar seg binde av regler el. 
konvensjoner; (jf, gi noen / noe fritt spill); (jf en fant).  
En fri fugl / Lise er en fri fugl som gjøre som hun vil – En fri og uavhengig person; en 
som gjør som hun har lyst til; (jf, være fri som fuglen). 
En frikar – 1. En person som ingen hamler opp med, (særlig i slåssing) 2. en person 
som er uavhengig av plikter el. vanlige regler.  
En frille – 1. En konge el. høvdings elskerinne, (historisk) 2. en elskerinne; en 
konkubine; (jf, være lett på tråden); (jf, ei berte). 
En friskus – En uforferdet person; en person som er livlig, sprek el. uredd.  
En frontfigur / hun var partiets frontfigur i mange år – En person som står i spissen 
for noen / noe, (f eks. en musikalsk el. politisk gruppe); en leder el. talsperson.  
En frontrunner / fromt-runner (eng) / han er en politisk frontrunner (3) – 1. En trav- 
el. galopphest som (ofte) ligger foran i feltet 2. en friidrettsløper som liker å ligge i 
front 3. en politiker som ser ut til å vinne 4. en ledende konkurrent el. rival innen noe. 
En fryd for øyet / huset er fryd for øyet – Svært vakkert å se på; (jf, en øyenslyst). 
En frøkensport – Jf, ikke være noen frøkensport; (jf, kreve din mann). 
En fugl har sunget om (at) – Jf, ha hørt en fugl synge om noe; (jf, en sangfugl).  
En fugl i hånden er bedre enn ti på taker – De (få) ting man eier el. har oppnådd, har 
større verdi enn de (mange) ting som man tror man kan få; det er bedre med en liten 
men sikker fordel nå enn en potensiell større fordel på et senere tidspunkt; (jf, man vet 
hva man har, men ikke hva man får); (jf, ha gode kort på hånda).  
En fulltreffer / fulltreffer – 1. Et slag, skudd, kast el. bombe som treffer nøyaktig det 
planlagte mål 2. et svært vellykket resultat; noe som ble perfekt el. midt i blinken; full 
klaff; (jf, et blinkskudd); (jf, treffe blink / midt i blinken).    
En furie – 1. En hevngudinne, (romersk mytologi) 2. en rasende el. stridbar kvinne; 
(jf, et rivjern); (jf, en kjeftesmelle); (jf, en xantippe). 
En furtekopp – En person som furter el. surmuler; en som viser seg fornærmet. 
En fusentast – En fremfus el. skruppelløs person; en som handler overilt; (jf, et 
brushode); (jf, fare opp); (jf, en handlingens mann). 
En fuskelapp – Jf, en jukselapp; (jf, fare med fusk og fanteri). 
En fyllebøtte / en fyllefant – En person som har et (for) stort alkoholforbruk; en 
dranker; (jf, en drukkenbolt); (jf, være full som en alke). 
En fyllekalk / fyllekalk – 1. Kalk til å fylle mellom murstein i en mur 2. en 
overdreven mengde ord og uttrykk som tjener til å skjule mangelen på virkelig 
innhold, (f eks. i en tale el. besvarelse); tomt prat; (jf, tomme talemåter). 
En fyllekule – 1. En periode med mye alkoholdrikking 2. en real fyllefest; en sterk 
alkoholrus; (jf, en rotbløyte); (jf, gå på fylla). 
En fyr – En mann; en kar; en type, (bla, en flink, hyggelig, sleip, ekkel el. snål fyr). 
En fyrabend – 1. (En aften før helligdag) 2. fritid etter ferdig arbeidsdag; (jf, gjøre noe 
på fyrabend); (jf, ta kvelden); (jf, gi noe en håndsrekning). 
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En fyrstelig mottagelse – En storslått el. statelig mottagelse; en flott og hjertelig 
velkomst; (jf, mørkets fyrste); (jf, kong Vinter). 
En fysak / en underlig fysak – Brukes nedsettende om en mannsperson; en (snål) fyr. 
En fødselshjelp / fødselshjelp – 1. En hjelp som ytes mor og barn under fødselen 2. en 
hjelp til å starte noe el. sette noe ut i livet; (jf, se dagens lys). 
En fødselshjelper – 1. En person som yter hjelp ved en fødsel 2. en person som sørger 
for å få satt noe ut i livet; (jf, en hjelper i nøden); (jf, en handlingens mann). 
En galei – 1. Et krigsskip med årer (og seil), (rodd av fanger el. slaver) 2. et tvilsomt 
el. risikabelt fortagende; (jf, på galeien); (jf, være i samme båt). 
En galgenfrist – 1. En kortvarig utsettelse av henrettelse 2. en kort utsettelse av noe 
ubehagelig og uunngåelig; den aller siste frist før det er for sent.  
En galgenfugl – En skurkaktig skøyer; en lettsindig spøkefugl; (jf, en skjemtegauk).  
En galgenhumor – En påtatt lystighet i en vanskelig situasjon; en forsert munterhet. 
En gallionsfigur – 1. En utskåret figur på gallionen på et seilskip 2. en person i en 
fremtredende stilling uten å ha tilsvarende makt; et ansikt utad, (jf, være noe i navnet 
men ikke i gavnet); (jf, en paradefigur); (jf, sole seg i glansen av noe). 
En galning – 1. En sindssyk person 2. en ustyrlig person, (jf, en villstyring). 
En galopp / galopp – 1. En spranglignende løpemåte hos hest 2. en rask dans i 2 / 4 
takt 3. noe som utvikler seg svært fort, (evt. uten full kontroll); (jf, følge med i 
galoppen); (jf, i fullt firsprang); (jf, en annen dans). 
En galskap / galskap / stopp galskapen (4) – 1. En sindsykdom 2. en villskap el. yrhet 
3. fanteri el. gale streker 4. noe som er forferdelig dumt, (handling el. plan); idioti 5. 
feil el. rot, (jf, få system i galskapen); (det er mening i galskapen); (jf, være gal etter).  
En gammel gris – En eldre mann som legger an på unge damer; en som har eller 
ønsker sex med yngre kvinner; (jf, en mannsgris). 
En gammel jomfru – En (eldre) ugift kvinne; (jf, en peppermø); (jf, en jomfru). 
En gammel kjenning av politiet – En person som tidligere har vært i politiets søkelys; 
en tidligere straffet person; (jf, en fengselsfugl); (jf, en fremmed fugl). 
En gammel rev – Jf, være en gammel rev; (jf, en rev).  
En gammel sirkushest – En person som får vekket til live en gammel interesse el. 
lidenskap; en som igjen kommer i rampelyset; (jf, kjenne lukten av sagmugg).  
En gammel traver – 1. En fortelling el. påstand som er gjentatt så mange ganger at 
den er forslitt el. banal 2. en gammel film el. melodi som stadig er populær 3. en vits 
el. vittighet som fortelles ofte; (jf, en sviske); (jf, en gjenganger). 
En gammel ungkar – En mann (litt opp i årene) som ikke er gift el. har samboer; (jf, 
en peppersvein); (jf, være ungkar og spellemann).   
En gang for alle / nå har jeg sagt det en gang for all – Som endelig avslutning el. 
avgjørelse; definitivt; (jf, det er mitt siste ord).  
En gang hvert jubelår / noe slikt hender bare en gang hvert jubelår – En sjelden gang; 
med mange års mellomrom; (jf, et jubelår); (jf, ikke på år og dag). 
En gang skal (jo) være den første – Brukes for å uttrykke at man på et eller annet 
tidspunkt må gjøre noe som man ikke har gjort før; (jf, en novise). 
En gap – 1. En uvettig el. uvøren fyr; en tosk 2. en person som driver med gjøn og 
fjas; (jf, en flåkjeft); (jf, en spilloppmaker).  
En gapestokk / gapestokken – 1. Et strafferedskap i form av en pæl og med jernbøyle 
rundt halsen 2. det å bli utlevert til offentlig hån og forakt, (f eks. gjennom oppslag i 
media); (jf, komme i gapestokken); (jf, stille / sette noen i gapestokken). 
En gapskratt – En støyende latter; en skoggerlatter; (jf, en hånflir / hånlatter). 
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En gardinpreken – 1. En skjennepreken for sin ektemann el. samboer 2. en lang, 
moraliserende redegjørelse el. irettesettelse; (jf, få seg en leksjon).  
En gategutt – En uoppdragen skøyergutt som flyr omkring i gatene og gjør gale 
streker; (jf, en runner); (jf, en spilloppmaker). 
En gatepike – En prostituert kvinne som trekker på gata; en hore; (jf, en gledespike). 
En gauk – 1. Jf, en gjøk 2. en person som selger brennevin ulovlig; en som gauker. 
En gave / gaver / hun har fått sangens gave (3) – 1. En presang el. foræring, 
(gjenstand el. penger) 2. en hendelse el. fenomen som er til gagn el. fordel for noen / 
noe, (jf, en guds gave) 3. en medfødt egenskap eller evne. 
En gave fra himmelen – En uventet men ytterst kjærkommen begivenhet el. hendelse; 
(jf, som sendt fra himmelen); (jf, miraklenes tid er ikke forbi). 
En gave fra oven – Jf, en gave fra himmelen; (jf, komme som er gave fra oven). 
En gavepakke / målet var den rene gavepakken (2) – 1. En innpakket gave 2. noe man 
får el. tilkommer på en lettvint måte; en overraskende (evt. ufortjent) fordel el. 
gevinst; en lettkjøpt seier; (jf, ha gullhår i ræva). 
En gefundenes fressen (ty) – 1. (Egentlig) god mat; en lekkerbisken 2. brukes om noe 
man ønsker skal hende el. som kommer svært beleilig, (f eks. for ens argumentasjon). 
En generalprøve – 1. En avsluttende prøve på en teaterforestilling 2. en prøve el. 
forsmak på en etterfølgende begivenhet; (jf, en prøveklut). 
En generaltabbe – En grunnleggende tabbe; et grovt feilgrep; en kjempetabbe; (jf, en 
kardinalfeil); (jf, plumpe uti det med begge beina). 
En generasjonskløft – En avstand el. et motsetningsforhold mellom den eldre og den 
yngre generasjon mht holdninger el. interesser; (jf, de gode gamle dager). 
En genistrek – En usedvanlig godt uttenkt plan el. gjennomført handling; en genial 
idé; et smart trekk; (jf, en lurifaks); (jf, de små grå). 
En gentlemann / gentlemenn / (gentleman (eng)) – En herre med taktfull el. beleven 
oppførsel, hvis ord man kan stole på; (jf, en verdensmann). 
En gentlemanns – avtale / (a gentlemans agreement) – En avtale el. overenskomst 
som ikke settes opp skriftlig, men som beror på at partene stoler på hverandres ord. 
En gentlemanstyv – En tyv som lurer sine ofre ved sin flotte fremtreden og høflighet.  
En gigant / dette firmaet er en gigant (2) – 1. En skapning av overmenneskelig 
størrelse og styrke som kjempet mot de olympiske guder 2. et menneske, dyr el. en 
institusjon / virksomhet av meget stor betydning el. størrelse; (jf, en titan).  
En gjenganger – 1. En avdødd person som går igjen; et gjenferd 2. noe som stadig 
gjentar seg; noe som dukker opp igjen og igjen 3. en person som stadig står frem el. 
opptrer, (særlig i media); (jf, Tordenskjolds soldater). 
En gjenklang / gjenklang / idéen vant gjenklang blant folk (2) – 1. En etterklang; et 
ekko 2. forståelse, sympati, respons el. tilslutning; (jf, et navn med god klang). 
En gjenlyd / gjenlyd / uttalelsen ga gjenlyd i hele Europa (2) – 1. Et ekko; en 
gjenklang 2. en respons; en reaksjon; (jf, et navn med god klang).  
En gjennomgangsmelodi – 1. En melodi som stadig kommer igjen i en forestilling 2. 
et stadig tilbakevendende tema, (jf, et gjennomgangstema). 
En gjennomtrekk / gjennomtrekk – 1. En luftstrøm mellom flere åpninger i et rom 2. 
en (for) hyppig utskifting av personer (i en virksomhet).  
En gjerrigknark – En gjerrig mann; en gnier; (jf, snu på skillingen). 
En gjøk / gauk / din gjøk (3) – 1. En 33 cm gråbrun fugl som legger egg i andre 
fuglers reir 2. en lettlivet og lystig fyr, (jf, en munter gjøk) 3. respektløs og upålitelig 
mannsperson, (også, litt av en gjøk) 4. jf, en gauk, (en person som gauker). 
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En gjøkunge – 1. En fugleunge av typen gjøk 2. en person, institusjon el. fenomen 
som dominerer sine omgivelser 3. en person som trenger seg frem på bekostning av 
dem som har hjulpet vedkommende frem; (jf, forlate redet). 
En gjørmebryting / gjørmebryting – 1. Bryting i gjørme (som underholdning) 2. et 
offentlig ordskifte som ikke fører til noe og får de involverte til å virke useriøse.  
En glad laks – En lettlivet og festglad mann; (jf, en lystig fyr). 
En glaning / glaninga / ikke stå der midt i glaninga (2) / hun fikk snøballen midt i 
glaninga (3) – 1. Det å glane el. stirre 2. det som folk kan se; folks innsyn 3. et ansikt. 
En glansdag / glansdager / Brå i sine glansdager (2) – 1. En dag det står glans av; en 
ærefull dag 2. jf, en glanstid; (jf, det var tider / det var tider, det). 
En glansperiode – Jf, en glanstid; (jf, en gullalder); (jf, kaste glans over noe). 
En glanstid / klubben hadde sin glanstid i 60 - årene – En særlig lykkelig el. 
glorverdig periode; en svært fremgangsrik el. og ærerik tid; (jf, en storhetstid). 
En glattis / glattisen – 1. En glatt isflate 2. vanskeligheter; en lei situasjon; en knipe; 
(jf, komme på glattisen); (jf, lokke / få noen ut på glattisen). 
En gledelig begivenhet – Jf, en lykkelig begivenhet. 
En gledens dag – En dag det skjer noe spesielt gledelig; et tidspunkt da et problem 
blir løst el. noe positivt blir besluttet; (jf, hilse noe med glede). 
En gledesdreper – En person som ødelegger gleden for andre; en som forsurer en god 
stemning; (jf, en kyniker); (jf, et skår i gleden). 
En gledespike – En prostituert kvinne; et ludder; (jf, en gatepike). 
En gledesrus – En voldsom følelse og demonstrasjon av spontan glede. 
En gledesspreder – En person som sprer glede og setter folk i godt humør; (jf, en 
humørspreder); (jf, en munter gjøk); (jf, en vitsemaker). 
En glorie – 1. En lysende ring rundt hodet; en stråleglans (engler) 2. et symbol på 
hellighet el. storhet; en nimbus 3. et ærefullt ry el. omdømmet; (jf, miste glorien); (jf, 
pusse glorien); (jf, pirke ved noens glorie).  
En glugge / gluggene – 1. En åpning i vegg el. tak 2. et øye / øyelokk; (jf, sperre 
øynene / gluggene opp); (jf, nå må du se å få opp gluggene). 
En gneldrebikkje – 1. En hund som stadig bjeffer el. gneldrer 2. en person som kjefter 
og smeller el. stadig gnåler om noe; (jf, en masekråke); (jf, bikkja i bakken). 
En gnier – 1. (En som gnir på skillingen) 2. en gjerrig person; en grisk el. havesyk p.). 
En god latter forlanger livet – Godt humør og latter gjør godt for kropp og sjel. 
En god ting kan ikke gjentas / sies for ofte – 1. Brukes for å uttrykke at det ofte er 
nødvendig å gjenta nyttige råd og vink; viktige forhold må stadig presiseres 2. brukes 
om noe positivt som kanskje er sagt før el. egentlig er en selvfølge. 
En goalgetter (eng) – En (fotball)spiller som ofte lager mål; en storscorer.   
En godbit / saken var en journalistisk godbit (2) – 1. En velsmakende liten porsjon av 
noe spiselig 2. noe spesielt interessant, (å skrive om el. publisere) 3. noe som regnes 
for å være av ekstra høy kvalitet, (f eks. innen kunst); (jf, en lekkerbisken).   
En godfjott – En alt for ettergivende person; en dumsnill person; (jf, et mehe). 
En godtepose – 1. En pose med (blandede) godterier 2. en beholdning, et repertoar el. 
utvalg som inneholder det beste på området; (jf toppen av kransekaka). 
En goliat – En svært høy og kraftig mann; en stor og tilsynelatende uovervinnelig 
person, (ofte om en motstander som den lille el. underlegne med kløkt kan beseire). 
En gordisk knute / den gordiske knute – Et tilsynelatende uløselig problem (som bare 
kan løses ved radikale el. resolutte midler); (jf, hogge knuten over). 
En gourmand (fr) – En matglad person; en storeter; (jf, en matmons).  
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En gourmet (fr) – En person som er særlig glad i utsøkt mat og drikke, (vin); en 
raffinert matskjønner; (jf, en feinschmecker (ty)). 
En grabukk / din grabukk – 1. En ikke kastrert bukk (som brukes til bedekning) 2. en 
kåt mann; en som er svært hissig på kvinner; (jf, en horebukk). 
En grand old lady, (a grand old lady, (eng)) – Jf, en grand old man.  
En grand old man (eng) – En mann som gjennom en årrekke har gjort en stor innsats 
på et bestemt område, (f eks. innen sport el. kunst); en lederskikkelse; en størrelse. 
En gratispassasjer – 1. En som reiser gratis 2. en person som nyter godt av det andre 
har gjort; (jf, reise på tommelen); (jf, få noe servert på et sølvfat). 
En gratissjanse – En ekstra mulighet, uten at man har gjort noe for det; (jf, en gylden 
anledning); (jf, gripe noe begjærlig); (jf, gjøre et godt kjøp). 
En gravrøst – En dyp og uklar stemme, (som lyder som den kommer fra en grav).  
En grepa kar – En utmerket el. framifrå mann; en dugende kar; (jf, en hedersmann). 
En gresk nese – En nese med rett rygg som går i rett linje fra pannen; (jf, vakker som 
en gresk gud); (jf, stikke nesen / snuten sin (opp)i noe). 
En gressenke – En kvinne hvis ektemann er midlertidig bortreist, (og som kanskje er 
klar for et eventyr); (jf, gå på gress); (jf, en gressenkemann). 
En gressenkemann – En mann hvis kone er midlertidig bortreist, (og som kanskje ikke 
er særlig trofast); (jf, bite i gresset); (jf en gressenke). 
En gressrot / grasrota – 1. En rot på en grasplante 2. de brede lag av folket; folkedypet 
3. personer som er engasjert i en sak og arbeider på grunnplanet i organisasjonen; (jf, 
på grasrota); (jf, gresset er alltid grønnere på den andre siden). 
En grinebiter / han er en sur gammel grinebiter – En mann som klager for det minste; 
(jf, en surpomp); (jf, ha stått opp på feil bein). 
En gris – 1. Et husdyr i svinefamilien 2. en urenslig, svinsk el. slurvete person: (jf, en 
gammel gris); (jf, kaste perler for svin); (jf, drikke som et svin). 
En grobian – En grov og ubehøvlet fyr; en råtamp; en bølle. 
En gromgutt – En gjev kar; en yndling; (jf, en gullgutt); (jf, en kjernekar). 
En grovis (sve) – En grov historie el. vits, (ofte knyttet til kjønnsorganer el. sex). 
En grunnpilar – 1. Et (massivt) fundament (for noe) 2. et grunnlag, (teoretisk); en 
bærende kraft el. idé; (jf, en bærebjelke); (jf, et grunnfjell).  
En grunnvoll / grunnvoller – 1. Et (eldre) byggverks fundament; en fast grunn 2.det 
som noe bygger på; (jf, rystes i sine grunnvoller); (jf, en grunnpilar). 
En grønn bølge – 1. Det at er rekke trafikklys innstilles slik at man kan passere alle på 
grønt lys 2. en samordnet samfunnsmessig strømning hvor det fokuseres på å beskytte 
miljøet mot forurensning og ressurssløsing; (jf, det grønne skiftet). 
En grønn lunge – En park el. et grøntområde i by el. tettbygd strøk; et åpent friområde 
med muligheter til forskjellige aktiviteter; (jf, en lunge).   
En grønnsak – 1. En plante som dyrkes til mat 2. en person som lever (tilsynelatende) 
uten åndelig virksomhet og som man knapt kan få kontakt med, (pga. hjerneskade).      
En grønnskolling – En ung og uerfaren (og litt forsiktig) person; en umoden person; 
(jf, en jypling); (jf, en snørrvalp); (jf, ergre seg gul og grønn). 
En grøt – 1. En rett av mel og melk el. en dessert av bær 2. en tyktflytende el. seig 
masse 3. en tilstand el. fremstillingsform som har en ensformig, kjedelig el. rotete 
karakter, (slik at det blir en eneste grøt); (jf, en suppe).       
En grå eminense / noens grå eminense – En innflytelsesrik person, som ikke er 
offisiell leder men som har mye makt i kraft av sin innflytelse på viktige personer; en 
manipulator; (jf, en bakmann); (jf, ha en finger med i spillet).   
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En grå mus – 1. En vanlig husmus 2. en kjedelig el. uanselig person; en som ikke blir 
lagt merke til; en tilbakeholdende person; (jf, være et null i fattigkommisjonen). 
En gråsone – 1. Et uregulert geografisk område; et område flere parter mener de har 
rett på 2. et udefinert område; et uoversiktlig felt; et emne som ikke er klart det ene 
eller det andre; (jf, i mørke er alle katter grå).  
En gråtass – En ulv; en gråbein, (jf, en tass); (jf, det grå marked). 
En gud / han kysser som en gud (2) – 1. Et overnaturlig vesen som mennesker tilber 
2. en mann som er ualminnelig dyktig til noe 3. en vakker mann som er beundret og 
tilbedt, (jf, en adonis); (jf, et syn for guder). 
En gudegave – Et medfødt anlegg; et lysende talent; (jf, en nådegave). 
En gudinne / hun er skjønn som en gudinne (2) – 1. En kvinnelig gud 2. en svært 
vakker el. tilbedt og beundret kvinne; (jf, en lykkens gudinne).  
En guds gave / hun er en guds gave til alle rockefans (1) – 1. Noen / noe som betyr 
enormt mye for noen 2. noe enestående deilig el. mirakuløst. 
En guds lykke – Jf, det var en guds lykke at; (jf, en gud). 
En gudsens sanning / dette er gudsens sanning – Noe som er fullstendig sant; en 
absolutt sannhet; (jf, det er så sant som det er sagt).  
En gudskjelovkveld / gudskjelovkvelden, (oftest bestemt form) – En fredagskveld; 
fredagskvelden; en kosekveld; (jf, gudskjelov); (jf, gudbevares). 
En gullalder / det nittende århundre var en gullalder i norsk diktning (2) – 1. Den 
første og lykkeligste tidsepoke for menneskene, (mytologisk) 2. en periode med fin 
utvikling og strålende resultater, (innen noe spesielt); en blomstringstid. 
En gullfugl – 1. En levende fugl av gull, (i eventyrene) 2. en rik person (man kan dra 
økonomiske fordeler av) 3. en suksessrik person som gjør det svært godt el. vinner 
gullmedaljer, (f eks. en sangstjerne el. toppidrettsutøver). 
En gullgruve / disse bøkene er en gullgruve (3) – 1. En gruve der man bryter gull 2. 
noe som innbringer mye penger; en svært lønnsom virksomhet 3. noe svært givende; 
noe særdeles nyttig; (jf, være gull verdt); (jf, være godt som gull).  
En gullgutt – 1. En gromgutt; en yndling 2. en mannlig gullmedaljevinner. 
En gulljente – 1. En godjente; en yndlingsjente 2. en kvinnelig gullmedaljevinner. 
En gullklump – 1. En klump av rent gull 2. en person man holder mye av, særlig et 
lite barn 3. noe særdeles verdifullt el. innbringende, f eks. en travhest. 
En gullstrupe / hun er Bergens nye gullstrupe (2) – 1. Jf, ha gull i strupen 2. en 
fantastisk god sanger(inne); (jf, ha stjerner i øynene).  
En gullunge / gullungen min (1) – 1. Et kjælenavn for et kjært barn 2. en på alle måter 
god og kjærlig unge; (jf, en gullgutt) 3. jf, et gullbarn. 
En gulrot – 1. En rødgul grønnsak 2. et lokkemiddel el. et godt tilbud for å lokke 
kunder 3. en motivasjonsfaktor; noe som får en til å ta seg sammen el. anstrenge seg. 
En guru – 1. En religiøs leder som har nådd den høyeste åndelige innsikt 2. en 
respektert og karismatisk person med stor innflytelse på et bestemt område 3. brukes 
ironisk om el. i irritasjon over noen, (ofte nektende); (jf, en allviter). 
En guttevalp – En ung gutt; en umoden ung mann, (nedsettende); (jf, en jypling).  
En gyllen anledning – En kjærkommen el. passende anledning; en god mulighet.  
En gyllen fallskjerm – En kontraktfestet avtale mellom en bedrift og en ansatt, (leder) 
om økonomisk kompensasjon ved ufrivillig avgang før kontrakttiden er ute. 
En gyllen middelvei – Jf, den gylne middelvei; (jf, en gjennomgangsmelodi). 
En gyllen regel – Et grunnprinsipp; en utmerket regel; en anerkjent el. allmenngyldig 
fremgangsmåte; (jf, etter alle kunstens regler); (jf, ingen regel uten unntak). 
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En gås / din gås – 1. En stor andefugl 2. en dum, enfoldig el. troskyldig kvinne; (jf, 
være dum som en gås); (jf, en fremmed fugl).  
En gåsegang – Det å gå en etter en etter hverandre i rekke, (som gjess). 
En gåsehud / gåsehud – 1. Skinnet på en gås (som etter ribbing er svært ruglete) 2. en 
nuppete hud som skyldes sammentrekning av muskelfibre, (pga. kulde, skrekk el. 
begeistring, (f eks. ved en kunstopplevelse)); (jf, få gåsehud). 
En gåte – 1. Et dunkelt utsagn som man skal gjette meningen med; en nøtt 2. en 
vanskelig el. mystisk sak; et mysterium; noe helt ubegripelig (for noen).   
En hai – 1. En stor bruskfisk med gjeller 2. en person som på en grisk og hensynsløs 
måte skaffer seg vinning; en som utplyndrer andre, (f eks. en hushai el. narkotikahai).    
En hake – 1. En nedre ansiktsdel 2. en krok til å ta tak i el. som skal gripe inn i noe 3. 
en ulempe el. vanskelighet, (jf, et aber); (jf, det er en hake ved det).  
En hakkekylling – En person som stadig blir plaget el. utsatt for kritikk; (jf, en 
syndebukk); (jf, en hoggestabbe); (jf, en kylling).     
En hakkelov / hakkeloven – Brukes som betegnelse på tendensen i dyreflokker til å 
opprette rangordning slik at et individ med høy status ustraffet kan angripe et med 
lavere, (først studert hos høner); (mennesker kan også bli offer for hakkeloven).  
En hallelujastemning – 1. En religiøs stemning av lovsang 2. en opphøyet el. 
overmodig stemning; (jf, full baluba); (jf, liv i leiren). 
En halloi / halloi / det ble noe til halloi – Et spetakkel, ståk el. oppstyr. 
En halsløs gjerning / halsløs gjerning – Jf, være halsløs gjerning. 
En halv sannhet – Et utsagn som gir et mangelfullt og ikke dekkende bilde av noe. 
En halv seier / avtalen oppleves likevel som en halv seier – Resultatet av en kamp, 
virksomhet el. handling som ikke er godt nok, men bedre enn ventet.  
En halvgud – 1. Et menneske som er opptatt i gudeverden, (en hero) 2. en stor helt; en 
person som nyter enorm beundring og respekt, (særlig av noen spesielle); (jf, en gud).  
En halvhjertet innsats – En forbeholden el. uengasjert innsats; en gjennomføring uten 
begeistring el. energi; (jf, et halvhjertet forsøk); (jf, gå helhjertet inn for noe).  
En halvkvedet vise – Noe som ikke sies direkte, men bare antydes; et hint.      
En halvstudert røver – En person som ikke har grundig utdanning i sitt fag; en med 
overfladiske kunnskaper, (men opptrer som han er fullt utlært). 
En ham – 1. Et ytterste lag hud hos padder og krypdyr 2. et ytre; et utseende. 
En handlingens mann – En aktiv og handlekraftig mann; en person som tar initiativ og 
får ting unna; (jf, være en mann av den gamle skole).   
En hanekylling – 1. En kylling av hankjønn 2. en ung mann som fremtrer mer verdig 
enn hans alder og erfaring tilsier 3. en hissig og kamplysten ung mann. 
En hanemarsj – En parademarsj der foten løftes høyt og benet strekkes før foten settes 
hardt i bakken; (jf, blåse noen / noe en lang marsj). 
En hannkatt – 1. En katt av hannkjønn 2. en seksuelt lysten (eldre) mann; en kåting. 
En hanrei – En bedratt ektemann el. mannlig samboer; (jf, bli tatt med buksa nede). 
En happy ending (eng) / filmen hadde happy ending – En lykkelig utgang; en gledelig 
slutt; (jf, være happy); (jf, en søtsuppe). 
En hard hals – En sterk, tøff og fryktløs mann. 
En hard negl – 1. En stri el. stivnakket mann 2. en hard, rå el. følelseskald person. 
En hard nøtt å knekke (noe) – En oppgave el. situasjon som er vanskelig å løse el. 
håndtere; (jf, en nøtt); (jf, ikke være noen spøk). 
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En hard nøtt å knekke (noen) – 1. En person som er vanskelig å vinne over i 
konkurranse 2. en person som ikke er lett å takle el. ha med å gjøre; (jf, en nøtt); (jf, 
ikke være lett å skubbe seg på); (jf, ikke være til å spøke med). 
En hardhaus – En robust og hardfør person; en som tåler my; (jf, tåle en støyt). 
En harding – 1. En person fra Hardanger 2. en streng og hard person 3. en hard el. 
pågående spiller; en tøffing; (jf, en mann med hår på brystet). 
En hare – 1. En pattedyr med store ører og kraftige bakbein 2. en svak el. redd person, 
(jf, en reddhare) 3. en som løper foran og drar opp farten på friidrettsbanen. 
En hasard / hasard / planen er den rene hasard (2) – 1. Det å spille hasardspill, (der 
flaksen avgjør) 2. et foretagende som er så risikofylt at det er uforsvarlig.   
En hauk – 1. En rovfugl med brede og vinger 2. en talsmann for en hard el. aggressiv 
forsvarspolitikk; (jf, en due); (jf, være over noen som en hauk); (jf, hauk over hauk). 
En haukenese – En krum (og fremstående) nese som har form som nebbet på en hauk. 
En havn / ekteskapets trygge havn (2) – 1. Et sted der båter anløper el. søker ly 2. et 
sted el. en tilstand som er trygg og sikker; et godt sted å være; (jf, bringe noe i havn). 
En Hawaii - fotball / Hawaii – fotball – Brukes om en rotete fotballkamp, der spillet 
veksler (for) lett og med mange tilfeldige målsjanser begge veier. 
En he - man (eng) – En mann med utpreget maskulint utseende og væremåte; en 
barsking; (jf, en tøffing); (jf, ha hår på brystet). 
En headhunter (eng) – En person som velger ut særlig kvalifiserte personer til 
(ledende) stillinger til næringslivet; en talentspeider; (jf en hodejeger). 
En hedersgjest – Jf, en æresgjest; (jf, komme til heder og verdighet igjen.  
En hedersmann – En aktverdig mann; en respektabel samfunnsborger; en igjennom 
grepa kar; (jf, en kjernekar); (jf, være en mann / kvinne etter noens hjerte). 
En hedersplass / hun fikk hedersplassen ved bordet – En fin, god el. fornem plass, (f 
eks. om en sentral sitteplass el. plasseringen av en pyntegjenstand). 
En heidundrende fest – En durabelig fest; (også, en heidundrende fiasko). 
En heimføding – En hjemmekjær person som er ukjent med forhold, skikk og bruk 
utenfor hjemstedet; en ensidig el. sneversynt person; (jf, en bondetamp). 
En heisatur – En fornøyelsestur hvor man slår seg løs, fester og rangler. 
En heit kvinne – En (erotisk) lidenskapelig kvinne; (jf, være heit på grøten). 
En heks / hun er en ordentlig heks (3) – 1. Et overnaturlig kvinnelig vesen i pakt med 
fanden 2. ei trollkjerring i folkeeventyrene 3. en arrig, lunefull og kranglevoren 
kvinne, (jf, en xantippe); (jf, være stygg som en heks); (jf, ei trollkjerring).  
En heksedoktor – 1. En medisinmann; en stammedoktor 2. en kvakksalver; en som 
driver uautorisert legevirksomhet; (jf, en kaffedoktor). 
En heksegryte / VM – byen var en sydende heksegryte (2) – 1. En gryte brukt av en 
heks til å koke tryllebrygg i 2. et sted preget av hektisk uro og stor forvirring. 
En heksejakt / det foregår en heksejakt på opposisjonelle (2) – 1. En forfølgelse av 
kvinner anklaget for å være heks 2. en hensynsløs forfølgelse av mennesker som 
gjøres til syndebukk el. (feilaktig) påstås å utgjøre en trussel. 
En hekseprosess – 1. En prosess, (rettsak) mot en kvinne som er anklaget for å være 
heks 2. en prosess mot en politisk avviker (i et diktaturland) der avgjørelsen er tatt på 
forhånd og den tiltalte har liten sjanse til å forsvare seg. 
En heksering – Et ringformet område av tørt og dødt gress el. av grønt og frodig gress 
i en gressplen forårsaket av visse sopparter, (også om selve ringen av sopp).   
En hel haug / en hel haug av folk / kjøpe en hel haug med bøker – Et stort antall; en 
masse; mye; (jf, en drøss); (jf, i haugevis); (jf, i bøtter og spann). 
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En hel verden / en hel verden nøt filmen om Bonni og Clyde – En stor del av verden; 
folk i alle verdenshjørner; (jf, hele verden); (jf, verden vil bedras). 
En helbom / helbom / det var helbom å fjerne ølet fra hyllene (2) – 1. En total bom på 
et mål el. en antagelse 2. noe som er fullstendig forfeilet el. hensiktsløst.    
En heldig stjerne – Jf, være født under en heldig stjerne; (jf, en stjerne)./ 
En heldiggris / din heldiggris – En svært heldig person; en som har (ufortjent) mye 
flaks; (jf, være svineheldig); (jf, ha hellet med seg). 
En helgenglorie – 1. En glorie rundt hodet på en billedlig fremstilt helgen 2. et 
inntrykk av fortreffelighet; en ærefull glans; et godt ry som skaper beundring el. 
idealisering; (jf, pusse glorien); (jf, en heltedåd); (jf, en heltetenor).     
En hellig allianse – 1. En religionsbasert allianse, (f eks. initiert av Russland etter 1. 
verdenskrig) 2. en forbindelse (el. et påstått samarbeid) mellom to eller flere parter 
pga. enighet om enkelte ideelle mål; (jf, holde noe hellig).  
En hellig ku – 1. Et hellig dyr i India, (særlig i hinduismen), som ikke må slaktes el. 
generes, (både ku og okse da de er knyttet til hver sin gud) 2. en tradisjon, en vane el. 
et prinsipp som man verner om og ikke ønsker å endre; en institusjon, sak el. person 
som det ikke er tillatt å kritisere el. røre; (jf, en bjelleku); (jf, en kuvending). 
En helligbrøde / helligbrøde / å forandre «Et dukkehjem» er helligbrøde (2) – 1. Et 
misbruk el. en krenkelse av noe som er el. bør være hellig 2. krenkelse av noe som 
betyr mye for noen, og som vernes omhyggelig 3. en utilgivelig feil el. tabbe. 
En helsebot / helsebot / det er helsebot i frisk luft (2) – 1. Et helbredende middel; en 
legedom 2. en styrking av el. hjelp for helsa; (jf, slit det med helsa).  
En helstøpt personlighet – En harmonisk og tvers i gjennom stødig og pålitelig 
person; (jf, være hel ved); (jf, en kjernekar); (jf, en hedersmann). 
En helt – 1. En person som er blitt berømt for sitt mot el. store bedrifter 2. en heroisk 
hovedperson i film el. diktverk 3. en person som i en viss situasjon som blir beundret 
el. tilbedt; (jf, en tøffelhelt); (jf, en programhelt). 
En heltedåd – En handling der det blir vist stort mot og selvoppofrelse. 
En heltegjerning – En handling el. tiltak som er til stor nytte for noen.  
En heltetenor – En tenor med gjennomtrengende, mørk klang som egner seg for 
helteroller i opera; (en tenor, brukes både om personen og stemmen). 
En helvetes / fandens kar / jeg syntes han var en helvetes kar – En mann som viser seg 
frem og har (for) høye tanker om seg selv; (ofte nedsettende). 
En helvetes pøl – 1. Et pinested i helvete; en sjø av ild og svovel 2. et sted med 
moralsk fordervelse; (jf, et syndens bol); (jf, opptre som moralens vokter). 
En hemsko / manglende arbeidserfaring er en hemsko for mange politikere – 1. En 
kile av jern som skal hindre hjul å rulle 2. noe som virker hemmende på noe; en 
hindring; (jf, en bremsekloss); (jf, en klamp om foten).  
En hengemyr – 1. En myr med et lag av torv som delvis flyter på et vannbasseng 2. et 
uføre, (ofte økonomisk); en vanskelig situasjon, som det ikke er lett å komme ut av. 
En hentesveis – En frisyre el. sveis der man dekker en skallet isse ved å gre hår over 
den fra siden; (jf, få sveis på noe); (jf, en sveisen dame). 
En hermefugl / hermekråke – 1. En fugl som hermer etter andre fugler; (f eks. en 
munk) 2. en person som hermer etter andre, (for å latterliggjøre dem). 
En herostratisk berømmelse – En berømmelse oppnådd ved en negativ el. skjendig 
handling; (jf, være viden kjent); (jf, ha dårlig ord på seg). 
En herrekost – Et utsøkt spise; mat som smaker og som man ikke får så ofte. 
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En hersker – 1. En person med stor makt (og med voldelige midler) styrer ett folk 
el.et land 2. en person som ubestridt (og voldelig) dominerer et område el. forhold. 
En hestehandel – 1. En handel med hest, (der det var viktig å skjule skavankene) 2. 
forhandlinger med kjøpslåing om prinsipper og interesser, (der begge parter gjerne 
taper litt), (ofte, politisk hestehandel); (jf, kjøpe katta i sekken). 
En hestekur / det må en hestekur til for å rette opp vår økonomi (2) – 1. En hardhendt 
kur el. behandling, (mot sykdom) 2. harde tiltak for å rette opp økonomien.  
En het potet – Jf, en varm potet; (jf, være anvendelig som poteten).  
En hetebølge – 1. En periode med en svært varm værtype 2. en (kroppslig) hetetokt. 
En hieroglyf / hieroglyfer / jeg forstår ikke hieroglyfene dine (2) – 1. Oldegyptisk 
bildeskrift 2. tegn som er vanskelig å tyde 3. utydelig el. uleselig håndskrift. 
En hikkas – En dram; en slurk brennevin; en støyt; (jf, ta seg en hikkas).  
En himmelropende urettferdighet – En opprørende el. skandaløs urettferdighet. 
En himmelstormer – En person som tenker stort og annerledes, men som ofte anses 
for å være opprørsk el. urealistisk; (jf, en rebell). 
En himmelvid / himmelvid forskjell / det er himmelvid forskjell på å være alene og å 
være ensom – En enorm el. umåtelig stor forskjell. 
En hissigpropp – En person som har lett for å bli hissig; en bråsint person; (jf, en 
sinnatagg); (jf, ha kort lunte); (jf, gå taket). 
En hivert – Et glass el. en slurk alkoholholdig drikk; en dram; en støyt. 
En hjelpende hånd – Brukes for å uttrykke at noen yter el. får hjelp; (jf, gi noen en 
hjelpende hånd); (jf, gi / rekke noen en hjelpende hånd); (jf, en håndsrekning). 
En hjelper i nøden – Jf, en venn i nøden; (jf, i nøden spiser fanden fluer).   
En hjemmebane – Jf, være på hjemmebane; (jf, du kan bare gå hjem og legge deg). 
En hjemmesitter – En person som ikke (går til valglokalet og) stemmer ved valg. 
En hjernetrust – En gruppe av eksperter (på et område) samlet for å løse et aktuelt 
problem; (jf, ha omløp i hodet); (jf, bruke de små grå).  
En hjernevask / hjernevask – En metode for å bryte ned et menneskes psykiske 
motstandskraft og gjøre det mottakelig for idéer, holdninger el. meninger det før var 
motstander av; (jf, det er gutt som har vaska seg). 
En hjerteknuser / babyen er en riktig hjerteknuser (2) – 1. En mann som virker 
tiltrekkende på kvinner 2. en uimotståelig søt og sjarmerende unge, (ofte baby). 
En hjertenskjær / hun er min hjertenskjær – En kjæreste; en elskede. 
En hjerterot – 1. En muskelbunt som tilhører hjertet 2. brukes om en persons innerste 
sjel el. dypeste følelser; (jf, bli varm om hjerterota). 
En hjertesak – En sak som en person el. gruppe er særlig opptatt av el. engasjert i; en 
sak som ligger noen spesielt på hjertet; (jf, et hjertebarn). 
En hjerteskjærende gråt – En sår el. fortvilt gråt, som skjærer en i hjertet. 
En hjerteskjærende scene – En grusom scene el. noe som er så vont å se på at det 
skjærer en i hjertet; (jf, skjære alle over en kam).  
En hjertevenn – En særlig nær og fortrolig venn; (jf, gode busser). 
En hjørnestein / denne romanen er en hjørnestein i hennes forfatterskap (2) – 1. En 
grunnstein under et hushjørne 2. en viktig del av noe; et viktig grunnlag for noe. 
En hodejeger – 1. En stammekriger som skjærer hodet av sine fiender, og gjemmer 
det som trofé 2. jf, en headhunter; (jf, miste hodet); (jf, ha hodet på rett plass).  
En hodeløs satsing – En ubesindig el. vanvittig satsing; en forhastet el. lite 
gjennomtenkt satsing; (jf, ikke være ved sine fulle fem).     
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En hodepine / dette er din hodepine (2) – 1. Smerter inne i hodet el. nakken, (ofte 
langvarig) 2. et vanskelig problem; et tungt ansvar, (jf, det er ikke mitt bord). 
En hoffnarr – 1. En person som er ansatt til underholdning ved et hoff 2. en person 
som på bekostning av sin egen frihet er henvist til å underholde el. behage andre. 
En hoggestabbe – 1. En lump (kort bit av en trestamme) til å hogge ved på 2. en 
person alle hakker på; en som får kritikk el. skyld for det aller minste; (jf, en 
hakkekylling); (jf, en skyteskive); (jf, hogge ned for fote). 
En holk / han kjører rundt i en rusten holk – 1. En (tidligere) flatbunnet (frakt)båt 2. et 
skrøpelig gammelt fartøy el. kjøretøy; (jf, rottene forlater det synkende skip). 
En holmgang – 1. En tvekamp i norrøn middelalder, (ofte på en holme) 2. en voldsom 
strid el. dyst mellom to parter, (ofte en forberedt politisk diskusjon); en duell; en 
tvekamp; (jf, gå holmgang med noen); (jf, møtes til holmgang).   
En homerisk latter – En rungende, hjertelig og langvarig latter, (som gudene hos 
Homer); (jf, le seg kvekk / glugg i hjel); (jf, le så tårene triller).  
En honningkrukke / honningkrukka – 1. En krukke som brukes til oppbevaring av 
honning 2. brukes (litterært) om de kvinnelige kjønnsorganer. 
En horebukk – En mann som har mange seksuelle forhold, (utenfor ekteskapet).   
En hoven blei – En mann som er overlegen og nedlatende overfor andre; en blærete 
el. snørrviktig fyr; (jf, en flottenfeier); (jf, en frekkas); (jf, en blei). 
En hoven mine – Et overlegent ansiktsuttrykk; en viktig holdning.  
En hulder – 1. Et overnaturlig kvinnelig vesen, (med hul rygg og hestehale) 2. brukes 
(poetisk) om en vakker, lokkende kvinne; en fristerinne. 
En humbugmaker – En person som farer med svindel, juks og bløff; en svindler.  
En humørspreder – En person som i kraft av sitt vesen og sin væremåte setter andre i 
godt humør; (jf, en gledesspreder); (jf, være i godt lune / godlune).  
En hund – 1. Et tamt rovdyr; et kjæledyr 2. brukes om en mann, ofte nedsettende el. 
som skjellsord; en foraktelig fyr, (jf, en vittig hund); (jf, være en hund etter noe). 
En hundevakt / hundevakta – Vakten mellom midnatt og kl. 4 på et fartøy til sjøs. 
En hurlumhei / hurlumhei / når alle er hjemme er det litt av en hurlumhei – En 
voldsom, forvirret el. støyende aktivitet el. samvær; (jf, en ståhei); (jf, et oppstyr). 
En hurpe / hun er en gammel hurpe – En sur og bister, (ofte sjuskete el. stygg) kvinne. 
En hurragutt – En munter og lettlivet kar, som gjerne er med på fest og moro. 
En huskestue / huskestue / når far får greie på dette blir det huskestue – Et oppstyr; et 
forferdelig leven; et bråk uten like; (jf, holde / lage huskestue); (jf, et lurveleven). 
En husmannskost / husmannskost – 1. En skral el. fattigslig kost 2. brukes om 
tradisjonelle norske matretter; (jf, en bondekost).  
En husmannsånd – Det å ha overdreven respekt for andre; en dårlig selvtillit; en 
mindreverdighetsfølelse; (jf, stå med lua i hånda).  
En hverdag / etter bryllupsreisen kommer den grå hverdag (2) – 1. En vanlig ukedag, 
(utenom helger og høytidsdager) 2. en ganske alminnelig dag, med vanlig livsførsel. 
En hverdagskost / hverdagskost / skyting i gatene er nå hverdagskost – 1. Alminnelig 
mat man spiser jevnlig 2. noe som gjøres el. forekommer med jevne mellomrom, og 
som man er vant til, (om noe som tidligere var uvanlig); (jf, ikke være hverdagskost). 
En hvilepute / årets store omsetning må ikke bli en hvilepute – Jf, en sovepute. 
En hvit elefant – En dyr og unyttig gjenstand; et brysomt prosjekt. 
En hvit flekk på kartet – 1. Et geografisk område som ikke er utforsket 2. et ukjent el. 
lite utforsket fagområde; (jf, sette noe på kartet).  
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En hvit løgn – 1. En harmløs og tilgivelig løgn 2. en nødløgn for å spare noen for en 
ubehagelig sannhet; (jf, en svart løgn / dette er den svarteste løgn). 
En hvit magi – En trolldomshandling som utnytter gode, overnaturlige krefter til å 
forebygge el. helbrede, åpenlyst og med samfunnets godkjenning; (jf, en svart magi). 
En hvitsnipp – 1. En hvit skjortesnipp 2. brukes (nedsettende) om en person i et ikke 
manuelt yrke, (oftest i overordnet stilling); (jf, være fin på det).   
En hvitsnippforbryter – En person i overordnet stilling som begår et (økonomisk) 
lovbrudd, (f eks. underslag, valutasmugling el. skattesnyteri).  
En hvitvasking – 1. En fremstilling av noen / noe som ganske uskyldig 2. det å sette 
ulovlig ervervede penger inn i lovlig forretningsvirksomhet; (jf, hvitvaske noen / 
noe); (jf, svarte penger); (jf, sverte noen).  
En hybelkanin – En stor lodott el. støvdott på gulvet, (ofte under senga), (som følge 
av dårlig renhold); (jf, yngle som kaniner / rotter). 
En hyrdestund / vi må ta oss tid til en hyrdestund – Seksuell omgang (humoristisk); 
en elskovsstund; (jf, hoppe i halmen / høyet med noen).  
En hyrdetime – En intim og fortrolig stund mellom to elskede. 
En hær / en hel hær av frivillige meldte seg (3) – 1. Landstridskreftene innen et 
militært forsvar 2. brukes (upresist) om et lands (totale) militære styrker 3. et stort 
antall; en stor mengde; (jf, Tordenskjolds soldater). 
En høne / høna – 1. En hunn av tamme høns 2. et hunndyr hos visse andre 
hønsefugler 3. nedsettende om kvinne el. jente, (også, masehøne, sladrehøne el. 
tullehøne) 4. betegnelse på kvinnens kjønnsorgan, (oftest bestemt form). 
En høneblund – En liten lur; en ørliten blund, (så vidt man får lukket øynene). 
En hønemor – 1. En høne som har kyllinger 2. en mor som utviser (for) stor omsorg 
for sine barn; (jf, ikke være mors beste barn); (jf, det var ingen kjære mor).   
En hønseflokk – 1. En flokk høner 2. en forvirret gruppe personer (kvinner), (som 
fyker rundt el. kakler i munnen på hverandre); (jf, et hønsehode); (jf, kakle som høns). 
En hønsehjerne – 1. En hjerne på høne / høns 2. brukes nedsettende om et menneske 
med innskrenket forstand, (oftest om kvinne); (jf, et hønsehode). 
En høvding – 1. Et overhode for et folk el. en folkestamme 2. en hersker over et 
område, (jf, en småkonge) 3. en ruvende skikkelse el. ledende person i kulturlivet, (jf, 
en åndshøvding); (jf, en konge); (jf, være herre på haugen). 
En høyborg / Aftenposten er konservatismens høyborg (2) – 1. Det viktigste 
støttepunkt el. tilfluktsted 2. en hovedbase; (jf, et arnested); (jf, et bol). 
En høydare / højdare (sve) / filmen var ikke akkurat en høydare – Et glansnummer; et 
høydepunkt; en fulltreffer; (jf, en perle); (jf, være midt i blinken). 
En høyre hånd / høyre hånd / han er min høyre hånd (2) – 1. Hånden på kroppens 
høyre arm 2. en persons nærmeste og mest betrodde (underordnede) medarbeider; en 
uunnværlige medhjelper; (jf, når nøden er størst er hjelpen nærmest). 
En håndfast opptreden – En kraftfull, bestemt el. resolutt opptreden, (ofte med vold); 
(jf, et håndfast bevis); (jf, være hard i klypa). 
En håndfull – 1. Det en hånd kan romme; en neve, (f eks. av bringebær) 2. et lite, 
uspesifisert antall; noen få, (f eks. tilskuere) 3. jf, være en håndfull for noen. 
En håndgangen mann – 1. En mann som har gitt seg i en høvdings tjeneste, og villig 
støtter hans planer 2. en trofast og pålitelig medarbeider el. tilhenger. 
En håndjager – En runk; det å stimulere stiv penis med hånden til sædavgang. 
En håndsbredd / vi kunne ikke se en håndsbredd foran oss – Brukes som et omtrentlig 
mål; en avstand tilsvarende bredden på en hånd; (jf, en fotsbredd, (bredde)).  
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En håndsrekning / gi meg en håndsrekning med denne kassen – En hjelp el. assistanse 
til noe; (jf, tre støttende til); (jf, bære noen på hendene). 
En håndvending – Jf, i en håndvending; (jf, falle i noens hender / hendene på noen). 
En hånflir / hånlatter – En hånlig flir; en nedlatende latter; (jf, en kaldflir). 
En hårfin balanse – En tilstand av likevekt el. harmoni som lett kan forstyrres.  
En hårkløyver – En person som spissfindig tolker uvesentlige detaljer; en som pirker 
på bagateller; (jf, en ordkløyver); (jf, en flisespikker); (jf, et hårkløyveri). 
En hårsbredd / vi var en hårsbredd fra å kollidere (2) – 1. En forsvinnende liten 
avstand; et svært kort stykke 2. like ved; nære på; (jf, ikke vike en hårsbredd). 
En idiot / din idiot / den idioten kjørte mot rødt lys (2) – 1. En mentalt tilbakestående 
person 2. en person som oppfører seg svært dumt; en tosk 3. brukes om en person 
med svært ensidige interesser, (ofte i sammensetninger som sportsidiot el. fagidiot).   
En ilddåp – 1. Det å komme i kamp for første gang, (i krig). 2. det å prøve noe 
ubehagelig el. vanskelig for første gang, (og klare det); en debut; (jf, få ilddåpen). 
En ildprøve – En hard prøve el. prøvelse som man skal klare; en avgjørende hindring 
som må overvinnes, (for å vise at man duger til noe); (jf, bestå ildprøven). 
En ildsjel – En person som utviser brennende entusiasme el. stor begeistring (for noe). 
En ildtang – En tang å buke i ild, (f. eks i peisen el. essa); (jf, ikke ville ta i noen / noe 
med en ildtang); (jf, gå gjennom ild og vann for noen / for å …). 
En indian summer (eng) – 1. En periode om høsten med fint sommervær 2. en periode 
med oppblomstring på et sent tidspunkt i livet el. karrieren. 
En indre stemme – (Budskap fra) en persons samvittighet, fornuft, følelser el. innerste 
jeg; (jf, lytte til sin indre stemme); (jf, heve stemmen). 
En innersving / innersvingen – 1. Indre side av en sving på vei el. idrettsbane, (f eks. 
skøyter) 2. et overtak; en overrumpling; noe som setter noen ut av spill; (jf, ta 
innersvingen på noen); (jf, svinge pisken (over nakken) på noen).   
En innertier / forestillingen ble en innertier (2) – 1. En sentrumsblink i skyting 2. noe 
som er svært vellykket el. helt perfekt; (jf, være midt i blinken). 
En intrige / intriger – 1. En snedig el. ondskapsfull adferd for å skape splid, stille noen 
i et dårlig lys el. oppnå fordeler på andres bekostning; et listig påfunn, (jf, et 
renkespill) 2. en handlingsgang (med forviklinger) i et skuespill el. en roman. 
En intrigemaker – En person som er tilbøyelig til å lage intriger; en intrigant; (jf, en 
kranglefant); (jf, en renkesmed); (jf, spre møkk om noen). 
En isfront / det har lenge hersket en isfront mellom ektefellene (2) – 1. En grense 
mellom isdekke og åpent vann el. en isbregrense 2. en fiendtlig el. hatsk innstiling; en 
avvisende el. uforsonlig holdning; (jf, leve som hund og katt). 
En jammerdal / jammerdalen – 1. En tårenes dal (bibelsk) 2. brukes om sted el. 
tilværelse preget av elendighet, lidelse el. sorg 3. brukes (humoristisk) om livet her på 
jorden, (i denne jammerdalen / her i jammerdalen). 
En jantelov / janteloven – Brukes som uttrykk for folks intoleranse, dømmesyke el. 
tyranniske press overfor den som skiller seg ut, (etter dikteren Axel Sandemose). 
En japp – En ung, karrierebevisst person med suksess i næringslivet, (og som viser 
det ved en dyr og flott livsstil el. statussymboler); (jf, en spradebasse). 
En jentefut – En skjørtejeger; en rundbrenner; (jf, en donjuan); (jf, en pikenes jens).  
En jeremiade / vi fikk høre en jeremiade om hvor håpløst alt er – En (lang og 
trettende) ytring som uttrykker beklagelse, misnøye el. frustrasjon; (jf, en klagesang). 
En jernhelse / jernhelse – En svært sterk helse; god motstandskraft mot all sykdom; 
(jf, ha en helse av jern); (ha en vilje av stål); (jf, spille med musklene). 
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En jernkvinne – 1. En sprek og helsesterk kvinne 2. en viljesterk el. nådeløs kvinne.  
En jernmann – 1. En sterk og veltrent mann 2. en viljesterk el. nådeløs mann 3. en 
person (også kvinne) som har gjennomført ironman, (triathlon); (jf, ha nerver av stål). 
En jernring / fienden la en jernring rundt byen (2) – 1. En ring laget av jern 2. en solid 
og tett kjede av bevæpnet politi el. soldater som omringer et område.  
En jette – 1. Et medlem av en slekt av store, menneskelignende, demoniske vesener 
som i norrøn mytologi var gudenes fiender, (en jotun) 2. en kjempe. 
En jojo / yo-yo – 1. Et leketøy bestående av en snor og en trinse, (roterer opp og ned) 
2. brukes om noen / noe som går opp og ned el. fyker att og fram; (jf, gå som en jojo). 
En joker – 1. Et spillekort som kan stikke alle andre kort i stokken 2. en person el. 
faktor som på uforutsigbart vis kan endre utfallet av en sak. 
En jomfru – 1. En kvinne som ikke har hatt samleie 2. en redskap til å stampe ned 
brostein el. fyllmasse; (jf, en gammel jomfru). 
En jomfrutur – 1. Et nybygd skips el. fartøys første tur 2. en første (prøve)tur med 
annet kjøretøy; (jf, seile på bølgen blå / bølgen den blå).   
En jordmor – En betegnelse på en offentlig godkjent fødselshjelper, (også mannlig); 
(jf, løpe som man skulle hente jordmora); (jf, en fadder). 
En jordmorkaffe / jordmorkaffe – En kruttsterk kaffe, (for å holde jordmora våken).    
En jubalong / jubalong / det ble fest og jubalong natten til ende – En jublende 
feststemning; sterk festing; (jf, slå hælene / hæla i taket). 
En jubelidiot / din jubelidiot – 1. En usedvanlig dum, latterlig el. idiotisk person 2. en 
person som er overdrevent optimistisk el. har en naiv positiv innstilling 3. brukes som 
skjellsord, (jf, en kronidiot / din kronidiot); (jf, et erkefjols). 
En judas / han er en judas som skiftet til rivalen Milano – 1. En forrædersk person; en 
sviker 2. brukes som skjellsord, (også om en streikebryter); (jf, et judaskyss). 
En judaspenge / judaspenger – 1. En plante i korsblomstfamilien 2. penger som man 
har tjent ved å forråde el. bedra andre; (jf, rene ord for pengene).  
En jukselapp – 1. En lapp til ulovlig bruk på eksamen 2. en lapp til hjelp for å huske 
hva man skal si, (f eks. tale el. debatt); (jf, en fuskelapp). 
En juling / juling – Jf, få juling; (jf, være stygg som juling). 
En juksemaker / juksepave – En person som jukser el. farer med juks og lureri; (også, 
juksemaker pipelort); (jf, fare med juks og bedrag); (jf, være stolt som en pave).   
En jumbo / jumbo – 1. Et stort, klossete menneske el. dyr 2. sistemann, (bli jumbo). 
En jungel / en jungel av lover og regler (3) – 1. En tropisk urskog 2. et tett bevokst 
område som får gro vilt 3. et sted el. en situasjon som er svært uoversiktlig el. preget 
av hard konkurranse; (jf, et villnis); (jf, ta loven i egne hender). 
En jungeltelegraf – 1. Trommesignaler som brukes av de innfødte i jungelen 2. en 
(rask) spredning av nyheter el. rykter fra mann til mann; (jf, jungeltelegrafen går). 
En jungeltromme / jungeltrommene – Jf, en jungeltelegraf. 
En junior / bare junior var hjemme (2) – 1. En idrettsutøver i juniorklassen 2. 
yngstemann innenfor en viss krets 3. brukes forkortet (jr.) etter et etternavn, den 
yngre; (sønnen til forskjell fra faren med samme fornavn); (jf, en senior). 
En juvel / juvelen / dette maleriet er juvelen i samlingen (2) – 1. En slipt edelsten 2. 
brukes om det mest dyrebare el. verdifulle av sin art; et praktstykke; (jf, en 
kronjuvel); (jf, juvelen i krona); (jf, en perle); (jf, som perler på en snor). 
En jypling – En ung, uerfaren (og ofte viktig) fyr; (jf, en grønnskolling). 
En jåle / ei jåle – 1. En kvinne (jente) som skaper seg, fjaser el. gjør seg til 2. en 
kvinne (jente) som spjåker el. jåler seg til, (på en smakløs måte); (også, jåle seg ut). 
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En jåle (mann) / en jålebukk – En (overdrevent) jålete el. forfengelig mann; en narr; 
(jf, en spradebasse); (jf, en moteløve); (jf, en jåledukke). 
En jåledukke – En kvinne som elsker å pynte seg, (nedsettende); (jf, en pyntedukke). 
En kabal / kabal – 1. Et kortspill for en person 2. brukes om noe sammensatt el. 
kronglete som må klaffe, lykkes el. løses, (et prosjekt); (jf, få kabalen til å gå opp). 
En kaffedoktor – En blanding av varm kaffe, brennevin og sukker; (ofte med 
hjemmebrent); (jf, en karsk / karsk); (jf, en hikkas). 
En kakebu / kakebu – 1. Et militært arrestlokale; vaktarrest 2. brukes som betegnelse 
på straff for soldater; det å sitte i kakebua; (jf, få / ha kakebu); (jf, sitte i bua). 
En kakelinne – En mildværsperiode før jul, (under kakebakingen). 
En kakemons – En person som er svært glad kaker; (jf, em matmons).  
En kakse – En storkar; en storbonde; en riking; (jf, leve som en kaksa). 
En kald fisk – 1. En kald, rolig el. uredd person 2. en person uten varme el. hjertelige 
følelser (jf, en fisk); (jf, en liten fisk / småfisk).  
En kald krig / den kalde krigen – 1. En krig som ikke føres med våpen, men foregår 
på det politiske plan 2. betegnelse på spenningstilstanden mellom Sovjet og USA 
(Vesten) etter 2. verdenskrig; (jf, krig på kniven). 
En kald skulder – Jf, gi noen en kald skulder / den kalde skulder. 
En kalddusj – 1. En ubehagelig overraskelse, (som gjør slutt på begeistringen og er en 
vekker) 2. et uventet uhell el. nederlag; en alvorlig skuffelse; (jf, få seg en kalddusj). 
En kaldflir – Jf, en hånflir; (jf, le seg skakk); (jf, være kald som is). 
En kaliber / kaliber / det fins ikke mange av hans kaliber – 1. Et mål for innvendig 
dimensjon av løpet på et skytevåpen 2. slag el. sort med bestemt egenskaper; format. 
En kalket grav – Jf, være (som) en kalket grav; (jf, fra vugge(n) til grav(en)).  
En kalvedans / kalvedans – 1. Det at en kalv hopper og spretter 2. en geleaktig matrett 
av kalv, (bl. a hjerne) 3. en råmelkspudding; kjelost. 
En kameleon – 1. Et krypdyr som skifter farge etter omgivelsene 2. en person som 
skifter opptreden el. meninger etter forholdene; en vinglete person; (jf, en værhane).  
En kamp mot klokka – En kamp for å rekke det man skal; det å ha det travelt el. måtte 
skynde seg; (jf, henge i klokkestrengen); (jf, ta tiden til hjelp). 
En kamp mot vindmøller – En håpløs el. nytteløs kamp; en kamp mot innbilte 
motstandere el. vanskeligheter; (jf, kjempe mot vindmøller). 
En kamp på liv og død – 1. Et slag i krig 2. en intens kappestrid el. konkurranse 3. en 
hard konflikt mellom stridende interesser 4. et krafttak mot hindringer.   
En kamp på tørre never – En kamp uten våpen; en slåsskamp; (jf, være på krigsstien). 
En kampfelle – 1. En person man slåss sammen med i krig 2. en person man kjemper 
sammen med for en sak el. idé; (jf, en våpenbror). 
En kamphane – 1. En aggressiv hane som er dressert til hanekamp 2. en person som 
deltar i slåsskamp el. gjerne tar en fight i form av en voldsom diskusjon. 
En kanalje – En skurk; en skøyer; en slyngel. 
En kanon (uttales med lang a) / hun er på verdenslitteraturens kanonliste (2) – 1. En 
liste over helgener 2. et utvalg av litterære verker som er ansett som de beste gjennom 
tidene 3. en flerstemt sang der alle stemmene har samme melodi, men begynner ulikt. 
En kanon / han sendte en kanon opp i vinkelen (2) – 1. Et artillerivåpen med langt rør 
2. et hardt skudd i ballspill 3. en toppfigur (en av de store kanonene) innen noe 
(politikk, idrett); (jf, være i kanonform); (jf, skyte spurv med kanoner). 
En kanonade – 1. (En sterk, vedvarende) skyting med kanoner 2. en voldsom salve; et 
knallhardt angrep, (f eks. en kanonade av kritikk) 3. en serie skudd mot mål. 
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En kanonføde / kanonføde – 1. Soldater som er uten sjanse til å klare seg i kamp fordi 
de er dårlig trent el. ledet 2. brukes i kamp - / konkurransesituasjoner der en part er el. 
antas å være sjanseløs; (jf, et slaktoffer). 
En kanossagang – (Jf, en canossagang); (jf, en spissrotgang). 
En kardinaldyd – En høyverdig dyd; en viktig egenskap, (ofte om Platons 
hoveddyder, visdom, mot, måtehold og rettferdighet). 
En kardinalfeil – En avgjørende feil; en hovedfeil; (jf, gjøre en kardinalfeil); (jf, en 
generaltabbe); (også, en kardinalsynd); (jf, dumme seg ut). 
En karismatiker – 1. En person som tilhører den karismatiske bevegelse 2. en person 
med karisma; en person med sterk personlig utstråling el. appell.  
En karrierejeger – En person som streber etter å gjøre karriere; en som setter 
fremgang i yrkeslivet foran alt annen; en karrierist; (jf, en streber). 
En karsk / karsk – Jf, en kaffedoktor; (jf, drikke noen under bordet). 
En karusell – 1. En dreieskive el. et hjul med sitteplasser 2. et fenomen el. en 
virksomhet som tilsynelatende fortsetter i det uendelige; (jf, hoppe av karusellen).  
En kaskade / en kaskade av latter (2) – 1. Et kunstig vannfall; en foss 2. en stor 
mengde; en flom; en bølge; et vell; (jf, svømme over av noe). 
En kassasuksess – En film, teaterforestilling el. et annet (kunstnerisk) produkt som det 
tjenes mye penger på; noe som gir penger i kassa. 
En kasteball – Person el. gjenstand som er overlatt til andre parters 
forgodtbefinnende; et maktesløst offer for noens luner el. uenighet; (jf, bli / være en 
kasteball for noen / noe); (jf, ta mannen i stedet for ikke ballen). 
En kastekjepp – 1. En kjepp til å kaste 2. en viljesvak og vinglete person; en 
lettvekter, (jf, en dott) 3. noen / noe som ikke er god nok til å nå opp i konkurransen; 
(jf, ikke bli / være noen kastekjepp); (jf, ikke ha en snøballs sjanse (i helvete)). 
En katt blant hermeliner – Brukes om en person som har tatt seg inn i et miljø der 
vedkommende ikke er av like fin herkomst som de øvrige, el. på annen måte ikke er 
tilstrekkelig fin for selskapet; (jf, en kattepine). 
En kattejammer / kattejammer – 1. Skrik og mjauing fra katter, (ofte om natten) 2. jf, 
en kattemusikk; (jf, synge på siste verset).  
En kattemusikk / kattemusikk – En dårlig, disharmonisk el. larmende sang el. musikk. 
En kattepine / kattepine – En lei knipe; en vanskelig situasjon; en pinlig forlegenhet.   
En kattevask – En rask, lettvint og lite grundig vask, (særlig i ansiktet). 
En kavring / han fikk seg en real kavring (2) – 1. En hardstekt og holdbar småbakst 2. 
et slag i hodet el. ansiktet; (jf, alle sju slagene); (jf, en nesestyver).  
En kilevink – Et slag i ansiktet el. en dask på kinnet; (jf, en ørefik); (jf, en lusing).  
En kinkig situasjon / sak – En vanskelig, vrien, innfløkt, brysom el. delikat situasjon / 
sak; (jf, et kinkig spørsmål); (jf, være oppgaven voksen).   
En kinnhest – Jf, en kilevink; (jf, gi noen en omgang (juling)). 
En kjapp en – Et raskt samleie; spontan sex; (jf, gå til sengs med noen). 
En kjede er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd – Jf, ingen kjede er sterkere enn sitt s). 
En kjedekollisjon – En kollisjon der flere enn to kjøretøyer er involvert. 
En kjedereaksjon / konkursen førte til en kjedereaksjon innenfor bransjen (2) – 1. En 
serie av fysiske el. kjemiske reaksjoner hvor den ene setter den neste i gang (med 
økende hastighet) 2. en serie av begivenheter hvor den ene forårsaker den neste osv. 
En kjederøyker – En person som røyker den ene sigaretten etter den andre; en som 
røyker i ett sett; (jf, røyke / dampe som en skorstein); (jf, drikke som en svamp).    
En kjefteause – Jf, en kjeftesmelle; (jf, et hespetre); (jf, ei megge). 
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En kjeftesmelle – En person som stadig bruker munn; en kvinne som kjefter fælt.   
En kjekkas – 1. En mann el. unggutt som kjekker seg; en brautende og freidig kar 2. 
en (høyreist) flott kar, (med drag på damene), (jf, være høy og mørk). 
En kjelke i veien – En hindring som dukker opp; (jf, komme en kjelke i veien). 
En kjeltringstrek – En svikefull fremferd; en skurkestrek; et snyteri. 
En kjemi / kjemi – 1. Vitenskapen om grunnstoffene og deres forbindelse med 
hverandre 2. (udefinerbare) faktorer som avgjør hvor godt visse mennesker går 
sammen; (jf, ha god kjemi); (jf, være to alen av samme stykke). 
En kjempe / en av åndslivets kjemper (2) – 1. En svært høy el. kraftig mann 2. en 
uvanlig dyktig el. fremstående person 3. et stort eksemplar av noe, (dyr, plante el. 
gjenstand) 4. en institusjon el. fenomen av stor betydning; (jf, en slåsskjempe).   
En kjendis – En kjent person som ofte omtales i mediene. 
En kjentmann – 1. En person som er lokalkjent et sted, f. eks i fjellet 2. en person som 
er godt kjent i et farvann, (og kan gjøre tjeneste som los); (også: kjentfolk). 
En kjepphest – 1. En kjepp med hestehode i enden, brukt som leketøy til å ri på 2. et 
synspunkt el. emne som en person stadig nevner el. snakker om; noe noen er (altfor) 
opptatt av; (jf, ri (sine) kjepphester); (jf, snakke ørene av noen). 
En kjerne / kjernen i det som er sagt (3) – 1. Et hardt frø, (f eks. i korn el. nøtter) 2. 
den indre eller midterste del av noe; et geografisk midtpunkt el. sentrum 3. en sentral 
el. avgjørende del av noe 4. sentrale personer i et lag el. parti, (jf, den harde kjerne). 
En kjernefamilie – En familie som består av et (ekte)par og deres felles barn. 
En kjernekar – En tvers igjennom pålitelig, grei og hyggelig kar; (jf, en hedersmann).  
En kjerring / ei kjerring – 1. En gift kvinne; en kone 2. en eldre kvinne, (ofte 
nedlatende) 3. en feig el. stakkarslig mann, (jf, en reddhare).  
En kjerringknute – En dobbelknute med endene lagt omvendt av båtmannsknop, (og 
som derfor ofte glir når den kommer i strekk); (jf, som kjerringa mot strømmen).  
En kjetter – 1. En person med meninger i strid med kirkens lære; en vranglærer 2. en 
person med avvikende, farlige el. forargelige meninger, (i forhold til det vedtatte). 
En kjæledegge / hun er pressens kjæledegge (3) – 1. Et elsket kjæledyr 2. et høyt 
elsket barn som blir forkjælt av sine nærmeste, evt. favorisert på bekostning av andre 
3. en person som omtales mye i media; et yndet medieobjekt. 
En kjælegris / sønnen min er en ordentlig kjælegris – Et barn el. et dyr som søker 
omsorg og kjærtegn; en som gjære vil kjæles med; (jf, kysse og klemme). 
En kjærkommen avveksling / anledning / mulighet – Noe man er svært glad for er 
inntrådt el. kommet; noe man hilser med glede; (jf, puste lettet ut). 
En kjærlig hånd / huset trengte en kjærlig hånd, så jeg kjøpte det – Brukes for å 
uttrykke at noen yter el. bør yte engasjert innsats for å hjelpe noen el. reparere noe.    
En kjøkkenskriver – 1. En mann som stadig blander seg i kjøkkenarbeidet 2. en 
person som liker å pusle på kjøkkenet og drive med huslige gjøremål.  
En kjønnsatlet – Brukes ironisk om en overseksualisert el. seksuelt svært aktiv mann. 
En kjøttgryte / kjøttgrytene – 1. En gryte som det blir kokt kjøtt i 2. brukes og gode 
kår el. rikelig med mat og drikke, (jf, lengte tilbake til kjøttgrytene). 
En kjøttvekt / kjøttvekta / partiet er veldig opptatt av kjøttvekta (2) – 1. En vekt til å 
veie kjøtt med el. om vekten av kjøttet 2. brukes om størrelse, antall el. styrkeforhold. 
En klagemur – 1. En mur der jødene klager over Jerusalems undergang 2. en person 
el. institusjon som lytter til mange klager; noen man betror seg til.    
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En klagesang / vi må ofte høre på denne klagesangen (3) – 1. Det å uttrykke sin sorg i 
sang 2. et dikt el. musikkstykke som uttrykker sorg 3. en ytring som uttrykker 
(selvmedlidende) utilfredshet; en syting og jamring; (jf, en jeremiade). 
En klakør – 1. En person som er betalt for å klappe, (f eks. i teatret) 2. en ukritisk 
beundrer el. tilhenger; en nesegrus beundrer; (jf, en fan / fan). 
En klam hånd / drapet har lagt seg som en klam hånd over ytringsfriheten (2) – 1. En 
fuktig hånd 2. noe som hindrer el. hemmer noe; (jf, legge sin klamme hånd på noe).  
En klamp om foten – 1. Et tungt trestykke festet til foten 2. noen / noe som utgjør en 
hindring el. et hefte; en byrde som hemmer noen; (jf, være en klamp om foten). 
En klangbunn – 1. En vibrerende plate el. skive på et musikkinstrument 2. jf, finne 
klangbunn for noe; (jf, lyde som musikk i noens ører). 
En klapp på skulderen – 1. Et lett håndslag på skulderen, som positiv gest 2. et utrykk 
for anerkjennelse el. oppmuntring, (f eks. som ros el. belønning).  
En klappjakt / NRK driver klappjakt på lissens synderne (2) – 1. En jakt der viltet blir 
drevet frem ved å klappe med trestykker 2. en intens og hensynsløs jakt el. 
forfølgelse; (jf, drive klappjakt på noen); (jf, føle seg som jaget vilt). 
En klassiker – 1. En forfatter el. annen kunstner som har skapt verker av høy kvalitet 
og varig verdi 2. et kunstnerisk verk som regnes for å være av høy kvalitet og varig 
verdi 3. en bruks- el. bekledningsgjenstand i et enkelt og elegant design, upåvirket av 
motens omskiftninger 4. en tilbakevendende, tradisjonsrik begivenhet, (f.eks. i idrett). 
En klatremus – 1. En korthalet rødbrun skogmus 2. en karriereorientert person 3. en 
kvinne som arbeider seg oppover ved hjelp av sitt kjønn, (humoristisk). 
En klegg – 1. Et tovinget insekt med stikkende munndeler 2. en klengende, 
påtrengende el. innpåsliten person 3. brukes om en løper som henger tett på el. biter 
seg fast, (jf, henge på som en klegg); (jf, klenge seg innpå noen).  
En klemme / klemma – 1. En redskap til å klemme noe (fast) med 2. en vanskelig 
situasjon; en knipe; (jf, komme / være i en klemme); (jf, sitte i klemma). 
En klippe – 1. Et berg el. en stor steinblokk 2. noe som er sikkert og pålitelig 3. et 
rolig, trofast og stabilt menneske; (jf, stå fast som en klippe). 
En klippetro – Jf, ha klippetro på noen / noe; (jf, tro noen på sitt ærlige ansikt). 
En klisjé – 1. En etset metallplate til trykking av bilder 2. en forslitt el. stivnet 
uttrykksmåte; en fast vending el. frase, (som har mistet mye av sin virkning). 
En klisterhjerne – En uvanlig god hukommelse; (jf, ha klisterhjerne). 
En klodrian – En klosset person; en kløne, en tosk; (jf, ha ti tommeltotter). 
En klok kone / kloke koner – En kvinne som har el. tillegges særlig innsikt el. evne til 
å helbrede sykdommer el. lidelser ved hjelp av folkemedisin; (jf, en kvakksalver). 
En klokkertro / klokkertro – En urokkelig tro; en fast overbevisning. 
En klossmajor – En klossete person; en person som kludrer til ting; (jf, en kløne). 
En klovn / din klovn – 1. En person som underholder (særlig) på sirkus 2. en person 
som gjør seg til og oppfører seg klossete på en underholdende måte; en bajas 3. en 
person som oppfører seg dumt el. klønete; en ubehjelpelig person; (jf, spille klovn). 
En klubbe / klubba – 1. Et sylinderformet hode på skaft til banke med 2. en 
blomsterstand på en felles midtstilk 3. symbol på lederfunksjon / ansvar; (jf, overta k). 
En klump – 1. En (liten) tett sammenhengende el. kompakt masse 2. en tenkt masse 
som ved sterk sinnsbevegelse føles som et trykk i en legemsdel, (særlig halsen el. 
magen); (jf, få (en) klump i halsen); (jf, en gullklump). 
En klyse – 1. En klatt med seig veske, (også spytt) 2. en vase (f eks. av tang) 3. en 
ekkel el. hoven person, (jf, en blære), (jf, være høy på pæra). 
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En kløne / han er en kløne til å gå på ski – En klossete el. ubehjelpelig person.  
En kløpper / han er en kløpper til å regne – En særlig dyktig person; en som er kjent 
for sin dyktighet innen noe; en begavelse; (jf, en reser). 
En knagg / henge frakken på knaggen (1) – 1. En tapp; en krok; en nabb 2. et 
argument; en god grunn; (jf, få en knagg å henge noe på / henge hatten sin på). 
En knakende kjekk kar – 1. En svært grei og real kar 2. en pen og tiltalende mann.  
En knehøne – 1. En ynkelig person; en stakkar 2. en reddhare; en feiging; (jf, en dott). 
En knert / en liten knert av en båt (2) – 1. En kaffedokter; en dram; en slurk, (jf, ta seg 
en knert) 2. noe som er lite i sin slags 3. en liten (tettvokst) person; en plugg. 
En knipe – En vanskelig situasjon; en lei klemme; (jf, komme / være i knipe); (jf, en 
kattepine); (jf, ikke vite sin arme råd). 
En knupp / du er en knupp – En person man synes er svært sympatisk, ofte fordi 
vedkommende er hjelpsom el. dyktig; (jf, du er knuppen på dasslokket). 
En knute på tråden – En uenighet el. uoverensstemmelse i forholdet (mellom noen); et 
(midlertidig) uvennskap, (i et kjæresteforhold); (jf, det er kommet en knute på tråden).  
En knyttneve – 1. En hånd som er knyttet 2. et symbol for opprørthet el. sinne, (og 
beskjed om ikke å trå noen / noe for nær); (jf, knytte nevene).  
En knøl – 1. En tung og klossete mann, (jf, en bondeknøl) 2. en grådig person, (jf, en 
gjerrigknark); (jf, en klossmajor); (jf, en tomsing). 
En koffertløper – En dårlig løper el. utøver; en mosjonist; (eg. en skiturist med koffert 
på hotell); (jf, pakke kofferten); (jf, reise land og strand rundt). 
En kokkelimonke / kokkelimonke / et resultat av politisk kokkelimonke – Et 
hemmelig avtalt spill; lureri; intriger; (jf, det er noe muffens med noe). 
En kokotte (fr, liten høne) – En lettlivet kvinne som lever av sine elskovsforhold; en 
selskapsdame; (jf, en vamp); (jf, en femme fatale).     
En kollbøtte – 1. Et plutselig, ufrivillig hodestups fall 2. en bevisst rulle rundt med 
hodet først; en salto; (jf, slå kollbøtte); (jf, stå på hodet). 
En koloss – 1. En svært stor (ofte klumpete) bygning, gjenstand, statue el. person, 
(ofte nedsettende) 2. en stor og betydningsfull institusjon, organisasjon el. 
virksomhet; (jf, et monstrum); (jf, et uhyre). 
En koloss på leirføtter – Noe stort som utad virker solid og kraftig, men som i 
virkeligheten er skrøpelig; noe tilsynelatende mektig som hviler på usikkert grunnlag.   
En komedie / rettsaken ble en komedie (2) – 1. Et skuespill el. en film med lett og 
morsomt innhold 2. en handling el. et opptrinn som har et komisk preg 3. en tilgjort 
opptreden el. hykleri; det å forestille seg for å skjule noe; (jf, få slutt på komedien).  
En komet – 1. Et vandrende, lysende himmellegeme 2. en person el. lag som oppnår 
rask (og muligens kortvarig) suksess el. berømmelse.  
En konge / konge – 1.  En mannlig regent i et monarki 2. brukes om overnaturlige 
vesen el. guder, (f eks. alvekonge) 3. brukes om dyr med særlig posisjon, (f eks. løven 
el. laksen), (jf, skogens konge) 4. en person som er den mektigste el. ypperste på sitt 
område, (f eks. sport el. musikk) 5. den sentrale brikke i sjakk 6. nest høyeste kort i 
kortstokken 7. brukes om dominerende kraft, (jf, kong Alkohol); (jf, kong Vinter). 
En kongstanke – En prinsipiell el. ideell forestilling om hvordan noe (på lengre sikt) 
bør være el. utvikle seg; en storslått el. dristig tanke el. idé. 
En konkursrytter – En person som spekulerer i å gå konkurs, (og tjene på det) og gjør 
det flere ganger; (jf, det / noe rir noen som en mare). 
En korpsånd / politiet har en sterk korpsånd – En fellesskapsfølelse; et indre samhold 
og lojalitet; (jf, henge sammen som erteris / erteriset).    
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En korridorpolitikk – Politisk virksomhet gjennom uformelle samtaler og 
underhåndsavtaler, (i parlamentets korridorer); det å prøve å påvirke andre utenom 
selve møtene; (jf, gå politikk i noe); (jf, tale for døve ører). 
En korsvei – 1. Et sted der veier krysser hverandre; et veikryss 2. en tid hvor viktige 
valg fører med seg forandringer; et vendepunkt, (jf, en skillevei); (jf, vi møtes ved 
neste korsvei); (også, en korsvei i livet). 
En kortslutning – 1. En utilsiktet kontakt mellom to elektriske ledninger 2. en svikt i 
et ellers velfungerende system 3. en feilslutning; en logisk brist. 
En kost / kost / boka var tung kost (3) / aviskritikken var hard kost (4) – 1. En 
feieredskap 2. mat og drikke 3. åndelig føde, (f eks. kulturelle opplevelser) 4. brukes 
om noe som får en til å reagere følelsesmessig, (ofte negativt), (jf, sterk kost).    
En krabat / kan du passe denne krabaten (2) – 1. En vilter el. ustyrlig ung mann / gutt; 
en skøyerknekt, (jf, en villstyring) 2. brukes (spøkefullt) om dyr. 
En kraft / kraft / krefter – 1. Trykk el. press som forårsaker bevegelse 2. energi, (f eks. 
el. kraft) 3. en muskels yteevne; kroppens fysiske evne 4. brukes knyttet til det å vise 
energi el. styrke; (også, en drivende kraft; ledende krefter; sterke krefter). 
En kraftidiot – En stor idiot; en kjempetosk; (jf, en kronidiot) 
En kraftkar – 1. En stor og sterk kar 2. en motor, bil el. maskin med høy yteevne. 
En kraftprøve – Jf, en styrkeprøve; (jf, måle krefter med noen). 
En kraftsalve – En strøm av skjellsord; voldsomme bebreidelser; sterk kritikk; (jf, en 
salve); (jf, fyre av en kraftsalve); (jf, et kraftuttrykk). 
En krake – 1. En stor blekksprut som angrep skip, (sagn) 2. et forvokst og skrantete 
tre 3. et sykelig el. magert dyr 4. en tynn og krokete person; (jf, krake søker make). 
En krakk – 1. Et enkelt sittemøbel uten ryggstø; en liten benk 2. en stakkar; en tufs. 
En krampetrekning – 1. En ufrivillig sammentrekning av muskler 2. et anstrengt, 
påtatt el. forgjeves tiltak, (som egentlig er for sent); (jf, de siste krampetrekninger).  
En kranglefant – En person som alltid skal krangle; (jf, en kverulant). 
En kreftsvulst / røverkapitalen er en markedsøkonomisk kreftsvulst – 1. En unormal 
og ondartet cellevekst, (sykdommen kreft) 2. noe som er el. i økende grad vil bli (eller 
ventes å bli) sterkt ødeleggende for en organisasjon el. virksomhet. 
En krem / kremen / kremen av norske musikere (3) – 1. Et (kosmetisk) preparat til å 
smøre på huden 2. fløte som er pisket tyktflytende 3. det beste, fineste el. mest 
fornemme av noe el. innen et område; (jf, toppen av kransekaka). 
En krig på kniven – Jf, det er krig på kniven; (jf, gi noen kniven). 
En krigsdans / hun oppviste den rene krigsdans av glede (2) – 1. En oppildnende dans 
før en krigshandling; en indianerdans 2. en vill el. opphisset danselignende opptreden 
for å uttrykke en bestemt følelse, (særlig begeistring el. sinne). 
En krokodilletåre / krokodilletårer – Falske tårer; en hyklersk medlidenhet; påtatt el. 
tilgjort sorg; (jf, gråte krokodilletårer); (jf, gråte sine modige tårer). 
En krokvei – 1. En (krokete) omvei 2. en snirklet el. indirekte metode.3. en lur el. 
uhederlig fremgangsmåte; (jf, gå krokveier); (jf, være på villstrå). 
En kronidiot / din kronidiot – Jf, en kraftidiot; (jf, sette kronen på verket). 
En kronjuvel – 1. En av flere juveler som tilhører en kongelig og bæres ved festlige 
anledninger 2. en ytterst verdifull gjenstand el. fenomen blant andet av samme slag. 
En kronprins / han er partiets kronprins (2) – 1. En prins som står nærmest til å arve 
tronen 2. en mann som regnes som sannsynlig etterfølger av en leder på høyt nivå. 
En krummelur / krummelurer – 1. En krusedull; et snirklete ornament 2. et unødig 
krumspring el. omsvøp; (jf, dikkedarer); (jf, gå rundt grøten). 
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En krumtapp / han er krumtappen i laget (2) – 1. En teknisk konstruksjon på en aksel; 
en veivtapp 2. noen / noe som spiller en viktig el. avgjørende rolle; en hovedperson; 
en drivkraft; (jf, en ildsjel); (jf, en nøkkelperson); (jf, krumme nakken). 
En krusedull / kruseduller – 1. En uregelmessig buktet linje i form av en uleselig 
bokstav el. tilfeldig kloret ned figur 2. en snirklet el. utbrodert dekorasjon, (f eks. på 
en fele) 3. snirklete språk; omstendelige talemåter; (jf, uten kruseduller).  
En kruttønne – 1. En tønne til å lagre krutt i 2. en oppfarende, temperamentsfull el. 
snarsint person 3. et område hvor uro, bråk el. krig kan bryte ut når som helst. 
En kryptisk formulering – En gåtefull el. uforståelig formulering; en dunkel uttalelse, 
som er vanskelig å bli klok på; (jf, tale i gåter); (jf, være en gåte). 
En krystallkule – 1. En kule av glass som visse særlig innvidde mener å kunne se 
fremtiden i; en spåkule; (oftest om noens el. noes framtid) 2. et middel el en mulighet 
for å forutsi hva som vil skje i fremtiden; (jf, se inn i krystallkula). 
En krøkke / hun er en krøkke på ski – En klønete el. ubehjelpelig person. 
En krøsus / han er blitt litt av en krøsus – En styrtrik mann; en riking; en kakse; (etter 
en konge i oldtidens Lydia, som var styrtrik, og den første til å prege mynter). 
En kråkefot / kråkefot – 1. En fot på en kråke 2. en vintergrønn karseplante 3. det å 
spenne / sparke føttene under / unna noen; (jf, spenne bein for noen / noe). 
En kubikksjarmør – En unggutt el. mann med motorsykkel, (og en eksosrype bakpå). 
En kujon – En feiging; en usling; (jf, en reddhare); (jf, være dum som en ku). 
En kullsviertro / kullsviertru – En urokkelig (litt naiv) tro; en fast overbevisning; (jf, 
ha klokkertro på noen / noe); (jf, tro at man har slukt all verdens visdom). 
En kunstner / hun er en kunstner i sitt fag (3) – 1. En person som frembringer kunst, (f 
eks. en maler el. forfatter) 2. en person som utøver kunst ved å fortolke og underholde 
3. en som er spesielt dyktig innenfor sitt felt; en svært hendig el. fingernem person. 
En kunstnersjel – 1. En kreativ el. skapende person 2. en følsom, nærtagende el. 
reseptiv person; (jf, det / noe er ingen kunst); (jf, en trylleformel). 
En kunstpause – Et kort opphold f eks. i et foredrag for å få en tilsiktet virkning, 
fremheve noe el. skape ekstra oppmerksomhet; (jf, ta en pust i bakken). 
En kurtisane – En elegant prostituert kvinne med dannelse, god smak og gode 
manerer; (jf, en kokette); (jf, en lekkerbisken).  
En kuvending / kuvending – 1. Det å kuvende med seilbåt 2. det å snu helt om; et 
plutselig (og litt klossete) skifte av holdning el. standpunkt; (jf, gjøre kuvending). 
En kvakksalver – 1. En person som driver legevirksomhet uten faglig utdanning el. 
autorisasjon, (tidl. særlig abort); (jf, en klok kone) 2. jf, fuske i faget.  
En kverulant – En person som stadig klager og føler seg forurettet; en trettekjær 
person; (jf, en kranglefant); (jf, en grinebiter). 
En kvikkas – En kvikk og munnrapp mann / gutt; (jf, en kjekkas). 
En kvinne etter mitt hjerte – Jf, en mann etter mitt hjerte. 
En kvikkhet / spar meg for dine kvikkheter – En morsomhet; et slagferdig svar. 
En kvinnebedårer – En mann som lett bedårer kvinner; en storsjarmør; (jf, en 
donjuan); (jf, en pikenes jens); (jf, en skjørtejeger). 
En kvise på samfunnets rumpe – En unyttig el. brysom person som ikke bidrar til 
fellesskapet; (jf, et utskudd); (jf, være en klamp om foten). 
En kylling – 1. En unge av hønsefugl 2. en unggutt, (jf, en grønnskolling) 3. en person 
som mangler karakterstyrke og lett lar seg skremme, (jf, en reddhare). 
En kyniker – En person som har mistet sin tiltro til verden og den menneskelige natur 
og som sarkastisk gir uttrykk for det; en kald og hensynsløs person. 
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En kø / kø – 1. En rekke av ventende personer el. kjøretøyer 2. et antall telefoner el. 
forespørsler som venter på betjening 3. en (stor) gruppe personer som ivrig søker el. 
venter på noe bestemt, (tenkt som en kø der det gjelder å stå lengst fremme). 
En kødd / din kødd (2) – 1. En testikkel 2. brukes som skjellsord; din tosk; (jf, kødde 
med noen / noe); (jf, en jubelidiot). 
En kåk / vi er bedt på kåk (3) – 1. Et dårlig husvære; et uanselig hus 2. et skur; en 
skjul; en liten hytte el. bu 3. en livlig (privat) fest; en rangel på hybelen. 
En laban / din laban – En uvøren fyr; en lømmel; en slask.   
En labb – 1. En stor (utenpå)sokk 2. et stort dyrs pote 3. en (stor) hånd; en neve; (jf, 
være tung på labben); (jf, suge på labben). 
En laber bris / innsats / stemning – En flau el. svak vind / en svak el. slapp innsats / en 
matt el. nedtrykt stemning; (jf, være helt gåen); (jf, være ille til mote). 
En labyrint / en labyrint av forskrifter og regler (2) – 1. En bygning el. figur med 
innviklet system av ganger og rom 2. et innfløkt problem; noe det er nesten umulig å 
finne ut av; (jf, ikke være til å bli klok på, (noen / noe)). 
En lakei – 1. En livrékledd tjener, (særlig hos en fyrste) 2. en krypende el. servil 
person 3. en medløper el. håndlanger; (jf, bøye seg for noen); (jf, bøye kne for noen). 
En lakmustest – 1. En kjemisk test av surhetsgrad ved bruk av fargestoffet lakmus 2. 
en klar og tydelig måte for å avgjøre hvordan noe er el. forholder seg; et avgjørende 
bevis; (jf, bestå lakmustesten); (jf, som man roper i skogen får man svar). 
En lampefeber / lampefeber – En uro el. nervøsitet når man skal stå frem offentlig, 
(særlig før en opptreden el. presentasjon), (opprinnelig om skuespillere i scenelyset). 
En landeplage / melodien ble litt av en landeplage (2) – 1. Et onde som hjemsøker et 
land; noe som er til plage for svært mange mennesker 2. noe som er populært el. på 
moten overalt, (i hele landet), (og derfor gjentas hele tiden). 
En landevinning / romfergen er en stor teknisk landevinning (2) – 1. Det å ta el. 
erobre nytt land 2. et materielt el. åndelig framskritt; en betydningsfull utvikling.  
En landkrabbe / hun er en skikkelig landkrabbe (2) – 1. En tropisk krabbe som kan 
leve på land 2. en lite sjøvant person; (jf, man må lære å krype før man lærer å gå). 
En landstryker – En omstreifer; en vagabond; (jf, dra land og strand rundt). 
En langhalm / langhalm – 1. Lang halm til bruk som dekkemateriale 2. brukes om det 
å tale mye og lenge uten å si noe interessant; (jf, terske / (treske) langhalm på noe). 
En laps – En utstudert elegant herre; en moteløve; (jf, en spradebasse).  
En lapskaus / innstillingen er en lapskaus av ulike standpunkter (2) – 1. En matrett av 
oppskårne kjøttbiter, poteter og grønnsaker i brun saus 2. et sammensurium; en 
sammenblanding av ulike ting; (jf, et konglomerat). 
En larv – 1. En udugelig kar; en stakkar 2. en usling; en sjofling; (jf, en fark). 
En lasaron – En forkommen el. forhutlet person, uten arbeid og bopel.  
En lassis – En fillete og forkommen person; (jf, ikke eie nåla i veggen). 
En lathans / han er en skikkelig lathans – En lat el. doven person; en som driver dank. 
En latsabb / en latstokk – En lat og doven person; en som driver dank.  
En latterkrampe – En hjertelig el. hemningsløs latter som er vanskelig å stoppe; (jf, få 
latterkrampe); (jf, le seg glugg i hjel); (jf, le / smile hele veien til banken)  
En latterkule – En spontan og høylytt (kortvarig) latter; (jf, en latterkrampe). 
En lattersalve / han ble møtt med en lattersalve – En rungende latter fra flere på en 
gang; et sterkt latterutbrudd, (ofte hånende); (jf, gjøre noen til latter). 
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En ledertrøye / Norge har tatt på seg ledertrøya i atomvåpendiskusjonen (2) – 1. En 
trøye sammenlagtlederen bærer i en idrettskonkurranse 2. en oppgave el. et ansvar 
noen er blitt satt til el. påtatt seg å lede; (jf, stå i spissen for noe). 
En ledestjerne – 1. En stjerne man kan navigere etter 2. en person, gjenstand, fenomen 
el. forhold som man kan bruke som veiledning for sine handlinger; (jf, en stjerne). 
En ledetråd / gi meg en ledetråd (1) – 1. En relevant opplysning; et hint 2. et 
veiledende prinsipp; en rettledning; (jf, en rettesnor). 
En lefse – 1. Et ugjæret bakverk, (med smør og sukker på) 2. en fillete bok el. hefte. 
En legende – 1. En oppbyggelig fortelling fra eldre tid 2. en fantastisk, men ofte 
usann historie 3. en kjent person el. ting som er gjenstand for mytedannelse. 
En lekegrind / de rikes lekegrind (2) – 1. En liten innretning med gjerde rundt der et 
lite barn kan leke trygt 2. et tilholdssted for likesinnede; et sted hvor man kan utfolde 
seg sammen med andre med samme interesse; (jf, like barn leker best).  
En lekker sak – 1. Noe vakkert el. elegant, (f eks. mobiltelefon el. bluse) 2. en pen el. 
snerten kvinne; (jf, en estetisk nytelse); (jf, en lekkerbisken). 
En lekkerbisken / boka er en litterær lekkerbisken (2) – 1. En utsøkt liten porsjon mat 
2. noe som vekker begeistring, frister og etterstrebes 3. en lekker el. sexy kvinne.  
En lekmann – En ustudert person; en ikke - fagmann på et området; (jf, fuske i faget). 
En lekse / han kom med en lang lekse til svar (2) – 1. Et hjemmearbeid for 
skoleelever 2. en remse; noe som stadig bli gjentatt 3. en (smertelig) erfaring 4. en 
reprimande; en skjennepreken, (jf, få seg en lekse); (jf, kunne leksa si). 
En lenkegjeng – 1. En gruppe demonstranter, som truer med el. har lenket seg 
sammen for å stoppe et (bygge)prosjekt. 2. en gjeng straffanger el. fengslede 
personer, (muntert); (jf, bli smidd i Hymens lenker).  
En lensmannssøvn – En lett, lite dyp søvn, (der man reagerer på den minste lyd). 
En lerke – 1. En brunaktig fugl med vakker sang 2. en liten flat (brennevins)flaske til 
å ha i lomma; (jf, en lommelerke); (jf, synge som en lerke). 
En lesbe – En lesbisk kvinne; (jf, en homse); (jf, komme ut av skapet). 
En lesehest – En person som leser mye; en som arbeider grundig med sitt studium, 
(ofte nektende); (jf, en bokorm); (jf, arbeide som en hest). 
En lett match / lett match – 1. En enkel kamp 2. ikke vanskelig i det hele tatt. 
En lettbent påstand – En overfladisk påstand; et lite tungtveiende argument; (jf, være 
lett til beins); (jf, ikke ha mye å fare med). 
En lettvekter / den siste boka var en skuffende lettvekter (4) – 1. En person som 
konkurrerer i klassen lettvekt, (f eks. i boksing) 2. en person el. gjenstand som ikke 
veier stort 3. en person som er lett å hanskes med el. vinne over, (f eks. i diskusjoner 
el. forretningsliv) 4. et produkt el. en gjenstand som savner kvalitet el. tyngde. 
En levemann – En mann som fører et kostbart, raffinert og utsvevende liv; (jf, en 
playboy); (jf, leve herrens glade dager). 
En levende fakkel – Et menneske hvis klær er i flammer; (jf, en brannfakkel). 
En levende legende – En fantastisk person; en person det går store ord el. myter om. 
En libertiner – En nytelsessyk el. utsvevende mannsperson; en levemann; (jf, en 
vellysting); (jf, leve livet); (jf, ha det som plommen i egget). 
En liebhaber (ty) / det er mange liebhabere til huset – En person som viser stor 
interesse for noe; en som gjerne vil ha el. kjøpe noe, (av større verdi).  
En likemann – En person el. gruppe som i en bestemt situasjon el. sammenheng er 
jevnbyrdig med en annen person el. gruppe; (jf, den første blant likemenn). 
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En liktorn – 1. En smertefull, innover voksende træl på foten, særlig tærne 2. et 
ømtålig emne; (jf, tråkke noen på liktornene / «liktærne»).  
En linselus – En person som stikker seg frem for å komme med på bilder i fjernsyn el. 
avise; (jf, være pr - kåt); (jf, kjenne lusa på gangen).    
En lise for kropp og sjel – Brukes om noe som gir en lindring el. ro og velvære. 
En lissepasning / uttalelsen var en lissepasning til opposisjonen (2) – 1. En presis 
sentring i fotball, (rett på skolissa til mottakeren) 2. en velrettet kommentar el. et 
spørsmål som gagner en annens sak; (jf, være midt i blinken).  
En listig rev – Jf, være en listig rev; (jf, være en gammel rev); (jf, ha en rev bak øret). 
En liten en – Et lite glass alkoholholdig drikke; en snaps; (jf, ta seg en liten en). 
En liten en på øret / øyet – Jf, få / ta seg en (liten en) på øret / øyet; (jf, en høneblund). 
En liten fisk / småfisk – 1. En liten fisk; fisk av små fiskeslag 2. en småforbryter. 
En liten maur – En liten (og kjær) person, (oftest om et lite barn). 
En liten tanke / en tanke / flytt den en (liten) tanke til – Litt (av noe); et lite stykke; 
aldri så lite; (jf, liten tue velter / kan velte stort lass).  
En liten tass – Jf, en tass; (jf, en smågutt); (jf, en spirrevipp); (jf, en gråtass). 
En liten time – Nesten en time; en snau time; en times tid. 
En livbøye / EØS-avtalen er livbøyen som gir oss den trygghet vi trenger – 1. En 
livredningsbøye mot drukning 2. noe som gir sikkerhet el. trygghet; en redning. 
En livline – 1. Et tau som gjøres fast til en person som en sikkerhetsforanstaltning 2. 
et forbindelsesledd til omverden 3. en mulighet for å få hjelp i en vanskelig situasjon. 
En livsløgn – En falsk forutsetning el. forestilling noen bygger livet sitt på; et 
selvbedrageri; (jf, lure seg selv); (jf, føre noen bak lyset).  
En livsnerve / livsnerven / jernverket er livsnerven i kommunen (2) – 1. Noe som er 
en livsbetingelse for noe 2. en indre, bærende kraft el. det sentrale i noe. 
En lokal størrelse – En person med høy anseelse lokalt; en kjent person innenfor et 
mindre område; (jf, byens / bygdas store sønn). 
En lokkedue – 1. En utstoppet due brukt til å lokke til seg andre fugler 2. en person, 
(kvinne) som lokker noen til å gå i en felle, (og bli fralurt penger). 
En lokkefugl – Jf, en lokkedue; (jf, hver fugl synger med sitt nebb).   
En lokkemat / lokkemat / det løftet er bare lokkemat – 1. Noe spiselig brukt i fangst; 
et åte; et agn 2. noe som brukes til å lokke noen til å gjøre noe (spesielt); (jf, et agn). 
En lommelerke – Jf, en lerke; (jf, kjenne noe som sin egen bukselomme).  
En loppekasse – En seng, (humoristisk); (jf, krype i loppekassen). 
En lov for Loke og en annen for Tor / vi kan ikke ha en lov for Loke og en helt annen 
for Tor – Brukes for å vise at det er uakseptabelt å ha ulike lover for folk som 
befinner seg i samme situasjon; (jf, det er samme rett for Loke som for Tor). 
En lunge / Marienlyst idrettspark er en åpen lunge i Drammen sentrum – 1. Et 
åndedrettsorgan 2. en park el. grøntområde i tettbygd strøk; et friområde. 
En lurendreier – En (snedig) bedrager; en lur el. listig person. 
En lurifaks – En luring; en skøyeraktig person; (jf, en skøyer). 
En luring / han er litt av en luring – En lur, snedig el. oppfinnsom person. 
En lurv – 1. En uflidd, lurvete kar 2. en hårtjafs; (jf, en larv). 
En lus – 1. Et lite blodsugende insekt 2. en gnier; en stakkar, (jf, en fattiglus); (jf, 
kjenne lusa på gangen); (jf, føle seg som en lus mellom to negler). 
En lusefart – Jf, gå i lusefart; (jf, sette fart i noen / noe). 
En lusekjører – En bilist som kjøre så langsomt at det sjenerer andre; en som sinker 
trafikken; (jf, som en lus på en tjærekost); (jf, en luselønn). 
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En luseknekker – En smålig, pedantisk el. gjerrig person; (jf, en gjerrigknark). 
En luselønn – En (alt for) lav lønn el. godtgjørelse; (jf, ha til salt i maten / suppa).  
En lykkejeger – 1. En person som med alle midler prøver å skaffe seg rikdom og 
innflytelse; en karrierejeger 2. en eventyrer; en streber; (jf, ha lykken med seg). 
En lykkelig begivenhet – Et barn blir født; en barnefødsel; en nedkomst; (jf, være i 
lykkelige omstendigheter); (jf, et barn av sin tid). 
En lykkens pamfilius (lat) – En særlig heldig person; en lykkens kjæledegge; (jf, fru 
Fortuna); (jf, ha lykken med seg); (jf, en heldiggris).   
En lykkeridder – En person som forsøker å skaffe seg rikdom og makt ved dristige 
aktiviteter, (f eks. krigsinnsats), gode forbindelse el. bløff; (jf, en lykkejeger). 
En lykkestjerne – En (tenkt) stjerne som menes å varsle lykke el. bringe et menneske 
lykke; (jf, være født under en lykkelig / heldig stjerne); (jf, en stjerne). 
En lynavleder – 1. En metallstang som leder elektrisiteten fra lynnedslag ned i jorda 
2. en person el. et fenomen som er i stand til å hindre at andres aggresjon får en 
ødeleggende virkning; noen / noe som løser opp en spent stemning. 
En lynvisitt / vi var på en lynvisitt i Bergen – Et svært kortvarig besøk; (jf, en 
snartur); (jf, en fransk visitt); (jf, avlegge noen / noe en visitt). 
En lys idé – En nyttig innskytelse; et smart påfunn; (jf, få en lys idé); (jf, en fiks idé).  
En lys framtid – En god el. lovende framtid; (jf, gå en lys fremtid i møte).  
En lyseslukker – 1. En liten stang med metallhette til å slukke stearinlys med 2. en 
kritikksyk person; en som ødelegger gleden el. optimismen; (jf, en gledesdreper). 
En lystig fyr – En munter, livlig og festlig mann; (jf, en glad laks). 
En lystløgner – En person som har sykelig trang til å lyve; en vaneløgner; (jf, lyve så 
man tror det selv); (jf, lyve som merra den blinde). 
En lærepenge – Jf, få seg en lærepenge; (jf, man lærer så lenge man lever). 
En læresetning – 1. Et utsagn som uttrykker en grunntanke, (vitenskap); en lære 2. et 
dogme; en teori; (jf, et ordspråk); (jf, en sentens).  
En løgnhals – En person som er fæl til å lyve; en skrønemaker; (jf, en bløffmaker). 
En lømmel – En frekk el. uhøflig gutt el. ung mann; (jf, en slamp); (jf, en laban). 
En løpebane / hun har hatt en strålende løpebane (2) – 1. En bane til å løpe på; en 
friidrettsarena 2. et livsløp; en (yrkes)karriere; (jf, løpe linen ut).  
En løpegutt – 1. En visergutt 2. en totalt lojal el. tjenestevillig medarbeider 3. en slave 
av «systemet»; (jf, løpe som man har en viss mann i hælen). 
En løpetid / løpetid – 1. Et tidsrom en forretningsmessig avtale gjelder for, (f eks. en 
kontrakt) 2. en brunstperiode for visse hunndyr; parringstid. 
En lørje / båten viste seg å være en skikkelig lørje (2) – 1. En firkantet, flatbunnet 
pram 2. et stygt, ustelt fartøy; en skrøpelig farkost. 
En løs ende – 1. En tauende som ikke er festet skikkelig 2. et forhold som ikke er blitt 
avklart, ferdigbehandlet el. undersøkt ordentlig. 
En løs fugl / løse fugler (oftest flertall) – Jf, gatens løse fugler. 
En løs kanon (på dekk) – En uberegnelig person; en selvrådig el. illojal medarbeider; 
en i en gruppe som går sine egne veier; (jf, en kanon); (jf, være helt kanon). 
En løsunge / lausunge – Et barn født utenfor ekteskap; (jf, et uekte barn). 
En løve / løve – 1. Et afrikansk rovdyr med grågul pels 2. en person født i Løvens 
tegn 3. (ung) mann som målbevisst står på for å oppnå suksess 4. en mann som gjør 
seg gjeldende i selskapslivet, (også, danseløve, moteløve, strandløve, selskapsløve). 
En lårhøne – En idrettsskade som man får av støt el. spark mot låret, (indre blødning). 
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En machomann – En mann med en fremtoning el. atferd som er preget av typisk 
maskuline trekk, (f eks. tøffhet, mot og mandighet). 
En magefølelse / magefølelsen – En intuitiv følelse, (som man kan la avgjøre et utfall 
el. valg); (jf, en indre stemme); (jf, en ryggmargsrefleks). 
En mager kost / mager kost / foredraget var mager kost (2) – 1. En næringsfattig el. 
kalorifattig mat 2. noe som er dårlig el. tynt for innhold; (jf, en tynn suppe). 
En mager trøst / det er en mager trøst i tanken på at andre ikke har det bedre – Noe 
som ikke er noen trøst i det hele tatt; (jf, en fattig trøst). 
En magi / magi / det var magi i luften – 1. Det å påvirke el. manipulere omgivelsene 
ved hjelp av overnaturlige krefter 2. en (udefinerbar) sterk påvirkningskraft; en 
betagende el. fortryllende opplevelse el. stemning; (jf, svart magi). 
En magiker – 1. En trollmann 2. en tryllekunstner; en illusjonist 3. en person med 
(nesten) overnaturlig evner; en som presterer det utrolige.   
En magisk grense – En grense som er typisk, vanskelig el. viktig å nå, (f eks. 10 blank 
på 100 m); (jf, et høydepunkt); (jf, flytte grenser).     
En magnet / New York er en magnet for folk med ambisjoner (2) – 1.  Et gjenstand av 
magnetisk materiale 2. et fenomen som tiltrekker seg noen / noe; noe tillokkende.  
En majestetisk holdning – En opphøyd, verdig el. storslått holdning, (også: et 
majestetisk landskap); (jf, en konge). 
En majestetsforbrytelse – 1. En forbrytelse mot et lands monark el. visse andre 
kongelige 2. noe som kommer på tvers av en fornem og høytstående persons ønsker.  
En majestetsfornærmelse – 1. Noe som støter, krenker el. fornærmer et lands monark, 
(ytring el. handling) 2. noe som fornærmer en fornem el. høytstående person.   
En maksime (lat) – En setning som kort uttrykker en leveregel el. et grunnleggende 
prinsipp; den viktigste (regelen el. setningen); (jf, en sentens). 
En maktdemonstrasjon – 1. Det å vise sin styrke el. overlegenhet 2. det å trumfe 
gjennom sin vilje; (jf, en handlingens mann).  
En malurt / malurt – 1. En plante med sterk lukt og smak 2. jf, helle malurt i begeret.    
En mammadalt – Et barn som holder seg mye til sin mor, (og dilter etter henne); (jf, 
henge i sin mors skjørter); (jf, en pappadalt). 
En manesje / stortingsmannen er tilbake i manesjen (2) – 1. En arena i sirkus 2. en 
arena el. scene man er vant til å opptre el. utfolde seg; (jf, være tilbake i manesjen).  
En mangelvare / i dette ekteskapet er kjærlighet mangelvare (2) – 1. En varesort som 
mangler 2. noe som det er mangel på el. svært lite av; (jf et ukjent begrep). 
En mani – 1. En syklig sinnstilstand, med overspenthet el. virketrang 2. en ensidig 
lyst el. interesse; en overdreven forkjærlighet (for noe). 
En mann av den gamle skole – En gammeldags mann som holder på tradisjonene, (f 
eks. mht omgangsformer el. oppdragelse); (jf, en bakstrever). 
En mann av folket – En mann fra det brede lag av befolkningen; et vanlig menneske. 
En mann av få ord – En fåmælt mann; en traust mann som ikke snakker i utrengsmål. 
En mann er en mann, og et ord er et ord – Brukes om forpliktelsen til å gjøre som man 
har sagt el. lovet; det man lover holder man; (jf, et ord er et ord); (jf, holde ord). 
En mann etter mitt hjerte – En mann jeg virkelig setter pris på el. blir imponert over; 
(jf, en kjernekar); (jf, en kvinne etter mitt hjerte).  
En mann i sine beste år – En mann i sin velmakt; en mann i den alderen arbeidskraft 
og fysikk er på topp; (jf, i sin beste alder); (jf, dra på årene).   
En mann med hår på brystet – En mann med mot og mandig styrke el. handlekraft. 
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En manndomsprøve – 1. Et krevende stammeritual man må igjennom for å bli 
anerkjent som mann 2. en utfordring som krever styrke, mot el. djervhet. 
En mannsalder / hun har vært tilsatt i firmaet i en mannsalder (2) – 1. Tidsrommet 
mellom to generasjoner; et tidsrom på ca. 30 år (etter vanlig bruk) 2. svært lenge; (jf, 
en menneskealder); (jf, en evighet / evigheter). 
En mannsgris – En mann som viser lite respekt for kvinner og deres kompetanse og 
bare ser på dem som kjønnsobjekt; en sjåvinistisk mann som skal ha det på sitt vis. 
En maraton – 1. Et maratonløp, (42195 m) 2. noe veldig langvarig, (f eks. et langt 
møte); (jf, ikke ville noen ende ta); (snakke opp ad stolper og ned ad vegger). 
En mare – 1. Et tenkt vesen som forårsaker vonde drømmer 2. en trykkende frykt el. 
plagsom tanke; (jf, et mareritt); (jf, det / noe rir noen som en mare). 
En marionett – 1. En sprelledokke på teateret 2. en person som er et viljeløst redskap 
for andre; (jf, en nikkedokke); (jf, danse etter noens pipe).  
En masekopp – En person som stadig maser, (ofte om det samme hele tiden). 
En masekråke – En person som maser, tigger og gnåler; (jf, en gneldrebikkje). 
En masse (fr) / hun skrev kriminalromaner en masse – I stor mengde; i mengder; i 
massevis; i fleng; (jf, svømme over av noe); (jf, vasse i noe). 
En mastodont / en mastodont av et byggverk (2) – 1. Et utdødd kjempedyr med snabel 
2. noe av enorm størrelse; en kjempe; (jf, en koloss); (jf, et monstrum).  
En matchvinner – En spiller som scorer seiersmålet for laget sitt, (særlig i fotball). 
En matmons – En person som er glad i god mat; (jf, en storspiser). 
En matrone – En stor, overvektig og ofte myndig el. dominerende (godt voksen) 
kvinne; (jf, er dundre), (jf, en megge). 
En medløper – En person som slutter seg til en bestemt aktivitet el. bevegelse uten å 
være personlig engasjert, (ofte for selv å oppnå en fordel). 
En megge – 1. En storvokst kvinne 2. en myndig, maktglad kvinne 3. et stort el. digert 
hunndyr; (jf, ei dundre); (jf, en matrone). 
En melkeku – 1. En ku som produserer melk 2. en god inntektskilde, (som utnyttes 
grådig); noe som gir lettjente penger; (jf, melke noen / noe). 
En mellommann – En person som fungerer som forbindelsesledd mellom to parter, (f 
eks. ved en handel el. en konflikt); (jf, en stråmann). 
En meningsfelle – En person som har de samme (politiske) meninger som en annen 
person; (jf, en partifelle); (jf, enhver blir salig i sin tro). 
En menneskealder – 1. Tidsrommet mellom to generasjoner, (ofte ca. 30 år) 2. et 
menneskes levetid 3. en ubestemt lang tid, (jf, i evigheter); (jf, en mannsalder). 
En mentor – En (erfaren) rådgiver el. veileder, (særlig for et yngre menneske); (i 
gresk mytologi var Mentor rådgiveren for Odyssevs sønn).  
En merittliste / hun har litt av en merittliste (2) – 1. En oversikt over (vitenskapelige) 
arbeider el. oppdrag 2. en liste over en idrettsutøvers beste resultater 3. en oversikt 
over en lovbryters handlinger, (jf, et synderegister); (jf, et rulleblad). 
En merkedag – 1. En dag (dato) da folk tok varsel for været og årsveksten 2. en viktig 
el. betydningsfull dag; en minneverdig dag; (jf, ha dagen). 
En merr – Jf, ei merr; (jf, slå på skåka og mene merra); (jf, som merra den blinde). 
En merraflåer / din merraflåer – 1. En person (rakkeren) som også hadde som 
oppgave å flå hester, (som var vanærende for bønder) 2. brukes som sterkt 
nedsettende kallenavn; hesteplager; kjeltring; (jf, en rakker). 
En mester – 1. En person som har vunnet en konkurranse, (sport) 2. en person som 
anerkjennes som særlig fremragende innen noe, (kunst) 3. en fullt utlært håndverker. 
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En metafor (gre) – Et ord el. en ordforbindelse som overføres fra sin normale, 
bokstavelige betydning til en annen, billedlig bruk; dvs. bruk av ord og uttrykk i 
overført betydning, (f eks. speil i stedet for vannflate); (jf, et idiomatisk uttrykk). 
En middagshøyde / middagshøyden – 1. En største høyde sola når på en bestemt dag 
2. et (tids) punkt noe kulminerer; et høydepunkt; da noe har sin fulle kraft; (jf, livets 
middagshøyde); (jf, en bedre middag); (jf, ikke være på høyden). 
En middelhavsfarer – 1. En sjømann el. et skip i fart på Middelhavet 2. en person som 
ikke utmerker seg på noen måte; en middels utrustet person 3. en middelmådig 
forfatter el. maler; (jf, et gjennomsnittsmenneske). 
En milepel / milepæl / folketrygden var en milepel i sosialpolitikken. – 1. Et merke i 
veikanten, (stein el. påle) som anga km avstand 2. en skjellsettende begivenhet; en 
merkedag 3. et vendepunkt, (jf, en korsvei); (jf, en pæl i kjødet). 
En millimeter – 1. En måleenhet for lengde 2. en ytterst liten avstand 3. en minimal 
forandring; (jf, ikke en millimeter); (jf, stemme på millimeteren). 
En mine – 1. En sprengladning 2. et ansiktsuttrykk som avspeiler noens holdning el. 
sinnsstemning; (jf, sette opp en mine); (jf, gjøre gode miner til slett spill). 
En misjon – 1. En organisert virksomhet for spredning av kristendommen 2. en 
livsoppgave, (jf, et kall) 3. en viktig og krevende oppgave el. rolle 4. en delegasjon.  
En modig maur – En person som våger seg på det meste, selv mot overmakten; (jf, en 
flittig maur); (jf, være er maur til å arbeide); (jf, en liten maur). 
En moralens vokter – En person som har overdreven omsorg for andres moral, (særlig 
seksualmoral); en moralist; (jf, opptre som moralens vokter). 
En moralpreken – 1. En leksjon i moral(lære) 2. en streng formaning; en 
oppstrammer; (jf, en tordentale); (jf, få seg en leksjon).   
En moralsk finale / den moralske finale – En kamp i en turnering hvor de 
konkurrentene som antas å være de to beste, møter hverandre før finalen. 
En moralsk vinner / hun er den moralske vinner – En person el. et lag som egentlig 
var best og burde ha vunnet; (jf, en moralsk finale); (jf, vinne heder og ære). 
En morgenfugl – En person som står opp tidlig om morgenen; (jf, et A – menneske). 
En moteløve – En mann som legger (stor) vekt på å kle seg elegant og moteriktig. 
En motpol / motpoler – 1. En motliggende, motsatt pol 2. en tilsvarende størrelse; en 
parallell 3. en motsats; en fullstendig motsetning; (jf, være noens motpol). 
En motvind / motvind / partiet har for tiden skikkelig motvind (2) – 1. En vind som 
blåser forfra og sinker bevegelsen 2. en uheldig el. ugunstig utvikling. 
En muldvarp – 1. Et 12- 15 cm langt insektetende pattedyr som lever i ganger i jorda 
2. en person som tilsynelatende arbeider lojalt for en organisasjon, men som i 
hemmelighet spionerer og prøver å ødelegge organisasjonen innenfra. 
En munnfull / å slå Spania blir en ordentlig munnfull (3) – 1. Så mye mat el. drikke 
som man kan ta i munnen på en gang 2. en liten mengde av noe annet, (f eks. frisk 
luft) 3. en stor og vanskelig oppgave; en krevende utfordring. 
En munnkurv / sette munnkurv på partimedlemmene (2) – 1. Et slags netting til å sett 
på munnpartiet på dyr så de ikke skal bite 2. en hindring el. et forbud som gjør at man 
ikke får snakke fritt; Jf, stoppe munnen / kjeften på noen). 
En munter sjel / gjøk – En skøyer; (jf, naturens muntre sønn); (jf, en spøkefugl). 
En muntrasjonsråd / han er klassens muntrasjonsråd – En person som (stadig) lager 
munter stemning; (jf, en spøkefugl); (jf, en vitsemaker). 
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En murbrekker / hun var kvinnefrigjøringens murbrekker – 1. En krigsmaskin i form 
av en bjelke til bryte hull i festningsmur 2. en person el. institusjon som med sin 
innsats påskynder el. muliggjør ny utvikling, (tross motstand); (jf, en rambukk).   
En murstein / dette er en murstein av en bok (2) – 1. En (tegl)stein som kan brukes til 
muring 2. en særlig tykk (og tung) bok; (jf, ha / stå med ryggen mot muren). 
En muskelbunt / han er litt av en muskelbunt (2) – 1. En muskel; en bunt av 
muskelfibere 2. en velbygd mann med kraftige (godt trente) muskler.   
En myk mann – En mann som (bevisst) går imot den tradisjonelle mannsrollen; en 
mann med mykere verdier (enn menn flest); (jf, siste mann på skansen). 
En myrsnipe – 1. En vadefugl med langt nebb 2. en kvinne som synes best om sine 
egne unger, (og som viser det el. gir uttrykk for det); (jf, en hønemor).  
En myte / at vi har verdens beste helsevern er en myte (2) – 1. En tradisjonell 
beretning om guder og overnaturlige menneskers liv og gjerninger 2. en felles falsk 
oppfatning; en utbredt forestilling 3. en oppdiktet og usannsynlig hendelse. 
En møkkagjeng / fy faen for en møkkagjeng – En utålelig el. lite kompetent gruppe 
mennesker; noen det er bare surr og tull med. 
En møkkaspreder – 1. En innretning til å spre dyremøkk på jordene 2. en som farer 
med svertekampanjer el. ryktespredning; (jf, en slarvekjerring).   
En møkkaspredning – 1. En spredning av dyremøkk på jordene 2. en svertekampanje.   
En møllestein – 1. En kvernstein drevet av vann i en kornmølle 2. en byrde el. tung 
belastning; en dyster fornemmelse; (jf, være en møllestein om halsen på noen). 
En mørkemann – 1. En person som er motstander av opplysning og tankefrihet 2. en 
svartsynt person; (jf, en gledesdreper); (jf, en dommedagsprofet). 
En mørkets engel – Et vesen som tjener djevelen; en satans engel; (jf, en engel). 
En møteplager – En person som gjerne holder lange taler på møter, ofte om uviktige 
ting el. bagateller; (jf, en pratmaker); (jf, være snakkesalig).   
En målestokk / de var rike etter datidens målestokk (3) – 1. En stokk med skala for 
lengdemåling 2. et størrelsesforhold mellom en figur el. skisse og virkeligheten 3. et 
sammenligningsgrunnlag for å måle el. vurder noes omfang el. kvalitet. 
En målkonge – En fotballspiller som ofte scorer mål; (jf, en storscorer). 
En målmann – 1. En målvakt; en keeper 2. en person som er tilhenger av norsk 
målreising og bruker nynorsk; (jf, bli målt og veid). 
En målstrek / målstreken – 1. En linje el. strek som markerer endepunktet for et 
konkurranseløp 2. en linje mellom fotballmålets to stenger 3. brukes i uttrykk om den 
siste og avgjørende del av et forløp; (jf, bli slått på målstreken). 
En måne / måne / han begynner å få måne (2) – 1. Et himmellegeme som går omkring 
en planet, (særlig, vår måne som går rundt jorda) 2. en rund skallet flekk på hodet. 
En naken jomfru – 1. En kvinne uten klær 2. en giftig plante med 15 cm høye, hvite 
og fiolette blomster, (av liljefamilien); (jf, nød lærer naken kvinne å spinne). 
En narr – 1. En komisk utkledd person som med sin opptreden skal more folk, (jf, en 
hoffnarr) 2. en narraktig person; en innbilsk person; en tåpe; (jf, en klovn).  
En narrestrek / narrestreker / han driver stadig med narrestreker – 1. En tåpelig 
handling 2. morsomme, ertende el. irriterende påfunn; (jf, gjøre narr av noen). 
En natterangler – En person som er ute el. sitter oppe til langt på natt. 
En natteravn – 1. Jf, en natterangler 2. en (voksen) person som deltar i organisert 
patruljering i gatene om natten (i helgene) for å hindre bråk og vold. 
En naturbegavelse – 1. En medfødt begavelse 2. en person med svært gode medfødte 
evner, (ofte på et bestemt område); et geni; (jf, et naturtalent).  
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En naturbegavelse – 1. Spesielt gode medfødte evner 2. en begavet person; et geni. 
En naturlov / naturens lover – 1. En lov som beskriver de fysiske krefter i naturen og 
sammenhengen mellom dem 2. en ufravikelig regel el. lovmessighet som synes å 
virke uavhengig av menneskets inngripen; (jf, kjempe mot naturkreftene). 
En navle / navle – 1. En liten knute på magen 2. brukes i utrykk om å være opptatt av 
seg selv og sine egne forhold 3. et sted som oppfattes som sentrum for noe. 
En navlebeskuer – En selvopptatt person; en som er snevert opptatt av egne meritter; 
(jf, stirre på sin egen navle); (jf, bare se sin egen navle). 
En nedsabling – Jf, nedsable noen / noe; (jf, bli sablet ned). 
En nedtur – 1. En reise el. tur til et lavere beliggende sted 2. en forandring til en 
ugunstig el. ustabil situasjon 3. en (sterk) forringelse av den økonomiske situasjon i 
en virksomhet el. et samfunn 4. en (sterk) forringelse av en persons psykiske tilstand. 
En neger / hun er brun som en neger (2) – 1. Et menneske med svart el. mørkebrun 
hudfarge, (oppfattes nedsettende) 2. en solbrent person, (jf, se ut som en neger); (jf, et 
negerarbeid); (også, nigger, som er mer nedsettende). 
En nemesis / nemesis (gre) – 1. (En hevnegudinne) 2. skjebnens rettferdige 
gjengjeldelse; en straff, særlig for hovmod; (jf, det går en nemesis gjennom livet). 
En nerd – 1. En person (ung mann) som er svært opptatt av tekniske el. vitenskapelig 
ting el. forhold, (men ellers klosset og upraktisk) 2. en person som er (for) sterkt 
interessert i et bestemt emne, (jf, en fagidiot) 3. en idiotisk el. irriterende person. 
En nervebunt / hun er en eneste stor nervebunt – Et svært nervøst menneske. 
En nervekrig – En psykologisk maktkamp; et forsøk på å bryte ned motstandernes 
moral ved propaganda el. trusler, (og få sin vilje igjennom); (jf, ha en vilje av stål). 
En nesegrus beundring – En ukritisk og ubegrenset beundring; (jf, falle nesegrus). 
En nesestyver – 1. Et slag over nesen 2. en kraftig irettesettelse el. reprimande 3. en 
skuffelse el. lærepenge; (jf, gi noen en nesestyver). 
En nessekonge / neskonge – 1. En småkonge med rettigheter gitt av kongen 2. 
(senere) en mektig nordlandsk handelsmann 3. brukes som økenavn på en person som 
på sitt område opptrer overdrevent verdig el. mektig. 
En nidvise – En vanærende vise som håner el. spotter noen; et spottedikt. 
En nikkedukke / nikkedokke – En viljeløs el. uselvstendig person; en person som 
føyer seg i alt; (jf, en dott); (jf, et mehe); (jf, dukke opp som troll av eske). 
En nikkersadel / nikkersadelen – Brukes om overklassen, (særlig Oslo – Vest), oftest i 
sammenheng med tur og fritidsaktiviteter, (gjerne med bilde av skiløper i nikkers). 
En nisje – 1. En fordypning i en vegg el. mur 2. en plass el. stilling som passer for 
noen / noe 3. en del av et marked med spesielle behov, (også, en nisjebedrift). 
En nisse / din nisse – 1. Et overnaturlig vesen fremstilt med rød topplue og langt 
skjegg 2. brukes som skjellsord; en tufs; en tullebukk, (jf, en fjompenisse). 
En nisselue / nisselua – 1. En rød topplue, som nissen bruker 2. brukes som et symbol 
på norsk sneversyn og selvgodhet; (jf, trekke nisselua (godt) ned). 
En noksagt / han følte seg som en noksagt – En dumrian el. sinke; (jf, en undermåler). 
En noldus / din noldus (2) – 1. En person med en forvridd oppfattelse av verdenen 2. 
en litt arrogant person som snakker høyt og ignorer vanlige normer, og er sein av seg. 
En nordbagge / norrbagge (sv) – 1. Et gammelt svensk skjellsord for norsk mann, 
(etter pungen på en vær) 2. (i dag) betegnelse på en nordmann, (uten baktanke). 
En nostalgiker – En person preget av en sentimental lengsel etter en svunnen tid.  
En notabilitet / alle notabilitetene i byen var der – En høytstående el. fornem person; 
en kjent og innflytelsesrik person; (jf, være høyt på strå). 
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En novise – 1. En kvinne som gjennomgår en prøvetid i kloster 2. en nybegynner; en 
uerfaren person, (også mann); (jf, man må lære å krype før man lærer å gå). 
En ny giv – 1. En økt innsats; et nytt program el. opplegg 2. en ny og bedre start.  
En ny verden åpner seg for noen – Situasjonen og mulighetene blir helt annerledes, 
(og mye bedre) for noen; (jf, av den annen verden). 
En ny verdensborger – Et nyfødt barn; (jf, komme til verden); (jf, forlate verden). 
En ny vår / sangerinnen har fått en ny vår – En oppblomstring; ny kraft el. energi. 
En nydelig historie – En oppsiktsvekkende el. sjokkerende hendelse; en pinlig affære.    
En nydelig nellik – Jf, du er meg jammen en nydelig nellik; (jf, en blomst).  
En nydelig plante – En uoppdragen el. på annen måte ubehagelig person, (unge). 
En nydelig suppe / litt av en suppe – Jf, en suppe; (jf, hele suppa). 
En nykke / nykker / vi må plukke av henne disse nykkene – 1. En merkelig el. tåpelig 
særhet hos et menneske 2. en forskrudd idé; et innfall; (jf, ha primadonnanykker). 
En nymfe – 1. En kvinnelig naturguddom i gresk mytologi 2. en larve med 
vingeanlegg 3. en vakker ung kvinne; (jf, en skjønnhetsåpenbaring). 
En nyttig idiot – En person som uten selv å forstå det blir manipulert til å løpe noens 
ærend; en som blir brukt av noen i eget (politisk) øyemed; (jf, være idiotsikker). 
En nødbrems – 1. En bremse på et tog som kan utløses i en nødsituasjon 2. et effektivt 
middel som tas i bruk for å stoppe en uheldig utvikling; (jf, trekke i nødbremsen). 
En nødløgn – En løgn for å unngå et problem el. spare noen for ubehag; (jf, en hvit 
løgn); (jf, en svart / den svarteste løgn); (jf, lyve så man tror det selv).  
En nøkkel / vitenskapen kan gi oss nøkkelen til denne gåten (3) – 1. Et redskap til å 
åpne el. lukke en lås 2. et verktøy til å skru med 3. noe som gir forklaringen el. 
løsningen på noe gåtefullt el. innviklet; (jf, en gåte). 
En nøkkelperson – En person som spiller en sentral el. avgjørende rolle i en bestemt 
sammenheng; (jf, være et jern (til noe)); (jf, dreie nøkkelen om). 
En nøtt – 1. En frukt med hardt skall rundt kjernen 2. en vanskelig oppgave el. 
situasjon 3. et hode, (som slang); (jf, en hard nøtt å knekke); (jf, være trang i nøtta).  
En nådegave – 1. En særskilt åndsgave (i kristen tro) 2. et spesielt talent; en særlig 
begavelse; en eksepsjonell dyktighet; (jf, en gudegave); (jf, ha frekkhetens nådegave). 
En nådetid / tiden før neste stortingsvalg er trolig fylkeskommunens nådetid – 1. En 
frist for å angre sine synder (under inkvisisjonen) 2. en tidsforlengelse, ventetid el. 
respitt; (jf, på nåde og unåde); (jf, la nåde gå for rett). 
En odds / odds – 1. Mulighet, sjanse el. betingelse for at noe vil inntreffe el. lykkes 2. 
et tall som angir hvor mange ganger en gevinst er større enn innsatsen. 
En oddsbombe – En uventet vinner; noe som skjer mot alle odds; (jf, ha alle odds mot 
seg); (jf, en bombe); (jf, ikke være noen bombe); (jf, bombe noe sønder og sammen). 
En offentlig hemmelighet – Noe som er ment å være en hemmelighet, men som er 
alminnelig kjent; noe alle vet men som behandles som om det var en hemmelighet. 
En offentlig skittentøyvask – Jf, en skittentøyvask; (jf, toe sine hender). 
En omvei / omveier – 1. En vei som ikke fører rett til målet 2. en omstendelig, 
indirekte fremgangsmåte 3. via andre, (jf, få vite noe ad omveier). 
En ond sirkel – En ugunstig situasjon el. utvikling, som det er vanskelig el. umulig å 
komme ut av; uheldige forhold el. symptomer som betinger og forsterker hverandre; 
(jf, komme inn i en ond sirkel); (jf, være lang som et vondt år). 
En ond tunge / onde tunger (oftest flertall) – Et menneske / mennesker som taler ondt 
el. nedsettende (om noen / noe); (jf, onde tunger sier).     
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En ond ånd / onde ånder – 1. En demon; et ondt overnaturlig, ulegemlig vesen 2. en 
person eller gruppe som fremkaller uhell el. katastrofe for noen; (jf, være noens onde 
ånd); (jf, oppgi ånden); (jf, være i noens ånd).  
En onkel / onkel – 1. Fars el. mors bror 2. en mann som underholder barn, 
(barnetimeonkel) 3. en pantelåner (spøk); (jf, onkel politi); (jf, onkel Sam). 
En opinion / opinionen – 1. En alminnelig og utbredt oppfatning i en bestemt 
(politisk) sak 2. en dominerende gruppe av mennesker som har felles holdning til noe. 
En oppkomling – 1. En person med anonym bakgrunn som raskt har oppnådd rikdom, 
innflytelse el. berømmelse, (ofte opp til høyere samfunnslag) 2. en person el. et firma 
som gjør seg gjeldende i en ny sammenheng el. på et høyere nivå; en parveny. 
En opportunist – En person som setter øyeblikkets fordel over prinsipper; en værhane; 
en streber; (jf, snu kappa etter vinden); (jf, slikke noen oppetter ryggen). 
En oppreisning – 1. En gjenoppretning av sosial el. moralsk anseelse 2. det at en urett 
el. fornærmelse gjøres god igjen; (jf, få oppreisning); (jf, en reisning). 
En oppsikt / oppsikt / holde oppsikt med noen / noe (1) – 1. Et tilsyn el. en 
overvåkning, (for å kunne gripe inn) 2. en sterk oppmerksomhet om noe; (jf, vekke 
oppsikt); (jf, holde øye med noen / noe); (jf, passe på som en smed). 
En oppstandelse / oppstandelse – 1. Det å stå opp fra de døde 2. uro, forvirring el. 
diskusjon fremkalt av en bestemt begivenhet el. person. 
En oppstiver – Noe som man tar for å styrke seg el. stive seg opp; en dram. 
En oppstrammer – En skarp påminnelse; en korreks; (jf, gi noen en oppstrammer).  
En opptur / det er gledelig med landslagets opptur (2) – 1. En tur til et sted som ligger 
høyere oppe el. lenger mot nord 2. en fremgang el. suksess; bedre tider, (ofte øk). 
En oppvask / det ble en real oppvask da saken ble kjent (3) – 1. Det å vaske opp 
kopper og bestikk 2. det man vasker opp, (jf, ta oppvasken) 3. et voldsomt oppgjør; en 
scene; en krangel, (jf, et oppvaskmøte); (jf, det er gutt som har vaska seg). 
En oppvigler – En urostifter; en agitator; en person som egger til motstand el. opprør.  
En ordensforstyrrer – En som forstyrrer den offentlige ro og orden; en som lager bråk 
og skaper uro, (ofte i fylla). 
En ordensmann – 1. En mann med orden i sakene; en mann med god ordenssans 2. en 
elev som har til oppgave å holde orden i klasserommet; (også: et ordensmenneske). 
En ordflom – En uttalelse el. ordvalg som er preget av mange intetsigende ord el. 
floskler; (jf, en talestrøm); (jf, snakke som en foss). 
En ordgyter – En taletrengt person; en som bruker mange og store ord; (jf, et 
ordgyteri); (jf, ha ord på seg (for noe)). 
En ordkløver – En person som spissfindig tolker det en annen sier; en som kiver om 
ord; (jf, en flisespikker); (jf, et ordkløyveri). 
En ordmagi – 1. En magi som består av (uforståelige) ord, som tillegges overnaturlig 
virkning 2. en ordbruk med suggererende virkning, (men ikke logisk holdbar). 
En ordstrøm – En ordrik, sammenhengende tale som fremføres uten pauser så andre 
har vanskelig for å slippe til; (jf, en talestrøm); (jf, en tirade). 
En orging (organisering) – 1. Det å stjele, rappe el. kvarte 2. det å skaffe til veie, få 
tak i el. fikse; (jf, orge noe); (jf, stjele som en ravn). 
En original – En person som stikker seg ut; en særling; (jf, en einstøing). 
En orkesterplass / orkesterplass / fra VIP-balkongen hadde vi orkesterplass (2) – 1. En 
tilskuerplass nærmest scenen (og orkesteret) 2. en plass med særlig god oversikt, 
hvorfra man lett kan følge med på det som foregår.  
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En overført betydning – En annen betydning el. mening enn det ordet el. ordene 
direkte uttrykker; en billedlig el. figurativ bruk av ord; (jf, en metafor); (jf, et idiom). 
En overført fremstilling – Jf, en overført betydning; (jf, et billedspråk) 
En overhaling – 1. Et ettersyn el. en reparasjon 2. en krenking, (om båt) 3. en 
irettesettelse; skjenn, (jf, få en overhaling); (jf, gi noen en overhaling). 
En overhøvling / han fikk en overhøvling av sjefen – En irettesettelse; kjeft. 
En overløper – 1. En person som går over til fienden; en forræder 2. en person som 
skifter side, parti el. mening, (f eks. går over til et annet politisk parti). 
En overmann – 1. En person som er satt over en annen 2. en person som er (en annen) 
overlegen (i noe); (jf, finne / møte sin overmann); (jf, bite i gresset). 
En pailabb / ta bort pailabbene (2) – 1. En stor fot, (spøkefullt) 2. brukes også om en 
hånd / hendene; (jf, en labb); (jf, suge på labben).   
En pakkeløsning – En helhetsløsning, som ofte er basert på en rekke komponenter; en 
løsning som tar hensyn til alle enkeltsakene; (jf, pakke seg hjem). 
En pakkenellik / pakkenelliker (2) – 1. En liten pakke 2. ting av mindre verdi, særlig 
ting man bærer med seg fra innkjøp i butikken el. har med seg på reise. 
En pakketur – En feriereise til sydlige strøk, arrangert av en turoperatør; en 
selskapsreise; (jf, pakke kofferten); (jf, pakke inn noe). 
En palassrevolusjon – 1. Et kupp; en plutselig styreomveltning, (ofte utgått fra kretser 
rundt lederen) 2. en radikal forandring av en toppledelse i et firma, foretak el. parti.   
En pamp – En rik og mektig person; en person som har høyt tillitsverv eller 
innflytelsesrik stilling i en organisasjon; en koryfé. 
En pandoraeske / Pandoras eske, (gr. myt) – 1. En gave som bringer ulykke 2. en 
krukke som slipper ut all verdens plager, (håpet ligger igjen); (jf, Sareptas krukke). 
En pang (noe) / kampen fikk en pangstart – En kjempe(god); en knall(bra); en 
strålende; (også, pangavslutning el. pangdebut); (jf, være en pangsuksess).  
En papegøye – 1. En tropisk fugl med evne til å etterligne menneskelig tale 2. en 
person som tankeløst plaprer etter andre; (jf, skyte papegøyen). 
En papirbestemmelse – En bestemmelse som ikke håndheves; regler som ikke 
etterleves; (jf, være stiv i papirene); (ha, gode papirer). 
En papirkvern – En person el. institusjon som sender ut (for) mange brev el. skriv. 
En papirmølle – 1. En papirfabrikk el. mølle i en papirfabrikk 2. en overdreven 
skjemabruk; et skjemavelde; en tungrodd el. byråkratisk administrasjon. 
En papirtiger – En person el. stat som gir inntrykk av å være farlig, men som i 
virkeligheten er svak; (jf, være en hund etter noe). 
En pappadalt – En liten gutt som helst holder seg til faren, (og dilter etter ham).  
En pappagutt – 1. En liten gutt som helst holder seg til faren 2. en ung mann som 
lever flott på sin fars bekostning el. hjelpes frem og har fordeler på grunn av sin far. 
En pappenheimer (ty) / pappenheimere – En ansatt; en kjenning; en trofast tilhenger; 
(jf, kjenne sine pappenheimere); (jf, kjenne lusa på gangen). 
En pappskalle / din pappskalle – En dum person; en tosk; (jf, et kjøtthode). 
En paradegren / disiplin – 1. En idrettsgren hvor en nasjon el. en utøver oppnår 
fremragende resultater 2. et område hvor man vanligvis er i en klasse for seg i forhold 
til de fleste andre; (jf, være på den grønne gren). 
En parademarsj / sisteetappen ble en ren parademarsj (2) – 1. Et musikkstykke i 
marsjtakt beregnet for parader 2. en konkurranse el. kamp man vinner i 
oppvisningsstil; en lett el. overlegen seier; (jf, knuse noen).  
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En paragrafrytter – En person som strengt holder seg til ordlyden i paragrafer og 
bestemmelser; en formalistisk el. pirkete person; (jf, ord for ord). 
En paraply – 1. En sammenleggbar regnskjerm 2 en beskyttelse; et vern 3. jf, en 
paraplyorganisasjon. 
En paraplyorganisasjon – En fellesorganisasjon (overbygning) for flere mindre 
organisasjoner; (jf, holde sin hånd over noen / noe). 
En parasitt – 1. Et dyr el. plante som lever på en annen organisme og tar næring fra 
den 2. en person som lever på andres bekostning; en som ufortjent nyter godt av 
andres innsats; en snylter; (jf, en snik). 
En parentes – 1. Et skrifttegn (av klammer) 2. tekst el. tall omgitt av skrifttegnet 3. 
brukes om noe, (periode el. fenomen) som er ubetydelig el. kortvarig; (jf, en fotnote).  
En parhester / parhester – 1. En hest som drar vogn sammen med en annen 2. en 
person som har særlig intimt samarbeid med en annen, og ofte opptrer sammen med 
denne, (som parhester); (også, et tospann); (jf, være gode busser).  
En parole – 1. En kort formulering av en holdning el. et krav, (jf, et slagord) 2. et 
overordnet prinsipp; et kjenningsord 3. en kort samling med orientering om en 
forestående aktivitet, (f eks. jakt el. politiaksjon), (jf, en briefing).  
En partifelle – En person som er medlem av samme politiske parti som en annen, 
(oftest om aktive politikere); (jf, en åndsfrende / åndsfelle).  
En partipisk / partipisken – Sterkt press i et politisk parti overfor representanter som 
har avvikende syn i en sak; streng partidisiplin; (jf, stå under pisken).  
En passant (fr) – I forbifarten; i farten; med det samme; (jf, i samme slengen). 
En patentløsning – En enkel, innlysende løsning uten ulemper; en standardløsning. 
En patentmedisin – 1. Et legemiddel som har særlig god virkning, (ofte påstått mot 
flere sykdommer) 2. jf, en patentløsning; (jf, en vidundermedisin). 
En patos / patos / hun talte med innlevelse og patos (1) – 1. En lidenskapelig el. 
høytidelig fremstillingsmåte, (i skrift, tale el. musikk) 2. en høystemt el. svulstig 
uttrykksform, (som i tale ofte virker uekte); (jf, tale med hevet røst). 
En pave / pave – 1. Et overhode for den romersk – katolske kirke 2. en egenrådig og 
maktglad person 3. brukes (nedsettende) i en rekke sammensetninger, (f eks. en 
skrytepave el. juksepave); (jf, stolt som en pave); (jf, en strid om pavens skjegg). 
En pavete / pavet person – En hoven el. overlegen person; (jf, en blære). 
En pedant – En person som henger seg opp i ubetydelige detaljer; en nøye, smålig el. 
pirkete person; (jf, en petimeter); (jf, en ordkløver). 
En pekefinger / pekefingeren – 1. En finger, (den nærmest tommeltotten) 2. en 
moraliserende veiledning, formaning el. advarsel; (jf, en advarende pekefinger).  
En pekepinn – 1. En pinne til å peke med; en pekestokk 2. en antydning, (f eks. om en 
utvikling); et varsel 3. en anvisning el. veiledning; (jf, gi en pekepinn om noe). 
En pengepuger – En gjerrigknark; en gnier; (jf, ha penger på kistebunnen). 
En penisforlenger – Noe som (teoretisk) får menn til å føle seg mer mandig, og øker 
tiltrekningskraften på kvinner, (f eks. en råflott bil).      
En penneknekt – 1. En person som kommer seg frem med sin uvørne penn 2. en 
skribent el. journalist som lar seg bruke av andre for betaling; (jf, en bladfyk). 
En peppermø – En ugift, godt voksen kvinne; (jf, en gammel jomfru). 
En peppersvein – En ugift godt voksen mann; (jf, en gammel ungkar). 
En peptalk (eng) – En liten tale for å oppildne noen til innsats el. seier; en appell; (jf, 
peppe opp noen / noe); (jf, miste peppen); (jf, en parole). 
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En perle – 1. En kule som dannes i visse muslinger, og som brukes til smykker 2. noe 
utsøkt, praktfullt el. storartet; (f eks. en fjordarm, en diktsamling el. et mål i fotball), 
(også, perlevenner, perlehumør, og en perlende latter); (jf, som perler på en snor). 
En perleport / perleporten – 1. En port av perler, (jf, en perle) 2. brukes billedlig om 
inngangen til paradis el. himmelriket, (der St Peter er dørvakt), (jf, et nåløye). 
En persona none grata / (ingrata) (lat) – En uønsket person; en som er uvelkommen. 
En pest og en plage / saken har vært en pest og en plage for Regjeringen – En stor 
plage, irritasjon el. ergrelse; (om noen / noe). 
En petimeter – En pedantisk, småskåren person; en som henger seg opp i detaljer.   
En pidestall – 1. Et fotstykke el. sokkel for statue el. byste 2. et høyt, smalt skap til 
porselen og sølvtøy 3. en opphøyd plass; en ansett stilling; en urørbar posisjon, (jf, 
sette noen på en pidestall); (jf, rive noen ned fra pidestallen); (jf, et elfenbeinstårn).     
En pikant historie – 1. En raffinert el. lett skandaløs historie 2. en dristig el. (seksuelt) 
pirrende historie; (jf, det er en (helt) annen historie).  
En pikelill – En ung pike, (poetisk); (jf, ei snelle / en snerten snelle). 
En pikenes jens – En mann som gjør lykke hos kvinnene; (jf, en don juan).  
En pikk / pikken / din fordømte pikk – Det mannlige ytre kjønnsorgan; en penis. 
En pinebenk / pinebenken – 1. En redskap for tortur 2. brukes om en vond og usikker 
venting, (jf, holde noen på pinebenken); (jf, død og pine). 
En pingle – En stakkarslig person; en svekling; en feiging; en pyse. 
En pinn til noens / noes likkiste – En medvirkende årsak til en (uønsket, uheldig el. 
ulykkelig) avslutning på noe, (f eks. et karriereløp)); (jf, være spikeren i kista). 
En pinup (eng) – 1. Bilde av en velskapt (lettkledd) ung kvinne til å feste på veggen 2. 
en fiks og sexy ung kvinne; en kvinne med særlig yppige former. 
En pipekonsert – Vedvarende piping, plystring el. buing som uttrykk for misnøye; en 
unison mishagsytring; (vise noen / noe fingeren); (jf, tute med ulvene).    
En pipestemme – En klangløs stemme i høyt (tone)leie. 
En pipestilk / pipestilker / hun har noen pipestilker til bein (3) – 1. En plantedel som 
fester blomst til stengel 2. noe som er usselt, tynt og spinkelt 3. en lang og tynn 
person 4. et tynt lem, (arm el. bein); (jf, en krake). 
En plageånd – 1. En ånd el. gjenganger som plager mennesker 2. en person, et dyr el. 
vesen som stadig er til plage, sjenanse el. irritasjon; en plagsomt ting el. element.  
En plan B – En (alternativ) plan som man har klar hvis den første ikke kan brukes.   
En planke – 1. Et trevirke med tykkelse mellom bord og bjelke 2. en oppgave som 
anses lettest å løse, (særlig stiloppgave) 3. jf, en satsplanke; (jf, en redningsplanke). 
En plankekjøring – Noe som er svært enkelt og endefram; noe som er lett el. 
uproblematisk; (jf, være den rene plankekjøring). 
En plass i solen – Jf, få en plass i solen; (jf sole seg i glansen av noen / noe). 
En platonisk kjærlighet – En åndelig el. opphøyd kjærlighet, fri for sanselig begjær, 
(etter Platons lære); (jf kjærlighet gjør blind); (jf, gammel kjærlighet ruster ikke). 
En platt vits / bemerkning – En grov, plump el. simpel vits / bemerkning. 
En plattenslager – 1. En blikkenslager 2. en person som lyver og bedrar; en som slår 
plater (i noen) og lurer penger av folk; (jf, slå en plate). 
En plattform / partiet har utarbeidet en ny politisk plattform (3) – 1. En flat 
forhøyning el. oppbygning 2. en jernbaneperrong 3. et grunnlag, program el. 
utgangspunkt; (jf, finne en (felles) plattform). 
En platthet – En plumphet; en grovhet; en taktløshet; en vulgær bemerkning. 
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En playboy (eng) – En rik, ofte sjarmerende mann som lever et utsvevende liv med 
dyre fornøyelser, fester og kvinner; en mann som nyter livet; (jf, en levemann). 
En pliktøvelse – 1. En obligatorisk konkurranseøvelse i sport 2. noe påtvunget el. 
kjedelig man gjør fordi man må, (også i arbeidssammenheng); (jf, et pliktløp).   
En pode / han er en aktiv pode (2) – 1. En podekvist 2. et lite barn, særlig gutt, 
(spøkefullt); en liten pjokk; (jf, en guttebass). 
En pokersjanse – En dristig sjanse; en risikabel satsing; et forsøk med usikker 
mulighet til å lykkes; (jf, ta en pokersjanse); (jf, et pokerfjes). 
En polsk riksdag – 1. En uenig og larmende forsamling 2. et urolig og kaotisk møte 
hvor det ikke er mulig å få tatt noen beslutninger; et spetakkelmøte; (jf, et kråketing). 
En portvinsnese – En (stor) rød nese; en nese som på en portvinsdranker. 
En potet / hun er en potet (2) – 1. En svært utbredt rotfrukt; (en grønnsak som vokser 
nede i jorda) 2. en allsidig person, (jf, være anvendelig som poteten) 3. kallenavn for 
lyshudede nordmenn el. skandinaver; (nøytralt el. nedsettende).  
En praktkar – 1. En staut og sterk mann 2. en veldig ordentlig og bra mann; (jf, en 
kjernekar); (jf, en mann av den gamle skole).  
En pralhans – En person som er fæl til å skryte; en storskryter; (jf, en skrytepave). 
En pratmaker – 1. En som liker å prate; en snakkesalig person, (jf, en skravlebøtte) 2. 
en person som bare prater og ikke handler, (jf, ha det mest i munnen). 
En premieidiot / din premieidiot – En kjempeidiot; en storidiot, en tulling.  
En primadonna (it), (førstedame) – 1. Den mest fremtredende skuespillerinne ved et 
teater el. sangerinne ved en opera 2. en selvopptatt, fordringsfull el. lunefull person, 
(som krever særbehandling); (jf, ha primadonnanykker), (også om mann). 
En primus motor (lat) – En person som er initiativtager til el. den drivende kraft bak 
en aktivitet; (jf, stå i spissen for noe); (jf, en energibunt). 
En programhelt – En person som står oppført i programmet, (idrett el. 
underholdning), men som ikke møter opp; (jf, stå på programmet). 
En propell / den yngste er litt av en propell (2) – 1. En skrue med skråstilte blad som 
driver båter og fly fremover 2. en aktiv el. urolig person; en som flyr omkring; (jf, 
fyke rundt som en propell); (jf, ha maur i rompa). 
En propp – 1. En plugg; en tapp 2. en liten tykkfallen person 3. et stengsel; noen / noe 
som bremser en fri gang el. utvikling; (jf, være proppen i systemet). 
En proselytt (gre) – 1. En nyvunnen tilhenger av en religion 2. en tilhenger av en 
bestemt sak el. person, (oftest nedsettende); (jf, en meningsfelle).  
En pryd for øyet – Jf, være en pryd for øyet; (jf, en skjønnhetsåpenbaring). 
En prygelknabe (ty) – 1. En gutt som skulle ta imot pryl fyrstesønnen hadde fortjent 
2. en person som får skylden el. straffen for andres ugjerninger 3. en person som får 
(ufortjent) mye kjeft; (jf, en syndebukk); (jf, en hoggestabbe). 
En prøveballong – 1. En ballong som sendes opp for å prøve vinden 2. en uttalelse el. 
et tiltak som har til hensikt å sondere stemningen før man går til videre skritt. 
En prøvekanin – 1. Jf, en forsøkskanin; (jf, et harehjerte). 
En prøveklut – 1. En person el. ting som utsettes for noe nytt for første gang 2. en 
gjenstand el. person en nybegynner i et fag øver seg på el. eksperimenterer med.   
En prøvelse / en prøvelsens tid (1) – 1. En ulykke; en motgang; en påkjenning 2. en 
hard sjelelig påkjenning 3. noen / noe som er en plage for omgivelsene, (og setter ens 
krefter og tålmodighet på prøve); (jf, et kors). 
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En prøvestein / saken blir en prøvestein på lojaliteten i gruppen (2) – 1. En stein som 
ble brukt til å teste renheten av gull og sølv 2. et middel til å prøve ektheten el. 
holdbarheten av noe; en avgjørende prøve el. test. 
En pudding / din pudding – 1. En halvfast matrett laget i form 2. en feiging; en pyse. 
En purk / purk – En politikonstabel, (nedsettende); politi.  
En pusekatt / hun er slett ingen pusekatt (2) – 1. En katt; en kattepus 2. en 
fredsommelig el. mild person; (jf, ikke gjøre en katt fortred). 
En pusling – Et puslete menneske; et lite svakt vesen; (jf, en pingle); (jf, en dott). 
En pussig fyr – En snodig, rar el. snål, (og litt morsom) kar; (jf, en underlig skrue). 
En pust – 1. En ånde; et åndedrett, (jf, holde pusten) 2. jf, en pust i bakken; (jf, et 
pust); (jf, puste ut); (jf, puste til ilden). 
En pust i bakken – En kort hvilepause i arbeidet; fem minutter; (jf, ta en pust i 
bakken); (jf, ta seg fem minutter); (jf, det går ned ad bakke (for noen / noe). 
En pyntedukke – En kvinne som elsker å pynte (og sminke) seg, (særlig i overkant). 
En pyrrhosseier – En dyrekjøpt seier; en seier bare i det ytre; en seier som egentlig er 
jevngodt med nederlag; (jf, selge skinnet før bjørnen er skutt). 
En pyse / han er en ordentlig pyse – En svekling; en bløtaktig person; (jf, en 
reddhare); (jf, en mammadalt). 
En pæl i kjødet – Et irritasjonsmoment; noe som stadig nager el. plager en. 
En pøbel – En rå el. udannet person; en ramp; (også, pøbelaktig); (pøbler – pakk). 
En pøbelstrek – Et pøbelaktig påfunn; en rampestrek; en skøyerstrek. 
En pøl – 1. En dam, (f eks. blodpøl) 2. et pinested i helvete, (en sjø av ild og svovel) 
3. et sted med moralsk fordervede mennesker; (jf, en syndens pøl).   
En pølse i slaktetiden – Det er ikke så nøye med det man har overflod av; en bagatell i 
den store sammenhengen; (jf, det er ingen sak med den pølsa som er for lang). 
En på sinkadusen – Et kraftig slag i hodet; (jf, en ørefik). 
En på trynet – Et hardt slag midt i ansiktet; (jf, gi noen en på tygga / trynet). 
En påfugl – 1. En indisk fugl av fasanfamilien 2. en forfengelig mann; (jf, en 
jålebukk); (jf, en spradebasse); (jf, en fremmed fugl). 
En påpakning – En skarp irettesettelse; en overhøvling; (jf, få påpakning for noe). 
En quisling – En landssviker; en forræder, (etter den norske nazifører Vidkun 
Quisling); (jf, en femtekolonnist). 
En rabagast / i ungdommen var han en ordentlig rabagast – En vidløftig og 
fandenivoldsk person; (jf, en villstyring); (jf, en rønner). 
En rabulist – En person med opprørske el. farlige meninger; en agitator; en oppvigler. 
En racer / reser / han er en reser i spansk – 1. En modell av sykkel el. bil som gjør stor 
fart 2. en veddeløpshest 3. en person som er svært flink i noe, (jf, en kløpper). 
En rakettforsker / jeg er da ikke rakettforsker heller – 1. En person som utvikler 
romraketter 2. en superintelligent, rasende dyktig el. mentalt overlegen person. 
En rakker / rakkeren / din rakker (2) – 1. En som gjennomfører skittent el. foraktelig 
arbeid; en bøddelmedhjelper 2. en kjeltring el. skurk 3. fanden, (jf, fy til rakkeren).  
En rakkerknekt – 1. En som hjelper rakkeren 2. brukes som skjellsord; slyngel; skurk. 
En rakkerunge / din rakkerunge – En uskikkelig (og litt sjarmerende) unge; en 
røverunge; en skøyer; (også, rakkerfant); (jf, en røver).  
En rambukk – 1. En innretning til storming av barrikader 2. en innretning til å ramme 
ned påler / pæler 3. en person el. handling som fungere som banebryter for en sak. 
En ramp / ramp / han oppfører seg som en ramp (1) – 1. En frekk el. pøbelaktig 
person, (en råtass) 2. pøbel; pakk; (jf, et tyvepakk / tjuvpakk). 
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En rampestrek / rampestreker – En pøbelstrek; en rå el. frekk strek; ugagn; (jf, et pek). 
En ramsalt humor / komikeren serverte ramsalt humor – En skarp el. saftig humor; 
(også, ramsalt kritikk el. kommentar); (jf, ta noe med en klype salt). 
En ranglefant / ranglepave – En person som rangler mye; en som fester og turer; en 
turebasse; (jf, en svirebror); (jf, en fant). 
En rangstige – 1. En rangering etter sosial posisjon 2. en gradering etter rang, posisjon 
el. stilling, (i bedrift el. forsvaret) 3. en ordning etter prestasjoner og resultater 
(idrett); (jf, stå høyt / lavt på rangstigen); (jf, gjøre noen rangen stridig). 
En rebell – 1. En person som gjør opprør mot etablerte forhold, (f eks. myndigheter 
el. normer) 2. en oppsetsig el. kranglete person; (jf, slå seg rebelsk). 
En rebus – 1. En underholdende oppgave av bilder og bokstaver 2. en innviklet 
(arbeids)oppgave som man skal løse; (jf, ikke vite hvor man skal slutte og begynne). 
En reddende engel / han ble min reddende engel – En person som kommer til uventet 
hjelp i en vanskelig situasjon; (jf, komme som en reddende engel). 
En reddhare – En person som er redd el. feig av seg; en som er fryktsom av natur; (jf, 
en hare); (et harehjerte); (jf, en kujon). 
En redningsplanke – Noe som i det avgjørende øyeblikk hjelper noen / noe ut av en 
svært kritisk situasjon; en siste utvei; en nødhjelp; (jf, en planke). 
En regjerende mester – En vinner av en idrettsøvelse i siste mesterskap, (f eks. VM el. 
NM), og som derfor ennå har tittelen; (jf, en stjerne).  
En reisefeber – 1. En nervøsitet el. spent forventning foran en reise 2. en sterk trang 
til å komme ut å reise; (jf, dra sin vei); (jf, dra dit pepperen gror). 
En reisning / han har flott reisning (2) – 1. Det å gjøre opprør mot noe; en oppstand 2. 
en rank og stolt kroppsholdning 3. det at penis svulmer opp og blir stiv pga. seksuell 
opphisselse, (jf, få / ha reisning); (jf, være rank som et lys). 
En rekrutt / nye rekrutter står klar til å overta (2) – 1. En soldat i første del av 
militærtjenesten 2. en yngre person som kan overta etter en eldre; en nybegynner.  
En ren og skjær løgn / ren og skjær løgn – En fullkommen løgn; et rent oppspinn. 
En renhårig slusk – 1. En real og pålitelig slusk / rallar 2. en ekte el. fullblods slusk. 
En renkesmed – En person som farer med lureri og ondsinnede knep; en som smir 
renker; (jf, smi / spinne renker); (jf, et renkespill); (jf, en intrigemaker). 
En renvasking – Det å få fjernet en mistanke el. beskyldning; en oppreisning; (jf, 
renvaske seg); (jf, renvaske sitt navn); (jf, toe sine hender). 
En resept – 1. En leges anvisning til et apotek om salg av legemiddel til en person 2. 
anvisninger om hvordan noe fremstilles på grunnlag av en liste av ingredienser 3. en 
anvisning på hva man skal gjøre for å oppnå noe. 
En retor – 1. En taler; en mester i talekunst; en lærer i veltalenhet 2. en taler som 
følger retorikkens (pompøse) regler; (jf, en orator).   
En retoriker – En person som studerer el. er kyndig i retorikk og talekunst. 
En retorikk / retorikk / dette er bare retorikk (3) – 1. Retorikk brukes om læren om 
talekunst og veltalenhet 2. en formfullendt tale el. utsagn som på en litt blomstrende 
måte er ment å påvirke andre 3. et frasemakeri; tomme talemåter.   
En rettesnor / valgfrihet er en rettesnor for utviklingen av skolen – En norm; et 
prinsipp; en regel som man retter seg etter; (jf, en ledetråd). 
En rev – 1. Et rovdyr 2. en lur, slu el. listig person; (jf, ha en rev bak øret). 
En revestrek / revestreker – Et lurt (tarvelig) knep; en ufin handling på grensen av det 
lovlige; (jf, en skurkestrek); (jf, ta rev i seilene). 
En ridder bold og brav – Jf, en ridder uten frykt og daddel; (jf, den bolde ridder). 
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En ridder uten frykt og daddel – En djerv og uredd mann, (uten mangler); en rettlinjet 
el. prinsippfast personlighet; (jf, uten plett og lyte); (jf, slå seg til ridder på noe). 
En rik onkel – En person el. virksomhet som uventet, men beleilig dukker opp og 
skjenker en betydelig sum penger; (jf, en rik onkel i Amerika). 
En rik onkel i Amerika – Brukes assosiert til en drøm om lett tilgang til mye penger, f 
eks. ved plutselig å kunne arve en stor pengesum) (jf, onkel Sam). 
En riksklyse – En person som er mislikt el. forhatt (av mange) over hele landet. 
En rikssynser – En person som gjennom mediene vil meddele et «politisk korrekt» 
budskap om sak etter sak; en som kommenterer alt mellom himmel og jord. 
En rimsmed – En person som skriver dikt og sanger el. enkle rim og regler. 
En ringrev / man kan ikke hamle opp med en gammel ringrev (2) – 1. En erfaren 
bokser (i ringen) 2. en dreven og smart person (innen noe); en luring.  
En ringvirkning / ringvirkninger – En konsekvens el. virkning over et større område; 
vidtrekkende følger; (jf, få ringvirkninger); (jf, spre seg som ild i tørt gress). 
En ripe / riper i lakken – 1. En skjemmende ripe i noe (blank)lakkert 2. noe som 
skjemmer et flott helhetsinntrykk el. et godt omdømme; (jf, få riper i lakken). 
En rosemaling – 1. En prydmaling i norsk folkekunst 2. en idealisering; en lovprising; 
(jf, en skjønnmaling); (jf, farge noe rosenrødt); (jf, rosemale noe). 
En rosenrød fremtid – En (naivt) idyllisk el. lykkelig fremtid; (jf, ha rosenrøde tanker 
om noe); (jf, i alle regnbuens farger). 
En rotbløyte / rotbløyte – 1. Regn el. vann som når ned til planterøttene 2. brukes om 
inntak av større mengder alkohol; en skikkelig fyllefest.  
En rotekopp / rotebukk – En person som ikke holder orden på sakene sine; en rotete 
person; en person uten ordenssans; (jf, et rotehode); (jf, en surrekopp). 
En rottegift / rottegift / vi ble servert den rene rottegift (2) – 1. En gift til å utrydde 
rotter med 2. brukes om dårlig kost el. en matrett som smaker vondt.  
En rovdrift / rovdrift – 1. Et altfor hardt arbeidspress 2. en hensynsløs utnyttelse av en 
ressurs; (jf, drive rovdrift på noen / noe); (jf, spare på kruttet). 
En rugekasse – 1. En kasse hvor en høne klekker ut kyllinger 2. et sted hvor uerfarne 
mennesker trenes, får erfaring el. oppøver ferdigheter; et sted for talentutvikling, 
(oftest innen politikk og idrett); (jf, en utklekningsanstalt). 
En rugg / en rugg av en elg på 150 kg – En sværing, (mann, fisk el. dyr); (jf, en rusk). 
En ruin / ruin – 1. (Restene av) en ødelagt bygning 2. noe som er ødelagt, beskadiget 
el. mislykket 3. ødeleggelse; undergang 4. økonomisk undergang el. nedtur. 
En rundbrenner – 1. En koksovn som brenner døgnet rundt 2. en parafinlampe med 
veke anbrakt i ring 3. en mann som svermer for den ene etter den andre; en 
kvinnebedårer, (jf, en jentefut); (jf, en skjørtejeger). 
En runddans / støv og aske fyker i en hissig runddans i lykteskjæret (2) – 1. En dans i 
ring der parrene svinger seg rundt 2. (en tilstand preget av) ville og ukontrollerte 
bevegelser 3. noe som gjentar seg over lengre tid, (jf, en evig runddans). 
En rungende taushet – En påfallende taushet el. tilbakeholdenhet, (særlig fra noen 
som forventes å uttale seg i en sak); (jf, være stille før stormen). 
En runner (eng) – 1. En person som skaffer sjøfolk for en losjivert 2. en ansatt som 
løper ærender, (særlig innen filmbransjen) 3. en uthaler; en skøyergutt; (jf, en rønner). 
En runner up (eng) – 1. Brukes om den person el. det lag som kom andreplass i løpet, 
konkurransen el. turneringen 2. (på engelsk også om andre lengst fremme på listen). 
En rusk / hun fikk en rusk av en laks – Et stort eksemplar av noe, (mann, fisk el. dyr); 
en sværing; (jf, en rugg); (jf, brande). 
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En rustholk – Et avdanket skip; et skrøpelig gammelt fremkomstmiddel, (også bil).  
En ruvende skikkelse / han er en ruvende skikkelse i norsk musikkliv (2) – 1. En 
skikkelse som ser stor ut 2. en fremtredende person; en som betyr mye (på et spesielt 
område); en som setter / har satt spor etter seg.   
En ryggmargsrefleks / ryggmargsrefleksen – Brukes om evnen til å føle hva som er 
riktig el. galt, gunstig el. uheldig; (jf, en magefølelse); (jf, sitte i ryggmargen). 
En ryggrad – 1. En virvelsøyle i ryggen 2. noe som er den bærende el. viktigste del av 
en helhet; en kjerne; (jf, mangle ryggrad); (jf, ha ryggrad).  
En ryggtavle / han har ryggtavle som låvedør – En rygg(flate) på et menneske. 
En ryktesmed – En person som sprer rykter; (jf, en sladderkjerring); (jf, onde tunger).   
En rype / hun er litt av en rype (2) – 1. En liten hønsefugl med fjærkledte tær 2. en 
lekker ung dame, (jf, ei snelle / snerten snelle). 
En rysare (sve) – 1. En skrekkfilm el. en overnaturlig thriller i 2. brukes om noe som 
er el. blir svært spennende, (f eks. en konkurranse el. et valg). 
En rævdilter – 1. En person som går el. småløper (dilter) bak en annen 2. en som 
slavisk følger el. handler som alle andre; (jf, ha maur i rompa). 
En rævslikker – En person som smisker og lefler for noen; en som innsmigrer seg på 
en underdanig måte, (særlig hos en overordnet); (jf, pisse noen oppetter ryggen). 
En rød klut – Noe sterkt irriterende; noe som vekker (noens) raseri; (jf, virke som en 
rød klut på noen); (jf, vifte med en rød klut); (jf, sette alle kluter til).  
En rød tråd / den røde tråd(en) – En klar linje el. sammenheng; et sammenbindende 
element; en bærende idé; (jf, det / noe går som en rød tråd gjennom noe). 
En rødhud – En indianer fra Nord-Amerika, (ofte nedsettende); (jf, et blekansikt). 
En rødstrømpe / rødstrømper – En politisk radikal tilhenger av den nyfeministiske 
bevegelse; en kvinnesaksforkjemper; (jf, en blåstrømpe). 
En rønner – En skøyergutt; en røverunge; (jf, en runner); (jf, en rabagast). 
En røre / uttalelsen skapte mye røre (3) – 1. En tyntflytende deig, (f eks. en vaffelrøre) 
2. et rot; et virvar 3. et ståk; et oppstyr; rabalder; (jf, skape røre). 
En røver / din røver – 1. En person som med vold røver fra en annen 2. brukes som 
kallenavn på en skøyerunge; (jf, falle blant røvere); (jf, en halvstudert røver). 
En røverhistorie – 1. En fortelling om røvere og deres bedrifter 2. en sensasjonell el. 
fantastisk historie, (jf, en skipperskrøne) 3. en forferdelig el. sjokkerende sak.  
En røverunge – En vilter og ustyrlig unge; (jf, en røver). 
En røy / en gammel røy (2) – 1. En/ hunn av storfugl, (tiurens make) 2. en snerpete 
(eldre) kvinne; (jf, et hespetre); (jf, ei megge). 
En rågjenger – En fotgjenger som bryter trafikkreglene, (og utsetter seg for fare).  
En råkjører – En person som bryter trafikkreglene; en som kjører altfor fort. 
En råtamp / råtass – En rå el. brutal mann; (jf, et råskinn); (jf, være rå). 
En råttenskap / råttenskap / nå skal råttenskapen avsløres (2) – 1. Det at noe er råttent, 
(f eks. treverk el. søppel) 2. noe som er mistenkelig, moralsk fordervet el. korrupt.  
En sabelrasling – Jf, rasle med sabelen; (jf, stikke sverdet i skjeden / sliren). 
En saftig ed – En grov ed; et kraftig bannord; (jf, banne så det lyser).  
En saga blott – Jf, være en saga blott; (jf, med det blotte øyet); (jf, blott og bar). 
En salat / salat – 1. En kjøkkenplante 2. en blandet rett med grønnsaker el. frukt i 3. 
en dekorasjon på (militær) uniform bestående av mange ordensbånd.    
En salderingspost – 1. Noe som skal sørge for balanse i regnskapet 2. et formål el. en 
sak som blir ofret for andre formål som anses som viktigere. 
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En salig blanding – En broket, ikke særlig smakfull, men likevel en meget 
tilfredsstillende blanding av ting, fenomener el. personer. 
En salomonisk dom – En rettferdig dom (mellom to); en klok avgjørelse; det beste for 
begge parter; (kong Salomo var kjent for sin visdom). 
En salongradikaler – En person som slår om seg med moteriktige el. radikale idéer, 
(uten å være politisk aktiv); (jf, jf, ha det bare i kjeften). 
En salto / en saltomortale – 1. Et akrobatisk luftsprang; en kollbøtte i lufta; 2. en 
plutselig meningsforandring, (f eks. politisk); (jf, en kuvending). 
En saltstøtte – 1. En støtte el. statue av saltstein 2. brukes om en stiv el. urørlig 
person, (jf, bli stående som en saltstøtte); (jf, stå som forsteinet). 
En salve / han fikk seg en grusom salve (4) – 1. En tyktflytende hudkrem 2. en 
mengde skudd som avfyres på en gang 3. et samtidig utbrudd av noe, (f eks. en 
lattersalve) 4. en strøm av skjellsord; sterke bebreidelser; (jf, en kraftsalve). 
En samfunnsstøtte – En person som hører til de fremste el. bærende i samfunnet, (med 
penger og makt); (jf, en kvise på samfunnets rumpe). 
En sandpåstrøer – En person el. institusjon som uten videre, passivt godtar el. støtter 
andres avgjørelser; (jf, være lettbent); (jf, et ja-menneske).  
En sangfugl / en sanglerke – 1. En spurvefugl (ofte lerke) med særlig evner for sang 
2. en kvinne med god sangstemme; (jf, hver fugl synger med sitt nebb). 
En sann fryd – Jf, det skal være meg enn sann fryd; (jf, fryd og gammen). 
En sannhet med modifikasjoner – Noe som slett ikke er helt riktig; noe som er mer 
løgn enn sannhet; en tilpasset «sannhet»; (jf, fortelle noen et sannhetens ord). 
En sareptakrukke / Sareptas krukke – Brukes for å uttrykke noe utømmelig; et forråd 
som aldri går tomt; (eg. en melkekrukke som aldri gikk tom); (jf, Pandoras eske).  
En sart sjel – En person som ikke tåler grovheter, spenning el. voldsomheter.  
En satan / satan / han er en reaksjonær satan (3) – 1. En personifisering av ondskapen; 
djevelen 2. en motbydelig el. ondskapsfull person 3. brukes for å uttrykke sinne, 
forakt el. smerte; (jf, for satan); (jf, det var som satan).  
En satsplanke / loven er en satsplanke for det videre arbeid (2) – 1. En planke der man 
satser i lengdehopp 2. et godt grunnlag for å komme effektivt videre; (jf, få planke).  
En sau / hun er en ordentlig sau – 1. En drøvtygger med lang, krøllet ull 2. en dum el. 
enfoldig person; en godfjott; (jf, et fe); (jf, et nek); (jf, en godfjott).  
En saueflokk – 1. En mengde sauer 2. en gruppe ustrukturerte el. ureflekterte 
personer; en flokk hvor den ene løper etter den andre, (f eks. i aksjemarkedet). 
En seierherre – En seirende part el. person i en kamp el. konkurranse, (f eks. i en krig, 
i idrett, el. et politisk valg); (jf, en regjerende mester); (jf, gå sin seiersgang). 
En selskapsløve – En mann som ivrig og ofte deltar (og gjør stor lykke) i 
selskapslivet; en selskapsmann; (jf, en festløve); (jf, en danseløve) 
En selvmotsigelse – En ulogisk el. urimelig påstand; et paradoks; en meningsløshet. 
En selvplager / selvpiner – En person som piner og plager seg selv fysisk el. psykisk). 
En senior / senior – 1. En idrettsutøver i seniorklassen 2. eldstemann innenfor en viss 
krets 3. en far i forhold til sønn, (særlig med samme fornavn); (jf, en junior).    
En sentens – En kort og fyndig setning som uttrykker en allmenngyldig sannhet, en 
erfaring el. et ideal; (jf, et fyndord); (jf, et ordtak).  
En sexbombe – 1. En kvinnelig filmstjerne som har sterk erotisk utstråling 2. en 
kvinne med stor erotisk tiltrekningskraft, (sex appeal).  
En sfinks – 1. Et fabeldyr med menneskehode og dyrekropp 2. en egyptiske statue av 
fabeldyret 3. en taus og gåtefull person, (jf, et Mona Lisa smil). 
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En silkefot – Brukes om en fotballspillers evne til å levere presise pasninger; en god 
og nøyaktig sentrings - og skuddfot; (også, en silkepasning); (jf, spinne silke på noe).   
En silkeramp / silkeramp – Folk, særlig ungdom fra de øvre sosiale lag i samfunnet 
som viser pøbelaktig oppførsel, (særlig overfor politiske motstandere). 
En simili / simili - / «med øyer omkring som fugleunger» – En sammenligning, (med 
sammenligningsord i uttrykket); noe uekte; en etterapning; en imitasjon. 
En sinke / han er en sinke på skolen (2) / det kan jo enhver sinke (3) – 1. En 
sendrektig person; en etternøler 2. en person, særlig (skole)barn, som er svakt begavet 
i forhold til sine jevnaldrende 3. en tåpe; en idiot, (særlig som skjellsord). 
En sinnatagg / han er en ordentlig sinnatagg – En mann / gutt eller et dyr som har lett 
for å bli sint; (jf, en hissigpropp); (jf, ha kort lunte).  
En sinnrik plan – En skarpsindig uttenkt, snedig el. kløktig plan; (også: konstruksjon 
el. oppfinnelse); (jf, en plan B); (jf, ikke være tapt bak en vogn).  
En sirkushest – 1. En hest som opptrer på sirkus 2. en person som mestrer en kunst 
fullt ut 3. en person som er vant til å være i rampelyset i et bestemt miljø. 
En siste hilsen – Den siste respektfulle handling overfor en som er død. 
En sisu / sisu / finsk sisu førte til seier – Innsatsvilje; tæl; utholdenhet; (jf, ha sisu). 
En sjanseseilas / det er en sjanseseilas å kjøpe aksjer nå (2) – 1. En seilas i svak og 
ustadig vind 2. et usikkert el. risikabelt foretagende; (jf, et vågestykke). 
En sjargong – Et uoffisielt språk som brukes av en bestemt krets med felles 
interesseområde, ofte med fantasifulle ord som ikke brukes av utenforstående. 
En sjarlatan – En person som utgir seg for å kunne noe han ikke har (særlig) greie på; 
en bedrager; en fusker; (jf, en humbugmaker); (jf, fuske i faget). 
En sjarmoffensiv – Et forsøk på å vinne sympati gjennom en imøtekommende og 
sjarmerende opptreden; (jf, ha et vinnende vesen). 
En sjarmør / Clark Gable var filmen store sjarmør (2) – 1. En sjarmerende mann el. 
gutt som bruker sin sjarme til å besnære andre og dermed oppnå fordeler 2. en pen og 
tiltrekkende mann som har utpreget eve til å sjarmere kvinner, (jf, en kvinnebedårer).  
En sjel og en skjorte – Brukes om en uanselig el. vanlig person. 
En sjelden fugl / hun er en sjelden fugl på disse kanter (2) – 1. En fuglesort det er lite 
av 2. en person som er sjelden å se her 3. et menneske som er sjelden i sin art, (med 
egenskaper el. interesser som nesten aldri opptrer sammen); (jf, en fremmed fugl). 
En sjelden gang – Bare en gang i blant; ikke særlig ofte; av og til. 
En sjelden gjest – Noen som dukker opp el. viser seg sjelden, (menneske el. dyr). 
En sjelden kost – Jf, være uvant kost; (jf, ikke være daglig / vanlig kost). 
En sjelden mann – Jf, det var en sjelden mann å se; (jf, i manns minne).   
En sjelden vare / sjelden vare / dette finværet er sjelden vare – 1. En vare el. et 
produkt man sjelden ser el. har adgang til 2. noe som forekommer sjelden; noe m el 
an ikke ser el. opplever ofte, (pga. sitt særpreg el. høye nivå). 
En sjeldenhet – Noe uvanlig el. spesielt; noe som forekommer sjelden; (jf, høre til 
sjeldenhetene); (jf, en sjelden fugl / gjest / kost / mann / vare, (i egne uttrykk)). 
En sjelevandring – Brukes om forestillingen om at sjelen blir frigjort ved døden og 
går over i et nytt legeme; en reinkarnasjon. 
En sjelevenn / sjelefrende / sjelevenner – En person med hvem man føler en dyp og 
naturlig hengivenhet og likhet; (jf, en tvillingsjel).  
En sjusover / din sjusover – 1. En muselignende gnager med langhåret hale 2. en 
person som sover hardt og lengde; en som sover til langt på dag; (jf, et murmeldyr). 
En sjøulk – En (eldre) erfaren og robust sjømann; en innbarket sjømann.  
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En skabelon / en underlig skabelon (2) – 1. En modell som brukes til å tegne el. risse 
etter, (jf, en mal) 2. en skikkelse el. form en levende skapning el. gjenstand har el. får.  
En skadefryd – En (ondskapsfull) glede over andres skade el. uhell. 
En skalk –1. En avrundet endeskive av et brød el. et endestykke av ost el l. 2. en svart, 
stiv hatt 3. en bedrager; en skjelm el. skøyer; (jf, et skalkeskjul). 
En skalkefest – En uformell sammenkomst der man spiser restene etter en større fest. 
En skalp – 1. En avflådd hodebunn med hår, (seierstrofé) 2. en seier el. triumf over en 
(ofte sterk) motstander; (jf, ta skalpen på noen); (jf, være ute etter noens skalp).  
En skamflekk – En flekk el. et vanærende stempel på noens navn, rykte el. ære. 
En skamplett / opiumskrigen er en skamplett på Englands historie (2) – 1. Ble brukt 
om stedet der skampælen sto 2. en moralsk forkastelig handling el. uttalelse som 
kaster skam over noens omdømme, (jf, en skamflekk). 
En skampæl – En påle på byens torv som en straffet person ble festet til for å piskes 
og ydmykes; (jf, være naglet til skampelen). 
En skapdranker – En person som drikker alkohol i smug; (jf, en smugdrikker). 
En skaphomse – En homofil person som holder sin legning skjult el. hemmelig; (jf, 
komme ut av skapet); (jf, holde tett); (jf, holde tann for tunge). 
En skarp lut / skarpere lut – 1. Et sterkt alkalisk vaskemiddel 2. et sterkt virkemiddel; 
en hard fremgangsmåte; (jf, her må det skarpere lut til); (jf, gå for lut og kaldt vann).  
En skarp tunge – 1. Brukes om en person som bruker harde ord og ofte kommer med 
skarpe kommentarer 2. en bitende el. kvass språkbruk; (jf, ha en skarp tunge). 
En skatt / skatt / skatten min (4) – 1. En samling penger el. verdifulle ting 2. en avgift 
til det offentlige 3. noe som har særlig stor verdi 4. en person (el. dyr) man elsker. 
En skattkiste / boka er en skattkiste av sagn og eventyr (2) – 1. En kiste der man 
oppbevarer penger og verdifulle ting 2. en verdifull samling av erfaringer, 
opplysninger el. av verk fra kunst og åndsliv. 
En skavank / skavanker – 1. En mindre feil, utilstrekkelighet el. mangel ved en ting 
el. et forhold 2. en legemlig el. psykisk svakhet el. funksjonsnedsettelse. 
En skillevei – 1. Et sted der veien deler seg i to el. flere veier; et veiskille 2. et 
tidspunkt da man må foreta et avgjørende og vanskelig valg; (jf, stå ved en skillevei).  
En skinnmanøver – 1. Et taktisk trekk el. spill for å villede fienden i kamp, (militært) 
2. et trekk for å lure noen; en bløff el. humbug; (jf, et spillfekteri).  
En skipperskrøne – 1. En fantastisk skrøne el. historie fortalt av en skipper (el. 
sjømann) 2. en fantastisk el. utrolig historie; en beretning el. påstand man knapt kan ta 
helt alvorlig; (jf, en røverhistorie); (jf, seile under falsk flagg). 
En skit og ingenting / jeg betyr en skit og ingenting for henne – Nesten ingenting; 
ikke noe overhodet; (jf, være et null i fattigkommisjonen).  
En skittentøyvask – 1. En vask av skittent tøy 2. et oppgjør el. krangel (ofte) om mer 
el. mindre tarvelige el. snuskete personlige forhold; (jf, en offentlig skittentøyvask). 
En skittstøvel / han er en ordentlig skittstøvel – En simpel el. usympatisk fyr; (jf, en 
drittsekk); (jf, en snik); (jf, være en kald fisk). 
En skittunge / en skitunge – Jf, en drittunge; (jf, skite i noen / noe). 
En skivebom / skivebom – 1. Det å bomme på skytterkiva 2. et totalt mislykket 
fremstøt el. tiltak 3. en helt feilaktig antagelse el. gjetting; (jf, en helbom). 
En skjebne verre enn døden – Brukes lett muntert om noe som er el. kan bli ganske 
ille el. uheldig; så galt som det kan få blitt; (jf, gå til helvete).  
En skjebnens ironi / skjebnens ironi – Et paradoksalt el. pussig forhold; en uventet 
hendelse, (med følelse av å bli holdt for narr); (jf, spille noen et puss). 
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En skjebnens tilskikkelse / en skjebnens forunderlige tilskikkelse brakte dem sammen 
igjen (1) – 1. En forutbestemt hendelse; en styrelse, (av en høyere makt) 2. et 
tilfeldighetenes spill; (jf, ved et skjebnens lune); (jf, besegle noens skjebne).  
En skjeggape / din skjeggape – 1. En indisk ape med lyst skjegg 2. en person med 
stort (ustelt) skjegg 3. en tufs; en tosk, (oftest som skjellsord, (også uten skjegg)). 
En skjellsettende begivenhet – En hendelse som innebærer en avgjørende forandring 
el. markerer innledningen til en ny epoke el. et nytt utviklingstrinn; (jf, en 
epokegjørende oppfinnelse); (jf, komme til skjells år og alder); (også, opplevelse).   
En skjelm – 1. En listig bedrager; en slyngel 2. en skøyer; en spilloppmaker; (jf, man 
kan gjøre en skjelm urett); (jf, ha en skjelm bak øret). 
En skjemtegauk – En humoristisk el. vittig person; (jf, en spøkefugl).  
En skjennepreken – En moraliserende irettesettelse; en straffetale; (jf en tordentale). 
En skjerv – 1. En (kopper)mynt av lav verdi, (bibelsk) 2. litt penger; et lite bidrag; en 
liten gave (som svarer til ens evne); (jf, en slant). 
En skjærsild / vi måtte gjennom en skjærsild av spørsmål (2) – 1. Et sted for rensing 
av sjelen før paradiset 2. en hard prøve; en prøvelse; (jf, en ildprøve).  
En skjønnhetsplett – 1. En medfødt pigmentflekk el. en kunstig prikk i ansiktet, (som 
fremhever hudens hvithet) 2. en (enkelt) mindre mangel el. skavank; en ubetydelig 
feil el. svakhet; (jf, en skavank) ;(jf, en skamplett); (jf, være til å gråte over). 
En skjønnhetsåpenbaring / hun er den reneste skjønnhetsåpenbaring – En åpenbaring 
av skjønnhet; en svært vakker person, gjenstand el. fremtoning; (jf, ikke være noen s). 
En skjønnmaling – 1. En utmalende skildring med retorisk overdrivelse 2. en ukritisk 
forskjønning el. idealisering av virkeligheten el. forholdene; (jf, skjønnmale noe).  
En skjønnånd – En person med raffinert sans for skjønnhet, særlig innenfor kunst og 
litteratur; (jf, en estet); (jf, ha god smak). 
En skjørtejeger – En kvinnejeger; en mann som (bare) er interessert i kvinner for å 
komme i seng med dem; (jf, en rundbrenner); (jf, don juan).  
En skog / det er en skog av bestemmelser og reguleringer (3) – 1. Et område tilvokst 
med trær 2. en mengde av noe høystrakt, (f eks. antenner) 3. en uoversiktlig mengde 
av noe; (jf, ikke se skogen for bare trær). 
En skoggerlatter – En høy og støyende latter; en gapskratt; (jf, le av full hals).  
En skrape – 1. En redskap til å skrape med 2. en reprimande; en overhøvling. 
En skravlebøtte / skravlekopp – En person som skravler og lar munnen gå om løst og 
fast; (jf, en pratmaker); (jf, la skravla gå). 
En skrell – 1. En smell; et brak 2. et overraskende resultat el. nederlag; en sensasjon; 
(jf, gå på en skrell); (jf, få seg en skrell); (jf, en smell). 
En skreppe – 1. En stor lærveske (sekk) til å bære på ryggen 2. en jente; et kjei, (ofte 
litt lett på tråden), (jf, ei snelle / snerten snelle). 
En skrikhals – 1. En unge som stadig skriker 2. et dyr el. fugl som lager mye lyd 3. en 
taler el. agitator som skriker og bærer seg; (jf, en masekopp). 
En skrivekløe / skrivekløe – En stor lyst til å formulere seg skriftlig; (evt.) en 
overdreven skrivetrang; (jf, skrive seg noe bak øret). 
En skrotnisse – 1. En person som samler på el. kjøper og selger gamle ting 2. en 
person som ukritisk samler på rusk og rask; (jf, en nisse). 
En skrue / han er en underlig skrue (2) – 1. En bolt med hode og gjenger 2. en litt 
forskrudd person; en raring; en original; (jf, ha en skrue løs). 
En skrulle – Jf, ei skrulle; (jf, en tullhøne); (jf, være helt sprø). 
En skrythals / skrytepave – En storskryter; en person som er fæl til å skryte. 
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En skrålhals – En person (el. dyr) som stadig skråler; en høyrøstet, støyende person.  
En skuespiller – 1. En person som utfører roller i skuespill 2. en person som er flink 
til å forstille seg; en som bevisst opptrer kunstig for å skjule el. oppnå noe.     
En skulder å gråte på – En person man vender seg til med sine problemer, for sympati 
el. trøst; (jf, klappe noen på skulderen); (jf, ha sterke rygg).   
En skurk / din skurk (4) – 1. En person som oppfører uhederlig el. ondskapsfullt; en 
kjeltring 2. en skuespillerrolle som heltens onde motpol 3. en person som er skyld i el. 
gjøres ansvarlig for problemer el. ulykke 4. brukes som skjellsord; din tufs.  
En skurkestrek – En skurkaktig, uhederlig el. ondsinnet handling. 
En skute / skuta / han greier nok å snu skuta (2) – 1. Et fartøy; et skip 2. en 
virksomhet, et arbeidssted el. et foretak, (ofte rotete og med en uviss fremtid); (jf, 
forlate skuta); (jf, styre skuta i åkeren). 
En skvaldrebøtte – En snakkesalig person; en som farer med skvalder og tomt prat. 
En skyggeboksing / skyggeboksing – 1. En boksetrening med tenkt motstander 2. en 
strid uten realitet el. mening; en meningsløs el. villedende manøver. 
En skyggeside / skyggesider / bilismen har sine skyggesider (2) – 1. En side av noe  
som ligger i skyggen 2. en svakhet el. mangel; en ubehagelig side; 3. brukes om 
dårlige livsforhold el. trange kår, (jf, leve på skyggesiden); (jf, på solsiden). 
En skyggetilværelse – 1. En tom og innholdsløs tilværelse 2. det å ha lite kontakt med 
el. oppmerksomhet fra omverden; (jf, komme i skyggen av noen / noe). 
En skylapp / skylapper – 1. En lærlapp som skal hindre hesten i å se til sides 2. en 
åndelig blindhet, trangsyn el. ensidighet, (jf, gå med skylapper). 
En skyllebøtte / jeg fikk meg en skikkelig skyllebøtte (2) – 1. En avfallsbøtte; en bøtte 
til å ha skyller i 2. en voldsom strøm av skjellsord; en real overhaling. 
En skyteskive – 1. En skive el. plate som brukes som mål ved skyting 2. en person 
som er mål for andres kritikk, spott el. ondskapsfullhet; (jf, en hoggestabbe).   
En skytsengel – 1. En vernende el. ledsagende himmelsk engel 2. brukes om en 
person som stadig hjelper, verner og trøster noen i nød; (jf, en engel). 
En skyttergrav – 1. En dyp grøft hvor soldater kan stå i dekning under skuddveksling 
2. en situasjon hvor man inntar et urokkelig standpunkt, (og overlater initiativet til 
andre); (jf, gå i skyttergraven); (jf, en stillingskrig).  
En skyttergravskrig – Jf, en stillingskrig; (jf, en skyttergrav). 
En skøyer – En spilloppmaker; en frekk (og sjarmerende) person; en skjelm. 
En skøyerfant / din skøyerfant – Jf, en skøyer; (jf, en fant). 
En skøyerstrek – Et skøyeraktig påfunn; et morsomt pek; (jf, et sprell). 
En skårunge – 1. En årsgammel måkeunge 2. en unggutt som er med på fiske for 
første gang 3. en nybegynner; en ungdom uten erfaring; (jf, en rekrutt).  
En slabbedask / din slabbedask – En verdiløs el. slurvete person; en slask; en slubbert. 
En sladderhank / sladrehank / din sladrehank – En person som farer med sladder; en 
som slarver om andre; en ryktesmed, (og ofte får høre det).  
En sladrekjerring – En sladresyk person; (jf, en ryktesmed), (også om menn).  
En slagen mann / jeg er en slagen mann (2) – 1. Brukes om en som er beseiret i kamp, 
sport el. f eks. politikk 2. brukes om person (mann) som er nedrykt el. motløs pga. 
nederlag el. motgang; (jf, det går ned ad bakke (for / med noen / noe)).  
En slagmark – 1. Et sted der det utkjempes (el. er utkjempet) et militært slag; en 
krigsskueplass 2. et (tenkt) sted hvor det foregår (el. har foregått) en batalje; (jf, se ut 
som en slagmark; (jf, kjempe til siste blodsdråpe). 
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En slagplan – 1. En strategisk plan for et slag, (i krig) 2. en plan for å gjennomføre el. 
greie noe; en nøye gjennomtenkt fremgangsmåte; (jf, legge (opp) en slagplan). 
En slagside / slagside – 1. Et skips hellende posisjon i vannet, f eks. pga. forskyvning 
av last el. lekkasje 2. en mangel på likevekt; en uhensiktsmessig ulik fordeling. 
En slagskygge / nazismen kastet sin slagskygge over Europa (2) – 1. En svart, skarpt 
avgrenset skygge, (på en belyst flate) 2. noe som overskygger el. formørker (noe).  
En slamp – 1. En sleivet og slapp fyr 2. en sjofel mann; en slubbert. 
En slang / slang – 1. Jf, gå på epleslang 2. en uformell språkvariant; uhøytidelige og 
fantasifulle (nye) ord og vendinger som (ofte) brukes ironisk el. spøkende, (ofte bare 
innen enkelte grupper, særlig ungdom); (jf, et slanguttrykk); (jf, en sjargong). 
En slange – 1. Et langt og buktende krypdyr uten lemmer 2. en rørledning av gummi 
eller plast 3. et symbol på ondskap, fordervelse el. lumskhet 4. en person som (i skjul) 
skaper uenighet el. misstemning, (jf, nære en slange ved sitt bryst).  
En slant / det er en slant igjen på flasken (3) – 1. En mynt; et pengestykke av liten 
verdi 2. en (bra) pengesum; en slump 3. en rest; en liten skvett; (jf, en skjerv). 
En slappfisk – En slapp el. doven person; en giddeløs person; (jf, være slapp i fisken). 
En slask / din slask / han er rett og slett en stor slask – En doven, slapp el. upålitelig 
mann; (jf, en slamp); (jf, en slabbedask). 
En slave / slave / han er slave av alkoholen (4) – 1. En trell; en livegen person 2. en 
person som arbeider hardt uten særlig lønn 3. en person som er overdrevent avhengig 
el. styrt av noe, (f eks. moten) 4. en person som ligger under for noe el. er henfallen til 
noe, (herunder en person som frivillig lar seg ydmyke seksuelt).    
En slavedriver / treneren vår er den rene slavedriveren (3) – 1. En person som driver 
slaver til arbeid, (i slaveri) 2. en hard el. ubarmhjertig arbeidsherre el. leder 3. en 
trener som driver utøverne knallhardt, (humoristisk); (jf, et slavearbeid). 
En slegge / han har en god venstreslegge (3) – 1. En stor, tung hammer med langt 
skaft 2. et kastredskap i friidrett 3. et godt skuddbein i fotball; (jf, bruke storslegga). 
En sleip fisk / en sleiping – 1. En lur og utspekulert person; en glatt og snedig fyr 2. 
en uærlig el. kriminell person; (jf, en fisk); (jf, fiske etter noe); (jf, fiske i rørt vann).  
En sleivkjeft – En person som er sleivete i kjeften; en som er flåsete og ubetenksom; 
(jf, en flåkjeft); (jf, et sleivspark); (jf, ha det i kjeften).  
En slengbemerkning – En tilfeldig bemerkning; en uoverveid kommentar i 
forbifarten, (ofte ertende el. hånende) (jf, en passant (fr)). 
En slikkmunn – En person som er svært glad (i kaker og) søte saker; (jf, en søtmons). 
En slimål / din slimål – 1. En lang tynn fisk som ser ut som en ål, (og skiller ut mye 
slim) 2. brukes som skjellsord for en sleip el. slesk person; din sleiping.   
En slinger i valsen – Ikke være noen slinger i valsen; (jf, valse opp med noen). 
En slip of the pen, (eng) – Brukes om en utilsiktet feil i noe man skriver, (f eks. ord).  
En slip of the tongue, (eng) / dette var bare a slip of the tongue – Brukes om noe man 
uttaler feil el. utilsiktet komme til å si; en forsnakkelse.  
En slu rev – Jf, være slu som en rev; (jf, en gammel rev). 
En slubbert – En doven el. likeglad fyr; en slappfisk; en lømmel.  
En slugger – 1. En råsterk el. brutal bokser; en som slår hardt, men uten finesser 2. en 
nådeløs debattant; en som bruker harde ord; (jf, ikke spare på kruttet).   
En slukhals – En person el. et dyr som spiser mye og grådig; en forsluken skapning; 
(jf, en storspiser); (jf, en matmons); (jf, uten mat og drikke duger helten ikke). 
En slusk / faren hans arbeidet som jernbaneslusk (1) – 1. En anleggsarbeider; en 
rallar; 2. en fant; en lasaron 3. en slurvete og uordentlig person.  
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En sluttstrek – 1. En strek som avslutning under el. etter noe, (skriftlig) 2. en endelig 
avslutning av noe, (et arbeid el. en virksomhet); (jf, sette sluttstrek). 
En slyngel / din slyngel – 1. En bedragersk el. sjofel person; en kjeltring 2. en skøyer. 
En slåsskjempe – En mann som gjerne deltar slagsmål; (jf, en kjempe); (jf, en goliat).   
En smakebit / vi fikk en smakebit av forfatterens siste roman (2) – 1. En liten bit el.et 
lite stykke av noe spiselig for å teste smaken 2. en liten prøve på noe; et lite glimt. 
En smaksprøve / vi har fått noen smaksprøver på partiets politikk (2) – 1. En liten 
porsjon mat el. drikke (for å vurdere varen) 2. et eksempel el. prøve hva noe 
(fremtidig) inneholder; en forsmak på noe; (jf, få smaken på noe).  
En smakssak / det er en smakssak hva man velger – Noe som beror på den enkeltes 
foretrukne smak el. tilbøyelighet; et individuelt og personlig syn for hva som f eks. er 
best el. penest; (jf, smak og behag er forskjellig, (og kan ikke diskuteres)). 
En smal sak – Jf, være en smal sak; (jf, det er ingen sak). 
En smalhans / smalhans – Brukes for å uttrykke utilstrekkelighet mht penger, mat 
mm; en knapp levemåte; fattigdom; (jf, et sveltihjel); (jf, trange kår). 
En smed – 1. En håndverker som utfører metallarbeider, (særlig smir i varmt jern) 2. 
en person som lager noe; en opphavsmann, (jf, en rimsmed); (passe på som en smed).   
En smekk / hun har godt av en smekk (3) – 1. En splitt foran på herrebukse 2. et lite 
slag el. klaps med flat hånd 3. en kraftig påminnelse, i form av uhell el. motgang; (jf, 
få seg en kraftig smekk); (jf, slå to fluer i en / ett smekk).  
En smell / hun slo igjen døra med et smell (1) – 1. En kort, skarp lyd 2. en (kroppslig) 
skade 3. jf, gå på en smell 4. jf, med smell i; (jf, en skrell). 
En smitte / det er grunn til å frykte smitten av denne fanatismen (3) – 1. En overføring 
av smittestoff 2. et smittestoff, f eks. bakterier og virus 3. en skadelig påvirkning; (jf, 
bli / være smittet av noe); (jf, være et godt / dårlig tegn). 
En smitteeffekt / selvmord blant ungdom har en farlig smitteeffekt – En bevisst el. 
utilsiktet påvirkning, videreføring el. spredning (av noe bestemt).  
En smittende latter – En latter som får andre til å le el. bli i godt humør. 
En smugdrikker – En person som drikker alkohol i smug; (jf, en skapdranker). 
En smukk jente / smukka / hei smukka – En pen el. lekker jente / kvinne; (jf, det 
smukke kjønn); (jf, en skjønnhetsåpenbaring).    
En smukkas / kom hit da smukken – En pen ung mann, (som legger vekt på et 
velpleiet ytre); (jf, en kjekkas); (jf, en adonis). 
En smørbrødliste / det var en hel smørbrødliste av viktige tiltak – En innholdsrik 
oversikt; en lang liste; en hel rekke; (jf, liste seg på tå / komme listende).  
En smøring – 1. Det å smøre 2. en smurning 3. en (gave gitt som) bestikkelse. 
En smørje – 1. En masse av noe som er rørt el. rotet sammen; en tilfeldig blanding; en 
røre; (jf, et miksmaks) 2. brukes om noe av dårlig kvalitet; (jf, et sammensurium). 
En smørsanger – En sanger som synger romantiske viser, med smektende stemme.   
En smørside / smørsiden – 1. Brødskivesiden med smør på 2. sin beste el. mest 
sympatiske side; godsiden; (jf, vise seg fra smørsiden).  
En smørtenor – En tenor med søtladen, smektende stemmeklang; (jf, en heltetenor). 
En smågutt – 1. En liten gutt 2. en ubetydelig person, (jf, bli / være smågutt (i forhold 
til noen)); (jf, ikke være noen smågutt). 
En småkonge – 1. En konge over et lite land el. område 2. en dominerende person. 
En smårolling – Et lite barn; en liten gutt; (jf, et småtroll / småtroll). 
En småkjeltring / småkriminell – En lettere kriminell person; en som har tendens til å 
bryte loven og begå mindre ulovlige handlinger, (oftest i egen vinnings hensikt). 
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En snartur / reise hjem en snartur – En rask tur; et kort besøk; (jf, stikke innom). 
En snarvending / hun er en snarvending i byen (1) – 1. En snartur; en tripp 2. jf, i en 
snarvending; (jf, være snarrådig); (jf, ta seg en runde på byen). 
En snelle – 1. En liten rull el. spole til å vinde tråd på, (trådsnelle) 2. en liten, nett (og 
livlig) pike el. kvinne, (jf, ei snelle); (jf, være snerten).  
En snik / din snik – 1. Et fiskesnøre med mange kroker el. en fiskehank 2. en person 
som smisker og innynder seg for å oppnå noe; en som skaffer seg fordeler ved å holde 
seg frempå 3. brukes som skjellsord; din lømmel. 
En snobb – En person som legger overdreven vekt på sosial posisjon, rikdom, klær og 
fine vaner; en forfengelig narr; (jf, en jålebukk). 
En snok – 1. En slange, (f eks. en buorm) 2. en person som snuser og snoker. 
En snubletråd – 1. En tråd som er spent ut for at noen skal snuble i den 2. en 
foranstaltning som forhindrer el. begrenser noens muligheter; noe som er utformet el. 
tilrettelagt slik at andre lett kan misforstå el. vurdere det galt; (jf, et snublehinder). 
En snuoperasjon – 1. Et tiltak for å snu et større skip 2. en større omlegging av en 
virksomhet, (for å hindre en uønsket utvikling, f eks. i en avis). 
En snurrebass / snurrebassen – 1. Et leketøy som roterer på en spiss 2. en penis (oftest 
snurrebassen); (jf, være på en snurr); (jf, sno / snurre noen rundt lillefingeren). 
En snusfornuft / snusfornuft – 1. En tenkemåte preget det velkjente og sikre, uten preg 
av originalitet el. dristigheten; en gammelklok nøkternhet 2. en barnslig, tørr og 
selvtilfreds uttrykksform; (jf, være snusfornuftig); (jf, snuse på noe).  
En snushane – 1. En person som stadig er ute etter å få greie på noe, (jf, en 
nysgjerrigper) 2. en detektiv; en spion; (jf, snuse på noen)  
En snyltegjest – 1. En gjest som (stadig) lever på el. snylter på andre 2. et dyr el. en 
plante som lever på og tar næring fra en annen organisme; (jf, en blindpassasjer).  
En snylter – 1. En person som lever på andres bekostning, (jf, en snik) 2. et dyr el. en 
plante som tar næring fra en annen organisme; (jf, en parasitt). 
En snøball – 1. En kule av sammenpresset snø 2. en utvikling som, når den første er 
satt i gang er vanskelig å stoppe og fører mer og mer med seg. 
En snøballeffekt – Jf, få snøballen til å rulle; (jf, ikke ha en snøballs sjanse i helvete).   
En snørrpave / din snørrpave – Jf, en drittsekk; (jf, så snørr og tårer renner).  
En snørrunge / du din forvorpne snørrunge (2) – 1. En snørrete liten unge 2. en 
ufordragelig unge; (jf, en skittunge); (jf, så snørr og tårer renner). 
En snørrvalp – En ung el. umoden (og frekk) person; en vel freidig ung mann. 
En snåling – En snål person; en raring; en pussig fyr. 
En sofabonde – En storbonde som ikke selv utfører tyngre kroppsarbeid; en bonde 
som (tilsynelatende) lever et latmannsliv, (jf, ha gode dager). 
En sofagris – En makelig person som helst holder seg innendørs; (jf, en stuegris). 
En sofavelger – En person som ikke stemmer ved valg; (jf, en hjemmesitter).  
En sol – 1. Et sentralt legeme, (det sentrale legemet) i vårt planetsystem 2. en blid, 
strålende jente / kvinne; (jf, smile som en sol); (jf, en solstråle). 
En solospiller / han er en politisk solospiller (2) – 1. En person som spiller alene, (på 
scenen) 2. en person som bryter ut av gruppen el. samarbeidet og opererer el. foretar 
seg noe på egen hånd; (jf, en handlingens mann). 
En solside / solsiden / livet har sin solside og sin skyggeside – 1. Den siden av noe 
solen skinner på 2. den beste el. mest behagelige side av noe; (jf, en skyggeside). 
En solskinnshistorie – En historie om motgang og vanskeligheter som ender lykkelig, 
(ofte fra virkeligheten); (jf, på solsiden); (jf, når enden er god er allting godt).  
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En solstråle / du er pappas lille solstråle (2) – 1. En stråle fra sola som gir lys og 
varme 2. en person el. et fenomen som i kraft av sitt vesen sprer varme, glede og godt 
humør, (særlig brukt om egne barn); (jf, stråle som en sol). 
En somlepave / somlekopp – 1. En treg el. somlete person; en som aldri blir ferdig 2. 
en person som roter el. tuller bort ting; (jf, en dåsemikkel); (jf, en susepave). 
En soper – En homofil mann; (jf, komme ut av skapet); (jf, en homse). 
En sorgens dag – En dag det skjer noe spesielt trist; et tidspunkt det viser seg at et 
problem ikke lar seg løse el. det blir tatt en negativ beslutning; (jf, en gledens dag). 
En sosekopp / sosemikkel / hele gjengen er noen ordentlig sosemikler – 1. En rotete, 
glemsk el. uordentlig person 2. en som driver dank; en som søler bort tiden. 
En sosial slagside – Det at noe særlig går ut over den økonomisk dårligst stilte del av 
befolkningen; (også, en politisk slagside); (jf, en slagside). 
En soss – En person (ungdom) fra en velstående familie, (sosieteten), (som ofte 
kjennetegnes ved dyre merkeklær); en overklassepreget person. 
En sovepute / vedtaket må ikke bli en sovepute for kommunestyret (2) – 1. En 
(hode)pute å sove på 2. en grunn el. unnskyldning for ikke å endre noe el. et påskudd 
for ikke foreta seg noe; (jf, en hvilepute); (jf, sy puter under armene på noen). 
En spagat / gå ned i spagaten (1) – 1. En turnøvelse, sittende med det ene ben i gulvet 
fremover og det andre bakover 2. en vanskelig manøver el. situasjon som skal forene 
to motstridende el. uforenelige interesser el. synspunkter; (jf, gå i spagat over noe). 
En spansk en – Noe som er litt på kanten; en bløff; (jf, ta en spansk en). 
En sparkepike – En pike som danser f eks. i en revyballett. 
En sparringspartner – 1. En treningsmotstander, særlig i boksing og bryting 2. en 
partner som brukes som motspiller under en forberedelse el. ved utveksling av idéer, 
forslag el. holdninger; (jf, kjempe mann mot mann); (jf, kjempe med nebb og klør). 
En spas / spas – 1. Moro; fornøyelse 2. en spøk; et muntert innfall; (jf, en dyr spas). 
En sped begynnelse – En forsiktig el. liten start, (på noe som kan bli stort). 
En spekulant – 1. En person med anlegg for å gruble og fundere 2. en person som 
innlater seg på risikable el. tvilsomme forretninger i håp om stor gevinst. 
En spiker i kista – En medvirkende årsak til en uønsket avslutning av noe; et steg mot 
slutten el. undergangen (for noen / noe); (jf, det / noe er spikeren i kista). 
En spilleregel / spilleregler – Jf, spilleregler; (jf, spille noen et puss. 
En spillopp / spillopper – En apestrek; ablegøyer; (jf, lage spillopper). 
En spilloppmaker – En person som lager spillopper og ablegøyer, (særlig barn). 
En spilt møye – Jf, være spilt møye; (jf, ha sin fulle møye med noe). 
En spinneside / spinnesiden – Side i en slekt som nedstammer gjennom kvinneledd; 
en kvinneside; (jf, på spinnesiden); (jf, en sverdside). 
En spire – 1. En ny, sped plante som skyter opp 2. starten på en utvikling 3. en person 
som er i begynnelsen av sin utdanning el. karriere; (også, en forbryterspire). 
En spirit / spirit (eng) / spillerne manglet spirit (2) – 1. En ånd; en sjel, (ofte litterært) 
2. et pågangsmot; gåpåhumør; innsatsvilje (jf, ha fighting spirit), (jf, en sisu / sisu). 
En spirrevipp / han er bare en spirrevipp (2) – 1. En liten, spinkel mann el. gutt 2. en 
uerfaren person som forsøker å hevde seg, men som er lett å håndtere; (jf, en jypling). 
En spiss – 1. En skarp, kvass ende 2. en fremtredende og innflytelsesrik person; en 
toppfigur 3. en fotballspiller som hovedsakelig spiller fremst i laget. 
En spissborger – En sneversynt, småborgerlig og selvtilfreds person; (jf, en filister). 
En spissformulering – En knapp og treffende formulering; en skarp ordbruk som 
setter en sak på spissen; (jf, et fyndord); (jf, sette noe på spissen). 
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En spisskompetanse – Den fremste og mest avanserte kompetanse el. de beste 
kvalifikasjoner på et område; en særegen evne el. kvalifikasjon. 
En spissrotgang – 1. En (tidligere) militær straffemetode, (mellom to rekker og slag 
på ryggen) 2. det å måtte passere og bli iakttatt av fiendtlige, spottelystne el. 
nysgjerrige mennesker, (jf, gå spissrotgang); (jf, bli til spott og spe).   
En spjæling / din spjæling – 1. En tynn og spinkel person 2. brukes som skjellsord. 
En sportsidiot – En person som er lidenskapelig el. ensidig interessert i idrett; (jf, 
være sportsgal); (jf, brenne for noe); (jf, ha hjertet utenpå drakten).   
En spottpris / spottpris – En latterlig lav pris; (jf, kjøpe / selge noe til spottpris). 
En spradebasse – En innbilsk mann som gjør seg bemerket ved brautende oppførsel 
el. oppsiktsvekkende påkledning; (jf, en moteløve); (jf, en jålebukk). 
En sprellemann – 1. En pappfigur som beveger lemmene når man trekker i en tråd 2. 
en person med stive mekaniske bevegelser 3. en nikkedukke; en viljeløs person. 
En sprettrumpe / (spretthopprumpe) – En fast, spenstig og sexy (kvinne)rumpe. 
En springskalle / ha ga meg en ordentlig springskalle – Et hodeskallestøt med tilløp. 
En språkblomst – Et påfallende, unaturlig el. feilaktig brukt ord el. uttrykk, (ofte på en 
morsom måte); (jf, ha et blomstrende språk); (jf, si det med blomster).  
En språkforsker – En person som forsker i språkets struktur, bruk el. utvikling. 
En språkviter – En person som studerer el. er utdannet i språkvitenskap. 
En spurv i tranedans – Jf, være en spurv i tranedans; (jf, ikke være noen smågutt). 
En spydspiss / bedriften er en teknologisk spydspiss (2) – 1. Den spisse del foran på et 
spyd 2. en person el. institusjon som går foran i utviklingen, og viser vei 3. en person 
el. institusjon som er forkjemper for et parti, en idelogi el. en virksomhet 4. en 
fotballspiller som er spiller lengst fremme i angrepsrekken, («helt på topp»). 
En spyttslikker – En smiskende el. krypende person; en slesk person; (jf, en 
øyentjener); (jf, pisse noen oppetter ryggen). 
En spøkefugl – En person som ofte spøker og lager show; en skøyeraktig person. 
En spøkelsesby – En fraflyttet el. forfallen by(del) el. bebyggelse; en uhyggelig 
by(del) i ruiner; (jf, et spøkelsesslott); (jf, ikke være noe å spøke med). 
En stabeis / min mann er en skikkelig stabeis – En egen og stri mann. 
En stabukk – En sta, egensindig el. selvrådig person; (jf, en stribukk).  
En staffasje – 1. Bifigurer satt inn i et landskapsbilde el. på en scene; en utsmykning 
2. en unødvendig fyll el. ramme som skal forskjønne el. tilsløre noe. 
En stafettpinne / stafettpinnen – 1. En liten pinne som deltager i stafettløp overleverer 
til neste løper 2. et budskap el. oppdrag som man gir videre til noen. 
En stakkar / jeg trodde ikke du var slik en stakkar (2) – 1. En hjelpeløs el. ynkverdig 
person el. skapning 2. en redd, engstelig el. feig person. 
En stakket stund / jeg sitter her der en stakket stund – Et kort stund; et lite øyeblikk.  
En stall / VIF har mange gode spillere i stallen (4) – 1. En bygning for hester 2. en 
samling trav el. veddeløpshester, (tilhøre samme stall) 3. et hus hvor man setter el. 
oppbevarer noe, (f eks. sykler) 4. en utvalgt gruppe personer som utgjør et lag el. står 
til noens disposisjon 5. jf, sette noe på stallen; (jf, en stallbror). 
En stallbror – En kamerat (i en gruppe); en kompis; en interessefelle. 
En stamfar – 1. En mann (den eldste kjente person) en slekt el. folkestamme 
nedstammer fra; en ættefar 2. et hanndyr som etterkommerne nedstammer fra. 
En stamgjest – En person som er hyppig gjest på et bestemt sted, (f eks. en kafé). 
En stamtavle / hoppa har en imponerende stamtavle (2) – 1. En grafisk oversikt over 
en persons forfedre 2. et register over et rasedyrs el. avlsdyrs forfedre; (jf, et stamtre). 
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En stand – inn (eng) – 1. En stedfortreder for en skuespiller, (f eks. under innspilling 
av farlige scener) 2. (generelt brukt om) en stedfortreder el. vikar, (i en funksjon). 
En staslig person – 1. En flott person 2. en person som er fint og pyntet kledd; (også, 
et staslig rom); (jf, gå på stas); (jf, gjøre stas på noen).  
En statelig person – En person som pga. sitt utseende el. sin fremtoning fremstår som 
fornem, flott el. verdig; (jf, en majestetisk holdning). 
En statist – 1. En person som har en liten rolle uten replikker i en film el. et 
teaterstykke 2. en person som spiller en underordnet rolle og ikke setter sitt preg på en 
begivenhet 3. en person som er helt underlegen noen, (f eks. innen kunst el. idrett).  
En stayer – 1. En særlig utholdende og kondisjonssterk idrettsutøver el. veddeløpshest 
2. en utholdende og målbevisst person; en person som ikke gir opp så lett. 
En steil holdning – En ubøyelig el. uforsonlig holdning; det å ikke la seg rokke; (jf, 
stå steilt på sitt); (jf, en stabukk); (jf, være ensporet).  
En steinrøys / steinrøysa – 1. En røys el. haug med stein 2. (muntert) kallenavn på 
Norge, (jf, her i steinrøysa); (jf, legge stein på stein). 
En stemningsbølge – En sterk, kortvarig oppblomstring av sympati el. antipati; en 
bred følelsesmessig reaksjon, (blant folk); (jf, en bølge). 
En stentorrøst / stemme – En svært kraftig stemme, (som den greske helt ved Troja). 
En stikkpille – 1. En medisinpille som kan føres inn i kroppen 2. en bevisst kritisk el. 
sårende bemerkning el. antydning; (jf, et nålestikk); (jf, et spitord). 
En stille overenskomst – En underforstått avtale; noe men er enig om på forhånd. 
En stillingskrig – 1. En situasjon under en krig hvor begge parter er låst i faste 
tillinger 2. en situasjon i f eks. en fotballkamp hvor lagene er forsiktig og avventende, 
og ingen får overtaket 3. en fastlåst situasjon mellom to parter, der begge venter på at 
motstanderen tar initiativet; (jf, en skyttergrav); (også, en skyttergravskrig).    
En stinn brakke / stinn brakke – Et stappfullt lokale og høy stemning; (jf, fullt hus). 
En stiv en / for å roe nervene tok han seg en stiv en (1) – 1. En sterk drink 2. en 
erigert penis; (jf, være stivpyntet); (jf, være stiv i noe).   
En stiv time / klokketime / vi satt og ventet i to stive timer – En time betraktet som et 
langt (og krevende el. ubehagelig) tidsrom; (jf, snegle seg av sted).  
En stivnakke – En stri el. egensindig person; (jf, en stribukk); (jf, en stabukk). 
En stivpinne – 1. En person som er lite myk og smidig, (i kroppen) 2. en person som 
er svært høytidelig el. formell; (jf, være stiv som en pinne). 
En stjerne / stjernen på laget (2) – 1. Et fjernt himmellegeme som lyser som en prikk 
2. en person som utmerker seg ved å være en av de beste el. mest kjente på sitt 
område, (særlig innen sport el. underholdning); (jf, være født under en heldig stjerne).  
En stjernesmell / partiet fikk seg en stjernesmell (2) – 1. Et kraftig slag, (slik at man 
ser stjerner) 2. et dundrende tap el. sviende nederlag, (f eks. idrett el. valg). 
En stoiker – 1. En person som er tilhenger av den stoiske skole 2. en rolig og 
likevektig person, med urokkelig sinnsro; (jf, ta noe med stoisk ro). 
En stor fisk / storfisk – 1. En svær fisk, (f eks. en stor laks) 2. en stor forbryter; en 
svindler, (ofte en bakmann); (jf, en liten fisk / småfisk); (jf, fiske i rørt vann). 
En stor kanon – En fremtredende, innflytelsesrik el. høytstående person, (f eks. innen 
politikk el. idrett), (el. som har ry for å være det); (jf, de store kanonene).    
En stor ånd / de store ånder – 1. Et menneske som har ytet fremragende arbeid i 
menneskehetens tjeneste 2. en person som utmerker seg intellektuelt el. kunstnerisk / 
de store tenkere el. kunstutøvere; (jf, en skjønnånd). 
En stordåd – En tapper el. heltemodig handling det går gjetord om; (jf, en heltedåd).  
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En storfugl – 1. En røy el. tiur 2. brukes også som fellesbetegnelse på storfugl og 
orrfugl 3. en viktig person på sitt felt 4. en skihopper i eliteklassen.  
En storhet / storhet – 1. Det å være stor el. omfangsrik 2. det å være sjelestor el. 
høysinnet 3. det å være storslagen el. mektig 4. en stor, betydelig el. ansett person. 
En storhetstid / Norges storhetstid (1) – 1. En strålende el. ærefull tid, (med makt) 2. 
en tidsperiode da noen / noe har / hadde stor innflytelse, utbredelse el. popularitet. 
En storkar – 1. En rik og fornem mann; en kakse, (jf, leve som kakser) 2. en kry og 
storsnutet person, (jf, spille storkar); (jf, være stor på det). 
En storm / det reiste seg en storm av protester (3) – 1. En vind av storm styrke 2. et 
voldsomt (avsluttende) militært angrep; et stormangrep 3. en voldsom (og høylytt) 
reaksjon; (jf, ri stormen av); (jf, ta noen med storm). 
En storm i et vannglass – Stor oppstandelse for lite; en voldsom røre pga. en bagatell; 
(jf, stor ståhei for ingenting); (jf, ri stormen av); (jf, stille vann har dypest grunn). 
En stormannsgalskap / stormannsgalskap – 1. En psykisk sykdom, (megalomani) 2. 
det å ville gi inntrykk av at man har bedre råd enn man har, (jf, spille storkar). 
En storeslem / storeslem – 1. Det at en av partene tar alle stikkene i bridge 2. det at en 
person el. et lag tar de seiere som er mulig, (ved et stevne); (jf, vinne / få storeslem). 
En storspiser – En person som spiser svært mye el. grådig; (jf, en matmons); (jf, en 
slukhals); (jf, et matvrak); (jf, ikke ha magemål). 
En strabas / strabaser / det var godt å hvile ut etter strabasene – En stor anstrengelse; 
et slit; en påkjenning; (oftest brukt i flertall). 
En strandløve – En (ung) muskuløs og solbrent mann som oppholder seg på stranda, 
(og viser seg for damene); (jf, en adonis); (jf, en løve). 
En strateg – 1. En (overordnet) offiser som har god innsikt i å planlegge militære 
operasjoner 2. en person som er god til å planlegge el. finne gode fremgangsmåter for 
å nå sine mål; en som lett finner utveier; (jf, en taktiker). 
En strategi – 1. En overordnet militær plan for hvordan krig(en) skal føres 2. en 
overordnet, langsiktig plan med et klart sluttmål 3. en fremgangsmåte; en metode.  
En stratenrøver – 1.  En person som overfaller og plyndrer reisende; en landeveisrøver 
2. en person som narrer folk el. ikke er til å stole på.  
En streber – En ærgjerrig person; en snever karrierejeger, som gjør alt for å komme 
frem i verden; (jf, ha spisse albuer); (jf, snu kappen etter vinden).  
En strek – 1. En tegnet el. risset linje 2. en linje som avgrenser noe 3. en tenkt linje 
som ikke bør overskrides 4. et snedig, ufint el. lettsindig påfunn. (jf, en genistrek).  
En strek i regningen – Noe som kommer på tvers av ens planer; en uventet hindring 
el. ubehagelighet; (jf, det / noe er en strek i regningen (for noen)). 
En stri tørn – En arbeidskrevende oppgave; en hard påkjenning; (jf, ta sin tørn). 
En stribukk / han er en ordentlig stribukk – En gjenstridig, sta el. påståelig person. 
En strid om ord – En meningsløs diskusjon; et ordkløveri; (jf, et flisespikkeri).  
En strid om pavens skjegg – En strid om noe som ikke eksisterer el. er helt uvesentlig; 
en meningsløs diskusjon om bagateller; (jf, diskutere pavens skjegg).  
En strikkball – 1. En liten tøyball festet i strikk 2. en person som har det svært travelt, 
(jf, fly som en strikkball; (jf, balle på seg); (jf, ha baller). 
En strofe / strofer – 1. En gruppe av verselinjer som hører sammen 2. en del av et dikt 
el. en melodi 3. jf, kjente strofer, (noe man har hørt før; noe som ofte blir sagt). 
En strutsepolitikk – En politikk el. handlemåte som kan oppfattes som feig fordi man 
unnlater å ta stilling til el. løse et problem; en kortsynt politikk; (jf, stikke hodet i 
sanden); (obs, strutsen stikker hodet under vingen, ikke i sanden).  
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En strøbemerkning – En henslengt bemerkning; en tilfeldig el. løsrevet kommentar. 
En strøjobb / han har tatt noen strøjobber i sommer – En kortvarig el. tilfeldig jobb. 
En strøm av ord – Jf, er ordstrøm; (jf, i strie strømmer). 
En strøtanke / strøtanker – En løsrevet, lite gjennomtenkt tanke el. idé, (om ett eller 
annet), fremsatt i muntlig el. skriftlig form; (jf, en flyveidé); (jf, et tankekorn). 
En stråmann – 1. En utstoppet figur av halmstrå 2. en person som opptrer som 
ansvarlig el. leder, men som i virkeligheten bare utfører noe for en annen, (ofte 
ulovlig el. moralsk tvilsomt); (jf, en mellommann). 
En stuegris – 1. En gris som man hadde (har som kjæledyr) inne i stua 2. en person 
som helst holder seg innendørs; (jf, en sofagris); (jf, hyle som en stukken gris). 
En stut / din stut – 1. En okse 2. en grov og ufølsom (toskete) mann, (jf, være dum 
som en stut); (jf, blø som en stut); (jf, ikke ha funnet opp kruttet).  
En stymper – En mann som vekker forakt el. medynk; en ussel fyr; (jf, en stakkar).  
En styrkedrikk – 1. I eventyrene, en drikk som gjorde folk uhorvelig sterke 2. en 
styrkende el. oppkvikkende drikkevare 3. brukes om noe som virker nyttig el. 
stimulerende, (og stålsetter en); (jf, en styrketår); (jf, være sterk som en bjørn). 
En styrkeprøve / turen ble litt av en styrkeprøve (3) – 1. En strid mellom to parter som 
skal vise hvem som er mest utholdende el. sterkest, (jf, en dragkamp) 2. en prøve som 
skal teste holdbarheten av noe 3. en hard påkjenning.  
En styrketår – 1. En styrkende el. oppkvikkende drikk, (ofte om en kopp kaffe) 2. en 
slurk brennevin; en dram; (jf, en styrkedrikk); (jf, drikke som en svamp). 
En styrtsjø / taleren ble møtt med en styrtsjø av ukvemsord (3) – 1. En høy bølge; en 
brottsjø, (som velter inn over et skip) 2. en kraftig strøm av væske som velter ut 3. en 
flom el. foss av ord el. eder; (jf, strømme over); (jf, utøse sin galle). 
En støkk – En sterk og brå forskrekkelse; (jf, få seg en støkk); (jf, sette støkk i noen). 
En støpning / støpning / hun er av en helt annen støpning (2) – 1. En formgivning ved 
størkning av flytende materiale 2. karakter, art el. type; (jf, være av edel støpning). 
En størrelse / han er en politisk størrelse her i landet – En kjent el. viktig person; (jf, 
sette spor etter seg); (jf, en storhet); (jf, en storfugl). 
En støtende bemerkning – En bemerkning som vekker uvilje el. ubehag; en uttalelse 
som virker sårende el. krenkende (på noen); (jf, være stygg i kjeften / munnen). 
En støttespiller – 1. En rutinert og dyktig spiller som betyr mye for et lag 2. en 
ledende (og erfaren) person innenfor et parti el. en gruppe 3. en person el. 
organisasjon som yter (økonomisk) støtte til noen / noe. 
En støver / han er en støver til å danse (2) – 1. En type jakthund som støver opp viltet 
2. en som er svært flink (til noe spesielt); (jf, en reser); (jf, en kløpper).  
En stående vending – Et fast språklig uttrykk; en vanlig talemåte, (jf, en vending). 
En ståhei / ståhei / det ble stor ståhei da hun dukket opp – En voldsom, ofte 
overdreven el. overflødig anstrengelse, diskusjon el. oppmerksomhet; (jf, et oppstyr). 
En ståpikk – En erigert penis; et stivt mannslem; (jf, en stiv en).  
En sukkerunge / kom hit sukkerungen min – 1. En søt, elskelig unge 2. brukes som 
kjelenavn på et kjært barn el. en kjæreste; (jf, ei snuppe). 
En suksessformel – En oppskrift el. fremgangsmåte for å lykkes (med / innen noe); en 
velprøvd metode, (som sjelden slår feil); (jf, en patentmedisin).  
En sullik / han er en ordentlig sullik – En doven og uordentlig fyr, (ofte fyllik). 
En sultelønn / sultelønn – En svært lav arbeidslønn, (i forhold til det normale). 
En sulten ulv – 1. En ulv som er så sulten at han tar det den kommer over 2. en person 
som er full av innsatsvilje el. ambisjoner, (arbeid el. idrett); (jf, en ensom ulv). 
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En sunn sjel i et sunt legeme – Åndelig og legemlig sunnhet henger sammen; begge 
må pleies; (jf, ha det både i hodet og beina); (jf, være i form). 
En sunnhetsapostel – En person går inn for og snakker mye om el. agiterer for sunne 
levevaner; (jf, en sunn sjel i et sunt legeme); (jf, bruke apostlenes hester). 
En suppe / for en suppe (2) – 1. En flytende matrett, f eks. med grønnsaker og kjøtt 2. 
en vanskelig, kinkig el. uoversiktlig situasjon; en ugreie; en sammenblanding; (jf, hele 
suppa); (jf, en nydelig suppe); (jf, koke suppe på en spiker). 
En suppedas – 1. En ugrei el. flokete situasjon, (jf, en smørje) 2. en mystisk el. 
mistenkelig affære el. mellomværende; (jf, hele suppedasen). 
En suppegjøk / din suppegjøk – En dust; en tosk; en narr; (jf, en dåsemikkel). 
En surdeig – 1. En naturlig gjæret brøddeig som brukes til heving av annen deig 2. en 
drivende kraft; et kulturelt gjødsel; en idé som inspirerer og aktiviserer 3. noen / noe 
som er av dårlig kvalitet, avleggs el. kjedelig, (jf, de er av samme surdeig). 
En surmuling / surmuling / hold opp med surmulingen – Brukes om det å furte og 
sutre som uttrykk for utilfredshet el. misnøye; (jf, gå og surmule). 
En surpomp – En sur og gretten person, som klager for det minste; (jf, en grinebiter). 
En suseladd – 1. En susete, tullete el. drikkfeldig mann; (jf, la humla suse).  
En suser / han skjøt en suser rett opp i vinkelen – Et kraftig, susende skudd i ballspill. 
En sussebass / sussebassen min – 1. En liten (søt) unge 2. et kjelenavn på en elskling.  
En sutrepave – En person (barn) som alltid sutrer (og klager). 
En svada / svada – Tomme ord og fraser; skvalder; tomt snakk; (jf, snikksnakk). 
En svak sjel – En person som er lett å overtale; en som lett lar seg friste; (jf, en 
vinglepave); (jf, fristes over evne); (jf, ikke en levende sjel). 
En svale gjør ingen sommer – Noe positivt som forekommer en enkelt gang er ikke 
nok til å skape en generell bedring; (jf, en enslig svale).  
En svanesang – 1. En sangsvanes skrik 2. en avsluttende fase av noens 
(livs)virksomhet el. åndelige innsats 3. en stor (kunstnerisk) sisteopptreden 4. en 
dikters el. komponists siste verk; (jf, synge sin svanesang). 
En svart – hvitt – tenkning – En unyansert tenkning el. betraktningsmåte; en 
anskuelse hvor det enten er overdrevent bra eller overdrevent dårlig. 
En svart dag / dette er en svart dag for norsk fotball – En dag noe viktig mislykkes el. 
noe svært negativt blir bestemt; en dyster dag; (jf, være under enhver kritikk). 
En svart humor – Jf, svart humor; (jf, ikke være noe å le av). 
En svart løgn / dette er den svarteste løgn – En total løgn; en skjendig el. sjofel løgn.  
En svart magi – Jf, svart magi; (jf, en hvit magi); (jf, ha magiske evner). 
En svartebok / svarteboka – En trolldomsbok med trylleformularer og besvergelser. 
En svartebørs / svartebørsen – Et marked for ulovlig omsetning av varer det er 
knapphet på, til høy pris; (jf, selge noe til spottpris); (jf, selge seg dyrt).  
En svartekunst / svartekunster – En trolldom utøvd etter svarteboka; (jf. svart magi). 
En svarteliste / svartelista –1.  En liste el. et register over noen / noe man vil boikotte 
el. som er uønsket el. uegnet i visse sammenhenger, (personer, firma el. land) 2. en 
liste over dyr og planter som ikke hører hjemme i norsk fauna el. natur, og derfor 
ønskes utryddet; (jf, svarteliste noen / noe); (jf, komme på svartelista). 
En svartemarje / svartemarja – En politipatruljebil, (til å frakte arrestanter med). 
En svarteper / svarteper – 1. En møkkete unge 2. den som blir sittende igjen med 
kortet svarteper, (svarteper) 3. en som blir snytt el. blir sittende igjen med skylda. 
En svarting – En mørkhudet person; en neger; (betraktes som sterkt nedsettende). 
En svartmaling – En (overdreven) pessimistisk fremstilling; (jf, svartmale noe).   



                                                               
 

166 

En sveisen dame – En flott dame; (jf, være snerten); (også, ha en sveisen figur).  
En svekling – En svakelig el. tander person; en veiking; en pyse. 
En sverdside / sverdsiden – Side i en slekt som nedstammer gjennom mannsledd; en 
mannsside; (jf, på sverdsiden); (jf, en spinneside / spinnesiden). 
En sverm – 1. En større gruppe mindre dyr el. insekter som beveger seg av sted 2. en 
stor og uoversiktlig gruppe personer, (ofte aktive med noe) 3. en stor, uryddig og ofte 
overveldende mengde av forhold el. fenomener; (jf, sverme for noen). 
En svermer – 1. En betegnelse på en sommerfugl (av en bestemt gruppe) 2. en 
livsfjern drømmer; en fantast; (f eks. en religiøs svermer); (jf, et svermeri). 
En svinepels / din svinepels – En hensynsløs el. sjofel person; et svinebeist. 
En svinesti / festlokalet så ut som en svinesti – 1. Et inngjerdet område for griser; en 
grisebinge 2. et sted hvor det er svært rotete og skittent. 
En svingdør – 1. Et dørsystem med skillevegger, og som dreier rundt når man 
passerer 2. en inngang / start som fører raskt ut igjen, (særlig om hyppig jobbskifte). 
En svingdørspasient – En pasient som blir sendt ut og inn av helseinstitusjoner; en 
person som stadig blir (alvorlig) syk; (jf, tråkke dørene ned hos noen). 
En svint – En snartur; en svipptur; (jf, svinse og svanse); (jf, fortere enn svint) 
En svipp / jeg tar meg en svipp hjemom – Jf, en svipptur. 
En svipptur / jeg tar meg en svipptur til byen – En snartur; en kort tur; et raskt besøk.  
En svir / det var en ren svir å høre orkesteret (2) – 1. En rangling og festing, (drikk og 
svir) 2. en utsøkt nytelse; en fryd el. glede; (jf, det skal være meg en sann svir). 
En svirebror – En person man fester og rangler sammen med; (jf, en ranglefant). 
En sviske – 1. En tørket plomme 2. et velkjent og velklingende musikkstykke, (ofte 
søtladen), (fra populærmusikk el. opera); (jf, være borte som en sviske). 
En svovelpredikant – En vekkelsespredikant som skremmer med helvetes pinsler. 
En svulstig stil – 1. En (for) høytidelig, oppstyltet el. følelsesfull stil, (særlig om språk 
el. musikk) 2. en stor og bombastisk stil, (f eks. om møbler el. mennesker). 
En svunnen tid / minner fra en svunnen tid – En forgangen tid; en tid el. epoke som 
(beklageligvis) er borte; tidligere tider (som huskes som bedre).    
En svøpe / rygglidelser er sykdommen som er blitt vår tids svøpe (2) – 1. En stor 
plage el. belastning; et alvorlig problem 2. en svepe; en pisk for å drive fram hesten 
med; (jf, svinge svøpen over); (jf, ikke ta sorgene på forskudd). 
En syklubb – 1. En gruppe kvinner som møtes regelmessig (for å sy) 2. en 
arbeidsgruppe som bare skravler og ikke får gjort noe; en koseklubb. 
En sylfide – 1. En kvinnelig sylfe; en luftånd 2. en slank, smekker og yndefull kvinne. 
En symbiose – 1. Et samliv mellom to forskjellige organismer, (til fordel for begge 
parter) 2. et samarbeid mellom to personer el. institusjoner som er til gjensidig nytte. 
En sympatisør – En person som sympatiserer med en bevegelse el et parti, (uten å 
være medlem); en som støtter el. er enig med noen / i noe. 
En syndebukk – 1. En geitebukk som ble ofret som soning for Israels synder 2. en 
person el. institusjon som blir tildelt skylden for feil, fiasko el. andre 
konfliktframkallende forhold, (uten nødvendigvis å ha objektiv skyld). 
En syndens pøl – Et tilholdssted for alskens personer el. lyssky aktiviteter; et moralsk 
fordervelig sted; (jf, en bule); (jf, et bol); (jf, en pøl). 
En syndflod / en hel syndflod av middelmådige bøker (3) – 1. En flodbølge som 
bibelsk straffedom 2. en voldsom strøm av vann el. væske, (f eks. et langvarig 
styrtregn el. en tåreflom) 3. en overveldende stor mengde (av et eller annet). 
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En synergieffekt / fusjonen vil gi stor synergieffekt (2) – 1. En økt kraft el. et styrket 
resultat ved at to prosesser går el. slåes sammen 2. et ekstra utbytte pga. samspill og 
samvirke mellom mennesker el. avdelinger.   
En synser – En (kjent) person som stadig opptrer i media, og uttaler seg om alt 
mellom himmel og jord; (jf, en rikssynser); (jf, en besserwisser). 
En synsvinkel – 1. En posisjon noe beskues fra 2. en måte man betrakter el. belyser et 
emne el. et problem på 3. den posisjon en litterær (fiktiv) historie presenteres fra. 
En syrlig bemerkning – En spydig, hånlig el. sarkastisk bemerkning.  
En særling – En person som stikker seg ut; en original; en raring; (jf, en einstøing). 
En søkende sjel – En person som (hvileløst) prøver å finne fram til sannheten el. 
klarhet; en som leter etter forklaringer; (jf, ikke en sjel). 
En sørgerand / sørgerand – 1. Svart kant på brev, visittkort el. annonse ved dødsfall 2. 
en svart rand av skitt under neglene; (jf, gråt og tenners gnissel). 
En søtmons – En person som er veldig glad i søtsaker; (jf, en slikkmunn). 
En søtsuppe – 1. En søt saftsuppe, (ofte med gryn og rosiner) 2. en sentimental, 
bløtladen el. overdrevent positiv fremstilling; en velmenende men tom tale; et skvip. 
En såpekoker / din såpekoker – 1. En person som koker såpe 2. en dorsk og udugelig 
person; en dust; (jf, en dåsemikkel); (jf, koke suppe på noe).  
En såpeopera – En TV- serie med banal el. melodramatisk handling, (uten naturlig 
slutt); en klisjépreget underholdningsserie; (jf, en heltetenor). 
En tabbe – En grov feil som følge av dumhet el. tankeløshet; (jf, en bommert) 
En tabbekvote / statsråden har brukt opp tabbekvoten sin for lengst – En mengde av 
tabber el. bommerter man kan begå før det kan få / får (alvorlige) følger. 
En taburett – 1. En stol uten armlener el. ryggstø 2. et sete i regjeringen; en stilling 
som minister; (jf, sitte løst i salen); (jf, sitte fint i det).   
En takknemlig oppgave – En enkel oppgave; noe det er lett å lykkes med. 
En taktikk / taktikk – 1. (Læren om) anvendelse av militære tropper i kamp 2. en 
planlagt fremgangsmåte for hvordan et bestemt mål skal nås 3. en bevisst opptreden 
el. fremgangsmåte for å fremme egne interesser; (jf, en strategi). 
En taktikker – Jf, en taktikk; (jf, en strateg); (jf, være slu som en rev).  
En taleflom – En strøm av uavbrutt (innholdsløs) tale el. snakk; (jf, en ordflom). 
En talegave / talegaver – En evne til å formulere seg flytende og velformulert.   
En talemåte / talemåter / dette er bare talemåter (3) – 1. En måte å snakke på; en 
uttrykksmåte 2. en fast språklig vending 3. et forslitt språklig uttrykk som ikke kan 
tillegges reelt innhold; (jf, tomme talemåter).   
En talestrøm – En ordrik, sammenhengende tale el. prat uten pauser, så andre har 
vansker med å komme til orde; (jf, en ordstrøm). 
En tallmagi / tallmagi – 1. En magi som ifølge folketroen virker ved visse tall 2. en 
overdreven bruk av el. manipulering med tall, (for å overbevise om noe).   
En talsmann / talskvinne / talsperson / han er talsmann for de streikende – 1. En 
person som taler på vegne av andre 2. en person som representerer el. virker for en 
sak el. annen parts interesser; (jf, tale noens / noes sak), (jf, tale for døve ører).   
En tanke / flytt den en tanke lenger til høyre (4) – 1. Det å tenke på noe 2. det man 
tenker 3. en plan; en mening 4. en liten mengde av noe. 
En tankeflukt – Det å la tankene fare hurtig, ofte med assosiasjoner el. bruk av 
fantasien; (jf, ha rike kilder å øse av); (jf, drømme seg bort).  
En tankevekker – Noe som får en til å tenke seg om, (og kanskje til å endre noe el. 
være mer forsiktig); (om en iakttagelse, uttalelse el. hendelse); (jf, en lærepenge). 
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En tannpine / tannpine – 1. Smerte i en (betent) tann 2. en svært problematisk el. 
plagsom sak, (som må finne sin løsning); (jf, en pest og en plage). 
En tante – 1. En søster av mor eller far 2. en kvinne som arbeider med barn, (en 
barnetimetante) 3. en tantete kvinne, (som kler seg ufikst el. er overdrevent forsiktig).  
En taper – 1. En person el. et dyr som har tapt i en konkurranse 2. en tapende part, (f 
eks. pol el. mil) 3. en person som klarer seg dårlig i samfunnet el. på et område. 
En tarm / en lang tarm av en fjord (2) – 1. En del av fordøyelsesorganene i magen 2. 
noe langt og smalt el. avlangt; noe tarmlignende. 
En taskenspiller – 1. En tryllekunstner (med skjulte lommer); en gjøgler 2. en 
upålitelig el. uærlig person; en svindler; en bedrager; (jf, en sjarlatan).  
En tass / en liten tass på 2-3 år (2) – 1. En liten, puslete skikkelse, (mann el. dyr) 2. en 
liten gutt 3. et dyr som beveger seg på en tassende måte; (jf, en gråtass). 
En tater / din tater (2) – 1. En person tilhørende et omreisende folk av ulik herkomst; 
en omstreifer, (ikke sigøyner) 2. brukes som (spøkefullt) skjellsord; din rakker. 
En tautrekking / tautrekking – 1. Det å trekke tau, (en gammel idrettsgren) 2. det at to 
parter strever etter å oppnå det samme; harde forhandlinger der forhåndsstandpunkter 
er klare på forhånd, (ofte politisk); (jf, en dragkamp).  
En teft / teft – 1. En lukt av dyr el. mennesker 2. en sikker sans for å gjøre det riktige 
el. handle fordelaktig i en bestemt sammenheng; (jf, ha teft).  
En telegramstil – En svært knapp skriftlig uttrykksmåte; en stil som i telegram.  
En temperatur – 1. En varmetilstand f eks. i vann el. luft 2. en kroppsvarme (målt med 
termometer) 3. en følelsesmessig atmosfære; en stemning, (i en krets el. et miljø). 
En terne – 1. En fugl av måkefamilien med langt nebb og lange smale vinger 2. en 
kammerpike 3. en brudepike 4. en ung dame utpekt som ledsager for en prinsesse.  
En terrorbalanse – Det at stater avskrekkes fra å angripe hverandre på grunn av frykt 
for motpartens gjengjeldelseskraft el. ødeleggelsesvåpen; (jf, en maktbalanse). 
En tidtrøyte – Et tidsfordriv; noe som man korter ventetiden med; noe man gjør kun 
for moro skyld; (jf, slå i hjel tiden); (jf, ha mye å henge fingrene i). 
En tiggerstav / tiggerstaven – 1. En tiggers stokk 2. brukes om det å være tvunget ut i 
fattigdom el. til tigging; (jf, gripe til tiggerstaven); (jf, ikke ha til salt i maten / suppa). 
En tikkende bombe – 1. Et sprenglegeme som snart går i lufta 2. en tilstand el. et 
fenomen som truer med å få ødeleggende el. forstyrrende virkning 3. en person man 
er redd kan gjøre el. si noe dumt, (på fellesskapets vegne). 
En til det andre benet – Et glass øl el. en drink til, (i tillegg til den man har drukket). 
En tildragelse – En hendelse; en begivenhet, (man ikke selv har innflytelse på). 
En time på øret / øyet – En liten lur; en kort søvn; (jf, en liten en på øyet). 
En times tid – Ca. en time; (jf, en liten time); (jf, timen er kommen / kommet). 
En tirade / han lirte av seg en lang og innholdsløs tirade (2) – 1.  Et hurtig musikalsk 
løp i stigende og fallende toner 2. en langtrukken, høyttravende strøm av ord, ofte om 
likegyldige el. virkelighetsfjerne ting, (jf, et ordgyteri); (jf, en ordstrøm).  
En titan – 1. Et medlem av en opprørsk gresk gudeslekt 2. en opprørsk, sterk person, 
(ofte med mystiske el. djevelske karaktertrekk); (jf, en gigant). 
En tjenende ånd / tjenende ånder (oftest flertall) – 1. En person som er ansatt som 
tjener 2. en tjenestevillig, el. oppvartende person; en (lojal) medhjelper. 
En tjuagutt – 1. En bergensk unggutt el. gategutt 2. en uvøren kjekkas; en skøyergutt. 
En tjuveradd / tyveradd – En person som stjeler så sant anledningen byr seg. 
En tomgang – 1. En motors arbeid uten at det overføres kraft 2. en rutinemessig, 
mekanisk tilstand uten utvikling el. spenning; (jf, la munnen gå på tomgang).  
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En tommelfingerregel / en tommelfingerregel er 250 gram kjøtt til hver – En enkel el. 
lettfattelig huskeregel, (som gjelder i de fleste tilfelle); en omtrentlig regel el. norm. 
En tommelskrue / tommelskruene – 1. En enkel håndskrue 2. et gammelt 
torturinstrument 3. brukes om press el. tvang, (jf, sette tommelskruene på). 
En tomsing / en tomskalle / en halvtomsing – En tomsete person; en dumming; en 
tulling; (jf, ikke være ved sine fulle fem); (jf, ikke være vel bevart). 
En topptung forsamling – En forsamling (mest) bestående av høytstående personer el. 
toppledere; (jf, være høyt på strå); (jf, en polsk riksdag); (jf, et kråketing). 
En tordentale – En tordnende straffetale; en voldsom skjennepreken; en overhaling. 
En torn i kjødet – Jf, ha en torn i kjødet; (jf, ånden er villig, men kjødet er skrøpelig). 
En torn i øyet – Jf, være en torn i øyet på noen; (jf, se splinten i sin brors øye). 
En tornefull vei / kunstens vei er tornefull – En vanskelig el. smertefull vei el. 
utvikling; (jf, ikke være noen dans på roser); (jf, kjempe mot vindmøller). 
En tornerosesøvn – 1. En langvarig og dyp søvn, (Tornerose sov i 100 år) 2. en 
ubekymret el. isolert tilværelse uten kontakt med omverden el. utviklingen 3. en 
passiv og lite nytenkende periode, (politisk); (jf, bli vekket av sin tornerosesøvn). 
En torpedo – 1. Et selvgående prosjektil som skytes mot skip 2. en pengeinnkrever 
som bruker el. truer med vold for å gjennomføre oppdraget; (jf, torpedere noe). 
En tortur / det var den rene torturen å høre henne synge (2) – 1. En hard, brutal og 
voldelig behandling av en fange 2. en pinefull behandling el. situasjon. 
En tosk / din tosk – 1. En dum el. ubegavet person 2. brukes som skjellsord om en 
person man synes oppfører seg dumt; din idiot; (jf, ikke være noen tosk). 
En toskeskap / toskeskap – En dumskap; et toskeri; en dumhet; et idiotisk påfunn. 
En tragikomedie – 1. Et skuespill el. film med et på samme tid både tragisk og komisk 
innhold 2. en alvorlig situasjon el. forhold som utvikler seg absurd og derfor kan 
forekomme komisk; (jf, en komedie); (jf, et sorgens kapittel).  
En tramp – 1. En landstryker; en loffer 2. en person som tar seg fram (til fots) i 
fremmede land; (jf, dra land og strand rundt); (jf, bruke apostlenes hester). 
En trang fødsel – En vanskelig begynnelse el. tilblivelse; problemer med å komme i 
gang; (jf, kvele noe i fødselen); (jf, sitte trangt i det). 
En trebukk / han er en ordentlig trebukk (3) – 1. En bille som lever under barken på 
trær 2. et stativ av tre, (f eks. en sagbukk) 3. en stiv, pedantisk, fantasiløs el. lite 
fleksibel person; (jf, en grabukk); (jf, hoppe bukk). 
En tredemølle – 1. Et apparat med glidende bånd for innendørs løpetrening 2. et 
kjedsommelig el. ensformig arbeid el. tilværelse, (jf, den daglige tredemølle). 
En treffende bemerkning / formulering / det var treffende sagt – En rammende, 
slående el. velplassert bemerkning el. formulering. 
En trehest / han er en ordentlig trehest – 1. En lekehest av tre 2. et middelaldersk 
tortur instrument 3. en stiv, tørr el. lite omgjengelig person, (jf, en tørrpinn).   
En trekant – 1. En figur med tre hjørner 2. en handling el. virksomhet som involverer 
tre parter 3. et seksuelt samvær mellom tre personer, (to av samme kjønn).  
En treningsnarkoman – En person som trener svært mye; en som (nesten) ikke tenker 
på annet enn trening; (jf, ikke ha det bare i beina). 
En treskalle / din treskalle – En stor tosk; en dumming; (jf, et grøthode). 
En tribunesliter – En person som ofte er tilskuer på idrettskonkurranser; (jf, en 
sportsidiot); (jf, være ensporet); (jf, ha klippekort). 
En tributt – 1. En skatt til herskeren i et område 2. et bidrag; et offer som man føler 
seg forpliktet til å gi 3. en hyldest; en hedersbevisning. 
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En trikse og fiksekultur – En kultur for lureri og svindel; et miljø der man ikke er så 
nøye; (jf, ikke være mors beste barn); (jf, være til å spy av). 
En tro tjener – En pålitelig og trofast hjelper el. medarbeider, (som har vært det 
lenge); (jf, en tjenende ånd), (jf, en venn i nøden). 
En trojansk hest – 1. En trehest grekerne skjulte seg i for å komme inn i Troja 2. et 
hemmelig el. skjult middel (el. en person) til å bekjempe en motstander, (innenfra); (f 
eks. en organisasjon); (jf, en femtekolonne); (jf, lure noen opp i stry).  
En trollmann / han er en trollmann på klaveret (3) – 1. Et mannlig troll 2. en mann 
som utøver trolldomskunst 3. en mann som kan utføre det utrolige; en som er 
særdeles dyktig til noe, (jf, en reser); (jf, ha mange strenger på sin lyre).  
En trollring / hun må bryte ut av trollringen – 1. En magisk ring brukt til å trolle med 
2. et forhold som tar makten fra en, og som er vanskelig å komme seg ut av; en 
besettelse; (jf, en vond sirkel); (jf, være helt opphengt i noe); (jf, ei trollkjerring). 
En trone / Manchester United er tilbake på tronen (3) – 1. En fornem stol en konge el. 
fyrste sitter i ved spesielle anledninger 2. regentmakten i et kongedømme 3. en 
førende el. ledende posisjon innen noe; (jf, bestige tronen); (jf, vippe noen av tronen). 
En tronfølger – 1. En person som forutsettes å overta tronen 2. en idrettsutøver el. 
kunstner som ligger tydelig an til å overta den ledende posisjon, (tronen), etter en 
ubestridt ener; (jf, en kronprins) (jf, som far så sønn).  
En trope – Et ord el. uttrykk brukt billedlig; (jf, en metafor). 
En tropenatt – 1. En natt i tropene 2. en natt da temperaturen ikke synker under 20 g. 
En trumf / trumf – 1. En kortfarge som har større verdi enn de øvrige 2. et kort i 
trumffargen 3. et middel man anvender for å komme i en fordelaktig situasjon el. 
vinne, (ofte et godt el. avgjørende poeng el. argument); (jf, ha en trumf i erme). 
En trump – 1. En stor, tung og stiv skapning 2. en egen og tverr kar; (eg. trumpete). 
En trykk / trøkk seksten / seisten – 1. Et kraftig trykk el. et hardt slag som gjør vondt 
2. en stor skuffelse; en real nedtur; (jf, få seg en på trynet); (jf, som sier seks). 
En trykkfeilsdjevel / trykkfeilsdjevelen – Et oppdiktet ondskapsfullt vesen, (en djevel) 
som tenkes å være skyld i trykkfeilene, (f eks. i en avis); (jf, prentesvarten). 
En trylleformel / her finnes det ingen trylleformel – Jf, et trylleformular. 
En trynefaktor / trynefaktoren – Betydningen av en persons utseende (og fremtoning), 
(overfor velgere el. publikum); det at noen oppnår usaklige fordeler på grunn av at 
noen liker trynet på en; (jf, få seg en på trynet); (jf, gå på trynet). 
En trøkk / (trykk) / hun fikk seg en real trøkk – 1. Et støt el. slag 2. en hard medfart; 
en stor påkjenning, (fysisk el. psykisk); (jf, få en trøkk midt i fjeset).    
En trøstepremie – 1. En liten premie som gis til en deltager langt ned på lista, (som en 
oppmuntring) 2. en delvis kompensasjon for et ønske som ikke gikk i oppfyllelse.  
En trøtt type / jeg traff bare trøtte mennesker – En kjedelig el. uinteressant mann.   
En tufs / din tufs / han er en tufs av en fyr (3) – 1. En hårtafs, tjafs el. floke 2. en 
tåpelig person; en dumming 3. en svak person; en svekling; en pusling 4. brukes som 
skjellsord; din tulling; (også, kjenne seg litt tufs).  
En tullebukk / tullekopp / en tullball / din tullebukk – 1. En tåpelig el. vrøvlete mann / 
gutt 2. en som er morsom og fæl til å tulle 3. brukes som muntert kallenavn. 
En tullhøne / din tullhøne – 1. En tåpelig el. vrøvlete kvinne / jente 2. en morsom el. 
tøysete kvinne / jente 3. brukes som kjærlig kallenavn.  
En tumleplass – En (rikelig) plass til å utfolde seg på; et (tenkt) sted hvor man fritt 
kan utfolde seg; (jf, boltre seg); (jf, gå å tumle med noe). 
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En tulling / din tulling – 1. En sinnsforvirret person 2. en tåpelig person; en dumming; 
(jf, en tullebukk); 3. brukes som skjellsord; din idiot. 
En tunge / kjolen hadde en tunge i halsen (2) – 1. Et benløst og følsomt organ i 
munnhulen 2. en langstrakt utadgående del av noe; noe som har form som en tunge, (f 
eks. en landtunge); (jf, rekke tunge (til / av noen)). 
En tungetale / dette er jo den rene tungetale (2) – 1. Det å tale i tunger; det å 
frembringe uforståelige lyder el. ord i religiøs ekstase 2. en uforståelig el. meningsløs 
tale; et diffust el. mangetydig utsagn; (jf, tale med to tunger).  
En tungetaler – En som taler i tunger; (jf, en tungetale); (jf, onde tunger). 
En tungvekter / boka er en tungvekter av en roman (5) – 1. En person som 
konkurrerer i tyngste vektklasse, (f eks. i bryting) 2. en stor og tung person 3. en 
særlig dyktig el. erfaren person innen noe, (f eks. kunstner el. forsker) 4. en person 
som har stor gjennomslagsevne, (f eks. i debatt) 5. et vektig åndsverk. 
En tur i det grønne – En (gå)tur ut i naturen; en tur ut i det fri; en liten landlig utflukt. 
En tur ut i det blå – En tur el. reise uten et bestemt mål; (jf, være i det blå). 
En turbo – 1. En kortform for turbolader 2. en aktiv, rask og effektiv person; (jf, koble 
inn turboen); (jf, tute og kjøre / tut og kjør); (jf, en racer / reser). 
En turistmagnet – Noe som tiltrekker seg turister; et populært sted å besøke el. feriere. 
En turteldue / turtelduer – 1. En liten due med rødt bryst 2. en (av to personer) som 
lever i et idyllisk kjærlighetsforhold, (som turtelduer). 
En tusenkunstner – En person som er dyktig på mange områder; en med mange talent 
el. ferdigheter; (jf, ha mange strenger på sin lyre).  
En tusseladd – En veik og puslete mann el. gutt; en stakkar; (jf, en dott). 
En tvangstrøye / de føler alle påbud og regler som en tvangstrøye (2) – 1. En solid 
trøye med lange ermer som kan knyttes, (f eks. for urolig pasient) 2. brukes om bånd, 
lover el. vedtekter som umuliggjør el. innskrenker fri utfoldelse el. virksomhet.      
En tvillingsjel / tvillingsjeler – 1. Brukes i åndelige teorier, (f eks. reinkarnasjon) 2. en 
person som man føler dyp hengivenhet for og (gjensidig) samhørighet med.  
En tvilsom fornøyelse – Noe som er lite trivelig el. hyggelig; noe man ikke akkurat 
gleder seg over; (jf, en blandet fornøyelse); (jf, ikke noe å rope hurra for). 
En tynn forklaring – En lite troverdig forklaring; en uholdbar unnskyldning. 
En tynn suppe / tynn suppe – 1. En suppe med lite ingredienser, (f eks. grønnsaker) 2. 
noe man synes er overfladisk, uinteressant el. uten vektig innhold; tynne greier, (f eks. 
om bok, film el. foredrag); (jf, koke suppe på noe); (jf, en suppegjøk). 
En tyrenakke / tyrenakke – 1. En (kraftig og muskuløs) oksenakke 2. jf, ha tyrenakke. 
En tyrann – 1. En brutal enehersker 2. en herskesyk el. undertrykkende person; en 
mann som er altfor dominerende; (jf, holde noen i stramme tøyler).   
En tyvknekt – Jf, en tjuvradd; (jf, ha lange fingre); (jf, stjele som en ravn). 
En tyvstart / tjuvstart – 1. En start før startsignalet er gitt (idrett) 2. en begynnelse på 
noe før den planlagte el. forventede oppstart; (jf, en flying start (eng) (flyvende)). 
En tøff batalje – 1. En hard kamp mellom hær el. flåtestyrker; et blodig slag 2. et 
hardt slagsmål el. basketak 3. et støyende oppgjør med mye kjeftbruk. 
En tøffelhelt – En mann som blir dominert el. tyrannisert av sin kone; en underkuet 
ektemann el. samboer, (som gjør sitt beste for å tekkes sin partner); (jf, en furie).  
En tølper – En sjofel, uforskammet el. tarvelig person, en lømmel; (jf. en slubbert).   
En tørrpinn(e) – 1. En tør kvist el. pinne 2. en tørr og kjedelig person; (jf, en trebukk). 
En tørrprat / et tørrprat – Prat om uvesentlige ting; tomt snakk; løsprat, (ofte for å få 
tiden til å gå); (jf, snakke om vær og vind); (jf, en pratmaker). 
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En tøs – 1. En pike; en jente, (foreldet) 2. en løsaktig kvinne; en gatepike; et ludder. 
En tøyte – En kvinne som er uforskammet el. oppfører seg umoralsk, (seksuelt). 
En tåkefyrste – 1. En person som uttrykker seg bevisst uklart el. svevende, (for å 
imponere el. villede 2. en person som vanligvis snakker el. forklarer seg uklart el. 
tåkete, (uten å legge an på det); (jf, tale i gåter); (jf, snakke med bomull i munnen). 
En tåkeheim – 1. Et landskap dekket av tykk tåke 2. en uklar fantasiverden 3. en 
tilstand i rus; (jf, vandre i tåkeheimen); (jf, en tåketale). 
En tåketale / tåketale / tåkeprat – 1. En uklar, svevende el. uforståelig uttalelse, (evt. 
med vilje) 2. en meningsløs uttalelse; vrøvl; (jf, fortape seg i tåken). 
En tålmodighetsprøve / å høre henne legge ut er en tålmodighetsprøve – Noe som 
krever stor tålmodighet; noe som setter ens tålmodighet på prøve.  
En tåpe / for en tåpe jeg har vært (1) – 1. En person man synes oppfører seg dumt, 
merkelig el. irriterende 2. en mindre begavet el. dyktig person, (jf, en dumming). 
En tår over tørsten – Jf, ta seg en tår over tørsten; (jf, få en tår over tørsten). 
En tåreperse – En person som har lett for å gråte; (jf, ei sippe).  
En tåreperser – En film el. roman (mm) som er svært sørgelig, sentimental el. rørende. 
En tåte / tåta – 1. (I gamle dager: en pose med oppbløtt mat til å suge på for spebarn) 
2. en smokk (til flaske) 3. en munn, (jf, hold tåta på deg). 
En ubefestet sjel – En lett påvirkelig og usikker person; en person uten noen fast 
overbevisning, som det derfor er lett å gjøre inntrykk på el. påvirke, (ofte ungdom).   
En ublid skjebne – En steng, hard el. lei skjebne; en hard medfart; (jf, lide en ublid 
skjebne); (jf, en skjebnens ironi); (jf, livet er ingen dans på roser). 
En ubuden gjest / ubudne gjester / det har vært ubudne gjester i hagen (2) – 1. En tyv; 
en uvedkommende person 2. et dyr el. en fugl, (som har vært på ferde og gjort ugagn).  
En uforrettet sak – Noe som ikke er gjennomført og brakt til den ønskede avslutning; 
(jf, gå med uforrettet sak); (jf, ikke komme noen vei). 
En ugagnskråke – 1. Et menneske (el. dyr) som stadig gjør ugagn 2. en vilter unge. 
En uhumskhet / uhumskheter / her er det all slags uhumskheter (3) – 1. Noe som er 
tvilsomt el. umoralsk; snusk 2. noe som er ufyselig el. vemmelig, (f eks. utslett) 3. 
uhygieniske saker; avfall; smuss; (ikke være noe å rope hurra for).  
En ukronet dronning – Jf, være den ukronede dronning (i noe); (jf, en dronning).   
En ukronet konge – Jf, være den ukronede konge (i noe); (jf, en konge). 
En ukuelig optimist – En person som tror (fullt og fast) på en positiv utvikling i en 
bestemt sak el. i sin alminnelighet; en person som ser svært lyst på livet og 
forhåpningsfullt på fremtiden; (jf, gå en lys fremtid i møte). 
En ullen uttalelse – En uklar, tåkete el. svevende uttalelse; (jf, en tåketale).  
En ulmende misnøye – En misnøye som kan fornemmes el. merkes, men som 
foreløpig holdes nede; (jf, klage sin nød); (jf, syte og klage).  
En ulmende uro – En nagende uro; en følelse at noe negativt er i gjære. 
En ulv i fåreklær – 1. En person som ser vennlig og hamløs ut, men som i 
virkeligheten har onde hensikter 2. en gjenstand el. person som bak et nøytralt ytre 
gjemmer voldsomme krefter som kan være vanskelig å kontrollere.  
En ulvetid / ulvetider – 1. En tid da ulven var tallrik og nærgående (et bestemt sted) 2. 
en periode preget av uro, (økonomisk) usikkerhet el. konflikt; er brutal el. hard tid; (jf, 
i disse ulvetider); (jf, tute med ulvene); (jf, ikke være til å spøke med). 
En ulykke kommer sjelden alene – Brukes for å uttrykke at når noe går galt, kan man 
vente at enda mer el. flere ting går galt; (jf, er det ikke det ene så er det det andre). 
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En ulykkesfugl – 1. En fugl som varsler ulykke, (gammel overtro) 2. en person som 
(ufrivillig) bringer el. volder ulykke 3. en person som ofte rammes av uhell. 
En umulius / jeg har en umulius av en sønn – En person som det ikke er noe skikk på; 
en det alltid er noe ugreie med; (jf, en suseladd); (jf, være helt propell). 
En underbuksehumor – En halvgrov el. plump (kjønnsrelatert) humor. 
En underdog (eng) – 1. En person som ikke regnes for noe; en taper 2. en person el. et 
lag som er el. ventes å bli slått i en konkurranse el. match; (jf, ha alle odds mot seg).  
En undergrunnsbevegelse – En bevegelse som i det skjulte motarbeider 
(okkupasjons)myndigheter el. samfunnsautoriteter; (jf, en femte kolonne).  
En underlig fisk – En sær person som det er vanskelig å bli klok på; (jf, en snåling). 
En underlig fremtoning – Jf, en fremtoning; (jf, ikke være til å bli klok på). 
En underlig fysak – En underlig fyr, skapning el. kar, (nedsettende) 
En underlig skrue – En raring; en original mann; en snål fyr. 
En underlivshumor – Jf, en underbuksehumor; (jf, et vitsemaker). 
En undermåler – 1. En psykisk utviklingshemmet person 2. en mindre begavet person. 
En underskog / vi har en underskog av lovende langrennsløpere (2) – 1. Småtrær og 
kratt som vokser mellom større trær 2. en mengde talentfulle el. lovende rekrutter, 
(innen f eks. idrett el. politikk); (jf, en skog); (ikke se skogen for bare trær).  
En undersått / undersåttene / vi må nok bruke undersåttene (3) – 1. En person som er 
underordnet en hersker 2. en underordnet i arbeidssammenheng, (spøk) 3. beina.  
En undertone / det var en undertone av engstelse i stemmen hennes (2) – 1. En tone 
som klinger dempet sammen med andre (musikk)toner 2. en (avslørende) tone el. 
underklang som høres el. fornemmes i tale, fortelling el. fremstilling 3. en (skjult el. 
utydelig) stemning el. tendens, (om handling); (jf, nye toner).  
En underverden – 1. Et tenkt sted for de døde el. deres sjeler; dødsriket 2. et sosialt 
miljø bestående av samfunnets kriminelle og utstøtte; (jf, helvetes forgård). 
En ungdomssynd / dette maleriet er en ungdomssynd (2) – 1. Et feiltrinn i 
ungdommen 2. et umodent arbeid innenfor kunst el. vitenskap, (utført tidlig i 
karrieren); (jf, prøve seg fram); (jf, prøve og feile).   
En ungfole / han er 70 men sprek som en ungfole – 1. Et ungt hesteføll 2. en ungdom. 
En ungkar / ungkar – En mann som hverken er gift el. lever i fast parforhold; (jf, være 
ungkar og spellemann); (jf, være fri og frank). 
En ungkarskvinne – En ung kvinne som ikke er gift el. lever i fast parforhold. 
En ungsau – 1. En ung sau el. et lam 2. en yngre person, (jf, ikke være noen ungsau).  
En unnlatelsessynd – En feil el. synd som består i at man ikke gjør det man burde ha 
gjort; (jf, gjøre en kardinalfeil); (jf, gjøre gode miner til slett spill). 
En unote / unoter / hun er full av unoter – En handling el. tilbøyelighet noen finner 
upassende, irriterende el. i strid med vanlige normer; en dårlig vane; (jf, en uskikk). 
En upløyd mark / upløyd mark – 1. Et jordstykke som ikke er oppløyd 2. et felt el. 
(fag)område som ikke er utforsket; (jf, en ferdigpløyd mark). 
En uriaspost / hun fikk snart føle at vervet er en uriaspost – En ubehagelig, utsatt el. 
farefull stilling hvor man lett lider nederlag el. opplever fiasko; (jf, ha en uriaspost). 
En urinnbygger – En person som tilhører den opprinnelige befolkning i et land el. 
område; (jf, være av samme blod); (jf, få noe inn med morsmelken). 
En urkraft / han er den rene urkraft (2) – 1. En sterk, opprinnelig el. grunnleggende 
kraft 2. en person som besitter el. viser enorm styrke. 
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En urokråke / hun er partiets urokråke (2) – 1. En urolig person som stadig forstyrrer, 
(jf, en bråkebøtte) 2. en person som skaper uro el. problemer, ofte i opposisjon til 
flertallet, (jf, en løs kanon); (jf, en masekråke). 
En uskikk – Jf, en unote / unoter; (jf, en blunder); (jf, ta skikken der man kommer).  
En uskreven lov – 1. En lov som ikke er formelt vedtatt el. skrevet ned, men som 
likevel anses for gjeldende, (f eks. en sedvanerett) 2. en innarbeidet regel, 
konvensjon, skikk el. kutyme; (jf, ta loven i egne hender); (jf, noens ord er lov).   
En uslepen diamant – 1. En diamant som ennå ikke er foredlet ved sliping 2. et person 
som har tiltalende el. fremragende egenskaper, men (ennå) mangler trening el. 
utdannelse, (og må kultiveres); (jf, øvelse gjør mester). 
En usling / din usling – En feig, sjofel el. foraktelig person; (jf, et kryp). 
En usminket beskrivelse – Jf, den usminkede sannhet; (jf, når sant skal sies). 
En utblåsning / treneren hadde en utblåsning i garderoben (2) – 1. Det å puste el. blåse 
ut, (en flamme) 2. et brått utslipp el. en kraftig utstrømning, (jf, en blow-out) 3. en 
strøm av skjellsord el. kritikk; en overhaling; (jf, det blåser på toppene). 
En utdøende rase / ekte gentlemenn er en utdøende rase (2) – 1. En art el. type (av 
noe) som er i ferd med å forsvinne el. dø ut, (f eks. en kunstart el. dyreart) 2. en 
persontype el. yrkesgruppe man sjelden finner i dag. 
En utflukt – 1. En kort tur el. reise for fornøyelsens skyld 2. et forsøk på å slippe unna 
noe pinlig ved å bortforklare el. bagatellisere det el. komme med utenomsnakk. 
En utholdenhetsprøve / foredraget var en utholdenhetsprøve (2) – 1. Noe som krever 
fysisk utholdenhet el. stayerevne 2. noe som det er en lidelse å overvære; noe som er 
uutholdelig kjedelig, (jf, sitte å tvinne tommeltotter / tommelfingre). 
En uting / røyking på senga er en uting – En praksis el. handling som er irriterende, 
upassende el. direkte skadelig; noe som er forkastelig el. uholdbart.  
En utklekningsanstalt / en utklekningsanstalt for radikale – Et sted hvor en gruppe 
personer formes til en spesiell virksomhet; et. miljø der noe tenkes ut el. utvikles. 
En utopi / det er utopi å tro at den planen kan lykkes (2) – 1. En lykketilstand som 
ikke kan realiseres; en drømmeverden 2. en virkelighetsfjern idé; noe som er 
ugjennomførlig el. urealiserbart; (jf, drømme seg bort). 
En utro tjener – En bedragersk el. upålitelig person; en som ikke er til å stole på; (jf, 
være utro); (jf, ikke være til å leve med); (jf, tjene til dagens opphold). 
En utskeielse / man må tillate seg visse utskeielser i helgene (2) – 1. Det å skeie ut; en 
(moralsk) utsvevelse 2. en lettsindighet; en overdreven flotthet, (ofte, spøkefullt). 
En utstrakt hånd – 1. Brukes for uttrykke hjelp, støtte el. sympati 2. brukes som tilbud 
om forsoning; (jf, gi noen en utstrakt hånd). 
En uttalelse med brodd – En skarp el. sarkastisk uttalelse; (jf, ta brodden av noe). 
En utvei / jeg kan ikke se en eneste utvei (2) – 1. En gang el. retning ut, (f eks. av et 
hus) 2. en løsning (på et problem); en mulighet el. anledning; (jf, finne en utvei). 
En utvekst / doping er toppidrettens verste utvekst (2) – 1. En fremstikkende kul el. 
utbuling; en knute 2. en uheldig virkning; en negativ side; (jf, en skyggeside). 
En vakker dag – En (tilfeldig) dag i fremtiden; plutselig en dag; før eller siden, (jf, i 
tidens fylde); (jf, ingen kjenner dagen før solen går ned); (jf, tiden løper fra noen). 
En vakling / vakling i rekkene – (Et tegn på) usikkerhet el. svakhet (i gruppen). 
En vaktbikkje – 1. En vakthund 2. en person el. instans som er satt til å kontrollere el. 
overvåke noen / noe; (jf, passe på som en smed); (jf, være en hund etter noe).  
En val – 1. En vik; en bukt med grunt vann 2. en valplass; en slagmark, (krig) 3. et 
sted der noe (viktig el. interessant) skal foregå, (f eks. en debatt). 
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En valfart – 1.  En reise til et hellig sted; en pilegrimsferd 2. en stor utfart; en strøm 
av mennesker på tur, (til et bestem sted, (f eks. Holmenkollen)); (jf, valfarte).   
En valp / din valp (2) – 1. En unge av hund el. annet dyr i hundefamilien 2. en ung og 
nesevis gutt; (jf, en guttevalp); (jf, en jypling).  
En vamp (eng) – En kvinne som på en vulgær og utilslørt måte sminker seg, kler seg 
el. oppfører seg seksuelt utfordrende; (jf, en femme fatale). 
En vampyr – 1. Et overnaturlig, blodsugende vesen 2. en blodsugende flaggermus 3. 
en person som utnytter (utsuger) andre samvittighetsløst; (jf, en blodsuger). 
En vandal – 1. Et medlem av en folkestamme som plyndret Roma (år 455) 2. en 
person som driver hærverk; en person med hensynsløs ødeleggelsestrang. 
En vandrehistorie – Et historie som sprer seg ved at den blir overført fra person til 
person, (jf, et vandresagn); (jf, vandre i tåkeheimen). 
En vanlig foreteelse – Noe som hender ofte el. regelmessig; et vanlig el. kjent tilfelle 
el. fenomen; (også, en sjelden foreteelse); (jf, være fast takst). 
En vanskapning / en fæl språklig vanskapning (3) – 1. Et menneske, dyr el. plante 
som har misdannelser el. er mangelfullt utviklet 2. en gjenstand el. fenomen man 
synes er uttrykk for en stor misforståelse 3. en feilaktig el. snål språklig formulering. 
En varg i veum / varg i veum – En fredløs mann; en ugjerningsmann. 
En varm mottagelse – 1. En hjertelig mottagelse el. positiv vurdering 2. en uvennlig 
velkomst; en ublid el. røff behandling; (jf, få en varm mottagelse).  
En varm potet – En (aktuell) ømtålig, ubehagelig el. risikabel sak el. situasjon, som 
alle prøver å unngå å beskjeftige seg med, (ofte politisk); (jf, et kinkig spørsmål).  
En varm velkomst – 1. En god mottagelse 2. en (uventet) kraftig motstand el. røff og 
ublid behandling; (jf, gi, noen en varm velkomst), (jf, ønske noe velkommen). 
En varselklokke – 1. En klokke som kan stilles til å ringe på et klokkeslett 2. en 
advarende tanke; en følelse av at noe ikke er riktig el. helt bra; (jf, noe får en bjelle til 
å ringe); (jf, ane uråd); (jf, ikke få / ha ro på seg); (jf, varsellampene blinker).  
En varsellampe / varsellampene – 1. En kontroll-lampe; en signallampe 2. et tegn på 
en uheldig utvikling el. at noe er galt; (jf, varsellampene blinker). 
En vas / en vasekopp – En rotekopp; en tøysekopp; en tullball. 
En vaskekte noen / noe / vi traff en vaskeekte indianer (2) – 1.  Noe som tåler vask, 
uten å miste fargen, (tøy) 2. noen / noe som i utpreget grad er et eksempel på noe; en 
ekte, fullblods el. rendyrket noe; (jf, det er gutt som har vaska seg). 
En vaskeseddel – 1. En liste over tøy som sendes til vaskeri 2. en seddel fra forlag el. 
byrå med en kort forhåndsomtale av en bok el. film. 
En vederkvegelse / det var en ren vederkvegelse å ta oppvasken – En stor fornøyelse 
el. tilfredsstillelse; noe som gir oppmuntring, glede el. trøst; (jf, balsam for sjelen).  
En vederstyggelighet / skulkesyken er en vederstyggelighet – Noe avskyelig el. 
forferdelig; en uting; en styggedom; (jf, være stygg som juling). 
En vedtatt sannhet / vedtatte sannheter – En påstand, tro el. holdning som gjentas el. 
praktiseres slik at man tilslutt tror det er slik det skal være el. henger sammen; (jf, 
være opplest og vedtatt); (jf, et skalkeskjul); (jf, en sannhet med modifikasjoner). 
En veggpryd / veggpryd – 1. En person som bare ser på el. ikke har noe å komme med 
2. en jente som ikke blir budt opp til dans, (jf, sitte som veggpryd). 
En vekker / ulykken var en kraftig vekker (3) – 1. En person el. et apparat som vekker 
noen fra søvn 2. en person el. hendelse som vekker noen / noe til live el. gjør aktiv 
igjen 3. en påminnelse; en (kraftig) advarsel, (ofte etter tap el. uhell).  



                                                               
 

176 

En veklage / det reiste seg en veklage mot vedtaket (2) – 1. En jammerklage; bitter 
gråt 2. et klagekor; kritikk el. misnøye; (jf, et hylekor); (jf, et ramaskrik). 
En velling – 1. En tyntflytende grøtrett el. en tykk suppe 2. en flytende masse, (f eks. 
av sement og sand); (jf, gjøre vei i vellinga); (jf, få fart på sakene).   
En vellysting – En mann hvis livsførsel er preget av vellevnet og fritt seksualliv; (jf, 
en libertiner); (jf, leve herrens glade dager); (jf, hoppe i halmen / høyet med noen). 
En velynder – En person som støtter og hjelper (frem) noen, (særlig økonomisk); (jf, 
en mesen); (jf, være noens gode fe); (jf, en støttespiller).  
En vending / hun kan så mange gamle ord og vendinger (3) – 1. Det å vende el. snu 2. 
en liten tur; en snartur 3. et vanlig brukt språklig utrykk, bestående av to el. flere ord;  
En venn i nøden – Noen / noe som er til stor hjelp når trengs; redningen. 
En ventil – 1. En mekanisme som regulerer gjennomstrømming av væske el. gass 2. et 
rundt skipsvindu; et koøye 3. noe som gir avløp for innestengte følelser el. behov.  
En verden imellom / mellom – Jf, det er en verden mellom dem / oss; (jf, befinne seg 
på en annen planet); (jf, verden vil bedras); (jf, av den annen verden).  
En verdensborger – 1. Et menneske betraktet som medlem av verdenssamfunnet 2. en 
person som reiser mye og føler seg hjemme over hele verden, (og ikke er knyttet til 
sitt fødested); en kosmopolitt, (jf, være verdensvant); (jf, en ny verdensborger). 
En verdensmann / han ter seg som en verdensmann – En mann som ferdes, føler seg 
hjemme og kan føre seg i mange (fornemme) sammenhenger; en verdensvant el. 
beleven mann; (jf, en mann er en mann, og et ord er et ord).  
En verdensmester – 1. En person el. et lag som har vunnet et verdensmesterskap, 
(særlig i idrett) 2. en person som er veldig god til noe 3. en person som skryter og 
oppfører seg som han skulle vært verdensmester; (jf, en mester).  
En verkebyll / det nye teatret er blitt en verkebyll for bystyret (2) – 1. En avgrenset 
oppsamling av puss pga. infeksjon 2. et uløst problem (som ligger og gnager); en sak 
som skaper uenighet; (jf, en hodepine); (jf, gå rundt grøten). 
En verktøykasse / verktøykassen – 1. En kasse for el. med verktøy 2. brukes knyttet til 
de metoder som virksomheter kan ta i anvendelse for å fremme et formål el. de 
ferdigheter el. kunnskaper en person kan bruke i sitt yrke, (jf, ha noe i verktøykassen).  
En verpesjuk høne – 1. En høne som går og kakler og vil legge egg, (verpe) 2. jf, gå 
omkring som en verpesjuk høne; (jf, kakle (som høns)). 
En versemaker – En person som skriver mange (amatørmessige) sanger og vers. 
En veteran / han er en av veteranene på landslaget (2) – 1. En soldat med (lang) 
krigstjeneste el. FN - tjeneste 2. en person med lang (yrkes)erfaring, tjeneste el. 
virksomhet bak seg 3. en person som konkurrerer i veteranklassen; (jf, en senior). 
En vibrasjon / vibrasjoner / det oppsto romantiske vibrasjoner mellom dem – 1. En 
vibrerende bevegelse 2. en følelse el. stemning mellom to el. flere mennesker. 
En viderverdighet / viderverdigheter – En besværlig omstendighet; en situasjon preget 
av motgang og skuffelser; (jf, uten viderverdigheter). 
En vidundermedisin / det finnes ingen vidundermedisin mot skulking (2) – 1. En 
svært virkningsfull medisin 2. et effektivt middel el. tiltak for å løse et problem el. for 
å få noe på rett kjøl; (jf, en patentmedisin); (jf, en bitter / besk pille). 
En viking / han er litt av en viking og bader i sjøen hele året (3) – 1. En nordisk 
sjøkriger el. handelsmann i vikingtiden 2. en skandinav som i utlandet oppfører seg på 
en aggressiv el. oppsiktsvekkende måte 3. en modig, sterk el. hardfør person.   
En viktigper – En oppblåst, innbilsk el. viktig person; (jf, en blære). 
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En villbasse – 1. En person el. et dyr som er full av energi og utfoldelsestrang og 
derfor vanskelig å kontrollere, (ofte om et uregjerlig barn); (jf, en basse).  
En villkatt – 1. En katt som lever i vill tilstand 2. en temperamentsfull kvinne el jente.  
En villmann – 1. En mann med kraftig hår og skjeggvekst som ser vill ut, (ofte kledd i 
et skinn og med klubbe i hånda) 2. en person som lever utenfor sivilisasjonen 3. en 
brutal el. hensynsløs person som handler vilt og uberegnelig; (jf, et villdyr). 
En villspik – En vilter, morsom el. lystig kvinne / jente; (jf, en villkatt). 
En villstyring – En vill, vilter el. ustyrlig mann / gutt; (jf, en rabagast). 
En vindhane – 1. En vindfløy i form av en hane 2. en person som stadig holder seg 
fremme og vil være med el. dominere der hvor noe hender; (jf, en værhane).   
En vinglekopp – En vinglete el. vankelmodig person; en som ikke kan bestemme seg. 
En vinn - vinn situasjon – En gjensidig forsterkende situasjon; en situasjon som er 
gunstig for begge parter; (jf, vinne det store lodd / loddet); (jf, gå seierrik ut av noe). 
En vinner / vinner – 1. En person el. et dyr som vinner en konkurranse 2. en 
suksessrik person el. ting 3. et avgjørende slag som gir poeng, (f eks. i tennis).  
En VIP (a very important person) (eng)) – En høytstående person; en berømthet; (som 
får spesiell god service el. behandling); (jf, stille / sette noen på en pidestall). 
En virak – 1. En type harpiks som blir brukt til røkelse 2. en overstrømmende ros el. 
hyllest; en æresbevisning; et positivt oppstyr; (jf, rose noen opp i skyene). 
En virvelvind / han farer rundt som en virvelvind (2) – 1. Et plutselig og virvlende 
vindkast; en syklon; en tornado 2. en person som fyker rundt el. kommer i stor fart; en 
travel el. stresset person; (jf, være i vinden); (jf, ikke få snøret ut av båten). 
En viss mann – Brukes som omskrivning for fanden; (jf, male en viss mann på 
veggen); (jf, et visst sted); (jf, fanden og hans oldemor). 
En vitaminsprøytning / de nye tiltakene er en vitamininnsprøytning (2) – 1. En 
innsprøytning av vitaminer 2. en stimulans el. styrking for virksomheten el. bedriften 
3. en (personlig) oppmuntring el. suksess som gir nye krefter og økt pågangsmot.   
En vitsemaker – En person som stadig forteller vitser; en morsom el. fleipete person.  
En vittig hund – En vittig person; en morsom kar; (jf, en hund); (jf, et vittig hode). 
En viv / han har med seg sin nye viv, (spøkende) (2) – 1. En kvinne som er gift med 
en mann; en hustru 2. en kvinne (i sin alminnelighet); (jf, min hulde viv). 
En voldsom salve / litt av en salve – 1. En kraftig sprengning el. skuddserie 2. en sterk 
kritikk el. kraftig utskjelling; (jf, en bredside); (jf, en salve). 
En vomfyll / mange av låtene på konserten var bare vomfyll (2) – 1. (Næringsfattig) 
mat som metter og fyller magen 2. brukes om noe som er svulstig og innholdsløst. 
En vond drøm / det hele står for meg som en vond drøm (2) – 1. Et mareritt; nifse 
sansebilder i drømme 2. forestillinger man gjør seg i våken tilstand om en forferdelig 
situasjon el. grusom hendelse; (jf, male fanden på veggen); (jf, hun er som en drøm). 
En vott – 1. Et håndplagg med eget rom for tommelfingeren, (bladvott) 2. en 
uselvstendig el. viljeløs person; (jf, en dott); (jf, et mehe); (jf, ikke være noen vott).   
En vrangforestilling / mange har vrangforestillinger om forholdene i Kina (2) – 1. En 
sykelig forestilling, (sindsykdom) 2. en feilaktig oppfatning om noe; en uriktig 
forestilling om noe; (jf, et vrengebilde); (jf, en falsk profet).  
En vrangside / vrangsiden – 1. Den siden av et klesplagg som vender inn mot kroppen 
2. det ubehagelige el. problematiske med noen / noe 3. en utiltalende side av persons 
karakter, (f eks. tendensen til å være tverr og sur); (jf, snu vrangsiden ut).  
En vrangstrupe / vrangstrupen – 1. Brukes om luftrøret når noe går dit i stedet for i 
spiserøret 2. jf, få noen i vrangstrupen; jf, få noe i vrangstrupen. 
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En vrangvilje / vrangvilje – 1. En avvisende holdning; uvilje; fiendtlighet 2. 
manglende lyst el. velvilje; (jf, være vrang); (jf, slå seg vrang). 
En vriompeis – En umedgjørlig el. vanskelig person; en person som er vrien og vrang, 
(og ofte vrir på det som blir sagt); (jf, en kranglefant); (jf, vri og vrenge på alt). 
En vugge / vogge / Morgedal er skisportens vugge – 1. En spedbarneseng på meier 
som kan rugges 2. et sted der noe begynte el. oppsto; (jf, fra vugge til grav). 
En værgud / værgudene (alltid i flertall) / vi får stole på værgudene (2) – 1. En tenkt 
guddom som synes å bestemme været 2. været som det arter seg, med sin variasjon og 
sitt tilsynelatende skiftende lune; (jf, regne i strei strømmer); (jf, en gud). 
En værhane – 1. En vindfløy i form av en hane, (som dreier seg etter vindretningen) 
2. en person el. institusjon som skifter standpunkt etter den herskede stemning 3. en 
ustadig el. vinglete person; en opportunist, (jf, snu kappa etter vinden). 
En våghals – En svært vågal person; en dristig og uvøren person; (jf, en eventyrer). 
En våpenbror – 1. En person som kjemper sammen med en annen i krig 2. en person 
som kjemper for samme sak el. idé som en annen; (jf, en kampfelle). 
En våpendrager / han var en viktig våpendrager for snøskuterbruken (2) – 1. En som 
bar sin herres våpen og hjalp ham i kamp, (jf, en væpner) 2. en person som taler på en 
bestemt gruppes vegne el. kjemper for gruppens interesser; en trofast hjelper. 
En våt drøm – 1. En seksuell drøm som for menns vedkommende kan avsluttes med 
sædavgang i søvne, (speilegg på magen) 2. et inderlig ønske; (jf, en ønskedrøm). 
En walkover (eng) – 1. Det at en konkurrent blir tildelt seieren fordi motstanderen 
ikke stiller opp 2. det at en deltager el. et lag står over en omgang pga. ulikt antall 
deltagere 3. en kamp mot en svak motstander 4. det å bli valgt uten motkandidat. 
En workshop (eng) – 1. Et rom el. lite område der mekanisk arbeid utføres 2. et 
arrangement hvor en liten gruppe mennesker møtes for å diskutere et spesielt tema el. 
for å utveksle erfaringer; et arbeidsseminar; (jf, diskutere pavens skjegg). 
En xantippe – En arrig, stridslysten el. trettekjær (gift) kvinne, (stakkars Sokrates); (jf, 
et hespetre); (jf, slåss så busta / fillene / fjæra fyker). 
En yndling / hun er sjefens yndling – 1. En person (el. et dyr) som er gjenstand for 
særlig mye kjærlighet, sympati el. oppmerksomhet, (fra en bestemt person el. gruppe). 
En æresbevisning – En gjenstand, ærefull pris el. tittel som tildeles som tegn på heder, 
(innen kunst, forskning el. idrett); en høy utmerkelse; (jf, æres den som æres bør). 
En æresgjest – 1. En utvalgt gjest som man hedrer fremfor de andre 2. en person som 
en fest el. et selskap holdes til ære for; (jf, bære noen på gullstol). 
En æresrunde – 1. En seirende sportsutøvers tur rundt banen for å la seg hylle 2. en 
liten runde for å vise seg frem el. vise noe 3. det at en matrett bys rundt en siste gang 
uten at noen forsyner seg; (jf, ta kaka); (jf, ha alt å vinne og ingenting å tape).  
En ødeland – En person som sløser, særlig med penger; en ødsel person. 
En ønskedrøm – En forestilling om noe som man inderlig ønsker seg, men som 
sjelden blir til virkelighet; et ønske som nærmest er en illusjon. 
En ønskekvist – En gaffelformet kvist av løvtre som, når den holdes på en spesiell 
måte skal gi utslag på malm el. vannårer i bakken. 
En ønskeliste / flere mindre boliger står på kommunens ønskeliste (2) – 1. En liste 
over ting man ønsker seg, (f eks. til jul) 2. noe man håper vil skje el. la seg realisere. 
En ønsketenkning – En urealistisk tenkning som snarere avspeiler ønsker og håp enn 
de faktiske forhold; (jf, ønske seg månen); (jf, ønske seg gjennom gulvet).    
En ørefik – Et slag med håndflaten på siden av hodet; (jf, en lusing); (jf, en kilevink). 
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En ørkenvandring / valget gjør at partiet må ut på en ny ørkenvandring (2) – 1. En 
vandring i ørken, (som israelittene i bibelen) 2. en langsommelig, trøttende el. 
ørkesløs tilværelse el. virksomhet; (jf, en tidtrøyte). 
En ørkesløs aktivitet / tiden går med til ørkesløse prinsippdebatter – Noe som på en 
kjedsommelig måte bare fortsetter uten at det kommer noe nyttig el. et ønsket resultat 
ut av det; (jf, ørkesløs); (jf, uten mål og med). 
En ørn – 1. En stor rovfugl 2. en stolt og sterk person med et imponerende ytre 3. en 
person som er svært dyktig til noe; (jf, være en ørn til noe).  
En ørnenese – En krum, buet (dominerende) nese; en nese formet som et ørnenebb; 
(jf, et snyteskaft); (jf, få lang nese); (jf, ikke se lenger enn nesen rekker). 
En ørske / ørske / ørska – En forvirret el. sterkt åndsfraværende tilstand; (jf, i ørska). 
En østers – 1. En musling, (av og til med perle i) 2. en taus person 3. en person som 
hårdnakket holder munn el. nekter å si noe; (jf, være stum som en østers). 
En øvrighetsperson / myndighetsperson – En person som representerer en offentlig 
myndighet og har visse maktmidler, (ofte embetsmann el. tjenestemann). 
En øyenslyst / ganglaget hennes er den rene øyenslyst (2) – 1. En potteplante 2. noe 
som er svært pent å se på; noe vakkert; (jf, en åpenbaring). 
En øyensten / hun er sin fars øyensten – 1. Et barn el. slektning man elsker særlig 
høyt; en elsket person 2. en ting el. prosjekt en bestemt person omfatter med særlig 
interesse el. begeistring; (jf, være redd for noe som sin egen øyensten).   
En øyentjener – En person som oppfører seg innsmigrende og sleskt; en person som 
arbeider bare når det kan ses av andre, (særlig overordnede); (jf, en hykler). 
En øyeåpner / ulykken var en virkelig øyeåpner – Noe som får noen til å våkne el. se 
noe klart; noe som får noen til å innse el. erkjenne noe, (for første gang). 
En ågerkarl – En person som tar overpris el. på annen måte prøver å snyte andre; en 
mann som låner ut penger til svært høy rente; (også, ågerrente og ågerpris). 
En ånd – 1. En høyere bevissthet el. tankeliv; en sjel; et sinn 2. et gjenferd el. 
spøkelse 3. et menneske som utmerker seg intellektuelt; en personlighet, (jf, de store 
ånder) 4. jf, få ånden over seg; (jf, være i noens ånd); (jf, en lagånd).   
En åndselite / åndseliten – Brukes som en fellesbetegnelse på fremstående 
intellektuelle innenfor et samfunn; en intelligentsia; (jf, ha hode på rett plass).  
En åndsfrende / åndsfelle / åndsbror – En åndelig beslektet person (sett i forhold til 
noen); en som har lignende tanker, oppfatninger el. følelser som en annen.    
En åndsfyrste – En person med overlegen begavelse, (ofte ironisk). 
En åndshøvding – En ledende person innenfor åndslivet; (jf, en høvding). 
En åndspygmé / din åndspygmé – Brukes som skjellsord om el. til en person man 
synes oppfører seg tåpelig, el. som man synes er dum. 
En åpenbaring / hun er litt av en åpenbaring (3) – 1. En meddelelse fra en guddom 2. 
noe som plutselig blir helt klart for en 3. et betagende el. vakkert syn, (noen / noe).     
En åre / han har en poetisk åre (4) – 1. En blodåre 2. en vei med mye samferdsel el. 
trafikk, (en trafikkåre) 3. en strime av vann el. malm i jord el. fjell; 4 et særskilt talent 
el. anlegg, (for noe spesielt); (jf, legge inn årene).  
En årgangsvin – En særlig god og dyr (rød)vin; en slottstappet vin av en viss årgang.  
En årle morgenstund – Jf, i den årle morgenstund; (jf, morgenstund har gull i munn). 
En, to, tre – 1. Svært hurtig; på kort tid 2. plutselig; (jf, på en, to, tre). 
Ende med et brak – Gå riktig galt; slå helt feil; (jf, med dunder og brak). 
Ende med forskrekkelse / dette kan ende med forskrekkelse – Brukes oftest som en 
advarsel om noe som kan slutte el. ende riktig ille; (jf, slå seg kvekk i hjel). 
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Ende med knall og fall – Ende med dundrende nederlag el. fiasko (for noen); føre til 
sammenbrudd; (jf, gå ad undas); (jf, gå rett vest). 
Ende sine dager – Dø; (jf, trekke sitt siste sukk); (jf, legge vandrestaven ned). 
Enden på visa / enden på visa ble at alle gikk hjem – Slutten på det hele; resultatet, 
(oftest negativt); (jf, den gamle visa); (jf, halvkvedet vise). 
Endevende noe – 1. Vende opp ned på noe; snu helt om på noe 2. rote gjennom noe 
fra ende til annen, (for å finne noe bestemt); (jf, snu saken på hodet).   
Ene og alene / tapet skyldes ene og alene dårlig kondisjon – Bare; utelukkende. 
Enemerker – Jf, trenge inn på noens enemerker; (jf, rå / råde grunnen (alene). 
Eneste hane – Jf, være eneste hane i kurven; (jf, tå opp ved hanegal). 
Enhver blir salig i sin tro – 1. Enhver må finne sitt å tro på 2. den enkelte må selv 
gjøre sine valg; ingen har funnet den absolutte sannhet; (jf, tro kan flytte fjell). 
Enhver er seg selv nærmest – Brukes for å uttrykke at mennesket tenker først og 
fremst på sin egen fordel når det skal gjøre sine valg; (jf, være seg selv nok). 
Enhver er sin egen lykkes smed – Man må selv skaffe seg fremgang og lykke i 
tilværelsen; hver og en må ta ansvar for seg og sin fremtid. 
Enhver fugl synger med sitt nebb – Jf, hver fugl synger med sitt nebb. 
Enhver får feie for sin egen dør – Jf, feie for (sin) egen dør. 
Enhver har sitt kors – Alle har sin (tunge) skjebne og sine prøvelser; (jf, et kors). 
Enhver svigermors drøm – En veloppdragen, pen og kjekk ung mann.  
Enig og tro til Dovre faller – 1. Kjent fra grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i 1914, 
(enige og troe) 2. brukes for å uttrykke stor grad av enighet el. urokkelig samhold. 
Enker og faderløse – 1. Brukes (nå humoristisk) om fattige og vanskeligstilte, (som 
kan trenge hjelp) 2. vanlige folk, (jf, den gemene hop). 
Enn si / han var ikke rask til å gå, enn si løpe – Og enda mindre; og særlig; for ikke å 
snakke om; (jf, bedre sent enn aldri); (jf, blod er tykkere enn vann). 
Enn som så / hun er bedre enn som så – I større grad; mer enn middels; (jf, på det 
jevne); (jf, så som så); (jf, en fugl i hånden er bedre enn ti på taket). 
Enten du pistrer eller galer / piper el. galer – Enten du synes om det el. ikke; uansett 
hva du sier, (annerledes blir det ikke); (jf, om man pistrer el. galer). 
Entre scenen / alt ble klarere da ministeren entret scenen (2) – 1. Komme inn på 
(teater)scenen 2. dukke opp og gjøre seg gjeldende; (jf, lage en scene / sener). 
Eplet faller ikke langt fra stammen – 1. Barn velger ofte samme levevei el. har samme 
interesser som sin far el. mor 2. barn ligner sine foreldre. 
Er det fest så er det fest – Jf, skal det være fest, så la det være fest. 
Er det ikke det ene så er det det andre – Så snart det ene problemet er løst dukker det 
opp et annet; (jf, en ulykke kommer sjelden alene); (jf, det er ikke bare ett). 
Er du fra vettet – Jf, er du riktig klok; (jf, gå fra vettet); (jf, ta til vettet).  
Er du gal – 1. Bukes som utrop for å uttrykke forundring, beundring el. forargelse 2. 
brukes for gi en uttalelse større vekt el. understreke noe, (jf, ja / nei, er du gal). 
Er du på styr / stell – Jf, være på styr; (jf, er du gal); (jf, det er det smått stell med). 
Er du riktig klok – Brukes som utbrudd når man mener noen planlegger, gjør el. sier 
noe dumt el. vanvittig; (jf, være helt på styr); (jf, ikke være riktig klok). 
Er du spenna galen / gæren – Er du helt vill; har du gått aldeles fra vettet; (jf, være riv 
ruskende gal); (jf, være gal etter noen / noe), (jf, være galimatias) 
Er du vill – 1. Brukes for å uttrykke stor begeistring el. forbauselse 2. brukes for å gi 
et utsagn ekstra vekt; ja, er du vill; (jf, ja er du gal); (jf, være vill og gal).    
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Er og blir / forholdet til foreldrene er og blir problematisk – Brukes for å understreke 
at en tilstand, posisjon el. situasjon anses for uforanderlig; vedvarer å være. 
Ergre seg gul og grønn (over noe) – Ergre seg fryktelig (over noe); irritere seg 
grusomt (over noe); angre veldig på noe; (jf, bli / være grønn av misunnelse). 
Ergre seg skakk – Jf, ergre seg gul og grønn; (jf, bli / være fly forbanna). 
Erke - (prefiks) / erkebiskop; erkeengel (1) / erkefiende; erkesludder (2) – 1. Som den 
fremste el. høyeste i rang 2. i høy grad; av verste slag. 
Erklære noe for dødt og maktesløst – 1. Erklære at noe ikke lenger gjelder, (f eks. en 
bestemmelse) 2. oppheve noe; trekke noe tilbake; (jf, være stein død / steindød).   
Erobre verden / A-ha erobret verden (med sin sang) – Bli populær el. vinne gehør i 
store deler av verden; (jf, legge verden for sine føtter). 
Erte på seg en gråstein – Få hvem som helst sint på seg; (jf, kunne erte på seg en 
stein); (jf, ha et hjerte av stein). 
Et / en fossil – 1. En forsteining; en rest av svunne tiders planter el. dyr innleiret i 
bergarter 2. en levning el. noe gammelt man synes er svært lite tidsmessig 3. jf, en 
fossil, (også om person); (jf, være gammel og mett av dage). 
Et A – menneske – En person som er mest opplagt om morgenen; en person som 
vanligvis står opp tidlig og legger seg i rett tid om kvelden; (jf, et B – menneske). 
Et aber (ty) – Jf, det er et aber med det; (jf, en hake); (jf, et tankekors). 
Et adamseple – Et mannlig strupehode, (den fremre, synlige del); (jf, den gamle 
adam); (jf, være i adams drakt); (jf, hvor lenge var Adam i paradis). 
Et adelsmerke – 1. En fremtredende egenskap el. et særpreg som i særlig grad 
fremhever noen / noe 2. et tegn på en persons edelhet el. opphøyde egenskaper.  
Et akterspeil – 1. En aktervegg på en båt 2. en bakende; en rumpe, (jf, få seg et spark i 
akterspeilet); (jf, sitte på sin brede bak); (jf, lette på rumpa / ræva). 
Et albuerom / albuerom – 1. Rom til å bevege seg; (en) bevegelsesfrihet 2. frihet til å 
utfolde seg; (jf, få / ha albuerom); (jf, et armslag). 
Et alias (lat) – Brukes om et navn som dekker en annen identitet; et annet navn; et 
dekknavn; et pseudonym; (jf, alias); (jf, en alias); (jf, NN). 
Et alvorsord – En advarsel el. formaning; en kritisk kommentar; (jf, snakke et 
alvorsord med noen); (jf, et sannhetsord); (jf, få en oppstrammer). 
Et amerikansk øyemål – 1. En omtrentlighet; et mål på skjønn, (jf, et skipperskjønn) 
2. en tendens til å overvurdere el. overdrive; (jf, ikke skjønne bæret). 
Et anebilde – Et bilde av en slektning el. slektninger; et familieportrett.   
Et anegalleri / hele anegalleriet av søsken, foreldre osv. (2) – 1. En samling portretter 
(bilder el. malerier) som viser forfedrene til en person, (særlig de fornemme) 2. 
brukes (spøkende) om en persons familie; (jf, et slektstre).  
Et ankerfeste / partiet har sitt ankerfeste i byene (2) – 1. Et feste for ankeret i 
fjordbunnen 2. et hovedtilholdssted el. virkeområde 3. et fast holdepunkt. 
Et anstaltmakeri / det rene anstaltmakeri – Noe overdrevent el. omstendelig; et unødig 
arbeid; et pedanteri; (jf, en anstaltmaker); (jf, en petimeter). 
Et apropos (fr) / jeg kan komme med et lite apropos – En kommentar el. begivenhet 
som oppfattes som relevant for det aktuelle emnet; (jf, apropos). 
Et arbeidsjern – 1. Et jern (verktøy) til å utføre et arbeid med, (f eks. et brekkjern) 2. 
en person med stor arbeidskapasitet; en svært arbeidsom person; (jf, en arbeidshest). 
Et armslag / armslag – 1. Plass til å arbeide (med hendene) 2. anledning til å utfolde 
seg, (jf, få fritt armslag); (jf, få / ha albuerom).   
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Et arnested / et arnested for kriminelle (3) – 1. (Eg. et sted det gjøres opp ild) 2. et 
hjemsted; et utgangspunkt 3. et sted hvor noe oppstår og utvikler seg. 
Et arsenal / han har et arsenal av gode historier – 1. En bygning el. lagerplass for 
våpen og annet krigsutstyr 2. en stor samling el. mengde av noe. 
Et arvesølv / arvesølvet – 1. Sølvsaker som har gått i arv 2. verdier som man anser 
som umistelig, og som hver generasjon er forpliktet til å ta vare på og gi videre til de 
neste generasjoner; (jf, tale er sølv, men taushet er gull); (jf, taushet er gull). 
Et asen / ditt asen du er (2) – 1. Et esel (bibelsk) 2. brukes som skjellsord om en 
person man har litt imot; din tosk; (jf, et heldig asen); (jf, være sta som et esel).  
Et avgjørende skritt – Jf, ta et avgjørende skritt; (jf, ta det første skritt (mot noe)). 
Et avskum / avskum / ditt avskum (1) – 1. En avskyelig person; en slyngel 2. de 
verste personer i en gruppe el. befolkning; en berme. 
Et avsluttet kapittel – Noe som er slutt el. over for godt; noe man har lagt bak seg el. 
er ferdig med, (og gjerne glemmer); (jf, være et kapittel for seg).    
Et avtalt spill / avtalt spill – Et hemmelig samarbeid mellom to el. flere parter om et 
bestemt utfall el. forløp; (jf, drive maskepi med noen); (jf, et renkespill). 
Et B – menneske – En person som er mest opplagt utover dagen el. om kvelden; en 
som liker å ligge lenge, og å legge seg sent; (jf, et A – menneske).  
Et babbel / babl – 1. Språklig forvirring; uklar el. lite vakker tale 2. et tullprat; vås.  
Et bakholdsangrep – 1. Et overraskende angrep bakfra, (også militært) 2. et illojalt 
angrep el. svik fra noen man stolte på; (jf, angrep er det beste forsvar).  
Et bakslag / bakslag – 1. Det at en omdreining plutselig slår i motsatt retning 2. en 
rekyl, (i et skytevåpen) 3. et negativt el. uønsket resultat; (jf, et tilbakeslag). 
Et bakteppe – 1. Et dekorert teppe som henger i bakgrunnen, (f. eks. på scenen) 2. noe 
som viser bakgrunnen for el. sammenhengen i en sak el. situasjon. 
Et ballespark – 1. Et (smertefullt) spark i pungen, (testiklene) 2. en kraftig kritikk el. 
ironisk omtale, (ofte i overkant el. urimelig); (jf, ta mannen og ikke ballen).  
Et banesår / banesår / politikeren fikk banesår av den saken (2) – 1. Et dødelig sår 2. 
noe (negativt) som stopper el. setter sluttstrek for noen / noe; (jf, et dødsstøt).   
Et barn av sin tid / den nye skolen er et barn av sin tid – Et menneske el. en institusjon 
som er preget av den tid man lever i, (f eks. levemåte el. kultur). 
Et barometer – 1. Et instrument til måling av lufttrykk 2. et tenkt instrument som 
måler noe annet enn trykk, (f, eks. stemning el. politisk støtte); (jf, barometeret står på 
jordskjelv); (jf, en målestokk); (jf, bli målt og veid). 
Et basketak / det var litt av et basketak å dra inn laksen (2) – 1. En voldsom kamp; et 
slagsmål, (jf, et nappetak) 2. et hardt slit el. kav; (jf, ha et svare strev med noe).  
Et bein / slåss om beinet (3) – 1. En knokkel 2. en underekstremitet; et ganglem 3. et 
prestisjebetont el. innbringende verv; en bistilling, (jf, det er mange om beinet). 
Et beinrangel – 1. Et skjelett; en beingrind 2. en svært tynn el. radmager person; (jf, 
være bare skinn og bein); (jf, ha bein i nesen); (jf, stå på egne bein). 
Et beinspark – 1. Det å spenne bein; en beinkrok 2. det å legge hindringer i veien for 
noen el. noe, evt. på en ufin måte; (jf, spenne beinkrok).  
Et beite / et fristende beite(område) for reklamefolk (2) / et sterkt beite (3) – 1. Et 
gressområde hvor kveg beiter; en beitemark 2. et arbeidsområde; et virkefelt, (jf, 
skifte beite) 3. en gruppe personer, (særlig idrettsutøvere); (jf, en beitemark). 
Et benkeforslag / hans navn var et benkeforslag – Et forslag som ikke er forberedt, (av 
valgkomité el. styre), men legges frem av enkeltperson direkte på møtet. 
Et bevinget ord – Jf, bevingede ord; (jf, store ord og fett flesk).  
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Et bikkjeslagsmål / møtet utviklet seg til det rene bikkjeslagsmål (2) – 1. Et slagsmål 
mellom hunder 2. et iltert oppgjør; en knallhard kamp el. konkurranse. 
Et bilde sier mer enn tusen ord – En idé el. beskrivelse kan formidles bedre og mer 
effektivt med et bilde enn med ord; en fagtekst blir alltid bedre om bilder er med. 
Et billedlig uttrykk – Et uttrykk som beskriver noe ved assosiasjon fra en ting til en 
annen el. ved hjelp av et bilde; (jf, billedlig talt); (jf, være noens uttrykte bilde). 
Et billedspråk – 1. En språklig uttrykksmåte der man beskriver og levendegjør det 
man vil si noe om, (f eks. tanker el. følelser) ved hjelp av sammenligninger, metaforer 
og utrykk, (f eks. fra naturen el. dagliglivet) 2. en karakteristisk uttrykksmåte innen 
billedkunst og film; (jf, en billedlig fremstilling). 
Et billig poeng – Et lettkjøpt, banalt el. tarvelig argument; (jf, skåre billige poeng); (jf, 
et poeng); (jf, en billig vits); (jf, slippe billig fra noe).   
Et blaff / at hun vant rennet, var nok bare et blaff – 1. En kortvarig oppblussing av ild; 
et kort vindpust 2. en kortvarig (for)bedring; (jf, gi blaffen). 
Et blekansikt – En betegnelse indianerne brukte på de hvite; (jf, en rødhud). 
Et blikk / blikk / hun har blikk for møblering (3) – 1. Et øyekast; et glimt, (jf, kaste et 
blikk på noen / noe) 2. et uttrykk i øynene, (f eks. et stirrende blikk) 3. sans, syn el. 
forståelse; (jf, ha et skarpt blikk for noe); (jf, ha god smak). 
Et blikkfang – 1. Noe som er beregnet på å tiltrekke seg publikums oppmerksomhet, 
(f eks. bilde el. tekst i en reklame) 2. noe som tiltrekker seg noens blikk el. 
oppmerksomhet uten videre, (ved sin skjønnhet eller særpreg), (ofte en pen kvinne). 
Et blindspor – 1. Et (jernbane)spor som ender blindt, (stopper etter et stykke) 2. et 
spor el. fremgangsmåte som ikke fører frem 3. en tanke, idé, el. teori som ikke fører 
til noe positivt; (jf, en blindgate); (jf, komme inn på et blindspor). 
Et blinkskudd / gaven var et blinkskudd (3) – 1. Et skudd som treffer blinken 2. en 
treffende el. presis gjengivelse (av noe) 3. en stor suksess el. seier; noe svært 
vellykket; (jf, en fulltreffer); (jf, være midt i blinken). 
Et blodbad / kampen utviklet seg til det rene blodbad – En voldsom blodsutgytelse, 
særlig ved overfall på mange mennesker med mange drepte el. sårede.  
Et blodsbånd – Et kjødelig slektskap; (jf, et slektskapsbånd); (jf, blodets bånd). 
Et blodslit – Et forferdelig slit; et strev uten like. 
Et blomkåløre / blomkålører – 1. Et deformert el. knudrete øre, (særlig hos boksere) 2. 
påfallende store og utstående ører; (jf, koke bort i kålen); (jf, gjøre kål på noen / noe). 
Et blomstrende språk – Jf, en blomstrende stil; (jf, en språkblomst). 
Et blåbær / blåbær – 1. Et bær av plante i lyngfamilien 2. en bagatell; en enkel sak;  
småtterier; noe som er lite å bry seg om; (jf, bare blåbær); (jf, være bare peanøtter).  
Et blått øye – Et øye der huden rundt er mørk pga. blodutredninger, etter slag i 
ansiktet; (jf, en blåveis); (jf, være blåøyd); (jf, ha øye for noen / noe).  
Et bol / stedet er litt av et bol (2) – 1. En bolig for mange smådyr el. insekter, f eks. 
musebol el. vepsebol 2. et samlingssted el. tilholdssted for mange (lugubre) personer; 
(jf, en bule); (jf, en syndens pøl); (jf, et reir).  
Et bombenedslag / det var et bombenedslag av en film (2) – 1. Et nedslag av en 
(militær) bombe 2. noe som vekker sterk oppsikt; et lite sjokk; (jf, en bombe). 
Et bomskudd / tiltaket var et fullstendig bomskudd (2) – 1. Et skudd som ikke treffer, 
(blinken el. målet) 2. noe som er mislykket el. helt forfeilet 3. en antagelse el. påstand 
som ikke rammer; (jf, en helbom); (jf, gå åt skogen). 
Et bondefangeri – Brukes om det å lure, snyte el. svindle (godtroende) personer; (jf, 
en bondefanger); (jf, et gudsord fra landet); (jf, bønder i by’n). 
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Et bondevett – Et vanlig sunt vett; et godt skjønn; (jf, sunt bondevett). 
Et botemiddel – Et hjelpemiddel; et middel til å råde bot på noe. 
Et brageløfte / Høyre gir et brageløfte om storstilt veibygging (2) – 1. Et høytidelig 
løfte om storverk el. heltedåd, (i norrøn mytologi) 2. et løfte som kan bli vanskelig å 
oppfylle; et (for) stort løfte; (jf, ta munnen for full). 
Et brassespark, (brasilianerspark) – Et spark i fotball ved at spilleren kaster seg 
bakover og sparker ballen over seg i den retning han hadde ryggen. 
Et bravurnummer / fiolinisten avsluttet med sitt bravurnummer – Brukes om noe 
(teknisk) krevende som utføres på en sikker og overbevisende måte, (med bravur); (jf, 
et glansnummer); (jf, være en mester til noe); (jf, en guds gave). 
Et bremsespor / bremsespor – 1. Et spor etter bildekk i asfalten, pga. brå oppbremsing 
2. et avføringsmerke i underbuksa; (jf, være på sporet); (jf, ikke det spor). 
Et brennbart spørsmål – Et kontroversielt, følelsesladet el. ømtålig spørsmål; et tema 
som skaper diskusjon el. strid; (jf, det store spørsmål). 
Et brennende spørsmål – Et svært presserende spørsmål; en sak det er svært viktig å 
få løst; et brennaktuelt tema; (jf, et spørsmål om liv og død). 
Et broderfolk / vårt svenske broderfolk – Brukes (litterært) om forhold til et annet folk 
som det står meget nær i avstamning el. språk; (jf, søta bror). 
Et bruderov – 1. En form for seremoni der bruden «røves» og føres til brudgommen 2. 
en illegal handling der en utfordrer røver el. overtaler bruden til å rømme med seg.   
Et brushode – 1. En hissig og oppfarende person 2. en person som lett lar seg rive 
med og derfor handler overilt; (jf, en brusehane); (jf, bruse med fjærene). 
Et buljongpar – 1. Et svakt og uinteressant par i skøyteløp, (så publikum kan gå og 
kjøpe seg buljong) 2. brukes også om uinteressante innslag i andre sammenhenger. 
Et bøllefrø – En rampegutt; en rakkerunge; (jf, en slamp). 
Et close race (eng) / det ligger an til close race mellom partiene (2) – 1. Det at to el. 
flere konkurrenter kommer i mål (nesten) samtidig 2. en tett el. jevnbyrdig 
konkurranse mellom personer el. grupper; (jf, en racer / reser). 
Et columbi egg – 1. Et egg Columbus får til å stå ved å knuse en ende mot bordet 2. 
en rimelig enkel, men genial løsning på et uløselig problem. 
Et dacapo / da capo – 1. Gjentagelse av et musikknummer på publikums oppfordring 
2. en begivenhet som gjentar seg og forløper på samme måte som første gang. 
Et crazy (eng) påfunn – Et sprøtt el. vanvittig påfunn; en vill idé; (jf, en crazy type). 
Et damoklessverd – 1. (Et sverd hengende i et hestehår over Damokles hode, (mens 
han fikk sitte på herskerens trone)) 2. (et symbol for) en overhengende fare; en stadig 
truende fare; (jf, noe henger over noens hode som et damoklessverd). 
Et daukjøtt / daukjøtt – 1. Følelsesløst vev i sår 2. slappe muskler 3. en overflødig el. 
uproduktiv del av noe, (f eks. organisasjonen el. parti) 4. personer som gjør lite nytte 
for seg, (og er trege el. passive); (jf, ta sin død av noe). 
Et delikat spørsmål – En ømtålig el. kinkig sak, (som krever takt); et pinlig emne.  
Et dill / dill / dilldall / har du hørt sånt dill – Tøys; tull; vrøvl; (jf, et visvas).  
Et dingeldangel / dingeldangel / vi har mest dingeldangel på juletreet – En liten, billig 
pryd el. pyntegjenstand som henger (og dingler); (jf, et krimskrams). 
Et djevelens verk – Jf, djevelens verk; (jf, det har fanden skapt). 
Et dobbeltspill – En bedragersk adferd der man samtidig inntar to uforenelige roller; 
en uærlig el. tvetydig oppførsel; (jf, ha et bein i hver leir); (jf, et skuespill). 
Et dolkestøt – 1.Et stikk med en toegget kniv 2. et lumsk el. forrædersk angrep; (jf, bli 
dolket i ryggen); (jf, et bakholdsangrep); (jf, stikke en kniv i ryggen på noen).  
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Et dollarglis – En stor og flott amerikansk bil, (der kjølegrillen gliser); en luksusbil. 
Et dovendyr – 1. Et søramerikansk pattedyr som lever i trærne og beveger seg 
langsomt 2. en doven person; (jf, en dovenpels); (jf, en latstokk). 
Et dragsug – 1. En sugende bevegelse der sjøen drar seg sammen, (f eks. etter en båt 
som har gått ned) 2. det å bli revet med i noe av krefter utenfor en selv; bli rammet av 
en felles ulykke; (jf, følge med i dragsuget); (jf, gå med i dragsuget).  
Et drawback (eng) / lang reisetid er et drawback – En ulempe; et minus; (jf, et aber). 
Et drepende blikk – Et rasende el. tilintetgjørende blikk; et nådeløst øyekast; (jf, hvis 
blikk kunne drepe); (jf, finne nåde for noens øyne). 
Et drikk og vær glad – Brukes som oppfordring om å glede seg og nyte livet. 
Et drog – En lat og udugelig person; en slask; (jf, en døgenikt). 
Et drømmeland / han er langt inne i drømmeland (2) – 1. En fantasiverden; et 
oppdiktet idealsted 2. et behagelig sted man er i en drøm; (jf, en drømmeverden). 
Et drømmeslott / planene hennes er et rent drømmeslott (2) – 1. Et fantastisk fint slott 
2. en urealistisk forestilling; en uvirkelig fremtidsvisjon; (jf, en ønskedrøm). 
Et drømmesyn – 1. En synsopplevelse som forekommer i el. minner om en drøm; et 
fantasibilde 2. et utrolig (vakkert) syn; et fantastisk syn; (jf, en drøm). 
Et drøyt stykke – 1. En ganske lang strekning el. avstand 2. jf, et stivt stykke. 
Et dusinmenneske / hun er et typisk dusinmenneske – Et ordinært menneske; et 
anonymt menneske; (jf, et gjennomsnittsmenneske); (jf, den jevne mann). 
Et duskregn / duskregn – Et fint og lett regn; tåkeregn; (jf, et øsregn). 
Et dydsmønster – En person som er el. vil være et eksempel på dyd, (og bare gjøre 
riktige el. moralske ting), (ofte ironisk); (jf, en glorie). 
Et dødfødt barn – 1. Et barn av menneske el. dyr som er dødt ved fødselen 2. noe som 
er ugjennomførlig; noe som på forhånd er dømt til å mislykkes; (jf, være dødfødt).  
Et dødpunkt / forestillingen var uten dødpunkter (2) – 1. Et punkt der en maskindel 
skifter retning 2. noe kjedelig som ikke fanger oppmerksomheten; en uinteressant del 
3. et punkt der det låser seg og man ikke kommer videre, (f eks. i forhandlingene). 
Et dødskyss – 1. Et kyss som medfører døden 2. en tilsynelatende vennlig gest som 
etterfølges av en illojal handling 3. en begivenhet el. et forhold som forhindrer el. 
vanskeliggjør eksistensen av noe; (jf, et judaskyss); (jf, tveegget sverd).  
Et dødsstøt / samarbeidet fikk dødsstøtet (2) – 1. Et siste drepende støt, stikk el. hogg 
2. en begivenhet el. et forhold som innebærer den endelige avslutning på en aktivitet 
el. et forhold; (jf, få dødsstøtet); (jf, være død og begravet).   
Et dødt løp / dødt løp / det er dødt løp mellom Høyre og Arbeiderpartiet (2) – 1. Et 
uavgjortresultat i en idrettskonkurranse, (løp el. kamp) 2. et (nesten) likt resultat el. 
status i andre sammenligninger; (jf, være like gode).  
Et dødvann / dødvanne – 1. Et farvann med ulike vannlag, (som kan skape 
styringsvansker for skip) 2. jf, ligge i dødvanne(t); (jf, bringe noe ut av dødvanne(t)). 
Et dårlig papir – En uhederlig person; en person som har dårlig ord på seg.  
Et ekko / ekko – 1. En lydbølge som kastes dempet tilbake 2. noen som gjentar noe på 
en uselvstendig måte; en som jatter med, (jf, være et ekko av noen) 3. en oppsikt el. 
påvirkning, (jf, gi ekko); (jf, være som et ekko fra fortiden). 
Et ekte mannfolk – En voksen el. fullblods mann; en mandig, uredd og ujålete mann. 
Et eldorado / øya er et eldorado for fugleelskere (2) – 1. Et land full av gull og 
rikdommer (f eks. Sør-Amerika i oppdagelsenes tid) 2. et sted med rikdom, overflod 
og muligheter av alle slag; (jf, et paradis); (jf, et mekka). 
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Et elfenbeinstårn – En opphøyd isolasjon fra omverdens problemer; (jf, en pidestall); 
(jf, leve i sitt elfenbeinstårn); (jf, være høyt på strå). 
Et elskovsrede – Et sted hvor et par dyrker elskov, (ofte spøkende). 
Et endelikt / endelikt / et sørgelig endelikt (1) / dette kan bli OLs endelikt (2) – 1. En 
avslutning på et menneskes tilværelse; død 2. et opphør; en slutt el. tilintetgjørelse. 
Et enemerke / enemerker – 1. Et jord- el. jaktområde som er én manns eiendom 2. 
eget område, fag el. arbeidsfelt som er forbeholdt en bestemt person; noens domene; 
(jf, trenge inn på noens enemerker); (jf, råde grunnen (alene)). 
Et englebarn / han er ikke akkurat noe englebarn (2) – 1. Et snilt og veloppdragent 
barn 2. en eksemplarisk, snill og pliktoppfyllende person; (jf, en engel). 
Et enøyd resonnement – Et ensporet el. sneversynt resonnement; (jf, være enøyd). 
Et erkefjols / ditt erkefjols – Et kjempefjols; (jf, et fjols); (jf, en kronidiot). 
Et erteris / erteris – 1. En ertestengel med blad og blomster 2. (kallenavn på) to gode 
venner som stadig henger sammen; (jf, henge sammen som erteris). 
Et esel – 1. Et lite, langøret dyr i hesteslekten 2. en person man synes er dum el. sta. 
Et eselspark – 1. Et spark av et esel 2. et urimelig el. lumpent (og hånlig) angrep, (på 
en forsvarsløs person man tidligere har fryktet); (jf, være sta som et esel). 
Et eseløre / eselører – 1. Et øre på et esel 2. et brettet bladhjørne i en bok 3. en krøllet 
skjortesnipp; (jf, være sta som et esel); (jf, spisse ørene / ører).  
Et ess – 1. Et spillekort av høyeste verdi 2. en særlig fordel el. et fortrinn som man 
(når sjansen byr seg) kan benytte 3. en person som er særdeles dyktig innen et felt. 
Et ettermæle / hun var oppsatt på å få et godt ettermæle – En dom av ettertiden; en 
anseelse el. et omdømme, (etter døden); (jf, ha godt ord på seg). 
Et etterspill / etterspill / statsrådens uttalelse fikk etterspill i Stortinget (3) – 1. Et 
avsluttende (kort) musikkstykke; et postludium 2. de siste takter som avrunder en 
sang 3. en ubehagelig følge av en forutgående begivenhet; (jf, et nachspiel).    
Et eventyr / hun hadde på seg et eventyr av en kjole (4) – 1. En folkelig oppdiktet 
fortelling 2. en spennende hendelse el. opplevelse 3. en erotisk el. pikant opplevelse 4. 
noe utrolig vakkert 5. et vellykket el. lønnsomt prosjekt, (f eks. oljeeventyret). 
Et fait accompli (fr) – Et fullbyrdet faktum; en avgjort sak; en kjensgjerning; (jf, stå 
overfor et fait accomplis); (jf, en sannhet med modifikasjoner). 
Et falkeblikk – 1. Et skarpt, gjennomtrengende blikk 2. en evne til ikke å la noe unngå 
sin oppmerksomhet; (jf, følge noen / noe med et falkeblikk); (jf, et ørneblikk).  
Et fallrep – 1. En utvendig stige på et skip 2. jf, på fallrepet.  
Et fantasibilde – 1. Et bilde el. maleri som ikke har et naturalistisk motiv 2. en indre 
forestilling i visuell form 3. en urealistisk forestilling (om noe), (jf, et luftslott).  
Et fantasifoster – En urealistisk plan el. forestilling, sprunget ut av en urimelig fantasi. 
Et fantord / sneiord / slengord, (oftest flertall) – En spydighet. 
Et farvann – 1. Et vannområde hvor båter kan ferdes 2. jf, et urent farvann. 
Et fasitsvar / det finns ikke fasitsvar på alle spørsmål – Et entydig svar; en bestemt 
løsning; (jf, en fasit); (jf, en dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare). 
Et fast uttrykk – En språklig formulering med fast forbindelse av ord, ofte med 
overført el. billedlig betydning; (jf, en talemåte); (jf, et stående uttrykk).  
Et fatamorgana / fata morgana (it) – 1. Et synsinntrykk, (særlig i sterk varme); en 
luftspeiling; en hildring 2. en forestilling uten bakgrunn i virkeligheten.  
Et fattig språk / norsk er slett ikke et fattig språk – Et enkelt språk med et lite 
ordforråd og valgmuligheter; (jf, ha / føre et fattig språk); (jf, et rikt språk). 
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Et fe / ditt fe / den dama er dum som et fe (2) – 1. Brukes kollektivt om husdyr, 
krøtter 2. brukes om en dum el. stupid person 3. brukes som skjellsord; (jf, en fe). 
Et fehode / ditt fehode – En tåpelig person; en tosk; (jf, en sau); (jf, folk og fe). 
Et feilskjær – 1. Et forkjært skjær i skøyteløp 2. et feiltrinn; en uheldig el. utilsiktet 
handling; en tabbe; (jf, gjøre skam på noen); (jf, ha noe sittende på seg). 
Et feilspor – Et galt spor; en uheldig utvikling; (jf, komme inn i et feilspor).  
Et feilsteg – 1. Et uheldig, forkjært steg / skritt 2. et mistak; en bommert; en urett. 
Et felttog / et felttog mot narkotika – 1. En større militær operasjon 2. en kampanje; 
en bred aksjon el. kamp mot (el. for) noe; (jf, et korstog). 
Et fengsel – 1. En bygning for straffedømte 2. noe som hindrer noens frihet. 
Et fiffig knep – Et snedig påfunn; en listig el. lur handlemåte; (jf, en fiffig løsning).   
Et fikenblad / fikenblad – 1. Et blad fra fikentreet 2. et forhold som skjuler noe 
(fordekt), (handling el. holdning) 3. noe man søker å skjule sin nakenhet med. 
Et fiksfakseri / fiksfakserier – 1. Et smart knep på kanten av det tillatte; et lureri 2. et 
krumspring; (jf, dikkedarer); (jf, narre noen opp i stry). 
Et filigransarbeid – 1. Et ornament el. utsmykning med fletting av gull el. sølvtråder, 
ofte med mange små, fine forgreninger 2. et svært detaljert arbeid; et pirkarbeid. 
Et firkløver – Jf, et trekløver; (jf, en firkløver); (jf, tale med kløyvd tunge). 
Et fjes / det var mange kjente fjes å se (3) / du skulle sett fjeset hans (2) – 1. Et ansikt 
2. et ansiktsuttrykk, (jf, sette opp et uskyldig fjes) 3. en person, (jf, et nytt fjes). 
Et fjols / ditt fjols – 1 En tåpelig el. fjollete person 2. en som oppfører seg 
ubetenksomt el. dumt 3. brukes som skjellsord; din tosk; (jf, et erkefjols).     
Et flaggskip / det nye bilmerket er fabrikkens flaggskip (3) – 1. Et fartøy i flåten der 
øverstkommanderende har tilhold 2. det nyeste el. fineste skipet et rederi eier 3. noe 
som er representativt og gir status; noe som er best innen sin kategori. 
Et flammende blikk – Et blikk som utstråler følelser el. temperament; et brennende, 
glødende el. oppildnende blikk; (også, en flammende appell el. begeistring). 
Et flaneri – Et kåseri el. en artikkel i en lett, slentrende stil; (jf, en flanør). 
Et flankeangrep – 1. Et angrep i flanken (inn fra siden) på fienden 2. et angrep på et 
sårt punkt; et ufint angrep, (f eks. i en diskusjon); (jf, angrep er det beste forsvar). 
Et flisespikkeri / flisespikkeri – Det å henge seg opp i bagateller; det å pirke på 
detaljer; (jf, et hårkløveri); (jf, spikke fliser); (jf, en petimeter).  
Et flor / Norge har et flor av gode kunstmalere (2) – 1. En mengde av vakre, 
utsprungne blomster 2. en stor, ypperlig samling av noe; (jf, stå i full flor). 
Et fnugg – 1. Et svært lite stykke av stoff, snø, støv el. annet lett materiale 2. noe 
svært lite (og ubetydelig); (jf, ikke det dust). 
Et fokus / fokus – 1. Et (det) punkt hvor lysstrålene fra en samlelinse møtes 2. en 
særlig oppmerksomhet el. interesse som rettes mot en person, institusjon el. et emne. 
Et folkedyp / folkedypet / tanker som rører seg i folkedypet – Brukes for å uttrykke 
noe som skjer el. skjuler seg blant folk, særlig i de lavere lag, (jf, den gemene hop). 
Et folkesnakk / folkesnakk / dette er bare folkesnakk, (ikke noe å bry seg om) – Folks 
snakk om andre mennesker, særlig om deres privatliv; slarv; (jf, på folkemunne). 
Et forkle – 1. Et klesplagg til beskyttelse av et finere antrekk 2. en person som passer 
på en annen, (jf, en anstand); (jf, passe på som en smed). 
Et forløsende ord / forløsende ord – Et avgjørende el. klargjørende utsagn, som letter 
stemningen el. løser opp spenningen; (jf, si det forløsende ord). 
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Et fornuftsekteskap – 1. Et ekteskap inngått av praktiske grunner og ikke av 
kjærlighet 2. et samarbeid el. en sammenslutning av praktiske el. forretningsmessige 
grunner; en lønnsom fusjon; (jf, være to alen av samme stykke). 
Et forspill – 1. En musikkstykke som innleder en forestilling 2. noe som danner 
opptakten til en senere begivenhet 3. en seksuelt stimulerende kjæling før samleie.  
Et forsvinningsnummer – Det plutselig å bli helt borte, (for en stund); det å stikke av, 
(når det er utsikt til noe ubehagelig); (jf, lage et forsvinningsnummer). 
Et fossil – Jf, et / en fossil; (jf, en fossil); (jf, være gammel som Metusalem). 
Et fotfeste – 1. Et militært strandhogg 2. et feste for foten, (f eks. i fjellveggen) 3. et 
grunnlag for tro el. tilværelse 4. etablere seg varig; få solid innpass, (f eks. i et 
marked); (jf, få fotfeste); (jf, miste fotfeste). 
Et fransk kyss – Et kyss der tungene er i kontakt med hverandre; et tungekyss; (jf, en 
fransk visitt); (jf, en fransk åpning); (jf, kysse og kline). 
Et frasagn / frasagn / det går frasagn om hennes tapperhet – En beretning om noe 
usedvanlig som har hendt, (for lenge siden); en kjent (og kanskje sann) historie. 
Et fredelig hjørne (av verden) – 1. Et område uten krig el. konflikt 2. et rolig sted; en 
avsides krok; (jf, bli trengt opp i et hjørne); (jf, være like om hjørnet). 
Et fremmedlegeme / han er et fremmedlegeme i partiet (3) – 1. En partikkel el. del 
som ikke hører organisk til i noe, (og kan volde skade) 2. noe som ikke harmonerer 
med omgivelsene 3. en person som ikke har en naturlig tilhørighet i en gruppe. 
Et fremmedord / trening er et fremmedord for henne (2) – 1. Et ord fra et annet språk 
som ikke er blitt tilpasset språket 2. brukes om noe noen ikke har særlig kjennskap til 
el. bryr seg om; (jf, holde ord); (jf, en fremmed fugl). 
Et frimerke – 1. Et verdimerke til å klistre på en postsending 2. en spiller i ballidrett 
som ligger tett opptil og passer på en bestemt motspiller, (jf, sette frimerke på noen).  
Et friskt pust – 1. Noe som er nytt, annerledes el. utradisjonelt og derfor velkomment 
2. en person som bidrar til nytenkning el. som liver opp i omgivelsene. 
Et fromt ønske – Et ydmykt ønske; et ønske man ikke venter vil bli oppfylt. 
Et frontalangrep / opposisjonen gikk til frontalangrep på forslaget (2) – 1. Et angrep 
mot fiendens fremste linjer 2. et kraftig verbalt angrep på el. hard kritikk av noen / 
noe; (jf, gå til frontalangrep på noen / noe); (jf, bruke (på noen)). 
Et froskeskudd – Et håndballskudd over muren til motstander, med høyt hopp i 
froskepositur; (jf, sveve i løse luften); (jf, s noe i froskeperspektiv). 
Et froskeperspektiv – Et perspektiv f eks. et bilde der alt ses nedenfra; (fra bakken).  
Et frynsegode / frynsegoder – En økonomisk fordel el. et gode som en arbeidstaker 
kan ha i tillegg til lønn, (f. eks fri telefon el. rimelige reiser). 
Et fugleperspektiv – Et perspektiv f eks. et fotografi der alt ses ovenfra, (fra luften). 
Et funn / den nye keeperen er et funn (4) – 1. Det å finne noe, (tilfeldig el. etter leting) 
2. en gjenstand som er blitt funnet 3. et godt og billig kjøp 4. en person som egner seg 
særlig godt til noe, (f eks. jobb el. idrett); (jf, gjøre et kupp).  
Et fyndord – En kort, treffende og ordspråklignende vending el. talemåte, (f eks. 
øvelse gjør mester); (jf, et ordspråk); (jf, et slagord). 
Et fyord / profitt er ikke lenger et fyord i U – hjelpen (3) – 1. En ed; et obskønt ord 2. 
et ord som har en nedsettende el. negativ klang, og som derfor kan oppfattes som 
upassende 3. et ord el. uttrykk som vitner om en spesiell holdning, og derfor betraktes 
med skepsis; (jf, et tabuord); (jf, ikke ta i sin munn). 



                                                               
 

189 

Et fyrtårn – 1. Et tårn med blinkende lys på en holme el. et skjær 2. en svært høy 
person 3. en person som rager over alle andre (på sitt område) 4. en virksomhet el. 
bedrift som ruver og viser vei; (jf, en stjerne); (jf, rage opp / høyt). 
Et fyrverkeri / hun er et fyrverkeri av en kvinne (2) – 1. Raketter o l med lys og 
knalleffekter 2. en livlig, sprudlede el. temperamentsfull person 3. en frisk el. 
glitrende forestilling el. opptreden; (jf, en kruttønne).  
Et første skritt – Et initiativ; en begynnelse; en start; (jf, ta det første skritt mot noe). 
Et fårete smil – Et dumt el. fjollete smil; et plaget smil; (jf, være dum som en sau). 
Et galehus / her ser det ut som et galehus (3) – 1. Et oppholdssted for sindsyke 
mennesker 2. et sted hvor folk oppfører seg som vanvittig, (også et hjem) 3. et sted 
som ser forferdelig (rotete) ut, (jf, se ut som et bomba horehus).  
Et galimatias / galimatias – Meningsløs el. vanvittig tanke, handling el. plan; sludder. 
Et galmannsverk / galmannsverk – En vanvittig handling el. plan; noe dumdristig. 
Et gammelt ord / det er et gammelt ord som sier – Brukes om tradisjonelle tankespråk 
og fyndord; et gammelt visdomsord; (jf, bevingede ord). 
Et gangsyn / gangsyn – 1. En god nok synsevne til (så vidt) å kunne gå alene 2. en 
(rimelig) god vurderingsevne; en viss fornuft; (jf, mangle gangsyn).  
Et gehør / gehør – 1. En evne til å oppfatte (og gjengi) musikk 2. fortåelse; respons.  
Et gemakk – Et staslig el. fornemt værelse, (ofte kongelig); (jf, i de indre gemakker). 
Et gemytt / gemytt / ha et følsomt gemytt (1) / han er et urolig gemytt (2) – 1. De 
indre personlige egenskapene som styrer en persons måte å oppføre seg på 2. brukes 
om person som har et bestemt temperament; (jf, et sinnelag); (jf, roe gemyttene).  
Et gespenst / med den hatten ser jeg ut som et gespenst (2) – 1. Et gjenferd; et 
spøkelse 2. en person el. et vesen som ser grotesk ut 3. en ubehagelig person. 
Et gjenferd – 1. En person som går igjen, viser seg etter døden; et spøkelse 2. noe som 
ligner el. minner om fortiden, men som er mindre imponerende; en etterligning. 
Et gjennomgangstema – Et tema som går i igjen, (f eks. i kunst el. i offentlig debatt).  
Et gjennomsnittsmenneske – Et ganske alminnelig menneske; (jf, et dusinmenneske).  
Et gjetord / gjetord – 1. Et (positivt) rykte; ry; store ord 2. et stort navn; berømmelse; 
(jf, det går gjetord om noen / noe); (jf, vinne gjetord (for noe).   
Et glansbilde – 1. Et lite bilde av glanset papir, (ofte av engler) 2. en altfor positiv 
framstilling el. omtale; et forskjønnet bilde av virkeligheten; (jf, en skjønnmaling). 
Et glansnummer – En opptreden som utøveren er særlig god til el. er kjent for; en 
prestasjon som skiller seg ut; et høydepunkt; (jf, et bravurnummer). 
Et glasshus – 1. Et hus av glass, (f eks. et drivhus) 2. brukes om en utsatt posisjon, (jf, 
man skal ikke kaste stein når man (selv) sitter i glasshus). 
Et glemselens slør – Jf, kaste (et) glemselens slør over noe. 
Et glasstak – 1. Et tak av glassplater 2. et hinder for oppnåelsen av noe; en barriere. 
Et godord / godord / stilen hennes høstet mange godord (1) – 1. Vennlige ord; ros 2. 
et noaord; et mildere erstatningsord, (f eks. hinmannen for djevelen el. fanden).   
Et godt gifte – 1. En god ektemake; en passende ekteskapskandidat 2. et heldig 
giftermål el. ekteskap; (jf, gjøre et godt parti); (jf, skyte gullfuglen). 
Et grepa kvinnfolk – En utmerket, framifrå el. dugelig kvinne.  
Et grevinneheng / grevinneheng – Slappe, hengende muskler bak på ooverarmen. 
Et griseprat – Jf, en / et griseprat; (jf, snakke koffert); (jf, ikke ligne grisen). 
Et grisevær – Et ufyselig vær; et møkkavær; stygg(e)vær. 
Et grissgrendt strøk – Et tynt befolket område; et sted med spredt bosetning. 
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Et grunnfjell / partiet har et trofast grunnfjell (2) – 1. Et lag av de eldste bergarter; det 
faste fjell under de løse avleiringer 2. et solid el. uforanderlig grunnlag; en fast basis. 
Et grunnskudd / samarbeidet fikk et grunnskudd (2) – 1. Et kanonskudd som treffer 
og senker en båt 2. en ødeleggende svekkelse av noen / noe; et knusende slag. 
Et gryn / gryn / se på det vesle grynet (2) – 1. (Et) avskallet (og ofte presset el. knust) 
korn 2. et svært lite barn 3. penger, (jf, verre stinn av gryn); (ha ræva full av penger).  
Et grøthode / grøthoder / hun syntes hele gjengen var noen grøthoder – En person som 
er svært dum el. ute av stand til å tenke klart; en tosk; (jf, en tomskalle). 
Et guds under / det var et guds under at det gikk bra (2) – 1. Noe som tillegges 
overnaturlige krefter 2. noe som er så overraskende at det er vanskelig å tro på 3. en 
fantastisk el. storslått ting el. fenomen; (jf, miraklenes tid er ikke forbi). 
Et gudsforlatt sted – 1. Et øde, ensomt og avsides beliggende sted 2. et sted blottet for 
liv og mennesker; (jf, bo / ligge langt utenfor folkeskikken). 
Et gudsord fra landet – En naiv og uerfaren person, (oftest en ung jente).  
Et gullbarn / gullbarna / de er gullbarna til læreren (2) – 1. Jf, en gullunge 2. brukes 
som en betegnelse på de flinkeste el. mest eksemplariske i klassen. 
Et gullegg – En sikker inntektskilde; noe som bringer med seg store penger; (jf; legge 
gullegget); (jf, gjøre store penger (på noe)); (jf, et kupp). 
Et gullkantet papir – 1. Et papir med gyllen kant 2. et ekstra sikkert, gjerne 
statsgarantert verdipapir; et dokument som er forbunnet med økonomisk gevinst. 
Et gult kort / gult kort – Jf, få gult kort; (jf, et rødt kort / rødt kort). 
Et gullkorn / gullkorn / hun kommer stadig med noen gullkorn (2) – 1. En partikkel av 
rent gull 2. en tanke el. bemerkning som uttrykker noe klokt el. fyndig 3. en morsom 
el. treffende replikk, (jf, treffe spikeren på hodet); (jf, et fyndord). 
Et gåpåhumør / gåpåhumør – Et pågangsmot; en optimistisk innstilling; innsatsvilje. 
Et hakk / hun er et hakk bedre (2) / det var hakket før … (2) – 1. Et skår; et innsnitt; 
en fordypning; 2. lite grann; en tanke; (jf, hakk i hel); (jf, det er hakk i plata). 
Et haleheng / haleheng / SV er bare et haleheng til Arbeiderpartiet – 1. Noen som 
noen har diltende etter seg 2. noen / noe som er underordnet en annens makt; noen 
som kritikkløst følger en leder; (jf, ape etter noen).   
Et halmstrå – 1. Et strå av halm;| et kornstrå 2. en siste og usikre mulighet for støtte 
el. redning; (jf, klamre / klynge seg til et halmstrå); (jf, gripe etter et halmstrå). 
Et halvhjertet forsøk – Et forbeholdent el. uengasjert forsøk; et forsøk uten 
begeistring og energi; (jf, gå helhjertet inn for noe). 
Et hamskifte / det store hamskiftet i bondesamfunnet (2) – 1. Jf, skifte ham 2. en 
radikal forandring; en gjennomgripende endring, (av virkemåte el. organisasjon). 
Et handikap / hesten startet med handikap (2) – 1. En fysisk eller psykisk mangel el. 
ulempe (ofte medfødt) 2. en utjevning av sjansene i en konkurranse ved at de beste får 
en mindre gunstig utgangssituasjon, (f eks. i travkjøring el. golf).  
Et hardnakket rykte – Et livskraftig rykte; et rykte det ikke er mulig å få bukt med; (jf, 
være seiglivet); (jf, hardnakket); (jf, ha ord på seg (for å)). 
Et hardt slag / å bli alene er et hardt slag for mange (2) – 1. Et hardt slag f eks. med 
knyttneven 2. noe som rammer noen hardt; en stor påkjenning el. et sjokk. 
Et harehjerte – Jf, være et harehjerte; (jf, ha harehjerte); (jf, en reddhare).  
Et hasardspill – 1. Et sjansebetont spill med pengeinnsats, (f eks. poker) 2. en 
risikobetont virksomhet; (jf, en hasard); (jf, et høyt spill). 
Et hastverksarbeid / artikkelen er et tydelig hastverksarbeid – Noe som bærer preg av 
å være laget i all hast; (jf, hastverk er lastverk); (jf, løpe beina av seg). 
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Et hat trick / hat trick (eng) – Brukes om det at en fotballspiller scorer tre mål på rad i 
en fotballkamp; (jf, stang ut); (jf, ha hjertet utenpå drakten).   
Et hav / vi har et hav av tid (2) – 1. Et stort sjøområde 2. en stor el. uendelig mengde, 
(et hav av folk) 3. en (for) stor avstand, (jf, mye vann mellom båtene).  
Et hekseskudd – En plutselig smerte i korsryggen; akutt lumbago. 
Et heldig asen / ditt heldige asen – Brukes som uttrykk for misunnelse; en heldig 
person; din heldiggris; (jf, et asen); (jf, være sta som et esel). 
Et hell i uhell / hell i uhell – Det at det i en ubehagelig el. farlig situasjon er noe som 
er litt fordelaktig el. at det skjer noe som (i noen grad) kan endre situasjonen; et 
lyspunkt i noe ubehagelig; (jf, det / noe er hell i uhell). 
Et helt batteri av noe – En (stor) samling av noe, (ensartede gjenstander); en stor 
mengde av noe; (jf, en hel haug), (jf, hele kostebinderiet).  
Et helvete / helvete – 1. Et dødsrike der satan hersker; et pinested for de fortapte 2. et 
redselsfullt el. grusomt sted el. land 3. en grufull el. smertelig situasjon el. 
sinnstilstand, (med plager og fortvilelse), (jf, et sant / rent helvete). 
Et helvete på jord – 1. Et forferdelig, fælt el. grusomt sted 2. en travel, stressende el. 
kaotisk situasjon 3. en vond, smertefull el. lidende tilstand el. opplevelse. 
Et helvetes liv – 1. En hard, smertefull el. trist tilværelse 2. et forferdelig bråk, med 
utfoldelse av energisk el. vilter aktivitet; (jf, helvete er løs).  
Et hemmelighetskremmeri – Det at en person el. organisasjon er el. virker svært 
hemmelighetsfull i sin opptreden, fremferd el. strategi; en unødig hemmeligholdelse.  
Et hendelig uhell / dette var bare et hendelig uhell – Noe som lett kan hende, (og 
ingen kan lastes for); (jf, et hell i uhell); (jf, en ulykke kommer sjelden alene). 
Et hengehode – En grå, trist og kjedelig person; en person som mangler friskhet el. 
livsglede; (jf, henge med nebbet); (jf, den grå masse). 
Et herremåltid – Et utsøkt og overdådig måltid, (med mye mat og drikke); et 
festmåltid; (jf, en herrekost); (jf, smake himmelsk); (jf, de høye herrer). 
Et herrens vær – Et forferdelig vær; et grusomt uvær; (jf, et grisevær). 
Et hespetre – 1. En garnvinde, (en innretning for å lage hesper av spunnet ull) 2. en 
ulenkelig, stygg el. vrang kvinne; (jf, ei megge); (jf, en xantippe).  
Et hestehode – 1. Hode på en hest 2. en kort avstand (i lengde) 3. et (betydelig) 
forsprang; (jf, være et hestehode foran); (jf, arbeide som en hest). 
Et himmelsk måltid – Et vidunderlig måltid; (jf, smake himmelsk); (jf, himmelsk). 
Et hint – 1. En (indirekte) veiledning, et tegn el. råd som hjelper en å finne en løsning 
el. fremgangsmåte 2. en henvisning; en hentydning; (jf, et vink); (jf, ymte frampå). 
Et hjernespinn / hjernespinn / det hun fortalte var det rene hjernespinn – En 
forestillinger som er urealistisk, innbilt el. på annen måte uten hold i virkeligheten; 
(jf, et fantasifoster); (jf, et tankespinn); (jf, leve i sin egen / annen verden). 
Et hjerte / hjertet / hjertet hoppet av glede (2) – 1. Et organ hos virveldyr, som pumper 
blodet rundt i kroppen 2. et sete for følelse og intuisjon 3. et sete for intens kjærlighet; 
4. den innerste del av noe, (f eks. en bygning); (jf, ha hjerte for noen / noe). 
Et hjerte av gull – Jf, ha et hjerte av gull; (jf, være god som gull). 
Et hjertebarn – 1. Et barn som en slektning elsker særlig høyt, (jf, en øyensten) 2. et 
prosjekt el. en aktivitet som en bestemt person omfatter med særlig interesse el. 
begeistring, (jf, en hjertesak); (jf, få / ha hjertet i halsen). 
Et hjertelag / hjertelag – Et edelt sinnelag; en trang til å hjelpe el. glede andre; 
medfølelse; (jf, ha (et) godt hjertelag); (jf, være bløthjertet). 
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Et hjertesukk – 1. Et dypt (lidende) sukk 2. et spontant uttrykk for ens innerste 
følelser el. meninger 3. en ytring som utrykker en resignasjon el. inderlig beklagelse.  
Et hjertesår – Et merke el. sårhet i sinnet etter stor sorg, særlig kjærlighetssorg. 
Et hodebry / hodebry – 1. Spekulasjoner (over et vanskelig problem) 2. noe man må 
finne en løsning på 3. en oppgave (el. spill) for tidsfordriv; (jf, gi / volde noen 
hodebry); (jf, vri hjernen (sin)); (jf, ha hode på rett plass). 
Et hokuspokus / hokuspokus – 1. En formel tryllekunstnere bruker 2. en utspekulert 
handling; fiksfakserier; kunster; knep, (jf, ikke være noe hokuspokus).  
Et honnørord / spar oss for disse honnørordene (2) – 1. Et ord som betegner noe 
positivt; et ord med positiv klang 2. et høytidelig el. forpliktende ord som bare er 
(blitt) en frase el. talemåte; (jf, tomme talemåter).  
Et humlebol – 1. En bolig el. reir for humler 2. et sted med mange mennesker og mye 
summing el. surr; (jf, et bol); (jf, en polsk riksdag). 
Et hundeliv – 1. En hunds liv 2. et elendig og uverdig liv; et hardt og slitsomt liv; en 
ussel tilværelse; (jf, leve i trange kår); (jf, leve som en greve). 
Et hundevær – Et ufyselig vær; (jf, være bikkjekaldt); (jf, gå i hundene). 
Et hurra – Et rop av ordet hurra for hyldest el. i begeistring; (jf, et tre ganger hurra). 
Et huskors – 1. En person som er til plage og besvær for andre i en husstand el. 
familie 2. en tyrannisk hustru, (jf, en xantippe); (jf, megge).   
Et husråd / et godt gammelt husråd mot øreverk – Et (ikke dokumentert) middel mot 
sykdom man griper til, (uten å konsultere lege); (jf, et kjerringråd). 
Et hverdagsmenneske – Jf, et gjennomsnittsmenneske; (jf, et dusinmenneske). 
Et hvileskjær / et hvileskjær i klimapolitikken (2) – 1. Et langt glidende skjær i 
skøyteløp 2. en liten periode med redusert tempo el. innsats; (jf, ta et hvileskjær). 
Et hvitsnippyrke – Jf, en hvitsnipp; (jf, en hvitsnippforbryter).  
Et hylekor – 1. En gruppe mennesker som beklager seg høylytt, (ofte på en 
kverulerende el. sjikanerende måte) 2. en allmenn misnøye som kommer til uttrykk; 
en samstemt, vedvarende klage; (jf, et ramaskrik). 
Et hønsehode / hun er et skikkelig hønsehode – 1. Et hode på en høne 2. en person 
med innskrenket forstand; en uselvstendig el. tanketom kvinne; (jf, en hønsehjerne). 
Et høydepunkt / tippekampen er ukens høydepunkt – Et toppunkt; et klimaks; det aller 
beste; det mest spennende, (i løpet av noe el. en tid); (jf, toppen av kransekaka).   
Et høysete – 1. En gjev og staslig sitteplass for høvdingen el. husbonden 2. den mest 
fornemme plass ved bordet, som oftest ved enden; (jf, sette noe i høysetet). 
Et høyt spill / høyt spill – En sjansebetont og risikofylt handlemåte. 
Et håndfast bevis – Et håndgripelig el. konkret bevis; (jf, være hard i klypa). 
Et håndgemeng / håndgemeng / demonstrasjonen endte i håndgemeng – Et slagsmål; 
fysisk nærkamp; håndgripeligheter; (jf, komme i håndgemeng). 
Et håndlag / håndlag – 1. Dyktighet til å utføre noe med hendene 2. en god ferdighet 
til å utføre et arbeid på, (praktisk el. teoretisk) 3. en evne til å handle hensiktsmessig; 
(jf, ha (godt) lag med noen / noe); (jf, ha godt håndlag med noe).  
Et håndslag / innsamlingen er et håndslag til våre streikende kolleger (2) – 1. Et 
(kraftig) håndtrykk som bekreftelse på et løfte el. en avtale 2. en støtte el. hjelp i en 
vanskelig situasjon, (oftest en økonomisk understøttelse).  
Et hår i suppa – Brukes om noen / noe som er uønsket, mislikt el. til uleilighet; (jf, 
føle seg som et hår i suppa); (jf, være et hår i suppa). 
Et hårkløveri – En spissfindig tolkning av uvesentlige detaljer; (jf, et ordkløyveri). 
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Et idiom / et idiomatisk uttrykk – En uttrykksmåte el. en vending som er spesiell el. 
særegen for et språk; et fast utrykk med en samlet betydning som ikke kan utledes av 
de enkelte ords betydning; (jf en fraseologi); (jf, en metafor); (jf, et stående uttrykk).     
Et indre blikk – Jf, se noen / noe for sitt indre blikk; (jf, se noe for sitt indre øye). 
Et inferno / et inferno av ild og røyk – 1. Et forferdelig el. pinefullt sted, (jf, et 
helvete) 2. et kaos, f eks. av kraftig lyd, ild el. følelser; (jf, stå i lys lue). 
Et ingenmannsland / ingenmannsland – 1. Et område mellom to frontlinjer der ingen 
av partene har kontroll 2. et ubenyttet landområde ingen eier 3. en uklar tilstand som 
ikke kan defineres presist, og som befinner seg mellom to tilstøtende tilstander. 
Er innfall – 1. Et angrep med våpenmakt (inn i et land) 2. en idé; et påfunn; en 
innskytelse; (jf, noe faller noen inn); (jf, en fiks idé). 
Et invektiv (lat) – Et skjellsord el. en fornærmende uttalelse; (jf, et ukvemsord). 
Et ishus – 1. Et kaldt og trekkfullt hus; en bolig som (ennå) ikke er oppvarmet 2. et 
hjem der det råder kalde el. hatske mellommenneskelige forhold. 
Et ja-menneske – Et menneske som har en optimistisk og positiv holdning. 
Et jaget vilt / jaget vilt – En person el. gruppe som hele tiden er mål for andres kritikk, 
nysgjerrighet el. ubehageligheter; (jf, føle seg som jaget vilt); (jf, være fritt vilt). 
Et janusansikt – 1. Et dobbeltanssikt, (som guden Janus) 2. en sak el. person som 
viser seg fra to forskjellige sider; (jf, ha et janusansikt). 
Et jentekast – Et kast ved å svinge armen bakfra og gjennom nesten loddrett stilling. 
Et jerngrep / landet holder provinsen i et jerngrep (2) – 1. Et jernhardt grep; en hard 
omfavnelse 2. en knallhard styring el. kontroll, (med liten mulighet til utfoldelse); (jf, 
holde noen / noe i et jerngrep); (jf, være under pisken). 
Et jernteppe / jernteppet – 1. Et brannsikkert teppe foran scenen i teatret 2. betegnelse 
på grensen mellom Øst- og Vest Europa i tiden 1945 – 1989 3. et plutselig 
hukommelsestap, pga. spenning; (jf, få / ha jernteppe). 
Et jetlag / jetlag – Trøtthet el. ubehag etter en lang flyreise, særlig ved stor 
tidsforskjell; (jf, en trøtt type); (jf, tiden leger alle sår). 
Et jettsett – En gruppe toneangivende (velstående) menneske innen fornøyelsesliv el. 
fritidsaktivitet; (jf, leve herrens glade dager); (jf, det søte liv).   
Et jodlevann / jodlevann – Brennevin; alkohol, (som man jodler av om man får nok). 
Et jomfrubur – 1. Et hus el. værelse der unge, ugifte piker bodde 2. et ungjenterom. 
Et jordskjelv / økonomikrisen skapte politisk jordskjelv (2) – 1. En kraftig bevegelse i 
jordskorpa 2. en voldsom rystelse el. omveltning av en stabil tilstand. 
Et jubelår – 1. Et hellig år, (i flere religioner) 2. et år som for noen preges av glede og 
begeistring, (f. eks. pga. resultater el. begivenheter); (jf, en gang hvert jubelår).    
Et judaskyss – 1. Det kyss hvormed Judas etter kristendommen forråder Jesus 2. et 
forrædersk el. troløst kyss; forræderi under en maske av vennskap; (jf, et dødskyss).  
Et jugekors – Det å holde to fingre i kryss, som innebærer at man (barn) ikke trenger å 
snakke sant; (jf, lyve noen full); (jf, krype til korset). 
Et justismord – 1. En bevisst el. feilaktig domfellelse av en uskyldig person 2. det at 
en person får skylda for noe alvorlig vedkommende ikke har hatt noe befatning med. 
Et jærtegn / drømmesynet var nok et jærtegn (2) – 1. Et tegn el. bevis på at 
budbringeren er ekte 2. en overnaturlig el. merkelig hendelse som oppfattes som et 
tegn på at noe vil skje; (jf, et omen); (jf, være et godt / dårlig tegn).  
Et kaffeslabberas – Et kaffeselskap; en sammenkomst med mye snakk (og skravl). 
Et kaliber – Jf, en kaliber / kaliber. 
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Et kall – 1. En oppfordring fra en gud 2. en prests embete 3. noe man føler en indre 
trang til å gjøre el. bli; en livsoppgave; (jf, en misjon). 
Et kallenavn – 1. Et lokkenavn (på dyr) 2. et navn som normalt brukes på en person, 
(ofte i motsetning til det offisielle el. fulle navn) 3. et fast tilnavn el. økenavn.  
Et kapittel – 1. En avgrenset del el. et lengre avsnitt i en bok el. tekst 2. en periode 
som er kjennetegnet av bestemte begivenheter el. forhold 3. en (løpende) sak el. 
spørsmål; (jf, noen / noe er et kapitel for seg); (jf, et sorgens kapittel). 
Et kappløp med tiden – En hektisk el. travel innsats for å rekke noe el. få gjort noe 
ferdig; (jf, løpe som fanden var i hælene på en); (jf, fly beina av seg).   
Et karsstykke / karsverk – En bragd; en bedrift; en stor prestasjon; (jf, det koster å 
være kar); (jf, ikke være kar om (å)); (jf, spille storkar).  
Et kav og mas / kav og mas – Ståk og uro, strev og kjas; (jf, et mas). 
Et kickoff (eng) / kickoff – 1. En (planlagt) start på en sportskamp, særlig en 
fotballkamp 2. oppstarten av en virksomhet el. et prosjekt; (jf et kikk / kick).  
Et kikk / kick (eng) – 1. En inspirerende opplevelse; en stimulans 2. en sterk og brå 
rustilstand; (jf, få / gi et kikk); (jf, et kickoff). 
Et kinkig spørsmål – En sak el. et spørsmål som er ømtålig el. vanskelig å behandle; 
(jf, en delikat sak); (jf, ta saken i egne hender). 
Et kjas og mas / kjas og mas – 1. Et strev; travel virksomhet 2. tomt snakk.  
Et kjeftament / hun har et fryktet kjeftament – En kjeft; et munntøy; (jf, et snakketøy).  
Et kjent ansikt / fjes – 1. En person som er kjent i offentligheten el. gjennom mediene 
2. en person man kjenner personlig el. en som man har sett mange ganger før. 
Et kjerringråd – Et gammelt, folkelig råd mot sykdom el. plager; et tradisjonelt 
legeråd; (jf, et husråd); (jf, ha en helse av jern); (jf, råd og dåd). 
Et kjælenavn – Et (kort) navn som brukes i kjærlig el. uformell tiltale el. omtale i 
stedet for det riktige navn; (jf, et kallenavn); (jf, et økenavn). 
Et kjærlighetsbarn – Et barn som er unnfanget utenfor ekteskap (el. samboerskap); et 
barn som er resultat av et (kort) kjærlighetsforhold; (jf, et barn av sin tid). 
Et kjølvann / kjølevannet – 1. Spor i vannet etter båt 2. jf, følge i kjølvannet av. 
Et kjøtthode / kjøtthue / ditt kjøtthue – Jf, et grøthode; (jf, henge med hodet). 
Et klabbeføre / kladdeføre / kladdeføre for klimamøtet – 1. Et skiføre med kram snø 
som legger seg under skiene 2. vanskelige omstendigheter som gjør at noe går tungt. 
Et klagekor – Jf, et hylekor; (jf, et ramaskrik); (jf, klage sin nød).  
Et klengenavn – Et oppnavn; et økenavn; (jf, sette klengenavn på noen). 
Et klippekort – 1. En billett som gjelder for mange reiser 2. en fast plass el. 
selvfølgelig adgang; (jf, reise vide omkring); (jf, ha orkesterplass). 
Et klokt hode – En kunnskapsrik person; en som ekspert innen et fagfelt, (og blir spurt 
til råds); (jf, være et levende / vandrende leksikon). 
Et klondike / klondike / mediebransjen er blitt det reneste klondike (2) – 1. En by el. 
bydel med tilfeldig oppførte bygninger og skur 2. et område el. en bransje preget av 
stor (og delvis lovløs) foretaksomhet og aktivitet; (jf, gjøre et kupp). 
Et kluss / kluss / hun fikk kluss med bilen – 1. Søling, klatting el. overstrykninger 2. 
vanskeligheter, rot el. bry; (jf, få kluss med noe); (jf, ikke noe knussel). 
Et knefall / knefall – 1. En lav benk rundt en alterring 2. en underkastelse; (jf, gjøre 
knefall for noen / noe); (jf, krype til korset); (jf, bøye kne).  
Et knep – En snedig (evt. ufin) metode el. handling for å oppnå noe; et lurt påfunn; 
(jf, et fiffig knep); (jf, være utkrøpen); (jf, en luring). 
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Et knipetak – 1. Et tiltak når man er i knipe; et krafttak 2. en situasjon hvor det gjelder 
å handle raskt, (f eks. for å berge noe); en plutselig vanskelighet som krever innsats; 
(jf, en kattepine); (jf, hjelpe til i et knipetak); (jf, være i knipe). 
Et knot – Jf, knote; (jf, tale sitt tydelige språk); (jf, snakke samme språk). 
Et koldtbord – En meny, anretning el. buffet av kalde matretter, (og noen varmretter). 
Et comeback – Det å vende tilbake til en tidligere (suksessrik) karriere el. en høyt 
ansett posisjon etter et opphold; (jf, gjøre comeback); (jf, kjenne lukten av sagmugg).  
Et komediespill – 1. Det å spille komedie på et teater el. på film 2. en adferd man 
griper til for å skjule sin egentlige holdning el. følelse; (jf, et skuespill). 
Et konglomerat / et konglomerat av ulike folkeslag (1) – 1. En blanding av uensartede 
elementer; en sammenhopning 2. en stor virksomhet som består av flere forskjellige 
selskaper 3. (egentlig, en sedimentær bergart av avrundet stein innleiret i masse). 
Et konkursbo / klubben er et konkursbo (2) – 1. Et bo som er insolvent, (jf, en 
konkursrytter) 2. noe det står dårlig til med, (særlig økonomisk). 
Et kontrafei / jeg så ditt kontrafei i mengden (2) – 1. Et portrett av en person 2. en 
persons ansikt, (spøkende); (jf, se noens blide åsyn). 
Et kors – 1. Et strafferedskap man hengte noen til døde på 2. en etterligning av korset, 
(f eks.et smykke) 3. en tung skjebne el. en prøvelse, (jf, ha et kors å bære); (jf, krype 
til korset); (jf, et tankekors); (jf, en korsvei). 
Et korstog / et korstog mot alkoholens fristelser (2) – 1. Et kristent felttog mot 
hedninger el. kjettere i middelalderen 2. en intens kampanje mot noe som anses galt 
el. uheldig; en kamp for en god el. viktig sak; (jf, et felttog). 
Et kort – 1. Et rektangulært pappstykke til forskjellig bruk, (prospektkort el. 
visittkort) 2. et spillekort, (i kortstokken) 3. en person, (jf, et sterkt / sikkert kort).  
Et korthus – 1. Et hus av spillekort 2. en skrøpelig el. ustabil konstruksjon 3. en 
vidløftig og urealistisk plan, som hviler på løst el. feilaktig grunnlag; (jf, falle 
sammen som et korthus); (jf, stå på vaklende fot / føtter).    
Et kostebinderi – Jf, hele kostebinderiet; (jf, hele sulamitten). 
Et krafttak / det må tas et krafttak innenfor helsesektoren (2) – 1. En innsats el. et tak 
der man må bruke alle sine krefter 2. en ekstra stor (og kostbar) innsats (over en 
periode), (ofte offentlig); (jf, ta et tak); (jf, et skippertak). 
Et kraftuttrykk – Et utrykk som inneholder forbannelser, bannord el. tabuord; og som 
brukes for å uttrykke sinne, ergrelse el. forakt; (jf, en kraftsalve). 
Et krakk – Et økonomisk sammenbrudd; en fallitt; (jf, en krakk). 
Et krampaktig forsøk / det var et krampaktig forsøk på å være morsom – Et kunstig, 
klossete og lite vellykket forsøk; (også, et krampaktig smil). 
Et krapyl / krapyl – 1. En uoppdragen el. motbydelig person; et usselt kryp, (jf, en 
pøbel) 2. en gruppe av ufordragelige personer; pakk; utskudd. 
Et krek / et stakkars lite krek (1) / ditt usle krek (3) – 1. Et lite ynkelig dyr el. insekt 2. 
et stakkarslig menneske 3. brukes som skjellsord; din usling. 
Et krigshyl – 1. Et rop for å oppildne noen til krig el. kamp, (også, krigsrop) 2. et 
(uartikulert) høyt skrik el. rop, (f eks. i krangel el. lek).  
Et krimskrams / krimskrams – 1. Snirklete skrifttegn, (ofte uleselige), figurer el. 
utskjæringer 2. pynt el. stas uten verdi; mengde av (små)ting uten navn; (jf, et juggel).   
Et kroneksempel / dette var et kroneksempel på hvordan det kan gjøres – Et typisk 
eksempel; et lysende eksempel; (jf, et skrekkens eksempel).    
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Et krumspring / krumspring / gjøre all verdens krumspring (2) – 1. Et ivrig el. komisk 
hopp 2. en kontroversiell el. utspekulert manøver 3. en påfallende el. merkverdig 
opptreden, (før man går med på el. innrømmer noe), (jf, dikkedarer). 
Et krutt / krutt – 1. Et eksplosivt pulver 2. brukes om kraft el. energi, (jf, spare på 
kruttet) 3. brukes om livlig el. energisk temperament; (jf, være full av krutt).  
Et kryp / kryp / ditt elendige kryp (2) – 1. En liten krypende skapning; (f eks. en åme 
el. bille) 2. en stakkar; en usling 3. en liten vergeløs skapning, (også en liten baby).  
Et krypinn / hun har funnet seg et krypinn (2) – 1. Et lite, trangt rom 2. et bosted; en 
hybel(leilighet); (jf, krype på alle fire); (jf, et kryp). 
Et kråkemål – 1. En uforståelig tale 2. et rart, selvkomponert el. tilgjort språk. 
Et kråkeslott – En gammel, stor og forfallen bygning; (jf, et monstrum). 
Et kråketing – En sammenkomst der alle skravler i munnen på hverandre; en 
udisiplinert og bråkete forsamling; (jf, en polsk riksdag). 
Et kunststykke / det var et kunststykke å få overtalt dem (2) – 1. En handling el. 
bevegelse som krever stor øvelse og dyktighet, (f eks. akrobatiske øvelser) 2. en 
prestasjon som krever stor klokskap og oppfinnsomhet 3. jf, greie det kunststykke å. 
Et kupp – 1. En rask, dristig og heldig handling 2. en overrumplende, udemokratisk 
maktovertagelse; et statskupp 3. et særlig heldig kjøp el. anskaffelse.  
Et kvantesprang – 1. En plutselig endring i et atoms energitilstand, (fysikk) 2. et stort 
og avgjørende skritt i en (riktig) utvikling; (jf, et tigersprang). 
Et kålhode / ditt kålhue (2) – 1. Et «hode» som bladene av visse kålarter danner 2. en 
dumming; en tosk; (jf, være trang i nøtta); (jf, en grønnsak). 
Et land som flyter med / av melk og honning – Jf, flyte med / av melk og honning. 
Et langt gjesp / forestillingen var et langt gjesp – 1. Det å gjespe lenge 2. noe svært 
kjedelig el. langtekkelig; (jf, trekke i langdrag); (jf, kjede vettet av seg). 
Et langt lerret å bleke – Et langt og møysommelig arbeid; en langdryg oppgave. 
Et lappeteppe – 1. Et teppe som er satt sammen av (fargerike) lapper 2. en underlig 
sammensetning; noe som mangler helhet; (jf, hummer og kanari). 
Et lappverk – Noe som er lappet sammen; en halvgjort el. overfladisk reparasjon.   
Et larv / alt dette er bare larv (2) – 1. En uhederlig handling el. oppførsel 2. et dårlig 
el. sjusket arbeid; slurv; (jf, en larv); (jf, en lurv).    
Et lavmål – 1. Et minstemål; et minimum, (forbruk) 2. så dårlig som det kan få blitt, 
(prestasjon) 3. brukes om en simpel el. nedrig kommentar el. handling.    
Et ledende spørsmål – Et spørsmål som er utformet slik at svaret uvilkårlig går i en 
bestemt retning; (jf, et retorisk spørsmål); (jf, et spørsmål om liv og død). 
Et lettelsens sukk – Brukes for å uttrykke befrielse el. lettelse over at et problem er 
løst el. at en frykt var ubegrunnet; (jf, trekke et lettelsens sukk). 
Et levebrød / levebrød – Et arbeid el. en aktivitet som skaffer de pengene man skal 
leve av; det daglige utkomme; (jf, ta levebrødet fra noen).  
Et leven / leven / forslaget skapte leven på årsmøtet (2) – 1. Bråk; larm 2. oppstyr; 
rabalder 3. moro; skøy; ap; (jf, holde leven med noen); (jf, gjøre noe på leven). 
Et levende leksikon – En person med store kunnskaper, ofte på flere områder; en 
allviter; (jf, et orakel); (jf, et vandrende leksikon).  
Et levende lik – En person som ser ut til å være døden nær el. som lever i en 
skyggetilværelse, (og er død for verden); (jf, se ut som et levende lik).  
Et levende lys – Et stearinlys som brenner med flamme; (jf, sitte som et levende lys). 
Et levende skjold – Et menneske som dekker noen / noe med sin egen kropp. 
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Et livsløp – 1. Den måten en persons liv forløper / har forløpt på 2. det tidsrom en 
persons levetid strekker seg over; (jf, løpe linen ut).  
Et livsverk / livsverket – 1. Det prosjekt el. den oppgave som noen bruker en stor del 
av sitt liv på 2. alt det (verdifulle) som noen utretter eller frembringer i sin levetid.  
Et lommerusk / lommerusk / en million er bare lommerusk for dem (2) – 1. Rusk som 
samler seg i lomma 2. småtteri; bagateller; (jf, bare blåbær). 
Et lotteri – 1. Et lykkespill der deltagerne er med i loddtrekning 2. et vågespill; et 
usikkert tiltak 3. brukes i uttrykk for at hell el. tilfeldigheter spiller en stor rolle for 
utviklingen el. utfallet; (jf, en hasard); (jf, spille på flere hester). 
Et luftslott / luftslott – En urealistisk fremtidsplan; urealistiske forhåpninger; (jf, 
bygge luftslott / luftkasteller); (jf, leve på en livsløgn). 
Et lukket kapitel – Noe som er slutt; noe man har lagt bak seg el. ikke ønsker å tenke 
på; (jf, et sorgens kapitel); (jf, gå over i historien).  
Et lukket land / romfart er et lukket land for de fleste (2) – 1. Et land med strenge 
lover, hvor det er vanskelig å få innpass 2. noe man ikke har adgang til 3. noe som er 
helt uforståelig (for noen); (jf, noe er et lukket land for noen).  
Et lune / lune / det ble beskrevet med atskillig lune (3) – 1. En (omskiftelig) 
sinnsstemning; et humør 2. et (plutselig) innfall el. innskytelse 3. en varm og hyggelig 
sans for humor; et vidd; (jf, være i slett lune); (jf, være i godt lune / godlune).   
Et lurveleven – Et voldsomt leven; et spetakkel (uten like); (jf, en huskestue). 
Et lykketreff – En gledelig el. overraskende tilfeldighet; et heldig sammentreff; en 
styrelse; (jf, et slumpetreff); (jf, et guds under).  
Et lyn – 1. En elektrisk utladning i atmosfæren som viser seg som et kraftig lysglimt 
2. noen / noe som beveger seg svært hurtig; (jf, rask som et (olja) lyn). 
Et lys i mørke / lys i mørke – Et grunnlag for glede og optimisme i en ellers trist og 
håpløs situasjon; (jf, se lyst på noe); (jf, se lys i enden av tunnelen). 
Et lyskespark / innlegget var et lyskespark mot innvandrerne (2) – 1. Et spark mot 
lysken 2. et ufint angrep; en sviende kritikk; (jf, slå noen som ligger nede). 
Et lyspunkt – 1. Et lysende punkt; et lite lyst område 2. et forhold el. fenomen som gir 
anledning til håp, optimisme el. glede, (i en nedslående situasjon); (jf, et solstreif). 
Et lyst hode – En intelligent el. begavet person; en klartenkt el. oppfinnsom person; 
(jf, klassens lyse hode / lys); (jf, ha hodet på rett plass); (jf, kaste lys over noe). 
Et lyst øyeblikk – 1. En stund man er klar el. ved full bevissthet 2. en periode da man 
glimter til, fungerer bedre el. skjønner mer 3. en stund man er mer sympatisk og 
omgjengelig enn vanlig; (jf, ha sine lyse øyeblikk). 
Et lystig lag – En sammenkomst preget av glede og munterhet; en livlig fest. 
Et lysår / det kan gå lysår før … (3) – 1. En måleenhet for astronomiske avstander 2. 
brukes i utrykk om en uhyre stor forskjell i kvalitet, særpreg el. egenskaper 3. brukes 
for å uttrykke uhyre lang varighet; (jf, ikke på år og dag). 
Et lønnkammer / lønnkammer – 1. Et privat værelse el. sted man kan være alene og 
uforstyrret 2. brukes om mennesket indre; (jf, gå inn i sitt lønnkammer).  
Et lønnlig håp – Et lite håp; et skjult el. hemmelig håp; (jf, leve i håpet). 
Et låneord – Et ord som er tatt opp fra et annet språk, og ikke lenger kjennes 
fremmed; (jf, et fremmedord); (jf, være helt gresk (for noen)).   
Et magedrag – 1. En dyp (og kraftig) innånding (av tobakksrøyk) 2. en dyp innånding 
3. en (kraftig) økt innsats i en kortere periode; et langt rykk, (oftest i idrett). 
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Et mageplask / statssekretærens inngripen ble et mageplask (2) – 1. Et (smertefullt) 
slag fra vannoverflaten ved et mislykket stup 2. en svært uheldig prestasjon; en tabbe; 
en flause, (etter høy forventning); (jf, det er bedre å hoppe i det enn å krype i det). 
Et magisk ord – 1. Et trolldomsord; et trylleformular 2. et ord som får noen (dyr el. 
menneske) til å reagere på en bestemt måte; (jf, ha magiske evner); (jf, en svart magi). 
Et magnetisk blikk – Et dragende el. uimotståelig blikk, (jf, virke som en magnet på).  
Et makkverk / boka er et makkverk (2) – 1. Et dårlig utført arbeid; slurv 2. et verdiløst 
produkt; noe elendig skrap; (jf, gå fort (unna) i svingene). 
Et malapropos – En hendelse el. et utsagn som kommer til uheldig tid el. på uheldig 
sted; noe som er dårlig el. ubeleilig anbrakt; (jf, et apropos). 
Et malerskrin – 1. Et skrin med farger og pensler til å male med 2. en kvinne som 
liker å sminke seg kraftig, (nedsettende); (jf, en jåle / ei jåle).  
Et mangehodet troll / byråkratiet er som et mangehodet troll (2) – 1. Et uhyre med 
mange hoder 2. et kronglete bestemmelsesverk el. ugjennomtrengelig byråkrati. 
Et mannebein / hun hadde ikke sett et mannebein på seks uker – 1. Et menneskebein 
2. et mannfolk, (muntert, oftest brukt av kvinner, (med seksuell hentydning)).  
Et mannefall / stort mannefall / det var stort mannefall til tyskeksamen (3) – 1. (Stort) 
tap av menneskeliv, (f eks. på slagmarken) 2. avbud el. forfall fra (mange) mennesker 
3. et stort antall som ikke klarte noe spesielt 4. brukes om mange fall i et hopprenn. 
Et mantra – 1. Et formular, lyd el. ord som tillegges særlig religiøs kraft 2. en 
prinsipiell idé el. en forestilling; et slagord, (som stadig fremheves som viktig).  
Et mareritt – 1. En svært uhyggelig drøm 2. noe som man finner sterkt ubehagelig, 
forferdelig el. uutholdelig, (og som man inderlig ønsker ikke var oppstått).  
Et mas / nå jeg er lei maset ditt (3) – 1. Et strev; stort besvær; mye arbeid 2. en stadig 
formaning 3. et stadig gnål om noe, (en bønn el. et ønske); (jf, en masekopp).      
Et mas og kjas – Et strevsomt og besværlig arbeid; en febrilsk travelhet. 
Et maskepi / maskepi – En hemmelig forståelse el. sammensvergelse med et svikefullt 
formål; (jf, drive maskepi med noen); (jf, et renkespill).  
Et matfat – 1. Et fat med mat el. til å ha mat på 2. brukes om noe fordelaktig el. 
innbringende, som gir makt el. innflytelse; (jf, være mange om matfatet). 
Et mehe – En veik og uselvstendig person; (jf, en dott). 
Et mekka / Wembely er fotballens mekka – 1. (Mekka er Muhameds fødested) 2. et 
populært og prestisjefylt sted alle søker til, (innen et bestemt interesseområde); et 
midtpunkt 3. et sted hvor det er overflod av en bestemt ting; (jf, et eldorado). 
Et mellomspill – 1. En musikk som utfyller en pause el. en overgang i et 
musikkstykke 2. en kortere el. mindre viktig episode i et forløp; et intermesso. 
Et mellomværende – 1. Et uavklart økonomisk forhold el. et utestående økonomisk 
oppgjør 2. en uenighet el. konflikt mellom to parter; (jf, ryke uklar). 
Et melodrama – 1. En skuespill som blir deklamert til instrumentalmusikk; et 
sentimentalt skuespill 2. en hendelse hvor en el. flere impliserte opptrer teatralsk el. 
selvmedlidende, (med hul patos); en overspent atferd; (jf, spille på alle strengene). 
Et men – Jf, et aber; (jf, man vet hva man har, men ikke hva man får). 
Et menneske av kjøtt og blod / de er mennesker av kjøtt og blod og ikke roboter – Et 
(helt vanlig) levende menneske; (jf, eget kjøtt og blod). 
Et mesterstykke / det mesterstykke kan ingen gjøre henne etter (4) - 1. Et fremragende 
kunstverk el. produkt 2. et (kunst)verk som hører til det ypperste en bestemt kunstner 
el. håndverker har laget 3. et prøvearbeid en svenn måtte gjøre for å bli mester 4. et 
fremragende arbeid el. prestasjon, (jf, en bragd); (jf, et kunststykke).  
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Et mesterverk / bygget er et arkitektonisk mesterverk (2) – 1. Et fremragende 
kunstverk el. produkt 2. jf, et mesterstykke; (jf, et storverk).  
Et mikrofonstativ / TV skal ikke være mikrofonstativ for myndighetene (2) – 1. Et 
stativ til å holde en mikrofon 2. en person el. medium som er et (ukritisk) talerør for 
noen / noe; en intervjuer som ikke stiller kritiske spørsmål.  
Et minefelt / debatten beveget seg inn i et minefelt (2) – 1. Et område hvor det er lagt 
ut miner 2. et forhold el. en faktor som kan få ødeleggende virkning, (f eks. et tema).    
Et minus / minus / det er et minus at huset er nordvendt (3) – 1. Et subtraksjonstegn 2. 
et økonomisk resultat mindre enn null; et underskudd; 3. en ulempe el. mangel.  
Et mirakel – 1. En overnaturlig el. uforståelig hendelse 2. en vidunderlig og uventet 
hendelse el. situasjon 3. en person med uvanlige el. imponerende evner. 
Et miksmaks – En forvirrende el. skjødesløs sammenblanding av bestanddeler som 
ikke passer sammen; (jf, et ruskomsnusk); (jf, hummer og kanari). 
Et Mona-Lisa-smil – Et uutgrunnelig el. gåtefullt smil; (jf, det er meg en gåte). 
Et monopol / monopol – 1. En enerett, (i et marked el. på et område) 2. det å være den 
eneste som har rett til å gjøre el. utnytte noe; (jf, ha monopol på noe).  
Et monster – 1. Et skremmende, unaturlig vesen, f eks. en blanding av dyr og 
menneske 2. en person man synses er skremmende el. uhyggelig 3. noe som virker 
skremmende pga. sin størrelse el. styrke; (jf, et uhyre).  
Et monstrum – 1. En stor, tung gjenstand som er vanskelig å håndtere, (f eks. en 
gammel sofa) 2. en stor el. stygg bygning 3. en unaturlig og ofte skremmende 
vanskapning; et uhyre 4. en merkverdig og innviklet konstruksjon el. sak, ofte med 
trekk fra helt forskjellige ting; (jf, en koloss). 
Et motto – 1. En setning el. få ord som sammenfatter et ideal som brukes som 
leveregel for en person el. en organisasjon; et valgspråk 2. en sentens, et fyndord el. 
sitat som stikkord for et kunstverk el. hovedidéen i en bok.     
Et muldvarparbeid – Jf, en undergravningsvirksomhet; (jf, en muldvarp). 
Et munnhell – En talemåte, et uttrykk el. en frase som går igjen hos en person el. i et 
miljø; (jf, en talemåte); (jf, en vending). 
Et munnhuggeri – En krangel og kjefting, (ofte langvarig og om ubetydelige ting); (jf, 
munnhugges med noen); (jf, hogge ned for fote); (jf, hogge knuten over). 
Et munnlær – 1. De organer man bruker når man snakker 2. brukes knyttet til evne og 
lyst til å snakke, (mye og lenge), (ofte, godt smurt); (jf, et snakketøy). 
Et munnsvær / dette er bare munnsvær – En uttalelse uten reelt innhold; tomt snakk. 
Et munntøy – Munnen betraktet som et taleorgan, (spøkende); (jf, et snakketøy). 
Et murmeldyr / ditt murmeldyr – 1. En halvmeter lang gnager med brunaktig pels, 
(som sover en lang vintersøvn) 2. en person som er doven og dvask el. som sover 
mye; (jf, sove som et murmeldyr); (jf, en syvsover). 
Et museskritt – 1. Et skritt av en mus 2. en svært liten forandring el. fremgang, (ofte 
som kritikk); (jf, et sjumilssteg); (jf, med stormskritt).  
Et museøre / bjørka har alt fått museører (2) – 1. Et øre på en mus 2. et bjørkeskudd. 
Et must (eng) – Noe som man absolutt skal gjøre, oppleve el. ta del i. 
Et møkkavær – Et svært dårlig vær; et drittvær; et grisevær; (jf, en gris). 
Et møl / møl / boka er noe møl – Et dårlig el. verdiløst produkt; (jf, et makkverk). 
Et mørketall / mørketall / mørketallene for selvmord er store – Et tall for hvor mange 
tilfelle av noe bestemt, ofte ulovligheter, som ikke registreres el. blir offentlig kjent. 
Et mørkt / svart kapitel – En ubehagelig sak el. begivenhet som man (evt.) skammer 
seg over; (jf, en svart dag); (jf, et sorgens kapittel). 
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Et nachspiel (ty) – En (uformell) fortsettelse av en fest el. et møte, (særlig på et annet 
sted); (jf, et etterspill); (jf, slå hælene / hæla i taket). 
Et napp / napp / han fikk napp ved første forsøk (2) – 1. Et rykk i fiskekroken 2.et 
tilslag; en respons 3. seire, og få andel i en vandrepokal 4. et samleie. 
Et nappetak – Det å nappes; en liten kamp, (jf, et basketak); (jf en styrkeprøve). 
Et narrespill / pratet om ny jernbane er et narrespill (2) – 1. Et gjøgleri, (jf, en 
narrestrek) 2. det å holde noen for narr; en adferd med mål om å føre folk bak lyset. 
Et naturbarn / hun svarte åpent som det naturbarn hun er (2) – 1. En person som er 
uberørt av sivilisasjonen 2. et menneske med et primitivt el. opprinnelig vesen; en 
åpen og lite tilgjort person; (jf, like barn leker best). 
Et naturens lune / et av naturens luner – Et tilfelle av det uberegnelige som man må 
regne med skjer i naturen; (jf, et lune); (jf, være i slett luna). 
Et natursvin – En person som forsøpler naturen, (særlig ved å slenge fra seg ting). 
Et naturtalent – En person med særlig gode og medfødte evner, (særlig for idrett el. 
kunst); (jf, en naturbegavelse); (jf, naturen går over opptuktelsen). 
Et naut / ditt naut – 1. Et storfe, (ku, okse el. kalv) 2. en dum el. tåpelig person.   
Et navn med god klang – 1. Et velansett el. høyt aktet navn 2. en respektert person. 
Et nebbdyr / ditt nebbdyr – 1. Et australsk kloakkdyr med snute som ligner et 
andenebb 2. en nebbete person, (f eks. en ilter kvinne); (jf, være spissnebbet).   
Et nedrykningsspøkelse / nedrykningsspøkelset – Frykten el. risikoen for å rykke ned 
en divisjon i fotball, (f eks.); (jf, det spøker (stygt) for noen). 
Et negerarbeid – Et dårlig ansett el. slitsomt arbeid; et møkkaarbeid; (jf, en neger). 
Et nek / ditt (dumme) nek – 1. En bunt av lange kornstrå; et kornband 2. en dum el. 
tåpelig person, (oftest om kvinne); (jf, hoppe i halmen / høyet). 
Et nervevrak / utforkjøringen din gjør meg til nervevrak (2) – 1. En person som er 
svært nervøs 2. en person som (midlertidig) er ekstremt nervøs el. psykisk ute av 
balanse; (jf, ha nervene utenpå); (jf, nervene står på høykant); (jf, ha nerver av stål).  
Et nesegrev / hun er et skikkelig nesegrev (3) – 1. En lang, fremstikkende nese 2. en 
person med slik nese 3. en frekk el. nesevis person; (jf, stikke nesen sin opp i noe). 
Et njet (rus) / men svaret var njet – Et nei; et veto; (j, ikke være nei i noens munn). 
Et noaord – Et erstatningsord; et ord brukt i stedet for et tabuord; (jf et godord).  
Et nu – Et kortvarig el. flyktig øyeblikk; et blunk; (jf, i ett nu); (også, i neste nu). 
Et null / han er et (stort) null – En ubetydelig person; en ubetydelighet; (jf, være et 
null i fattigkommisjonen); (jf, være på nullpunktet). 
Et nummer – 1. Et tall som angir plass el. nummer i en rekke el. rekkefølge 2. en del 
av en forestilling, (f eks. et sangnummer) 3. et raskt (tilfeldig) samleie; (jf, være bare 
et nummer i rekken); (jf, gjøre et stort nummer av noe). 
Et nytt fjes / ansikt – En person som er ny i en eller annen sammenheng. 
Et nødrop – 1. Et rop om hjelp fra noen i nød el. fare 2. en (desperat) anmodning om 
hjelp uttrykt direkte el. indirekte i form av en handling 3. jf, med et nødrop.  
Et nødskrik – Jf, et nødrop; (jf, klare noe med et nødskrik); (jf, med nød og neppe).  
Et nødvendig onde – Noe som ikke kan være annerledes; noe uunngåelig; noe som må 
være sånn for å oppnå noe bestemt; (jf, med ondt skal ondt fordrives). 
Et nødvendig ærend – 1. Et oppdrag som må utføres (for noen) 2. brukes om å gjøre 
sitt fornødne; gå på do; late vannet; (jf, tre av på naturens vegne); (jf, i ens ærend). 
Et nøkkelord / nøkkelord – 1. Et ord el. begrep som sammenfatter det sentrale el. 
vesentlige i en bestemt sammenheng 2. en universalløsning 3. et enkeltord som løser 
en kode 4. et stikkord, (notater); (jf, dreie nøkkelen om). 
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Et nådestøt – 1. Et drepende støt el. hogg som gjør slutt på noens lidelse, (menneske 
el. dyr) 2. en begivenhet el. et forhold som innebærer den endelige avslutning på en 
aktivitet; noe som gjør at noen / noe bukker under; (jf, få nådestøtet).    
Et nålestikk / nålestikk – 1. Et stikk av en nål 2. en bevisst kritisk el. sårende 
bemerkning; en spydighet, (jf, en stikkpille) 3. en beskjeden innsats el. handling som 
ikke har store virkningen, (jf, en dråpe i havet).  
Et nåløye – 1. En liten åpning på enden av en nål som tråden tres igjennom 2. et trangt 
sted som er vanskelig å passere 3. en test el. høye krav som er vanskelig å oppfylle; 
(jf, komme gjennom nåløyet); (jf, ikke eie nåla i veggen). 
Et offer – 1. Noe man skjenker en guddom 2. noe man uselvisk velger å gi avkall på 
3. en person som (uforskyldt) utsettes for død el. smerte; (jf, ofre seg for noen / noe). 
Et offerlam / hun er blitt et offerlam (3) – 1. Et lam som ofres til en guddom 2. en 
uskyldig person som dør el. utsettes for noe ubehagelig 3. en person som må lide for 
andre; (jf, en syndebukk); (jf, en hakkekylling). 
Et og annet / det er også et og annet samisk navn som dukker opp – Noen få; mangt; 
ymse; (jf, ett og annet); (jf, være ett fett). 
Et omen / dette er et dårlig omen – Et varsel; et tegn; (jf, et jærtegn). 
Et omkved / det stadige omkvedet om krise i industrien (2) – 1. En tekst (og musikk) 
som gjentas i slutten av hver strofe i et dikt el. en sang 2. noe som stadig gjentas og 
holdes frem, (ofte nedsettende); (jf, den gamle visa).  
Et one-man show – 1. En forestilling med bare en opptredende 2. en virksomhet el. 
aktivitet som domineres av en person; (jf, råde grunnen (alene)). 
Et onomatopoetikon (gre) – Et lydmalende el. lydhermende ord, dvs. at ordets 
betydning ligner på den lyden ordet frembringer; (jf, tale i klart språk). 
Et oppgjør på kammerset – Jf, gjøre opp på kammerset; (jf, snakke ut med noen). 
Et oppgulp / boken er et oppgulp av gamle avisartikler (2) – 1. Noe som er gulpet opp 
(fra magen) 2. en ukritisk gjengivelse av noe som er skrevet el. laget før 3. en smålig 
el. (unødig) sur kommentar; (jf, være til å spy av).   
Et opphav / opphav / hun er en hjerteknuser som sitt opphav – 1. En person, ting el. et 
forhold som er kilde til at noe oppstår 2. et individ / individer et individ nedstammer 
fra, (særlig (spøkefullt) om foreldre); (jf, gi opphav til (noe)). 
Et oppkok / showet var et kjedelig oppkok (2) – 1. Det å varme noe til det begynner å 
koke 2. en triviell gjentagelse av en gammel idé el. noe som er sett el. hørt før 3. en 
simpel etterligning av et åndsverk; (jf, være av gammel / eldre dato). 
Et oppkomme / hun er et oppkomme av påfunn (2) – 1. En vannkilde i grunnen; en 
olle 2. en person full av idéer og fantasi 3. en person med rike kunnskaper å øse av, 
(jf, et levende leksikon); (jf, ha flere / mange strenger å spille på). 
Et oppnavn – Et utnavn; et økenavn; (jf, sette klengenavn på noen). 
Et oppsop / oppsop / et eneste oppsop av gamle nyheter (2) / det er oppsopet fra 
slummen (3) - 1. Noe som er sopt opp, (fra gulvet) 2. noe gammelt el. tidligere brukt 
som er røsket sammen 3. en berme; pakk; (jf, ikke være mye å skryte av).   
Et oppspinn / dette er oppspinn fra ende til annen – En påstand el. fremstilling som 
ikke har rot i virkeligheten; fri fantasi; (jf, være det rene oppspinn). 
Et oppstuss / oppstuss / det ble noe til oppstuss da hun dukket opp – Et oppstyr; en 
uro; (jf, vekke oppstuss); (jf, holde seg i skinnet). 
Et oppstyr / oppstyr / det ble mye oppstyr rundt besøket – En travel, urolig el. 
forvirret tilstand; (jf, en ståhei); (jf, lage oppstyr). 
Et oppstøt – Jf, et surt oppstøt; (jf, det går opp og ned her i livet / verden). 
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Et oppsving / salget fikk et stort oppsving i fjor – En positiv utvikling; en fremgang. 
Et oppvaskmøte – Et oppgjør; et møte for å diskutere el. avklare beskyldninger el. 
mistanker; (jf, en oppvask); (jf, kjempe mot overmakten). 
Et orakel – 1. Et sted el. en institusjon hvor gudene taler til menneskene, (f eks. i 
Delfi) 2. en kunnskapsrik person hvis uttalelser tillegges stor vekt; en person som 
nesten blir tillagt profetiske evner, (ofte ironisk), (jf, et levende leksikon). 
Et orakelsvar / han har funnet et orakelsvar på budsjettproblemene i skolen (2) – 1. En 
uttalelse av et gudommelig orakel 2. en dypsindig uttalelse som tillegges stor vekt 3. 
en dunkel, gåtefull el. mangetydig uttalelse; (også, orakelspråk). 
Et ord / kan jeg få et ord med deg (3) – 1. En minste enhet som bærer mening i en 
setning, (jf, gjengi noe ord for ord) 2. et uttrykk el. utsagn, (jf, ha sine ord i behold) 3. 
en samtale; en kort prat; (jf, under fire øyne). 
Et ord er et ord – Det man med ord har sagt el. lovet, er man forpliktet til å holde. 
Et ordelag / ordelag / hun kritiserte ham i skarpe ordelag – En måte å uttrykke noe på; 
en språklig vending; (jf, snakke rett fra levra); (jf, en vending). 
Et ordgyteri – En intetsigende uttalelse; en strøm av overflødige ord; en ordflom. 
Et ordkløyveri – En spissfindig tolkning av noe en annen sier; et kiv om ord. 
Et ordspill / ordspill – 1. En humoristisk el. dikterisk utnyttelse av tvetydige ord el. 
enslydende ord med ulik mening 2. brukes om spill der det f eks. gjelder å lage ord. 
Et ordspråk – En kort velformulert, poengtert setning som uttrykker livsvisdom, 
allmenngyldige sannheter el. erfaringer; et fast utrykk som er kjent og blir mye sitert 
(og går i arv), (f eks. det er ikke gull alt som glimrer). 
Et ordtak – En fast vending som uttrykker livsvisdom og allmenngyldige sannheter, 
og som er kjent og blir mye brukt, (ofte kort og fyndig); (jf, et munnhell); (f eks. 
bedre sent enn aldri); (ordtak og ordspråk brukes oftest om en annen).  
Et ormebol / byen var et ormebol av spioner og halliker (3) – 1. Et bol el. reir der 
ormen holder til 2. ormer i et ormebol 3. et tilholdssted for moralsk fordervelige 
personer; (jf, et bol); (jf, en syndens pøl).  
Et overflødighetshorn – 1. En hornformet beholder fylt med frukt og blomster, som 
symbol på fruktbarhet og overflod 2. noe som omfatter gjenstander el. fenomener som 
forekommer i stor, rikt sammensatt mengde; (jf, tømme overflødighetshornet). 
Et overgangsvindu / overgangsvinduet / overgangsvinduet stenger 16 / 8 – En periode 
av året det er tillatt for en fotballklubb å hente inn nye spillere fra andre klubber. 
Et overtramp / reporteren begikk et overtramp (2) – 1. Det å trå på el. over en strek el. 
linje mot reglene, (f eks. i håndball el. lengde) 2. en feil el. en (grov) taktløshet; et 
brudd på reglene for sømmelig opptreden, (f eks. i sitt yrke el. i politikk). 
Et pakk – En gruppe mennesker som betraktes med avsky og forakt; (jf, en pøbel). 
Et pakkesel – 1. Et esel som brukes som lastedyr 2. en person el. et kjøretøy som 
brukes til transport av en stor mengde bagasje el. gods 3. en persons som bærer mye. 
Et par ord / skriv et par ord om deg selv – Noen få talte setninger el. en kort skrevet 
tekst fremført i en bestemt anledning; (jf, kan jeg få et par ord med deg). 
Et paradis / paradis / dette er et paradis for unger (3) – 1. Et rike i himmelen for frelste 
skjeler 2. hagen i Eden, som et lykkelig sted 3. et ideelt og bra tilholdssted, (f eks. for 
unger) 4. et svært vakkert, idyllisk el. overdådig sted; (jf, slangen i paradiset).  
Et paradis på jord / Maldivene er et paradis på jord – Jf, et paradis. 
Et paradoks – En situasjon el. ytring som er virkelig sann, men virker selvmotsigende, 
bakvendt el. absurd; (jf, den bakvendte visa); (jf, tale mot bedre vitende). 
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Et parnass / hun kaster seg ukritisk på det siste fra parnasset (3) – 1. Brukes symbolsk 
om diktningens opphøyde verden 2. en anerkjent krets av diktere, forfattere el. andre 
kunstnere 3. et sted eller en krets hvor den herskende mening dannes, (innen politikk, 
kultur el. vitenskap); (jf, her på berget); (jf, en høyborg). 
Et pauli ord (av Paulus) – En formaning; en irettesettelse; (jf, si noen et pauli ord). 
Et pek – Et puss; et spikk; en strek; (jf, gjøre noen et pek). 
Et pengesluk – Noe som er urimelig dyrt å drive; en virksomhet som sluker penger. 
Et persilleblad / hun er det rene persilleblad, så stell godt med henne – 1. Et blad av 
krydderurten persille 2. en tander (og ofte nærtagende) person. 
Et pikk og pakk / pikk og pakk – Det man har med seg; alt utstyr; all bagasje; (evt. 
også flyttelass); (jf, ta sitt pikk og pakk (og gå)); (også, et pikkpakk / pikkpakk).  
Et pirk / pirk – 1. Et puslearbeid; et nøyaktighetsarbeid; plunder 2. smålig kritikk; (jf, 
ha teken (med / på noe); (jf, et pedanteri); (jf, pirke på noen / noe). 
Et pissprat / pissprat / for noe pissprat (1) / dette er bare pissprat (1) – 1. Tomt snakk; 
tullprat; vrøvl 2. innholdsløst småprat; (muntlig også, pisspreik); (jf, prate piss). 
Et pissregn – Et kraftig, vedvarende regnvær; (jf, pisse ned); (jf, pisse på noen). 
Et pjatt / pjatt – 1. En tåpelig el. latterlig idé, handling el. omstendighet 2. tomt snakk; 
uhøytidelig prat; vås; tullprat; (jf, snakke om vær og vind). 
Et plaster på såret / plaster på såret – En viss trøst; noe som lindrer; en (liten) 
kompensasjon el. erstatning, (for tap el. smarte); (jf, få noe som (et) plaster på såret). 
Et platebarometer – En liste over de mest populære grammofonplatene, (for noen tiår 
siden), (nå kanskje CD´ ene el. låtene); (jf, barometret står på jordskjelv).  
Et pliktløp – 1. En del av programmet i kunstløp 2. noe påtvunget el. kjedelig som 
man gjør fordi man må; (jf, en pliktøvelse); (jf, være noens simple plikt). 
Et poeng / poeng / poenget er at politikken er forandret (2) – 1. En tallverdi; en 
regneenhet 2. det vesentlige; formål; hovedsak; kjerne 3. jf, skåre billige poeng. 
Et pokerfjes – 1. Et ansikt som ikke røper kortene i poker 2. et ansiktsuttrykk som 
ikke røper sinnsbevegelse; et uttrykksløst ansikt; (jf, ta en pokersjanse). 
Et problembarn / det er den filialen som er problembarnet (3) – 1. Et barn (el. voksen) 
som volder problemer 2. noe, (ting el. fenomen) som skaper problemer 3. en del av en 
enhet som er spesielt vanskelig å få til å lykkes el. fungere; (jf, et smertensbarn). 
Et punktum / punktum – 1. Skrifttegnet punktum (.) som markerer avslutningen på en 
setning, (bl. a.) 2. en (markert) avslutning 3. brukes som kategorisk sluttbemerkning. 
Et puss – 1. Et pek; en fantestrek 2. en svikt el. vanskelighet; (jf, spille noen et puss). 
Et pust / et pust fra nord (3 – 1. Et åndedrag 2. et gufs; et luftdrag 3. en antydning om 
noe nytt el. fremmed; (jf, en pust); (jf, puste til ilden).  
Et pust fra den store verden – En impuls fra utlandet; noen / noe som bringer med seg 
noe fremmed; (jf, fra fjern og nær); (jf, verden er ikke stor).   
Et pust i sivet – Brukes for å uttrykke livets forgjengelighet el. ubetydelighet. 
Et pusterom / pusterom / laget har fått et lite pusterom – Tid el. mulighet til å slappe 
av og komme seg før ens arbeid el virksomhet fortsetter; (jf, en pust i bakken).   
Et pølseskinn – 1. Et stramt hylster som omgir en pølse, (ofte av dyretarm) 2. et tett 
ettersittende plagg; (jf, sitte som et pølseskinn); (jf, en pølse i slaktetiden). 
Et pølsevev / pølsevev / dette er pølsevev fra ende til annen – Meningsløst snakk; 
vrøvl; tullprat; (jf, det / noe er det rene pølsevev). 
Et rabalder – 1. En voldsom larm el. bråk, (f eks. ved at ting velter ol) 2. en voldsom 
og overdreven anstrengelse, diskusjon el. oppmerksomhet, (jf, et oppstyr)   
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Et rabaldermøte – Et møte der det er mye larm, krangel el. misnøye; et møte der det 
går vilt for seg; (jf, et oppvaskmøte); (jf, en polsk riksdag).  
Et radarpar – 1. To spillere (i lagspill) som har et helt spesielt godt samspill, (særlig i 
fotball) 2. to personer som jobber særlig godt og effektivt sammen. 
Et ragnarok / ragnarok / det er spådd ragnarok med Frp i regjeringen (3) – 1. Gudenes 
og menneskeverdens undergang, (i nordisk mytologi) 2. verdens undergang 3. 
voldsomme tumulter el. kaos, (særlig om krig el. annen katastrofe); (jf, et inferno).  
Et rakkerpakk – 1. En samling av rakkere el. andre utstøtte personer 2. en gruppe 
mennesker som betraktes med avsky el. forakt; et kjeltringpakk; (jf, en rakker). 
Et ramaskrik – 1. (Bibelsk, Rakels bitre gråt) 2. en høyrøstet, voldsom el. forbitret 
protest; en høylytt misnøye; (jf, true noen med bål og brann). 
Et rampelys / rampelyset – 1. (Lys fra) en rekke lamper på forkanten av en scene 2. en 
stor offentlig oppmerksomhet el. interesse; (jf, være i rampelyset).  
Et rasshol / rasshøl / ha deg vekk, ditt fordømte rasshol (2) – 1. En endetarmsåpning; 
en anus 2. brukes som kraftig skjellsord; din fordømte tosk; (jf, en drittsekk). 
Et regn / regn – 1. Nedbør i form av regndråper 2. ting el. fenomener som faller ned 
el. forekommer i stor mengde; (jf, et striregn / styrtregn / øsregn) 
Et reir / litt av et reir (3) – 1. Et leie el. tilholdssted for fugler, (og visse småkryp) 2. et 
hjem; en bolig, (jf, vårt lune rede) 3. et hemmelig el. fordekt tilholdssted, ofte av 
dårlig standard, (for tvilsomme personer), (også, et smuglerreir). 
Et reiregg / dette legger jeg igjen som et reiregg (3) – 1. Et egg i et fuglereir 2. et 
kunstig egg lagt i reiret for å narre fuglen til å verpe el. ruge 3. en begynnelse; litt av 
noe, (så kommer det mer siden); (jf, legge egget / det store egget). 
Et rekel / ditt lange rekel – 1. En lang, mager el. ulenkelig person 2. et magert el. 
skrøpelig dyr; (jf, være tynn som en flis); (jf, se ut som han er tygd og spyttet ut).  
Et renkespill / renkespill – En hemmelig el. snedig planlegging el. adferd som har til 
hensikt å skade noen; (jf, smi / spinne renker (mot noen)). 
Et rent trav / rent trav – 1. Et korrekt løpesett i travløp, (uten galopp) 2. en korrekt 
fremgangsmåte uten lureri og knep; (jf, ha sitt på det tørre); (jf, et urent trav).   
Et retorisk spørsmål – Et spørsmål man ikke noe venter svar på, (fordi det er stilt slik 
at svaret er innlysende), el. som man stiller for selv å kunne gi svar; (jf, en retorikk). 
Et revolverintervju – Et hensynsløst el. svært pågående intervju; (også, en 
revolverjournalistikk); (fure løs / fyr løs); (jf, så det lukter svidd). 
Et rikt språk / norsk er et svært rikt språk – Et språk med et stort ordforråd og mange 
muligheter til å uttrykke seg variert og nyansert; (jf, et fattig språk). 
Et rivjern / hun er et forferdelig rivjern (2) – 1. En kjøkkenredskap av metall til å rive 
rå grønnsaker 2. en skarp el. bisk kvinne 3. en svært arbeidsom el. energisk person.  
Et rop i ørkenen – Brukes om meninger ingen bryr seg om el. henstillinger som er helt 
forgjeves; (jf, tale for døve ører); (jf, tale er sølv, men taushet er gull). 
Et rotehode / rotehue – 1. En person som ikke holder orden på ting 2. en person som 
ikke klarer å holde orden på el. klargjøre sine tanker og idéer; (jf, en rotekopp). 
Et rotterace / roteres / serieavslutningen blir et rotterace (2) – 1. Et forkavet levevis, 
preget av samfunnets stress 2. en hard og hensynsløs konkurranse; (jf, et råkjør).  
Et rulleblad – 1. Et blad med opplysninger om en vernepliktig 2. en oppsummering av 
noens liv og vandel, (særlig om klanderverdige forhold); (jf, ha rent rulleblad). 
Et rundt tall / rundt tall / i runde tall vil jeg si en firedobling (2) – 1. Et tall som ender 
på en el. flere nuller 2. en omtrentlig tallangivelse; (også, en rund sum). 
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Et ruskomsnusk / ruskomsnusk / han holder på med noe ruskomsnusk (3) – 1. En 
matrett komponert av tilfeldige ingredienser 2. en rotete blanding; et sammensurium 
3. et tvilsom el. uhederlig forhold; (jf, et miksmaks). 
Et rødt kort – Jf, få rødt kort; (jf, et gult kort / gult kort); (jf, ha gode kort på hånda). 
Et røntgenblikk – 1. En evne til å få øye på selv den minste detalj 2. en tenkt evne til å 
se gjennom en overflate, og f eks. inn i ens persons indre; (jf, ha røntgenøyne).  
Et rør / rør – 1. En lang hul sylinder el. en pipe 2. en del av en plante med hul stilk 3. 
et vrøvl; bare tull og tøys; tull; bare (folke)snakk; (jf, et sludder og rør). 
Et røverkjøp – Et lønnsomt el. lettvint kjøp; et kjøp til utrolig lav pris; (jf, et kupp).  
Et røykteppe / regjeringen innhyller planen i et røykteppe (2) – 1. Et tett røykdekke; et 
lag med røyk 2. noe som skjuler el. tilslører noe; (jf, røyklegge noe). 
Et råkjør / regjeringens råkjør mot distriktene (1) / Petter Northug frykter Olsons 
råkjør (2) – 1. En brutal fremgangsmåte; et hardt press 2. en knallhard innsats i 
idrettskonkurranse; (jf, en råkjører); (jf, være rå til noe). 
Et råskinn – 1. En rå, brutal el. grov person 2. en idrettsutøver som spiller rått og ufint 
3. en særlig sterk, arbeidsom el. energisk person; (jf, en råtamp / råtass). 
Et sabbatsår – En periode på et år hvor man tar pause fra sine vanlige aktiviteter, og i 
stedet tar fri el. beskjeftiger seg med noe annet; et hvileår. 
Et sammensurium / møblene var et sammensurium av gammelt og nytt – En rotete 
blanding; en miks av likt og ulikt; (jf, et miksmaks); (jf, hummer og kanari). 
Et sannhetens ord - Jf, fortelle noen et sannhetens ord; (jf, gi moen inn (etter noter). 
Et sannhetsord / sannhetsord / nå må noen si sjefen et sannhetsord (3) – 1. Ord som 
forteller sannheten, el. tjener sannhetens sak 2. ord som inneholder en ubehagelig 
sannhet; en formaning; (jf, et alvorsord); (jf, si noen noen sannhetsord). 
Et sant / rent helvete – Jf, et helvete; (jf, være det rene halvete). 
Et sceneskifte / seneskifte / det politiske sceneskiftet (2) – 1. Overgang mellom to 
scener i et teaterstykke, (f eks. med endring av kulisser) 2. en overgang til andre 
omgivelser el. nye forhold; (jf, nå skal det bli andre boller); (jf, snu på flisa).  
Et selvbedrag – En feilaktig oppfatning som man innbiller seg (selv) er riktig; en 
innbilning; en illusjon; (jf, leve i sin egen / annen veden).  
Et selvmål – 1. Et mål som en spiller ved et uhell lager i sitt eget lags mål 2. en 
uttalelse el. en handling som i siste instans skader en selv; (jf, tabbe seg ut). 
Et sesam / de nye kornsortene ble ikke noe sesam – 1. (Sesam brukes som 
trylleformular, jf, sesam / sesam, sesam lukk deg opp) 2. noe som hurtig og uventet 
kan sette fart i en utvikling, gi et positivt resultat el. åpne nye muligheter. 
Et sidespor – 1. En kort skinnestrekning, f eks. for parkering 2. en sekundær posisjon, 
hvor man har vanskelig for å få innflytelse 3. avvik fra de det egentlige mål el. emne. 
Et sidesprang / hun hadde sine sidesprang (3) – 1. Et sprang el. hopp til siden 2. et 
plutselig avvik fra emnet i en diskusjon; en digresjon 3. et utenomekteskapelig 
forhold; et amorøst eventyr; (jf, gjøre sine hoser grønne); (jf, uten sidestykke). 
Et signalbygg – 1. Et bygg som markerer seg i landskapet 2. en bygning som forteller 
noe om stedet; (jf, bygge luftslott / luftkasteller); (jf, rage opp / høyt).    
Et sikkert kort – 1. En person man venter vil bli foretrukket el. valgt 2. noen / noe 
man trygt kan satse på; (jf, et sterkt kort); (jf, sette alt på ett kort). 
Et sinnelag / sinnelag – Indre personlige egenskaper som bestemmer en persons 
væremåte og temperament; et sinn; (f eks. et vennlig sinnelag); (jf, et gemytt). 
Et sirkus / det ble et sirkus uten like (2) – 1. Omreisende selskap av artister, klovner 
og dyr 2. et kaos av innviklede el. forvirrede begivenheter; et oppstyr 3. et 
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arrangement el. en begivenhet som tiltrekker seg overdreven oppmerksomhet; (jf, 
holde et forferdelig sirkus); (jf, en sirkushest); (jf, tilbake i manesjen). 
Et sisyfosarbeid – Et tungt, endeløst og forgjeves arbeid; et evighetsarbeid. 
Et siv – 1. En gresslignende myrplante 2. en uselvstendig el. hjelpeløs person; (jf, 
brekke som et siv); (jf, være slank som et siv); (jf, en svekling). 
Et sjakktrekk / det var et sjakktrekk (2) – 1. Et trekk el. flytting av en brikke i sjakk 2. 
en taktisk manøver; et smart utspill el. et overraskende mottrekk; (jf, ikke være noe 
sjakktrekk); (jf, være sjakkmatt); (jf, holde noen i sjakk); (jf, holde noe i sjakk). 
Et sjalabais / sjalabais – En fuktig sammenkomst; en løssluppen fest. 
Et sjansespill / det er et sjansespill å kjøpe industriaksjer nå (2) – 1. Et spill der 
utfallet beror på flaks 2. et usikkert el. risikobetont foretagende; (jf, et vågestykke). 
Et sjarmtroll / hun er et riktig sjarmtroll (1) – 1. (En liten vilter) gutt el. jente som har 
evne til å sjarmere 2. en voksen person med et spesielt vinnende vesen.  
Et sjumilssteg / sjumilssteg – 1. Et steg med sjumilsstøvler, (som trollet) 2. brukes om 
rask utvikling el. fremgang; et kjempesteg; (jf, haste fram med sjumilsstøvler).   
Et sjøslag / det ble litt av et sjøslag i går kveld (2) – 1. Et slag som utkjempes på 
havet; en trefning til sjøs 2. en fest el. et lag der det drikkes tett; en fyllefest. 
Et skaberakk / skaberakkel / senga var et forferdelig skaberakk (2) – 1. Et utsmykket 
hestedekken, til å ha under salen 2. en stygg tingest; noe som er medtatt og 
gebrekkelig 3. en underlig el. skranglete utseende skapning, (person el. dyr).  
Et skafott / skafottet – 1. En plattform som ble brukt ved offentlige henrettelser 2. et 
sted el. en omstendighet hvor noen utsettes for ydmykelse el. voldsom kritikk. 
Et skalkeskjul – Noe som skjuler el. tilslører en egentlig hensikt el. virksomhet; et 
påskudd; (jf, være / tjene som (et) skalkeskjul for noe); (jf, et skuebrød). 
Et skall – 1. Et hardt, ytre lag som omslutter og beskytter noe 2. en barriere mellom 
en selv og omverden 3. en hul ytre ramme uten innhold, (også, et skall uten kjerne). 
Et skamvett / skamvett – Jf, ha skamvett; (jf, ha vettet i behold). 
Et skibbrudd / skipbrudd – 1. Det at et skip forliser el. blir ødelagt 2. det at noen lider 
nederlag; det at noe mislykkes el. går i stykker; (jf, lide skibbrudd / skipbrudd). 
Et skinn / skinn / hun løp fort det gamle skinnet (3) – 1. En dyrehud 2. huden på et 
menneske 3. en person; et menneske, (også, et pokkers skinn); (jf, løpe som et pisket 
skinn); (jf, gå ut av sitt gode skinn); (jf, skinnet bedrar).  
Et skipperskjønn – En praktisk skjønn som baseres på praktisk erfaring; et grovt el. 
omtrentlig skjønn; (jf, et amerikansk øyemål); (jf, en tommelfingerregel). 
Et skippertak – En plutselig og kortvarig innsats; et krafttak, (f eks. før fristen går ut). 
Et skittprat / skitprat – Simpelt el. tarvelig snakk; tullprat; (jf, prate skit). 
Et skjelett i skapet – Noe som bevisst el. ubevisst holdes skjult og som kan stille noen 
i dårlig lys om det blir allment kjent; (jf, komme ut av skapet). 
Et skjellsnavn – Et navn el. begrep som uttrykker negative følelser overfor noen / noe; 
noe man bruker for å skjelle ut noen, (f. eks. quisling, judas el. firerbanden). 
Et skjellsord / skjellsord – En nedsettende betegnelse som brukes som fornærmelse el. 
som utrykk for forakt; et ord som man bruker for skjelle ut noen; et ukvemsord. 
Et skjevt blikk – Jf, et skråblikk; (jf, ha blikk for noe). 
Et skjevt ord – Brukes om en uttalelse som kan oppfattes som negativ el. sårende; et 
ukvemsord; (jf, se skjevt til noen / noe); (jf, ergre seg skakk). 
Et skjevt smil – Brukes om et megetsigende el. underfundig smil; et ironisk smil. 
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Et skjold – 1. En plate til vern mot hogg og stikk i nærkamp 2. et stilisert lite skjold 
brukt som symbol; et våpenskjold 3. et hvelvet dekke el. et skall på en gjenstand 4. en 
foranstaltning som beskytter mot angrep el. ubehageligheter utenfra; et vern. 
Et skjær i sjøen / skjær i sjøen – 1. En bergrygg i sjøen 2. problemer el. hindringer 
som gjør det vanskelig å oppnå det men ønsker; (jf, det er mange skjær i sjøen,). 
Et skjønnmaleri – En idealiserende el. ukritisk fremstilling; (jf, en skjønnmaling). 
Et skjørt / han snur seg etter hvert skjørt han ser (2) – 1. Et kvinneplagg som henger 
løst fra livet og ned 2. et kvinnemenneske; en kvinne / jente, (særlig som mål for 
menns interesse el. begjær); (jf, være anvendelig som et svart skjørt). 
Et skoleeksempel – Et særdeles klart og tydelig eksempel på noe; et typisk eksempel. 
Et skolelys – En svært flink elev; en person som er flink i (de teoretiske) skolefag; (jf, 
et lyst hode); (jf, det går et lys opp for noen). 
Et skrekkens eksempel – Et avskrekkende el. skremmende eksempel, som viser hvor 
galt det kan gå; et eksempel på hvordan noe ikke skal gjøres el. foregå; (jf, være et 
eksempel til skrekk og advarsel); (jf, ta skrekk / skrekken av noe). 
Et skrekkvelde – 1. Et terrorvelde; et redselsherredømme 2. en hard, brutal ledelse el. 
oppdragelse; (jf, en tyrann); (jf, holde noen i age). 
Et skremmeskudd / norsk fotball fikk seg et skremmeskudd (3) – 1. Et skudd som blir 
avfyrt for å advare el. for å skremme noen 2. en tom trussel 3. et kraftig varsel; et 
tydelig varsel om at noe må endres el. forbedres; (jf, få et skudd for baugen). 
Et skribleri – 1. En sjuskete el. uleselig (håndskrevet) tekst; et krot; et rabbel 2. en 
tekst uten verdi; et produkt som virker overfladisk el. uvesentlig. 
Et skritt i riktig retning – 1. Et lite stykke i riktig retning 2. en positiv tendens el. 
utvikling; (jf, ta skrittet fullt ut); (jf, noe er et (avgjørende / viktig skritt på veien).  
Et skråblikk / et skrått blikk – 1. En overfladisk fremstilling el. vinkling 2. en 
annerledes el. skjev betraktning, (oftest med ironi el. humor). 
Et skråplan / skråplanet – 1. En flate som danner en spiss vinkel mot det vannrette 
plan 2. en kurs som gradvis, men sikkert fører til moralsk forfall el. ulykke. 
Et skudd / laget hadde ikke ett skudd på mål (3) – 1. En avfyring av skytevåpen 2. en 
kule; et prosjektil 3. et kast el. spark med ball 4. en plantespire el. en ny utvekst på en 
plante 5. en tilvekst i el. utskifting av personer el. gjenstander, (jf, det siste skudd på 
stammen); (jf, sitte som et skudd); (jf, gå som et skudd).  
Et skudd for baugen – 1. En kraftig advarsel; en vekker, (om person) 2. et alvorlig 
slag, (med ødeleggende virkning), (om plan el. prosjekt); (jf, få et skudd for baugen). 
Et skudd fra hoften – 1. En umiddelbar (og upresis) gjetning uten tenkepause 2. en 
hurtig og ugjennomtenkt bemerkning el. kommentar; (jf, skyte fra hoften). 
Et skudd i blinde – 1. En tilfeldig gjetning 2. en antagelse på et mangelfullt grunnlag.  
Et skudd i foten – Jf, skyte seg selv i foten; (jf, skyte spurv med kanoner). 
Et skuddermudder – En oppløsning; en forvirring; et virvar; (jf, gå i skuddermudder). 
Et skuebrød / regjeringens forslag er bare et skuebrød (2) – 1. Et brød som bare er til 
pynt, (i jødenes tempel) 2. noe man skilter med uten at det har noen virkelig / trynet      
betydning; noe som synes storartet men er uten verdi 3. noe som skal dekke over 
ulempene el. de negative sidene i en sak; (jf, et skalkeskjul).  
Et skuespill / det hele er bare skuespill (3) – 1. Et drama el. teaterstykke 2. et 
dramatisk opptrinn el. begivenhet som (tilfeldig) utspiller seg foran øynene på noen 3. 
en adferd som skjuler en persons egentlige holdning, følelse el. hensikt; en tilgjort el. 
falsk opptreden; (jf, et komediespill); (jf, dobbeltspill). 
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Et skuldertrekk – 1. En heving av skuldrene, (ofte som uttrykk for noe) 2. en reaksjon 
som vitner om likegyldighet, tvi1 el. manglende viten; (jf, trekke på skuldrene). 
Et skussmål – 1. En skriftlig attest el. et muntlig vitnesbyrd 2. et utsagn som gir en 
vurdering av en person, en institusjon el. et produkt; (jf, ha godt ord på seg). 
Et skvalder / skvalder – En strøm av tomt, likegyldig (og høyrøstet) snakk; skravl; (jf, 
en skvaldrebøtte); (jf, tomme tønner rumler mest). 
Et skyggebilde / erfaringer er bare skyggebilder av virkeligheten (Platon) (2) – 1. Et 
bilde el. en skygge en gjenstand kaster på en flate; en silhuett 2. et fantasibilde.    
Et skyts / skyts – 1. Et skytevåpen med stor kaliber, (f eks. en kanon) 2. et (kraftig) 
argument el. påstand som ledd i angrep el. kritikk; (jf, rette skytset mot noen). 
Et skår i gleden – Noe ubehagelig el. kjedelig som ødelegger el. demper en god 
stemning el. utvikling; (jf, noe er et skår i gleden); (jf, en malurt). 
Et slag i ansiktet / trynet – 1. Et slag el. klask i ansiktet 2. en grov (og uventet) 
fornærmelse el. krenkelse 3. et nederlag; et overraskende tap. 
Et slag i knollen – Et slag i hodet; (jf, være rar i knollen). 
Et slag i lufta – Et mislykket el. virkningsløst forsøk på å endre el. gjennomføre noe; 
et halvhjertet forsøk, (jf, noe er et slag i lufta); (jf, henge i lufta). 
Et slag under beltestedet – 1. Et bokseslag som treffer motstanderen i skrittet 2. en 
ufin el. sårende beskyldning; et tarvelig angrep; (jf, noe er under beltestedet). 
Et slagord – En setning el. få ord som kort og fyndig uttrykker en holdning el. et krav. 
Et slaktoffer / Mjøndalen blir et slaktoffer i Tippeligaen (2) – 1. Et dyr som slaktes til 
rituell ofring 2. en person el. gruppe som er hjelpeløst utlevert til en motstander; en 
person el. gruppe som er dømt til å tape; (jf, en underdog); (jf, en kanonføde).   
Et slangemenneske – 1. En særlig myk person 2. en smidig person som opptrer med 
numre hvor vedkommende inntar ellers unormale og umulige kroppsstillinger. 
Et slangord / slangord – En spydighet; fantord; sneiord; (jf, slenge med kjeften). 
Et slanguttrykk – Jf, en slang; (jf, en sjargong); (jf, slenge dritt til noen).  
Et slaraffenliv – 1. Et liv som leves i slaraffenland, (et fabelland der latskap er en dyd) 
2. et sorgløst dagdriveri, der man får alt uten å arbeide; (jf, en sofabonde). 
Et slavearbeid – 1. En slaves arbeid 2. et hardt arbeid uten skikkelig lønn el. 
påskjønnelse 3. et fryktelig kjedelig pliktarbeid; (jf, en slavedriver). 
Et slaveliv / dette er det rene slaveliv - 1. Et liv som slave 2. et ufritt liv med mye 
hardt arbeid og forpliktelser; (jf, et slavearbeid); (jf, et negerarbeid). 
Et sleivspark – 1. Et unøyaktig el. lite presist spark i fotball 2. en uvøren el. flåsete 
uttalelse el. kommentar 3. en uheldig handling; (jf, en finte).   
Et slektregister – Et skjema el. en oversikt som viser slektskapsforhold; en ættetavle; 
(jf, et stamtre); (jf, en stamtavle); (jf, familiens sorte får).   
Et slektskapsbånd – Et bånd el. en forbindelse (med tilhørende forpliktelser) som 
skyldes slektskap; (jf, et blodsbånd); (jf, legge bånd på seg).  
Et slengkyss – Et kyss på egne fingre som man liksom slenger i vei mot noen. 
Et slingringsmonn / slingringsmonn / en avtale med et visst slingringsmonn – Et 
(spille)rom for avvik el. variasjon; en toleranse for mindre unøyaktigheter. 
Et sludder / sludder – 1. Usammenhengende og meningsløse ytringer 2. uforpliktende 
og vennskapelig samtale om dagligdagse ting; (også, sitte å sludre); (jf, sludder og 
vrøvl); (jf, et vås / vås); (jf, snakke som en foss). 
Et slumpetreff – En (heldig) tilfeldighet; et gunstig sammentreff; (jf, på slump). 
Et sløvsinn – 1. En abnorm, apatisk sinnstilstand; en svekket åndsevne, (sykdom) 2. 
en innstilling preget av giddeløshet el. likegyldighet overfor omverden. 
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Et smellkyss – Et kraftig, hørbart kyss; en real smask; (jf, et slengkyss). 
Et smertensbarn / bedriften er et smertensbarn for myndighetene (3) – 1. Et barn som 
gir foreldrene bekymring, besvær el. sorg 2. en person som man holder av men som 
volder mye problemer 3. noe som gir tap el. skuffelser; (jf, et problembarn). 
Et smutthull – 1. En åpning el. passasje som danner (skjult) gjennomgang til et sted 2. 
en mangel el. unøyaktighet i reglene som muliggjør en tvilsom el. ulovlig handling. 
Et smutthull i loven – En svakhet i formuleringen som gjør at man kan omgå 
intensjonen i loven; (jf, lovens ånd og bokstav). 
Et smøreri / smøreri – 1. Et griseri; et søl 2. en slurvete el. dårlig utførelse av maleri 3. 
et maleri el. en tegning av dårlig kvalitet; (jf, et makkverk).  
Et småtroll / småtroll – 1. Et lite troll 2. en (uskikkelig) liten unge; (jf, en smårolling). 
Et snakketøy – 1. De organer som anvendes når man snakker 2. brukes knyttet til det 
å ha evne og lyst til å snakke, (mye og/ lenge); (jf, ha snakketøyet i orden).  
Et sneiord – En spydighet; et ertende utsagn; et fantord; (jf, et spitord). 
Et snikksnakk / snikksnakk / kom ikke med slikt snikksnakk (1) – 1. Et uforpliktende 
og overflødig snakk; bare prat; tullprat; (jf, et vrøvl) 2. brukes som utropsord som 
avvisende svar på en påstand; (jf, snakke over seg). 
Et snublehinder – Jf, en snubletråd; (jf, snuble i ordene); (jf, snuble over noe). 
Et snurrepiperi / snurrepiperier – 1. En merkverdig el. pussig liten ting; snirklede 
småting; rariteter 2. noe besynderlig el. unødvendig som uttrykk for pedantiske 
formaliteter el. tullete prioritering; (jf, et dill / dill); (jf, dikkedarer).   
Et snyltedyr – 1. Et dyr som lever som parasitt 2. brukes som skjellsord; (jf, en 
snylter). 
Et snyteskaft / han har litt av et snyteskaft (2) – 1. En nese 2. en svært stor el. lang 
nese; (jf, en ørnenese); (jf, få lang nese); (jf, bli tatt ved nesen). 
Et solbad – Et liggende opphold i solen for å bli brun; (jf, ta solbad); (jf, slikke sol). 
Et sololøp / sololøp / LO kjører sololøp i saken (2) – 1. Et aleneløp med ball gjennom 
motstanderlagets forsvar 2. noe man foretar seg el. gjennomfører alene, (uten å ha 
med el. konsultere andre), (ofte nedsettende); (jf, en solospiller). 
Et solskinnsbarn – Et glad og lykkelig barn; (jf, være født på solsiden). 
Et solstreif / et solstreif i den grå hverdag (2) – 1. Et glimt el. streif av solskinn 2. en 
(uventet) glede; en oppmuntring; (jf, et lyspunkt); (jf, skinne som en sol).  
Et sorgens kapitel – En sørgelig historie; en bedrøvelig affære; noe svært mislykket.  
Et sort får – 1. En svart sau 2. en person el. institusjon som ikke lever opp til 
fellesskapets forventninger; (jf, være familiens sorte får); (jf, telle sauer). 
Et spark – 1. Det å sparke med foten 2. en innflytelse som oppmuntrer til handling; en 
påvirkning i en bestemt retning 3. det å rakke ned på noen el. komme med spydige el. 
hånlige bemerkninger; (jf, gi noen et spark i baken); (jf, gi noen sparken). 
Et spark bak / i baken / i ræva – En kraftig oppfordring om å komme i gang med noe. 
Et spark på leggen – Jf, sparke noen på leggen; (jf, komme med et spark til noen). 
Et spektakkel / du går der som et annet spektakkel – Jf, spetakkel, (mest vanlig i dag). 
Et spetakkel / spetakkel / hun lager alltid spetakkel (2) – 1. En larm; en støy; leven 2. 
et larmende opptrinn, med kjefting og krangling 3. uro; uenighet 4. brukes som mildt 
skjellsord til el. om en person 5. et underlig syn el. fremtoning; (jf, lage spetakkel).  
Et spikk – 1. Et avfall etter at noen har spikket, (med kniv) 2. et pek; et puss; en 
skøyerstrek; (jf, gjøre noen et pek / puss / spikk); (jf, en spollopp/ spillopper). 
Et spill av tid og krefter – En bortkastet innsats; en sløsing med krefter og tap av tid. 
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Et spill for galleriet / spill for galleriet – 1. En teatralsk el. hyklersk opptreden, særlig; 
for å behage noen 2. en bevisst appell til massen el. publikum, (på bekostning av 
kunstneriske hensyn); (jf, spille for galleriet); (jf, gjøre seg til). 
Et spillerom / spillerom – 1. Brukes i teknikken om maskindelers bevegelsesfrihet 2. 
en (viss) mulighet til å virke og utfolde seg; (jf, et slingringsmonn); (jf, få / ha fritt 
spillerom); (jf, ha frie hender); (jf, det offentlige rom). 
Et spillfekteri / debatten var det rene spillfekteri (1) – 1. En handling el. et tiltak uten 
reelt mål el. innhold; en humbug 2. en uttalelse el. en opptreden som er hyklersk el. 
gjøres bare for skøy; (jf, kaste noen blår i øynene); (jf, spille teater). 
Et spisst svar – 1. Et spydig el. spotsk svar 2. et kort el. vrangvillig svar. 
Et spitord / det var ikke annet enn spitord å få – En spydig bemerkning; en spott; (jf, 
et skeivt ord); (jf, en sleivkjeft); (jf, få seg en på kjeften). 
Et sprang ut i det uvisse – En handling el. beslutning hvis følger er ukjent; en dristig 
beslutning; (jf, ta / våge spranget); (jf, sveve i det uvisse). 
Et sprell / med den lønna kan man ikke tillate seg mange sprell (2) – 1. En sprellende 
bevegelse, (av fisk) 2. en vilter el. løssluppen utfoldelse; et påfunn; (jf, lage sprell).  
Et sprengstoff / sprengstoff – 1. Et materiale som eksploderer ved ytre påvirkning 2. 
noe som kan fremkalle uenighet, forargelse el. skandale, (ofte innholdet i noe som blir 
sagt el. skrevet); (jf en kruttønne); (jf, eksplodere av latter). 
Et springbrett / stillingen er et fint springbrett for ham (2) – 1. Et fjærende brett til å 
satse på i turn; en trampoline 2. noe som gir mulighet for forfremmelse el. videre 
utvikling, (mot et mål); (jf, sette alle kluter til); (jf, ha gode fremtidsutsikter). 
Et sprøyt / sprøyt / for noe sprøyt – Et tullprat; tøys; tøv; (jf, snakke sprøyt). 
Et språklig bilde / språklige bilder (2) – 1. Et ord el. uttrykk med overført betydning 
2. brukes som samlebegrep for ord og uttrykk med overført betydning. 
Et spøkelse / hungersnødens spøkelse (3) – 1. Et overnaturlig menneskelignende, 
tåkete vesen; et gjenferd 2. en skremmende forestilling el. fenomen som jevnlig 
dukker opp i noens bevissthet el. i den offentlige debatt; noe truende 3. det å være 
redd uten grunn, (jf, se spøkelser på høylys dag).    
Et spøkelsesslott – Et stort, fraflyttet og forfallent hus; (jf, en spøkelsesby). 
Et spørsmål om liv og død – Et avgjørende el. livsviktig spørsmål el. anliggende.  
Et spøtt / det spøtt – Et (lite) grann, (jf, ikke et / det grann / spøtt). 
Et stalltips / stalltips – 1. Opplysninger fra stallen om en hests vinnersjanser 2. 
fortrolige opplysninger fra velinformert hold; sikker informasjon om noe, (under 
hånden) 3. et godt og velment råd; (jf, en stall); (jf, sette noe på stallen). 
Et stamtre – En skjematisk fremstilling av en slekt formet som et tre, som viser 
familiegrenene og slektskapsforholdene; (jf, et slektregister); (jf, en stamtavle). 
Et startskudd / startskuddet / startskuddet for krepsesesongen gikk i natt (2) – 1. Et 
skudd som angir start i en idrettskonkurranse 2. (et signal for) begynnelse på en 
virksomhet el. prosjekt; en oppstart av noe 3. en innledning av noe (omfattende, som 
varer en stund); en utløsende faktor for noe; (jf, en flying start).  
Et statusjag – Et jag el. strev for å skaffe seg sosial status, (og ytre tegn på 
vellykkethet); (jf, slite som et dyr / en hest / en galeislave).  
Et statussymbol – En gjenstand el. ytre tegn som vitner om økonomisk velstand el. 
forholdsvis høy sosial status; (jf, være av høy byrd); (jf, vise klasse). 
Et stebarn / de er samfunnets stebarn (2) – 1. Et barn som en ektefelle har fra et 
tidligere forhold 2. en person, gruppe, ting el. fenomen som blir behandlet dårligere 
enn andre av lignende art; (jf, bli stemoderlig behandlet); (jf, en gjøkunge) 
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Et steg i riktig retning – En begynnelse på noe bra; en god tendens el. utvikling. 
Et steinansikt / han var samme steinansiktet som vanlig (2) – 1. Et stivt, uttrykksløst 
ansiktsuttrykk; en mine det ikke er mulig å tolke el. bli klok på 2. en person som ikke 
røper sine følelser el. holdninger; (jf, ha et hjerte av stein) (jf, være kald som is). 
Et steinkast / skolen ligger bare et par steinkast hjemmefra – 1. Et kast med (en liten) 
stein 2. en ganske kort avstand; et lite stykke; (jf, ligge / bo et steinkast unna).    
Et stemmefiske / stemmefiske – Et forsøk på å skaffe stemmer til et valg el. en 
avstemning ved tiltak el. uttalelser som utelukkende har det som mål. 
Et stemmekveg / stemmekveg – (En gruppe) mennesker man kan få til å stemme slik 
el. slik; uselvstendige el. lett påvirkelige velgere; (jf, en sofavelger).  
Et sterkt kort / han er vårt sterkeste kort på 1500 m – En dyktig person; en med gode 
muligheter el. (vinner)sjanser; (jf, et sikkert kort); (jf, ha gode kort på hånden). 
Et stikk – 1. Det å stikke; merke etter et stikk 2. en gravering 3. en knute 4. de kort 
som tas inn etter et utspill 5. en ondskapsfull hentydning som virker sårende. 
Et stikkord / stikkord – 1. Et ord som er et signal til neste skuespiller 2. ord som skal 
minne en person om hva vedkommende skal gå i gang med å si el. skrive 3. ord som 
kort gjengir det vesentlige i noe 4. et oppslagsord, (f eks. i leksikon) 5. et ord som 
bringer tankene han på noe bestemt; (jf et nøkkelord). 
Et stinkdyr – 1. Et 50 cm langt rovdyr av mårfamilien; en skunk 2. en motbydelig el. 
vemmelig person; (jf, lukte / smake pyton); (jf, lukte muggent av noe).    
Et stivt blikk – Et stirrende blikk; et konsentrert el. intenst blikk; (jf, se stivt på noen). 
Et stivt selskap – Et formelt og upersonlig selskap, der alt er strengt korrekt. 
Et stivt smil – Et ufritt el. tvungent smil; et kunstig el. påklistret smil.  
Et stivt stykke – Jf, det er / var et stivt stykke; (jf, når det kommer til stykket). 
Et stjerneskudd – 1. En lysende stripe på nattehimmelen, (en brennende partikkel) 2. 
en nykommer som er i ferd med å etablere seg og bli berømt; (jf, en stjerne).  
Et stjålent øyekast / stjålne øyekast – Et skjult, hemmelig el. raskt (kjærlig) blikk.     
Et stormløp – 1. Et plutselig og voldsomt militært angrep på en befestet stilling 2. et 
voldsomt politisk el. økonomisk angrep på noen / noe; (jf, gå til stormløp mot noen).  
Et stormskritt / stormskritt – 1. Skritt i voldsomt, forsert tempo 2. jf, med stormskritt. 
Et stormvær / det raste et stormvær i hennes sinn (2) – 1. Et stormfullt vær 2. en 
voldsom følelsesmessig røre 3. en voldsom diskusjon, kritikk el. motstand (i en sak). 
Et storverk – 1. En stor dåd; en stor bedrift 2. et imponerende el. monumentalt verk, 
(særlig i kunst el. vitenskap); (jf, et mesterverk); (jf, djevelens verk). 
Et streiftog / et streiftog i den klassiske musikks historie (2) – 1. En utflukt el. reise 
uten forhåndsplanlagt rute 2. en tenkt reise, særlig i form av en litt overflatisk 
behandling av et emne, (f eks. årets romaner); (jf, det går flere tog). 
Et striregn / styrtregn / øsregn – Et kraftig regnvær; (jf, pøse ned). 
Et strømlinjeformet opplegg – Jf, være strømlinjeformet / strømlinjet. 
Et strå hvassere – Jf, være et strå hvassere; (jf, ha en kvass / hvass penn) 
Et strå til stakken / strå til stakken – 1. Et høy- el. halmstrå til såten 2. et lite bidrag til 
en større helhet; en hjelp etter fattig evne; (jf, bære et /strå til stakken). 
Et stående uttrykk – Jf, et fast uttrykk, (gjerne om de mest håndfaste og brukte). 
Et ståsted – 1. Et sted hvor noen står 2. et valgt intellektuelt utgangspunkt hvorfra 
man forholder seg og tar stilling til situasjoner og forhold, (f eks. innen politikk). 
Et suppehode / ditt suppehue – Brukes som skjellsord for en dum, klønete el. enfoldig 
person; et fjols; en kløne; (jf, en pappskalle); (jf, en hønsehjerne).  



                                                               
 

212 

Et supperåd – 1. Et unyttig råd el. komité; en ineffektiv el. lite kompetent forsamling 
2. en gjeng surrehoder; (jf, en suppe); (jf, et kråketing).    
Et surrehue (hode) – En distré el. vimsete person; (jf, en rotekopp); (jf, en susepave). 
Et surt oppstøt – 1. Det at luft fra magen med sur væske stiger opp i munnen 2. en 
ytring som på en negativ måte uttrykker kritikk, beklagelse el. moralisering. 
Et svaiende siv – 1. Et strå av siv som svaier (i vinden) 2. en uselvstendig el. hjelpeløs 
person; (jf, brekke som et siv); (jf, være slank som et siv). 
Et svakt punkt – Et område hvor en person, gruppe el. konstruksjon mangler styrke el. 
lett bryter sammen; (jf, et ømt punkt); (jf, en akilleshæl).  
Et svalestup / han gjorde et svalestup og landet i gjørma (3) – 1. En typisk flukt av en 
svale 2. et stup der utøveren inntar horisontal stilling med armene ut 3. et svært 
iøynefallende fall 4. et tydelig frivillig fall i fotball, (for å jukse til seg straffespark). 
Et svart arbeid / svart arbeid – Jf, svart arbeid; (jf, arbeide svart). 
Et svart kapitel – Jf, et mørkt kapitel; (jf, være et kapitel for seg (selv)). 
Et svarteperspill – 1. Et kortspill der den som taper blir svarteper 2. en strid el. 
prosess der alle skylder på alle; en kamp der det gjelder ikke å tape, få skylda el. bli 
snytt; (jf, en svarteper); (jf, svarte faen). 
Et svartsyn – En tendens hos et menneske til å bedømme situasjoner el. 
fremtidsmuligheter negativt; et dystert el. pessimistisk syn. 
Et sveltihjel / sveltihjel / lønnen er det rene sveltihjel – En tilværelse på sultegrensen; 
(jf, en smalhans); (jf, en sultelønn); (jf, ha til salt i maten / suppa). 
Et sverdslag / sverdslag – 1. Et hugg med et sverd 2. uenighet; kamp; motstand; (jf, 
ikke gi seg uten sverdslag); (jf, gripe til sverdet); (jf, stikke sverdet i sliren). 
Et svermeri / hun er hans store svermeri (1) – 1. En romantisk, ofte ungdommelig el. 
uskyldig forelskelse 2. noen / noe man svermer for el. drømmer om 3. en lettsindig el. 
naiv fasinasjon; et drømmeri; (jf, en svermer); (jf, en dasgdrømmer). 
Et svin / ditt svin – 1. Et klovdyr med tryne og korte bein, (tam el. vill); en gris 2. en 
foraktelig el. frastøtende person som oppfører seg simpelt el. hensynsløst 3. en 
skitten, sjuskete el. urenslig person; (jf, ha sine svin på skogen). 
Et svinebeist / ditt svinebeist – En hensynsløs og sjofel person; (jf, et svin). 
Et syn / hun er så vakker at det er et syn (5) – 1. En evne til å se, (en av våre sanser) 2. 
noe man ser; et synsinntrykk 3. en oppfatning el. mening, (jf, et synspunkt) 4. en 
billedlig forestilling av noe som ikke eksisterer 5. noe svært vakkert.  
Et syn for guder / med baken rett i været var hun et syn for guder (1 og 2) – 1. Noe 
som er svært vakkert 2. noe som er forbløffende el. morsomt å se; et kostelig syn. 
Et syn for øyet – Et vakkert syn; en åpenbaring; en skjønnhet; (jf, gjøre store øyne). 
Et synderegister – 1. En fortegnelse over de lovovertredelser en person har begått 2. 
en tenkt oversikt over en persons tabber el. umoralske handlinger, (i voksen alder). 
Et synkende skip – 1. En båt som er i ferd med å synke 2. noe som går svært dårlig, er 
i ferd med å bukke under el. gå til grunne; (jf, rottene forlater det synkende skip). 
Et synsbedrag – 1. Et optisk bedrag; en hallusinasjon 2. et skuffende synsinntrykk, 
som gir grunnlag for en falsk forestilling 3. det at noe synes bestemt men ikke er det. 
Et synspunkt – 1. En holdning; en mening 2. en måte man oppfatter noe på; en måte 
man anser el. betrakter noe; (jf, en synsvinkel). 
Et sørgelig kapitel – 1. En trist sak 2. en beklagelig el. uheldig sak el. hendelse. 
Et tabu – 1. Et forbud mot bestemte handlinger el. mot å nevne el. røre visse 
mennesker, dyr el. ting 2. noe som omfattes av tabu; noe det ikke skal snakkes om. 



                                                               
 

213 

Et tabuord – Et ord man mener er upassende å nevne, av konvensjonelle el. moralske 
grunner; et ord man ikke bør si; (jf, banne så det lyser etter).  
Et takknemlig offer – En person som lett blir utsatt for hån el. satire; (jf, et offer); (jf, 
stå laglig til for hogg); (jf, en hakkekylling). 
Et takras – 1. Et snøras fra taket 2. en ustelt el. sjuskete person; en dårlig el. glorete 
kledd person; (jf, se ut som et takras); (jf, en spradebasse). 
Et talent / talent / talenter (2) – 1. Et særlig godt anlegg for noe innen et bestemt 
område 2. en person som besitter spesielle evner el. egenskaper; en talentfull person. 
Et talerør / avisen er partiets talerør (2) – 1. En person, instans el. medium som uttaler 
seg på noens vegne 2. en person el. instans som har som oppgave å fronte el. 
representere noens idéer; (jf, tale varmt for noen / noe). 
Et tankegods – Et tankesett, synsmåte el. ideologi en organisasjon bygger på, (ofte 
gammelt tankegods); (jf, ri sine egne kjepphester). 
Et tankekorn – Et kortfattet tankespråk; et fyndord; (jf, en strøtanke); (jf, en flyveidé). 
Et tankekors / at hun ble valgt til stillingen står for meg som et tankekors – Et 
overraskende resultat el. slutning; noe som ikke så lett lar seg forene med fornuften. 
Et tankespinn – 1. Jf, et hjernespinn 2. en formålsløs tenking el. forestilling. 
Et tegn i tiden / få døpte er et tegn i tiden – En aktuell situasjon el. utvikling; et varsel. 
Et teppefall / teppefall – 1. Det at sceneteppet går ned, særlig etter siste akt; 
avslutningen på en teaterforestilling 2. en endelig avslutning på en virksomhet. 
Et tideverv / et nytt tideverv har begynt (2) – 1. Et tidsskifte; en tid da den historiske 
utvikling tar en ny vending; (jf, stå ved et tideverv) 2. en tidsalder; en epoke. 
Et tidsfordriv / tidsfordriv – 1. Det å fordrive tiden 2. behagelige og uforpliktende 
aktiviteter for å få tiden til å gå; en tidtrøyte; (jf; fordrive tiden med noe). 
Et tigersprang – 1. Et lynraskt, langt sprang 2. et langt sprang med rulle i turn 3. et 
stort (imponerende) skritt fremover, (mot et klart mål); (jf, gjøre / ta et tigersprang). 
Et tilbakeslag / kommunen har fått et økonomisk tilbakeslag (2) – 1. Det at noe slår el. 
farer hardt tilbake, (f eks. et motorstempel) 2. det at noe bremses, utvikler seg i 
ugunstig retning el. går tilbake til en tidligere tilstand; (jf, et bakslag). 
Et tilfeldighetenes spill – Det at noe skjer tilfeldig el. er preget av uforutsigbarhet; (jf, 
en skjebnens tilskikkelse); (jf, ikke overlate noe til tilfeldighetene).  
Et tilnavn – Et navn som brukes i stedet for el. som tillegg til noens / noes riktige 
navn, og som ofte fremhever spesielle særtrekk, (f eks. Eirik Blodøks, og, lang Kal). 
Et timeglass / timeglasset – 1. En tidsmåler i form av en glassbeholder med 
innsnevring på midten der sand renner gjennom 2. brukes som bilde på tidens gang el. 
forgjengelighet 3. jf, timeglasset er i ferd med å renne ut. 
Et tingeltangel - Jf, tingeltangel; (jf, dingeldangel). 
Et tipp / tips (eng) / hun ga meg et tipp om hvem jeg burde kontakte (1) / han ga 
rikelig med tips (3) – 1. Et vink el. hint om noe fremtidig; et råd 2. en gjetting om 
utfallet av en (idretts)konkurranse; tipping 3. drikkepenger. 
Et tjuvtriks / tjuvtriks – 1. En uredelig fremgangsmåte 2. et lurt knep; (også tjuvknep). 
Et tospann – 1. To hester spent for en vogn 2. to personer som har særlig intimt 
samarbeid el. som ofte opptrer sammen; (jf, gå i spann). 
Et tre ganger hurra, (hurra ropes tre ganger) – Brukes for å utrykke hyldest el. 
begeistring; (ofte slik, hipp, hipp, - hurra, hurra, hurra); (jf et hurra). 
Et tre ganger tre hurra, (hurra ropes ni ganger) – Brukes for å uttrykke begeistret 
hyldest, (jf, hurra); (jf, ikke være noe å rope hurra for). 
Et trekantforhold – Jf, en trekant; (jf, et trekløver); (jf, alle gode ting er tre). 
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Et trekkplaster / Sissel Kyrkjebø er konsertens trekkplaster (2) – 1. Et plaster med 
stoff som trekker ut materie 2. en person, begivenhet el. sted som trekker til seg 
mange interesserte; noen / noe som er kjent el. populær(t). 
Et trekløver / de utgjør et muntert trekløver – En gruppe på tre personer, som stadig 
opptrer el. nevnes sammen; (også f eks. om institusjoner); (en trekløver er plante).  
Et triumftog / Charles Dickens karriere var et triumftog helt fra starten (2) – 1. En 
reise el. ferd hvor man hylles pga. en seier el. stor prestasjon, eller i kraft av sin 
popularitet 2. en suksessfull fremgang el. utvikling. 
Et troll – 1. Et stort menneskelignende fiendtlig vesen 2. en lekefigur el. suvenir som 
forestiller et troll 3. en stygg, ekkel, slem el. oppfarende person 4. en uskikkelig men 
sjarmerende unge, (jf, et sjarmtroll); (jf, dukke opp som troll av eske). 
Et troll av en kjerring – En stygg, arrig, slem el. ondskapsfull kvinne; (jf, en heks).  
Et trumfess / han er trumfesset vårt på olympialaget (2) – 1. Et ess i trumffarge i 
kortspill 2. noen / noe som (man tror) vil bli absolutt avgjørende el. føre til seier; (jf, 
et ess); (jf, ha et ess i ermet); (jf, en trumf / trumf). 
Et trumfkort – 1. Et spillkort i trumffarge 2. en fordel el. et middel som gjør at man 
vinner 3. et godt el. avgjørende poeng el. argument; (jf, ha gode kort på hånden).   
Et trylleformular / en trylleformular – 1. En setning el. et uttrykk som tillegges 
magisk kraft, brukt ved utøvelse av trolldom el. tryllekunster 2. et middel som kan el. 
påstås å løse problemer hurtig og lett; en effektiv fremgangsmåte; (jf, en trylleformel). 
Et trylleslag – 1. Et slag med en tryllestav 2. jf, som ved et trylleslag. 
Et trynetillegg – Et personlig lønnstillegg; et ekstra tillegg fordi sjefen liker trynet på 
noen, (som sikkert også er litt flink); (jf, få seg en på trynet). 
Et trøstemål – Et mål som reduserer nederlaget i en fotballkamp, men som ikke endrer 
kampens utfall; (jf, slikke sine sår / sårene); (jf, stang ut).  
Et trøstens ord / hun trenger et trøstens ord – En trøstende el. beroligende uttalelse. 
Et tullball / tullball / dette blir bare tullball – Noe tull; bare tøys og surr; tøv. 
Et tusenkronerspørsmål / tusenkronerspørsmålet – Et spesielt viktig spørsmål el. 
forhold; noe som kan ha en avgjørende betydning; (jf, det store spørsmål(et)). 
Et tveegget sverd – 1. Et sverd som har skarpslipt egg på begge sider 2. et middel el. 
argument som umiddelbart er til ens egen fordel, men som også kan vise seg å være 
farlig el. skadelig for en selv; noe som både har heldige og uheldige følger. 
Et tverrsnitt / et tverrsnitt av befolkningen (2) – 1. Et snitt tvers igjennom noe 2. et 
gjennomsnitt; et representativt utvalg; (jf, den gemene hop). 
Et tvisyn – 1. Det å se ting dobbelt; et dobbeltsyn 2. det å ha to forskjellige, kanskje 
motstridene oppfatninger av noe, (kan oppfattes negativt, (vaklende), el. positivt, 
(gjennomtenkt), etter som) 3. det å ha anlegg for å se en sak fra flere sider. 
Et tyvepakk / tjuvpakk – En gruppe av personer som regnes for å være tyvaktige. 
Et tørkeloft / tørkeloftet / han er plassert på tørkeloftet – 1. Et loft til å tørke tøy 2. 
brukes i beskrivelse av at noen er gitt mindre ansvar el. enklere oppgaver pga. 
redusert fungeringsevne, særlig pga. alder, (oftest om ledere i det offentlige). 
Et tørrsnakk – Jf, en tørrprat; (jf, terske / (treske) langhalm på noe). 
Et tåkeslør / fakta om Columbus er dekket av et tåkeslør (2) – 1. Et tynt lag med tåke 
el. dis som hindrer klar utsikt 2. en hindring for klarhet i oppfattelse el. bevissthet. 
Et u - land – Norge er et u - land når det gjelder operainteresse (2) – 1. Et 
utviklingsland; et land el. område som er lite utviklet som samfunn 2. et spesielt felt 
el. område som er lite utviklet; (jf, ligge tilbake å ønske).  
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Et ubeskrevet blad / hun var den gang et ubeskrevet blad – En person som er ny og 
ukjent i en bestemt sammenheng; en person som ikke har fått vist sin dyktighet. 
Et udyr – 1. Et stort og uhyggelig vesen; et uhyre 2. et farlig og fryktinngytende (vilt) 
dyr; et beist 3. en kynisk, hjerteløs el. grusom person, (jf, et umenneske). 
Et uekte barn – Et barn hvis foreldre ikke har inngått ekteskap med hverandre, (et nå 
utgått begrep som særlig ble brukt i kirkebøkene); (jf, en løsunge / lausunge). 
Et uføre – 1. En vanskelig fremkommelighet, (i terrenget) 2. en vanskelig el. kinkig 
situasjon el. tilstand, (f eks. sosialt el. økonomisk); (jf, komme opp i et uføre). 
Et ugress / ugress – 1. En uønsket, viltvoksende plante 2. et uønsket element; feil, 
skjemmende el. uheldige enkeltheter 3. jf, språklig ugress; (jf, tjene penger som g.). 
Et uhyre – 1. Et stort og farlig fabeldyr 2. et grusomt el. faretruende levende vesen 3. 
et uhyggelig el. farlig menneske 4. et ubehagelig fenomen som virker skremmende 
pga. sin størrelse el. gjennomslagskraft, (jf, et mangehodet uhyre).  
Et ukjent begrep / reiser til Syden var et ukjent begrep i 30-årene – Noe man ikke har 
kjennskap til el. har eksempler på; (jf, jeg har ikke peiling). 
Et ukrutt / ukrutt – 1. Jf, et ugress 2. noen / noe som gjør ugagn el. er uønsket; (jf, 
ukrutt forgår ikke så lett); (jf, sette noen / noe på svartelista). 
Et ukvemsord / ukvemsord / en strøm av ukvemsord og forbannelser – En nedsettende 
betegnelse som brukes som fornærmelse el. som uttrykk for forakt; (jf, et skjellsord). 
Et ulivssår / ulivssår / bedriften har fått ulivssår (2) – 1. Et sår el. skade som fører til 
døden; et banesår 2. en skade, en ulykke el. et inngrep som virker ødeleggende el. gir 
noe en varig knekk, (jf, få ulivssår); (jf, få dødsstøtet). 
Et ulvesmil / Henry Rinnan satt der med et ulvesmil – Et smil man aner dekker over 
en snedig handling el. en grusomhet; (jf, smile fra øre til øre). 
Et umenneske – En kynisk, hjerteløs el. grusom person; (jf, et udyr). 
Et under / det var et under at det gikk bra (2) – 1. En gjerning el. hendelse som 
tillegges overnaturlige krefter 2. noe som er svært overraskende eller vanskelig å tro 
på; det rene mirakel 3. en fantastisk el. storslått ting el. fenomen; (jf, et mirakel). 
Et understell / understellet – 1. En bærende el. understøttende del av noe 2. 
underdelen av en bil el. et fly 3. underkroppen, (ofte med vekt på kjønnsorganene). 
Et unikum – 1. En person el. gjenstand som skiller seg ut som noe enestående el. 
spesiell 2. en person med helt spesielle evner 3. et eneste eksemplar.  
Et urent farvann – 1. Et sjøområde med båer og skjær 2. en vanskelig el. risikofylt 
situasjon, (ofte på kanten av loven); (jf, være i farvannet). 
Et urent trav / urent trav / økt kontroll hindrer urent trav i revisorbransjen – 1. En 
ureglementert løpemåte i travløp, (vanligvis galopp) 2. en handlemåte el. forhold som 
strider mot reglene; (jf, juks og fanteri); (jf, et rent trav). 
Et urinstinkt – Et dyptliggende, fundamentalt el. grunnleggende instinkt, (f eks. 
overlevelsesinstinkt el. morsinstinkt); (jf, ha noe på følelsen). 
Et urolig hjørne (av verden) – 1. Et område i verden med mye krig og ufred; (jf, et 
verdenshjørne) 2. brukes om et lokalt sted det er mye bråk el. uro. 
Et utall / et utall av stjerner (1) / det er et utall av oppgaver som venter (2) – 1. En 
umåtelig stor mengde 2. et meget stort antall; (jf, noe vil ingen ende ta).  
Et utdrikkingslag – Et vennelag til ære for en person som snart skal gifte seg, (oftest 
oppfinnsomt og løssluppent); (jf, slå helene / hæla i taket); (jf, en begersvinger).  
Et utenomsnakk / utenomsnakk – Snakk som ikke vedkommer saken; en muntlig el. 
skriftlig fremstilling som forsøker å unngå et ubehagelig emne. 
Et utnavn – Et økenavn; et klengenavn; et oppnavn; (jf, et tilnavn). 
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Et utskudd / utskudd – 1. Noe som er skutt ut, frasortert el. vraket 2. en foraktet el. 
utstøtt person, (ofte kriminell); et avskum; (jf, en pøbel); (jf, et krapyl). 
Et utspill / regjeringen har kommet med rare utspill i valgkampen – 1. Det å spille ut 
noe, (f eks. en fotball el. et kort) 2. et forslag el. opplegg som fremsettes, f eks. som 
ledd i en forhandling el. debatt; (jf, et spill for galleriet).    
Et utstillingsvindu / VM er et utstillingsvindu for spillerne (2) – 1. Et større 
butikkvindu for utstilling av varer 2. en mulighet til å bli sett av et større publikum el. 
en større kundekrets; (jf, stille noe til skue); (jf, et syn for guder). 
Et uttrykk – 1. En måte noe formidles i en ytre form; en fremvisning el. 
tilkjennegivelse 2. et ansiktstrekk el. en mine i som avspeiler følelser el. reaksjon, (jf, 
legge ansiktet i de rette folder) 3. en språklig formulering; (jf, et fast uttrykk). 
Et utyske / kom deg vekk ditt utyske (3) – 1. Et farlig el. stygt vesen 2. et 
skremmende, uregjerlig el. skadelig dyr 3. en frekk, uregjerlig el. ubehagelig person. 
Et utøy / utøy – 1. Brukes om lopper, lus, veggdyr o.l. 2. (et) pakk, herk, ramp. 
Et uvær – 1. Et forferdelig vær, med storm, regn el. snøfokk 2. en kaotisk situasjon; 
en voldsom røre; hissig motstand; (jf, et stormvær); (jf, komme som et uvær). 
Et uår – Et år med misvekst og hungersnød; et år da avlingen slår feil; et nødsår. 
Et valgflesk / valgflesk / forslaget om skattelette er bare valgflesk – Løfter som 
politikere kommer med for å sanke mange stemmer, (men som ikke lett kan holdes). 
Et valgskred – En betegnelse på overveldende seier el. tap i et demokratisk valg; en 
stor overgang av stemmer fra et parti til et annet ved et politisk valg. 
Et valgspråk / kongens valgspråk er «alt for Norge» – En setning el. få ord som gir 
fyndig uttrykk for det en person el. forening står for; en leveregel; et motto.  
Et vandrende leksikon – Jf, et levende leksikon; (jf, ha det både i hodet og beina».  
Et vandresagn – Et sagn som med små variasjoner i innholdet fortelles mange steder; 
et sagn som brer seg fra folk til folk; (jf, en vandrehistorie). 
Et vanedyr – 1. Et dyr som lever etter et fast mønster, (som f eks. kua) 2. en person 
som er underlagt sine vaner, og derfor ikke liker forandring. 
Et vanemenneske – En person som lever et regelmessig liv med faste vaner. 
Et varemerke / humor er blitt stortingsrepresentantens varemerke (2) – 1. Et spesielt 
merke i form av et navn el. gjenkjenningstegn på et produkt; en logo 2. en egenskap 
el. kvalitet som noen / noe særlig er kjent for; (jf, ha noe å skilte med). 
Et varp / hun gjorde et varp på auksjonen (2) / et stort varp for tollerne (2) – 1. Et kast 
med not, (f eks. sildenot) 2. et heldig foretagende; et kupp; (jf, et funn).  
Et vas / vas – 1. Noe sammenfiltret 2. tåpelig snakk; sludder; (jf, fare med vås / vas). 
Et vaskebrett / vaskebrett – 1. En bølgeformet riflet plate til å gni tøy på under vask, 
(nå musikkinstrument) 2. en ujevne el. humpete vei 3. en veltrent (herre)mage. 
Et veiskille – 1. Et sted der veien deler seg i to el. flere; (jf, en skillevei) 2. et 
tidspunkt da man må foreta et avgjørende valg, (f eks. mht jobb, ekteskap el. bosted).   
Et venstrehåndsarbeid / forfatteren siste bok er det rene venstrehåndsarbeid – Et 
arbeid man ikke har gjort seg nok flid med; (jf, gjøre noe med venstre hånd). 
Et vepsebol – 1. Et samfunn der veps holder til 2. en forsamling av stridige 
mennesker; en gruppe der noe skaper raseri el. opphisselse; (jf, stikke hånden (inn) i 
et vepsebol); (jf, fly i synet på noen / hverandre). 
Et verdenshjørne / verdenshjørner / kunstnere valfarter fra alle verdenshjørner (2) – 1. 
hver av de fire retningene nord, sør, øst og vest 2. et sted i verden; en retning.  
Et verkende sår / integreringen av japanerne i USA er fortsatt et verkende sår – 1. Et 
sår som verker el. gjør vondt 2. en hendelse som fortsatt smerter el. skaper problemer.  
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Et vidunder / hun er et vidunder i rollen (1) – 1. En enestående person, ting el. 
foreteelse 2. et avansert teknisk produkt som vekker begeistring 3. et nyfødt barn.  
Et vidunderbarn – 1. Et barn som er bråmodent og genialt på ett el. flere områder 2. 
en person (også voksen) som er ekstraordinært godt begavet, (ofte kunstnerisk).   
Et vikarierende motiv / vikarierende motiver – Et motiv man tyr til for å skjule det 
virkelige motivet; en falsk begrunnelse; en unnskyldning.    
Et viktig skritt på vegen – Jf, noe er et avgjørende / viktig skritt på veien mot noe.  
Et villdyr – 1. Et dyr som lever vilt i naturen, særlig rovdyr 2. en temperamentsfull el. 
fyrrig person 3. en brutal el. farlig person, (jf, oppføre seg som et villdyr). 
Et villnis – 1. Et naturområde el. en hage med tett vegetasjon 2. noe som er vilt og 
uordentlig, (f. eks. i samfunnet) 3. et forhold el. en innretning som er innviklet el. 
kaotisk; et virvar; (jf, et konglomerat); (jf, en skog).   
Et vindu mot verden / skolefjernsynet ble tidlig et vindu mot verden – En forbindelse 
med omverden el. virkeligheten; noe som gjenspeiler det som skjer. 
Et vink – 1. En bevegelse med løftet hånd som hilsen el. signal 2. en indirekte 
oppfordring; en hentydning; et tegn 3. en veiledning; en anvisning; (jf, et hint). 
Et vinnende vesen – Jf, ha et vinnende vesen; (jf, gjøre et stort vesen av noe). 
Et virvar – En rotete blanding av gjenstander, fenomener el. inntrykk; et kaos. 
Et visst sted – Brukes som omskrivning for et sted man ikke vil nevne direkte, (særlig 
helvete, WC og baken); (jf, ikke ville ta i sin munn). 
Et visvas / visvas / det du sier er bare visvas – Brukes for å uttrykke at man synes noe 
en annen har sagt er likegyldig, uvedkommende el. galt; sludder; et likegyldig vrøvl. 
Et vittig hode – En slagferdig person som stadig kommer med morsomme replikker. 
Et vondt ord – En negativ el. sårende uttalelse; (oftest nektende); (jf, ikke et vondt ord 
om noen / noe); (jf, ha ord på seg (for å)). 
Et vorspiel (ty) (v uttales f) – Et selskapelig samvær før en større fest; en 
sammenkomst før en tur på byen; (jf, et forspill); (jf, et nachspiel). 
Et vrak – 1. Et skip som er ødelagt ved havari 2. en ødelagt, slitt el. misligholdt 
gjenstand, særlig om bil 3. en person som er fysisk el. psykisk nedbrutt; (jf, en ruin). 
Et vrakgods / vrakgods – 1. Vrakdeler fra skip el. fly 2. en samling av negative 
erfaringer el. opplevelser som utgjør en del av en persons el. folks historie 3. en 
populær betegnelse på en (lovende) idrettsutøver som ikke lykkes, og vrakes (selges).   
Et vrengebilde – En fremstilling som gjengir noe i en så forvrengt el. forvansket form 
at det virker rart el. spottende; en karikatur; (jf, snu noe på hodet). 
Et vrøvl / vrøvl – Jf, sludder og vrøvl; (jf, et vås / vås). 
Et vulgærspråk – 1. Et forenklet el. tarvelig språk 2. et folkelig nasjonalspråk, (f eks. 
vulgærlatin); (jf, tale i tunger); (jf, snakke noen etter munnen). 
Et vulgært språk – En frekk, ukultivert el. uanstendig måte å snakke på. 
Et være eller ikke være / samvirke er et være el. ikke være for norsk skogbruk - Et 
enten eller; noe av avgjørende betydning; noe som innebærer alt eller ingenting.  
Et vågestykke – En prestasjon el. et eksperiment som krever mot el. dristighet; en 
risikabel el. (dum)dristig handling; (jf, en modig maur).  
Et våpen / tårene er hennes vanlige våpen (4) -- 1. En innretning som brukes i kamp, 
krig el. jakt 2. en våpenart i en forsvarsgren 3. et emblem el. skjold 4. et 
(kamp)middel som brukes for å oppnå noe; (jf, ha et sterkt våpen). 
Et vås / vås / all praten om likestilling er noe vås (1) (2) – 1. Et meningsløst snakk; 
vrøvl; sludder 2. en feilaktig oppfatning; (jf, fare med vås); (jf, sludder og vrøvl). 
Et Waterloo – Et avgjørende nederlag; (jf, møte sitt Waterloo); (jf, et dødsstøt). 



                                                               
 

218 

Et ymt – En forsiktig, uforpliktende el. tilslørt ytring om noe; (jf, et hint); (jf, en 
halvkvedet vise); (jf, ymte frempå (om noe)); (jf, tale i gåter). 
Et æresord – Et løfte el. en høytidelig forsikring om at man står inne for det man sier, 
(og at det er en æressak å bli trodd); et forpliktende løfte; (jf, et ord er et ord). 
Et økenavn – Et navn som brukes ved uvennlig eller ertende tiltale el. omtale i stedet 
for personens riktige navn, og som ofte fremhever negative trekk; (jf, et klengenavn).  
Et ømt punkt – 1. Et sted på kroppen det gjør vondt å ta på 2. en alvorlig svakhet ved 
noen / noe, (jf, et svakt punkt) 3. noe som er særlig sårbart hos en person el. som lett 
vekker irritasjon; (jf, sette fingeren på det ømme punkt). 
Et ømtålig emne – Et vanskelig, konfliktfylt el. følelsesladet emne, (som derfor krever 
takt og finfølelse); (jf, gå som katten om / rundt den varme grøten). 
Et ørkenens skip / ørkenens skip – En kamel el. en dromedar som brukes som ridedyr 
el. lastedyr; (jf, seile med / ha lik i lasten); (jf, brenne sine skip). 
Et ørneblikk – 1. Et skarpt el. klart blikk, (som gir oversikt fra stor høyde) 2. et skarpt, 
kritisk el. årvåkent blikk; (jf, et falkeblikk); (jf, ha øynene med seg). 
Et øsregn / øsregn – Et voldsomt regnvær; et styrtregn; (jf, det pøser ned). 
Et øye – 1. Et synsorgan, (jf, se noe med det blotte øye); (jf, gjøre store øyne) 2. et 
hull el. ring man kan trekke noe gjennom, el. hekte noe fast i. 
Er øye på hver finger – Jf, ha et øye på hver finger; (jf, ha øyne i nakken). 
Et øyeblikk (som utrop) – Vent litt; stopp nå litt; (jf, stopp en hal). 
Et øyeblikk / det var gjort på et øyeblikk (1) / du kom i rette øyeblikk (2) – 1. Et svært 
kort tidsrom; en liten stund 2. et tidspunkt; (jf, hvert øyeblikk). 
Et øyeblikksbilde / impresjonistisk litteratur er full av øyeblikksbilder (2) – 1. Et bilde 
el. fotografi som gjengir en (tilfeldig) situasjon 2. en gjengivelse el. skildring av en 
(plutselig oppstått) situasjon; (jf, være noens uttrykte bilde). 
Et øyekast – Det å vurdere rette blikket hastig mot noen / noe; et raskt blikk, (også, et 
stjålent øyekast); (jf, ved første øyekast); (jf, få øye på (noen / noe)). 
Et øyemål / øyemål – 1. Omtrentlig vurdering av avstand el. mengdestørrelse uten 
måleredskap 2. en evne til å vurdere på øyemål; (jf, ta noe på øyemål). 
Et øyenvitne – En person som personlig har vært tilstede og sett en begivenhet finne 
sted; en som har iakttatt en handling, (og derfor kan vitne om det). 
Et åndsverk – Et produkt som er frembrakt ved intellektuell el. skapende virksomhet; 
et resultat av en kunstners arbeid, (i form av et maleri, et musikkstykke el. en roman). 
Et åpent spørsmål – Noe som ikke kan besvares ennå; noe som ikke er avgjort, men 
stadig diskuteres; (jf, diskutere pavens skjegg). 
Et åsted / Pollen er åstedet for Hamsuns Landstrykere – 1. Et gjerningssted for en 
forbrytelse 2. et sted der noe har skjedd, skjer eller skal skje. 
Et åsyn – 1. (Oldnorsk, påsyn) 2. et ansikt, (jf, det var hyggelig å se ditt blide åsyn). 
Ete / spise noen med øynene – Se forelsket el. lystent på noen 
Ete / spise noen ut av huset / gjestene eter meg ut av huset – Spise veldig mye på en 
annens bekostning i dennes hjem, (også sagt oppmuntrende til og om egne barn). 
Ete i seg sine ord / ete sine ord i seg (igjen) – Ta el. trekke tilbake det man har sagt; gi 
uttrykk for at man angrer det man har sagt; (jf, ta sine ord i seg (igjen)). 
Ete noe i seg / dette skal du få ete i deg – (Være nødt til å) angre og unnskylde noe 
man har sagt el. gjort; (jf, noen eter noe i seg); (jf en bitter pille). 
Ete om seg – 1. Bli mer vanlig 2. bre seg (på en ødeleggende måte). 
Ete opp noe / nå åt jeg opp det jeg skulle si (2) – 1. Spise opp noe (spiselig) 2. 
glemme noe; (jf, miste tråden); (jf, få jernteppe). 
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Ete seg innpå – 1. Trenge seg innpå; gå (noen) for nær 2. være i ferd med å komme 
opp på samme nivå (som noen / noe) 3. hale innpå (en annen), (f eks. i løping). 
Ete sitt brød i sitt ansikts sved – Livnære seg ved slit og mye hardt arbeid. 
Ete som en tømmerhogger – Spise svært mye; ha voldsom appetitt. 
Ethvert barn vet – Alle og enhver vet; du må da vite / se at; (jf, en barnelærdom). 
Eterisk – 1. Brukes knyttet til det rene, luftformige stoff som fyller eteren 2. flyktig og 
aromatisk, (eterisk olje, stoff fra planter som brukes i parfyme) 3. tilhøre en høyere og 
renere verden i kraft av utseende, adferd el. væremåte; overjordisk; oversanselig. 
Ett av to – Den ene av to muligheter; det ene av to alternativer; enten – eller. 
Ett og annet / det høres bare ett og annet mø fra kalven – Brukes om et lite antall av 
noe, (som man kan telle); (jf, en og annen); (jf, i ett og alt); (jf, et og annet). 
Ett skritt fram og to tilbake – Jf, to skritt frem og ett tilbake; (jf, skritt for skritt). 
Ett sted må grensen gå – Det må være grenser for alt; (jf, det får være grenser).  
Etter alle kunstens regler – På den best tenkelige el. mulige måte; svært grundig el. 
etter forskriftene; (jf, ikke være noen heksekunst); (jf, en gyllen regel). 
Etter alle solemerker å dømme – Bedømt etter alle mer eller mindre sikre 
opplysninger; så vidt man kan skjønne; (jf, etter alt å dømme).   
Etter alt å dømme – Hvis man bedømmer det ut fra alle foreliggende opplysninger; 
etter all sannsynlighet; alt tyder på; (jf, være på den sikre siden). 
Etter beste evne – Så godt man kan; noenlunde bra; (jf, være godt som gull). 
Etter boka – Som det bør være el. foregå etter en tenkt forskrift; (jf, i min bok). 
Etter bokstaven – Etter ordlyden; i snevreste betydning; som det står skrevet el. ble 
sagt, (uten å ta hensyn til ånden i det); (jf, ta noe bokstavelig); (jf, bokstavelig talt).  
Etter den søte kløe kommer den sure svie – Etter en nytelse følger (ofte) ubehagelige 
ettervirkninger; når man har latt lysten råde må man ta følgene; (jf, ha skrivekløe).  
Etter eget forgodtbefinnende – (Gjøre) det som man selv synes er bra el. passende, 
(og ikke bry seg om andre); (handle) slik man selv finner det for godt. 
Etter fattig evne – Så godt el. mye man kan, (ut fra sine (ringe) forutsetninger); 
(brukes ofte for å uttrykke beskjedenhet); (jf, gjøre det beste ut av det). 
Etter hånden – Fortløpende; etter hvert; gradvis; (jf, under hånden). 
Etter læreboka – 1. Helt i samsvar med de grunnleggende kunnskaper i faget 2. jf, 
etter boka; (jf, i min bok); (jf, lese noe fra perm til perm).  
Etter moden overveielse – Etter nøye gjennomtenkning el. vurdering, (av flere 
muligheter); (jf, i moden alder); (jf, måtte velge mellom pest og kolera). 
Etter mye om og men / etter mye om og men kom vi i gang – Etter mye nøling el. tvil; 
etter mange innvendinger el. forbehold; (jf, et men); (jf, det er et aber med det). 
Etter noens hjerte / det er forfatter etter mitt hjerte – Jf, være etter noens hjerte. 
Etter noens hode / opplegget er helt etter mitt hode – I overensstemmelse med noens 
ønske el. vilje; (jf, bruke hodet / innsiden av hodet).  
Etter noter / SIF ble rundspilt etter noter / jeg ble utskjelt etter noter – På en grundig 
el. ettertrykkelig måte; til gagns, (jf, være med på notene).  
Etter oss kommer syndfloden – Vi bekymrer oss kun om tingenes tilstand i nuet og 
lukker øynene for følgene for fremtiden; (jf, være synd og skam). 
Etter sitt eget hode – Som man selv synes el. vil; etter egne idéer og forestillinger; (jf, 
følge sitt eget hode); (jf, bruke hodet); (jf, ha noe hengende over hodet). 
Etter som man ser det – Alt etter som; skiftende med hvordan man vurderer det, (godt 
eller dårlig); (jf, hver sin smak); (jf, smak og behag er forskjellig).   
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Etterdønninger – 1. (Etterhvert avtagende) dønninger etter storm 2. ettervirkninger av 
voldsomme bevegelser el. voldsom urotilstand, (f. eks. krig el. depresjon).  
Evig og alltid – Brukes forsterkende el. bekreftende; for all fremtid; i evinnelige tider. 
Fabelaktig – Jf, være fabelaktig; (jf, være den rene trolldom). 
Faderlig / kom hit, og det litt faderlig fort (2) – 1.  Karakteristisk for en far, 
(omsorgsfullt og beskyttende) 2. som gjelder ens far, (f eks. et faderlig opphav) 3. 
brukes forsterkende; svært; (jf, som far så sønn).  
Faen / faen også / og – Brukes som banneord for å uttrykke sinne, avmakt el. 
irritasjon; (jf, fy faen); (jf, en faen); (jf, fanden). 
Faen gale meg / dette er faen gale meg det rene vanvidd – Brukes som forsterkende 
kraftuttrykk for å understreke en holdning el. forsikring. 
Faen heller – Slett ikke; ikke tale om; (jf, ikke fanden / faen). 
Faen i helvete – Jf, fy faen i helvete; (jf, (i) helvete heller); (jf, hva i helvete). 
Fagre ord – Vakre ord, (men ikke alltid til å stole på); bare talemåter. 
Falle (ned) som en moden frukt – Følge som er naturlig følge av noe, (handling el. 
vurdering); komme (nesten) av seg selv; (jf, bære frukt / frukter). 
Falle / komme i de gale hender – Komme i besittelse el. kontroll av noen, (person el. 
institusjon), man ikke ønsker i denne rollen; (jf, komme i de rette hender).  
Falle / ligge på magen for noen – Jf, ligge på magen for noen; (jf, krype for noen). 
Falle / løpe noen i pennen – Jf, noe løper noen i pennen; (jf, føre en skarp penn). 
Falle / stige i noens øyne – Tape / vinne i anseelse el. respekt hos noen. 
Falle av lasset / dette av lasset – 1. Ikke greie å følge resonnementet i det som sies; 
miste tråden 2. ikke klare å holde samme tempo el. nivå (som noen); måtte gi seg, (jf, 
bli kjørt av lasset); (jf, komme til kort); (jf, liten tue velter / kan velte stort lass). 
Falle av pinnen – 1. Miste sin høye posisjon. 2. miste fatningen; bli helt himmelfallen; 
(jf, vippe noen av pinnen); (jf, stå på pinne for noen). 
Falle av stolen – Jf, være ved å falle av stolen; (jf, stikke noe under stol). 
Falle blant røvere – Komme i dårlig selskap; havne blant folk som utnytter ens 
uskyld; (jf, et gudsord fra landet); (jf, være blåøyd). 
Falle bort / han falt bort i fjor (2) – 1. Forsvinne; opphøre å gjelde 2. dø, (jf, falle fra).   
Falle for eget grep – Mislykkes med sin egen plan el. strategi; mislykkes pga. egne 
feil el. handlinger; (jf, falle i fisk); (jf, falle på steingrunn). 
Falle for fote – Dø, bli slått ned el. drept i massevis; (jf, slå noen ned for fote). 
Falle for fristelsen – Ikke kunne motstå noe fristende; bli ledet til å gjøre noe uheldig. 
Falle for morderhånd – Bli myrdet; (jf, gjøre noen et hode kortere). 
Falle for noen / noe – På kort tid bli svært begeistret for noen / noe; bli forelsket i 
noen; (jf, brikkene faller på plass); (jf, falle i god jord). 
Falle fra / de med størst kompetanse faller fra (1) – 1. Slutte med el. gi opp noe 2. dø. 
Falle gjennom / han falt helt igjennom i konkurransen – Ikke nå opp; mislykkes; ikke 
inneha tilstrekkelig dyktighet; (jf, bite i gresset). 
Falle heldig ut – Lykkes; svare til noens ønsker el. forventninger.  
Falle hodestups – 1. Falle rett på hodet 2. bli sterkt forelsket (i noen); (jf, hodekulls). 
Falle hverandre om halsen / de to partiene har nå falt hverandre om halsen (2) – 1. Gi 
hverandre sin varme støtte 2. bli venner igjen; gjøre slutt på en uenighet el. 
misstemning; (jf, falle noen om halsen); (jf, gå på med krum hals). 
Falle i den grøfta å … – Gjøre den vanlige feilen å; la seg lure til å; (jf, være i grøfta). 
Falle i dårlig jord – Bli mottatt med motvilje; ikke vinne tilslutning, (f eks. et forslag).  
Falle i fisk / de store planene faller i fisk – Gå galt; mislykkes; ikke bli realisert. 
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Falle i god jord – Bli mottatt med velvilje; vinne tilslutning, (f eks. et forslag).  
Falle i grus / alle mine planer faller i grus – Bli ødelagt; være i ruiner; ikke bli noe av; 
(jf, legge noe i grus); (jf, ligge i grus); (jf, bite i dert sure eplet). 
Falle i gråt – Begynne å gråte; (jf, gråte sine modige tårer); (jf, gråte blod over noe). 
Falle i klørne på noen / i noens klør – Ufrivillig komme i noens makt; komme under 
noens kontroll el. dominans; (jf, være i klørne på noen). 
Falle i noens hender / i hendene på noen – 1. Komme i noens besittelse el. eie; 2. bli 
underlagt noens makt; komme under noens kontroll; (også, falle i fiendens hender). 
Falle i noens lodd / det falt i min lodd å holde velkomsttalen (1) – 1. Bli noens plikt 
el. oppgave, (tilfeldigvis) 2. vise seg å bli noens skjebne el. liv.  
Falle i noens smak / falle i smak – Behage noen; tiltale noen; (jf, være etter noens 
smak); (jf, være etter noen hjerte); (jf, smake av fugl). 
Falle i pennen – Få skriftlig uttrykk nesten av seg selv, (om ord el. uttrykk). 
Falle i staver (over noe) – Bli åndsfraværende el. uoppmerksom (pga. noe); bli 
stående og stirre tafatt fremfor seg; bli stum av forundring el. beundring (over noe). 
Falle i søvn – 1. Sovne 2. bli uoppmerksom el. fraværende 3. miste initiativ el. 
ambisjoner; la utviklingen løpe fra seg; (jf, ikke henge med i svingene).  
Falle i tanker – Plutselig begynne å tenke dypt og konsentrert på noe (spesielt). 
Falle i tråd med noe – Våre i overensstemmelse med el. på linje med noe; passe godt 
til noe; (jf, passe som fot i hose); (jf, henge på greip).  
Falle i unåde (hos noen) – 1. Miste herskerens velvilje el. gunst 2. få noen imot seg. 
Falle i øynene – 1. Være påfallende el. bemerkelsesverdig 2. tiltrekke seg 
oppmerksomhet; (jf, være i iøynefallende); (jf, springe noen i øynene). 
Falle igjennom – 1. Være en fiasko 2. bli vurdert el. sammenlignet og funnet for 
dårlig, (jf, bli veiet / veid og funnet for lett); (jf, ikke holde vann). 
Falle mellom to stoler – 1. Komme i en uheldig, uavklart el. uholdbar situasjon ved 
ikke å velge ett av to alternativer el. standpunkter 2. ikke tilhøre noen av kategoriene; 
passe hverken til det ene eller det andre formål 3. prøve å gjøre to uforenelige ting 
samtidig, (og derfor mislykkes i å oppnå noen av delene). 
Falle nesegrus – 1. Falle med ansiktet mot jorda 2. beundre noen / noe ukritisk og 
grenseløst; bli forelsket i noen, (jf, falle for noen); (jf, bøye seg i støvet).  
Falle noen i ryggen / han falt meg i ryggen (2) – 1. Angripe noen (overraskende) 
bakfra 2. forråde el. svikte noen, (særlig en venn); opptre illojalt overfor noen. 
Falle noen inn / jeg skriver som det faller meg inn – Tilfeldig el. plutselig oppstå i ens 
bevissthet; komme / være i noens tanker; (jf, det kunne ikke falle meg inn). 
Falle noen om halsen – Omfavne noen som tegn på glede, kjærlighet el. 
takknemlighet; (jf, falle hverandre om halsen); (jf, strekke hals). 
Falle noen til byrde – Jf, ligge noen til byrde; (jf, være en klamp om foten (for noen)).  
Falle noen til fote – Underkaste seg noen; ydmyke seg for noen; (jf, krype til korset). 
Falle noen tungt for brystet – Virke opprørende el. støtende på noen; vekke noens 
motvilje el. betenkelighet; være vanskelig å akseptere for noen.   
Falle om – 1. Sige sammen; besvime 2. dø; (jf, falle dø om); (jf, utånde).  
Falle om kull – Falle over ende; (jf, falle så lang man er). 
Falle pladask – Falle plutselig, ukontrollert ned på bakken el. gulvet, (ofte på en 
klosset el. støyende måte); (jf, gå på trynet); (jf, bite i asfalten (slang)). 
Falle pladask for noen / noe – Bli øyeblikkelig og fullstendig betatt av noen / noe. 
Falle på baken – 1. Ramle på rumpa 2. bli svært imponert (over noen / noe), (jf, gå 
bakover); (jf, bli / være himmelfallen); (jf, miste munn og mæle). 
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Falle på kne for noen – 1. Vise ydmykhet overfor noen 2. be noen ydmykt om noe.   
Falle på plass – Ordne seg; gå i orden; (jf, gjøre susen); (jf, finne seg til rette). 
Falle på sin egen urimelighet / forslaget falt på sin egen urimelighet – Være helt 
meningsløst; være ufornuftig el. for dumt; (jf, være helt borti natta). 
Falle på steingrunn – Ikke få noen virkning; ikke vinne forståelse el. aksept; bli 
ignorert el. overhørt; (jf, falle i god jord); (jf, ikke være verdt to sure sild).  
Falle på trynet – Jf, gå på trynet; (jf, ikke like / fordra trynet på noen). 
Falle på ærens mark / hans far var falt på ærens mark – Finne døden i ærefull kamp; 
bli drept i krig; (jf, æres den som æres bør); (jf, i krig og fred er alt tillatt). 
Falle sammen som en klut – Falle helt sammen; sige sammen av utmattelse. 
Falle sammen som et korthus / anklagen falt sammen som et korthus (2) – 1. Rase 
sammen; være alt for svakt konstruert, (f eks. et bygg) 2. vise seg å hvile på for tynt 
grunnlag; ikke være i samsvar med virkeligheten, (plan el. påstand). 
Falle seg (slik) – Høve seg; tilfeldigvis passe (slik); (jf, ta det som det kommer). 
Falle som en stein / SV faller som en stein på meningsmålingene – Gå raskt nedover; 
synke raskt; tape seg hurtig, (f eks. om oppslutning el. aksjekurs).  
Falle som fluer / de høyest seedede tennisspillerne har falt som fluer (2) – 1. Falle el. 
dø i mengdevis 2. tape i spill el. idrett; bli slått ut; (jf, dø / falle som fluer). 
Falle så lang man er / hun falt så lang hun var – Falle så man blir liggende helt 
utstrakt, (jf, ligge langflat); gå på tryne; (også, ligge så lang man er).  
Falle til jorden – Mislykkes el. forfeiles; ikke ha noen virkning; ikke bli realisert. 
Falle til ro – 1. Bli mer rolig og avbalansert; slappe av; falle i søvn 2. leve et mer 
stillferdig el. mindre utsvevende liv; (jf, ta det med ro); (jf, en stoiker). 
Falle tilbake til gamle synder – 1. Gjenoppta en tidligere gal el. uheldig handlemåte 2. 
vende tilbake til en tidligere tilstand; (jf, gamle synder). 
Falle ut av rollen – 1. Komme ut av det i sin teaterrolle 2. gjøre noe som ikke er 
passende for noens posisjon el. funksjon; (jf, være ute og kjøre).    
Falsk alarm – 1. Alarm uten årsak; ubegrunnet alarm 2. en bevisst feilalarmering.  
Familiens sorte får – Et familiemedlem som ikke lever opp til familiens 
forventninger, og som derfor kaster skam over den; (jf, en sau). 
Famle etter noe – 1. Gripe usikkert, klosset el. forsiktig etter noe, (ofte fordi man ikke 
kan se) 2. lete for å finne noe; (jf, være som å lete etter en nål i en høystakk).   
Famle etter ordene – Tale el. snakke på en usikker el. stotrende måte; lete etter de 
rette ord; (jf, belegge sine ord); (jf, veie sine ord). 
Famle i blinde / politiet famler i blinde (3) – 1. Famle etter noe uten å kunne se, (i 
mørke) 2. prøve seg fram 3. lete uten særlig holdepunkter el. opplysninger. 
Famle seg frem – 1. Bevege seg på en usikker (og søkende) måte ved å føle seg frem 
med hedene 2. oppføre seg el. håndtere en sak på en nervøs el. søkende måte.  
Fanden / faen – 1. En personifisering av den høyeste ondskap 2. et overnaturlig ondt 
vesen, (ofte fremstilt med horn i pannen) 3. (en faen) brukes om en ondskapsfull el. 
motbydelig person 4. brukes som bannord for å uttrykke sinne, avmakt el. irritasjon 5. 
brukes som utropsord, f eks. ved smerte el. overraskelse. 
Fanden beskytter sine – 1. Brukes for å uttrykke at man kan slippe godt fra noe 
tvilsomt hvis man er beskyttet av likesinnede 2. det finnes ikke rettferdighet i verden. 
Fanden er løs – 1. Alt går galt; det er noe riv ruskende galt 2. det blir ballade el. stor 
oppstandelse; (jf, djevelens verk); (jf, hundre og ett er ute). 
Fanden gale meg / i dag kan fanden gale meg du gjøre det – Brukes som forsterkende 
kraftuttrykk for å understreke en personlig holdning el. forsikring; (også, fanden ta).   
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Fanden heller – 1. Brukes som kraftuttrykk for å motsi noe av det som er blitt sagt; 
slett ikke 2. da kan det være det samme; da bryr jeg meg ikke; (jf, gi fanden i noen). 
Fanden i vold – 1. Jf, bo / ligge fanden i vold 2. jf, dra fanden i vold.  
Fanden må vite – Det er ubegripelig; det er helt gåtefullt; (jf, gudene må vite); (jf, jeg 
vet da fanden), (jf, hverken vite ut eller inn); (jf, ikke ha snøring). 
Fanden og hans oldemor – 1. Alle vonde krefter 2. brukes som siste ledd i 
oppramsing; og alt mulig annet av lignende art; (jf, og fanden og hans oldemor).    
Fanden også / faen også / og – Brukes som bannord for å uttrykke sinne, ergrelse el. 
overraskelse; (jf, det var fandens); (jf, takke fanden for det). 
Fanden selv / jeg tror det var fanden selv som var i nøtta – Fanden personlig; fanden i 
egen person; (jf, et helvete / helvete); (jf, ikke ha en snøballs sjanse i helvete). 
Fanden spare – Brukes av en som setter sine (siste) midler over styr; skitt, la gå. 
Fanden ta deg / faen ta deg – Brukes som kraftuttrykk for sterk irritasjon over noen; 
(jf, dra til helvete); (jf, gid fanden tok deg); (jf, en idiot / din idiot). 
Fanden tar noen – 1. Noen får en plutselig innskytelse og gjør noe overraskende 2. 
noen får plutselig uventede krefter og gjør noe imponerende el. genialt. 
Fanden vet – Hvem vet; det er uvisst el. ubegripelig; (jf, jeg vet da fanden). 
Fandens / det er fandens til tidspunkt du kommer (1) – 1. Brukes som banneord for å 
uttrykke sinne, ergrelse el. overraskelse 2. brukes for å betegne noe som er 
ubehagelig, irriterende el. tåpelig 3. brukes forsterkende; hersens; elendig; forbanna. 
Fange noen i sitt garn – Jf, få noen i sitt garn; (jf, gå i garnet). 
Fanken heller – Jf, fanden heller; (jf, det var som fanken). 
Fare / reise land og strand rundt (med / for noe) – Fare / reise vidt omkring i landet; 
oppsøke mange steder (med / for noe); (jf, fare viden om). 
Fare en djevel i noen – Jf, det farer en djevel i noen; (jf, stikke hestehoven frem).  
Fare frem som en villmann – 1. Opptre uregjerlig, vilt el. uberegnelig 2. handle 
tåpelig el. vettløst; (jf, en villmann); (jf, ikke ha funnet opp kruttet). 
Fare ille – 1. Få en lei medfart 2. abortere; (jf, være ille faren); (jf, være ille ute). 
Fare ille med noen – Behandle noen dårlig; ikke skåne noen; (også, gå ille med noen). 
Fare med apestreker – Drive med ablegøyer og spillopper; (jf, en apestrek). 
Fare med fusk og fanteri / juks og bedrag – Gå uærlig frem; fuske og bedra.     
Fare med løst snakk – Fare med sladder; sette ut rykter; (jf, løst snakk). 
Fare med revestreker – Drive med lure (ofte tarvelige) påfunn el. knep; drive med 
skurkestreker; (jf, ha en rev bak øret); (jf, være en slu rev).  
Fare med snusk – Være uhederlig; ha en tarvelig og uærlig fremferd. 
Fare med svada – Jf, en svada / svada; (jf, fare med vås / vas). 
Fare med vås / vas / han farer bare med vås – Jf, et vås / vås; (jf, sluddet og vrøvl).   
Fare opp – (Plutselig) bli sint og opphisset; (jf, være oppfarende); (jf, ryke i været). 
Fare opp som en løve og dette ned som en skinnfell – Gå i gang med et tiltak med stor 
entusiasme og energi, men ikke makte å fullføre det; være skrytende og selvsikker på 
forhånd og ynkelig når det gjelder; (jf, sveve høyt). 
Fare opp som stukket av en bie / veps – Fare plutselig el. hurtig opp; fyke i været, 
(ofte i sinne); (jf, gå i taket); (jf, blodet stiger noen til hode). 
Fare over noe med (en) harelabb – Gå lett, løselig el. overfladisk over noe; gjøre noe 
lite grundig; slurve; (jf, ikke legge to pinner i kors). 
Fare rundt som en flue i en flaske – 1. Fare forvirret rundt 2. ha det veldig travelt.  
Fare rundt som en virvelvind – Være svært energisk; fyke omkring på en travel el. 
stresset måte; (jf, rotere rundt sin egen akse); (jf, arbeide på høygir). 



                                                               
 

224 

Fare sammen – Gjøre en plutselig bevegelse pga. forskrekkelse; bli skremt; kvekke.  
Fare sin siste ferd – Bli ført til graven. 
Fare til fedrene – Dø; (jf, vandre heden); (jf, gå til evige jaktmarker). 
Fare viden om – Dra langt av sted el. i vid omkrets; (også, vandre viden om). 
Fare vill – 1. Jf, gå seg vill 2. synde; gjøre noe uheldig el. ulovlig; rote til livet sitt.  
Farge noe rosenrødt – Fremstille noe på en overdrevet positiv el. romantisk måte. 
Farte land og strand rundt – Reise el. bevege seg rundt fra sted til sted, uten å 
oppholde lenge noen steder; (også, farte verden over / rundt).  
Fast eiendom – Jordstykke el. grunn, ofte med hus som man eier; (jf, løsøre). 
Fast takst / det er fast takst at ungene får sjokolade på lørdager – Jf, være fast takst. 
Faste forbindelser (i språket) – Ord som danner en fast, uoppløselig enhet; et 
hevdvunnet uttrykk; (jf, et stående uttrykk); (jf, en frase). 
Fatte godhet for noen – Få stor sympati for noen, (evt. bli litt forelsket i noen). 
Fatte mot / fatte nytt mot / fatt mot – 1. Bli optimistisk el. forhåpningsfull tross 
motgang 2. samle en indre styrke til noe; (jf, ikke være god å skubbe seg på).  
Fatte og begripe / kan du fatte og begripe hva det gikk av henne – Brukes for å 
uttrykke at man synes noe er rart, uforståelig el. kritikkverdig; skjønne; forstå.  
Fatte seg – Sørge for å bli rolig og behersket igjen; gjenvinne fatningen; besinne seg. 
Fatte seg i korthet – Uttrykke seg kortfattet, uten å fordype seg i unødvendige detaljer. 
Fattig som en kirkerotte / Russland er rik på naturresurser, men folk er fattige som 
kirkerotter – Jf, være fattig som en kirkerotte; (jf, ikke eie nåla i veggen). 
Favne vidt – 1. Ha stor bredde el. mye innhold, (om sak) 2. ha omfattende 
kunnskaper; (jf, ta noen i sin favn); (jf, ha mye å fare med). 
Feie all tvil til side – Fjerne all tvil; overbevise alle; (jf, være hevet over tvil). 
Feie brikkene av brettet – Begynne på nytt; (jf, få brikkene til å falle på plass). 
Feie for egen dør – Erkjenne (og rette) egne feil og mangler før man blander seg borti 
el. kritiserer andres; ordne sine egne saker først; (jf, ha sitt på det tørre). 
Feie noe av bordet – 1. Feie el. rive noe ned fra bordet 2. forkaste noe; avvise noe.  
Feie noe under teppet – 1. Skjule el. hemmeligholde noe; fortie noe (og håpe at ingen 
oppdager det) 2. ignorere el. fortrenge noe; skyve problemene foran seg. 
Feie noen / andre til side – 1. Skyve noen unna 2. drive el. jage noen bort. 
Feie noen / noe av banen / NRK feier de andre kanalene av banen (3) – 1. (Tydelig) 
avvise el. tilsidesette noen 2. overgå noen på en klar og overbevisende måte, (f eks. i 
en debatt) 3. slå noen overlegent i en (idretts)konkurranse. 
Feie over noen / noe – 1. Behandle noen / noe raskt og overfladisk 2. ha et (raskt) 
samleie; ha uforpliktende sex; (jf, hoppe i halmen / høyet med noen).    
Feiende flott – Meget flott og imponerende; storveies; (jf, en flottenfeier). 
Feiende fort / i (en) feiende fart – Jf, i en fei / i en fyk og en fei; (jf, på et blunk). 
Feire / feste med måte / fest med måte – Brukes som hilsen til noen som skal feire 
noe; ikke fest for hardt, (og mene det motsatte); (jf, slå hælene / hæla i taket). 
Felle krokodilletårer – Jf, gråte krokodilletårer; (jf, gråte tørre tårer). 
Felle tårer over noen / noe – Sørge over noen / noe; gråte for noe; (jf, ta til tårene). 
Femte hjul på vogna – Jf, føle seg som / bli / være femte hjul på vogna. 
Femte kolonne / 5. kolonne – 1. En gruppe som driver undergravingsarbeid i eget land 
til fordel for en annen makt 2. en gruppe som innen en organisasjon hemmelig 
arbeider for å svekke organisasjonen el. fremme den annen parts interesser.  
Fenge – 1. Ta fyr; begynne å brenne 2. virke oppglødende el. gripende 3. vekke  
interesse; vinne gehør el. tilslutning; bre om seg; (jf, bre seg som en løpeild). 
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Ferdes i de høye sirkler – Ferdes i de fornemme kretser el. i de høyere samfunnslag.  
Ferdes i de høyere regioner – 1. Ferdes i et høytliggende område 2. bevege seg på et 
(for) høyt åndelig plan, i de abstrakte el. ideale sfærer; (jf, sveve i de høyer luftlag).  
Ferdes på de syv hav – Reise til sjøs; seile på havet, (jf, pløye blåmyra). 
Ferdig snakket / snakka – Det er ikke mer å si om den saken; (jf, og dermed basta). 
Feste grepet / nå har kulda festet grepet (2) – 1. Holde med fast tak 2. dominere. 
Feste lit til noen / noe – Stole på noen / noe; ha tillit til noen / noe. 
Feste noe til lerretet – Gjengi noe som maleri; lage en illustrasjon av noe.  
Feste noe til papiret / endelig fikk han festet sine tanker til papiret – Skrive noe; 
notere ned noe; (jf, sette noe på papiret); (jf, stå svart på hvitt).   
Feste seg ved noe – Være særlig oppmerksom på noe; tenke nærmere over noe. 
Fiffe opp noe / vi må fiffe opp entreen – Stase el. pynte opp noe; (jf, fikse opp noe). 
Fiffe seg opp – Pynte seg; stase seg opp; (jf, være i sin stiveste puss). 
Fiffen – De fine; de toneangivende kretser; sossen; (jf, være høyt på strå). 
Fiks ferdig / fiks(t) og ferdig – Helt ferdig; fullt forberedt og klar; helt avsluttet. 
Fikse den skiva – Ordne (opp i) den saken; løse det problemet; klare brasene. 
Fikse jenter – (Gå ut og) få tak i jenter; finne seg en partner; (jf, fly etter jentene). 
Fikse noe – 1. Ordne noe (lettvint); greie å skaffe noe 2. sette i stand noe; pusse opp 
noe 3. avtale noe på forhånd, på en ulovlig måte 4. greie noen; mestre noe. 
Fikse opp noe – Sette noe i stand og gjøre det pent å se på. 
Filleren – Brukes som forsiktig banning; pokkeren; fanken.  
Filleriste noen / han tok gutten i nakken og filleristet ham – Riste noen som en fille; ta 
noen kraftig fatt; (jf, få seg en på kjeften); (jf, få seg en dragelse). 
Filme / han filmet seg til straffespark (2) – 1. Ta opp film 2. simulere; spille; late som.  
Fingrene av fatet – Jf, holde fingrene av fatet; (jf, ha lange fingre); (jf, få fingeren).   
Finkjemme noe – Lete nøye gjennom noe; gjennomsøke noe grundig; saumfare noe. 
Finne / møte sin overmann – (I en bestemt situasjon el. sammenheng) bli overgått av 
en annen person el. gruppe; bli for dårlig el. svak i forhold til noen; (jf, en overmann). 
Finne / velge den gylne middelvei – Finne / velge et standpunkt midt mellom to 
ytterpunkter; finne / velge en måteholden fremgangsmåte. 
Finne det for godt / hun fant det for godt stenge butikken midt på dagen – Anse som 
best for en selv uten å ta hensyn til andre; avgjøre etter eget skjønn. 
Finne en (felles) plattform – 1. Komme frem til et (felles) grunnlag el. utgangspunkt 2 
bli enig om et (politisk) program som fungerer som samlingspunkt; (jf, en plattform).   
Finne en utvei / vi skal nok finne en utvei til både bil og hytte (2) – 1. Finne en rute 
el. vei ut 2. finne en løsning el. mulighet; (jf, en gordisk knute / den gordiske knute). 
Finne et smutthull – 1. Finne en (skjult) åpning der noe kan skyves igjennom 2. finne 
en mangel el. en unøyaktighet i formuleringen av noe som muliggjør en spesiell el. 
tvilsom handling, (ofte i loven); (jf, få hull på noen / noe). 
Finne formen – Trene slik at man kan prestere på sitt beste i sin idrett. 
Finne glede i / ved noe – Gledes ved å beskjeftige seg med noe; more seg med noe. 
Finne grobunn for noe / finne grobunn for sine idéer (2) – 1. Finne naturlige 
betingelser for god vekst, (planter) 2. finne grunnlag for noes suksess el. trivsel. 
Finne hverandre – 1. Bli gode venner; bli forelsket i hverandre og innlede et forhold 
2. nå fram til enighet el. fordragelighet i en sak; (jf, i tykt og tynt). 
Finne klangbunn (for noe) – Møte forståelse (for noe); få tilslutning (til noe), (og 
dermed god effekt); (jf, vinne / vekke gjenklang); (jf, en klangbunn).  
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Finne lykken – 1. Bli lykkelig; finne kjærligheten; få seg en kjæreste 2. få en varig 
følelse av glede, tilfredshet el. velvære; (jf, til all lykke). 
Finne melodien (igjen) – 1. Finne riktig musikktone 2. finne den rette stemningen; 
finne sammen (igjen); finne (tilbake til) sin indre balanse 3. finne den rette 
fremgangsmåte; finne rytmen; få det til å gli; (jf, enden på visa). 
Finne nåde for noens øyne – Bli (så vidt) godkjent etter en autoritets strenge 
bedømmelse; (jf, komme gjennom nåløyet); (jf, be om nåde).   
Finne opp hjulet på nytt – Jf, man trenger ikke finne opp hjulet på nytt. 
Finne seg i noe / han finner seg i hva som helst – Tåle et utilfredsstillende forhold 
uten å gjøre noe for å endre det; avfinne seg med noe; (jf, en tøffelhelt). 
Finne seg selv – 1. Bli klar over hvem man egentlig er el. vil; få en dypere 
selvforståelse 2. finne tilbake til sin tidligere personlighet, (f eks. etter sykdom). 
Finne seg til rette – Tilpasse seg en ny situasjon; føle seg vel i en ny situasjon. 
Finne sin grav / de fant begge sin grav på havet – Omkomme; dø. 
Finne sin likemann – Jf, en likemann; (jf, være jevnbyrdig). 
Finne sine egne bein – 1. Lære å klare seg selv (igjen) 2. finne ut hva man mener om 
en bestemt sak; (jf, stå på egne bein); (jf, ha sine meningers mot).     
Finne sitt rette jeg – Finne fram til el. tilbake til sin sanne personlighet.  
Finne sted / der møtet skal finne sted – Skje; foregå, (om aktivitet el. begivenhet). 
Finne tonen / det virker som de har funnet tonen (2) – 1. Finne den rette musikalske 
tone 2. trives i hverandres selskap; finne hverandre; passe sammen; (jf, slå an tonen). 
Finsk sisu – Jf, en sisu; (jf, ikke være lett å klå seg på); (jf, en racer / reser). 
Fint som snus / en konjakk etter maten, fint som snus – Helt fint; storartet; kjempebra. 
Fintrøndersk – Muntlig tale i deler av Trondheim, (Trondhjem); konservativt riksmål 
med slepende trondhjemsaksent; (jf, en viking); (husk, «det skal kule til en trønder»). 
Fintygge noe – 1. Tygge noe grundig; tygge drøv 2. terpe på noe; utlegge noe i detalj. 
Fire – Gi etter; føye seg; slå av; moderere seg; (jf, ikke fire en tomme). 
Fire på kravene – Redusere el. slakke på kravene; moderere seg; gi litt etter. 
Fiske etter noe / hva er du ute og fisker etter (1) / fiske etter ros (2) – 1. Prøve å få 
informasjon om noe; innynde seg for å få svar på noe 2. ved indirekte oppfordringer 
forsøke å få et bestemt svar; (jf, et retorisk spørsmål); (jf, snakke noen ette munnen). 
Fiske etter noen – Forsøke å skaffe en person til et bestemt formål, f eks. en jobb; (jf, 
en headhunter); (jf, et stemmefiske); (jf, være ute med snøret). 
Fiske i rørt vann – Prøve å dra fordel av en situasjon der det er uro el. forvirring, eller 
hvor noen er uenig; (jf, en polsk riksdag); (jf, snyte noen for konfekten). 
Fit for fight – Jf, være fit for fight; (jf, kjempe til siste blodsdråpe). 
Fjellet fødte en mus – Brukes for å uttrykke at mye planlegging el. store forberedelser 
ga skrøpelig resultat; (jf, falle i fisk); (jf, gå rett i dass).   
Fjerne / endre / avgjøre noe med et pennestrøk – Fjerne / endre / avgjøre noe raskt og 
ganske kaldblodig, (f eks. med en kort merknad, overstrykning el. underskrift). 
Fjerne himmelstrøk – Områder på jordkloden som ligger langt unna; (jf, varmere 
himmelstrøk); (jf, verdens navle); (jf, det er ikke verdens undergang). 
Fjerne noen / noe fra jordens overflate / fred blir det ikke før IS er fjernet fra jordens 
overflate – Få noen / noe til å forsvinne, bli tilintetgjort el. opphevet. 
Fjerne seg / fjern deg / de nordiske språk har fjernet seg fra hverandre mer og mer (2) 
– 1. Bevege seg vekk fra et bestemt sted 2. utvikle seg i retning vekk fra noe. 
Flagge noe / partiet har flagget sitt standpunkt – Gjøre noe kjent; vise fram noe; 
tydeliggjøre noe; (jf, tone flagg); (jf, med flagget på brystet). 
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Flagge på halv stang – Ha heist flagget halvveis opp i flaggstanga, som tegn på sorg. 
Flakke med blikket / bli flakkende i blikket – 1. Se litt hit og dit; se usikker el. urolig 
ut 2. synes å ha dårlig samvittighet (for noe bestemt). 
Flakke omkring – 1. Virre rundt; vandre uten mål og mening 2. reke, dra el. ferdes 
omkring, (ofte fra land til land); (også, ha en omflakkende tilværelse). 
Flakse fra det ene til det andre – 1. Fare forvirret hit og dit 2. stadig skifte 
interesseområde el. arbeidsplass; (jf, ikke vite sin arme råd). 
Flakse rundt som oppskremte høns / VIF flakset rundt som oppskremte høns – Jf, fly / 
flakse / virre omkring som en forvirret høne; (jf, en hønseflokk). 
Flamme opp (igjen) – 1. Begynne å brenne igjen 2. plutselig tilta i styrke, (f eks. 
diskusjonen el. krigen); (også øyne kan flamme opp); (jf, blusse opp igjen). 
Flaske opp – 1. Gi et spebarn el. dyreunge morsmelkerstatning på flaske 2. utsette 
noen for en bestemt påvirkning gjennom hele oppveksten; (jf, være oppflasket med).  
Flaske seg / nå begynner det å flaske seg (1) – 1. Gå godt; utvikle seg heldig 2. foregå 
på en bestemt måte; (jf, gå som kjepper i hjul); (jf, få dreis på noe).  
Flat som en fjøl – Jf, være flat som en fjør; (jf, være veldreid); (jf, være barmfager). 
Flat som en pannekake – Jf, være flat som en pannekake; (jf, legge seg flat). 
Flate ut / i helga skal jeg bare flate ut (2) – 1. Redusere høyden el. kurven; stige 
mindre, (også, flate seg ut) 2. (begynne å) slappe av el. foreta seg minst mulig. 
Flekke tenner – 1. Vise tanngarden, (hund) 2. være rasende; ergre seg grenseløst. 
Flette fingre – 1. La fingrene på den ene hånden gripe inn mellom fingrene på den 
andre 2. være kjæreste med noen; (jf, stå å flette fingre). 
Flippe ut – 1. Miste selvkontrollen; reagere sterkt følelsesmessig, (med sinne, ergrelse 
el. begeistring) 2. gjøre noe usedvanlig el. ekstremt, (ofte langt ut over bra oppførsel). 
Flire / smile i skjegget – Le for seg selv; more seg på en underfundig el. skadefro 
måte; godte seg; (jf, more seg kongelig); (jf, le seg skakk (av noen / noe)). 
Flire bredt – Jf, flire / smile i skjegget; (jf, smile fra øre til øre). 
Flittig som en maur – Jf, være flittig som en maur; (jf, arbeide på spreng). 
Flomme over av noe – Strømme over av noe; være tilstede i rikt monn; finnes i store 
mengder; (jf, svømme over av noe); (jf, ha rike kilder å øse av). 
Fly / flakse / virre omkring som en forvirret høne – Fare forvirret hit og dit; være 
tydelig i villrede om hvordan man skal takle en (kritisk) situasjon; (jf, en hønseflikk). 
Fly / renne dørimellom – Gå fra dør til dør; gå fra hus til hus; plage alle med besøk. 
Fly beina av seg – Fare omkring; løpe; streve; ha det svært travelt. 
Fly etter jentene – Være mye ute med jenter; (jf, fikse jenter); (jf, en jentefut). 
Fly fra redet – Flytte hjemmefra (som voksent barn); forlate sitt barndomshjem. 
Fly høyt / SIF flyr høyt om dagen – 1. Bevege seg fremover høyt oppe i lufta 2. glede 
seg over en suksess; være glad og optimistisk; (jf, være høyt oppe). 
Fly i flint – Bli forferdelig sint el. opphisset; sprekke (av sinne); eksplodere. 
Fly i lufta – Jf, fly i taket; (jf, bli / være fly forbanna). 
Fly i strupen på noen – Angripe noen voldsomt; (jf, ryke i tottene på noen). 
Fly i synet på noen / hverandre – 1. Gå til håndgripeligheter; sloss 2. angripe noen.  
Fly i taket – Bli skikkelig sint; bli rasende; opptre ubehersket; (jf, holde på å gå 
gjennom taket (av raseri); (jf, bli / være vill og gal). 
Fly med guttene – Være / vanke mye sammen med gutter, (om jente). 
Fly opp – 1. Begynne å fly, (fugl) 2. åpne seg brått og voldsomt, f eks. pga. vind, (dør 
el. vindu) 3. reise seg hurtig pga. sinne el. overraskelse. 
Fly som en strikkball – Ha det svært travelt; (jf, en strikkball).  
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Fly ute om kveldene – Være mye ute å more seg om kveldene; (jf, fly med guttene).  
Flyte i strie strømmer / alkoholen flyter i strie strømmer (2) – 1. Flomme el. renne i 
store mengder, (vann) 2. drikkes i store mengder; (jf, det regner i strie strømmer). 
Flyte med / av melk og honning – Være preget av overflod, rikdom el. fruktbarhet.  
Flyte ovenpå / hun flyter alltid ovenpå – 1. Alltid klare seg fint; greie alle 
vanskelighetene 2. gjøre seg gjeldende ved å spille overlegen; (jf, føle seg ovenpå). 
Flyte over / det fikk henne til å flyte over av begeistring (2) / avisene flyter over av 
reklame (2) – 1. Renne over kanten, (væske) 2. være fylt (for mye med noe). 
Flyte på flesket – 1. Brukes spøkefullt om noen som svømmer godt el. flyter lett 2. 
greie seg godt økonomisk; ha et solid finansielt fundament.   
Flyte på noe / han flyter på sjarmen – Greie seg på grunn av noe; komme unna pga. 
noe; dra fordel av noe, (f eks. erfaring el. flaks); (jf, lykken står den kjekke bi). 
Flytte fra hverandre – 1. Avslutte et ekteskap el. kjæresteforhold 2. ikke lenger dele 
bopel; (jf, dele bord og seng); (jf, leve som hund og katt). 
Flytte grenser – 1. Endre normene el. standarden (på et bestemt område) 2. utføre noe 
epokegjørende; (jf, være fremtidsmusikk); (jf, ut over alle grenser).  
Flytte sammen – 1. Flytte sammen som kjærester 2. dele bopel med en annen. 
Flå – 1. Ta huden el. skinnet av (et dødt dyr) 2. jf, flå noen til skinnet. 
Flå noen levende / sier du et ord flår jeg deg levende – 1. Kjefte kraftig på noen 2. 
kritisere noen sønder og sammen; (jf, bli flådd levende). 
Flå noen til skinnet – Berøve noen (nesten) alt; suge ut noen økonomisk. 
Fokusere på noe / vi må nå fokusere på hovedproblemet – Sette søkelys på noe; 
konsentrere oppmerksomheten om noe; bringe noe i sentrum for interessen. 
Folk flest – Folk i sin alminnelighet; (jf, mannen i gata); (jf, være som folk flest). 
Folk og fe – 1. Mennesker og (hus)dyr 2. mange mennesker; alle mulige mennesker. 
Folke seg / han har folka seg i det siste – Lære folkeskikk; ta seg sammen; (jf, oppføre 
seg som folk); (jf, bli folk (av noen)); (jf, ta skjeen i en annen hånd).  
Folkeskikk – Jf, en folkeskikk / folkeskikk; (jf, ikke eie folkeskikk). 
Folkets kårne – De folkevalgte, (f eks. kommunestyremedlemmene). 
Folkets røst / vi må lytte til folkets røst – Den alminnelige mening blant folk; innspill 
utenfra; (jf, opplate sin røst); (jf, et stemmekveg). 
For (noens) egen regning / jeg kan tilføye for egen regning (2) – 1. Ved at 
vedkommende selv betaler utgiften 2. ved at man uttrykker sin helt personlige 
mening, (jf, noe står (bare) for noens egen regning).    
For all del / for all del, bare bli sittende (1) – 1. Fremfor alt; selvfølgelig 2. brukes 
som svar; bevares; jo da, selvfølgelig; vær så god 3. brukes som høflighetsfrase som 
svar på takk; ingen årsak; (jf, på ingen måte); (jf, takk som byr).  
For alle pengene / penga / her var det spenning for alle penga – I store mengder; så 
det forslår; for fullt; (jf, for hele slanten); (jf, til gagns). 
For alle tilfellers skyld – For å være på den sikre siden; for sikkerhets skyld.  
For alle vinder – Jf, spres for alle vinder; (jf, se hvilken vei vinden blåser). 
For alles øyne – I full offentlighet; så enhver kan se det; uten å skjule noe. 
For alt (det) jeg vet – Det skulle ikke forundre meg om; muligens. 
For alt det er verdt / vi bruker hennes navn for alt det er verd – Til det ytterste; 
maksimalt; for alt man kan få ut av det; (jf, være gull verdt).   
For alt i verden – For enhver pris; uansett hva som skjer; absolutt. 
For alvor / julesalget er kommet i gang for alvor (2) – 1. På en oppriktig og utvetydig 
måte 2. i fullt omfang; på ordentlig; til gangs; virkelig; (jf, gjøre alvor av noe). 
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For bare livet / hun løp for bare livet – Av alle krefter; alt man orker; (jf, for fulle 
mugger); (jf, ikke for sitt bare liv); (jf, stå om livet); (jf, stå til liv).  
For den saks skyld / for den del – Brukes for å tilføye el. innrømme at noe annet, i 
forlengelse av det man nettopp har sagt, også er tilfelle; for så vidt; for øvrig. 
For døve ører – Uten å få oppmerksomhet eller velvilje fra dem man henvender seg 
til; (jf, tale for døve ører); (jf, sitte med lange ører); (jf, holde ørene stive). 
For egen / noens regning og risiko – Ved at vedkommende selv betaler utgiften og 
bærer ansvaret; (jf, en strek i regningen); (jf, gjøre regning uten vert). 
For egen maskin – Uten noen annen hjelp; (jf, for halv maskin). 
For egen regning – Jf, for (noens) egen regning; (jf, ikke for noen pris). 
For en billig penge / til en billig penge – Til en rimelig pris; for en lav sum. 
For en gangs skyld, (med trykk på en) – I dette ene, spesielle tilfelle; unntaksvis.  
For en slikk og ingenting – Svært billig; for en uventet lav sum. 
For en stakket stund – For en (vel) kort periode; rent midlertidig. 
For en suppe – Jf, en suppe; (jf, en smørje); (jf, koke suppe på en spiker). 
For enhver pris – Under alle omstendigheter; unnsett hva det koster av penger el. 
anstrengelser; absolutt; (jf, for alt i verden); (jf, ikke for noen pris). 
For et godt ord / hun gråter for et godt ord / biljardkula slamrer for et godt ord – Uten 
særlig grunn el. foranledning; lett; nesten for ingenting, (særlig om noe negativt); (jf, 
legge inn et godt ord for noen); (jf, holde ord). 
For et vær – 1. Brukes om svært dårlig vær; for et forferdelig vær 2. brukes om 
spesielt fint vær; for et nydelig vær; (jf, i storm og stille); (jf, i strie strømmer).  
For evig og alltid – Jf, evig og alltid; (jf, verdens ende); (jf, i all evighet). 
For full musikk / han ble sparket ut for full musikk (2) – 1. Med et pompøst oppbud 
av musikk, (f eks. en ved en seremoni) 2. på en oppsiktsvekkende el. voldsom måte 3. 
av alle krefter; ettertrykkelig; (jf, så det synger (etter)); (jf, med full musikk).  
For full rulle – 1. For full fart; i full fres 2. med full gass, (jf, gi full gass / rulle). 
For fulle mugger – I fullt mål; helt ut; i full fart; (jf, begeret er fullt). 
For fulle seil – 1. Med alle seil heist 2. med stor fart, kraft el. energi. 
For første og siste gang – 1. Brukes om et engangstilfelle, (som ikke er el. vil bli 
gjentatt) 2. brukes for å uttrykke at noe er opplevd som så negativt, grusomt el. 
foraktelig at man overhodet ikke kan tenke å gjøre el. være med på det igjen. 
For gammel og ung / dette er underholdning for gammel og ung – Som passer for alle. 
For godt / hun er dratt for godt – For alltid; for bestandig; endelig. 
For godt til å være sant – Jf, være for godt til å være sant. 
For guds skyld / du må for guds skyld ikke si noe – Jf, for himmelens skyld. 
For halv maskin – 1. Ganske sakte 2. uten å yte, prestere el. produsere for fullt.  
For hele slanten / i år er det fotball for hele slanten (2) – 1. For alle de tilgjengelige 
(små) penger 2. tilgangs; så det forslår; (jf, for alle pengene).  
For helvete – Brukes som kraftig bannord for å uttrykke sinne, avmakt el. smerte. 
For himmelens skyld – 1. Brukes forsterkende ved en innstendig bønn el. oppfordring 
2. brukes som utrop for å uttrykke utålmodighet, bestyrtelse el. sinne.  
For hundre og syttende gang – Jf, for hundrede gang; (jf, for n-te gang).  
For hundrede gang / nå sier jeg det for hundrede gang – Brukes som utålmodig 
utbrudd, om et ubestemt, stort antall; (jf, for n-te gang).  
For ikke / uten å ta for hardt i – For (i alle fall) ikke å overdrive; (jf, for å si det mildt). 
For ikke / uten å ta munnen for full – For ikke å overdrive, skryte, ta for hardt i el. 
love for mye; (jf, legge ordene i munnen på noen). 
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For ikke å si / alle føler seg holdt for narr, for ikke si rundlurt – Brukes før et ord eller 
uttrykk for å forsterke betydningen av det; (jf, lure noen trill rundt). 
For ikke å snakke om / for ikke å snakke om all den gode maten – Brukes for å 
uttrykke at det til en sak knytter seg noe mer, ofte mer nærliggende el. viktig; i enda 
større grad; (jf, ikke på langt nær); (jf, snakke opp noe). 
For knapper og glansbilder – For svært liten godtgjørelse el. lønn; (jf, for en slikk og 
ingenting); (jf, en luselønn); (jf, slite som en hest / galeislave); (jf, et glansbilde). 
For konge og fedreland – 1. Brukes høytidelig ifm forsvar av kongeriket 2. brukes 
(muntert) ifm gode prestasjoner (f eks. i idrett) 3. brukes når man tar i kroppslig og gir 
alt det man har; (jf, en konge / konge). 
For lukkede dører – 1. Uten at offentligheten el. pressen får være tilstede el. overvære 
saksbehandlingen, (rettsak el. politisk møte) 2. uten at noen andre får være til stede.  
For mange herrens år siden – For mange år siden; for veldig lenge siden, (ofte sagt i 
litt oppgitthet); (jf, i det herrens år); (jf, år ut og år inn). 
For min skyld / for min skyld må de bare gjøre hva de vil (2) – 1. Av hensyn til meg 
2. hva meg angår; for mitt vedkommende, (særlig om noe man er helt likegyldig til). 
For mitt / sitt indre blikk – Jf, se noen / noe for sitt indre blikk. 
For mye av det gode / denne varmen er for mye av det gode – Av overdreven 
hyppighet, grad, omfang el. kvalitet, (særlig om noe som ellers er bra i små mengder).  
For mye og for lite skjemmer alt – Selv det som ellers er svært bra el. godt vil svekkes 
el. forringes om man ikke er nøye med å treffe riktig omfang, mengde el. hyppighet. 
For noen og enhver / dette er bra for noen og enhver – For alle; for hvem som helst.  
For noens blå øynes skyld – Jf, ikke gjøre noe for noens blå øynes skyld. 
For noens del / jeg for min del ville foretrukket vin / hun erklærte for sin del at 
konkurransen ikke betyr noe for henne – For noens vedkommende; hva noen angår. 
For noens åsyn – I noens påsyn; mens noen ser på, (mest spøkende); (jf, et åsyn).  
For n-te gang / jeg spør deg for n-te gang – Brukt om et høyt, ikke nærmere angitt tall 
(ofte i irritasjon); jeg vet ikke for hvilken gang; (jf, for ørtende gang). 
For ordens skyld – For at tingene kan gå riktig for seg el. formalitetene overholdes.  
For ramme alvor – For fullt alvor; virkelig; helt oppriktig; (jf, alvorlig talt). 
For satan / gi deg nå, for satan – Brukes som sterk banning for å uttrykke sinne. 
For sikkerhets skyld – 1. Av sikkerhetshensyn 2. for å sikre seg mot alle 
eventualiteter; for å være på den sikre siden; (jf, det skal være sikkert og visst). 
For sine føtter / de hadde sletten for sine føtter (1) – 1. Rett foran el. nedenfor seg 2. 
lett tilgjengelig for en, (fordi noen underkaster seg); (jf, legge noen / noe for sine 
føtter). 
For sitt indre øye – Jf, se noe for sitt indre øye; (jf, gjøre store øyne). 
For skams skyld – Fordi man ikke kan være bekjent av annet; for anstendighets skyld. 
For svarte svingende / for svarte / for svingende / ha deg ut for svarte – Brukes som 
kraftig banning; for satan; (jf, være svart som bek).  
For syns skyld – 1. For at det skal virke riktig utad; rent formelt 2. på liksom; for 
spøk; (jf, få syn for sagn); (jf, ute av syne, ute av sinn).  
For sytten / søtten – Brukes som mild banning; for pokker; (jf, søtten ta deg). 
For søren / søren, der gjorde jeg en feil – Jf, for faen; (jf, søtten og). 
For tid og evighet / land som har gått over til euro har fraskrevet seg muligheten for å 
devaluere for tid og evighet – 1. Fra et visst tidspunkt og fremover 2. i all fremtid. 
For tiden / hun arbeider som kassadame for tiden - I inneværende periode, inklusive 
den nærmeste fremtid, (og evt. fortid); i disse dager. 



                                                               
 

231 

For tusende gang – 1. Etter 999 ganger 2. brukt om er stort, ukjent antall; i utallige el. 
drøssevis av ganger; (jf, for ørtende gang); (jf, for hundrede gang). 
For verdens øyne – 1. Så hele verden kan følge med på det 2. i full åpenhet; så alle 
kan se el. få vite det; (jf, finne nåde for noens øyne). 
For ørtende gang / det hører vi nå for ørtende gang – Brukt om et ukjent, ikke nærmer 
angitt antall; i utallige el. drøssevis av ganger, (ofte i irritasjon); (jf, for tusende gang). 
For øyeblikket – 1. Akkurat nå 2. nå for tiden; (jf, hvert øyeblikk). 
For å gjøre en lang historie kort – Brukes for å uttrykke at man hopper over mange 
detaljer for å gå til hovedpoenget; i forkortet versjon; for å si det med få ord.   
For å si det med x / for å si det med Ibsen - For å sitere x; ved å gjengi det x uttrykte.  
For å si det mildt – For å si det forsiktig; (jf, mildt sagt); (jf, mildest talt). 
For å si det rett ut – For å si det (brutalt) direkte; for å si det som det egentlig er el. 
henger sammen; (jf, snakke rett fra levra); (jf, tale i tunger). 
For å snakke om noe (helt) annet – Brukes for å uttrykke at man skifter samtaleemne. 
For å være på den sikte siden – For å være helt sikker el. trygg, (på at det f eks. ikke 
er for lite el. for sent); for å gardere seg; (jf, for sikkerhets skyld). 
For åpen scene / motta applaus for åpen scene (1) – 1. Før sceneteppet er gått ned 2. i 
full offentlighet; synlig og tydelig for alle; åpenlyst, (f eks. om en familiekrangel). 
For åpne dører – Med adgang for offentligheten og pressen; (jf, for lukkede dører). 
Forandring fryder – Avveksling fra det vanlige virker inspirerende og oppløftende. 
Forbarme seg over noen / hun forbarmet seg over den stakkars mannen – Få 
medlidenhet med noen, og derfor hjelpe el. tilgi vedkommende; vise barmhjertighet. 
Forbigå noe i taushet – Unngå å nevne noe; ikke rippe opp i noe; (jf, taushet er gull).  
Forbuden frukt smaker best – Det som er forbudt el. utilgjengelig av andre grunner er 
mest fristende el. tillokkende; (jf, høyt henger de og sure er de). 
Forderves – 1. Gå i forråtnelse (mat) 2. bli moralsk forkvaklet; (jf, le seg fordervet). 
Fordreie hodet på noen – Gjøre noen forelsket i seg, (evt. svekke noens dømmekraft). 
Fordrive tiden med noe / hun fordriver tiden med strikking – Få tiden til å gå; gjøre 
noe så tiden ikke faller så lang; sysselsette seg med noe; (jf, et tidsfordriv). 
Fordufte / da politiet kom var tyven forduftet – Stikke av; forsvinne.  
Fordøye noe / jeg har slett ikke fordøyd dette stoffet enda (2) – 1. Bearbeide maten i 
kroppen 2. bearbeide noe i tankene og etter hvert forstå, huske el. akseptere det.    
Foregripe begivenhetenes gang – Si el. gjøre noe tidligere enn det en naturlig 
utvikling skulle tilsi; (jf, ta noe på forskudd); (jf, ha noe på følelsen). 
Foregå / utspille seg bak kulissene – Jf, bak kulissene; (jf, spøke i kulissene). 
Foregå noen med et godt eksempel – Være et mønster el. forbilde for andre. 
Forene det nyttige med det behagelige – Kombinere arbeid og hygge, (som er ok). 
Forespeile noen noe / de ble forespeilet rikdom og berømmelse – Inngi (evt. falske) 
forhåpninger om noe; stille noen noe i utsikt; (jf, kaste noen blår i øynene). 
Foreta en brannslukning – 1. Slukke en brann 2. gjøre noe for dempe en opphisset 
stemning, ved å rette opp el. modere noe, (f eks. en alvorlig misforståelse).  
Foreta en feberredning – (Jf, en feberredning); (også, gjøre en feberredning). 
Forfekte noe – Hevde noe; forsvare noe (med ord); være en fortaler for noe. 
Forgape seg i noen / noe / han er helt forgapt i henne (1) – 1. Bli forelsket i noen 2. bli 
sterkt betatt av noen / noe; (jf, miste / tape sin sunne sans). 
Forgude noen / de forguder den ungen – Beundre, tilbe el. elske noen svært høyt, (ofte 
i overdreven grad); (jf, stille / sette noen på en pidestall). 
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Forhale noe / det er bare et påskudd for å forhale saken (2) – 1. Flytte noe ved hjelp 
av trosser og vinsj 2. forsinke noe ved å trekke ut tiden; trenere noe. 
Forhekse noen / noe – 1. Forvandle noen / noe ved trolldom, og dermed over i en ny 
(overnaturlig) tilstand 2. gjøre et sterkt inntrykk på noen; beta noen; besette noen.  
Forkjæle noen – 1. Forvenne noen; skjemme bort noen, (særlig om barn) 2. vise stor 
omsorg og kjærlighet overfor noen; degge for noen; (jf, lystre noens minste vink).  
Forkjæle noen i hue og ræv – Forkjæle noen grenseløst; skjemme noen grundig bort; 
(jf, få alt hva man peker på); (jf, kaste noen på hue og ræva ut). 
Forlange noens hode på et fat – 1. Forlange at noen blir straffet 2. forlange at noen 
blir fjernet fra sin stilling; (jf, kreve noens hode på et fat).   
Forlate denne verden / hun har for lengst forlatt denne verden – Dø; utånde. 
Forlate det synkende skip – Jf, rottene forlater det synkende skip.  
Forlate redet – Flytte hjemmefra; forlate barndomshjemmet; (jf, skite i eget reir).  
Forlate skuta – 1. Forlate skipet 2. slutte i en virksomhet, et foretak el. prosjekt, (i en 
ledende stilling); ta avskjed; gå av; (jf, gå fra borde); (jf, styre skuta). 
Forlengede arm – Jf, være noens forlengede arm; (jf, en tjenende ånd). 
Forlise / han forliste alt han eide (1) / et forlist ekteskap (3) – 1. Tape; (for)spille; 
miste 2. synke i havet; havarere 3. gå i stykker; gå i oppløsning; (jf, lide skibbrudd). 
Forløfte seg – 1. Pådra seg en fysisk skade ved å løfte noe som er for tungt 2. ta på 
seg for mye; love mer enn man greier; (jf, forskreve seg). 
Fornemme historiens sus – Brukes for å uttrykke en sterk opplevelse av historiens 
nærvær (ved en bestemt anledning); føle en stemning av noe opphøyd el. fjernt. 
Fornemme hvilken vei vinden blåser – Jf, merke / se hvilken vei vinden blåser. 
Fornuften seiret – Brukes for å uttrykke at det til slutt ble foretatt et riktig valg, (selv 
om det lenge ikke så sånn ut); (jf, ta til vettet); (jf, bruke hodet).   
Fornøyelsen er på min side – Brukes som en høflighetsfrase; takk selv; (jf, det skal 
være meg en sann fornøyelse); (jf, en gentlemann). 
Forpeste – 1. Forurense med helseskadelige el. illeluktende stoffer 2. ødelegge; gjøre 
til en plage; gjøre uutholdelig; (jf, en pest og en plage). 
Forsikre på ære og samvittighet – Jf, på ære og samvittighet.   
Forskreve seg / det er lett å forskreve når man lager en fraseologisk bok (2) – 1. Ta 
for lange skritt 2. prøve å nå over el. ta på seg mer enn man makter; (jf, gape for 
høyt); (jf, med sjumilssteg); (jf, miste bakkekontakten). 
Forslitte fraser – Ord og uttrykk som er sagt el. skrevet svært ofte, og derfor virker 
trivielle el. banale; (jf, en frase); (jf, en fraseologi / fraseologi).   
Forslå som en skredder i helvete – Være helt utilstrekkelig i en bestemt sammenheng.   
Forsmå noen / noe / ta en kake om du ikke forsmår (1) – 1. Ikke ville motta noe som 
tilbys en; avslå, vrake el. avvise noe 2. avvise en person som har erklært sin 
kjærlighet til en, (jf, se ut som en forsmådd elsker). 
Forsnakke seg – 1. Si noe annet enn det man mente å si; snakke over seg 2. si for 
mye; komme til å røpe noe; (jf, snakke om vær og vind). 
Forstrekke seg – 1. Ta i så man får strekk i en muskel 2. jf, forløfte seg 
Forstyrre / røre noens sirkler – Forstyrre noen i noe han er ivrig opptatt med; komme 
inn på noens enemerker; (jf, trenge inn på noens enemerker).   
Forstå / kunne noe til bunns – Forstå / kunne noe i dybden el. fullt ut.  
Forstå det den som kan – Brukes for å uttrykke at man finner noe uforståelig el. helt 
ufattelig; at noe slikt kunne skje; (jf, ikke skjønne bæret). 
Forstå en halvkvedet vise – Jf, en halvkvedet vise; (jf, lese mellom linjene). 
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Forstå meg rett – Brukes som et ønske om ikke å bli misforstått; ikke misforstå meg. 
Forstår du ikke norsk – Jf, skjønner du ikke norsk; (jf, ikke skjønne halvparten). 
Forsvare de norske farger – Konkurrere for Norge, (særlig i idrett); representere 
Norge; (jf, angrep er det beste forsvar); (jf, kjempe til siste blodsdråpe). 
Forsvinn fra mine øyne – Brukes som kraftig uttrykk for sinne el. forakt; dra til 
helvete; (jf, ikke ville se noen for sine øyne mer). 
Forsvinne fra jordens overflate – Bli helt borte; forsvinne for godt, (også på 
uforklarlig vis); (jf, fjerne noe fra jordens overflate). 
Forsvinne helt i skyene – Miste bakkekontakten; bli virkelighetsfjern; hengi seg til 
dagdrømmer; (jf, være oppe i skyene); (jf, sveve i de høyere luftlag). 
Forsvinne i løse luften – Bli borte uten at man registrerer el. skjønner det; bli til det 
rene ingenting; (jf, forsvinne som dugg for sol / (solen)).  
Forsvinne med halen mellom beina – Trekke seg feigt el. flau tilbake etter å ha lidd 
nederlag; flykte fra noe ubehagelig; (jf, stikke halen mellom beina). 
Forsvinne mellom fingrene (på noen) – Bli borte på uforklarlig vis; sløses el. rotes 
bort, (særlig penger); (jf, være borte som en sviske). 
Forsvinne rett foran nesen på noen – Ikke få tak i noe man håpet på; gå glipp av noe 
man var nær ved å få fatt i; (jf, like for nesen på noen). 
Forsvinne som dugg for sol / (solen) / uroen forsvant som dugg for sol da faren 
endelig kom – 1. Forsvinne raskt og sporløst; fordufte, (noen / noe) 2. bli borte med 
det samme, (om mat el. salgsvarer); (jf, pile av sted / avgårde). 
Forsvinne som en ånd i en fillehaug – Forsvinne raskt og umerkelig; plutselig være 
sporløst borte; (jf, være ute av syne); (jf, ta sitt pikk og pakk og gå). 
Forsvinne som et olja lyn – Jf, som et som et olja lyn; (jf, lynet slår ned). 
Forsvinne ut av bildet – Jf, være ute av bildet; (jf, komme inn i bildet). 
Forsyne meg – Sannelig; min santen; (jf, bevare meg vel).  
Forsøke å ta ned månen – Brukes om det å ha helt urealistiske mål el. prøve å utføre 
det umulige; (jf, se ut som man er falt ned fra månen). 
Forsømme seg – Ikke gjøre det man bør; ikke passe godt nok på; (jf, ta igjen det 
forsømte); (jf, ikke gjøre det skapte grann); (jf, et slaraffenliv).  
Fort vekk – I ett sett; stadig; rett som det er; gang på gang. 
Fort og gæli – Jf, gjøre noe fort og gæli; (jf, gå over alle støvelskaft). 
Fortape seg i tåken – Bli mer og mer uklar; bli stående i det uvisse; (jf, en tåketale). 
Fortelle / vise / lære noen hvor David kjøpte ølet – Gi noen en kraftig tilrettevisning; 
gi noen klar beskjed; (jf, få seg en dragelse); (jf, vise noen hvor David kjøpte ølet). 
Fortelle noe uten omsvøp – Fortelle noe rett ut, uten bortforklaringer. 
Fortelle noen et sannhetens ord – Gi noen refs el. en alvorlig formaning; kjefte på 
noen; (jf, si noen noen sannhetsord); (jf, et pauli ord).   
Fortelle noen noe i klartekst – Jf, si noe i klartekst; (jf, rett fra levra). 
Fortelle om biene og blomstene – Fortelle om forplantningslæren. 
Fortere enn svint / komme seg ut fortere enn svint – Raskt; kjapt; øyeblikkelig. 
Fortrylle noen / noe – 1. Forvandle, påvirke el. forgjøre noen / noe ved hjelp av 
trolldomskunst 2. gjøre et uimotståelig inntrykk på noen; beta noen; bedåre noen. 
Forut for sin tid – Lengre fremme i utvikling enn samtiden; (jf, være forut for sin tid). 
Forvalte sitt pund – Utnytte sine evner el. sin begavelse; bruke sitt talent på en 
fornuftig måte; (jf, ikke sette sitt lyn under en skjeppe). 
Forvri hodet på noen – Gjøre noen gal, oftest av forelskelse. 
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Fosse / pengene fosset ut (2) – 1. Strømme hurtig og i stor mengde, (om vann og 
annen væske) 2. bevege seg hurtig av sted; (som en strøm); (jf, følge med strømmen). 
Fosse ned – Regne voldsomt; (jf, regne i strie strømmer). 
Fossro – 1. Ro så vannet fosser om baugen 2. ivre etter å bortforklare noe; (jf, ro).   
Fotballen er rund – Brukes for å uttrykke at resultatet i en fotballkamp kan være 
uvisst; kamper vinnes ofte ved ren flaks; (jf, ha hellet med seg).  
Fote seg / fote seg frem – 1. Få fotfeste 2. greie å stå 3. gå, (steg for steg); (jf, på fote).  
Fotfølge noen – 1. Følge tette etter noen 2. følge nøye med hva noen foretar seg; 
overvåke noen; (jf, dilte etter noen); (jf, holde et våken øye med noen / noe). 
Fra / siden Arilds tid – Siden de eldste tider; fra gammel tid; alltid; (oftest om 
menneskets natur); (jf, den gamla Adam); (jf, gammelt nytt).  
Fra / siden jeg var en neve stor – Jf, fra noen var en neve stor; (jf, slåss på tørre nev.). 
Fra / siden tidenes morgen / «Jaguar» har fra tidenes morgen betyd den ypperste 
kvalitet (2) – 1. Fra / siden begynnelsen av universets el. menneskehetens historie 2. 
fra et tidspunkt for lenge siden; (jf, i tidenes morgen). 
Fra a til å – 1. Fra begynnelse til slutt 2. helt igjennom; fullstendig; grundig.  
Fra asken til ilden – Jf, gå fra asken til ilden; (jf, reise seg som en fugl (av asken)). 
Fra barnsben av – Fra den tidlige barndom; i oppveksten. 
Fra bunnen (av) / hun laget retten fra bunnen av (1) – 1. Uten noen forutsetninger; 
helt forfra 2. fra samfunnets nederste lag; nedenfra; (jf, i bunn og grunn). 
Fra bunnen av mitt hjerte / jeg takker dere fra bunnen av mitt hjerte – Brukes for å 
uttrykke noe man inderlig føler el. ønsker; oppriktig; (jf, av hele mitt hjerte). 
Fra dato / fra dags dato – Fra og med i dag; heretter; (jf, til dato). 
Fra den ene dagen til den andre – Helt plutselig; i løpet av ganske kort tid; uten 
(rimelig) overgang; (jf, reise seg av asken); (jf, øyeblikkelig). 
Fra det ene til det andre – Brukes når man brått vil gå over til å snakke om noe 
annet;a fra det ene tema til det andre; så om noe helt annet; (jf, for å snakke om noe 
annet).  
Fra dypet av mitt hjerte – Jf, fra bunnen av mitt hjerte.  
Fra dør til dør – Fra hus til hus; fra leilighet til leilighet; (jf, gå fra dør til dør). 
Fra ende til annen / dette er løgn fra ende til annen (2) – 1. Fra den ene ende til den 
andre; fra begynnelse til slutt 2. over det hele; helt igjennom; (jf, helt og holdent). 
Fra fjern og nær / de kom fra fjern og nær – Mange steder fra, (også langveis fra). 
Fra før syndfloden – Svært gammel; gammeldags; (jf, befinne seg i steinalderen). 
Fra først til sist – Fra begynnelse til slutt; hele tiden; (jf, fra ende til annen). 
Fra første stund – Allerede i starten; fra begynnelsen av; hele tiden.  
Fra gammelt av – Opprinnelig; siden uminnelige tider; i lange tider.   
Fra gulv til tak / det var varer fra gulv til tak (2) – 1. Oppover hele veggen 2. i store 
mengder; overalt; (jf, gå i taket); (jf, gå i gulvet). 
Fra isse til fot / han er en lurendreier fra isse til fot (2) – 1. Over hele kroppen; fra 
øverst til nederst, (jf, fra topp til tå) 2. helt og holdent; fullstendig, (om egenskaper). 
Fra mann til mann / flaska gikk fra mann til mann / ordet fløy fra mann til mann – Fra 
den ene person til den andre; (jf, en jungeltelegraf). 
Fra morgen til kveld – 1. Hele dagen; dagen lang 2. hele tiden; kontinuerlig. 
Fra munn til munn – Jf, gå fra munn til munn; (jf, være stor i kjeften). 
Fra noen var en neve stor / det har hun kunnet fra hun var en neve stor – Helt fra noen 
var ganske liten; fra man var barn; alltid; hele livet; (jf, få noe inn med morsmelken). 
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Fra noens hånd / en ny novelle foreligger fra hans hånd – Utført el. produsert av en 
bestemt person; (jf, gni seg i hendene); (jf, legge hånd på noen). 
Fra nå av skal det bli en annen dans – Fra nå skal det bli en annen, bedre el. strengere 
ordning; (jf, nå skal det bli andre boller); (jf, ta skjeen i en annen hånd).  
Fra oven / idéene kommer som en gave fra oven (3) – 1. Fra et sted som ligger høyere 
i loddrett plan 2. fra en høyer myndighet el. samfunnsklasse 3. fra en høyere makt. 
Fra perm til perm / jeg har nå lest boka fra perm til perm – Hele boka; fra begynnelse 
til slutt; (jf, mellom to permer); (jf, fra ende til annen). 
Fra sans og samling – Jf, gå fra sans og samling; (jf, drikke seg fra sans og samling). 
Fra scratch (eng) / vi måtte starte helt fra sctatch igjen – Fra begynnelsen; helt forfra. 
Fra tid til annen – En gang imellom; somme tider; jevnlig.  
Fra topp til tå – 1. Fra øverst til nederst 2. over hele seg (kroppen); (jf, fra isse til fot).  
Fra vett og forstand – Brukes for å uttrykke at noen er svært redd el. helt ute av 
balanse; (jf, være fra vett og forstand); (jf, være vettskremt).   
Fra vugge / vogge til grav / voggen til graven – 1. Fra fødsel til død; hele livet 2. fra 
tilblivelsen av noe til det kasseres; (jf, gå hjem og vogg); (jf, leve og blomstre). 
Fra ytterst til innerst / hun var klissvåt fra ytterst til innerst – Helt igjennom; totalt. 
Fra ørten hundre og den tid – Fra gamle dager; fra et eller annet tidspunkt for lenge 
siden; (jf, ørten); (jf, fra / siden Adams tid); (jf, i gamle dager).   
Fra øverste hylle – Av høyeste kvalitet; helt utenom det vanlige; (jf, kunne velge fra 
øverste hylle); (jf, av første skuff); (jf, rosinen i pølsa). 
Fram og tilbake er like langt – Brukes for å uttrykke at det ikke er gjort fremskritt til 
tross for mange anstrengelser; (jf, att og fram er like langt). 
Fred og ingen fare – Jf, ane fred og ingen fare; (jf, en fredsdue). 
Frekk som flatlusa – Jf, være frekkere enn flatlusa; (jf, kjenne lusa på gangen). 
Frekt og freidig – Uten blygsel el. på en uforskammet måte. 
Frende er frende verst – Folk er oftest verst mot sine egne; (jf, en åndsfrende). 
Frese som en katt – Være rasende; være ilsken, (om kvinne); (også, frese i sinne).   
Fri fantasi / dette er fri fantasi (2) – 1. (Et resultat) av fri utfoldelse av fantasien 2. et 
upålitelig utsagn; oppspinn; (jf, være løgn og forbannet dikt). 
Fri og bevare meg vel – Brukes for å uttrykke en lett overraskelse el. at man helst 
skulle vært noe foruten; (jf, bevare meg vel); (jf, hjelpe og trøste). 
Fri som fuglen – Jf, være fri som fuglen; (jf, fuglen er fløyet). 
Frie tøyler – Jf, gi noen frie tøyler (til noe); (jf, få / ha frie hender (til noe)). 
Frisere noen / noe – 1. Ordne el. stelle håret på noen, (seg selv) 2. bearbeide el. 
forbedre noe; polere el. pleie noe i stor el. overdreven grad. 
Frike ut (freak, eng) – Gjøre noe usedvanlig el. utrert; særlig noe som overskrider den 
gjengse oppfatning av pen el. fornuftig oppførsel; (jf, flippe ut). 
Frisk som en fisk – Jf, være frisk som en fisk; (jf, trives som fisken i vannet). 
Friske opp gamle minner – Oppleve tidligere hendelser på nytt i bevisstheten el. 
erindringen, (oftest sammen med gamle venner); (jf, de gode gamle dager).   
Friskt blod – Jf, nytt blod; (jf, slå kaldt vann i blodet på noen).  
Friskt mot – Optimistisk holdning el. innstilling; gåpåhumør; opp med humøret. 
Friste lykken – Jf, prøve lykken; (jf, ha lykken med seg). 
Friste noen over evne – Friste noen slik at hun (nesten) ikke greier å motstå det. 
Friste skjebnen – Løpe en tåpelig risiko; gjøre noe dumdristig el. risikabelt, (som har 
gått bra mange ganger før); (jf, ikke friste skjebnen); (også, friste svake sjeler). 
Fru Blom / vakker og vakker fru Blom – Brukes for å trekke fra litt el. stille noe i tvil. 
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Fru Fortuna / keeperen fikk hjelp av fru Fortuna, (romersk mytologi) – Lykken el. 
skjebnen, tenkt som en gudinne; hellet; (jf, lykken står den kjekke bi). 
Fru Fortuna smiler til noen – 1. Noen har en god og lykkelig tilværelse 2. noen er 
svært heldig; noen har flaks; (jf, en lykkelig begivenhet). 
Fryd og gammen / alt er bare fryd og gammen – Glede og fornøyelse; full harmoni.  
Frykte det verste – Være redd at noe vil gå riktig galt (for / med noen / noe); frykte at 
noen vil dø el. omkomme, (jf, håpe det beste); (jf, tro det verste om noen). 
Frykte hverken gud eller fanden – 1. Ikke tro på («frykte») noe gudommelig el. 
metafysisk 2. ikke frykte noen / noe som helst; være totalt uredd el. fryktløs, (jf, ikke 
sky hverken ild el. vann); (jf, en modig maur).     
Fryse – 1. Føle ubehag pga. kulde 2. omdanne til is 3. stivne; stanse en brå bevegelse. 
Fryse prisene / lønningene – Beholde priser / lønninger uendret, (over en tid).   
Fryse som en hund – Fryse veldig; (jf, hakke tenner); (jf, skjemmes som en hund). 
Fryse så man hakker tenner – Jf, hakke tenner; (jf, holde tann for tunge). 
Fryse til is – Brukes som uttrykk for at man overveldet av redsel el. frykt. 
Fryse ut noen / fryse noen ut – Behandle noen avmålt, kjølig el. avvisende; få noen til 
å føle seg utenfor; sette noen utenfor fellesskapet; (jf, bli frosset ut).  
Fråde av raseri – Være svært sint; hyle, (evt. med skummende spytt om munnen). 
Fuck off (eng) – Dra til helvete; pell deg vekk; (jf, forsvinn fra mine øyne). 
Fugl Føniks – Jf, reise seg som en fugl Føniks; (jf, stå opp fra de døde). 
Fuglen er fløyet – Den (bestemte) person man vil ha tak el. ha fakket er forsvunnet. 
Fukte strupen – 1. Drikke (litt væske) 2. drikke alkohol. 
Full av faen / fanden / han er full av faen – Full av ondskap el. djevelskap. 
Full baluba – 1. Mye bråk el. oppstyr 2. løssluppen festing; (jf, en baluba / baluba). 
Full klaff – Vellykket utførelse; stort hell; (jf, få / ha klaff). 
Full pakke – Alt som hører til el. kan tilbys; alt man ønsker for anledningen, (også 
evt. om sex); (jf, hele sulamitten); (jf, smitt og smule). 
Full pott – Full score; maksimal uttelling; full klaff; (jf, få både i pose og sekk). 
Full rulle – 1. Full fart; full fres; full gass 2. høy aktivitet; stor virksomhet. 
Full som en alke / et svin – Jf, være full som en alke; jf, være full som et svin.  
Fullt hus – 1. Med alle plassene opptatt, (av folk) 2. toppresultat; maksimalfull score, 
(oftest i skyting) 3. hus i poker el. yatzy, (ofte kalt fullt hus).  
Fullt hus og stormende jubel – Brukes som slanguttrykk om et vellykket arrangement, 
med mye folk og god stemning; stor suksess; (jf, i vilden sky).  
Fullt og helt – Jf, gå fullt og helt inn for noe; (jf, være full som et svin)     
Fusk og fanteri – Jf, fare med fusk og fanteri; (jf, en fant). 
Fuske i faget – Sysle med noe uten å være sakkyndig; drive med noe på amatørbasis.   
Fy / fy og fy / fy skamme seg (1) / fy for stank (3) – 1. Brukes som irettesettelse, ofte 
av barn 2. brukes som (ofte ironisk) kommentar når noen har overtrådt gjeldende 
normer 3. brukes for å uttrykke sterk vemmelse el. avsky. 
Fy faen / fy for faen / fy faen, så lang tid du brukte – Brukes som banneord for å 
uttrykke sinne, avmakt el. sterk irritasjon; (jf, fanden ta deg / faen ta deg).  
Fy faen i helvete – Jf, fy faen, (enda sterkere); (jf, fy til helvete); (jf, (i)helvete heller). 
Fy filleren – Brukes som mild banning, som pokkeren og fanken. 
Fy hunden / fy hunden for et vær – Brukes som banning for å utrykke avsky el. 
misnøye; (også, hunden gale); (jf, hunden ta det); (jf, gå i hundene). 
Fy til / fytti / helvete / rakkeren / katta / grisen – Brukes som banning (av forskjellig 
styrke, oftest svak / religiøs), for å uttrykke avsky, misnøye el. bebreidelse. 
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Fyke / fly gjennom lufta / beskyldningene fyker gjennom lufta (2) – 1. Brukes om en 
gjenstand som går raskt gjennom luta 2. bli sagt el. ropt med stor styrke el. 
voldsomhet, (f eks. i en heftig debatt); (jf, slåss så fillen fyker). 
Fyke i været / lufta – Bli sint el. rasende; eksplodere; fyke opp; (jf, fly i taket). 
Fyke om ørene på noen / kuler og granater fyker om ørene (1) / store tall fyker om 
ørene (2) – 1. Fyke gjennom lufta, så man nesten får det i hodet 2. brukes for å 
beskrive at noe foregår voldsomt el. i stort omfang. 
Fyke rundt som en propell – 1. Være i stor aktivitet el. travel virksomhet (arbeid) 2. 
være urolig el. rastløs; ikke kunne sitte stille; (jf, en propell).  
Fylle noens sko – Jf, ikke fylle noens sko; (jf, ha store sko å fylle).  
Fylle ut bildet – Utfylle el. komplettere noe, (f eks. fremstillingen el. begrunnelsen). 
Fylt til randen / lagrene er fylt til randen av lammekjøtt – Helt fylt opp; aldeles full; 
breddfull; (jf, være på randen av noe); (jf, være full som en alke). 
Fyr i teltet – Jf, bli fyr i teltet; (jf, bli / være fyr og flamme). 
Fyre av en bredside – 1. Skyte med alle kanonene fra den ene siden av et krigsskip 2. 
uttale seg skarpt; kritisere (noen / noe) voldsomt; (jf, gi noen det glatte lag). 
Fyre av en kraftsalve – Jf, en kraftsalve; (jf, av alle krefter / all kraft). 
Fyre av et skudd / Ronaldo fyrte av et knallskudd – 1. Skyte et geværskudd 2. skyte et 
skudd mot mål i fotball; (jf, fyre løs); (jf, skyte seg en kule for pannen). 
Fyre av kanonen – 1. Skyte med et grovkalibret våpen 2. skyte på mål, (særlig i 
fotball); treffe ballen hardt 3. ha sædavgang, (slang); (jf, som skutt ut av en kanon).  
Fyre for kråka / kråkene – Fyre uøkonomisk; slippe ut varmen; (jf, en masekråke).  
Fyre løs / fyr løs (2) – 1. Snakke i en aggressiv tone; ta kraftig til orde 2. stille kritiske 
spørsmål; komme med motforestillinger, (etter et foredrag); 3. skyte skudd mot mål i 
ballidrett, (jf, fyre av et skudd); (jf, ta bladet fra munnen).  
Fyre opp noen – Begeistre el. oppildne noen; hisse opp noen. 
Fyre opp under noe – Følge opp el. forsterke noe; bidra til å gjøre noe verre, (f eks. 
beskyldningen el. fleipen); (jf, helle olje på ilden); (jf, bære ved til bålet).  
Fyrstelig / vi fikk en fyrstelig velkomst – 1. Som passer el. er karakteristisk for en 
fyrste el. kongelig person 2. storslått el. imponerende; overveldende; (jf, more seg 
fyrstelig / kongelig); (jf, en konge); (jf, en dronning). 
Fytti – (Godkjent form: fy til). Jf, fy (fytti) helvete / rakkeren / grisen / katta.  
Føle / anse seg beføyet til noe – 1. Føle seg berettiget el. bemyndiget til noe 2. mene å 
ha rett el. grunn til å gjøre noe; (jf, være seg sitt ansvar bevisst). 
Føle / kjenne / vite hvor skoen trykker – Vite hvor problemet er; vite hva problemet 
består i; vite hvor vanskene ligger, (og hvor forbedring er påkrevd); (jf, den vet best 
hvor skoen trykker, som har den på); (jf, det er der skoen trykker). 
Føle / merke noe på sin egen kropp – Merke el. lide under noe selv; kjenne noe av 
egen erfaring, (f eks. angst el. smerter); (jf, man lærer ikke før man lærer på kroppen).  
Føle at blodet fryser til is – Bli forferdelig redd; bli stiv av skrekk; (jf, noens blod 
fryser / blir til is); (jf, fryse så man hakker tenner). 
Føle hverandre på tennene – Jf, føle noen på tennene; (jf, øye for øye, tann for tann). 
Føle jorda brenne under føttene / seg – 1. Føle at det er fare på ferde, og på tide å 
komme seg unna 2. skjønne at man må komme seg ut av en uholdbar situasjon. 
Føle med noen – Ha medfølelse el. medlidenhet noen; synes synd på noen. 
Føle noe på seg / jeg føler på meg at dette går galt – Fornemme, ane el. sanse noe; 
føle en viss uro; (jf, ane uråd); (jf, ugler i mosen).  
Føle noe som en evighet – Virke ufattelig lenge; være lenge å vente; (jf, en evighet). 
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Føle noen på pulsen – (Forsiktig) prøve å fastslå noens virkelige hensikt, mening el. 
sinnelag; lodde stemningen hos noen; (jf, ha fingeren på pulsen). 
Føle noen på tennene – Skape seg et nærmere inntrykk av noen; undersøke el. 
bedømme noen kritisk; se noen an, (før et tettere forhold, forhandlinger el. kamp).  
Føle seg / være helt knust (av sorg) – Føle seg / være helt nedbrutt; føle seg helt 
ødelagt (av sorg), (jf, være sønderknust); (jf, være ille til mote).  
Føle seg / være lett til mote – Være i en lett el. god sinnsstemning; være optimistisk. 
Føle seg beæret / hun føler seg beæret av å få opptre sammen Sissel Kyrkjebø – Føle 
seg smigret el. stolt over, (gjort ære på); (også, beære noen med (ved) sitt nærvær).  
Føle seg brøstholden (over noe) – Føle seg forurettet el. såret over å ha blitt dårlig el. 
urettferdig behandlet; (også bli / være brøstholden). 
Føle seg for – 1. Ta fremfor seg med hendene 2. jf, føle seg fram. 
Føle seg forlatt av gud og mennesker – Føle seg fullstendig alene og forlatt; føle seg 
sviktet av alle; (jf, seile sin egen sjø); (jf, en ulykke kommer sjelden alene).  
Føle seg forpliktet til noe – Føle at man bør gjøre noe pga. andres el. egne 
forventninger til noe (spesielt); (jf, være noens simple plikt). 
Føle seg fram – 1. Bevege seg fremover ved å ta for seg 2. gå forsiktig til verks i en 
sak for å forsøke å oppfatte signalene fra omgivelsene. 
Føle seg hevet over noen / (alle andre / vanlige folk) – Anse seg bedre el. finere enn 
noen / (alle andre / vanlige folk); (jf, være hevet over noe). 
Føle seg hjemme – 1. Føle seg trygg og velkommen et sted 2. være fornøyd med en 
beskjeftigelse fordi den passer godt sammen med ens tanker el. ønsker. 
Føle seg ille til mote – Jf, være ille til mote; (også, trist til mote).  
Føle seg kallet – 1. Føle seg som spesielt utvalgt til å gjøre en stor gjerning 2. anse 
seg forpliktet til å gjøre el. hjelpe til med noe; føle et sterkt ansvar for gjøre noe. 
Føle seg liten – 1. Føle at man ikke betyr noe i forhold til andre; føle at man ikke er 
dyktig el. kunnskapsrik nok 2. være flau etter å ha gjort noe skamfullt. 
Føle seg ovenpå – 1. Ha en følelse av trygghet, sorgløshet el. overlegenhet 2. være 
selvsikker og optimistisk; (jf, være ovenpå); (jf, sveve høyt).   
Føle seg pigg – Føle seg opplagt; være i fin form; (jf, være i sitt ess). 
Føle seg som / bli / være femte hjul på vogna – Føle seg / være overflødig, 
malplassert el. uønsket; falle utenom, (særlig når to elskede ønsker å være alene).  
Føle seg som en fisk på land – Jf, som en fisk på land; (også, gape som en fisk på l). 
Føle seg som en lus mellom to negler – Jf, være som en lus mellom to negler. 
Føle seg som et hår i suppa – Føle seg mislikt; føle seg alt annet enn velkommen; (jf, 
være et hår i suppa); (jf, femte hjul på vogna); (jf, en suppe).  
Føle seg som et null i fattigkommisjonen – Jf, være et null i fattigkommisjonen. 
Føle seg som fisken i vannet – Føle seg veltilpass; være i sitt rette element; ha det 
svært godt; (jf, ha det som fisken i vannet); (jf, ha det som plommen i egget). 
Føle seg som jaget vilt – Hele tiden være et mål for andres kritikk, nysgjerrighet el. 
ubehageligheter; ikke få fred el. være trygg noe stedt; (jf, være fritt vilt). 
Føle seg tilintetgjort – Føle seg knust, (f eks. av kritikken); være sterkt nedbrutt.  
Føle seg truet på livet – Jf, true noen på livet; (jf, et spørsmål om liv og død). 
Føle seg truffet – Føle at noe er myntet på en; ta noe inn over seg. 
Føle seg utenfor – 1. Ikke føle seg helt i form; være litt småsyk 2. føle seg fremmed 
el. isolert 3. føle seg beklemt el. ubehagelig til mote, (i situasjonen); (jf, vare utenfor). 
Føle seg utilpass – 1. Føle seg uvel; ikke være helt (fysisk) frisk 2. føle seg beklemt 
el. ubehagelig til mote, (i den situasjon man befinner seg i). 
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Føle seg veltilpass – Føle seg komfortabel el. avslappet, (fysisk og psykisk). 
Føle trang til noe – 1. Ha en sterk følelse av å måtte ha el. gjøre noe bestemt 2. ha et 
spesielt fysisk el. psykisk behov; (jf, det kribler i noen). 
Følge (med) strømmen – 1. Følge i rekken av alle andre (gående) 2. gjøre som alle 
andre; følge flertallet; tenke el. handle i overensstemmelse med den rådende 
oppfatning el. tendens, (jf, gå imot strømmen); (jf, strømme over). 
Følge / gå i noens fotefar – Jf, følge / gå i noens fotspor. 
Følge / gå i noens fotspor – 1. Besøke en rekke steder som er forbunnet med en 
bestemt (kjent) person 2. følge noens eksempel; føre en tradisjon videre etter noen. 
Følge / kjenne / overholde spillet regler / spillereglene – Følge / kjenne / overholde de 
(uskrevne) betingelser man må innordne seg under i en bestemt sammenheng el. ved 
en bestemt aktivitet; (jf, være bundet på hender og føtter). 
Følge / komme i noes spor / sult følger gjerne i krigens spor – Skje el. komme etter 
noe som en umiddelbar følge; (jf, gå / følge i noens fotspor / spor).  
Følge den slagne landevei – Følge det samme forløp som de fleste følger; gjøre noe 
på den vanlig måte; holde seg til det som er kjent og trygt.  
Følge en stø kurs – Jf, holde stø kurs; (jf, være ute av kurs); (jf, legge om kursen). 
Følge hverandre som skygger – 1. Følge hverandre over alt, være uatskillelige 
følgesvenner 2. være jevnsterke; ikke klare å løpe fra hverandre. 
Følge i hælene på noen – 1. Følge like bak noen 2. være i ferd med å innhente noen 3. 
være like bak i tid, effektivitet el. rang; (jf, ha noen i hælene). 
Følge i kjølvannet av (på / til) noe / mye menneskelig nød følger i kjølvannet av 
arbeidsløsheten – 1. Følge i krusningene bak (en) båt 2. følge like etter noe; skje som 
en (uunngåelig) følge av noe, (ofte om noe negativt); (jf, følge i noens kjølvann). 
Følge i noes spor – Skje etter noe, (særlig som følge av noe); (jf, følge i noens spor). 
Følge i noens kjølvann – 1. Følge etter noen 2. følge noens eksempel; etterligne noen.  
Følge i noen spor – Jf, følge / gå i noens fotspor); (følge i noes spor). 
Følge loven – Handle i samsvar med lovverket; rette seg etter loven; (jf, med loven i 
hånd); (jf, bryte loven); (jf, love bot og bedring). 
Følge med i dragsuget – Jf, gå med i dragsuget; (jf, et dragsug).  
Følge med i timen – 1. Følge godt med i undervisningen 2. følge nøye med i 
utviklingen; holde seg à jour; (jf, ha øyne og ører på stilk); (jf, ha øynene med seg). 
Følge med på kjøpet – 1. Være med i tillegg til hovedsaken; få ekstra 2. være med 
som noe negativt el. ubehagelig som man må regne med, for å oppnå fordelene ved 
noe, (jf, ta med noe på kjøpet); (jf, ta det vonde med det gode). 
Følge med strømmen – Følge den rådende oppfatning; (jf, gå mot strømmen). 
Følge med tiden – 1. Passe klokka 2. holde seg à jour; holde seg orientert om 
utviklingen, (og handle deretter, f eks. mht moter el. teknisk utvikling). 
Følge noe slavisk – Følge noe nøyaktig el. fullt ut; følge noe til punkt og prikke, (jf, 
holde seg til teksten); (jf, etter bokstaven); (jf, til punkt og prikke).   
Følge noen / noe med argusøyne – Følge noen / noe med et vaktsomt el. årvåkent 
blikk; følge nøye med i det som foregår; (også, granske); (jf, argusøyne). 
Følge noen / noe med falkeblikk – Følge noen / noe med et skarpt el. granskende 
blikk; ikke la noe unngå sin oppmerksomhet; (jf, et falkeblikk), (jf, et ørneblikk). 
Følge noen / noe tett – 1. Følge (etter) noen / noe på nært hold 2. følge inngående med 
på noe; overvåke noen / noe nøye; (jf, passe på som en smed). 
Følge noen hakk i hel – Følge tett etter noen; være helt i helene på noen. 
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Følge noen hvor hun står og går – Følge noen overalt, (oftest irriterende); henge i 
rumpa på noen; (jf, dilte etter noen); (jf, en mammadalt). 
Følge noen som en skygge – Jf, følge hverandre som skygger. 
Følge noen til døra – 1. Følge noen (som er i ferd med å gå) til ytterdøren 2. følge 
noen (helt) hjem, (kjæresten) 3. følge noen helt til avslutningen; følge noen helt til 
mål; (jf, gi noen kamp til døra), (jf, kjempe som en løve). 
Følge noen til gaven – Delta i noens begravelse; (jf, vise noen den siste ære). 
Følge noens eksempel – Gjøre som andre har gjort fordi man tror det er klokt; ta 
lærdom av noen; prøve å leve opp til et forbilde; (jf, statuere et eksempel). 
Følge noens minste vink – Jf, lystre noens minste vink, (også, etterkomme). 
Følge samvittighetens røst – Gjøre det rette etter sin overbevisning el. intuisjon; (jf, 
lytte til sin indre stemme); (jf, ikke ha samvittighet til (å gjøre) noe). 
Følge sin egen nese – Gjøre som man selv har lyst til el. finner riktig, (ofte til andres 
irritasjon); (jf, være sin egen herre); (jf, ha (en fin) nese for noe). 
Følge sitt eget hode – Ikke bry seg om råd fra andre; gjøre som man selv synes el. vil; 
handle ut fra egne idéer og forestillinger; (jf, ha omløp i hodet). 
Følge som en skygge – Følge tett overalt; være en uatskillelig følgesvenn el. del. 
Følge spillereglene / spillets regler – 1. Følge de regler som gjelder for et spill, en lek 
el. en konkurranse 2. overholde de allment aksepterte prinsipper el. normer for 
hvordan noe skal foregå; (jf, holde seg på matta); (jf, skikk og bruk). 
Følges ad – 1. Gå sammen og holde hverandre med selskap 2. bevege seg eller utvikle 
seg i samme tempo; (jf, holde sammen i tykt og tynt). 
Før eller siden / senere / hun kommer tilbake før eller siden – På et eller annet (uvisst) 
tidspunkt i fremtiden; (jf, i tidens fylde); (jf, hverken før el. siden). 
Før fanden / faen får / har fått sko på / jeg må opp før fanden har fått sko på – svært 
tidlig om morgenen; (jf, være i noens sko); (jf, over en lav sko). 
Før hanen galer – Svært tidlig om morgenen; grytidlig; (jf, ved hanegal). 
Før i tiden / før i tiden hadde vi hytte (1) / før i tiden fikk folk skjørbuk på lange 
sjøreiser (2) – 1. I en tidligere periode i en persons liv 2. i en tidligere periode i det 
historiske forløp; (jf, i gamle dager); (jf, befinne seg i steinalderen). 
Før man / vi vet ordet av det / før vi vet ordet av det er det vår – Plutselig; før man 
rekker å reagere el. forstå noe som helst; uten å være det minste forberedt; (jf, ikke 
vite ordet av det før); (jf, jo før, jo heller); (jf, bare tiden og veien). 
Før man aner det – Brukes for å uttrykke at noe kan skje svært raskt, før man venter 
det el. uten at man nesten legger merke til det; (jf, ane uråd). 
Før man får sagt kake – På et øyeblikk; på et blunk; før man rekker å sanse seg. 
Før man får sukk for seg / det skjedde før jeg fikk sukk for meg – Utrolig raskt; 
plutselig; helt uforberedt; (jf, dra sitt siste sukk). 
Før tiden / han er blitt gammel før tiden – Tidligere enn planlagt el. forventet; (jf, 
komme før tiden); (jf, tiden leger alle sår); (jf, ha bare tiden og veien).  
Føre an – 1. Gå foran (og vise vei); være forrest i en gruppe 2. stå i spissen; være først 
til å gjøre noe; (jf, en frontfigur); (jf, være i førersetet). 
Føre det store ord – Prege samtalen el. tale mye; gjøre seg sterkt gjeldende, (i en 
forsamling); (jf, bevingede ord); (jf, en retorikk). 
Føre en proper neve – Være god til å bokse; (kunne) slå hardt; (også, slå en p).    
Føre en skarp penn – Uttrykke seg skarpt skriftlig, (jf, føre noe i pennen). 
Føre et ryggesløst liv – Leve et vilt og moralsk fordervet liv; følge sine egne 
tilbøyeligheter el. lyster samvittighetsløst; (jf, leke med ilden).  
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Føre for vidt – 1. Bli for omfattende 2. være å overdrive el. overreagere; (jf, det / noe 
vil / ville føre for vidt); (jf, gå for vidt); (jf, ikke ville noen ende ta). 
Føre krigen over i fiendens leir – Gå til motangrep; ikke lenger la sin motstander få 
lov å stille betingelsene; (jf, angrep er det beste forsvar). 
Føre lukt i fortapelsen – 1. Føre til sosial, moralsk el. åndelig undergang 2. gå 
fullstendig galt; mislykkes totalt; (jf, gå til helvete); (jf, gå rett vest). 
Føre noe i marken – Fremføre synspunkter på noe; argumentere for noe; lansere noe. 
Føre noe i pennen – Skrive noe; forfatte noe; (jf, ha en god penn). 
Føre noe på kontoen for noe er – Legge skylden på noe; begrunne noe som følge av 
noe spesielt, (som formildende), (f eks. ungdommelig iver); (jf, se noe i lys av noe).  
Føre noe til torgs – Jf, bringe / føre noe til torgs; (jf, være ledig på torget). 
Føre noen bak lyset – Innbille noen noe; villede noen; narre noen; snyte noen; (jf, 
kaste noen blår i øynene); (jf, narre noen opp i stry). 
Føre noen på avveie(r) – 1. Lede noen på feil veg (retning) 2. forføre el. villede noen 
3. bringe noen ut i noe galt el. moralsk forkastelig; (jf, komme / være på avveie). 
Føre ordet / han var utpekt til å føre order – 1. Uttale seg på en gruppes vegne 2. være 
den som snakker, (og evt. bestemmer); (jf, stå i spissen for noe).  
Føre seg / kvinner bør føre seg grasiøst (1) / føre seg med verdighet (2) – 1. Bevege 
seg og opptre med en viss (fin) kroppslig holdning 2. oppføre seg; te seg.  
Føre stort hus – Leve flott og overdådig, (ofte med stor selskapelighet). 
Føre til slakterbenken – 1. Bringe fordervelse el. ulykke 2. føre til uunngåelig død; (jf, 
komme på slakterbenken); (jf, gå til grunne); (jf, et endelikt). 
Føre vill – Føre på avveie; bære galt av sted; lede i feil retning; (jf, komme på gale 
veier); (jf, være ute å kjøre); (jf, havne på forbryterbanen). 
Først og fremst – Fremfor alt; særlig; helst; mer enn noe annet; som det viktigste.    
Først som sist / du kan like godt gjøre det først som sist – Med en gang; straks; 
umiddelbart, (slik at man ikke trenger å gjøre det senere el. flere ganger).  
Første bud / første bud når det gjelde matlagning er å ha gode råvarer – Det aller 
viktigste; hovedsaken; grunnprinsippet; (også, det første og største bud). 
Førstemann til mølla (får først male) – Jf, den som kommer først til mølla, den får 
først male; (jf, komme først til mølla); (jf få vann på mølla). 
Føye noen / de føyer henne i alt – Gi etter for noen; la noen få viljen sin. 
Føye seg (etter noen / noe) / kjolen føyer seg flott etter kroppen (1) / han må alltid 
føye seg når hun er i det humøret (2) – 1. Forme el. legge seg (etter el. inntil) 2. gi 
seg; gi etter; bøye seg (for noen), (jf, den får bruke vettet den som har det). 
Føye seg inn i rekken / ulykken føyer seg inn i rekken av grufulle hendelser (2) – 1. 
tilpasse seg; passe el. samsvare med noe 2. videreføre noe (uheldig).  
Føye spott til skade – Gjøre noens nederlag el. ulykke enda verre ved ydmykelser i 
form av spott el. ironi; (jf, gjøre vondt verre); (jf, tiden leger alle sår). 
Få (en) klump i halsen – Få en trykkende fornemmelse i halsen pga. sterk 
sinnsbevegelse som skyldes at man er nær ved å gråte el. sterkt sinnsbeveget; (jf, ha 
gråten i halsen); (jf, svelge en klump i halsen). 
Få (en) rød strek i margen – 1. Få anmerkning for feil i en skriftlig besvarelse 2. få 
(skarp) kritikk for en uheldig handling, (og ikke lenger være plettfri); (jf, få en stjerne 
i margen); (jf, røde tall); (jf, få rødt kort). 
Få (seg) en knekk for livet – Få en (livs)varig fysisk el. åndelig skade el. svekkelse. 
Få (seg) en tankevekker – Oppleve el. iaktta noe som får en til å tenke seg om, (som f 
eks. en stor oljelekkasje); (jf, få seg en lærepenge).  
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Få / bringe noen ut av balanse – Få / bringe noen ut av psykisk likevekt; gjøre noen 
sint el. forvirret; (jf, bli være fly forbanna); (jf, være på tuppene).  
Få / gi noen en ørefik – Få / gi noen et klask i ansiktet; få / gi noen en lusing. 
Få / gi noen et trøstens ord – Få / gi noen trøst, oppmuntring el. støtte; (jf, en mager 
trøst); (jf, en mann er en mann, og et ord er et ord). 
Få / gi ros og ris – Få / gi kritikk el. vurdering av hva som er bra og hva som er dårlig.  
Få / ha / gi noen frie tøyler (til noe) – Få / ha / gi noen frihet til å treffe beslutninger 
selv og handle uten innblanding, hindringer el. begrensninger; (jf, i stramme tøyler).   
Få / ha / møte motbør / forslaget møtte sterk motbør (2) – 1. Få / ha vinden el. været 
imot 2. få / ha / møte motstand el. motgang (jf, ha medbør).  
Få / ha albuerom – 1. Få / ha rom til å bevege seg el. ferdes fritt 2. få / ha frihet til å 
utfolde seg; få / ha mulighet til å handle fritt og selvstendig; (gi noen albuerom).  
Få / ha armslag – Jf, få / ha albuerom; (jf, kunne velge og vrake). 
Få / ha avsmak for noe – Få / ha ulystfølelse, motvilje el. antipati for noe; ikke lenger 
ville delta i el. være med på noe; ha fått nok av noe.  
Få / ha carte blanche (fr) (til noe) – Få fullmakt el. tillatelse (til noe) uten 
begrensninger el. forbehold; (jf, gi noen carte blanche (til noe)). 
Få / ha det hett rundt ørene – 1. Bli / være utsatt for kraftig kritikk el. misnøye 2. få / 
ha det hektisk el. problemfylt; (jf, bli het om ørene).  
Få / ha dilla / han har bildilla (2) – 1. Få / ha delirium (bevisstforstyrrelse) 2. bli / 
være svært ivrig (på noe) el. lidenskapelig opptatt av noe; (jf, få / ha mani (for noe). 
Få / ha dollartegn i øynene – Se en sjanse til å få el. tjene mye penger, (ofte lettjente).  
Få / ha draget på noe – Få / ha godt tak på noe; ha godt (hånd)lag med noe; få grep 
om noe; (jf, få dreis / dreisen på noe); (jf, ha drag(et) på damene).   
Få / ha en flau smak i munnen – 1. Få / ha vammel smak i munnen 2. bli / være flau 
el. pinlig berørt; (jf, ønske at jorda åpnet seg under en).  
Få / ha en gyllen sjanse – Få / ha en spesielt god mulighet, (til å oppnå noe). 
Få / ha en klump i magen – Få / ha en ubehagelig el. trykkende fornemmelse i magen, 
pga. frustrasjon, frykt el. dårlig samvittighet; (jf, få (en) klump i halsen). 
Få / ha et bein innenfor (hos noen) – Få komme / ha kommet inn i et fellesskap (hos 
noen); bli / ha blitt akseptert (av noen); få / ha fått innpass (hos noen). 
Få / ha et ord med i laget – Være med å bestemme el. treffe en beslutning. 
Få / ha et ord med noen / kan jeg få et ord med deg – Få / ha en liten prat med noen, 
(ofte om noe alvorlig); (jf, snakke et alvorsord med noen). 
Få / ha et stikk i samvittigheten – Få / ha dårlig samvittighet; angre (litt) på noe. 
Få / ha et stramt drag om munnen – Se streng el. morsk ut; bli / være irritert el. 
misfornøyd; (jf, se ut som man har solgt smør uten å få betaling). 
Få / ha fast grunn under føttene – 1. Komme / være på landjorda, (igjen) 2. få / ha 
sikkert grunnlag for sin virksomhet el. sine argumenter, (jf, være sikker i sin sak). 
Få / ha fot på noe – (Vise seg å) makte noe; få / ha kontroll el. overblikk over noe.  
Få / ha foten under eget bord – 1. Få / ha sitt eget hjem. 2. starte / ha sin egen 
(nærings)virksomhet; (jf, dele bord og seng); (jf, være sin egen herre). 
Få / ha frie hender (til noe) – Få / ha frihet til å treffe beslutninger selv og handle uten 
innblanding, hindringer el. begrensninger; (jf, gi noen frie hender).  
Få / ha fritt armslag (til noe) – Jf, få / ha frie hender. 
Få / ha fritt leide – 1. Få / ha adgang til å ferdes fritt innenfor et område, (ofte 
motytelse for noe) 2. få frihet til handle, (f eks. inngå avtaler); (jf, gi noen fritt leide). 
Få / ha fritt slag (til noe) – Jf, få / ha frie hender; (jf; gi noen fritt slag (til noe). 
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Få / ha fritt spill (til noe) – 1. Jf, få / ha frie hender 2. få / ha uhindret mulighet til å 
virke, opptre el. florere (om f eks. sykdom el. fantasi); (jf, gi noen / noe fritt spill).  
Få / ha fritt spillerom – Jf, få / ha frie hender; (jf, gi noen fritt spillerom).  
Få / ha full klaff – Lykkes fullstendig, (med gjennomføringen av noe); treffe (på) 
nøyaktig; ha flaks; (jf, en innertier); (jf, være midt i blinken).  
Få / ha griller i hodet – Få / ha forskrudde idéer el. underlige innfall; være nykkete; 
(jf, sette griller i hodet på noen); (jf, ønske seg månen); (jf, tro fullt og fast på noe).   
Få / ha gåsehud (av noe) / hun sang så jeg fikk gåsehud over hele kroppen (3) – 1. Få / 
ha nuppete hud, (f eks. av kulde) 2. bli / være overveldet av noe, (f eks. av frykt el. 
skrekk 3. få / ha frysninger, (f eks. av begeistring); (jf, gi noen gåsehud).  
Få / ha hjertet i halsen – Bli / være redd, nervøs, spent el. grepet av frykt. 
Få / ha jernteppe – Plutselig ikke kunne huske noe, som man egentlig kan el. vet svært 
godt, (f eks. under muntlig eksamen); få / ha hukommelsestap. 
Få / ha kakebu / soldaten fikk seks dagers kakebu / seks dager i bua – Jf, en kakebu. 
Få / ha kniven på strupen – 1. Bli / være presset til å gjøre noe, f eks. under trusler el. 
utsikt til et ubehagelig alternativ 2. få / ha fått en siste frist, et varsel el. et ultimatum.  
Få / ha latteren på sin side – Vinne tilhørerne for seg; få / ha publikums sympati.  
Få / ha makt over noen / noe – Få / ha myndighet el. herredømme over noen / noe; få / 
ha styring på noen / noe; (få / ha noen / noe i sin makt). 
Få / ha munnkurv – 1. Få / ha forbud mot å uttale seg fritt (offentlig), (i en bestemt 
sak); få / ha taushetsplikt 2. få / ha forbud mot å fortelle noe videre el. røpe noe. 
Få / ha nissen med på lasset – Jf, nissen følger med på lasset; (jf, en nisse). 
Få / ha noe under huden – Bli / være fortrolig med noe; beherske noe til fulle; tilegne / 
ha tilegnet seg noe så det sitter; (jf, kjefte noen huden full). 
Få / ha noe å bryne seg på – Få / ha noe vanskelig å prøve seg på el. bli herdet av; (jf, 
få / ha noen å bryne seg på); (jf, få noe å bite i); (jf, lære en lekse). 
Få / ha noe å hanskes med – Få / ha med å gjøre noe som er vanskelig å håndtere; få / 
ha noe å prøve krefter på; (jf, få / ha noen å hanskes med). 
Få / ha noe å henge fingrene i – Få / ha noe å gjøre, ta seg til el. beskjeftige seg med. 
Få / ha noe å henge hatten på – Jf, gi noen noe å henge hatten på.  
Få / ha noe å rutte med – Få / ha penger å disponere, kunne bruke el. ødsle bort; (jf, 
ikke ha mye å rutte med); (jf, ha penger på bok).  
Få / ha noen / noe helt opp i halsen – Være lei av noen / noe; ha fått nok av noen / 
noe; noen / noe er ikke til å holde ut (for noen); (jf, få noen i vrangstrupen). 
Få / ha noen / noe i sin makt – Få / ha posisjon og autoritet til å bestemme over noen / 
noe; få / ha kontrollen over noen / noe; (jf, få / ha makt over noen / noe).  
Få / ha noen på halsen – Få / ha noen å trekkes med, (en uønsket person); bli plaget el. 
angrepet av noen, (f eks. en kunde el. politiet); (jf, få / skaffe seg noe på halsen). 
Få / ha noen på kornet – Sikte på noen med skytevåpen; (jf, ta noen / noe på kornet). 
Få / ha noen å bryne seg på – Få / ha med noen å gjøre som ikke er enkel å takle, slå 
el. diskutere med; (jf, ikke være lett å klå seg på). 
Få / ha noen å hanskes med – Få / ha med noen å gjøre som ikke er lett å omgås, 
takle, konkurrere el. diskutere med; (jf, ikke være god å hanskes med). 
Få / ha noen år på baken – Ha noen år bak seg; ha erfaring; (jf, ha mange år på b). 
Få / ha nok å bestille – 1. Få / ha det travelt 2. få / ha en vanskelig, hard kamp el. 
konkurranse; (jf, få med noen å bestille); (jf, krig på kniven). 
Få / ha reisning – Få / ha stiv (erigert) penis; (jf, være rank som et lys). 
Få / ha ro i sjelen / sinnet – 1. Være fri for bekymringer el. sorger 2. være tilfreds.   
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Få / ha sin fulle hyre med noe – Måtte anstrenge seg det man makter for å greie noe; 
ha store problemer med å lykkes med noe; (streve livet av seg).   
Få / ha sommerfugler i magen – Bli / være lett nervøs før en viktig begivenhet el. 
opptreden, (med kriblende følelse i magen); (jf, være preget av stundens alvor).  
Få / ha stjerner i øynene / barna fikk stjerner i øynene da de så treet – Bli / være svært 
begeistret el. forventningsfull; bli / være glad el. lykkelig; glede seg veldig til noe. 
Få / ha tak over hodet – Få / ha husly; få / ha et (beskjedent) sted å bo.    
Få / ha taushetsplikt – Få / ha forbud mot å uttale seg i en bestemt sak; (jf, få / ha 
munnkurv); (jf, holde tann for tunge); (jf, bite seg i leppa). 
Få / ha teken med / på noe – Få / ha taket på noe; få / ha grep om noe; få til noe på en 
god måte; (jf, være hendt); (jf, gjøre rett og skjell for seg). 
Få / ha tid på seg – Få / ha rimelig med tid (til å gjennomføre el. rekke noe). 
Få / ha tommelskruen på – Bli / være utsatt for et voldsomt press; bli / være tvunget til 
noe (med hardhendte midler); (jf, true noen med bål og brann). 
Få / ha vind i seilene – Jf, ha vind i seilene; (jf, ha medvind). 
Få / hjelpe noen på fote (igjen) – 1. Bevirke at noen (helsemessig) kommer seg på 
beina igjen 2. understøtte noen; hjelpe noen ut av (de øk.) vanskelighetene.  
Få / hjelpe noen på rett kjøl (igjen) – Jf, komme på rett kjøl (igjen). 
Få / møte / finne sin bane – Dø, (etter drap); sette livet til; (jf, få banesår). 
Få / sette / hjelpe noe på glid – 1. Få / hjelpe noe i fart el. bevegelse 2. få / hjelpe noe i 
gang; få satt noe i sving; (jf, ta det første spadestikk); (jf, sparke ballen i gang).  
Få / sette noen / noe på glid / han snakker lett når han først kommer på glid – Få / 
sette noen i gang med å snakke, f. eks. røpe el. tilstå noe; (jf, få tunga på glid). 
Få / sette liv i fillene – Få fart på noen; sørge for en livlig stemning; (jf, slåss så 
fillene fyker); (jf, ikke filla); (jf, en fillefant). 
Få / sette noe i halsen -- 1. Få noe i halsen, (evt. i luftrøret), 2. brukes om noe som er 
overraskende el. følelsespreget, (jf, sette kaffen i halsen); (stå med gråten i halsen).  
Få / sette noens blod i kok – Jf, noen / noe får noens blod i kok. 
Få / sette noen / noe på glid – Jf, komme på glid; (jf, være på glid). 
Få / skaffe seg et bein – Få / skaffe seg et innbringende verv el. en bistilling; (jf, det 
var mange om beinet); (jf, ikke vite hvilket bein man skal stå på).  
Få / skaffe seg noe på halsen / jeg har skaffet meg en forkjølelse på halsen – Bli utsatt 
for noe; pådra seg noe besværlig el. ubehagelig, (f eks. en rettssak).  
Få / ta brorparten (av noe) – Få / ta størstedelen (av noe); ta mer enn man har rett til 
(av noe); få / ta (noe) på bekostning av andre; (jf, dele broderlig).  
Få / ta kollevippen (sve) – 1. Bli brakt sterkt ut av fatning 2. dø.  
Få / ta på krita – Få / ta på borg el. kreditt; (jf, leve på krita). 
Få / ta seg en (liten en) på øret / øyet – Få / ta seg en (liten) lur el. blund; sove en kort 
stund; (jf, ta seg en liten en); (jf, ikke komme sovende til noe). 
Få / ta seg en høneblund – Få / ta seg en liten lur; sove en liten stund.  
Få / vinne innpass / de nye tankene vinner innpass over alt (2) – 1. Få fysisk adgang; 
slippe til 2. vinne forståelse; få utbredelse; (jf, bre om seg).   
Få alt (lagt) opp i hendene – Få alt lett, uten å anstrenge seg el. gjøre noe for det selv.   
Få alt hva man peker på – Få alt man ønsker seg; være bortskjemt; (jf, en pappagutt). 
Få arbeidet fort fra hånden – Arbeide effektivt og raskt; bli fort ferdig. 
Få avløp for noe / hun fikk virkelig avløp for sine følelser – 1. Få noe flytende til å 
strømme bort 2. få sluppet ut innestengte følelser el. tanker (jf, få utløp for noe). 



                                                               
 

245 

Få avskjed på grått papir – Bli oppsagt fra sitt arbeid, (uten varsel); plutselig falle i 
unåde og få sparken; (jf, gi noen avskjed på grått papir). 
Få avsmak for noe – Jf, noe gir avsmak for noe; (jf, få smaken på noe). 
Få bakoversveis – Bli utsatt for en uventet (og ubehagelig) overraskelse.   
Få balanse i regnskapet – 1. Få inntekter og utgifter til å balansere 2. gjøre noe som 
oppveier el. er gjengjeld for en tidligere utført handling. 
Få bank / vi fikk kraftig bank av svenskene – 1. Få juling; få pryl el. ris 2. bli slått 
(kraftig) i konkurransen; (jf, gi noen bank); (jf, slå noen ned i støvlene). 
Få begeret til å flyte over – 1. Ha i for mye væske så det renner over 2. gjøre slutt på 
noens tålmodighet el. overbærenhet; (jf, være dråpen som får begeret til å flyte over). 
Få bein å gå på / sildesalaten fikk sannelig bein å gå på – Bli hurtig brukt opp, så det 
(snart) ikke er mer igjen, (mat el. penger); forsvinne fort.  
Få betale dyrt for noe / dette skal du få betale dyrt for – Få svi for noe; få unngjelde 
for noe; måtte bøte for noe; (jf, gi igjen med samme mynt).  
Få betalt / det skulle Per få betalt (2) – 1. Få oppgjør (i penger) 2. bli straffet for. 
Få blackout (eng) – 1. Miste hukommelsen el. bevisstheten, (en kort stund) 2. få anfall 
av utilregnelighet 3. mislykkes fullstendig med en prestasjon, (jf, ha en svart deg).   
Få blankt nei – Få et kategorisk avslag; (jf, nekte blankt); (jf, en blank løgn).  
Få blod på tann – Få smak for el. mot på en bestemt virksomhet; finne stor tilfredshet 
ved noe slik at man gjerne fortsetter med det; (jf, få mersmak på noe). 
Få blø for noe / dette kommer du til å få blø for – Få unngjelde for noe; få svi for noe.  
Få brikkene til å falle på plass – Få et sammensatt prosjekt til å lykkes; få alt til å gå i 
orden; (jf, få kabalen til å gå opp); (jf, brikkene faller på plass). 
Få bukt med noen / noe / tablettene skal få bukt med sykdommen – Bekjempe noen / 
noe med et vellykket resultat; overvinne noen / noe; (jf, få has på noen / noe). 
Få både i hue og ræv – Få (alt) for mye; få noe i (alt) for høy grad; være grenseløst 
bortskjemt; bli oppvartet på alle måter; (jf, ta noen i nakken og ræva og kaste ham ut). 
Få både i pose og sekk – 1. Få to fordeler som burde utelukke hverandre 2. få både det 
ene og det andre; få mye mer enn man trenger; (jf, i pose og sekk). 
Få den siste olje – 1. Få dødssakramentet 2. få den siste forberedelse el. finpuss. 
Få den store skjelven – Bli virkelig redd; få panikk; (jf, få skjelven (i seg)).  
Få det glatte lag – 1. Motta en skuddsalve, (fra alle skipets kanoner) 2. få knusende 
kritikk; bli kraftig utskjelt; (jf, fyre av en bredside); (jf, det glatte lag). 
Få det hett – Få det svært vanskelig el. ubehagelig; (jf, få / ha det hett rundt ørene).  
Få det man peker på / hun får det hun peker på – Få alt (det) man ønsker seg; ikke bli 
nektet noe; være bortskjemt; (jf, være født med en sølvskje i munnen).   
Få det siste ord / Stortinget har sørget for å få det siste ord i saken (1) – Formulere 
den avsluttende (og avgjørende) bemerkning i en drøfting; bli stående uimotsagt. 
Få det til å gå rundt – Greie seg (så vidt) økonomisk; (jf, få endene til å møtes).    
Få det til å vende seg i noen – 1. Gi noen kvalme 2. fylle noen med vemmelse; vekke 
avsky hos noen; (jf, bli kvalm (av noen / noe)); (jf, få noen / noe i vrangstrupen).  
Få dotter i ørene – Få press i ørene (og ikke kunne høre skikkelig) pga. økt lufttrykk 
mot trommehinnene, (f.eks. når et fly lander); (jf, lukke ørene for noe).  
Få dreis på noe – Få fart, sving el. sveis på noe; få grep om el. (hånd) lag med noe; 
(også, komme i dreisen med); (jf, ha / kunne / få teken (med / på noe).  
Få dritt for noe – Få kjeft el. spitord for noe, (ofte ufortjent); (jf, slenge dritt). 
Få dun på haka – 1. Begynne å få skjeggvekst, (tenåring) 2. bli mer voksen el. moden. 
Få dusinet fullt / med nye RS2000 har Ford fått dusinet fullt – Få tolv; nå opp på tolv.  
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Få dødsstøtet – 1. Få et (siste) drepende støt, (med et våpen) 2. bli gjenstand for en 
hendelse el. forhold som innebære den endelige avslutning av en virksomhet; (jf, gi 
noen / noe dødsstøtet); (jf, et banesår / banesår). 
Få dånedimpen, (sve) – 1. (Nesten) besvime; dåne 2. føle avmakt; være oppgitt. 
Få dårlig ord på seg – Jf, ha dårlig ord på seg; (jf, komme / være i miskreditt hos n.). 
Få en / et par på snuten – 1. Få et el. flere slag (midt) i ansiktet 2. få skarp kritikk eller 
irettesettelse; (jf, få seg en på kjeften); (jf, trekke snuten til seg). 
Få en / noe midt i fleisen / da hun kom fikk hun nyheten midt i fleisen (2) – 1. Få et 
slag midt i ansiktet 2. få seg en overraskelse el. et lite sjokk 3. få / ha noe rett foran 
seg som stenger for utsikten el. er stygt å se på; (jf, midt i fleisen). 
Få en flying start – Få en svært vellykket start; komme hurtig el. riktig i gang; (jf, en 
flying start (eng)); (jf, få sving på sakene); (jf, være i støtet). 
Få en fot i baken – 1. Bli avvist 2. bli sparket ut el. sagt opp; (jf, svarteliste noen). 
Få en fot innenfor – Jf, få foten innenfor; (jf, vinne / få innpass).  
Få en fyrstelig mottagelse – Få en storslått el. overdådig mottagelse. 
Få en gavepakke / lagets andre mål var en ren gavepakke – Jf, en gavepakke.   
Få en hard medfart – 1. Få en brutal behandling 2. få sterk kritikk; bli slaktet.  
Få en hjelpende hånd – Jf, gi / rekke noen er hjelpende hånd; (jf, en hjelper i nøden).  
Få en høy stjerne hos noen – Jf, ha en høy stjerne hos noen; (jf, stå skrevet i stjernene) 
Få en kald skulder / den kalde skulder – (Bevisst) bli behandlet reservert, avvisende 
el. uvennlig; bli ignorert; (jf, bli frosset ut); (jf, gi noen en kald skulder).  
Få en klapp på skulderen – Jf, gi noen en klapp på skulderen; (jf, ha lave skuldre). 
Få en klump i halsen – Kjenne gråten i halsen; bli sterkt sinnsbeveget; (jf, være på 
gråten); (jf, svelge en klump i halsen); (jf, gå på med krum hals). 
Få en knagg å henge noe på / henge hatten sin på – Få en grunn til å klage el. kritisere. 
Få en knekk – 1. Få en fysisk el. åndelig skade, (jf, få (seg) en knekk for livet 2. få en 
så stor økonomisk belastning at man (nesten) må gi opp, (en virksomhet). 
Få en lunken mottagelse – Bli mottatt uten begeistring el. iver; få en kjølig, avmålt el. 
likeglad mottakelse, (om noen / noe); (jf, motta noen / noe med åpne armer). 
Få en lys idé – Komme på noe smart el. nyttig; få en god innskytelse, (jf, en fiks idé). 
Få en midt i planeten – Få et slag i panna el. skallen; få et slag midt i trynet. 
Få en ny vår – Få ny energi, (livs)kraft el. inspirasjon; få en ny (frisk) start.  
Få en oppblomstring – Få ny energi el. vitalitet; lykkes bedre (igjen). 
Få en oppstrammer – Jf, gi noen en oppstrammer; (jf, stramme skruen). 
Få en overhaling – 1. Få en krenking, (båt) 2. bli gått over for ettersyn el. reparasjon 
3. få en irettesettelse; bli utskjelt; (jf, gi noen en overhaling). 
Få en overhøvling – 1. Få en streng irettesettelse; få grov kjeft; (jf, bli skjelt ut etter 
noter); (jf, gi noen en overhøvling); (jf, bli et nytt og bedre menneske). 
Få en plass i solen – Komme i en situasjon hvor man har spesielle fordeler el. 
privilegier; få gunstige ytre forhold; få en fremtredende plass, (blant dem som teller). 
Få en påpakning (for noe) – Få en skarp irettesettelse (for noe). 
Få en rakett i baken / enden – Få opp farten; plutselig sette i gang; (jf, sette en rakett i 
enden på noen); (jf, få en flying start); (jf, lette på flesket).  
Få en skjennepreken – Få en irettesettende straffetale; (jf, en tordentale). 
Få en skyllebøtte – Få grov kjeft, (med en strøm av skjellsord). 
Få en slutt på komedien – 1. Få slutt på hykleriet 2. få en slutt på surret el. rotet; (jf, 
en komedie); (jf, spille bajas); (jf, en rotekopp). 
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Få en smekk / smekk – 1. Få et lite slag med flat hånd 2. få en kraftig påminnelse i 
form av uhell el. motgang 3. få en lite hyggelig opplevelse, (f eks. svekket helse). 
Få en smekk over fingrene – 1. Få en klask på hånda 2. få kritikk el. refs (for noe). 
Få en stein til å gråte – Jf, det / noe kunne få en stein til å gråte. 
Få en stjerne i margen – Vinne anerkjennelse el. goodwill; få kreditt for god innsats; 
(jf, få (en) rød strek i margen); (jf, en stjerne). 
Få en trøkk (trykk) midt i fjeset – 1. Få et støt el. slag i ansiktet 2. få hard medfart; få 
en knekk, (f eks. skuffelse el. tilbakeslag); (jf, bli lang i maska).    
Få en trøkk i trynet – Jf, få en trøkk (trykk) midt i fjeset; (jf, tåle en støyt / trøkk). 
Få en trøkk seksten (uttales seisten) / han fikk seg en trøkk seksten – 1. Få et realt slag 
på kroppen 2. få en smertelig nedtur (praktisk el. følelsesmessig); (jf, så det sier seks). 
Få en tår over tørsten – Jf, ta seg en tår over tørsten; (jf, drikke noen under bordet). 
Få en ublid skjebne mmm – 1. Få harde kår el. en vanskelig tilværelse 2. få en hard 
behandling el. medfart; (jf, skjebnen smiler til noen). 
Få en varm mottagelse – 1. Få hjertelig velkomst el. en positiv vurdering 2. få en 
uvennlig velkomst; få en ublid behandling; (jf, en varm velkomst). 
Få en våt grav – Drukne (og ikke bli funnet); omkomme til sjøs. 
Få endene til å møtes – Greie seg økonomisk; (jf, få det til å gå rundt). 
Få et anfall – 1. Få et plutselig (kortvarig) utbrudd av sykdom el. smerte, (f eks. 
migrene) 2. få et plutselig tilfelle av voldsom sinnsbevegelse, (f eks. hysteri) 3. få en 
kort reaksjon av noe uvanlig, f eks. overmot el. arbeidslyst, (ofte humoristisk). 
Få et blått øye – Få en skade rundt øyet med blålige blodutredninger, (etter slag). 
Få et glimt av noe – Så vidt skimte noe; se noe en svært kort stund. 
Få et godt ettermæle – Få en positiv omtale etter sin død; bli husket som et bra 
menneske; (jf, tale til noens gunst); (jf, en grepa kar). 
Få et grunnskudd – Jf, et grunnskudd; (jf, skyte med løst krutt / løskrutt). 
Få et hint – 1. Få en (indirekte) veiledning, et tegn el. råd, (som hjelp) 2. få en 
henvisning el. hentydning, (til noe); (jf, få et vink). 
Få et kikk / kick (eng) – 1. Få en inspirerende opplevelse el. en stimulans 2. få en 
kortvarig, berusende følelse av velvære 3. få en sterk og brå ruseffekt.    
Få et latteranfall – Begynne å le voldsomt; holde på å dø av latter; (jf, le seg i hjel). 
Få et minus i margen – 1. Ha gjort noe uheldig som svekker ens gode omdømme 2. få 
en negativ merknad til noe som i hovedsak er veldig bra; (jf, en skjønnhetsplett).  
Få et navn – Bli kjent el. berømt; bli anerkjent; bli navngjeten; (jf, skape seg et navn). 
Få et ord med på veien – Motta noen oppmuntrende el. formanende bemerkninger. 
Få et plaster på såret – Jf, være et plaster på såret; (tiden leger alle sår). 
Få et puff / en dytt i ryggen – 1. Få et skubb el. en dult i ryggen 2. få en stimulans (til 
å komme i gang); bli påskyndet til noe; (jf, få et spark i baken). 
Få et rapp over fingrene – 1. Få en smekk på hånda, (som signal om å stoppe el. 
bremse) 2. få en irettesettelse 3. få en ubehagelig opplevelse; (jf, få seg en smekk). 
Få et skjevt bilde av noe – Få er galt el. feilaktig inntrykk av noe; (jf, tegne et mørkt 
bilde av noe); (jf, tegne bra); (jf, gå sin skjeve gang). 
Få et skudd for baugen (noe) – Få et alvorlig slag (med ødeleggende virkning), (om 
plan el. prosjekt); (jf, et grunnskudd); (jf, sitte som et skudd).  
Få et skudd for baugen (noen) / hjerteattakket var et skudd for baugen for ham – Få en 
kraftig advarsel; få en vekker, (ofte en alvorlig hendelse).  
Få et skuldertrekk til svar / jeg fikk bare et skuldertrekk til svar – Bli møtt med 
likegyldighet el. manglende interesse; (jf, et skuldertrekk). 
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Få et slag under beltestedet – Bli utsatt for en ufin, tarvelig el. utilbørlig handling el. 
bemerkning; bli angrepet på en unfair måte, (som man ikke kan gardere seg mot). 
Få et spark – Jf, et spark; (jf, (jf, sparke noen som ligger nede). 
Få et spark i baken / bak – Jf, gi noen et spark i baken; (jf, få et puff / en dytt i 
ryggen); (jf, komme med et spark til noe); (jf, sparke noen på leggen); (jf, et spark).  
Få et stempel på seg / han fikk et stempel på seg som uhederlig – Få et ord el. rykte på 
seg; få en skam(flekk) el. plett på sitt rykte; (jf, stemple noen); (jf, en skamplett). 
Få et stikk hjertet – 1. Bli stukket i hjertet 2. jf, kjenne et stikk i hjertet.   
Få et tupp i ræva – 1. Få et spark i baken 2. få sparken på en brå el. ufin måte. 
Få et vink / kan jeg få et lite vink når de kommer (1) – 1. Få et tegn el. en hilsen med 
løftet hånd 2. få en hentydning; få en indirekte oppfordring 3. få veiledning; få en 
anvisning; (jf, gi noen et vink); (jf, vinke farvel til noe). 
Få et ymt om noe – Få en forsiktig antydning om noe; (jf, få et hint om noe). 
Få fart i fillene – 1. Få fart på seg 2. sette fart i noen / noe; (jf, slåss så fillene fyker).   
Få fart på beina – Få opp farten; løpe el. arbeide raskere; (jf, ta beina på nakken). 
Få fart på noen / noe – Jf, sette fart i noen / noe; (jf, få fart på sakene).  
Få fart på sakene – Bevirke av noe kommer skikkelig i gang el. (endelig) utvikler seg 
raskere, (ofte om noe som har gått tregt el. ligget i dødvanne lenge); (jf, sette fart i).  
Få fast fot et sted – Sette seg fast; få innpass; få fotfeste; (jf, få foten innenfor). 
Få ferten av noen / noe – 1. Finne (og følge) et spor ved hjelp av luktesansen, (hund) 
2. få snusen i noe; få greie på noe; (jf, få nyss om noe); (jf, få teften av noen / noe). 
Få fingeren – 1. Bli utsatt for at noen viser en langfinger skrått opp i været, som tegn 
på avsky el. forakt 2. bli møtt med forakt el. motstand; bli avvist, (om noen / noe); (jf, 
gi noen / noe fingeren); (jf, vise noen / noe fingeren); (peke fingre).  
Få fingeren ut / få ut fingeren – Skynde seg å komme i gang med noe, få begynt el. 
komme videre; (jf, få ræva i gir); (jf, holde fingrene fra fatet). 
Få fingrene i noe – Få fatt i noe, (ofte på en tvilsom måte); få rasket til seg noe.  
Få fingrene i noen / vent til jeg får fingrene i deg – Få tak i noen; nå igjen noen, (for å 
gi ham bank); (jf, gi noen en smekk); (jf, peke fingre av noen). 
Få fnatt / få fnatt av noen / noe / det er til å få fnatt av (2) – 1. Få skabb 2. bli svært 
irritert over noen / noe; (jf, bli / være eitrende sint / sinna). 
Få for tort og svie – Jf, tort og svie; (jf, måtte finne seg i noe). 
Få foten innenfor – 1. Bli knyttet til en arbeidsplass el. organisasjon med håp om fast 
ansettelse el. forfremmelse 2. komme inn i en sluttet krets; (jf, få en fot innenfor).  
Få fotfeste – 1. Få fast grunn under føttene 2. få / ha grunnlag for sin tilværelse el. tro 
3. etablere seg på et forretningsområde el. marked; (jf, et fotfeste); (jf, miste fotfeste). 
Få fres i / på noen / noe – Få fart i noen / noe; få mer driv på noe; (jf, gå for full fres). 
Få fritt armslag – Få full anledning til å utfolde seg; (jf, få / ha albuerom). 
Få fritt løp – Jf, gi noe fritt løp; (jf, flomme over av noe). 
Få frysninger (av noe) / jeg får frysninger ved tanken – Få gysninger el. lette 
skjelvinger; grøsse, (ofte av forventninger el. glede); (jf, få gåsehud). 
Få full pakke – Jf, full pakke; (jf, pakke noen inn i vatt og bomull).    
Få full pott – Jf, full pott; (jf, være pott og panne); (jf, være pottesur). 
Få fyken – Få sparken; få avskjed; (jf, få avskjed på grått papir); (jf, gi noen fyken).  
Få føle noe på kroppen – Få føle noe direkte el. i praksis; få gjennomgå el. oppleve 
noe (vondt); (jf, man lærer ikke før man lærer på kroppen). 
Få følger – 1. Resultere i noe (bestemt), (ofte negativt) 2. bli gravid; bli med barn. 
Få gehør for noe – Jf, vinne / få gehør for noe; (jf, et gehør). 
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Få gjennomgå – Få skjenn; få kjeft; (jf, la noen få høre det); (jf, en skjennepreken). 
Få gjennomslag for noe / hun har fått gjennomslag for idéene sine – Få støtte el. 
forståelse for noe, (som evt. kan få stor betydning); (jf, vinne gjenklang). 
Få godt betalt for noe – 1. Få mye penger for noe 2. oppnå svært gode resultater i 
forhold til innsatsen; (jf, betale i dyre dommer); (jf, betale med samme mynt). 
Få greie på noe – Få rede på noe; få kjennskap til noe; få klarhet i noe; (jf, ha greie på 
noe); (jf, ha, øyne i nakken); (jf, ha øyne og ører på stilk).  
Få grisebank – 1. Få kraftig juling; få hard medfart 2. tape stort el. bli knust, (i en 
konkurranse); (jf, bli slått ned i støvlene); (jf, tap og vinn med samme sinn).  
Få grønt lys (for / til noe) – 1. Få tillatelse til å kjøre / gå 2. få tillatelse til å 
påbegynne noe, realisere noe el. fortsette med noe, (f eks. plan el. handling); (jf, gi 
(noen) grønt lys (til / for noe); (jf, få rødt lys). 
Få grå hår / grått hår – 1. Bli grå i håret pga. aldring 2. brukes som uttrykk for at en 
person har mange sorger og bekymringer, (og kanskje derfor eldes tidlig); (jf, noen / 
noe setter grå hår i hodet på noen); (også, bli grå før tiden).  
Få gult kort – 1. Bli vist gult kort som en advarsel for rått spill i en fotballkamp 2. få 
advarsel el. kritikk for en opptreden el. aktivitet; (jf, få rødt kort). 
Få hakeslepp / hakeslipp – Bli så overrasket at man bare står og måper; bli målløs av 
sjokk el. forundring; (jf, se ut som man er falt ned fra månen). 
Få has på noe / nå gjelder det å få has på arbeidsløsheten – Klare el. ordne noe; gjøre 
det av med noe; utrydde noe; (jf, få bukt med noe). 
Få has på noen – (Få tak i og) gjøre det av med noen; (jf, få ram på noen).  
Få hetta – Bli helt oppgitt, himmelfallen el. rådvill; bli helt fortumlet el. hysterisk; 
glemme alt; (jf, ikke vite hverken ut el. inn); (jf, bli / være lamslått). 
Få hjertebank / hjerteklapp – Føle hjerteslagene sterkere enn vanlig, pga. anstrengelse 
el. sinnsbevegelse, (uro, spenning el. engstelse); (jf, bli het om ørene). 
Få hodet over vannet – 1. (Så vidt) komme ut av en vanskelig (økonomisk) situasjon 
2. få noenlunde kontroll over de mange arbeidsoppgavene. 
Få huden full – Bli utskjelt; få kjeft el. skarp irettesettelse; (jf, gi noen huden full). 
Få hull på byllen – 1. (Gå hardt til verks og) komme i gang med noe som har voldt 
vanskeligheter el. vært et problem 2. endelig få mål i fotball, (etter mange sjanser); 
(jf, gå hull på byllen); (jf, stikke hull på byllen). 
Få hull på noe – 1. Få åpnet noe, (og tak i innholdet) 2. komme i gang med noe, 
(vanskelig); (jf, knekke koden); (jf, ta seg selv i nakken). 
Få hull på noen – Få noen til å snakke; få noen til å innrømme el. røpe noe.  
Få hverken vått eller tørt – Hverken få mat el. drikke; ikke få noe å spise; (jf, sulten 
gnager i noen); (jf, få seg noe i livet); (jf, på fastende hjerte). 
Få høre det / treneren lot ham få høre det – Få skjenn; få kjeft; få gjennomgå. 
Få hånd i hanke med noen / noe – Jf, ha / få / ta hånd i hanke med noen / noe). 
Få hårene til å reise seg på noens hodet – Fylle noen med redsel, forferdelse el. gru.  
Få igjen pusten – 1. Kunne puste normalt igjen etter hard fysisk anstrengelse 2. 
komme seg etter en stor overraskelse, (særlig gledelig). 
Få ilddåpen / sin ilddåp – Jf, en ilddåp; (jf, greie brasene), (jf, et nåløye).  
Få innpass – Jf, vinne / få innpass; (jf, få en fot innenfor). 
Få jernteppe – Få (plutselig) hukommelsestap; ikke huske det man leter etter. 
Få juling / denne bilen har fått mye juling (2) – 1. Få bank el. pryl (av noen) 2. få hard 
behandling el. påkjenning 3. bli grundig slått i konkurranse, (særlig idrett). 
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Få kabalen til å gå opp – 1. Få kortkabalen til å løse seg 2. få et sammensatt prosjekt 
til å lykkes; få noe kronglete til å klaffe, (jf, en kabal); (jf, få brikkene på plass). 
Få kalde føtter – 1. Bli betenkt; angre på noe (som man har begynt på) 2. gå tilbake på 
noe; trekke seg i siste sekund, (pga. frykt for følgene); (jf, stå på svake føtter). 
Få kamp til døra / den foreslåtte kandidaten skal få kamp til døra (1) – 1. Få hard 
motstand el. konkurranse helt til avgjørelsen er falt 2. jf, få kamp til målstreken. 
Få kamp til målstreken – Jf, en målstrek / målstreken; (jf, bli slått på målstreken). 
Få kamp til streken – Jf, kamp til streken; (jf, gå over streken); (jf, være over streken). 
Få katten – Få sparken; bli avsatt; (jf, gi noen katten); (jf, gi katten i noen / noe). 
Få kjangs – Få kontakt med person av det motsatte kjønn; (jf, ha kjangs hos damene). 
Få kjeft – Få skjenn; bli kjeftet på; (jf, få en overhaling); (jf, bruke kjeft). 
Få kjøtt på beina – 1. Legge på seg litt; få mer muskler 2. gjøre noe mer omfattende 
el. innholdsrikt; gi noe mer substans el. økt kvalitet, (sak el. foredrag). 
Få klem på noe / nå begynner du å få klem på det – Få kraft el. fart på noe; (jf, få / ha 
draget på noe); (jf, få sving på noe); (jf, med fynd og klem). 
Få kloa i noe – Få tak i noe; rive til seg noe; bemektige seg noe, (også ulovlig). 
Få kloa i noen – 1. Gripe tak i noen; ta el. arrestere noen 2. få tak i noen, (f eks. en 
dyktig person); få fatt i noen, (f eks. til et intervju); (jf, slå kloa i noen).   
Få kniven – 1. Få hard medfart; få sparken 2. bli skåret ned, evt. stoppet, (prosjekt); 
(jf, gi noen kniven); (jf, krig på kniven); (jf, være kniven). 
Få kniven på strupen – Jf, få / ha kniven på strupen; (jf, være kniven). 
Få kluss med noe – Få vanskeligheter med noe; få bry med noe; (jf, et kluss / kluss). 
Få kurven – Få avslag på et frieri; bli avvist; (jf, gi noen kurven). 
Få kyss, klapp og klem – 1. Bli omfavnet og overøst med kjærtegn 2. få ros el. 
anerkjennelse; (jf, sette noen i glass og ramme). 
Få lang nese – Bli narret; bli skuffet, (i sine forhåpninger); bli snytt (for noe man har 
regnet med); (jf, gi noen lang nese); (jf, måtte finne seg i noe). 
Få lange armer – Bli sliten i armene av å bære på noe tungt i hendene. 
Få latterkrampe – 1. Få krampe i lattermuskelen 2. le voldsomt og uhemmet; nesten 
ikke kunne stoppe å le; (jf, le seg i hjel); (jf, le seg skakk). 
Få livet snudd på hodet / opp ned – Få en helt annen tilværelse pga. en viktig 
hendelse, endring el. utvikling, (ofte noe negativt). 
Få luft for noe / hun fikk luft for sin vrede – Få avløp for noe, (f eks. ergrelse, sinne 
el. harme); gi uttrykk for hva som trykker en; (jf, synge ut); (jf, gi noe luft).  
Få luft under vingene – 1. Få mulighet for å utfolde seg fritt og selvstendig 2. få 
oppleve noe nytt og spennende; (jf, ha det som fisken i vannet). 
Få lønn for strevet – Få betalt for innsatsen; endelig få noe igjen, (etter lang tid). 
Få lønn som fortjent – Få den straff, skam el. dårlige resultat man fortjener, fordi man 
selv er skyld i det; (jf, ligge som man har redet). 
Få løpepass – Jf, gi noen løpepass; (jf, gi noen på båten); (jf, kaste noen på dør). 
Få med noen å bestille / hold opp med dette ellers skal du få med meg å bestille – Få 
føle noens vrede; bli utsatt for noe ubehagelig, (kjeft el. juling); (jf, få noen på 
nakken); (jf, få vite hvor Adam kjøpte ølet). 
Få med noen å gjøre / ellers skal du få med meg og gjøre – Jf, få med noen å bestille.  
Få mersmak på noe – Jf, det / noe gir mersmak; (jf, smake himmelsk). 
Få moralsk støtte – Jf, gi noen moralsk støtte; (jf, en moralsk vinner / den moralske). 
Få mosjonert lattermusklene – Få seg en god latter; (jf, le seg skakk av noe). 
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Få munnen på glid – 1. Komme i gang med å snakke; bli meddelsom 2. røpe noe; ikke 
lenger holde sin mening el. kunnskap tilbake, (pga. flauhet el. frykt); (jf, få tunga på 
glid); (jf, få noen til å spytte ut); (jf, ikke ville ta i sin munn).  
Få mye for pengene – Få et tilfredsstillende (stort) utbytte av en handel i forhold til 
prisen man gir; (jf, gjøre et røverkjøp); (jf, for en billig penge). 
Få måne / han har begynt å få måne – Miste håret på toppen av hodet; få en skallet 
isse; (jf, være preget / merket av tidens tann). 
Få nakken ned på noen – Ydmyke el. underkue noen; dukke noen, (som man synes 
har opptrådt vel overlegent); (jf, jekke noen ned); (jf, bøye nakken).   
Få napp / nå har vi to napp i pokalen (3) – 1. Kjenne fisk på kroken 2. få respons, (ved 
interesse el. positivt svar) 3. få del i en vandrepokal, (etter seier); (jf, i rykk og napp). 
Få neglene i noe – Få fatt i noe, (ofte på en uærlig el. tvilsom måte); (jf, få kloa i noe). 
Få nettkjenning / endelig fikk han nettkjenning – Lage mål, (fotball); score sitt første 
mål, (i kampen); (jf, ha krutt i støvlene); (jf, skyte over målet).  
Få noe (med) på kjøpet – 1. Få noe ekstra, som (gratis) tillegg, (jf, få noe attpå) 2. 
måtte ta med noe negativt til det ellers positive. 
Få noe attpå – Få noe på kjøpet; få mer enn man har betalt for; (jf, en attpåklatt). 
Få noe for en billig penge – Jf, for en billig penge; (jf, betale i dyre dommer). 
Få noe for en slikk og ingenting – Jf, for en slikk og ingenting. 
Få noe for seg – 1. Få en idé; forestille el. innbille seg noe 2. få en forskrudd tanke i 
sitt hode; (jf, en fiks idé); (jf, komme / være på gale veier). 
Få noe fra hånden – Få noe gjort på en hurtig og effektiv måte; la arbeidet gå raskt 
unna; (jf, ha mye å stå i med); (jf, få fart på sakene). 
Få noe i fanget – 1. Få el. tilkomme noe helt uventet 2. få et problem å hanskes med.  
Få noe i fleisen / vi fikk et mål i fleisen på overtid (2) – 1. Bli truffet av noe i ansiktet 
2. bli stilt overfor (en plutselig) skuffelse el. motgang, (f eks. hard kritikk). 
Få noe i vrangstrupen – 1. Få mat i luftrøret 2. få (svært) imot noe; få sterk motvilje 
mot noe; (jf, sette noe i vrangstrupen); (jf, få noen i vrangstrupen). 
Få noe i vuggegave – 1. Få en presang som vuggegave 2. få (ha fått) en medfødt (god) 
evne el. karakteregenskap, (f eks. godt humør); (jf, fra vugge(n) til grav(en)).  
Få noe inn i hodet – 1. Forstå el. skjønne noe 2. godta el. akseptere noe; (jf, ikke få 
noe inn i sitt hode); (jf, si ja og ammen til noe); (jf, ha mye mellom ørene). 
Få noe inn i hodet på noen – 1. Få noen til å forstå el. lære noe 2. få noen til å innse 
el. akseptere noe; (jf, skjønne tegningen); (jf, bite i det sure eplet).  
Få noe inn i skolten / har du nå fått dette inn i skolten – Jf, få noe inn i hodet. 
Få noe inn med morsmelken – Tilegne seg eller venne seg til noe i sin tidligste 
barndom; bli fortrolig med noe fra barnsben av; (jf, trå sine barnesko). 
Få noe inn med teskje / hun måtte få det inn med teskje – Bli forklart noe på en 
detaljert og omstendelig måte, så det er lett å forstå; (jf, gi noen noe inn med teskje). 
Få noe kastet etter seg / jeg fikk denne pelsen kastet etter meg – Få el. få kjøpt noe 
svært billig el. nesten gratis, (ofte fordi det er nesten verdiløst). 
Få noe med på kjøpet – Få noe ut over det som er avtalt el. forventet; (jf, ta noe med 
på kjøpet); (kjøpe / selge noe under bordet); (jf, kjøpe katta i sekken).  
Få noe med på veien – 1. Få noe (å spise) med på turen 2. jf, få et ord med på veien. 
Få noe opp å stå – Få noe i funksjon el. virksomhet, (f eks. en organisasjon el. 
prosjekt); (også, komme opp å stå); (jf, være i full sving).  
Få noe over sine lepper – Jf, ikke kunne få noe over sine lepper. 
Få noe på bordet – Jf, legge noe på bordet; (jf, komme / være på bordet). 
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Få noe på hjernen / hun har fått smykker på hjernen – Bli ensidig og overdrevent 
opptatt av noe, (og hele tiden beskjeftige seg med det); (jf, ha noe på hjernen). 
Få noe på nakken / han risikerer et millionkrav på nakken – Bli utsatt for kritikk, 
problemer el. vanskeligheter; (jf, få noen på nakken).  
Få noe på netthinna – Se noe for sitt indre øye; få en billedlig forestilling om noe. 
Få noe på rett kjøl / nå har vi fått virksomheten på rett kjøl igjen (2) – 1. Få noe opp i 
riktig, oppreist stilling, (f eks. et skip) 2. få noe til å fungere normalt (igjen); (jf, få 
skuta på rett kjøl); (jf, få noen på rett kjøl); (jf, komme på rett kjøl (igjen)).  
Få noe på sitt glatte / ærlige ansikt – Få el. oppnå noe med et tillitvekkende ytre som 
eneste garanti, (uten å måtte stille sikkerhet el. vise legitimasjon).   
Få noe på skinnene – Få satt i gang noe; få noe til å utvikle seg i den riktige el. 
ønskede retning, (f eks. et prosjekt); (jf, det / noe går på skinner). 
Få noe servert på et sølvfat – Få noe uten å måtte gjøre en innsats for det; få adgang 
til å oppnå noe (urimelig) lett; få noe fiks ferdig; (jf, forlange noens hode på et fat).  
Få noe slengt i ansiktet – 1. Bli truffet i ansiktet av noe 2. få en ubehagelig el. sårende 
kommentar; bli møtt med uforskammetheter; (jf, ha en skarp tunge).  
Få noe som plaster på såret – Få noe som en viss trøst, lindring el. kompensasjon, (for 
tap, smerte el. skuffelse); (jf, et plaster på såret); (jf, strø salt i såret). 
Få noe til odel og eie / rekruttene får en god del effekter til odel og eie – Få noe som 
sin personlige eiendom; få noe for godt; (jf, ikke eie nåla i veggen). 
Få noe til spottpris – Få kjøpt noe til latterlig lav pris; betale svært lite for noe (av høy 
verdi); (jf, for en slikk og ingenting); (jf, betale (noe) av egen lomme). 
Få noe tredd nedover hodet (på seg) – Bli påtvunget noe; måtte etterleve noe; være 
nødt til å ta ansvar for noe; (jf, måtte finne seg i noe). 
Få noe under bordet – Få noe ekstra; få noe utenom avtalen, (hemmelig); (jf, betale 
under bordet); (få / ha foten under eget bord); (jf, legge kortene på bordet). 
Få noe under huden – Bli fortrolig med noe; beherske noe til fulle; (jf, ha noe under 
huden); (jf, komme under huden på noen); (jf, noe kryper inn under huden på noen). 
Få noe under vesten – Jf, ha mye under vesten; (jf, få seg en tår over tørsten). 
Få noe ut av hendene – Få gjort noe ferdig; få noe, (sakene) unna; arbeide effektivt. 
Få noe ut av systemet – Slippe el. bli fri en bestemt følelse, tanke el. sykdom. 
Få noe ut av verden / nå må vi få denne saken ut av verden (3) – 1. Fjerne el. avskaffe 
noe endelig 2. få noe unna; få gjort noe ferdig (sak) 3. skvære opp; gjøre opp et 
mellomværende, (konflikt); (jf, rydde noe av veien); (jf, for alt i verden). 
Få noe å bite i – 1. Få noe å spise 2. bli utsatt for noe vanskelig el. krevende; (jf, få 
noe å bryne seg på); (jf, få seg noe å bite i); (jf, bite fra seg). 
Få noe å tenke på – 1. Få noe å gruble over 2. få et varsel om at noe ikke er så greit el. 
lett å løse; (jf, få et skudd for baugen); (jf, ikke vite hverken ut el. inn). 
Få noe å tygge på – 1. Få noe å spise el. knaske på 2. få noe å tenke på el. tenke over 
3. få noe (et problem) å slite med, (som vil ta litt tid); (jf, gi noen noe å tygge på). 
Få noen / noe helt opp i halsen – Bli grundig lei av noen / noe; (jf, få nok av noen / 
noe); (jf, sitte / stå i noe til halsen); (jf, strekke hals). 
Få noen / noe i kne – Jf, tvinge noen / noe i kne; (jf, ikke nå noen til knærne).  
Få noen / noe på gaffelen – Jf, ha / få noen / noe på gaffelen; (jf, gafle i seg). 
Få noen i klistret – 1. Bringe noen i en svært ubehagelig situasjon 2. sørge for at noen 
blir fanget el. tatt, (for noe ulovlig); (jf, sitte i klistret). 
Få noen i sitt garn – Få noen i sin makt; ved list få innflytelse el. kontroll over noen; 
(jf, ha sine garn ute etter noen); (jf, sitte i garnet); (jf, legge en felle for noen). 
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Få noen i tale – Komme i kontakt ned noen med henblikk på en avklaring av noe som 
ligger en på hjertet; (jf, komme i snakk med noen); (jf, åpne slusene). 
Få noen i vrangstrupen – Få (svært mye) imot noen; få sterk motvilje mot noen; (jf, ha 
noen i vrangstrupen); (jf, få noe i vrangstrupen); (jf, vri halsen om på noen).   
Få noen ned på jorda (igjen) – 1. Få noen til å roe seg og slutte å fantasere, (jf, sveve i 
skyene) 2. få noen til å se mer realistisk på en sak; (jf, komme ned på jorda (igjen)). 
Få noen på andre / bedre tanker – Få noen fra noe; bevirke at noen endrer oppfatning 
el. ombestemmer seg; (jf, komme på andre / bedre tanker).  
Få noen på beina – 1. Vekke noen 2. jf, hjelpe noen på beina. 
Få noen på kroken – 1. Få noen til å vise interesse for el. kjøpe noe; lokke til seg noen 
2. lykkes med å få noen som kjæreste; (jf, bite på kroken); (jf, få napp). 
Få noen på nakken – Få noen imot seg; få noen som fiende; bli utsatt for noens kritikk 
el. forargelse; (jf, få med noen å gjøre); (jf, bli / være uglesett). 
Få noen på rett kjøl – Få noen på rett vei, (moralsk); hjelpe noen til å fungere 
tilfredsstillende (igjen); (jf, komme på rett kjøl (igjen)); (jf, få noe på rett kjøl). 
Få noen til å gå på veggen – Brukes for å uttrykke at man er helt oppgitt over noe el. 
ikke holder ut lenger, (av kjedsommelighet el. fysisk behov); (jf, møte veggen).    
Få noen til å se rødt – Gjøre noen rasende; irritere noen grenseløst; (jf, se rødt). 
Få noen til å spile øynene opp – 1. Gjøre noen overrasket, forskrekket el. sjokkert 2. 
vekke noens interesse el. oppmerksomhet; (jf, gjøre store øyne). 
Få noen ut på glattisen – Jf, lokke noen ut på glattisen; (jf, komme på glattisen). 
Få noen år på baken – Jf, ha mange år på baken; (jf, komme opp i årene). 
Få noens blod til å fryse til is – Jf, noen / noe får noens blod til å fryse til is. 
Få noia (paranoia (gre)) – Bli svært redd el. gal av skrekk; (jf, være paranoid).  
Få nok av noen / noe / jeg har fått nok av sånne mennesker / nå har jeg fått nok av 
maset – Se seg lei på noen / noe; ikke orke mer av noen / noe.  
Få nyss om noe – Få kjennskap til noe; få opplysninger om noe; få rede på noe.  
Få nådestøtet (noe) – Måtte oppgi el. avslutte noe for godt; lide det endelige nederlag; 
(jf, gi noe nådestøtet); (jf, være spikeren i kista). 
Få nådestøtet (noen) – 1. Få et drepende støt el. hogg som gjør slutt på noens lidelse, 
(menneske el. dyr) 2. bli stoppet for godt; (jf, gi noen nådestøtet). 
Få opp dampen – Jf, sette opp dampen; (jf, holde dampen oppe).  
Få oppreisning – 1. Gjenvinne sin ære el. anseelse, (f eks. ved en (offentlig) 
unnskyldning) 2. bli anerkjent el. respektert etter å ha vært oversett, miskjent el. 
utstøtt; (jf, bli renvasket); (jf, reise kjerringa); (jf, reise seg); (jf, reise bust). 
Få overhånd / gleden fikk overhånd i henne – Få overmakten; bli rådende el. 
dominerende i forhold til noe annet, (jf, ta overhånd). 
Få pepper / han fikk mye pepper for det forslaget – Få kritikk; få kjeft. 
Få pisk – 1. Få juling; få pryl 2. få kjeft el. kritikk; (jf, få smake pisken). 
Få pistolen for brystet – Bli presset til å handle el. treffe en endelig beslutning el. ta 
endelig stilling; (også, med pistolen for brystet); (jf, få kniven på strupen). 
Få planke – 1. Treffe satsplanken i lengdehopp 2. oppnå et perfekt resultat; få en 
fulltreffer; (jf, en satsplanke); (jf, en planke); (jf, en innertier). 
Få primadonnanykker – Jf, ha primadonnanykker; (jf, en primadonna). 
Få på pelsen – Få en overhaling; få kjeft; (jf, våge skinnet / pelsen). 
Få på pukkelen – Bli (kraftig) bebreidet, kritisert el. utskjelt; (jf, få så hatten passer).   
Få påpakning for noe – Få en skarp irettesettelse for noe; få en overhøvling.  
Få ram på noen – Lykkes med å treffe, fange el. straffe noen; (jf, få has på noen). 
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Få reisepass – Jf, gi noen reisepass; (jf, få en fot i baken); (jf, ryke og reise). 
Få reisning – Få ereksjon; få stå (pikk); (jf, ha en rakrygget holdning). 
Få ringvirkninger – Få konsekvenser over et større område; få vidtrekkende følger; 
(jf, spre seg som ringer i vannet); (jf, bre om seg).   
Få riper i lakken – Gjøre noe som skjemmer et flott helhetsinntrykk el. et godt 
omdømme; (jf, gjøre seg til latter); (jf, tråkke i salaten); (jf, trampe i klaveret). 
Få ro i sjelen – Jf, få / ha ro i sjelen / sinnet; (jf, ikke få / ha ro på seg). 
Få roser i kinnene – Få røde kinn; få en sunt og friskt utseende.  
Få ris på blanke messingen – Få ris el. klask på bare rumpa; (jf, sitte på rumpa).  
Få ræva i gir – (Endelig) komme el. sette i gang; få opp farten. 
Få røde ører – Bli flau; skjemmes; (jf, bli het om ørene); (jf, bli rød som en hummer). 
Få rødt kort / han skulle fått rødt kort (2) – 1. Bli utvist pga. ureglementert spill i 
fotball el. håndball 2. få hard kritikk som medfører alvorlige konsekvenser for den 
som kritiseres, (f eks. utestengelse fra en funksjon); (jf, gult kort); (jf, rødt kort).   
Få rødt lys – Få stoppesignal; (jf, få grønt lys (for / til noe). 
Få sand i maskineriet – Jf, sand i maskineriet; (jf, ikke gå knirkefritt). 
Få se hva noen er laget av – Jf, vise hva man er laget av; (jf, det er jenta si). 
Få se hva som bor i noen – Jf, vise hva som bor i en; (jf, han er gutten sin). 
Få seg (en liten) en på øyet – Jf, ta (seg) en på øyet); (jf, ha noe (klart) for øyet). 
Få seg en (midt) på / i trynet – Få et slag rett i ansiktet; (jf, en ørefik). 
Få seg en blåveis – Jf, en blåveis; (jf, være blåøyd); (jf, bli blå for noe). 
Få seg en dragelse – Få seg en overhøvling; få en kraftig irettesettelse el. reprimande. 
Få seg en god latter – (Måtte) le hjertelig av noe; (også skadefro); (jf, le seg skakk).  
Få seg en kalddusj – 1. Få seg en ubehagelig overraskelse, (som gjør slutt på 
begeistringen) 2. få et uventet uhell el. nederlag; (jf, være en kalddusj). 
Få seg en karamell – 1. Bli utsatt for et slag el. et (elektrisk) støt 2. bli utsatt for en vel 
stor påkjenning, (og må ta seg igjen); (jf, slike sine sår / sårene). 
Få seg en kilevink / lusing / ørefik / karamell / kavring – Få et slag i ansiktet / kinnet / 
hodet; (jf, gi noen en kilevink); (jf, få seg en på tygga); (jf, få seg en på kjeften). 
Få seg en leksjon – Jf, gi noen en leksjon; (jf, ta noen i skole). 
Få seg en lærepenge – Få en dyrekjøpt erfaring, med tap el. skade, (som man kan ta 
lærdom av); få en advarsel for fremtiden; (jf, det / noe har vært en dyr lærepenge). 
Få seg en nesestyver – 1. Få et slag over nesen, (i ansiktet) 2. få en voldsom (men 
fortjent) irettesettelse 3. jf, få seg en lærepenge; (jf, gi noen en nesestyver). 
Få seg en på kjeften – 1. Få et slag (el. flere) i ansiktet, (jf, få en midt i planeten) 2. få 
skarp kritikk el. irettesettelse; (jf, få en / et par på snuten). 
Få seg en på tygga / trynet / snuten / kjeften – Jf, en på trynet; (jf, gi noen en på t / t). 
Få seg en skrekk i livet – Bli skremt el. forferdet (og derfor mer forsiktig senere); bli 
skrekkslagen; (jf, sette en skrekk i livet på noen). 
Få seg en skrell – 1. Få et negativt resultat mot all odds 2. få et overraskende el. 
sensasjonelt tap el. nederlag; (jf, en skrell); (jf, bite i gresset). 
Få seg en smekk – Jf, få en smekk; (jf, få et rapp over fingrene). 
Få seg en smell / gå på en smell – 1. Få et tilbakeslag el. en nedgang, (praktisk) 2. få 
en nedtur, (psykisk) 3. pådra seg en skade, (f eks. i ryggen); (jf, en smell). 
Få seg en støkk / få en støkk – 1. Plutselig bli svært forskrekket; fare sammen 2. bli 
forferdet el. bestyrtet, (over noe); (jf, sette støkk i noen); (jf, bli / være (helt) paff). 
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Få seg en trøkk / (trykk) / hun fikk seg en ordentlig trøkk i kollisjonen (1) – 1. Få et 
støt el. hard medfart 2. få en hard livserfaring el. plutselig motgang; (jf, stå for en 
trøkk).  
Få seg en vekker – Få en alvorlig påminning; få seg en kraftig advarsel, (f eks. ved en 
nestenulykke); (jf, bli vekket av sin tornerosesøvn).  
Få seg et napp – Jf, få seg et nummer; (jf, få napp); (jf, gå i rykk og nappa). 
Få seg et nummer – Ha et raskt (tilfeldig) samleie; ha sex. 
Få seg et spark – 1. Få et spark, (f eks. i leggen i fotballkamp) 2. motta en spydig 
bemerkning; bli rakket ned på; (komme med et spark til noen); (jf, ta noe på sparket). 
Få seg et spark i akterspeilet – 1. Få et spark i rumpa 2. jf, få et spark i baken. 
Få seg lest teksten – Jf, lese noen teksten; (jf, ta noen i skole); (hudflette noen). 
Få seg noe å bite i – Få seg mat; få noe å spise; (jf, få noe å bite i).  
Få sin del av kaken – Få el. sikre seg sin del av det som skal deles, (fortjenesten, 
utbyttet el. fordelene; (jf, stikke av med hele kaken); (jf, mele sin egen kake). 
Få sin fulle hyre med noe – Jf, ha sin fulle hyre med noe. 
Få sin skjebne beseglet – Få sin fremtid bestemt, stadfestet el. fastlåst. 
Få sitt – 1. Få det som faller på en; få det man tilkommer 2. få kritikk; få som fortjent. 
Få sitt navn skrevet med gullskrift – Jf, skrive sitt navn med gullskrift.  
Få sitt pass påskrevet – Få kraftig kritikk; bli frakjent all ære. 
Få skikk på noe – Bringe orden i el. rette på noe; rydde opp i noe.  
Få skikk på noen – Få orden på el. forbedre noens væremåte el. utseende. 
Få skitt under neglene – 1. Delta i arbeidet på grunnplanet; få erfaring fra det 
virkelige arbeidsliv 2. ta et skikkelig tak; (jf, på grasrota); (jf, et krafttak). 
Få skjegg på haka – 1. Få skjeggvekst 2. bli voksen; (jf, ikke ha fått skjegg på haka). 
Få skjelven – Begynne å skjelve pga. indre uro el. spenning; (jf, få en store skjelven).  
Få skuta på rett kjøl – Jf, få noe på rett kjøl; (jf, komme over kneika). 
Få smake / tåle steken – Måtte finne seg i det som følger med, (av ubehageligheter).  
Få smake pisken – Få straff el. refs; (jf, være under pisken); (svinge pisken). 
Få smake sin egen medisin / så fikk de smake sin egen medisin – Bli utsatt for det 
samme som man selv har utsatt andre for; få de samme (ufine) metoder brukt mot seg, 
som man selv har brukt mot noen; (jf, få / gi igjen med samme mynt). 
Få smaken på noe / få smak for noe – Få lyst til å beskjeftige seg med noe man 
nettopp har oppdaget el. prøvd; (jf, det / noe gir mersmak); (jf, få blod på tann).  
Få smulene fra de rikes bord – 1. Måtte nøye seg med det som blir til overs 2. komme 
i annen rekke; (jf, stemoderlig behandlet); (jf, måtte ta til takke med noe). 
Få snusen i noe – Få kjennskap til noe; få rede på noe; få nyss om noe. 
Få snøballen til å rulle / tiltaket fikk virkelig snøballen til å rulle – Få fart på sakene; 
gjøre så noe utvikler seg el. baller på seg; (jf, en snøballeffekt). 
Få snøret i bånn – 1. Oppnå det man ønsker, (også erotisk) 2. komme i gang med noe. 
Få som fortjent – Jf, få lønn som fortjent; (jf, æres den som æres bør). 
Få sparken – Bli sagt opp; måtte forlate sin stilling; (jf, bli sparket på dagen). 
Få steiner for brød – Få noe verdiløst i stedet for noe verdifullt; bli avspist med 
tomme fraser i stedet for de (trøstende) ord man trenger. 
Få stemplet på seg (som noe) – Få et omdømme el. rykte på seg om en spesiell 
egenskap el. tilbøyelighet, (f eks. tyvaktig); (jf, bli stemplet som noe). 
Få stryk – 1. Få strykkarakter til eksamen 2. få pryl el. juling; få bank. 
Få stå – Få ereksjon; få reisning; (jf, en ståpikk); (jf, stå som en bauta). 
Få ståpels, (slang) – Jf, få / ha gåsehud; (jf, skremme vettet av noen). 
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Få summet seg – Jf, summe seg; (jf, komme til sans og samling). 
Få svar på tiltale – Jf, gi svar på tiltale; (jf, som man reder, så ligger man). 
Få sveis på noe – Få orden på noe; få fart på noe; (også, ha en egen sveis på sakene). 
Få svi for noe / dette kommer du til å få svi for – Få unngjelde for noe; få bøte for 
noe; få lide for noe; (jf, hevnen er søt); (jf, svi seg på noe).    
Få sving på noe / sakene – Få fart i sakene; få noe til å gå el. fungere godt. 
Få syn for sagn – Få bekreftet noe ved å se det selv, (ved selvsyn); få stadfestet noe.  
Få så hatten passer – Få noe i rikelig mengde, særlig kritikk el. kjeft; (jf, få på 
pukkelen); (jf, ikke spare på kruttet); (jf, bære sin hatt som man vil).  
Få så ørene flagrer – Få (seg) en kraftig overhaling; få grov kjeft el. hard kritikk. 
Få taket på noe – Få til noe; mestre noe; skjønne hvordan noe skal håndteres. 
Få taket på noen – 1. Få noen i sin makt 2. mestre noen; vise seg noen overlegen.  
Få taket til å løfte seg – 1. Vekke vill begeistring el. stort bifall blant publikum, (f eks. 
ved en opptreden el. (sports) prestasjon) 2. spille el. synge forferdelig høyt.  
Få teften av noen / noe – Jf, få ferten av noen / noe; (jf, ha teft); (jf, ha god smak).  
Få teken (med / på noe) – Jf, ha / kunne / få teken (med / på noe). 
Få tiden til å gå – Beskjeftige seg med noe så man ikke kjeder seg; gjøre noe så tiden 
ikke faller så lang; (jf, fordrive tiden med noe); (jf, gå på veggen). 
Få tresmak i baken – Få en følelse av stivhet el. ubehag av å sitte på et sete av tre. 
Få tunga på gli – 1. Komme i gang med å snakke, (ofte utførlig) 2. røpe noe; ikke 
lenger holde tilbake sin mening el. kunnskap, (pga. flauhet el. frykt); (jf, spytte ut). 
Få ulivssår – Jf, et ulivssår; (jf, møte sitt Waterloo); (jf, gå på en smell). 
Få unngjelde for noe – Måtte lide el. bli straffet for noe, (f eks. sine feiltrinn).  
Få utløp for noe – 1. Få åpning til å renne ut, (væske) 2. få fritt spillerom el. 
utfoldelsesmulighet, (f eks. for sin energi) 3. få lettet el. tømt seg for noe, (om følelser 
el. meninger); (jf, få avløp for noe); (jf, flomme over av noe). 
Få valuta for pengene / vi fikk full valuta for besøket – 1. Få mye for de pengene man 
har betalt for noe 2. få stort utbytte av noe man har brukt penger, energi el. tid på.  
Få vann i munnen av noe – Få lyst el. appetitt på noe; ønske seg noe man kjenner 
lukten av, ser el. snakker om; (jf, det / noe gir mersmak). 
Få vann på mølla – Få stadfestet sin mening (med gode argumenter) og derfor kunne 
hevde den enda kraftigere enn før; snakke ivrig etter å ha fått styrket sin påstand. 
Få vatten ut av ørene – Begynne å høre ordentlig etter, når det blir snakket til en. 
Få velge fra øverste hylle – Være privilegert; få velge blant de / det aller beste. 
Få verbal juling – 1. Bli overhøvlet el. kjeftet opp 2. tape i diskusjonen. 
Få viljen sin – Få sitt ønske el. krav oppfylt, (ofte etter urimelig press), (ofte om sex). 
Få vind i seilene – Jf, ha vind i seilene; (jf, bli spredt for alle vinder).  
Få vingene stekket – Jf, stekke vingene på noen; (jf, ta noen under sine vinger). 
Få vite hvor David kjøpte ølet – Jf, vise noen hvor David kjøpte ølet. 
Få vite noe ad omveier – Få vite noe via et el. flere mellomledd; (jf, en omvei). 
Få vite noe under hånden – Få vite noe i fortrolighet el. hemmelighet, utenom de 
vanlige kanaler; (jf, komme under vær med noe); (jf, en fugl har sunget om (at)). 
Få vondt i ræva over / av noe – Jf, ha vondt i ræva over / av noe. 
Få øye på (noen / noe) / malerne har fått øye på skjærgården (2) – 1. Oppdage ved å 
se; (plutselig) legge merke til (noen / noe) 2. bli oppmerksom på el. bevisst om noe. 
Få øyne / hun har ikke fått øyne ennå (2) – 1. Få synlige øyne, (kattunge) 2. våkne.  
Få øynene opp for noe / bøndene har fått øynene opp for vikarordningen (2) – 1. Bli 
oppmerksom på el. klar over noe 2. erkjenne el. erfare noe, (og handle deretter). 
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Få ånden over seg / jeg skriver når jeg får ånden over meg – Få inspirasjon el. 
tiltakslyst; sette i gang; (jf, komme godt / skjevt ut av hoppet).  
Fåglarna vet / må vite (sve) – Jf, det vet da fåglarna; (jf, fanden vet). 
Får jeg være så fri – Kan jeg være så frimodig; kan jeg tillate meg; får jeg lov. 
Gad vite / gad vite hvor hun er nå – Brukes for å uttrykke usikkerhet om el. interesse 
for hvordan noe forholder seg; skulle gjerne vite; (ofte uten å forvente et svar). 
Gafle i seg – Spise ivrig, fort og grådig; (jf, legge i seg); (også, dytte i seg). 
Gale hunder får revet skinn – Personer som handler ubetenksomt el. for voldsomt, 
kommer lett til skade; den som er ubetenksom el. uvøren får svi for det; (jf, en hund).  
Gale streker – Spillopper; pek; puss; (også, fantestreker, revestreker el. narrestreker). 
Galimatias – Jf, et galimatias; (jf, et galmannsverk); (jf, bli gal av noe). 
Gamle - Erik – Hinmannen; djevelen; (jf, fanden og hans oldemor).  
Gamle dager – Tidligere tider; en tidligere periode i historien el. i ens liv, (jf, de gode 
gamle dager); (jf, komme for en dag); (jf, se dagens lys). 
Gamle høyder / aksjemarkedet går mot gamle høyder – Tidligere høye nivå; da noen / 
noe var på topp; tidligere storhet; (jf, i sine glansdager); (jf, en gullalder).  
Gamle kumpaner – Gode kamerater el. svirebrødre; samkjørte, ikke for korrekte 
standspersoner; (jf, være venner og vel forlikte).   
Gamle synder – 1. Brukes om noe (galt el. uheldig) som er begått tidligere 2. brukes 
om noe man har laget el. skapt tidligere, som man viser til med litt skjult stolthet.  
Gamle ørn / kriger / gutt – Brukes som kameratslig hilsen el. tiltale mellom menn; 
gode (gamle) venn; (jf, mann og mann i mellom); (jf, være en ørn til noe). 
Gammel kjærlighet ruster ikke – En gang oppstått kjærlighet taper seg ikke ved 
adskillelse el. tidens gang; (jf, tiden leger alle sår); (jf, tæres av tidens tann). 
Gammel som alle haugene – Jf, være gammel som alle haugene. 
Gammel som Metusalem / en umulig drøm, gammel som Metusalem (2) – 1. Svært 
gammel og avfeldig; eldgammel, (om person) 2. utslitt, oppbrukt el. utdatert.  
Gammel vane er vond å vende – Den atferd el. handlemåte man har lagt seg til, er 
ikke så lett å forandre; (også, inngrodd vane); (jf, ha for vane). 
Gammel vin på nye flasker / ny vin på gamle flasker – Noe allerede velkjent som man 
endrer litt og presenterer som noe nytt; (jf, helle ny vin på gamle flasker). 
Gammelt nytt – 1. En nyhet man allerede har fått med seg 2. noe som for lengst er 
kjent el. innsett; (jf, være av gammel / eldre dato). 
Gang på gang – Ved flere anledninger; stadig; igjen og igjen.  
Gangbar – Vanlig; anvendelig, gyldig el. akseptabel i en gitt situasjon; (jf, være g.) 
Gangbar mynt – Jf, noe er gangbar mynt; (jf, kaste mynt og krone).  
Ganske enkelt / det er ganske enkelt det samme – Rett og slett; simpelthen. 
Gape for høyt – 1. Forlange for mye; være for fordringsfull 2. påta seg mer enn man 
kan overkomme; legge noe for stort an; (jf, forskreve seg). 
Gape kjevene av ledd – 1. Gape høyt og inderlig 2. kjede seg grusomt. 
Gape over – 1. Romme i munnen; ta inn i munnen 2. påta seg å klare el. overskue; rå 
med; overkomme. 
Gape over for mye – Prøve å nå over mer enn man rår med el. greier; love mer enn 
man kan holde; (jf, forløfte seg); (jf, ikke holde ord). 
Gapskratte – Le høyt og gjennomtrengende; skoggerle; (jf, slå opp latterdøra). 
Gardere seg – 1. Uttale seg med forbehold el. reservasjon 2. dekke flere løsninger. 
Gardere seg mot noe – Sikre el. beskytte seg mot noe; søke å unngå å bli overrasket. 
Garve skinnet på noen – Gi noen bank; rundjule noen; (jf, redde skinnet).  
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Gatens lov – Forhold preget av anarki og uorden; (jf, jungelens lov). 
Gatens løse fugler – Byens lettsindige kvinner; gatepikene; (jf, gå på gaten). 
Gatens parlament – Brukes om det at folk øver press på myndighetene ved 
gatedemonstrasjoner el. annen utenomparlamentarisk virksomhet.  
Geberde seg / hun geberder seg som en gal – Oppføre seg; bare seg at; gjøre fakter.  
Gefundenes fressen (ty) – Jf, en gefundenes fressen; (jf, få vann i munnen av noe).   
Gemyttene kom i kok – Stemningen ble hissig el. amper; diskusjonen gikk høyt; (jf, et 
gemytt); (jf, en hissigpropp); (jf, sette sinnene i kok).  
Gi (noen) grønt lys (for / til) noe – Gi (noen) tillatelse til å starte opp noe, realisere 
noe el. fortsette med noe, (forslag, plan, handling); (jf, få grønt lys).     
Gi (noen) sin velsignelse (til noe) – Gi (noen) velvillig aksept el. samtykke (til noe).  
Gi (noen) sitt ord på noe / jeg gir deg mitt ord – Love (noen) noe fullt og fast; 
forplikte seg til noe (overfor noen); (jf, gi sitt æresord); (jf, love noe dyrt og hellig). 
Gi / la noe få frie tøyler – Gi noe fritt spillerom; holde opp med å styre noe; la noe 
komme til uttrykk el. utfolde seg uten begrensninger; (jf, gi noen frie tøyler). 
Gi / rekke noen en hjelpende hånd – Hjelpe noen; gi noen hjelp el. assistanse, (med 
noe bestemt); (jf, komme noen til unnsetning).   
Gi / selge skjorta / sin siste skjorte for noe – (Ville) gjøre hva som helst for noe; være 
parat til å ofre sine siste eiendeler for å oppnå noe; (jf, koste skjorta). 
Gi / sende svarteper videre – 1. La noen ubehagelige omstendigheter gå ut over andre 
2. overlate ansvaret for en ubehagelig avgjørelse til en annen. 
Gi / skjenne noen huden full – Skjelle ut noen voldsomt; gi noen en skikkelig 
irettesettelse; (jf, få på pelsen); (jf, våge skinnet). 
Gi / ta seg god tid – Ta det med ro; ikke forhaste seg; (jf, ha gode dager). 
Gi / vise noen fingeren – Jf, gi noen fingeren; (jf, klø (i fingrene) etter å gjøre noe). 
Gi / volde (noen) hodebry – Gi noen noe å spekulere på el. gruble over, (et problem 
som må løses); (jf, få noe å tenke på); (jf et hodebry). 
Gi avkall på noe – Si fra seg el. gi opp noe man eier, har rett til el. har mulighet til å 
få el. oppnå; (jf, bøye seg for noe); (jf, miste motet). 
Gi bakerens barn brød – Gi noen noe som vedkommende har nok av el. lett tilgang til; 
(jf, ta med torsk til Lofoten); (jf, rette baker for smed).  
Gi blaffen i noen / noe / det gir jeg blanke blaffen i – Ikke bry seg om noen / noe; 
være likeglad med noen / noe; (jf, blåse i noen / noe). 
Gi blanke søtten i noen / noe – Jf, gi fanden i noen / noe; (jf, søtten ta deg). 
Gi bryst – Gi et spedbarn melk fra brystet; amme; (også, legge til brystet) 
Gi ekko – Skape oppmerksomhet el. diskusjon i en bredere krets; (jf, gi gjenlyd).  
Gi en / sin skjerv (til noe) – Gi et bidrag (til noe), (penger el. innsats); (jf, en skjerv). 
Gi en god dag i noe – Være likeglad med noe; ikke bekymre seg om noe. 
Gi en pekepinn om noe / uttalelsen gir en pekepinn om hva vi har i vente – Gi en 
antydning om noe; være et varsel om noe; antyde en tendens for noe. 
Gi et bilde av noen / noe – Beskrive noen / noe i generelle trekk; illustrere noe. 
Gi etter – 1. Lee el. flytte seg pga. et fysisk trykk 2. oppgi å motstå psykisk press i 
form av andres krav el. følelser; (jf, føye seg (etter noen / noe). 
Gi fakkelen videre (til noen) – 1. Overlate en rolle el. et verv (til noen), (jf, overlate 
klubba til noen) 2. brukes om å bringe OL til det neste arrangør, (jf, en brannfakkel). 
Gi fanden / faen – 1. Ikke bry seg; gi blaffen; ikke gidde 2. la være; holde opp; slutte; 
kutte ut, (også som oppfordring); (jf, fanden gale meg).  
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Gi fanden i noen / noe / jeg gir (jamt / blanke) fanden i henne – Ikke bry seg om noen 
/ noe; være fullstendig likeglad med noen / noe; blåse i noen / noe; (jf, fanden heller).  
Gi fanden lillefingeren – Jf, gir man fanden lillefingeren; (jf, få fingeren). 
Gi fra seg stafettpinnen – Gi ansvaret el. vervet videre (til nestemann).  
Gi full gass / spiker / pinne / guffe / rulle – Sette i gang med full styrke; kjøre i full 
fart; legge alle krefter til; (jf, gå for full maskin); (jf, for fulle mugger).    
Gi fødselshjelp – 1. Gi mor og barn hjelp under fødsel 2. gi støtte til å starte opp noe, 
(praktisk el. økonomisk); gi hjelp til å komme over startvanskene. 
Gi gass – 1. Øke farten på et kjøretøy ved å tilføre mer brennstoff 2. utføre noe med 
stor energi og intensitet, (også, tråkke på gassen); (jf, gi full gass). 
Gi gjenklang – Vekke (positiv) oppmerksomhet; (jf, vinne gjenklang). 
Gi gjenlyd / rettsaken ga gjenlyd i vide kretser (2) – 1. Bevirke at lyd kastes tilbake; 
gi ekko 2. vekke (stor) oppsikt; skape reaksjon; (jf, et ekko). 
Gi hals / gubben ga hals som et spebarn (2) – 1. Gjø 2. rope ut; utstøte lyder, (person) 
3. kaste opp; spy; (jf, sette latteren i halsen); (jf, gå på med krum hals).  
Gi hundre / 100 prosent – Bruke alle sine krefter og evner. 
Gi igjen – 1. Levere overskytende penger tilbake til kjøper 2. reagere aktivt på kritikk 
el. erting, (jf, ta igjen); (jf, ta til motmæle). 
Gi igjen med renter – 1. Gi tilbake i økt mål el. dobbelt opp 2. hevne seg til gagns; (jf, 
gjengjelde noe med renter); (jf, betale dyrt for noe). 
Gi igjen med samme mynt – Jf, betale med samme mynt. 
Gi jernet – 1. Kjøre i høy hastighet 2. stå på; anstrenge seg til det ytterste. 
Gi katten i (noen / noe) – Gi blaffen i (noen / noe; (jf, gi fanden i noen / noe); (jf, gi 
en god dag i noen); ((jf, jeg bryr meg katten). 
Gi livstegn fra seg / ikke glem å gi livstegn fra deg – Ta kontakt med noen, (som 
venter på det); la høre fra seg; (jf, gi lyd fra seg); (jf, ikke si et kvekk / pip). 
Gi lyd – 1. Være hørbar 2. fortelle hvem el. hvor man er ved å snakke litt. 
Gi lyd fra seg – Jf, gi livstegn fra seg; (jf, ikke gi en lyd fra seg). 
Gi med den ene hånd(en) og ta med den andre – Yte noe til noen, men deretter frata 
vedkommende det el. noe annet, (f eks. ved diverse økonomiske ordninger); skaffe 
seg fortjeneste ved sin gavmildhet. 
Gi med rund hånd – Være raus el. gavmild; (jf, være rundhåndet). 
Gi mersmak – Jf, det / noe gir mersmak; (jf, få blod på tann). 
Gi noe den siste finpuss – Ta en siste sjekk og gjøre noe helt ferdig; gi noe den 
endelige form; (jf, sette kronen på verket); (jf, rosinen i pølsa). 
Gi noe et ansikt – Være en representant el. illustrasjon for noe; gi noe identitet.  
Gi noe fritt løp / hun ga sine følelser fritt løp (2) – 1. La noe forløpe el. utvikle seg 
fritt, uhindret el. uten inngrep 2. la noe få anledning til å komme fritt til uttrykk.  
Gi noe kjøtt og blod / hun gir den krevende rollen kjøtt og blod (1) – 1. Spille el. 
gestalte en teaterrolle 2. gi noe liv og vitalitet; (jf, et menneske av kjøtt og blod). 
Gi noe luft / hun gir stadig luft for sin vrede – Jf, få luft for noe. 
Gi noe næring - 1. Gi nødvendig vekststoff til noe 2. stimulere noe (f eks. ryktene); 
bidra til at noe øker el. vokser, (f eks. tro el. følelse). 
Gi noe på båten – La noe fare; gi opp noe; (jf, gi noen på båten).   
Gi noe til kjenne / endelig ga hun sin mening til kjenne – Gjøre noe klart; la andre få 
vite el. forstå noe; (jf, ta bladet fra munnen); (jf, åpne kjeften).  
Gi noen / få et trøstens ord – Gi / få trøst, oppmuntring el. støtte; (jf, trøste og bære). 
Gi noen / noe (et) godt skussmål – Jf, et skussmål; (jf, være velanskrevet hos noen). 
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Gi noen / noe dødsstøtet – Jf, få dødsstøtet; (jf, bøte med livet); (jf. bukke under). 
Gi noen / noe et skudd for baugen – Jf, få et skudd for baugen.  
Gi noen / noe fingeren / velgerne har vist EU fingeren (2) – 1. Stikke langfingeren 
skrått opp i været, og dermed uttrykke sin forakt for en person 2. avvise noen / noe; 
uttrykke mistillit el. forakt for noen / noe; (jf, få fingeren). 
Gi noen / noe fritt spill (til noe) – Jf, få / ha fritt spill (til noe). 
Gi noen / noe nådestøtet – Jf, få nådestøtet; (jf, ikke finne nåde for noens øyne). 
Gi noen / noe ulivssår – Jf, et ulivssår / ulivssår; (jf, få ulivssår) 
Gi noen albuerom – Jf, få / ha albuerom; (jf, være fri som fuglen). 
Gi noen avskjed på grått papir – Jf, få avskjed på grått papir.  
Gi noen bein å gå på – 1. Sørge for at noen ikke dovner seg 2 få noen til å gå (el. 
arbeide) hurtigere; (jf, få bein å gå på); (jf, ha et bein i hver leir).  
Gi noen blod på tann – Jf, få blod på tann; (jf, skjære tenner). 
Gi noen carte blanche (fr) (til noe) – Jf, få / ha carte blanche (til noe).   
Gi noen det glatte lag – Jf, få det glatte lag; (jf, være flatt som en ål). 
Gi noen en / et par på skallen – Gi noen en lusing; gi noen et / noen slag i hodet.  
Gi noen en bredside – Jf, fyre av en bredside; (jf, skyte spurv med kanoner). 
Gi noen en hånd (med noe) – Hjelpe noen med noe; hjelpe til (med noe). 
Gi noen en håndsrekning – 1. Gi noen hjelp med et arbeid el. gjøremål 2. støtte noen i 
en vanskelig (el. forlegen) situasjon; (jf, en reddende engel). 
Gi noen en kald skulder – Jf, få en kald skulder; (jf, bære kappen på begge skuldre). 
Gi noen en klapp på skulderen – 1. Klappe noen lett på skulderen, som en positiv gest 
2. gi noen anerkjennelse el. oppmuntring, (f eks. som ros el. belønning) 
Gi noen en leksjon – 1. Gi noen en undervisningstime 2. gi noen en irettesettelse el. 
skjennepreken, (ofte, en skikkelig leksjon) 3. få en tøff opplevelse, (til å lære av).  
Gi noen en lillefinger – Gjøre en tilsynelatende liten innrømmelse (som vil ende med 
å gjøre en helt avhengig); (jf, gir man fanden lillefingeren); (jf, få fingeren).  
Gi noen en midt i fleisen – Gi noen et slag rett i ansiktet; (jf, få en / noe rett i fleisen). 
Gi noen en midt i planeten – Gi noen et slag i panna el. skallen; gi noen en i trynet. 
Gi noen en nesestyver – Jf, få seg en nesestyver; (jf, bli tatt ved nesen). 
Gi noen en omgang (juling) – Gi noen bank; gi noen pryl; (jf, få juling). 
Gi noen en oppstrammer – Gi noen en skarp påminnelse el. korreks; (jf, en oppstiver).  
Gi noen en over fingrene – Straffe noen; irettesette noen; gi noen en lekse.  
Gi noen en overhaling – Jf, få en overhaling; (jf, en overhaling).  
Gi noen en overhøvling – Jf, få en overhøvling; (jf, en kjeftesmelle). 
Gi noen en på pukkelen – Gi noen skjenn el. kjeft; møte noen med voldsom kritikk. 
Gi noen en på tygga / trynet – Jf, få seg en på tygga / trynet / snuten / kjeften.   
Gi noen en skrape – Gi noen en reprimande el. refs; (f eks. for slurvearbeid).  
Gi noen en smekk – Jf, få en smekk; (jf, slå to fluer i en smekk). 
Gi noen en utstrakt hånd – 1. Gi noen hjelp, støtte el. sympati 2. tilby noen forsoning.   
Gi noen en varm mottagelse – 1. Gi noen en hjertelig velkomst el. en positiv 
vurdering 2. gi noen en uvennlig velkomst; gi noen en ublid el. røff behandling. 
Gi noen en varm velkomst – 1. Gi noen (som nettopp er kommet) en vennlig 
mottakelse, (ofte ved tale) 2. gjøre (helt) uventet el. overraskende kraftig motstand.  
Gi noen en ørefik – Gi noen et slag over øret el. kinnet; klaske til noen i ansiktet. 
Gi noen et eselspark – Jf, et eselspark; (jf, være sta som et esel). 
Gi noen et hint – 1. Gi noen en (indirekte) veiledning, et tegn el. råd 2. gi noen en 
påminnelse, et tips el. varsel; (jf, gi noen et vink); (jf, få et hint).  
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Gi noen et håndslag – 1. Gi noen et håndtrykk (som bekrefter en avtale) 2. gi noen 
støtte; understøtte el. begunstige noen, (særlig med penger).  
Gi noen et kikk / kick (eng) – Jf, få et kikk / kick; (jf, høre englene synge.  
Gi noen et rapp over fingrene – Jf, få et rapp over fingrene; (jf, holde fingrene vekk). 
Gi noen et spark – 1. Sparke noen med foten 2. jf, gi noen et spark i baken 3. rakke 
ned på noen; komme med spydige bemerkninger, (til el. om noen); (jf, komme med et 
spark til noen); (jf, rekke tunge til noen); (jf, sparke noen på leggen). 
Gi noen et spark i baken – Påskynde noen til (endelig) å ta seg sammen og komme 
videre; (jf, få et spark baken); (jf, trenge et spark bak / i baken / i ræva). 
Gi noen et stikk – Gi noen en ondskapsfull (ofte sårende) hentydning; (jf, et stikk). 
Gi noen et trøstens ord – Gi noen trøst; berolige el. oppmuntre noen. 
Gi noen et vink – 1. Gi noen en indirekte, men utvetydig oppfordring; gi noen en 
hentydning som ikke er til å ta feil av, (særlig et råd el. en advarsel) 2. jf, gi noen 
gode råd og vink; (jf, gi noen et hint); (jf, få et vink). 
Gi noen fingeren – Jf, gi noen / noe fingeren; (jf, få fingeren); (jf, vise noen / noe f). 
Gi noen frie hender – Jf, få / ha frie hender; (jf, være sin egen lykkes smed). 
Gi noen frie tøyler (til noe) – Jf, få / ha / gi noen frie tøyler (til noe). 
Gi noen fritt leide – 1. Gi noen adgang til å ferdes fritt 2. gi noen frihet til å handle, (f 
eks. inngå avtaler); (jf, trenge seg inn på noens enemerker).  
Gi noen fritt slag – Gi noen mulighet til å operere uten hindringer eller begrensninger. 
Gi noen fritt spillerom – Gi noen frihet til å treffe beslutninger selv; gi noen mulighet 
til å utfolde seg el. handle uten innblanding, (jf, få / ha fritt spillerom). 
Gi noen gode råd og vink – Gi noen råd og tips; gi litt av sin erfaring. 
Gi noen grå hår – Gi noen sorg, bekymringer el. ergrelser; (jf, sette grå hår i hodet p). 
Gi noen gåsehud / angsten ga meg gåsehud over hele kroppen – Jf, få / ha gåsehud. 
Gi noen hånden / hånda på noe – Ta el. trykke noens hånd som uttrykk for at en avtale 
er inngått el. som bekreftelse på et løfte; (jf, ha gode kort på hånda). 
Gi noen inn (etter noter) – Skjelle noen kraftig ut; gi noen grov kjeft el. hard kritikk.  
Gi noen juling – Jf, få juling; (jf, rundjule noen); (jf, feie noen / noe / av banen). 
Gi noen kamp til døra – Gi noen motstand el. konkurranse helt til avgjørelsen er falt; 
kjempe til mål el. til siste slutt; (jf, få kamp til døra); (jf, gjøre noen rangen stridig). 
Gi noen katten – Gi noen avskjed; sparke noen; (jf, få katten); (jf, gi katten i). 
Gi noen kniven – 1. Gi noen avskjed 2. stoppe noens prosjekt, (f eks. for å spare). 
Gi noen kurven – Gi noen avslag på et frieri; avvise noen; (jf, få kurven).  
Gi noen lang nese – Narre noen; skuffe noen (som håpet på noe); (jf, få lang nese) 
Gi noen løpepass – 1. Vise noen fra seg; jage noen fra tjenesten; si opp noen 2. 
avbryte sitt forhold til noen; vrake noen, (særlig en kjæreste). 
Gi noen moralsk støtte – Gi noen oppmuntring el. menneskelig støtte, (ikke praktisk).  
Gi noen munnkurv – Gi noen forbud mot å uttale seg (om noe) el. fortelle noe videre. 
Gi noen noe inn med teskje – Forklare noe på en detaljert og omstendelig måte, så det 
er lett å forstå, og ikke til å ta feil av; (jf, få noe inn med teskje). 
Gi noen noe med på veien – Si noe i korthet til noen, som han evt. kan bruke 
fremover, (særlig et godt råd); (jf, få et ord med på veien). 
Gi noen noe å henge hatten på – Gi noen holdepunkt for sin formodning el. mistanke; 
gi noen en (berettiget) grunn til klage el. kritikk; (jf, få / ha noe å henge hatten på).  
Gi noen noe å tygge på – Gi noen noe å gruble på el. overveie; (jf, få noe å tygge på). 
Gi noen ordet – Gi noen tillatelse til å tale el. delta i diskusjonen. 
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Gi noen på båten – Ikke bry seg om noen lenger; gi blaffen i noen; gjøre slutt på et 
forhold, (vennskap el. kjæresteforhold); (jf, gi noe på båten).  
Gi noen reisepass – 1. Avskjedige noen, (bryskt) 2. avbryte et forhold til noen. 
Gi noen sin hånd – Love en kvinne ekteskap; (jf, sette fot(en) under eget bord). 
Gi noen sitt hjerte – Jf, skjenke noen sitt hjerte; (jf, love noe dyrt og hellig). 
Gi noen sitt ja – 1. Svare ja; samtykke 2. svare ja på et frieri; si ja til giftemål.  
Gi noen sparken – Jf, få sparken; (jf, bli sparket på dagen). 
Gi noen steiner for brød – 1. Gi noen noe verdiløst i stedet for noe verdifullt 2. 
avspise noen med tomme fraser i stedet for de (trøstende) ord man trenger. 
Gi og ta – Yte noe og få motytelser, der et kompromiss er nødvendig. 
Gi opp på halvveien – Gi opp midtveis; ikke fullføre noe; (jf, møtes på halvveien). 
Gi opp ånden – Dø; trekke sitt siste sukk; (jf, ånde ut); (jf, leve og ånde for noe). 
Gi opphav til (noe) – Være årsak til (noe); gi anledning til (noe); (jf, et opphav). 
Gi pinnen / stafettpinnen videre (til noen) – 1. Gi pinnen til neste stafett-løper 2. 
overlate et verv, f eks. en formannsstilling, (til en annen); (jf, bli / være stiv som en 
pinne). 
Gi pokker i noen / noe – Være fullstendig likeglad med noen / noe; overhodet ikke 
ville ta seg av noen / noe; gi fanden i noen / noe; (jf, dra pokker i vold). 
Gi på båten – Gi opp; la fare; (jf, gi noen / noe på båten). 
Gi råd og vink (om noe) – Gi tips el. anbefalinger (om noe); gi sine oppfordringer. 
Gi seg ende over (for noen / noe) / jeg gir meg ende over for deg – Bli helt 
himmelfallen; være full av beundring (for noen / noe); være svært imponert.  
Gi seg fanden på noe – Jf, du kan gi deg fanden på at … (jf, fanden heller). 
Gi seg i kast med noe – Gå i gang med noe; begynne på noe; ta fatt på noe. 
Gi seg i snakk med noen – Innlede en samtale med noen; (jf, komme i snakk med). 
Gi seg levende over – Jf, nå gir jeg meg levende over; (jf, gi seg over). 
Gi seg lykken i vold – Søke lykken; dra langt av sted, (og la skjebnen råde).  
Gi seg mens leken er god – Jf, slutte mens leken er god. 
Gi seg noen / noe i vold / da gir vi oss havet i vold – La noen / noe ta styringen el. 
bestemme over seg; underkaste seg noen / noe; (jf, dra fanden i vold).  
Gi seg over – 1. Overgi seg 2. miste motet; fortvile 3. bli helt maktesløs el. 
himmelfallen; oppgi all motstand og la seg rive med; (jf, nei, nå gir jeg meg over).  
Gi seg selv – Være selvinnlysende; væreselvfølgelig. 
Gi seg til / slå seg til – Bli værende; slå seg til ro; (jf, slå rot). 
Gi seg til kjenne – Røpe el. fortelle hvem man er; vise hvem man (egentlig)er. 
Gi seg ut for noen / noe – Foregi å være noen / noe; late som man er noen / noe. 
Gi sin høyre arm for noen / noe – Jf, ville gi sin høyre arm for noen / noe. 
Gi sin salighets ed på noe – Sverge på noe; garantere noe; (jf, love noe dyrt og hellig). 
Gi sitt besyv med (i laget) – Gi sin mening til kjenne; gi sitt bidrag til det hele.  
Gi sitt æresord (på noe) – Love noe høytidelig; bekrefte el. forsikre noe på det mest 
bestemte; (jf, gi (noen) sitt ord på noe); (jf, på ære og samvittighet).   
Gi skinn av noe / det hele skulle gi skinn av rettferdighet – Være bare tilsynelatende; 
være bare for syns skyld; (jf, et skuebrød); (jf, et spillfekteri). 
Gi slipp på noe – Gi noe fra seg; gi avkall på noe; oppgi noe; (jf, gå glipp av noe). 
Gi steiner for brød – Jf, gi noen steiner for brød; (jf, sitte på vann og brød). 
Gi støtet til noe – Bevirke noe; tilskynde noe; være en impuls el. årsak til noe. 
Gi svar på tiltale – Gjengjelde en utfordrende, frekk el. uvennlig ytring med et svar av 
samme karakter; (jf, få svar på tiltale); (jf, svare med samme mynt).  
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Gi så det svir – Gi en betydelig sum, (så det svir på pungen); (jf, få svi for noe). 
Gi tapt – 1. Gi opp; komme til kort 2. avslutte kampen som taper; (jf, gå tapt). 
Gi tapt for overmakten – (Måtte) gi opp å kjempe mot noen / noe som er langt bedre, 
sterkere el. dyktigere; (jf, tap og vinn med samme sinn).  
Gi til beste – Fremføre noe (i en forsamling); bidra til underholdningen, (i et selskap). 
Gi utløp for sine følelser – La sin reaksjon el. følelse komme fritt til uttrykk; ikke 
legge bånd på seg; si sin oppriktige mening; (jf, få utløp for noe). 
Gi ved dørene – 1. Gi noe gratis 2. gjøre innrømmelser; (jf, ikke gi ved dørene). 
Gid (gud gi det) / gid de kom snart – Brukes som innledning til en utropssetning for å 
uttrykke ønske; (jf, måtte gudene stå oss / deg bi).  
Gid det var så vel – Bare det sto så godt til (som nevnt), (men det gjør det ikke). 
Gid fanden tok deg / henne – Brukes som uttrykk for sterk ergrelse over noen, (som 
man ønsker langt vekk); du / hun kan dra til helvete; (jf, fanden ta deg). 
Gir man fanden lillefingeren tar han hele hånda – Hvis man i en sak viser den minste 
smule imøtekommenhet utnytter motstanderen det til sin egen (urimelige) fordel; (jf, 
når man rekker fanden en lillefingeren); (jf, sno / snurre noen rundt lillefingeren). 
Gire (seg) ned – Roe seg ned; dempe seg; sette ned tempoet. 
Gire opp noen – Oppildne noen; hisse opp noen; (jf, bli / være fyr og flamme). 
Gire seg opp – Hisse seg opp; bli eksaltert, hektisk el. ivrig. 
Gjemme / ha en kniv ermet – Ha skjulte, lumske angrepsplaner; være klar til å ta 
grove midler i bruk, (for å nå sine mål); (jf, ha et ess i ermet). 
Gjemme / vokte noe som en helligdom – Gjemme / passe omhyggelig på noe 
dyrebart; verne ømt og kjærlig om noe; (jf, passe på som en smed).  
Gjengi noe ord for ord – Gjengi noe helt nøyaktig; sitere noe ordrett. 
Gjengjelde (noe) med renter (og renters rente) – Hevne seg godt og grundig ((på 
noen) for noe); la straffen være større enn skaden; (jf, gi igjen med rente). 
Gjengjelde ondt med godt – Lønne el. besvare noe ondt el. ondskapsfullt med en god 
handling el. en velgjerning; (jf, snu godsiden til); (jf, ha et hjerte av gull). 
Gjennom årene – I mange år; i alle de år; i årevis; (jf, ikke på år og dag). 
Gjennomstrømme noen / noe / en ubeskrivelig følelse av lykke gjennomstrømmet 
meg (2) – 1. Løpe gjennom, (om veske eller vannløp) 2. gi en følelse som om noe 
strømmer gjennom en 3. være en fremherskende del el. kjennetegne noe i høy grad. 
Gjennomsyre noe / hyttegrenda er gjennomsyret av nabokrangel – Prege noe fullt ut 
el. gjennomgripende, (ofte noe negativt el. uønsket); (jf, være gjennomsyret av noe). 
Gjenta bedriften – Greie noe på nytt; gjøre en betydningsfull el. imponerende 
handling el. prestasjonen om igjen, (f eks. seire i idrett); (jf, en bedrift). 
Gjenta seg (selv) – 1. Skje el. forkomme igjen 2. si igjen det man sa for et øyeblikk 
siden – ofte slik at ande kjeder seg. 
Gjespe kjevene av ledd – Gjespe i ett sett, (når man er trøtt el. kjeder seg).  
Gjett om – Brukes som et sterkt bekreftende uttrykk; ja, det skal være sikkert og visst. 
Gjett tre ganger – Brukes for å uttrykke at noe er innlysende eller lett å regne seg til. 
Gjort er gjort – Nå kan det ikke endres; det er for sent å angre; nå får vi gjøre det 
beste ut av situasjonen; (jf, det er for sent å snyte seg når nesen er borte). 
Gjøre / begå en / (stor) bommert / (skikkelig) brøler / (real) blemme / (kjempe)tabbe / 
fadese / blunder – Gjøre en (stor) feil el. dumhet; (jf, en fadese). 
Gjøre / lage sprell – Lage bråk el. oppstyr; (jf, ikke tillate seg mange sprell). 
Gjøre / si noen noe rett opp i ansiktet – Gjøre / si noe direkte og uten blygsel i nærvær 
av noen; (jf, snakke rett fra levra; (jf, si noen et par sannheter). 
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Gjøre / ta et tigersprang – 1. Foreta et raskt og langt sprang 2. gjøre et langt sprang 
med rulle i turn 3. gjøre et stort (og imponerende) fremskritt, (mot et bestemt mål). 
Gjøre ablegøyer – Lager spillopper, apestreker el. pussige påfunn; (jf, holde leven).     
Gjøre all tvil til skamme – Jf, gjøre noe til skamme; (jf, uten tvil). 
Gjøre alt som står i ens makt – Gjøra alt man kan; anstrenge seg til det ytterste (for å 
få til el. hindre noe); (jf, kjempe til siste blodsdråpe); (jf, ta seg selv i nakken). 
Gjøre alvor av noe / hun gjør nok alvor av sin trussel – La noe bli til virkelighet; gjøre 
el. gjennomføre noe; (jf, gjøre ord til handling); (jf, sette noe ut i livet). 
Gjøre anskrik – 1. Rope for å tilkalle hjelp el. varsle om noe alvorlig 2. protestere el. 
gjøre kraftige innvendinger mot noe; (jf, rope ulv); (jf, ta til motmæle mot noe). 
Gjøre blest av noen / noe – Gjøre et stort nummer av noen / noe; (jf, en ståhei). 
Gjøre bot for noe – Vise i handling at man angrer (sine synder); (jf, love bot og 
bedring); (jf, råde bot på noe); (jf, be om nåde). 
Gjøre business (eng) på noe – Tjene gode penger på noe; (jf, det er ikke min 
business); (jf, være back in business); (jf, en business). 
Gjøre butikk på noe / han gjorde god butikk på handelen – Tjene gode penger på noe. 
Gjøre comeback – Jf, et comeback; (også, få et comeback). 
Gjøre det – 1. Være tilstrekkelig til å oppfylle et behov el. ønske 2. ha samleie. 
Gjøre det godt – Lykkes i det man driver med, (f eks. arbeid el. idrett). 
Gjøre det / noe godt igjen – Avslutte en stridighet; rette opp en skade ved en god 
gjerning; (jf, krype til korset); (jf, be på sine knær). 
Gjøre det av med noen / noe / han gjorde det av med mesteren (2) – 1. Drepe noen; 
utslette noen / noe, (jf, ta noen av dage) 2. vinne over noen; beseire noen. 
Gjøre det beste ut av det – Gjøre så godt man kan selv om det ikke går så bra; (jf, 
redde stumpene); (jf, ro seg i land); (jf, holde dommedag over seg selv). 
Gjøre det forbi – 1. Gjøre slutt på et kjæresteforhold 2. ta noens el. sitt eget liv; slå i 
hjel noen; (jf, det er forbi); (jf, gå hver sin vei); (jf, ta noen av dage). 
Gjøre det helt store – Gjøre en gedigen tabbe; dumme seg loddrett ut. 
Gjøre det hett for noen – Gjøre det vanskelig for noen; skape problemer for noen; (jf, 
gjøre noen helvete hett); (jf, det er hett mellom noen). 
Gjøre det månelyst – Jf, bli månelyst; (jf, det er tegn i sol og måne). 
Gjøre det slutt – Avslutte et kjæresteforhold; slå opp; (jf, gjøre det forbi). 
Gjøre det som faller en inn – Gjøre det man får lyst til; følge sine idéer el. innfall. 
Gjøre det umulige mulig – Lykkes med noe som virker håpløst; prestere noe ingen 
tror går an el. er mulig; lykkes mot alle odds; (jf, et under). 
Gjøre en (ny) vri – Finne en lur måte å løse en (vanskelig) oppgave på; forsøke en 
annen fremgangsmåte; (jf, vri seg unna); (jf, vri seg som en orm).   
Gjøre en blemme – Jf, en blemme; (også, gå på en blemme); (jf, en blære). 
Gjøre en dyd (ut) av noe / partiet gjør en dyd ut av mangelen på partiprogram - Få noe 
som egentlig er negativt til å se positivt ut; (jf, være en dyd av nødvendighet).   
Gjøre en fjær til fem høns – Forsøke å få en problemstilling til å virke viktigere enn 
den er; overdrive sterkt; (jf, gjøre en mygg til en elefant).  
Gjøre en generaltabbe – Jf, en generaltabbe; (jf, tabbe seg ut); (jf, en kardinalfeil). 
Gjøre en god / dårlig / slett / ynkelig figur – Gjøre et godt / dårlig / slett / ynkelig 
inntrykk; virke el. fremstå på en god / dårlig / ynkelig måte. 
Gjøre en helhjertet innsats – Gjøre så godt man overhodet kan; yte maksimalt.  
Gjøre en kardinalfeil – Gjøre en stor el. avgjørende feil; (jf, en generaltabbe). 
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Gjøre en lang historie kort – Forkorte en beretning el. saksfremstilling som i hele sin 
lengde ville ta lang tid; (jf, for å gjøre en lang historie kort). 
Gjøre en mygg til en elefant – Gjøre en liten vanskelighet til et stort problem; 
overdrive; tillegge en liten sak (for) stor betydning; (jf, gjøre en fjær til fem høns). 
Gjøre en sak ut av noe – Gjøre noe til gjenstand for diskusjon el. oppmerksomhet, 
(oftest i et omfang det ikke fortjener); (jf, gjøre et nummer av noen / noe).      
Gjøre en snarvisitt til noen / noe – 1. Dra på et kort besøk til noen / noe, (jf, en 
svipptur) 2. jf, gjøre en visitt til noen / noe; (jf, lykke på reisen / på reisa). 
Gjøre en tabbe – Gjøre en grov feil av dumhet el. tankeløshet; (tabbe seg ut). 
Gjøre en ulykke på seg selv – Begå selvmord; (jf, skyte seg en kule for pannen). 
Gjøre en visitt til noen / noe – 1. Uoppfordret kommentere el. kritisere noen / noe 2. 
gjøre en kort digresjon el. avstikker til noen / noe; (jf, avlegge noen / noe en visitt). 
Gjøre en vri – Finne en lur måte å løse en (vanskelig) oppgave på. 
Gjøre ende på noen / noe – Tilintetgjøre noen / noe; gjøre slutt på noen / noe. 
Gjøre et godt / dårlig / dypt / slett / uutslettelig inntrykk på noen – Brukes for å 
uttrykke hvordan noen / noe påvirker noen; (jf, gjøre en god / dårlig figur).  
Gjøre et godt kjøp – Erverve seg en vare til særlig god pris; få noe for en billig penge. 
Gjøre et godt parti – (Være så heldig) å bli gift el. samboer med en partner som er 
svært attraktiv, særlig i økonomisk henseende; (jf, et godt gifte). 
Gjøre et helhjertet forsøk – Gjøre et oppriktig forsøk; anstrenge seg maksimalt.  
Gjøre et kupp – Gjøre et svært heldig kjøp el. anskaffelse; (jf, et kupp). 
Gjøre et røverkjøp – Gjøre et lønnsomt el. lettvint kjøp; kjøpe noe til en svært lav pris.     
Gjøre et sprell – 1. Slå seg løs og more seg 2. jf, gjøre / lage sprell. 
Gjøre et stort nummer (ut) av noen / noe – Vise noen / noe (for) stor oppmerksomhet; 
tillegge noen / noe (for) stor betydning); (jf, gjøre vesen av noen / noe) 
Gjøre et svalestup – Jf, et svalestup; (jf, en svale gjør ingen sommer). 
Gjøre et varp – 1. Gjøre et kast med not 2. jf, gjøre et kupp.  
Gjøre et ærlig forsøk – Prøve så godt man kan, (mot høye odds). 
Gjøre fakter – Gjøre gester; gi tegn ved kroppsbevegelser; (jf, geberde seg). 
Gjøre felles front mot noen / noe – Erklære sin felles motvilje mot noen / noe; 
aksjonere mot noen / noe; protestere unisont; (jf, danne en front mot noen / noe). 
Gjøre felles sak (med / mot noe) – Stå sammen om et felles prosjekt el. anliggende. 
Gjøre forretning på noe – Tjene gode penger på noe; (jf, gjøre business (på noe)). 
Gjøre forskjell på folk – Behandle folk forskjellig når man burde behandlet dem som 
likeverdig el. likt; (jf, man skal ikke skue hunden på hårene).  
Gjøre fremskritt – Bli bedre el. flinkere; utvikle seg i positiv retning. 
Gjøre furore – Vekke oppsikt el. begeistring; gjøre stor lykke; (også, vekke furore). 
Gjøre fyllest – Fungere tilfredsstillende; helt ut fylle de krav som stilles. 
Gjøre fyllest for seg – Fylle plassen sin; greie jobben; (jf, gjøre rett og skjell for seg). 
Gjøre gagn – Gjøre nytte (for seg); være til hjelp; (gjøre ugagn). 
Gjøre gagns arbeid – Utføre nyttig arbeid; være til god hjelp; (jf, et gagns menneske).  
Gjøre gale streker – Finne på spillopper; gjøre (noen) et puss el. spikk; (også 
fantestreker, narrestreker og revestreker); (jf, en spilloppmaker).  
Gjøre gode miner til slett spill – Late som man aksepterer el. er innforstått med noe, 
selv om det er ubehagelig el. utilfredsstillende for en selv; late som ingenting.  
Gjøre grimaser – Jf, skjære grimaser; (også, lage grimaser). 
Gjøre gull av gråstein – Jf, lage gull av gråstein; (også, få gull av gråstein) 
Gjøre hanebein til noen – Legge an på en kvinne; innynde seg hos en kvinne. 
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Gjøre hat trick (eng) – Score tre ganger (etter hverandre) i samme fotballkamp.  
Gjøre helomvending – 1. Snu seg i motsatt retning 2. skifte mening; ombestemme 
seg; (jf, gjøre kuvending); (jf, snu på flisa); (jf, tenke seg om to ganger).   
Gjøre hverken fra eller til – Ikke ha noen virkning; ikke bety noe som helst. 
Gjøre i buksa / gjøre på seg / gjøre seg ut – Bæsje i buksa el. bleien.  
Gjøre karriere – Gjøre det godt; avansere raskt på sin arbeidsplass el. i sitt yrke. 
Gjøre knefall for noen / noe – Underkaste seg noen / noe; lefle for noen. 
Gjøre korsets tegn – Jf, korse seg; (jf, ha et kors å bære); (jf, et kors). 
Gjøre kort prosess (med noen / noe) – 1. Avstraffe el. henrette noen raskt og resolutt 
2. avfeie noen 3. handle raskt og lite omstendelig; (jf, ta noe ved roten). 
Gjøre krus på noen – Gjøre stas på noen; hedre noen; smigre noen.  
Gjøre kur til noen – Flørte med el. kurtisere noen; prøve å innynde seg hos noen. 
Gjøre kuvending – 1. Kuvende med seilbåt 2. overraskende skifte standpunkt el. 
endre holdning; gjøre helomvending, (oftest om mening el. argumentasjon). 
Gjøre kvalm – Jf, lage kvalm; (jf, bli kvalm av noen / noe). 
Gjøre kål på noe – 1. Spise el. drikke opp (det siste) av noe 2. gjøre ende på noe; 
tilintetgjøre noe; ødelegge noe; (jf, få bukt med noe). 
Gjøre kål på noen – 1. Gjøre det av med noen; drepe el. uskadeliggjøre noen 2. vinne 
over noen; (jf, lage hakkemat av noen); (jf, knuse noen). 
Gjøre lite av seg – 1. Være tilbaketrukket; ikke markere seg el. stikke seg frem 2. 
være nøytral; merkes lite, (f eks. om smak el. inntrykk); (jf, gjøre mye av seg).  
Gjøre livet surt for noen – Lage vanskeligheter el. ubehageligheter for noen. 
Gjøre lykke (hos noen) – Vekke begeistring el. glede (hos noen), (f eks. publikum). 
Gjøre lykke hos damene – Være godt likt av damene; ha dametekke; (jf, en casanova). 
Gjøre lykke som noe – Ha stor suksess (hos noen) som noe, (f eks. som sanger). 
Gjøre manns jobb – Gjøre en svært god jobb; ta et krafttak; (jf, gjøre vei i vellinga). 
Gjøre mine til (å gjøre) noe – Med en handling, en bevegelse el. et bestemt 
ansiktsuttrykk antyde hva man vil el. akter å gjøre; (jf, ikke gjøre mine til). 
Gjøre miner – Gi tegn ved grimaser el. spesielle ansiktsuttrykk, (jf, gjøre grimaser).  
Gjøre mye av seg – Jf, gjøre lite av seg; (jf, være tone angivende). 
Gjøre narr av noen / noe – Spotte el. håne noen / noe; snakke nedlatende om noen / 
noe; (jf, holde noen for narr); (jf, kaste noen blår i øynene). 
Gjøre natt til dag – Arbeide el. være aktiv om natta, (og sove om dagen); være oppe 
til langt på natt; (jf, snu døgnet); (jf, et B – menneske).  
Gjøre noe av fri vilje – Gjøre noe frivillig; gjøre noe etter eget valg. 
Gjøre noe av pur djevelskap – Gjøre noe av ren ondskap el. av vond vilje. 
Gjøre noe av vanvare – Komme til å gjøre noe pga. uoppmerksomhet el. manglende 
påpasselighet; (jf, tabbe seg ut); (jf, tråkke i salaten). 
Gjøre noe bak noens rygg – Gjøre noe uten noens vitende el. samtykke; gjøre noe i 
noens fravær; (jf, gå bak noens rygg / ryggen på noen). 
Gjøre noe egenhendig – 1. Gjøre noe uten hjelp; lage noe selv 2. bestemme noe selv, 
uten å rådføre seg med andre; (jf, ta saken i egen hånd). 
Gjøre noe for spøk – Gjøre noe bare for moro; uten å mene det alvorlig. 
Gjøre noe fort og gæli – Slangpreget uttrykk for å gjøre noe uten å tenke seg om el. på 
en lite strukturert og målrettet måte; (jf, uten mål og med). 
Gjøre noe først som sist – Jf, først som sist; (jf, bedre sent enn aldri) 
Gjøre noe godt igjen – Gjøre opp for en urimelighet el. uoverensstemmelse; bilegge 
en strid; rette opp en skade ved en god gjerning; (jf, råde bot på noe). 
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Gjøre noe halvhjertet – Gjøre noe på en overfladisk måte, uten å gå fullt inn for det. 
Gjøre noe helhjertet – Gjøre noe grundig og med full innsats el. begeistring. 
Gjøre noe hokuspokus – (Jf, et hokuspokus); (jf, ikke være noen heksekunst). 
Gjøre noe i / til måfå / jeg gikk dit til måfå – Gjøre noe til ingen nytte; gjøre noe 
forgjeves; (jf, gjøre noe på måfå); (jf, på måfå); (jf, på lykke og fromme). 
Gjøre noe i all hemmelighet – Gjøre noe i det stille, uten at noen vet om det.  
Gjøre noe i beste mening – Gjøre noe som er ment positivt, men som ikke blir godt 
mottatt el. blir feil; (jf, handle i god tro); (jf, en bjørnetjeneste).  
Gjøre noe i blinde – 1. Gjøre noe uten å kunne se noe 2. gjøre noe uten å se seg for 3. 
gjøre noe uten (mulighet for) å tenke seg om el. planlegge; (jf, famle i blinde). 
Gjøre noe i god tro – Jf, handle i god tro; (jf, tro kan flytte fjell). 
Gjøre noe i samme slengen / sveiven – Gjøre noe samtidig el. på en gang; gjøre noe 
mens man er i gang; (jf, ha mange jern i ilden); (jf, være i full sving). 
Gjøre noe i tide – Gjøre noe før det er for sent; gjøre noe til passe tid; (jf, i rett tid). 
Gjøre noe i utrengsmål – Jf, i utrengsmål; (jf, kaste perler for svin). 
Gjøre noe med blødende hjerte – Gjøre noe mot sitt ønske; gjøre noe med sorg. 
Gjøre noe med fullt overlegg – Gjøre noe som er helt bevisst el. grundig tenkt i 
gjennom, (og som regel til ens egen fordel); (jf, med viten og vilje).  
Gjøre noe med glede – Jf, med glede; (jf, hilse noe med glede); (jf, en glad laks). 
Gjøre noe med hodet under armen – Gjøre noe overilt el. uten å tenke seg om, (f. eks. 
treffe en beslutning); (jf, ha hodet på rett plass), (jf, bruke hodet). 
Gjøre noe med kirurgisk presisjon – Gjøre noe på en strengt nøyaktig måte; 
gjennomføre noe komplisert på en perfekt måte; (jf, en mester).  
Gjøre noe med nennsom hånd – Jf, med nennsom hånd; (jf, være stø på labben). 
Gjøre noe med velberådd hu – Gjøre noe med vilje; gjøre noe etter å ha tenkt seg 
grundig om; gjøre noe etter moden overveielse; (jf, være gram i hu). 
Gjøre noe med venstre hånd – Gjøre noe uten å anstrenge seg el. konsentrere seg, 
(fordi man prioriterer noe annet), (jf, et venstrehåndsarbeid).  
Gjøre noe med vilje – Gjøre noe med overlegg, (og ikke tilfeldig el. ved et uhell). 
Gjøre noe med vitende og vilje – Gjøre noe med forsett og med full klarhet over de 
(uheldige el. onde) følger ens handling(er) kan få; (jf, med velberådd hu). 
Gjøre noe med åpne øyne – Gjøre noe uten overdreven optimisme; gjøre noe med en 
realistisk oppfatning om resultatet el. nytten; (jf, få øynene opp for noe). 
Gjøre noe overilt – Gjøre noe forhastet el. ubetenksomt; gjøre noe uhensiktsmessig. 
Gjøre noe på egen hånd – Gjøre noe el. handle alene, selvstendig el. på eget initiativ; 
gjøre noe uten andres hjelp el. innblanding; (jf, greie brasene). 
Gjøre noe på fandenskap / faenskap / faen – 1. Gjøre noe på spetakkel el. for fanteri 2. 
gjøre noe av ondskap, (jf, gjøre noe av pur djevelskap); (jf, på faen).  
Gjøre noe på flekken – Gjøre noe med en gang, straks el. øyeblikkelig; handle 
brennfort; (jf, på flygende flekken); (jf, ikke komme av flekken). 
Gjøre noe på fyrabend – Gjøre noe på fritiden, etter ferdig arbeidsdag.  
Gjøre noe på kommando – 1. Handle etter en befaling el. direkte oppfordring 2. gjøre 
noe omgående og uten diskusjon; (jf, være under pisken); (jf, en tyrann).  
Gjøre noe på leven – Gjøre noe for moro el. på spøk; (jf, holde leven (med noen)). 
Gjøre noe på liksom – Late som man gjør noe; gjøre noe for syns skyld el. på skøy.  
Gjøre noe på lykke og fromme – Gjøre noe tilfeldig el. på slump, (og håpe det beste). 
Gjøre noe på moro – Gjøre noe på skøy el. fleip; (jf, ha moro av noe); (jf, være med 
på moroa); (jf, nå begynner det å bli moro); (jf, le seg i hjel). 
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Gjøre noe på måfå / gå rundt på måfå – Gjøre noe usystematisk el. uten noe mål; gjøre 
noe på slump; (jf, gjøre noe i / til måfå); (jf, uten mål og med).  
Gjøre noe på null komma niks – Jf, på null komma niks; (jf, være et null).  
Gjøre noe på si / han skriver noveller på si – Drive med noe utenom el. i tillegg til sin 
hovedvirksomhet; (jf, ha noen / noe på si); (jf, et sidespor).  
Gjøre noe på trass – Gjøre noe for å få fram viljen sin; være ulydig el. oppsetsig. 
Gjøre noe rett foran nesen på noen – Gjøre noe i noens nærvær el. i full offentlighet; 
gjøre noe helt åpenlyst; (jf, snappe noe foran nesen på noen). 
Gjøre noe til skamme / mine betenkeligheter ble gjort til skamme – Vise at noe var 
grunnløst el. uberettiget; (jf, gjøre all tvil til skamme); (jf, gjøre noen til skamme). 
Gjøre noe uten å kny – Gjøre noe uten å protestere; gjøre noe uten å klage el. sutre.  
Gjøre noen en bjørnetjeneste – Gjøre noe for noen som man tror er til gagn, men som 
i virkeligheten er til skade, (for den det gjelder); (jf, gjøre noe i beste mening).  
Gjøre noen et hode kortere – 1. Henrett noen ved å hogge hodet av; slå i hjel noen, (jf, 
halshugge noen) 2. brukes som spøkende trussel om straff el. hevn. 
Gjøre noen et pek / puss / spikk – Brukes om ulike påfunn, skøyerstreker el. 
fantestreker; (jf, et pek); (jf, en skøyer); (jf, spille noen et puss).  
Gjøre noen helvete hett / helvete hett for noen – Gjøre livet forferdelig for noen; gjøre 
situasjonen   uutholdelig for noen; genere el. plage noen, (med trusler el. utskjelling). 
Gjøre noen rangen stridig – Utfordre noen til kamp om hans posisjon el. stilling; 
fremstå som konkurrent el. rival til noen, (også om førsteplassen). 
Gjøre noen til hakkemat – Jf, lage hakkemat av noen; (jf, lage plukkfisk av noen).   
Gjøre noen til lags / «til lags åt alle kan ingen gjæra» – Tekkes noen; gjøre noen 
tilfreds, glad el. fornøyd, (ved å være imøtekommende); (jf, være noen til lags).  
Gjøre noen til latter – Gjøre narr av noen; dumme ut noen, (i andres påsyn). 
Gjøre noen til narr – Jf, gjøre noen til latter; (jf, holde noen for narr). 
Gjøre noen til skamme / svalen gjør mang en byggmester til skamme – Overgå noen i 
en grad som får noen til å føle det pinlig; (jf, gjøre noe til skamme). 
Gjøre noen til syndebukk – Jf, en syndebukk; (jf, bli gjort til syndebukk). 
Gjøre opp et mellomværende – 1. Avklare et regnskaps - el. pengeforhold mellom to 
parter 2. avslutte en uenighet el. konflikt; (jf, ha en høne å plukke med noen).  
Gjøre opp for seg – Betale det man skylder; betale for seg, (også for evt. skade). 
Gjøre opp på kammerset – Greie opp i en privat uoverensstemmelse; snakke ut; (jf, ta 
et oppgjør på kammerset); (jf, under fire øyne); (jf, gå i strupen på noen).   
Gjøre opp sitt bestikk – Skaffe seg overblikk; beregne el. vurdere sin egen situasjon.  
Gjøre på seg – Jf, gjøre i buksa; (jf, ikke ville være i noens bukser). 
Gjøre rampestreker – Gjøre ugagn; finne på noe fanteri; (jf, en rampestrek). 
Gjøre regning med noe – Anta noe; formode noe; forvente noe; (jf, ikke g). 
Gjøre regning uten vert – Glemme el. se bort fra viktige ting som senere skaper 
vansker; planlegge noe ut fra forutsetning som ikke holder; forregne seg.       
Gjøre rent bord – 1. Legge frem alt; tilstå alt (og skape forsoning og kunne starte på 
ny frisk) 2. ta med alt; bringe orden i sakene, (f eks. før ferien) 3. vinne alt i en 
sportskonkurranse, (jf, ta rubbel og bit); (jf, rydde (opp) i noe); (jf, en storeslem).  
Gjøre rett for maten – Gjøre god nytte for seg; være til gagn; (jf, en hjelper i nøden). 
Gjøre rett og skjell for seg – Oppfylle sine forpliktelser, (på en rettferdig måte); gjøre 
nytte for seg; (jf, gi noen en hjelpende hånd); (jf, en guds gave). 
Gjøre rett og skjell (mot alle) – Gi (alle) en rettferdig behandling; være upartisk. 



                                                               
 

269 

Gjøre seg – 1. Ta seg godt ut; fremtre på en fordelaktig måte 2. ha positiv virkning el. 
bidra til suksess; sette en spiss på noe; (jf, det hadde gjort seg). 
Gjøre seg (selv) umulig – Gjøre seg vanskelig å ha med å gjøre; oppføre seg så tåpelig 
at man ikke lenger blir respektert, (og kanskje mister sin stilling); slå seg vrang. 
Gjøre seg (sine) tanker om noe – 1. Trekke (sine) slutninger om noe; tenke over noe 
2. ha kritiske tanker om noe; tvile på at noe er klokt el. fornuftig, (jf, tenke sitt). 
Gjøre seg bort – Tabbe seg ut; rote det til (for seg); mislykkes. 
Gjøre seg bred til bens – Være standhaftig el. egenrådig, (i en bestemt situasjon).  
Gjøre seg den umak å … / gjør deg den umak å lese gjennom dette for meg - Ta det 
strev, besvær el. den møye det er å …, (jf, umake seg med noe). 
Gjøre seg dum – 1. Late som man ikke forstår el. skjønner noe (spesielt) 2. late som 
man ikke kjenner til el. vet om noe (bestemt); (jf, ikke fortrekke en mine).  
Gjøre seg flid med noe – Anstrenge seg for å gjøre noe best mulig; arbeide 
møysommelig med noe; (jf, ta seg selv i nakken); (jf, skjerpe seg). 
Gjøre seg fore med noe – Gjøre noe detaljert og grundig; være nøye i utførelsen. 
Gjøre seg gjeldende – 1. Gjøre seg bemerket; bidra aktivt; hevde seg ved å være blant 
de beste 2. være tilstede; være relevant; (jf, være mann for sin hatt). 
Gjøre seg hard – 1. Stå imot når det røyner på 2. ikke la noe gå inn på seg; (jf, 
stålsette seg); (jf, tåle en støyt); (jf, ha nerver av stål).   
Gjøre seg kostbar – 1. Stille seg motvillig så man må presses el. overtales til noe, 
(som man gjerne vil) 2. nøle med å være med på det som foreslås el. ønskes. 
Gjøre seg lekker – 1. Stase seg opp; gjøre seg tiltrekkende 2. opptre innsmigrende; 
forøke å innynde seg hos noen 3. forsøke å gjøre seg interessant el. dypsindig. 
Gjøre seg liten – 1. Krype sammen så godt man kan 2. vise seg smålig; nedverdige 
seg, (skylde på noen svakere) 3. ydmyke seg; krype (for noen), (jf, kjenne seg liten). 
Gjøre seg lystig over noen / noe – Le el. gjøre narr av noen / noe. 
Gjøre seg lystig på noens bekostning – Gjøre noen til latter; latterliggjøre noen. 
Gjøre seg morsk – Ta på seg en bister el. streng mine; (prøve å) virke sint. 
Gjøre seg selv – Være svært lett; (jf, gå av seg selv); (jf, gå som fot i hose). 
Gjøre seg selv en bjørnetjeneste – Jf, gjøre noen en bjørnetjeneste. 
Gjøre seg sine tanker (om noe) – 1. Gjøre seg bestemte tanker (om noe bestemt) uten 
å røpe dem 2. gi uttrykk for sine overveielser el. anfektelser (om noe).  
Gjøre seg spas med / de gjorde seg spas med at sjefen tabbet seg – More seg over. 
Gjøre seg sukkersøt – Fremstå overdrevent søt og vennlig; innynde seg. 
Gjøre seg til – 1. (Forsøke å) innsmigre seg hos noen 2. briske seg; blære seg 3. 
oppføre seg tilgjort; gjøre grimaser; (jf, gjøre seg lekker). 
Gjøre seg til herre over noe – Gjøre seg til hersker over noe; (jf, herre min hatt. 
Gjøre seg til latter – Dumme seg ut; skjemme seg ut; blamere seg; (jf, bli til latter). 
Gjøre seg til spott og spe – Jf, til spott og spe; (jf, bli til spott og spe). 
Gjøre seg til talsmann for noen / noe – 1. Argumentere for noe på egne og andres 
vegne 2. uttale seg som selvbestaltet agitator; (også, talsperson og talskvinne). 
Gjøre seg til tyv (for så lite) – Stjele (noe med lav verdi). 
Gjøre seg umake (med noe) – Gjøre sitt beste; gjøre seg flid med noe. 
Gjøre seg umulig – Gjøre seg upopulær el. uønsket et bestemt sted som følge av 
upassende el. provoserende opptreden; forspille sin sjanser. 
Gjøre seg uttilbens – 1. Gå med å med fotbladene vendt utover 2. være gjenstridig. 
Gjøre sin borgerplikt – 1. Gjøre det som forventes av en, (særlig i en bestemt 
situasjon) 2. avgi stemme ved offentlige valg; (jf, være sitt ansvar bevisst). 
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Gjøre sin lykke – Oppnå lykke, suksess el. fremgang; (jf, gjøre lykke). 
Gjøre sine hoser grønne – 1. Innynde seg hos noen; forsøke å få suksess hos noen 2. 
gå på frierferd; (jf, gå / være på frierføtter). 
Gjøre sine saker bra – Lykkes med noe; utføre noe på en god måte. 
Gjøre sitt – 1. Bidra med alt man kan og greier; ta sin del av oppgaven 2. bidra til at 
noen / noe utvikler seg i en bestemt retning; (også, gjøre mitt (til / for)). 
Gjøre sitt fornødne / han gjorde sitt fornødne bak en busk – Gå på do; (jf, slå lens). 
Gjøre sitt inntog / juletreet gjorde sitt inntog i Norge på 1800-tallet – 1. Komme for 
fullt; bli vanlig 2. bli innført på et nytt sted el. fagfelt; (jf, holde sitt inntog). 
Gjøre sitt ytterste – Gjøre sitt beste; gjøre alt det man overhodet kan. 
Gjøre skam på noen – 1. Skjemme ut noen; bringe noen i vanære 2. være bedre enn 
noen; utklasse noen; (jf, gjøre noen til skamme); (jf, ikke gjøre skam på noen).   
Gjøre skjell for seg – Jf, gjøre rett og skjell for seg; (jf, en arbeidsmaur). 
Gjøre som fanten / jeg må gjøre som fanten – Brukes for å uttrykke at man må forlate 
stedet el. vertskapet så snart man har spist opp den maten man er blitt servert. 
Gjøre som strutsen – Jf, stikke hodet i sanden; (jf, en strutsepolitikk). 
Gjøre stas på noen / noe – Vise noen / noe stor oppmerksomhet; hylle noen / noe; 
gjøre svært mye ut av noe; (jf, gjøre ære på noen); (jf, bære noen på gullstol).  
Gjøre store penger (på noe) – Tjene grovt (på noe); (jf, tjene penger som gress). 
Gjøre store øyne – Bli synlig forbauset; se forbløffet ut; (jf, bli målløs); (jf, bli / være 
storøyd); (jf, ikke få øynene fra noen / noe); (jf, en øyenslyst).    
Gjøre strandhogg / strandhugg – 1. Gjøre et plutselig overfall på en kyst, (f eks. 
vikingene) 2. jf, gå på strandhogg / strandhugg; (jf, hogge ned for fote). 
Gjøre studier i marken – Foreta studier el. undersøkelser i naturen el. i det praktiske 
liv; (jf, arbeide i felten); (jf, en upløyd mark / upløyd mark). 
Gjøre susen / litt kardemomme i vaflene gjør susen – Gjøre at noe går el. blir bra; 
være årsaken til suksessen; (jf, ikke bli den helt store susen).   
Gjøre svart til hvitt – Fordreie sannheten (på en snedig måte); prøve å gjøre noe til det 
motsatte av hva det er; (jf, snu tingene på hodet); (jf, en hvit løgn). 
Gjøre svenske av seg – 1. Bli svensk statsborger, (spesielt i unionstiden) 2. stikke av 
el. fordufte; utebli, (på en svikefull måte); (jf, søta bror).  
Gjøre tilnærmelser overfor noen – 1. Forsøke å oppnå et bedre forhold til noen; 
innynde seg hos noen 2. jf, legge an på noen; (jf, gjøre sine hoser grønne).  
Gjøre ugagn – Gjøre (rampete) skade; begå pøbelstreker; (jf, gjøre gagn). 
Gjøre underverker – Ha en utrolig stor effekt (på noe spesielt); bevirke stor lettelse; 
forandre til det merkbart bedre; (jf, et vidundermiddel). 
Gjøre utslaget – Være avgjørende for utfallet av noe; avgjøre en sak. 
Gjøre vei i vellingen / vellinga – Brøyte seg frem; få tingene unna; ordne opp så 
ingenting hindrer en i å nå sine mål; (jf, få fart på sakene); (jf, rive snerken av grøten).  
Gjøre vesen av noen / noe – Vise noen / noe stor oppmerksomhet; tillegge noen / noe 
(for) stor betydning; (ofte, mye el. stort vesen); (jf, gjøre stort nummer (ut) av noe). 
Gjøre vesen av seg – Vekke oppsikt; tiltrekke seg oppmerksomhet. 
Gjøre vondt verre / det vil bare gjøre vondt verre – Bidra til å øke vanskelighetene. 
Gjøre ære på maten – Vise at man setter pris på maten, (særlig ved å spise mye). 
Gjøre ære på noen – Hedre, hylle el. rose noen; (jf, gjøre stas på noen); (jf, ha æren 
for noe); (jf, æres den som æres bør); (jf, skamrose noen). 
Gjøren og laden / hun er real i all sin gjøren og laden – Gjøremål og atferd; det man 
gjør og unnlater å gjøre; (jf, ikke gjøre en flue fortred). 
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Glansdager / glansdagene / Hjallis i sine glansdager / for hvalfangsten er glansdagene 
for lengst forbi – Storhetstid; tiden da noen / noe var på topp el. hadde suksess. 
Glansen er gått av noen / noe – 1. Den ytre skjønnhet el. storhet er forsvunnet fra 
noen 2. spenningen med el. entusiasme for noe er borte; (jf kaste glans over noe). 
Glatt som en barnerumpe – Jf, være glatt som en barnerumpe. 
Glatt som en ål – Jf, være glatt som en ål; (jf, være sleip som en ål). 
Glatte over noe – Mildne el. dempe noe, (ofte en uttalelse); bagatellisere noe. 
Glede seg for tidlig / du må ikke glede deg for tidlig – Glede seg over noe som senere 
viser seg å slå feil el. ikke bli noe av; (jf, ta gleden på forskudd). 
Glede seg som en unge – Glede seg enormt (til noe spesielt); være full av forventning. 
Glede seg som et (lite) barn til juleaften – Jf, glede seg som en unge. 
Gleden er på min side – Brukes som høflighetsfrase, som gjengjeldelse for en takk el. 
ros; det er jeg som skal takke; (jf, takk i like måte / i lige måde).  
Glefse etter noen / hun glefset etter meg da jeg gikk (2) – 1. Forsøke å bite noen 2. 
sende sinte slengord etter noen. (Også, glefse / jafse i seg maten). 
Glemme seg (bort) – Gjøre noe uten å tenke; være ubetenksom; forløpe seg. 
Glemselens slør – Brukes om tendensen til å glemme el. fortrenge; (også, hente fram 
fra glemselen); (jf, lette på sløret); (jf, trekke glemselens slør over noe).  
Gli fra noen / hverandre – Utvikle seg vekk fra noen / hverandre; miste kjærlige el. 
vennskapelige følelser for noen / hverandre; (brukes ofte om årsak til samlivsbrudd). 
Gli ut / dispensasjonene fra loven har glidd ut (2) – 1. Gradvis forsvinne el. holde opp 
2. fjerne seg mer og mer fra det rette forhold el. den riktige oppgave; utarte. 
Gli ut av hendene på noen – 1. Miste noe; ikke greie å holde grepet i noe 2. (likevel) 
ikke greie å få tak i el. oppnå noe; gå glipp av noe, (man hadde håpet på). 
Glimre med sitt fravær – 1. Ikke være tilstede 2. vekke oppmerksomhet, skuffelse el. 
forargelse ved ikke å være tilstede, (som alle forventet el. håpet). 
Glimt i øyet – Jf, ha (et) glimt i øyet; (jf, med glimt i øyet). 
Glimte til – Vise noe av sitt beste en liten stund; (jf, ha et lyst øyeblikk). 
Glippe – 1. Gli; ikke holde; løsne 2. slå feil; mislykkes 3. gå glipp av noe man ønsket. 
Glippe ut av noen / det glapp bare ut av meg – Ufrivillig komme til å si noe. 
Glitter og stas – Strålende (og ofte billig) pynt; (jf, gjøre stas på noen).   
Glo som ei ku på en rødmalt port – Stirre vedvarende el. uforstående på noe. 
Glo øynene ut av hodet på seg – Brukes om el. til noen som er irriterende nysgjerrig 
el. bare står og glaner; (jf, stirre seg blind på noe). 
Gløtte på øyenlokkene – 1. Åpne øynene; våkne 2. gidde å se el. høre etter; bry seg.   
Gnage / du gnager på det samme (4) – 1. Bite el. skrape med fortennene 2. gnisse; 
skrape; slite 3. nage; plage el. ri (noen) 4. gnåle; mase. 
Gni salt i såret – Jf, strø salt i såret; (jf, gjøre vondt verre).   
Gni seg i hendene – Glede seg (stort) over noe; (ofte av egoistiske grunner).  
Gni seg i øynene – 1. Jf, gni søvnen ut av øynene 2. jf, måtte gni seg i øynene. 
Gni seg innpå / oppover noen – Være påtrengende og innsmigrende overfor noen.     
Gni søvnen ut av øynene – Gni seg i øynene for å føle at man våkner lettere. 
God bedring – 1. Brukes som avskjedshilsen til en person som er syk, (med ønske om 
bli frisk el. bedre) 2. brukes som ironisk avskjed til noen man er uenig med. 
God dag mann, økseskaft – 1. Brukes for å uttrykke at det noen svarer ikke har noe 
med spørsmålet å gjøre; et meningsløst svar 2. brukes ved språklig misforståelse el. 
tåpelig dialog; (jf, plapre / plapre i veg om løst og fast).  
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God fornøyelse / riktig god fornøyelse (1) – 1. Brukes for å ønske noen lykke til med 
noe 2. brukes ironisk til noen man synes gjør noe dumt, som man er uenig i.  
God latin – Oppfatning, adferd el. fremgangsmåte som er allment akseptert el. regnes 
for den rette; (jf, det er god latin); (jf, det / noe er gresk for meg). 
God som gull – Jf, være god som gull; (jf, være gull verdt).    
God tone / det er en god tone i forhandlingene (1) – 1. God el. vennlig stemning 2. 
vanlig el. anerkjent oppførsel, (jf, skikk og bruk); (jf, ikke være god tone). 
Gode busser – Gode venner, kamerater el. kompiser. 
Gode gud / gode gud for et vær – Brukes som mildt kraftuttrykk for å uttrykke 
forskrekkelse el. misnøye; (jf, hva i herrens navn); (jf, himmel og hav). 
Godgjøre seg / la sausen stå og godgjøre seg litt (1) – 1. Vente en stund for å få den 
riktige smak el. fylde, (om mat) 2. nyte el. kose seg, (særlig med mat).  
Gods og gull – Rikdom; verdifulle eiendeler; eiendom; (jf, vinne gods og gull). 
Godskrive noen noe – 1. Innføre et beløp på noens konto 2. anføre noen til noens 
fordel; regne noe som noens fortjeneste; (jf, kreditere noen noe). 
Godt begynt er halvt fullendt – Brukes for å uttrykke at en god begynnelse på noe 
øker muligheten for en vellykket fortsettelse og avslutning. 
Godt brølt, løve – Brukes som anerkjennende kommenter til noen som har kommet 
med en rammende el. klok bemerkning; vel talt; godt sagt. 
Godt og vel / det er godt og vel 10 år siden jeg fikk det – Litt mer enn; litt over. 
Godt som gull – Jf, være godt som gull; (jf, være god som gull). 
Godte seg over noe – 1. Føle stille glede over noe 2. fryde seg over noe på en 
ondskapsfull el. skadefro måte; (jf, noen kan bare ha det så godt).  
Godtfolk – 1. Folk flest; bra folk 2. brukes i tiltale; ærede forsamling; folkens. 
Godtgjøre noe – 1. Yte kompensasjon for noe; erstatte el. refundere noe 2. påvise 
riktigheten av noe; dokumentere el. bevise noe; (jf, tort og svie). 
Gokk / han var distriktslege langt oppe i gokk – 1. Brukes om et tenkt sted langt vekk 
(i Norge) 2. Nord – Norge, (nedsettende); (jf, bo / ligge langt utenfor folkeskikken).   
Goodwill (eng) – 1. Velvilje og positivt omdømme, (som en person el. et firma nyter); 
2. verdien av et firmas navn og kundekrets; (jf, bli svartelistet).  
Grafse etter noe / hun grafset begjærlig etter flasken – Ta el. gripe etter noe på en 
uforsiktig el. grådig måte; (jf, famle etter noe); (jf, legge sin klamme hånd på noe). 
Grafse i andres privatliv – Brukes om å være (unormalt) opptatt av andres personlige 
forhold el. følelsesliv, (særlig kjærester og seksualliv).  
Grafse til seg (noe) – Få tak i noe på en fremfus, frekk el. grådig måte. 
Grand galla (fr) – 1. En høytidelig og storslått fest 2. høyeste grad av formelt og 
stivpyntet antrekk; (jf, ferdes i de høye sirkler); (jf, sitte godt i det). 
Granske hjerter og nyrer – Granske noens innerste tanker, sinnelag el. følelser, (for å 
finne en forklaring el. skjult hensikt) (jf, ransake hjerter og nyrer).  
Grasrota – Jf, en grasrot / grasrota; (jf, på grasrota); (jf, arbeide på golvet). 
Grave dypt i lomma – Betale (vel) mye; betale mer enn man egentlig har råd til. 
Grave frem – 1. Finne selv om det er vanskelig, f eks. fordi man nesten har glemt 
gjemmestedet 2. hente frem fra en skjult, glemt el. usynlig tilstand. 
Grave grøfter – 1. Lage grøfter f.eks. med spade 2. skape splid og uenighet. 
Grave ned stridsøksa – Jf, begrave stridsøksa; (jf, stikke sverdet i sliren / skjeden). 
Grave opp – 1. Grave grøft(er) 2. hente frem fra en skjult, glemt el. usynlig tilstand. 
Grave opp / fram stridsøksa – Innlede en strid el. en konflikt, (også i spøk). 
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Grave seg ned / vi kan ikke grave oss ned av den grunn (3) – 1. Grave en skyttergrav, 
(forsvarsstrid) 2. innta et urokkelig standpunkt (i forhold til de andre) 3. gremme seg 
el. skamme seg 4. jf, grave seg ned i noe; (jf, fra vugge(n) til grav(en). 
Grave seg ned i noe – I (for) stor grad beskjeftige seg med el. fordype seg i en 
oppgave el.et arbeid; (jf, lese noe fra perm til perm). 
Grave sin egen grav – 1. Bli årsak til sin egen ulykke 2. det man gjør får svært 
negative følger for en selv, (ofte fordi man har feilbedømt situasjonen). 
Grei skuring – Jf, det er grei skuring; (jf, det er en smal sak); (jf, la gå).  
Greie biffen – Greie el. overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave; 
(også, klare biffen); (jf, saken er biff); (jf, lage hakkemat av noen). 
Greie brasene – Få til noe vanskelig; overvinne utfordrende prøvelser; (jf, klare b).  
Greie det kunststykke å … – 1. Brukes i positiv sammenheng om å utføre noe med 
dyktighet el. klokskap 2. brukes ironisk el. selvkritisk om å begå en (tåpelig) tabbe el. 
feil; prestere å …; (jf, et kunststykke); (jf, det / noe er ingen kunst).  
Greie noe med glans – Greie noe lett, med god margin el. på en glimrende måte; (jf, 
bestå med glans); (jf, kaste glans over noe); (jf, glansen er gått av noen / noe). 
Greie noe som ingenting / være lett som ingenting – Greie noe uten vanskelighet; 
være svært lett el. enkelt; (jf, være lett som fot i hose). 
Gremme seg / gremme seg over noe – 1. Føle seg flau el. pinlig berørt 2. ergre seg 
over noe; være nedtrykt el. sorgfull over noe; (jf, ergre seg gul og grønn (over noe). 
Grensen er nådd – Nå er det nok; jeg vil ikke finne meg i dette mer. 
Gresset er alltid grønnere på den andre siden – Det som andre har, oppfatter man lett 
som bede enn det man selv har; man innbiller seg gjerne at det er bedre andre steder.  
Grille noen / noe – 1.  Steke mat på grill 2. spørre ut noen på en tøff el. skånselløs 
måte; krysseksaminere noen, (jf, et mikrofonstativ).  
Grine – 1. Trekke på ansiktet som tegn på misnøye el. ubehag 2. gråte; sutre. 
Grine på nesen (av / over noen / noe) – Vise sin misnøye (med noen / noe); vise forakt 
(for noen / noe); være avvisende (overfor noen / noe); (jf, rynke på nesen).  
Gripe / ta til flaska – Begynne å drikke; bli alkoholavhengig. 
Gripe / ta til tiggerstaven – Begynne å tigge; være tvunget til be andre om penger el. 
mat; (jf, bringe noen til tiggerstaven); (jf, en fattiglus). 
Gripe dypt i pungen – Betale godt; yte en rikelig godtgjørelse; (jf, punge ut). 
Gripe etter et halmstrå – Gjøre et desperat forsøk på å redde seg ut av en vanskelig 
situasjon, (vanligvis forgjeves); klamre seg til siste svake mulighet for redning el. at 
noe skal kunne gjennomføres; (jf, klamre / klynge seg til et halmstrå). 
Gripe i (sin) egen barm – Gå i seg selv; erkjenne sine egne feil før man omtaler 
andres; være selvkritisk; (jf, på seg selv kjenner man andre). 
Gripe inn – 1. Blande seg inn i noe for å oppnå et bestemt utfall el. påvirke det videre 
forløp 2. ha innflytelse på; henge sammen (med). 
Gripe noe begjærlig – Utnytte anledningen på beste måte; ta godt vare på muligheten.   
Gripe noe med begge hender – 1. Ta tak i noe med to hender 2. ta imot noe, (sjansen 
el. anledningen) med iver; (jf, gripe sjansen); (jf, slå mynt på noe).   
Gripe noe ut av (løse) luften – Jf, være grepet ut av luften; (jf, henge i lufta). 
Gripe om seg – Spre seg; bli mer utbredt el. vanlig; (jf, bre seg som en løpeild). 
Gripe pennen – (Begynne å) formulere et skriftlig innlegg, (jf, kvesse pennen); (jf, ha 
en god penn); (jf, falle i pennen); (jf, skrive seg noe bak øret). 
Gripe seg i noe / jeg grep meg i å ønske at han var dø – Plutselig bli klar over at man 
er, gjør el. tenker noe; (jf, komme på andre / bedre tanker). 
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Gripe sjansen – Benytte muligheten; utnytte anledningen; ikke la sjansen gå fra seg. 
Gripe til sverdet – Gå til krig; (jf, stikke sverdet i sliren); (jf, et tveegget sverd). 
Gripe til våpen – 1. Gå til krig 2. begynne å kjempe for å oppnå noe. 
Grisebanke noen – 1. Jule opp noen; denge noen 2. seire stort over noen; (jf, slå noen 
ned i støvlene); (jf, knuse noen); (jf, lage hakkemat av noen).  
Gro / skyte opp som paddehatter – Dukke opp og spre seg hurtig, tett og i store 
mengder, (f eks. hus el. institusjoner), (ofte nedsettende). 
Gro fast / hun har grodd fast hjemme (1) – 1. Slå seg til; forbli på samme sted hele 
tiden, (og alltid gjøre det samme) 2. feste seg; sette seg fast. 
Grov kjeft – Kraftig skjenn; utskjelling; (jf, være grov i munnen). 
Grovt skyts – 1. Kanoner med stor kaliber 2. voldsomme argumenter el. skjellsord; 
(jf, et skyts / skyts); (jf, harde ord); (jf, rette skytset mot noen). 
Grunker/ hun tok seg jobb for å tjene noen grunker – Oppsparte midler; penger. 
Gry av dag – Jf, det gryr av dag / dagen gryr; (jf, det lysner av dag).   
Gryn – Jf, et gryn / gryn; (jf, være stinn av gryn); (jf, ha ræva full av penger / gryn). 
Grønt lys – Tillatelse; godkjenning; (jf, få grønt lys); (jf, gi (noen) grønt lys). 
Grøss og gru – Brukes i utrop ved sterk negativ følelse, f eks. forferdelse el. avsky. 
Grå hår – 1. Grå (hode)hår som følge av avtagende pigmentdannelse 2. brukes som 
uttrykk for at en person har mange sorger og bekymringer, (og kanskje eldes tidlig).  
Gråt og tenners gnissel – Høylytt klage og stor smerte; alminnelig utbredt angst og 
fortvilelse; (ofte også spøkende); (jf, skjære tenner); (jf, lide helvetes kvaler). 
Gråte blod over noe / man kan gråte blod over behandlingen av Hamsun – Være svært 
sorgfull el. fortvilet over noe; beklage el. angre sterkt på noe; (ofte brukt i nektelse). 
Gråte krokodilletårer – Gråte falske tårer; hykle medlidenhet el. sorg; (også, felle 
krokodilletårer); (jf, gjøre seg til). 
Gråte over spilt melk – Ergre el. beklage seg over et tap, et uhell el. en uønsket 
utvikling som ikke kan være annerledes; sørge fåfengt over noe. 
Gråte ræva (si) i filler – Gråte voldsomt; (jf, gråte øynene ut av hodet på seg).  
Gråte sine modige tårer – Gråte inderlig og sårt, f eks. over sin egen (harde) skjebne. 
Gråte som et barn – Gråte heftig; hikste av gråt; (jf, være uskyldig som et barn). 
Gråte som et pisket / piska skinn – Gråte voldsomt og høylytt; strigråte. 
Gråte så tårene spruter – Strigråte; (jf, ikke vite om man skal le eller gråte). 
Gråte tørre tårer – Ikke beklage noe andre synes er trist; (jf, gråte krokodilletårer). 
Gråte øynene ut av hodet på seg – Gråte voldsomt el. heftig; være utrøstelig.  
Grått i grått – 1. Med mange grå, triste nyanser, (maleri) 2. trøstesløs; bare trist. 
Gud / å gud / å gud som du skremte meg – Brukes som mildt banneord for å uttrykke 
engasjement, overraskelse, frykt el. bestyrtelse; (jf, hverken frykte gud el. fanden). 
Gud bedre / nå snakker man, gud bedre, om å bygge en ishall til – Brukes for å 
uttrykke hoderystende el. lett nedlatende avstandtagen el. overraskelse.  
Gud forby – Brukes for å uttrykke et sterkt ønske om at noe ikke må skje el. er tilfelle.  
Gud hjelpe meg / oss – Brukes for å uttrykke forargelse, overraskelse el. frykt. 
Gud nåde (og trøste) deg / gud nåde deg hvis det skje igjen – Brukes for å uttrykke 
trussel om hard straff hvis ikke samtalepartneren gjør noe nærmere bestemt.  
Gud og hvermann – Alle og enhver; alle mulige mennesker; hvem som helst. 
Gud trøste og bære meg / gud trøste og bære meg hva er det som står på – Brukes for 
å uttrykke overraskelse over noe overveldende el. sjokkerende.  
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Gud vet / gud vet hvor det ble av dem (2) – 1. Brukes spørrende for å uttrykke tvil om 
hvordan noe forholder seg (uten å vente svar) 2. brukes for å uttrykke at det er noe 
man ikke vet, (men at det nøyaktige svaret er likegyldig); det er ikke god å si. 
Gud vet hva / … og gud vet hva – Og alt mulig annet av lignende slag; (jf, fanden og 
hans oldemor); (jf, det må gudene vite); (jf, fanden vet). 
Gud vet om ikke / gud vet om ikke min søster har tatt dem – Brukes for å uttrykke en 
antagelse om at noe forholder seg på en bestemt måtte; det kan tenkes at.  
Gud være lovet – Brukes for å uttrykke glede, lettelse el. takknemmelighet over noe. 
Gudbevares – 1. Brukes for å utrykke lett fornærmet indignasjon el. motvillig 
innrømmelse 2. brukes for å imøtegå kritikk på en litt småfornærmet el. spiss måte.    
Gudene må vite / gudene må vite hvordan han fant det gode gjemmestedet – Det er 
ubegripelig; det er gåtefullt; (jf, fanden må vite); (jf, være en gåte). 
Gudene skal vite / gudene skal vite at leiligheten trengte å rengjøres – Brukes for å 
uttrykke at noe er hevet over enhver tvil; det skal jeg love; (jf, det skal jeg hilse og si). 
Guds gave – Noe enestående deilig el. mirakuløst; (jf, være en guds gave (til)). 
Gudsens (sanning / alvor) – Fullstendig; absolutt; ren, (sannhet / alvor). 
Gudskjelov / gudskjelov at du kom nå – Brukes for å uttrykke takknemlighet, lettelse 
el. glede; (jf, gud være lovet); (jf, takk og pris); (jf, til alt hell).  
Gudsord fra landet – Jf, et gudsord fra landet; (jf, bønder i byen). 
Gul og blå – Misfarget etter blodutredninger el. slagmerker; (jf, slå seg gul og blå). 
Gull og grønne skoger – Store rikdommer og herligheter; (jf, love (noen) gull og 
grønne skoger); (jf, som man roper i skogen får man svar). 
Gullet mitt – Brukes som kjælenavn for et kjært barn el. en kvinnelig kjæreste. 
Gult kort – Jf, få gult kort; (jf, et rødt kort / rødt kort); (jf, slå seg gul og blå). 
Gunne på – (Muntlig slang), gi alt; kjøre på. 
Gurimalla – Brukes som utrop for overraskelse el. forbauselse, (oftest gledelig). 
Gutteklubben grei – Brukes som et (ironisk) uttrykk for å beskrive menn i 
maktposisjoner, (med sitt nettverk); «betydningsfulle» menn. 
Gutten i røyken / buret – Jf, du er gutten i røyken; (jf, han er gutten sin).  
Gyte olje på bølgene / opprørt hav – 1. Helle olje på sjøen for å dempe bølgene 2. 
dempe stridighetene; roe ned en opphisset stemning, (med noen velvalgte ord). 
Gyte olje på ilden – 1. Helle olje på bålet el. flammene 2. forverre situasjonen; hisse 
opp stemningen; øke raseriet; få konflikten til å blusse opp, (med noen uheldige ord).  
Gyve løs på noe – Ta fatt på noe med stor iver; sette raskt i gang med noe.   
Gyve løs på noen – 1. Gå til håndgripeligheter for å denge opp noen 2. angripe el. 
kritisere noen kraftig; (jf, la noen få høre det); (jf, gå i strupen på noen). 
Gå (hardt / skarpt / strengt) i rette med noen – Irettesette, bebreide el. kritisere noen.  
Gå (litt) hurra – meg – rundt – 1. Foregå rotete, kaotisk el. planløst 2. gå muntert el. 
vilt for seg; (jf, en baluba / baluba); (jf, full rulle).  
Gå (rett) i fella / saksa / garnet – Bli lurt ved hjelp av knep el. list; (jf, bite på kroken); 
(jf, gå fem på); (jf, narre noen opp i stry).  
Gå / bite i asfalten – Falle på gata, (og slå seg); (jf, gå på trynet). 
Gå / bre seg som en løpeild – Jf, noe brer seg / går som en løpeild. 
Gå / forsvinne rett foran nesen på noen – Gå / forsvinne akkurat så man ikke når den / 
det, (f eks. bussen), el. i det man skulle til å …; (jf, like for nesen på noen). 
Gå / fyke / ryke i lufta – 1. Eksplodere; bli sprengt 2. miste selvbeherskelsen og la 
voldsomme følelser komme til uttrykk, (særlig raseri); (jf, gå i taket). 
Gå / følge i noens fotspor – Jf, følge / gå i noens fotspor; (jf, løfte arven etter noen). 
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Gå / kjøre i ring – 1. Gå / kjøre og komme tilbake til utgangspunktet 2. være / komme 
i en situasjon el. tilstand hvor det ikke skjer noen utvikling, (praktisk el. mentalt). 
Gå / komme tomhendt (fra noe / tilbake) – 1. Gå / komme uten å bringe med seg noe, 
(gjenstand) 2. gå / komme uten resultat el. uten å ha oppnådd det man ville, (f eks. en 
avtale); (jf, gå / stå med to tomme hender); (jf, ikke ha lykken med seg).   
Gå / krype / krabbe til køys – Legge seg; gå til sengs; køye; (jf, hoppe i loppekassa); 
(jf, hoppe til køys med noen); (jf, sove på sitt grønne øre). 
Gå / løpe av stabelen – 1. Bli sjøsatt, (båt) 2. finne sted, (noe som har vært planlagt 
lenge) 3. oppføres, komme i gang el. begynne, (for første gang).  
Gå / sitte med livet i hendene – Være svært nervøs el. redd, (for at noe farlig vil skje). 
Gå / stille seg i bresjen for noen / noe – Kjempe for noen / noe; forsvare noen / noe.  
Gå / stupe på hodet i seng – Gå rett til sengs; stupe i seng med det samme. 
Gå / stå / sitte å henge – Være slapp el. uvirksom; være giddeløs.  
Gå / stå i brodden for noe – Jf, gå / stå i spissen for noe; (jf, ta brodden av noe). 
Gå / stå i spissen for (noen / noe) – Lede el. anføre (noen / noe); gå / stå i fronten (for 
noen / noe); (jf, stille seg / noen i spissen for noe); (jf, sette noe på spissen).  
Gå / trekke på gata – Drive prostitusjon; leve som gatepike.  
Gå / trå / våge seg inn i løvens hule – 1. Driste seg til et farlig el. ubehagelig sted 2. 
oppsøke noen man har grunn til å være redd for; trå modig fram for en mektig person 
på hans eget område; (jf, gå rett i løvens gap); (jf, en løve).  
Gå / trå noen for nær – Fornærme el. krenke noen; (jf, tråkke noen på tærne). 
Gå / trå noens ære for nær – Såre noen stolthet; krenke noens følelser el. interesser. 
Gå / trå over en grense / grensen – Gå for langt; vekke anstøt pga. en handling el.  
uttalelse; (jf, grensen er nådd); (jf, være på grensen). 
Gå / tråkke noen i bedene – Gripe forstyrrende inn på noens (ansvars)område; trenge  
inn el. konkurrere på noens område; (jf, tråkke i andres bed).   
Gå / vandre heden / det er to år siden han vandret heden (1) / det gamle serviset har  
gått heden (2) – 1. Avgå ved døden, (oftest spøkende) 2. gå til grunne; forsvinne.  
Gå / være i boks / avtalen er i boks – Gå / være sikret; gå / være i orden. 
Gå / være i den gamle / vante gjenge – Gå / være i den daglige rytme el. i de vanlige  
forhold; (jf, den daglige / gamle tralten); (jf, være den gode gamle). 
Gå / være i helspenn – Være svært spent el. nervøs; gå å være anspent. 
Gå / være i seng med noen – Ha samleie el. annen form for sex med noen; (jf, hoppe i 
halmen / høyet); (jf, gå i seng med hønene); (jf, holde senga). 
Gå / være litt opp og ned – Variere; gå / være bra og dårlig om en annen. 
Gå / være over all forventning – Gå / være svært bra, (bedre enn man turte å håpe på).  
Gå / være på frierføtter – 1. Tenke på å gifte seg el. forberede et frieri, (med gaver ol) 
2. søke å inngå en (gunstig) allianse med en partner, (i politikk el. forretningsliv). 
Gå / være svanger med noe / hun går svanger med en ny roman – Ha idéer el. planer 
om noe; gruble på el. overveie noe; (jf, en fiks idé); (jf, brenne etter å). 
Gå / være så som så – Gå / være sånn passe; ikke gå / være særlig bra. 
Gå / være ute på byen – Gå / være ute på strøket; gå ut / være ute å more seg. 
Gå ad undas (lat) / hele arrangementet gikk ad undas – Gå til grunne; bli helt 
mislykket; (jf, gå til dunders); (jf, gå til helvete). 
Gå all inn (eng) – 1. Satse alle pengene 2. gi alt; satse maksimalt. 
Gå all kjødets gang – 1. Gå gradvis i oppløsning 2. dø; holde opp å eksistere; gå til 
grunne; (jf, tæres av tidens tann); (jf, ånden er villig men kjødet er skrøpelig). 
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Gå amok – 1. Bli vill og ustyrlig, av raseri el. opphisselse, (med vold til følge) 2. 
handle hurtig og ukontrollert, (som i ekstase), (f eks. i julegaverushet) 3. utvikle seg 
ukontrollert; komme ut av kontroll; (jf, gå berserk); (jf, gå bananas). 
Gå arm i arm – 1. Gå tett ved siden av hverandre; gå parvis, (ofte med en arm stukket 
inn under den andres) 2. danne et tett og fortrolig fellesskap. 
Gå av hengslene – 1. Komme helt ut av lage; gå i surr 2. miste besinnelsen; bli 
opprørt; (jf, gå av skaftet); (jf, miste fatningen). 
Gå av med seieren – 1. Komme ut av en konkurranse som vinner 2. komme fra noe 
som den best stilte part; (jf, trekke det lengste strå). 
Gå av mote / moten – Bli umoderne; ikke lenger være i samsvar med rådende stil, 
smak el. skikk; (jf, stamme fra steinalderen); (jf, være ute).  
Gå av seg selv – 1. Gå frivillig 2. gå lett el. problemfritt; gå automatisk. 
Gå av skaftet / alle gikk helt av skaftet (1) – 1. Miste besinnelsen; komme i ekstase 2. 
komme ut av kontroll; bli kaotisk; (jf, gå av hengslene). 
Gå av stabelen – 1. Bli sjøsatt 2. finne sted; bli arrangert. 
Gå bak noens ryggen / bak ryggen på noen / hun gikk bak ryggen på alle – Handle 
uten noens vitende el. samtykke; gjøre noe i noens fravær el. i det skjulte. 
Gå bakdører – Skaffe seg fordeler ved hjelp av bestikkelser el. lureri; (jf, gå 
krokveier); (jf, en taktikker); (jf, ikke være lett å bli klok på). 
Gå bakover / jeg gikk (nesten) bakover da hun fortalte det – Brukes for å uttrykke at 
noen blir svært forbauset el. sjokkert; (jf, noen går bakover av noe). 
Gå bakveier – Forsøke å oppnå el. innføre noe i det skjulte; fare med lureri; bruke 
lyssky metoder; (jf, gå krokveier); (jf, ha sine svin på skogen). 
Gå bananas – 1. Bli begeistret, sint el. helt gal, (jf, gå amok) 2. utvikle seg på en 
vanvittig måte; (jf, gå berserk); (jf, gå amok); (jf, ta av).     
Gå beit – 1. Ikke greie å få så mange stikk som man har meldt, (bridge) 2. komme galt 
av sted; mislykkes; lide nederlag; (jf, komme / være i beit). 
Gå berserk – Bli grepet av vilt raseri; oppføre seg ukontrollert, (og angripe mennesker 
og gjenstander); (jf, gå amok); (jf, gå bananas); (jf, en berserk). 
Gå bort – Dø; (jf, vandre heden); (jf, finne sin grav / finne sin grav på sjøen). 
Gå botsgang – 1. Utføre en pålagt vandring for å sone sin synd 2. ydmykt innrømme 
at man har gjort noe galt; (jf, en angrende synder); (jf, bøye nakken). 
Gå både vinter og vår – Jf, det kan gå både vinter og vår; (jf, sju lange og sju breie). 
Gå Canossagang – Ydmyke seg totalt for noen; underkaste seg noen; be om tilgivelse. 
Gå den rake vei (igjennom / mot) – Styre direkte mot sitt mål; arbeide seg støtt og 
sikkert frem mot sitt mål, (uten å la seg distrahere). 
Gå den tunge gang – (Bevege seg for å) gjøre noe man ikke ønsker el. bryr seg om, 
men føler seg tvunget til; (jf, bite i det sure eplet); (jf, bøye av). 
Gå den veien høna sparker – Gå den gale veien; havne ut i elendigheten; (jf, gå ned ad 
bakke); (jf, ha sett sine beste dager); (jf, en høne / høna). 
Gå der så spansk som en greve – (Gå og) se verdig el. stolt ut; virke hoven el. kry; (jf, 
spanske seg); (jf, ha det som en greve); (jf, være stor på det). 
Gå der til spott og spe – Være gjenstand for latterliggjøring og hån; bli spottet, (jf, bli 
til spott og spe); (jf, stille / sette noen i gapestokken). 
Gå der å slite hund – Drive med et. underordnet, mekanisk el. utakknemlig arbeid. 
Gå din / deres veg – Forsvinn; kom deg / dere vekk; (jf, gå sin veg).  
Gå dit nesen peker – Ikke tenke seg om; handle uten tanke på mulige konsekvenser. 
Gå drastisk til verks – Ta i bruk kraftige virkemidler; handle på en hard måte.  
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Gå dukken – Bukke under; gå til grunnet; mislykkes; forsvinne. 
Gå en dyster fremtid i møte – Ikke ha særlig gode framtidsutsikter, (mht jobb el. 
karriere); måtte se frem mot en trist el. grå tilværelse; (jf, gå en lys fremtid i møte).   
Gå en god skole / men så har han også gått en god skole (2) – 1. Gå på en godt ansett 
skole 2. brukes ironisk om det å lære å gjøre gale ting el. unoter av et dårlig eksempel.  
Gå en hard skole – Gjennomgå mye hardt el. vondt, (f eks. i oppveksten el. livet).    
Gå en / ei kule varmt – Gå hett for seg; være mye kjefting el. krangling.  
Gå en lys fremtid i møte – Ha svært gode framtidsutsikter, (mht til jobb el. karriere); 
kunne se frem mot en lykkelig tilværelse; (jf, se lyst på fremtiden).  
Gå et grøss gjennom noen / det gikk et grøss gjennom henne – Brukes for å uttrykke 
at noen opplever sterkt ubehag el. skrekk ved noe, og får et kort gys i kroppen.   
Gå et lys opp for noen – Plutselig forstå noe el. skjønne sammenhengen i noe; brått 
innse el. erkjenne noe; (jf, det går et lys opp for noen). 
Gå et nummer for vidt – Gå litt for langt; ikke være (helt) akseptabelt; (jf, gå for vidt).  
Gå etter ballen og ikke etter mannen – Holde seg til det rent saklige i en diskusjon; 
unnlate å nedverdige el. angripe noen personlig; (jf, ta mannen i stedet for ballen). 
Gå etter boka – Gå nøyaktig som det skal; fungere perfekt; (jf, etter boka). 
Gå etter mannen i stedet for ballen – Jf, ta mannen i stedet for ballen.  
Gå etter nesen – Gå rett frem; gå direkte fremover; (jf, vende nesen hjemover). 
Gå etter oppskriften – Gå som planlagt; lykkes med opplegget; (jf, gå etter boka). 
Gå fallitt / bankerott / konkurs – Bli ruinert og miste sin formue; bli erklært insolvent, 
(bankerott særlig om stat); (jf, gå nedenom og hjem), (jf, spille fallitt).  
Gå fanden i vold / hele prosjektet gikk fanden i vold – Bli helt ødelagt; bli fullstendig 
spolert; (jf, dra fanden i vold); (jf, male fanden på veggen). 
Gå fem på – La seg lure; feilbedømme situasjonen; (jf, gå på limpinnen). 
Gå filleveien / noen ganger går det filleveien (1) – 1. Gå dårlig; mislykkes 2. gå i  
stykker; bli ødelagt; (jf, gå til helvete); (jf, bli bare ball). 
Gå fiskebein – Tråkke opp en bratt bakke med skituppene langt fra hverandre og  
bakendene sammen; (jf, være født med ski på beina). 
Gå fløyten / kjærligheten er gått fløyten (2) – 1. Gå tapt; forsvinne plutselig 2. 
opphøre gradvis; bli ødelagt; mislykkes; (jf, falle i fisk). 
Gå for egen maskin – 1. Bli drevet av egen motor, (skip) 2. gå selv; være selvgående; 
gå på egne bein 3. greie seg selv; være lønnsom; (jf, stå på egne bein). 
Gå for full fres – Gå med full fart; gå av all kraft; (jf, få fres i / på noen / noe). 
Gå for full maskin – 1. Gå for fullt; gå i toppfart 2. bruke alle sine krefter; yte 
maksimal innsats; (jf, sette alle kluter til); (jf, ha sisu). 
Gå for fulle hus – Ha mye publikum på forestillingene; fylle salen kveld etter kveld. 
Gå for gull – 1. Sette seg høye mål, (for noe spesielt) 2. satse alt på å seire; sikte på 
førsteplassen; (jf, satse alt på ett terningkast); (jf, ha et hjerte av gull). 
Gå for halv maskin – 1. Gå i sakte fart 2. bruke bare en del av sine krefter; yte 
moderat innsats; (jf, et halvhjertet forsøk); (jf, ta det piano).  
Gå for langt / jeg beklager at jeg gikk for langt (2) – 1. Jf, gå for vidt 2. ikke kunne 
hindre seg selv i en handling som får uønskede konsekvenser.  
Gå for lut og kaldt vann – Være forsømt og overlatt til seg selv; få for lite stell el. 
omsorg, (f eks. barn i fattige kår); (jf, bli stemoderlig behandlet).  
Gå for seg – 1. Foregå; hende 2. jf, gå varmt for seg; (jf, gå en kule varmt). 
Gå for vidt / nå er spøken gått for vidt – Gå over grensen for hva som er akseptabelt, 
passende el. nødvendig; overdrive; (jf, føre for vidt).  
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Gå foran – Være ledende i en bestemt utvikling; utgjøre et godt eksempel. 
Gå foran med et godt eksempel – Jf, foregå noen med et godt eksempel; (jf, statuere et 
eksempel); (jf, som far så sønn); (jf, gå i noes spor). 
Gå forbi noens dør – Ikke besøke noen; være i nabolaget uten å gå innom. 
Gå forsiktig til verks – Gå frem på en bevisst rolig el. forsiktig måte; føle seg fram. 
Gå fort (unna) i svingene – Skje (vel) raskt; gå fort unna (med fare for slurv). 
Gå fra asken til ilden – Gå fra en ubehagelig el. uønsket situasjon til en som er enda 
verre; (jf, komme fra asken til ilden); (jf, stå opp (av asken) som en fugl føniks). 
Gå fra borde – 1. Gå i land fra et skip 2. slutte som sjømann 3. slutte i en ledende 
stilling, (oftest om toppsjef); (jf, forlate skuta); (jf, ta sin hatt og gå). 
Gå fra dør til dør – Systematisk henvende seg personlig til alle som bor i et området.  
Gå fra forstanden – 1. Bli gal el. sindssyk 2. bli vanvittig el. avsindig, (ofte pga. sterk 
sinnsbevegelse el. ruspåvirkning); (jf, være (gått) fra forstanden); (jf, gå fra vettet). 
Gå fra galt / vondt til verre – Bli enda verre el. dårligere enn før; vanskelighetene bare 
øker; (jf, bli verre og verre); (jf, være verre enn verst); (jf, gjøre vondt verre). 
Gå fra gard og grunn – (Måtte) selge el. gi opp sin eiendom; (jf, gå fallitt).   
Gå fra hus og hjem – Selge sin bolig og flytte pga. tvingende økonomiske 
omstendigheter; (jf, sette kroken på døra); (jf, bite i det sure eplet).  
Gå fra hus til hus – Gå fra det ene hus til det neste, og til det neste igjen, (ofte for å 
oppnå noe); (jf, gå fra dør til dør); (jf, gå mann av huse); (jf, et huskors). 
Gå fra hånd til hånd – Skifte eiere hyppig, (jf, gå over på andre hender). 
Gå fra konseptene – Bli forvirret; komme ut av likevekt; miste fatningen; (jf, bringe 
noen fra konseptene); (jf, miste hodet); (jf, bli vippet av pinnen). 
Gå fra munn til munn – Bli muntlig brakt videre fra person til person; bli fortalt og 
gjenfortalt; (jf, mann og mann i mellom); (jf, gå frasagn om noe). 
Gå fra ord til handling – Iverksette (planene); slutte å prate og sette i gang; (jf, en 
handlingens mann); (jf, en pratmaker); (jf, et ord er et ord). 
Gå fra sans og samling – Jf, være fra sans og samling; (jf, miste fatningen). 
Gå fra vettet / gå fra vett og forstand / si meg, er du gått fra vettet – Jf, gå fra 
forstanden; (jf, ta til vettet); (jf, ha vettet i behold). 
Gå fra vondt til verre – Bli enda verre enn det var før; (jf, fra asken til ilden). 
Gå fram og tilbake som en løve i bur – Gå rastløs og utålmodig omkring; vente spent 
på noe; (jf, kjempe som en løve); (jf, en løve).   
Gå frasagn om noen / noe / det går frasagn om styrken hans – Versere utrolige 
historier el. rykter om noen / noe, (ofte hendt for lenge siden). 
Gå frem i alder og visdom – Utvikle seg; bli større og klokere; (jf, i sin visdom). 
Gå fremover / det går stadig fremover med henne (1) / det går raskt fremover med 
arbeidet (2) – 1. Komme seg; bli friskere 2. gjøre fremskritt; nærme seg fullføring. 
Gå fullt og helt inn for noe – Satse helhjertet på noe; (jf, sette alle kluter til). 
Gå føyken – Gå tapt; bli ødelagt; mislykkes; (jf, gå rett vest).  
Gå gjennom gulvet – Jf, ønske seg gjennom gulvet; (jf, gå i gulvet). 
Gå gjennom ild og vann for noen / for å – Gjøre hva som helst (vanskelig el. farlig) 
for noen el. for å oppnå noe; gjøre alt som står i ens makt, (for noen / noe).  
Gå gjennom lydmuren – 1. Overstige lydens hastighet (fly) 2. skrike høyt og 
gjennomskjærende (av sinne); (jf, bryte lydmuren); (jf, ikke få ørens lyd). 
Gå gjennom marg og bein / skriket gikk gjennom marg og bein (2) – 1. Være så kaldt 

at man fryser i sitt innerste 2. påvirke noen dypt, (om lyd el. opplevelse). 
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Gå gjennom taket – 1. Overstige en øvre grense el. begrensning 2. øke el. stige 
voldsomt (salget) 3. bli rasende; bli fly forbanne; (jf, sette tak for noe). 
Gå gjetord om noen – Jf, det går gjetord om noen; (jf, gå frasagn om noen / noe). 
Gå glatt – Gå lett el. uten vanskeligheter; (jf, gå knirkefritt). 
Gå glipp av noe – Måtte unnvære noe attraktivt; forspille en sjanse til å oppnå noe; 
(jf, gi slipp på noe); (jf, gå med uforrettet sak). 
Gå god for noen / noe – Innestå for noen / noe; borge for noen / noe; garantere for 
noens dyktighet el. noes kvalitet; (jf, tale varmt om noen / noe). 
Gå godt / dårlig i spann – Jf, gå i spann / jf, ikke gå i spann. 
Gå gradene – 1. Utvikle seg trinn for trinn 2. avansere steg for steg, (i et yrke), (jf, 
stige i gradene); (jf, gjøre fremskritt); (jf, et sjumilssteg). 
Gå grundig til verks – Gjøre noe på omhyggelig el. detaljert måte. 
Gå gåsegang – Gå etter hverandre i rekke, (som gjess); (jf, en gås / din gås). 
Gå hardt / blodig for seg – Foregå på en brutal el. grusom måte. 
Gå hardt / brutalt til verks – Gå frem på en hard el. usympatisk måte; kjempe hardt. 
Gå hardt ut mot noen – Kritisere noen sterkt; angripe noen verbalt.  
Gå heden – Jf, vandre heden; (jf, gå til grunne); (jf, bli knust til pinneved). 
Gå hele veien – 1. Føre en tanke, idé el. aktivitet ut i sin ytterste konsekvens 2. ha 
samleie med noen; (i motsetning til bare å kysse og kjæle); (jf, det går veien).    
Gå helhjertet inn for noe – Gå fullt og helt inn for noe; gå inn for noe uten forbehold.  
Gå helt i kjelleren – Ta ut sine siste krefter; gjøre alt man kan; (jf, være helt nede i 
kjelleren); (jf, sette alle kluter til); (jf, legge seg i selen). 
Gå helt opp i noe – Være oppslukt av noe; være konstant beskjeftiget med noe.  
Gå hett for seg – Jf, det går hett for seg; (jf, gå varmt for seg). 
Gå hjem – 1. Returnere til sitt bosted el. bolig 2. jf, noe går (rett) hjem (hos noen).  
Gå hjem og legge seg – 1. Gå hjem og sove 2. jf, du kan bare gå hjem og legge deg. 
Gå hjem og vogg – 1. Kjære meg; nå må du kutte ut; har du hørt slikt 2. forsvinn; gå 
hjem, for det er ikke bruk for deg; (jf, fra vugge til grav). 
Gå holmgang med noen – 1. Møte noen (en motpart) til voldsom strid el. dyst 2. 
gjennomføre en fredsommelig politisk diskusjon, (med noen); (jf, en holmgang). 
Gå hull på byllen – Jf, få hull på byllen; (jf, knekke koden); (jf, gjøre vei i vellinga). 
Gå hus forbi / den opplysningen gikk meg hus forbi (2) – 1. Ikke bli lagt merke til 2. 
ikke bli oppfattet; (jf, lukke ørene for noe); (jf, snakke for døve ører).  
Gå hver sin vei – 1. Skille lag; gå i hver sin retning 2. avslutte et samboer-  el. 
kjæresteforhold; (jf, bryte med noen); (jf, skjære seg mellom noen). 
Gå hver til sitt – 1. Gå hjem (til seg selv) 2. gå tilbake til det den enkelte holdt på 
med, (sitt arbeid); (jf, borte bra, men hjemme best); (jf, den daglige / gamle tralten). 
Gå hverandre på nervene – Være enerverende, stressende el. irriterende for hverandre, 
(pga. ulik væremåte, ulike behov el. meninger); (jf, leve som hund og katt). 
Gå hvileløst rundt – Gå rastløs el. utålmodig omkring; ikke finne hvile el. ro; (jf, 
hverken ha rast eller ro); (jf, være som en løve i bur). 
Gå høyt på banen / ordføreren gikk uvanlig høyt på banen i denne saken – Gå 
offensivt til verks; stille seg i en dristig el. utsatt posisjon, (ofte med stor fallhøyde). 
Gå hånd i hånd / bistand og miljø går hånd i hånd (2) / alvor og humor går ofte hånd i 
hånd (2) – 1. Spasere ved siden av hverandre; leie hverandre 2. foregå i fellesskap el. 
samtidig; (jf, i skjønn forening); (jf, være gode busser). 
Gå håndfritt for seg – Gå fort og greit og uten dikkedarer; (jf, ha godt håndlag). 
Gå i asfalten – Falle og slå seg på gaten, (ofte fra sykkel), (jf, bite i asfalten). 
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Gå i bakken – 1. Ramle; dette 2. falle ned; (jf, gå på trynet); (jf, bakke ut).  
Gå i baklås – 1. Ikke kunne låses opp fordi låsmekanismen ha satt seg fast 2. gå i stå; 
kjøre seg fast; ikke komme videre (i forhandlingene) 3. være ute av stand til å handle 
el. tale; være psykisk blokkert; (jf, ikke komme av flekken). 
Gå i ball / hun ble så ivrig at ordene gikk i ball for henne (1) – 1. Gå i surr; bli bare rot 
el. tull 2. bli flokete og vanskelig å løse opp, (f eks. tauverk) 3. bli vanskelig å løse el. 
videreføre, (f eks. en forhandling); (jf, bli bare ball); (jf, gå i surr (for noen).  
Gå i baret – 1. La seg lure; dumme seg ut 2. bli ruinert; (også, ryke i baret). 
Gå i barndommen – 1. Bli psykisk alderssvekket (så man ofte oppfører seg som et 
barn), (ofte, senil dement) 2. oppføre seg umodent el. fjollete, (som et barn). 
Gå i berg - og - dalbane – Ha sterke fall og stigninger, (f eks. humøret el. prisene). 
Gå i boks – Gå i orden; finne sin løsning; lykkes; (jf, være i boks). 
Gå i bro / bru – 1. Innta en kroppsstilling med ryggen bøyd bakover og med føtter og 
håndflater i gulvet 2. reagere voldsomt på noe ved å bli sint, glad el. overrasket. 
Gå i bølger / boligprisene går i bølger – Gå opp og ned; variere; (jf, en bølgedal). 
Gå i clinch (eng) / klinsj med noe – Begynne å undersøke noe grundig og kritisk; ta 
fatt på noe komplisert; (jf, holde et våkent øye med noe).   
Gå i clinch (eng) / klinsj med noen – 1. Komme for tett innpå hverandre i boksekamp 
2. støte sammen el. komme i håndgemeng med noen 3. begynne å kritisere el. angripe 
noen 4. kysse og kline med noen; (jf, ryke i tottene på hverandre). 
Gå i dass – Gå i vasken; gå galt; mislykkes; bli bare surr. 
Gå i dekning – 1. Søke beskyttelse, (mot beskytning el. uvær) 2. holde seg borte fra 
hjemmet el. gjemme seg, (f eks. for myndighetene el. pressen); (jf, gå under jorda). 
Gå i den daglige / gamle tralten – Jf, være i den daglige / gamle tralten.  
Gå i dybden / boka går i dybden (2) – 1. Trenge langt ned el. inn 2. gå grundig til 
verks, (særlig med et intellektuelt arbeid); (jf, gjøre seg flid med noe).  
Gå i dype tanker – Gå å gruble el. fundere på noe; (jf, være i sin egen verden). 
Gå i døden for noen / noe – Frivillig sette livet til for noen / noe; ofre livet for en 
bestemt sak; (jf, ofre seg for noen / noe); (jf, dø med støvlene på). 
Gå i dørken – 1. Falle el. falle om, (ved tap av bevissthet) 2. bli slått ned i boksing.  
Gå i en stor bue utenom noen / noe – Bevisst unngå noen / noe; holde seg langt vekk 
fra noen / noe; (jf, gå utenom noe som katten om / rundt den varme grøten). 
Gå i ett med tapetet – Være selvutslettende; unnlate å skape oppmerksomhet om seg 
selv; (jf, sette sitt lys under en skjeppe); (jf, bringe noe på tapetet). 
Gå i fella / han gikk rett i fella – Bli lurt ved hjelp knep el. list; (jf, gå fem på). 
Gå i fillebiter – 1. Jf, gå i filler 2. gå galt el. rakne; mislykkes. 
Gå i filler – Gå i stykker; bli ødelagt; (jf, gå i tusen knas); (jf, bli knust til pinneved). 
Gå i for små sko / ikke å ha råd til kulturhus er simpelthen å gå i for små sko – Være 
smålig el. sneversynt; (jf, ikke fylle noens sko); (jf, før fanden får sko på). 
Gå i frø / han har gått i frø (2) – 1. Modnes og lage frø, (plante) 2. stagnere; miste 
evnen til å utvikle el. fornye seg; (jf, være gammel og mett av dage). 
Gå i garnet – Jf, gå (rett) i fella; (jf, få noen i sitt garn). 
Gå i gledesrus – Jf, en gledesrus; (jf, jubelen slår i taket); (jf, et skår i gleden). 
Gå i glemme – Bli glemt; (jf, gå i glemmeboka); (jf, ha husk som en elefant). 
Gå i glemmeboka – 1. Bli glemt 2. bli betraktet som glemt; (jf, la noe gå i 
glemmeboka); (jf, aldri glemme noen for noe). 
Gå i graven / sin grav – Dø; (jf, ligge i sin grav); (jf, vende seg / rotere i sin grav). 
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Gå i gulvet (av noe) / jeg gikk nesten i gulvet av det hun fortalte – 1. Miste 
bevisstheten og falle om kull 2. bli slått ned, (KO) i boksing 3. bli svært overrasket 
over noe, (jf, gå bakover); (jf, miste både munn og mæle). 
Gå i gåsegang – Gå i rekke etter hverandre, i utakt, (som gjess). 
Gå i hi – 1. Legge seg til å sove for vinteren, (f eks. bjørn) 2. trekke seg helt tilbake 
fra selskap og omgang med andre; isolere seg; avsondre seg fra omverden. 
Gå i hundene – Forkomme; gå til grunne; synke ned i elendighet, (sosialt el. fysisk, 
ofte pga. bruk av rusmidler); (jf, fryse som en hund); (jf, være en hund etter noe). 
Gå i hurtigtogsfart – Gå rasende fort; gå svært hurtig (for seg); (jf, gå i lusefart). 
Gå i hør og heim – Bære helt galt av sted; gå ukontrollert for seg; (jf, i hør og heim). 
Gå i høye bølger / diskusjonen går i høye bølger – Foregå på en engasjert og aktiv 
måte, (ofte om uenighet el. flere alternativer); (jf, en polsk riksdag).  
Gå i ilden for noen – Gå til kamp; gjøre alt for noen; gjøre hva som helst for noen. 
Gå i kjelleren – 1. Gå ned i kjelleretasjen 2. ta ut sine siste krefter; slite seg helt ut 3. 
bli (langvarig) deprimert el. psykisk nedstemt; (jf, være helt nede i kjelleren). 
Gå i klinsj – Jf, gå i clinch; (jf, ryke i tottene på hverandre).  
Gå i kloster – 1. Bli opptatt i et klostersamfunn 2. endre holdning el. livsførsel og bli 
mer medgjørlig el. dydig; (jf, da fanden ble gammel, gikk han i kloster). 
Gå i knas / gå i tusen knas – Bli ødelagt; gå i småbiter; bli knust, (f eks. et speil). 
Gå i kne – Gi opp; bli overvunnet; (jf, synke i kne); (jf, ikke nå noen til knærne).  
Gå i krig med noe – Gå energisk i gang med å beskjeftige seg med noe. 
Gå i krigen for noen / noe – Kjempe el. agitere kraftig for noen / noe. 
Gå i krik og krok / kroker og kriker / elva går i krik og krok – Gå i svinger og buer; gå 
i sikksakk; (jf, i hver krik og krok); (jf, trenge noen opp i en krok). 
Gå i lusefart – Gå svært sakte; (jf, som en lus på en tjærekost); (jf, gå med sneglefart). 
Gå i lås – 1. Låses 2. gå i orden; bli som man hadde tenkt; lykkes; (jf, gå i vranglås). 
Gå i noens spor / han vil gå i farens spor og bli smed – Jf, følge / gå i noens fotspor.  
Gå i orden / søknaden er endelig gått i orden – Brukes for å uttrykke at noe har ordnet 
seg el. lykkes; (jf, komme i orden); (jf, i tur og orden).  
Gå i rette med noen / gå hardt / skarpt i rette med noen – Bebreide el. irettesette noen. 
Gå i riktig retning – 1. Ha riktig geografisk kurs 2. utvikle seg positivt; gå fremover. 
Gå i rykk og napp – Gå ujevnt; foregå med avbrudd el. tilfeldige pauser.   
Gå i sakte kino – Gå svært sagte for seg; gå saktere enn normalt; (jf, i sakte film). 
Gå i seg selv – Granske seg selv; lete etter egn skyld el. feil; foreta en selvransakelse. 
Gå i seng med fienden – 1. Inngå en allianse med fienden 2. alliere seg med en 
konkurrent, motstander el. noen det ikke forventes at man skal ha omgang med, 
(spøkefullt); (jf, stå / være i ledtog med noen). 
Gå i seng med hønene – Gå tidlig til sengs; (jf, et A – menneske). 
Gå i sitt 20. år – Være 19 år; bli 20; (jf, være i sin beste alder). 
Gå i skuddermudder – Oppløse seg i forvirring; gå galt el. bli brakt aldeles i uorden; 
mislykkes; (jf, falle i fisk); (jf, gå over styr). 
Gå i skytteltrafikk / bussene går i skytteltrafikk – Kjøre stadig frem og tilbake. 
Gå i skyttergraven / skyttergravene – 1. Gå ned i en oppgravd og forsterket stilling i 
kamp med fienden 2. innta en urokkelig posisjon for å forsvare rettigheter, fordeler el. 
standpunkter, (og overlate initiativet til andre); stå hardt på sitt; (jf, en stillingskrig). 
Gå i spagat over noe – Bli sterkt følelsesmessig påvirket av noe; (jf, en spagat). 
Gå i spann – 1. Fungere el. arbeide godt sammen 2. komme godt ut av det med 
hverandre; komme godt overens, (pga. samsvarende temperament el. innstilling). 
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Gå i spinn (over noe) – Miste likevekten el. sinnsroen (pga. noe); bli svært opprørt. 
Gå i stor bue utenom (noen / noe) – Bevisst unngå (noen / noe); holde seg langt vekk 
fra (noen / noe); (jf, sky noen / noe som pesten). 
Gå i strupen på noen – Jf, fly i strupen på noen; (jf, ryke i tottene på hverandre). 
Gå i stumper og stykker – Gå fullstendig i stykker; gå i småbiter; (jf, bli kust til 
pinneved); (jf, lage plukkfisk av noe); (jf, gå på stumpene). 
Gå i stå – 1. Avbryte en bevegelse el. funksjon; stanse, (f eks. motoren) 2. komme el. 
være i en situasjon hvor det ikke skjer noen utvikling; stagnere 3. (midlertidig) 
opphøre å virke, utfolde seg el. komme til uttrykk; (også, gå i stå for noen).  
Gå i surr (for noen) / det gikk i surr for meg – Rote det til; miste oversikten; bli 
forvirret; (jf, gå surr (i noe)); (jf, miste tråden); (også, surriball). 
Gå i svart – 1. Ikke fungere; stoppe å virke, (f eks. TV) 2. plutselig bli helt utenfor 
pga. depresjon el. nervøsitet; (jf, gå i stå); (jf, se mørkt ut). 
Gå i taket – 1. Øke el. stige voldsomt, (f eks. omsetningen) 2. bli rasende; opptre 
ubehersket; (jf, gå så det suser); (jf, gå fra konseptene). 
Gå i takt – 1. Gå i samme rytme og med samtidig fotnedsett 2. handle el. foregå til 
samme tid el. i samme tempo 3. være overensstemmende med en bestemt utvikling. 
Gå i tenkeboksen – Gi seg tid til å tenke grundig gjennom noe, (sak el. problem); 
overveie (noe) før man reagerer; (jf, være i tenkeboksen). 
Gå i trykken – Være klar til el. under trykking, (jf, komme på trykk). 
Gå i vannet – 1. Gå ut i vann for å bade 2. begå en feil el. dumhet, (ved ikke å tenke 
seg om); begå en fadese; (jf, gå skoene / skoa av seg).   
Gå i vasken / kona er syk så turen er gått i vasken (2) – 1. Mislykkes fullstendig 2. 
ikke bli noe av; falle bort; (jf, gå rett vest); (jf, falle i fisk). 
Gå i vranglås – 1. Sette seg fast og ikke la seg bevege, (om låsmekanisme) 2. gå i stå; 
kjøre seg fast, (om situasjon el. forhold) 3. slå seg vrang, (om person). 
Gå i ørska / gå som i ørska – Gå i en forvirret el. åndsfraværende sinnstilstand; (jf, 
snakke i ørska); (jf, ikke være ved sine fulle fem). 
Gå igjen – 1. Forekomme flere ganger i forskjellige utforminger el. sammenhenger 2. 
hjemsøke et sted regelmessig i skikkelse av et gjenferd; spøke.  
Gå imot strømmen – Gå mot den rådende oppfatning; gjøre det motsatte av alle andre; 
følge sin egen overbevisning el. sine egne idéer; (jf, følge (med) strømmen). 
Gå inn det ene øret og ut av det andre – Jf, det / noe går inn det ene øret og ut av det 
andre; (jf, tale for døve ører); (jf, hviske noen noe i øret / ørene). 
Gå inn for noe med liv og sjel – Gå inn for noe med begeistring og full energi. 
Gå inn i løvens hule – Jf, gå / trå / våge seg inn i løvens hule. 
Gå inn i sitt lønnkammer – Jf, et lønnkammer; (jf, sitte som en prest). 
Gå kledd som en fillefant – Gå fillete el. fattigslig kledd; ha på seg lite pene klær.  
Gå knirkefritt / arrangementet gikk knirkefritt – Foregå uten problemer; gå glatt. 
Gå krokveier – Gå fram på en lur el. uhederlig måte; bruke en moralsk forkastelig 
fremgangsmåte; (jf, en krokvei); (jf, gå bakveier). 
Gå langt og lenger enn langt – 1. Gå en svært lang distanse, (som i eventyrene) 2. gå 
svært (el. alt for) langt i å omtale noe el. beskylde noen for noe.  
Gå lekende lett – Kunne gjennomføres uten problemer el. særlige anstrengelser. 
Gå løs på noen / noe – 1. Gå til angrep på noen / noe; fly på noen 2. ta fatt på noe; 
begynne på noe, (etter å ha kviet seg lenge); (jf, få fingeren ut). 
Gå mann av huse – Gå ut i stort antall i samme ærend, (for å se el. være med på noe). 
Gå med hevet hode – Være stolt el. selvbevisst; ikke ha noe å skamme seg over. 
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Gå med hodet i skyene – Være viktig; ha overdreven tro på seg selv; ikke ha full 
føling med virkeligheten; (jf, være i den syvende / sjuende himmel). 
Gå med i dragsuget / de små bankene går med i dragsuget – Bli revet med el. trukket 
inn i en felles uheldig skjebne el. ulykke av krefter utenfor seg selv; (jf, et dragsug). 
Gå med nesen i været / sky – Opptre overlegent; spille viktig; (jf, sette nesen i været). 
Gå med skylapper – 1. Ha sin oppmerksomhet ensidig rettet mot det man vil; ikke 
(ville) se tingene i fullt perspektiv 2. være trangsynt og ensidig; (jf, ha skylapper). 
Gå med sneglefart / snilefart / bilen går med / (i) sneglefart i bakkene – Bevege seg 
svært langsomt; så vidt sige framover; (jf, gå i lusefart); (jf, med lynets hastighet). 
Gå med stormskritt / den tekniske utviklingen går fremover med stormskritt – Gå el. 
skje i stort tempo; gjøre hurtig fremgang; (jf, med sjumilssteg). 
Gå med tomme hender – (Måtte) gå uten (synlig) resultat; (måtte) gå uten å ha 
oppnådd det man ville, (f eks. hjelp el. penger); (jf, starte med to tomme hender). 
Gå med uforrettet sak – Gå el. gi opp uten å ha fått gjennomført el. oppnådd det man 
ønsket; (jf, ha noe fore); (jf, ikke få snøret i bånn).  
Gå minste motstands vei – Jf, velge minste motstands vei; (jf, gå sin vei). 
Gå mot lysere tider – 1. Ha passert midtsolverv 2. snart ha en bedre situasjon. 
Gå mot strømmen – Gå mot den rådende oppfatning; (jf, følge med strømmen). 
Gå ned ad bakke – Jf, det går ned ad bakke; (jf, det går nedover med noen / noe). 
Gå ned for telling / hun dunket hodet i døra og gikk ned for telling (2) – 1. Bli slått 
ned i boksing, (jf, ta telling) 2. falle over ende; besvime; (jf, ramle så lang man er). 
Gå ned med flagget til topps – Lide nederlag (uten å ha overgitt seg), med æren og 
sine prinsipper i behold; (jf, holde fanen høyt); (jf, med flagget på brystet). 
Gå ned med mann og mus / skipet gikk ned med mann og mus – Synke med hele 
besetningen uten at noen blir reddet; (jf, være stille som en mus). 
Gå ned på høykant – Bli slukt raskt; bli fortært med stor appetitt el. glede, (om mat).  
Gå nedenom – Gå til grunne; forfalle; bli ødelagt; (jf, gå i hundene).  
Gå nedenom og hjem – 1. Gå til grunne 2. jf, gå fallitt. 
Gå nedover med noen / noe – Utvikle seg dårlig for noen; (på et bestemt område, f 
eks. helse, økonomi el. popularitet); ha tydelig tilbakegang. 
Gå noe en høy gang – Jf, gå noen en høy gang. 
Gå noen / noe etter i sømmene – Undersøke noen / noe meget nøye el. kritisk; granske 
om alt er som det skal være hos noen / med noe; (jf, kikke noen / noe (nærmere) e.). 
Gå noen / noe i møte – 1. Bevege seg mot noen / noe; gå ut for å møte noen 2. nærme 
seg noe i tid el. utvikling, (ofte noe svært viktig); (jf, komme noen i møte).  
Gå noen en høy gang – Være minst like bra / ille som noen; være flinkere / verre enn 
noen; (jf, være av samme ulla); (jf, gå noe en høy gang). 
Gå noen hus forbi / uttalelsen gikk meg hus forbi – Jf, noe går noen hus forbi.  
Gå noen i blodet – Jf, noe går noen i blodet; (jf, blod er tykkere enn vann).  
Gå noen i næringen – Gripe (forstyrrende el. urettmessig) inn på noens 
virksomhetsområde; konkurrere (på unfair måte) på noens fagområde el. næringsfelt.  
Gå noen på klingen / gå noen hardt / nærmere inn på klingen – Presse noen (hardt); 
stille nærgående spørsmål el. være pågående overfor noen for å få de ønskede 
opplysninger; (jf, krysse klinge (med noen)); (jf, gå i clinch). 
Gå noen på nervene – 1. Gjøre noen nervøs; være enerverende for noen 2. være en 
kilde til irritasjon el. opphisselse for noen; (jf, noen / noe går noen på nervene). 
Gå noen rett til hjertet / synet gikk meg rett til hjerte – Gripe el. bevege noen; bli 
svært rørt av noe; (jf, bli rørt til tårer), (jf, få en klump i halsen). 
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Gå noen til hodet / gå til hodet på noen – Jf, noe går noen til hodet. 
Gå noen til hånde / hende – Hjelpe til med noe; hjelpe el. assistere noen; (jf, gi / rekke 
noen en hjelpende hånd); (jf, være hendt).  
Gå noens dør forbi – Unnlate å besøke noen, (selv om man er like i nærheten). 
Gå noens nese forbi – Jf, noe går noens nese forbi; (jf, gå glipp av noe). 
Gå noens vei / alt gikk hans vei – Gå i orden; ordne seg; lykkes for noen. 
Gå noens ære for nær – Jf, gå / trå noens ære for nær; (jf, æres den som æres bør). 
Gå nord og ned – Gå fullstendig galt (med noen / noe); bli den rene undergang; (jf, 
dømme noen / noe nord og ned); (jf, gå rett vest). 
Gå nye veier – Anvende nye metoder el. strategier; finne løsninger; prøve noe nytt.   
Gå og hangle – Føle seg uvel; skrante; brygge på noe; være småsyk. 
Gå og slenge – Ikke ha noe å gjøre; drive giddeløs omkring. 
Gå og sparke i grusen – Gå å vente; være svært utålmodig; (jf, falle i grus). 
Gå og trippe – 1. Gå med små, hurtige skritt 2. tråkke litt rundt pga. nervøsitet, 
utålmodighet, iver el. for å holde varmen; (jf, gå omkring som en verpesyk høne). 
Gå og tråkke oppå hverandre – Gå å snuble i hverandre; ha alt for liten plass. 
Gå og vase – Drive omkring; (jf, ikke ha noe på programmet); (jf, vase seg bort). 
Gå og verke med noe – (Gå og) være ivrig etter el. svært oppsatt på, (men foreløpig 
engstelig for) å fortelle, røpe el. drøfte noe, (man trenger å snakke om). 
Gå om kull – Falle overende; gå på hodet; (jf, hodekulls); (jf, kullkaste noe). 
Gå omkring som en verpesjuk høne – Gå å trippe og være veldig ivrig etter å få fortalt 
noe; brenne av lyst til å si noe, (oftest noe positivt); (jf, en verpesjuk høne). 
Gå omveier – 1. Gå veier som ikke fører rett til målet 2. komme frem til noe på en 
omstendelig el. indirekte måte 3. gjøre noe på en fordekt måte; (jf, ad omveier). 
Gå opp ad bakke – 1. Ha medgang 2. ha fremgang og vekst; (jf, gå ned ad bakke). 
Gå opp i en høyere enhet – Passe sammen el. forenes til en harmonisk enhet.  
Gå opp i fistel – 1. Komme opp i høyt toneleie, (falsett) 2. hyle i raseri. 
Gå opp i flammer – Gå til grunne i brann; brenne opp, (malerisamling); brenne ned, 
(hus); (jf, bli flammenes rov); (jf, stå i lys lue). 
Gå opp i limingen – 1. Løsne; falle fra hverandre, (f eks. en stol) 2. reagere vilt og 
ubehersket 3. bryte sammen; opphøre å eksistere; (jf, gå opp i sømmene).  
Gå opp i opp / dette går opp i opp – Utligne hverandre; balansere; være (noenlunde) 
like mye verdt, (særlig ved bytte av gjenstander el. tjenester). 
Gå opp i røyk – 1. Gå til grunne ved en brann 2. ikke bli til noe; ikke bli virkeliggjort; 
mislykkes; strande; (jf, gå i vasken); (jf, bli med praten). 
Gå opp i sømmene / Sovjetimperiet gikk opp i sømmene – 1. Rakne, (om klesplagg) 
2. gå i oppløsning; holde opp med å fungere 3. bryte sammen psykisk, (jf, gå amok). 
Gå opp og ned / det går opp og ned her i verden – Variere; forandre seg; gå bedre og 
dårligere, (etter som); (jf, ved et skjebnens lune). 
Gå over / hodepinen gikk fort over – Gi seg; forsvinne (av seg selv); bli frisk igjen. 
Gå over / overgå noens forstand – Være umulig å forstå for noen (bestemt); (jf, noe 
går over noens forstand); (jf, ikke være til å bli klok på).   
Gå over all forventning / møtet gikk over all forventning – Gå svært bra; gå bedre enn 
man ventet, regnet med el. turte å håpe på; (jf, treffe spikeren på hodet). 
Gå over alle bredder – 1. Flyte el. renne over breddene el. kantene, (væske) 2. bli alt 
for omfattende; overskride grensen for det som er rimelig.  
Gå over alle grenser – Gå for langt; overskride det som er fornuftig el. akseptabelt.  
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Gå over alle støvelskaft / avisenes selvmorddekning går over alle støvelskaft – Gå for 
vidt; gå ut over alle rimelige hensyn; (jf, føle / merke hvor skoen trykker). 
Gå over bekken etter vann – 1. Søke langt borte etter noe som allerede står til rådighet 
el. finnes i nærheten 2. løse et problem på en unødig tungvint måte. 
Gå over ende – 1. Falle; gå i bakken 2. gå konkurs, (firma); (jf, ryke over ende). 
Gå over hodet på noen – 1. Ikke bli forstått av noen 2. unngå noens oppmerksomhet; 
glippe; (jf, gå noen hus forbi); (jf, tale for døve ører); (jf, spisse ørene / ører). 
Gå over i historien – Få status som noe som blir husket av senere tiders mennesker.  
Gå over lik – Ikke sky noe middel, (for å oppnå det man vil); opptre fullstendig 
hensynsløst; (jf, seile med lik i lasten); (jf, et råskinn).  
Gå over noe med (en) harelabb – Jf, fare over noe med (en) harelabb. 
Gå over noens / all vett og forstand – Jf, gå over / overgå noens forstand. 
Gå over opptuktelsen – Jf, naturen går over opptuktelsen; (jf, være heit på grøten). 
Gå over på andre hender – Bli overtatt av andre eiere; (jf, gå fra hånd til hånd); (jf, ha 
noe på hånda); (jf, legge sin klamme hånd på noe). 
Gå over stag – 1. Vende et seilfartøy mot el. gjennom vinden; stagvende 2. komme ut 
av kontroll; gå over styr, (også pga. fyll); (jf, miste grepet på noe); (jf, overta roret). 
Gå over stokk og stein – Gå i full fart el. hodekulls; gå uvørent el. slurvete for seg. 
Gå over streken – Overskride grensen for det som er anstendig, tillatelig el. 
akseptabelt, (å gjøre el. si); (jf, gå over alle støvelskaft). 
Gå over styr / forlovelsen gikk over styr (1) – 1. Mislykkes; ikke bli til noe 2. ende 
med konkurs, krakk; (jf, det går over styr for noen); (jf, noe går over styr). 
Gå over til fienden / gå over i fiendens leir – 1. Slutte seg til sine tidligere 
motstandere 2. innta det motsatte standpunkt i forhold til tidligere. 
Gå pent og pyntelig (for seg) – Foregå på en rolig, skikkelig el. behersket måte.  
Gå politikk i noe – 1. Bli et politisk (strids)spørsmål 2. bli et (prestisjefylt) 
prinsippspørsmål; (jf, ikke vite hva man skal tro).  
Gå på akkord med noe – Inngå kompromiss, (for å unngå ubehageligheter); fire på 
noe, (f eks. sine ønsker); (jf, velge minste motstands vei). 
Gå på alle fire – Gå på hender og føtter; krabbe; (jf, krype for noen). 
Gå på autopilot – 1. Bli styrt av en automatisk mekanisme, (om fartøy) 2. gå helt 
automatisk, rutinemessig el. ubevisst, (om handling el. arbeid)  
Gå på barrikadene / mange har gått på barrikadene i protest mot loven – Jf, kjempe / 
sloss på barrikadene; (jf, på barrikadene); (jf, ta kampen opp mot noen / noe). 
Gå på bommen – Leve på andre; gå å tigge; (jf, sette bom for noe). 
Gå på byen – Gå ut for å oppleve utelivet og more seg; (jf, være ute på byen). 
Gå på dunken – Gå svært dårlig, (og slett ikke etter planen); ødelegges; forspilles; (jf, 
gå i hundene); (jf, ikke være liv laga); (jf, gå rett i dass). 
Gå på en smell / skrell – 1. Jf, få seg en smell 2. jf, få seg en skrell. 
Gå på en stjernesmell – (Overraskende) få et dundrende tap; lide et smertelig 
nederlag; (jf, en stjernesmell); (jf, en stjerne). 
Gå på frierføtter – Jf, gå / være på frierføtter; (jf, stå på god for med noen). 
Gå på forstanden løs – Være så sørgelig, tragisk el. grusomt at det går utover noens 
mentale helse; (jf, gå fra vettet); (jf, være et sorgens kapitel). 
Gå på fylla – Ligge under for vedvarende alkoholforbruk; (jf, være ute på galeien). 
Gå på gaten – 1. Gå på fortauet 2. være hore el. prostituert 3. delta i 
demonstrasjonstog el. protestmarsjer; (jf, noe er på gaten). 



                                                               
 

287 

Gå på gress – 1. Gå på beite, (dyr) 2. gå og ha det godt (til så lenge), og gjøre seg klar 
til innsats; (jf, ha noen på gress); (jf, gresset er alltid grønnere på den andre siden). 
Gå på gummisåler – Opptre forsiktig, diplomatisk el. listig; (jf, en rev). 
Gå på halv tolv – Gå på skjeve el. dårlig; foregå litt tilfeldig el. uten skikkelig styring. 
Gå på hodet – Falle fremover; ramle i bakken; (jf, gå på trynet); (jf, gå på snørra). 
Gå på hodet ut (av noe) – Bli grundig slått ut (av noe); ryke ut, (av konkurransen). 
Gå på kattepoter – 1. Bevege seg listende el. lyløst 2. gå ytterst forsiktig til verks. 
Gå på lavgir – Gå el. foregå med lav intensitet; skje med svak innsats.  
Gå på land – 1. Gå i land, (fra båt) 2. slutte som sjømann; (jf, dra noe i land). 
Gå på limpinnen – Være naiv nok til å la seg narre til å gjøre el. tro noe dumt; (jf, gå 
fem på); (jf, ikke være den skarpeste kniven i skuffen). 
Gå på livet løs / lesingen til eksamen går på livet løs (2) – 1. Være (for) hardt el. 
risikabelt 2. foregå på en energisk el. entusiastisk måte. 
Gå på loffen – 1. Gå omkring og drive dank og tigge til livets opphold, (jf, en lasaron) 
2. være ute på (erotisk) eventyr; (jf, en eventyrer). 
Gå på med dødsforakt – 1. Gå løs på noe uten å ense livsfaren 2. modig gi seg i kast 
med noe strevsomt el. ubehagelig; angripe noen / noe av full kraft. 
Gå på med krum hals – Gå ufortrødent og iherdig i gang med en (vanskelig) oppgave. 
Gå på nesen – Falle fremover på bakken; (jf, gå på snørra). 
Gå på ratata – Falle på baken; ramle over ende; (jf, falle så lang man er). 
Gå på ræva – 1. Falle så man lander på baken 2. bli betatt el. imponert over noen / noe 
3. holde på å bukke under, (jf, på ræva) 4. gå fallitt, (også, ryke på ræva). 
Gå på sine bein / jeg måtte gå på mine bein hele den lange veien – Gå til fots; spasere.  
Gå på skakke – 1. Gå skjevt 2. gå dårlig; utvikle seg forkjært; (jf, være skakkjørt). 
Gå på skeive – 1. Gå på skrå; gå på skakke 2. gå (el. utvikle seg) dårlig, vrangt el. på 
en uheldig måtet; (jf, gå sin skjeve gang); (jf, være skeiv); (jf, se skjevt til noen / noe). 
Gå på skinner – Fungere perfekt el. uten problemer; gå som det skal etter planen. 
Gå på slang – Stjele frukt fra andres trær; (jf, en slang / et slanguttrykk). 
Gå på snørra – Falle langflat; (jf; gå på nesen); (jf, falle så lang man er). 
Gå på som en rambukk – Kjempe kraftig for en sak; (jf, bane vei); (jf, en rambukk).  
Gå på sparebluss – 1. Ha lavt energiforbruk, (varmekilde) 2. arbeide med redusert 
kraft; så vidt være i gang; være redusert til et minimum, (produksjon); (for å spare). 
Gå på stas – Bare gå å ta seg ut, uten å gjøre nyttig arbeid; (jf, sitte på stas). 
Gå på strandhogg / hodejegerne går på strandhogg i alle virksomheter – Skamløst 
forsøke å skaffe seg noe som rettmessig tilhører andre; (jf, gjøre strandhogg).   
Gå på stumpene – Røyne hardt på; tære på de siste krefter; (jf, redde stumpene).  
Gå på tomgang – 1. Gå uten belastning; gå på dødgang, (motor) 2. foregå 
rutinemessig el. mekanisk; (jf, stå i stampe); (jf, la munnen gå på tomgang).  
Gå på trynet – 1. Falle; ramle framover 2. bryte sammen; mislykkes, (jf, gå i vasken). 
Gå på tærne for noen – Opptre forsiktig for ikke å såre el. irritere noen; ta ekstra 
hensyn til noen; krype el. smiske for noen; (jf, stå på tå hev for noen). 
Gå på tå – Liste seg frem; være stille; opptre med varsomhet. 
Gå på vannet – Gjøre det umulige; utrette mirakler; (jf, tro / føle man kan gå på v.).   
Gå på vannvogna – Jf, være på vannvogna; (jf, drikke seg fra sans og samling). 
Gå på veggen / nå er det like før jeg går på veggen – 1. Bli gal; kjede seg grenseløst 2. 
være full av ubrukt energi el. tiltakslyst; være seksuelt frustrert; (jf, møte veggen).  
Gå på æren løs – Være ærekrenkende el. injurierende; bidra til å svekke noens ry. 
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Gå rett hjem / filmen gikk rett hjem hos alle – Bli likt el. akseptert (uten videre); være 
en stor suksess; (jf, ikke være borte); (jf, borte bra, men hjemme best). 
Gå rett i dass – Mislykkes totalt; ikke bli til noe; (jf, gå i vasken). 
Gå rett i fletta (på noen) / drinken gikk rett i fletta på henne – Gå til hode (på noen); 
bli raskt påvirket (av noe), (f. eks musikk el. alkohol). 
Gå rett i løvens gap – Intetanende el. ubetenksomt bringe seg selv i en vanskelig el. 
farlig situasjon; unødvendig utlevere seg til en fiendes nåde; (jf, løvens hule). 
Gå rett i strupen på noen – Angripe noen voldsomt, (verbalt); kritisere noen kraftig.  
Gå rett på sak – 1. Ta opp et problem uten innledning el. nøling 2. gå rett til det 
vesentlige el. sentrale i en sak; (jf, ta tyren ved hornene). 
Gå rett til himmels – Stige el. øke veldig raskt el. mye, (f eks. markedsverdien).  
Gå rett vest / forsøket gikk rett vest – Bli fullstendig mislykket; gå galt; (jf, gå til 
helvete); (jf, gå nord og ned); (jf, i øst og vest). 
Gå rettens vei – 1. Gå til rettssak 2. la domstolene avgjøre noe; (jf, la nåde gå for rett). 
Gå riktig vei – 1. Gå i riktig retning 2. utvikle seg gunstig, (jf, gå opp ad bakke).  
Gå rundt – Så vidt gi overskudd; balansere økonomisk; (jf, en runddans).  
Gå rundt for (noen) – Være ør el. svimmel; være forvirret. 
Gå rundt grøten – Jf, gå som katten om / rundt den varme grøten. 
Gå rundt med et kosteskaft i ryggen – Ha en stiv el. overdrevet rank holdning. 
Gå rundt med noen / noe i magen / han går rundt med en ordfører i magen – Ha 
(skjulte) ambisjoner el. drømme om å bli noe bestemt, (f eks. forfatter). 
Gå rundt som en brølende løve – Være irritabel el. i dårlig humør; ikke være til å 
komme nær; (jf, kjempe som en løve); (jf, som en løve i bur). 
Gå seg vill – Forville seg; gå seg bort; (jf, komme på avveier); (jf, fare vill). 
Gå seierrik ut av noe – Vinne el. seire pga. dyktighet, styrke el. hell; (i kamp, 
konkurranse el. konflikt); (jf, trekke det lengste strå). 
Gå side om side / det moderne og det tradisjonelle går side om side med (2) – 1. Gå 
ved siden av el. på høyde med hverandre 2. foregå på samme vilkår; stå på like fot. 
Gå silkefint / premieren gikk silkefint – Gå knirkefritt; gå glatt; (jf, silke). 
Gå sin gang / saken går sin gang – Forløpe slik som nå, (uten problemer eller behov 
for inngripen); utvikle seg el. forløpe på en grei el. naturlig måte.  
Gå sin seiersgang – 1. Gå fra seier til seier; trenge seierrik frem 2 vinne stadig større 
anerkjennelse el. utbredelse; få stor suksess; (jf, en storhetstid).  
Gå sin skjeve gang – Utvikle seg el. forløpe på en tilfeldig og (oftest) uheldig måte; 
(jf, la det / noe gå sin skjeve gang); (jf, gå på skeive).  
Gå sin vante gang – Forløpe el. foregå på sin normale, sikre (og kjedelige) måte. 
Gå sin vei / hun ble sur og gikk sin veg (2) – 1. Forlate et sted el. en person for lengre 
tid el. alltid 2. stikke av, (særlig i sinne, og kanskje snart komme tilbake). 
Gå sine egne veier – 1. Velge sitt eget, ofte utradisjonelle livsløp; følge sin egen 
overbevisning, intuisjon el. sine egne idéer 2. være selvstendig i sine (vanlige) valg. 
Gå skeis (med) / det gikk skeis med den turen – Gå dårlig; gå ille; (jf, gå skitt med). 
Gå skitt med noen / noe – Gå dårlig el. riktig ille med noen / noe; mislykkes. 
Gå skoene av seg – Forgå seg; dumme seg ut; mislykkes til gagns, (med noe 
ambisiøst); (jf, gå i vannet); (jf, springe skoene av seg). 
Gå skuddfri / ingen går skuddfri i denne saken – Slippe unna angrep, kritikk el. 
beskyldninger; (jf, ikke gå skuddfri); (jf, skyt ikke på pianisten).  
Gå slag i slag / etter den første romanen gikk det slag i slag – Skje med kort 
mellomrom, uten stans el. hindringer; gå planmessig; (jf, på rekke og rad).    
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Gå smertefritt – Gå greit og uten problemer; ikke volde noe bekymringer el. ubehag; 
(jf, gå knirkefritt); (jf, lage krøll); (gi / volde noen hodebry). 
Gå som bare juling / maskinen gikk som bare juling – Virke utmerket; gå som bare 
det; (jf, få juling); (jf, være stygg som juling). 
Gå som en drøm / treninga går som en drøm – Gå svært lett el. godt; funger perfekt; 
(jf, gå som en lek); (jf, se ut som en drøm). 
Gå som en farsott / melodien gikk som en farsott over landet – Jf, spre / bre seg som 
en farsott; (jf, en farsott); (jf, bre om seg); (jf, være in). 
Gå som en jojo / yo-yo / aksjene gikk opp og ned som en jojo / stå på som en jojo – gå 
el. bevege seg raskt (og ofte rykkete); fyke opp og ned el. att og fram; (jf, en jojo). 
Gå som en klokke – Gå jevnt og sikkert; virke el. fungere perfekt. 
Gå som en lek / arbeidet går som en lek – Gå (lekende) lett og uproblematisk. 
Gå som en rød tråd – Jf, det / noe går som en rød tråd gjennom noe. 
Gå som en røyk / ventetida gikk som en røyk – Gå fort el. lett; (jf, gå opp i røyk). 
Gå som et lyn – Jf, det / noe går som et lyn; (jf, komme som lyn fra klar himmel). 
Gå som et skudd / mopeden går som et skudd – 1. Gå veldig fort 2. fungere perfekt; 
(jf, jeg kommer som et skudd); (jf, sitte som et skudd). 
Gå som fot i hose – Gå lett, uten større vanskeligheter el. besvær; (jf, passe som fot i 
hose); (jf, gjøre sine hoser grønne); (jf, få en fot innafor).   
Gå som hakka møkk / varene gikk som hakka møkk – Gå raskt unna; omsettes i store 
mengder; (jf, selge noe til en spottpris). 
Gå som katten om / rundt den varme grøten – Ikke riktig tørre å komme inn på saken 
el. å gi seg i kast med noe man er svært opptatt av; ikke våge å gå rett på sak.  
Gå som kjepper i hjul – 1. Gå i stor fart 2. gå uten vanskeligheter el. problemer.   
Gå som lus på en tjærekost – Gå uhyre langsomt; så vidt bevege seg framover; (jf, 
snegle seg avgårde); (jf, kjenne lusa på gangen); (jf, jeg synes jeg hørte en lus hoste). 
Gå som på skinner – Jf, gå på skinner; (jf, det går flere tog). 
Gå som smurt / alt går som smurt – Gå lett og raskt; fungere perfekt; gå etter planen. 
Gå som trommestikker / hun løp så beina gikk som trommestikker – Bevege seg 
hurtig frem og tilbake, (særlig om armer og bein); (jf, slå på stortromma). 
Gå som varmt hvetebrød – Bli solgt raskt og i store mengder el. stort antall; være 
svært etterspurt og lett å omsette; (jf, være i vinden). 
Gå spissrotgang – Måtte passere en rekke personer, som ser fiendtlig, hånlig el. 
nysgjerrig på en; måtte innrømme skyld på ydmykende måte; (jf, en spissrotgang). 
Gå stille for seg / feiringen gikk stille for seg – Foregå uten uro, oppstyr el. særlig 
festivitas; (jf, være stille som (i) graven); (jf, et hurra). 
Gå stille i dørene – 1. Fare varsomt frem; være forsiktig el. diskret 2. ikke røpe for 
mye av det man er i ferd med; (jf, renne dørene ned (hos noen)). 
Gå stille i gangene – Jf, gå stille i dørene; (jf, den gang ei). 
Gå strake veien hjem – Gå rett hjem, uten nøling el. omveier; (jf, ta tre strake). 
Gå strykende / salget går strykende – Gå svert godt; gå glatt; gå raskt unna. 
Gå surr (i noe) – Miste oversikten (over noe); bli forvirret; (jf, gå i surr for noen). 
Gå svanger med – Være fylt av; gå og ruge over, (en plan, tanke); (jf, være svanger). 
Gå så det gviner / motoren går så det gviner – Gå veldig fort; fungere godt. 
Gå så det kost (etter) – Gå veldig fort; gå så det suser; (jf, koste på). 
Gå så det suser / salget av norsk lags går så det suser – Jf, det går så det suser. 
Gå ta banen – Jøss; du store min; nå ble jeg imponert; (jf, i lange baner). 
Gå tapt – Gå til spille; bli borte; (jf, gi tapt); (jf, tape seg i skyene). 
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Gå til Bloksberg – Gå fullstendig galt; mislykkes; (jf, gå til helvete); (jf, dra til 
Bloksberg); (jf, være over alle hauger / berg (bjerge); (jf, tro kan flytte fjell). 
Gå til bords – Sette seg ved bordet for å spise; (jf, gå til dekket bord).  
Gå til bunns – 1. Synke til bunnen av et vannbasseng el. en beholder 2. forkomme 
sosialt el. psykisk; gå til grunne, (også økonomisk). 
Gå til bunns (i noe) – Fordype seg i noe; studere noe grundig; (jf, komme / trenge til 
bunns i noe); (jf, være god på bunnen); (jf, i bunn og grunn). 
Gå til Canossa – (Måtte) ydmyke seg totalt for noen; be om tilgivelse; (jf, en 
canossagang); (jf, be om nåde); (jf, krype til korset).  
Gå til de evige jaktmarker – Dø; dra til det hinsidige, (opprinnelig etter indiansk 
forestilling); (også, vandre over til); (jf, sende noen til de evige jaktmarker). 
Gå til dekket bord / den nye regjeringen går til dekket bord (2) – 1. Sette seg ved et 
klargjort matbord 2. finne alt vel tilrettelagt; overta en oversiktlig situasjon der det 
meste er i orden, slik at man får det lett selv; (jf, komme til dekket bord). 
Gå til det skritt å … / han måtte gå til det skritt å si opp halve staben – (Måtte) gjøre 
visse foranstaltninger; bestemme seg for et avgjørende tiltak; (jf, ta skritt til / for). 
Gå til doms – Være klar til domsavsigelse, (i retten); (jf, sette seg til doms over noen). 
Gå til dunders – Gå til helvete, (dvs. til fanden); (jf, gå ad undas). 
Gå til felts mot noen / noe – Gå til kamp mot noen / noe; angripe noen / noe; (jf, gå til 
stormløp mot noen / noe); (jf, starte et felttog for / mot noe); (jf, dra i felten). 
Gå til filmen – Bli (karriere)filmskuespiller; (jf, gå til scenen). 
Gå til fots – Gå; spasere; (også, ferdes til fots); (jf, gå på sine bein). 
Gå til frontalangrep på noen / noe / opposisjonen gikk til frontalangrep på det nye 
lovforslaget – Rette et kraftig angrep mot noen / noe; kritisere noen / noe i harde 
ordelag, (f eks. foredragsholderen); (jf, gå til stormløp på noe); (jf, et frontalangrep). 
Gå til grunne – 1. Bli fullstendig ødelagt; bli utslettet 2. bli fysisk el. psykisk nedbrutt, 
(f eks. av rus); (jf, bli til støv); (jf, være sønderknust). 
Gå til helvete – 1. Gå forferdelig dårlig, mislykkes fullstendig 2. gå til grunne; (jf, gå 
rett vest); (jf, det gikk lukt til helvete); (jf, et helvete). 
Gå til himmels / boligprisene er gått til himmels (2) – 1. Stige opp i lufta, mot 
himmelen 2. øke el. stige svært mye, (og fort); (jf, til himmels). 
Gå til mauren og bli vis / klok – Brukes som henstilling om lære av de flittige 
maurene, både når det gjelder arbeidskapasitet og evner; (jf, en flittig maur). 
Gå til ro – Gå til sengs; legge seg for natta; (jf, krype i loppekassen). 
Gå til scenen – Bli skuespiller (el. annen opptredende kunstner); (jf, gå til filmen). 
Gå til sengs med noen – Ha samleie el. en annen form for sex med noen; (jf, ligge 
med noen); (jf, hopp i halmen / høyet med noen). 
Gå til spille – Forsvinne el. gå tapt, (pga. uforsiktighet el. feil); bli sløst bort; ødes. 
Gå til stormløp mot noen / noe – Rette et voldsomt angrep på noen / noe, (ofte pga. 
utilfredshet); protestere kraftig mot noe som er planlagt; (jf, gå til frontalangrep).  
Gå til topps – 1. Gå til den øverste delen av noe 2. seire; vinne i konkurransen 3. nå 
opp i den høyeste, beste el. mektigste posisjon; avansere til en toppstilling. 
Gå til urnene – Delta i offentlig valg; gå å stemme; (jf, en sofavelger). 
Gå til verket – Jf, skride til verket; (jf, et storverk).  
Gå tilbake på noe – Ikke stå ved noe; trekke noe tilbake; trekke seg; (jf, bøye av). 
Gå tom for noe / vi har gått tom for bensin – 1. Ha brukt opp sin beholdning (av noe) 
2. ikke ha mer / flere igjen av noe, (f eks. idéer el. samtaleemner). 
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Gå tomhendt hjem – Returnere uten å ha fått el. oppnådd det man ønsket; (jf, gå med 
uforrettet sak); (jf, stå igjen med to tomme hender). 
Gå trett / trøtt av noe – Miste interessen for noe; kjede med ved noe; (jf, en trøtt type). 
Gå tretten på dusinet av noen – Jf, være en av dem det går tretten av på dusinet. 
Gå trill rundt (for noen) – Bli helt forvirret; ikke klare å tenke klart.  
Gå troll i ord – Det som sies høyt kan plutselig bli virkelighet, (nettopp fordi det er 
uttalt), selv om det kanskje ikke er alvorlig ment; (jf, det kan gå troll i ord).  
Gå under – 1. Synke; forsvinne under vann; drukne 2. slå feil; bli ødelagt; 
tilintetgjøres; (jf, gå til grunne); (jf, forsvinne fra jordens overflate). 
Gå under bordet – Bli dårlig el. falle i søvn fordi man har drukket for mye alkohol; 
(jf, drikke noen under bordet); (jf, betale under bordet). 
Gå under jorda – Skjule seg for offentligheten el. sine forfølgere; gjemme seg på 
ukjent sted; (jf, leve under jorda); (jf, forsvinne fra jordens overflate). 
Gå under åket – På en ydmykende måte erkjenne seg overvunnet; (jf, være under 
åket); (jf, kaste åket av seg); (jf, danse etter noens pipe).   
Gå unna – 1. Gå vekk; vike 2. få rask avsetning, (mat el. varer); (jf, få bein å gå på). 
Gå unna for unna – (Om arbeid) som går raskt, uten stans; (jf, gå i et kjør). 
Gå upåaktet hen – Foregå uten å bli lagt merke til el. påskjønnet; skje uten at noen 
reagerer el. bryr seg; (jf, det skal ikke (få) gå upåaktet hen). 
Gå ut / vi skal gå ut i kveld (2) – 1. Gå ut av huset (utendørs) 2. jf, gå på byen. 
Gå ut av sitt gode skinn – 1. (Være ved å) miste beherskelsen, tålmodigheten el. 
selvkontrollen, (av raseri, ergrelse el. utålmodighet) 2. være psykisk ute av balanse.  
Gå ut av tiden – Dø; (jf, vandre heden); (jf, trekke sitt siste sukk). 
Gå ut i hundre – Starte svært (el. for) brått el. kraftfullt; være svært ivrig el. oppsatt på 
noe; (jf, være helt i hundre); (jf, nå er hundre og ett ute).  
Gå ut med noe – Gjøre noe offentlig kjent; fortelle el. røpe noe. 
Gå ut og inn hos noen – Besøke noen ofte; komme og gå som man vil. 
Gå ut og spise – Gå på restaurant el. kafé; (jf, gå på byen); (jf, gå ut).   
Gå ut som et lys – 1. Plutselig miste bevisstheten 2. falle hurtig i (dyp) søvn, (av 
utmattelse el. fyll); (jf, slukne som et lys); (jf, ikke være noe lys). 
Gå utenom noe som katten om / rundt den varme grøten – Jf, gå som katten om / 
rundt den varme grøten, (jf, gå rundt grøten); (jf, gå / kjøre i ring).  
Gå utenpå noen / noe / han går utenpå alle spillerne på laget – Være mye bedre, 
dyktigere el. mer verdifull enn noen / noe; (jf, noen / noe går utenpå noen / noe). 
Gå utfor bakke (med noen / noe) – 1. Gå tilbake med noen / noe 2. være kommet på 
gale veier, (jf, komme på skråplanet); (jf, gå ned ad bakke).  
Gå varmt for seg – Foregå på en heftig, intens el. hissig måte, (f eks. en 
meningsutveksling); (jf, få en varm mottagelse); (jf, det går hett for seg). 
Gå veien / han skjønt tidlig at dette ville gå veien – Gå bra; lykkes; bli som man 
ønsker det; (jf, være på god vei); (jf, være på rett vei). 
Gå verden rundt / den utrolige historien gikk verden rundt – Bli spredd over hele 
verden; bli gjengitt i mediene over hele verden; (jf, av den annen verden). 
Gå vilt for seg – 1. Foregå på en hektisk el. kaotisk måte 2. være ville tilstander, med 
bråk og uro; (jf, bli / være vill og gal); (jf, er du vill). 
Gå og tumle med noe – Være dypt opptatt av og evt. bekymret over noe; (jf, tumle).  
Gå åt skogen (sve) / prosjektet gikk åt skogen – Gå helt galt (med noe); mislykkes 
fullstendig; (jf, gå rett vest); (jf, ikke se skogen for bare trær). 
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Går det, så går det – Man kan like godt prøve å utføre en dristig, mistenkelig el. ufin 
handling, for hvis det lykkes, er det bra, og lykkes det ikke, gjør det sikkert ikke noe. 
Gåseøyer / gåseøyne – 1. Øyer på en gås 2. anførselstegn; hermetegn. 
Ha (en fin) nese for noe – 1. Ha sans for (å bedømme) noe 2. ha naturlig talent for å 
oppdage el. finne noe, (før andre og dermed oppnå en fordel); (jf, ha teft).  
Ha (et) (godt) grep på noe – Forstå seg godt på noe; ha evner for noe; ha det rette 
håndlag med noe; (jf, ha grepet på noe); (jf, gripe sjansen). 
Ha (et) glimt i øyet / hun hadde et frekt glimt i øyet (1) – 1. Ha utstråling av en 
bestemt følelse 2. jf, med glimt i øyet; (jf, glimte til). 
Ha (et) godt hjertelag – Ha trang til å hjelpe el. glede andre; ha evne til medfølelse.  
Ha (et) godt håndlag med noe – 1. Ha stor ferdighet til å utføre noe med hendene 2. ha 
dyktighet til å utføre et stykke arbeid, (praktisk el. teoretisk) 3. ha evne til å handle 
hensiktsmessig; (jf, ikke være tapt bak en vogn); (jf, ha (godt) med noen / noe). 
Ha (godt) lag med noen / noe / hun har godt lag med barn – Ha spesielt god evne el. 
skjønn til å håndtere noen / noe; ha god forståelse for el. godt grep om noen / noe. 
Ha (noe) i sinne / de har ondt i sinne – Ha til hensikt; ha plan om (å gjøre) noe; akte. 
Ha (stort) vingeslag – 1. Ha stor bevegelse med vingene 2. ha stort spillerom; ha god 
mulighet til å utfolde seg; (jf, ta noen under sine vinger). 
Ha / fatte godhet for noen – Være / bli glad i noen; ha / få sympati for noen; (jf, ha 
hjerte for noen); (jf, være godheten selv); (jf, være god som gull). 
Ha / føre et fattig språk – Bruke et språk med lite omfattende ordforråd og begrenset 
uttrykksregister; (jf, et rikt språk); (jf, snakke samme språk). 
Ha / få / ta hånd i hanke med noen / noe – Ha / få kontroll med noen / noe; holde / få 
styr på noen / noe; gripe inn i noe for å ordne opp med noen / noe.  
Ha / få noen / noe på gaffelen / Kari har fått en flott fyr på gaffelen – Brukes for 
uttrykke at men har vært så dyktig el. heldig å oppnå noe attraktivt, el. i en 
oppfordring om få det til; (jf, få snøret i bånn); (jf, være midt i blinken).   
Ha / få overtaket (over / på noen) – Være overlegen, sterkest el. i den mest 
fordelaktige posisjon i forhold til noen, (en motstander); (jf, være situasjonens herre). 
Ha / få rusk i forgasseren – 1. Ha / få et fremmedlegeme i bilens forgasser 2. jf, sand i 
maskineriet; (jf, stikke kjepper i hjulene for noen / noe). 
Ha / få vind i seilene – Ha / få medgang, fremgang el. suksess; (jf, ha hellet med seg). 
Ha / gjøre seg håp om noe – Ha forventninger el. forhåpninger om noe; ønske at noe 
skal skje; (jf, leve i håpet); (jf, drømme seg bort).  
Ha / gå rundt med bind for øynene – 1. Ha manglende kjennskap til nødvendige 
opplysninger, (og dermed må følge andres beslutninger) 2. ikke legge merke til 
viktige forhold el. forandringer rundt seg; (jf, lukke øynene for noe). 
Ha / holde begge bein på jorda – Være nøktern, realistisk el. praktisk; ikke ta unødig 
risiko; (jf, ha føttene på jorda); (jf, sette det lengste benet foran).  
Ha / holde det gående / nå har vi det gående igjen – Ha / holde en uønsket prosess i 
gang, (f eks. kritikk el. kjefting); (jf, holde tunga rett i munnen). 
Ha / holde hodet over vannet – Klare seg; (så vidt) greie seg, (særlig økonomisk).  
Ha / holde høy sigarføring – Ha en selvsikker, selvbevisst el. overlegen opptreden. 
Ha / holde lav sigarføring – Ha en forsiktig el. tilbakeholdende opptreden.     
Ha / holde noen i sin hule hånd / hun har publikum i sin hule hånd – Ha / holde noen 
fullstendig i sin makt; ha noen helt under kontroll; ha noens fulle oppmerksomhet; (jf, 
ha noe i sin hule hånd); (jf, holde en vernende hånd over noen / noe).    
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Ha / holde seg noe for øyet – Huske på noe; holde noe klart for seg; være bevisst på 
noe; (jf, finne nåde for noens øyne); (jf, ha et godt øye til noen)  
Ha / holde trådene / alle tråder i sin hånd – Dirigere el. styre det hele i det skjulte; 
være den egentlige leder av noe; (jf, trekke i trådene).  
Ha / kunne / få teken (på / med noe) – Ha gode ferdigheter; ha det rette håndlag el. 
evne; kunne knepene; (jf, kunne sine ting); (jf, være fingernem / fingerferdig). 
Ha / seile i medvind – Ha medgang, fremgang el. suksess; (jf, ha vind i seilene). 
Ha / snakke med en (varm) potet i munnen – Snakke med dårlig artikulasjon; snakke 
på en skjødesløs og utydelig måte, (jf, ha en potet i halsen). 
Ha / stikke / hodet under armen – Ikke tenke; (gjøre noe) på en tankeløs, ubetenksom 
el. dum måte; (jf, bruke hodet); (jf, stikke hodet i sanden). 
Ha / stå med ryggen mot veggen – Være i en ubehagelig el. trengt situasjon, som det 
er vanskelig å komme ut av; (jf, kjempe med ryggen mot veggen).  
Ha / ta noen i sitt brød – Ha / ta noen i sin tjeneste; (jf, tjene sitt brød). 
Ha / tjene penger som gress – Ha / tjene svært mye penger; være rik 
Ha / trenge flere bein å stå på – Ha / trenge flere virksomheter el. produkter for å spre 
risikoen; (jf, stå på egne bein), (jf, slå beina vekk under noen / noe). 
Ha adresse til noen – Hentyde til noen; være myntet på noen; være rettet mot noen. 
Ha all verdens / jeg har all verdens tid – Ha rikelig av noe, ha godt med noe, (jf, ikke 
ha all verdens); (jf, kommer tid, kommer råd); (jf, tid er penger). 
Ha alle odds mot seg – Ha små sjanser til å lykkes med noe, (pga. dårlige 
forutsetninger); være så dårlig stilt (på mange punkter) at noe (bestemt) neppe kan 
gjennomføres; (jf, en odds / odds); (jf, mot alle odds); (jf, en underdog). 
Ha alle piggene ute – Være aggressiv el. anspent; være lite mottakelig for synspunkter 
el. innspill; (jf, ha kort lunte); (jf, tenne på alle pluggene). 
Ha alle trumfer på hånda – Ha meget gode sjanser; være i en svært fordelaktig 
situasjon; (jf, ha gode kort på hånda); (jf, ha en trumf i ermet). 
Ha alt hva hjertet begjærer – Ha alt man ønsker seg; ha en god og romslig tilværelse. 
Ha alt i sin hule hånd – Jf, ha noe i sin hule hånd; (jf, gni seg i hendene). 
Ha alt å vinne og ingenting å tape – Være i en situasjon hvor man ikke løper noen 
risiko ved å våge noe bestemt, fordi man ikke blir dårligere stilt om man taper. 
Ha alvorlige hensikter – 1. Mene alvor; satse for fullt 2. mene alvor med et 
kjæresteforhold; (jf, alvorets time er kommet); (jf, hensikten helliger midlet). 
Ha antennene ute – 1. Være oppmerksom overfor nye strømninger, nye ting el. idéer 
(på et bestemt område) 2. få med seg det som skjer; oppdage noe før andre. 
Ha appell – Ha evne til å virke interessant el. tiltrekkende; (jf, ha sex appeal). 
Ha appetitt på livet – Brukes om det å føre et aktivt liv med mye festing og moro.  
Ha bakkekontakt – 1. Ha berøring med el. nærhet til bakken 2. ha kontakt med folks 
virkelige liv; ha kjennskap til det som foregår på grunnplanet 3. være nøktern el. 
jordnær; (jf, mangle bakkekontakt); (jf, ha begge bein (solid plantet) på jorda).  
Ha baller / man må ha baller for å gå løs på dette – Ha pågangsmot, initiativ og 
styrke; (jf, mangle baller); (jf, være en mann med hår på brystet). 
Ha bange anelser – Frykte for noe; være redd at noe (bestemt) skal gå galt. 
Ha bare tiden og veien – Ikke ha mer tid enn man trenger; akkurat kunne nå frem i 
tide el. rekke det som skal gjøres; (jf, ikke ha mer enn tiden og veien). 
Ha barnetekke – Bli godt likt av barn; ha god evne til å omgås unger. 
Ha begge beina på jorda – Brukes i uttrykk om å være nøktern og realistisk; ha godt 
grunnlag for handlemåte el. påstander; (jf, holde føttene på jorda); (jf, være jordnær).  
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Ha begge hendene på rattet – 1. Styre bilen med begge hendene 2. ha full kontroll el. 
styring, (med en sak el. virksomhet); (jf, ha en hånd på rattet).  
Ha bein i nesen / det er jente med bein i nesen – Være viljesterk, dyktig og god til å 
klare seg; (jf, det er jenta si); (jf, det er gutt / jente som har vaska seg). 
Ha belegg for noe – Ha grunnlag el. bevis for noe; være bekreftet av en kjensgjerning. 
Ha besøk av ubudne gjester – Jf, ubudne gjester; (jf, få en varm velkomst). 
Ha blikk for noe – Ha syn, sans el. forståelse for noe; (jf, ha et åpent blikk for noe). 
Ha blod på hendene – 1. Ha blodige el. grusomme handlinger på samvittigheten; være 
skyldig i drap el. ugjerninger 2. være årsak til at noen råker skikkelig ille ut. 
Ha bly i beina – 1. Ha tungt for å bevege seg pga. trøtthet el. fordi man er sliten 2. 
være slapp og giddeløs, (og bevege seg sakte); (jf, ha føtter tunge som bly).  
Ha bly i ræva – Være svært treg el. langsom til å komme i gang med noe. 
Ha blått blod i årene – Være av kongelig el. adelig avstamning. 
Ha bondeanger – Angre seg etter å ha begått en dumhet el. noe uoverveid; (jf, dagen 
derpå); (jf, angre som en hund); (jf, gråte sine modige tårer). 
Ha bondevett – Ha vanlig godt (folke)vett; ha sunt skjønn; (jf, bruke sunt bondevett).  
Ha brede skuldre – 1. Være bred over skuldrene 2. være sterk; kunne tåle mye, (også 
problemer el. kritikk; (jf, ha sterk rygg); (jf, ikke være lett å skubbe seg på).  
Ha brev på noe – Ha garanti for noe; være trygg på noe; være sikker på at noe vil 
skje; (jf, ikke ha brev på noe); (jf, være sikker i sin sak). 
Ha buksene på / hjemme er det kona som har buksene på – Være den som bestemmer; 
være den dominerende part; (jf, ha bukten og begge endene).  
Ha bukten og begge endene – Være den som bestemmer; ha fullstendig overtaket; 
kontrollere en situasjonen fullt og helt; (jf, ha noen / noe i sin hule hånd). 
Ha både hjerte og hjerne – Brukes om noen som tar hensyn og viser omtanke i tillegg 
til sin dyktighet; (jf, ha det både i hodet og beina); (jf, ha hjertet på rette sted).  
Ha dagen – Lykkes; få klaff; være i en situasjon da alt går bra; (jf, ha en svart dag). 
Ha dametekke – Virke tiltrekkende på damer; (jf, ha drag(et) på damene). 
Ha det / ha det bra / ha det så lenge – Brukes som en vanlig hilsen når man går el. 
skilles; (jf, ha gode dager); (jf, leve og blomstre). 
Ha det avgjørende ord – Være den som bestemmer el. treffer den endelige beslutning. 
Ha det bare kjeften – Jf, ha det mest i munnen; (jf, være godt skåret for tungebåndet). 
Ha det både i hodet og beina – Ikke bare være fysisk sprek, men også meget fornuftig 
el. kløktig; (jf, ikke ha det bare i beina); (jf, bruke apostlenes hester). 
Ha det gående / ha noe gående – Stadig være utsatt for virkningen av noe 
(ubehagelig); være stadig plaget av noe; (jf, holde det gående). 
Ha det helt konge – Ha det svært fint el. morsomt; stortrives; (jf, en konge / konge). 
Ha det / noe i blodet / hun har musikken i blodet – Ha en sterk medfødt el. ervervet 
evne el. hang til noe bestemt; være en del av noens karakter el. begavelse; (jf, noe 
ligger noen i blodet); (jf, noe går noen i blodet); (jf, sitte i ryggmargen). 
Ha det hett rundt ørene – Jf, få / ha det hett rundt ørene; (jf, få det hett). 
Ha det i kjeften – Være flink til å snakke for seg; være fæl til å prate. 
Ha det mest i munnen – Snakke mye om noe, uten noen gang å gidde, tørre el kunne 
realisere det; bare prate (og ikke handle); (jf, en pratmaker). 
Ha det på g – Leve godt (og romslig); ha det gøy; (jf, ha det som plommen i egget). 
Ha det på stell – Ha orden i sakene; ha alt under kontroll; ha en god tilværelse; (jf, 
være smått stell); (jf, være situasjonens herre). 
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Ha det på tunga / jeg har det på tunga – Ha fornemmelsen av at man husker hva man 
vil si, men ikke kan få det frem; være nære på å si el. komme på et ord. 
Ha det som en greve – Ha det svært bra; trives perfekt i en aktuell situasjon, (f eks. 
med mye fritid og kvinnelig oppvartning); (jf, bo som en greve). 
Ha det som fisken i vannet – Ha det svært godt; være veltilpass; være i sitt rette 
element; (jf, trives som fisken i vannet); (jf, være frisk som en fisk). 
Ha det som kua i en grønn eng – Ha det så godt som man kan ha det; stortrives.  
Ha det som plommen i egget – Leve trygt og godt; ha det så bra som man kan ha det. 
Ha det så godt – Få som fortjent; (jf, nå kan noen ha det så godt). 
Ha det trangt – Jf, sitte trangt i det; (jf, trange kår); (jf, trange tider). 
Ha dilla på noe – Være sterkt engasjert i noe; være lidenskapelig opptatt av noe. 
Ha dobbel bunn – Være tvetydig; kunne oppfattes på to måter; si ett og hentyde noe 
annet; (jf, slå bunnen ut av noe); (jf, i bunn og grunn).  
Ha dollartegn i øynene – Se en sjanse til å tjene store penger; drømme om rikdom. 
Ha dotter i ørene – Føle trykk el. lett smerte i ørene, (og høre dårlig), (f eks. ved 
trykkforandring); (jf, lukke ørene for noe); (jf, holde ørene stive). 
Ha drag(et) på damene – Virke tiltrekkende på kvinner; (jf, ha dametekke); (jf, få / ha 
drag(et) på noen); (jf, drei hodet rundt på noen); (jf, trekke det lengste strå). 
Ha draget på noe – Jf, få / ha draget på noe; (jf, dra sitt siste sukk). 
Ha dype røtter i noe / handlingen har dype røtter i buddhismen – Være dypt forankret 
i noe; opprinne el. komme fra noe; (jf, være roten til alt ondt). 
Ha dårlig kjemi / de har svært dårlig kjemi – Jf, ha god kjemi; (jf, en kjemi / kjemi). 
Ha dårlig ord på seg – 1. Ha et dårlig omdømme el. rykte 2. være i miskreditt el. 
vanry; (jf, ha ord på seg (for å)); (jf, ha godt ord på seg). 
Ha dårlig smak – Ikke ha evne til å vurdere el. avgjøre hva som er vakkert el. 
smakfullt, (og derfor ofte gjøre dårlige valg); (jf, ha god smak). 
Ha dårlige kort på hånda – Ha små sjanser; være i en ugunstig situasjon; stå svakt 
(mht å klare seg, vinne el. få det som man vil); (jf, ha gode kort på hånda). 
Ha dårlige nerver – 1. Være nervøst anlagt 2. være preget av nervøsitet el. 
følelsesmessig ubalanse; ha en (lettere) sinnslidelse.  
Ha ei halv ei på lomma – Ha med seg en liten flaske brennevin, (ofte lommelerke på 
innerlomma); (jf, ha noen i lomma); (jf, ha noe (nesten) i lomma). 
Ha en / den sjette sans – Ha sterk intuisjon; ha en uforklarlig evne til å fornemme el. 
forutse noe som ikke kan sanses på naturlig måte; (tilsynelatende) være synsk. 
Ha en aksje med (i noe) – Være implisert i noe; ha en andel i noe; ta del i noe; (også, 
ha første aksje i pokalen); (jf, noens aksjer stiger / faller hos noen).   
Ha en bakdør åpen – Ha en mulighet til å trekke seg el. komme seg unna. 
Ha en baktanke / baktanker med noe – Ha en skjult hensikt med noe; ha et ukjent 
(tilleggs) motiv for å si el. gjøre noe; (jf, tale med to tunger). 
Ha en beklemmende følelse – Ha en foruroligende følelse; ha en trykkende følelse av 
angst el. ubehag; (jf, føle seg som en lus mellom to negler). 
Ha en blomstrende stil / et blomstrende språk – Ha en ordrik språkstil full av bilder, 
(ofte overlesset el. svulstig); (jf, snakke som en foss). 
Ha en bred rygg – Kunne tåle mye, særlig motgang og problemer; (jf, ha sterk rygg).  
Ha en dalende kurve – Være i nedgang; bli gradvis dårligere el. mindre omfattende; 
(jf, ha en stigende kurve); (jf, det går ned ad bakke (for / med noen /noe)). 
Ha en dårlig dag på jobben – Ikke lykkes med det man holder på med, (f eks. 
opptreden el. idrett); gjøre det dårligere enn vanlig; (jf, ha en svart dag).  
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Ha en dårlig sak – Ha dårlige argumenter for sitt standpunkt; ha dårlige utsikter til å 
få rett el. vinne; (jf, ha en god sak); (jf, ikke ha mye å fare med). 
Ha en engels tålmodighet – Ha stor tålmodighet; tåle mye uten å klage; (jf, smøre seg 
med tålmodighet); (jf, være en engel); (jf, ha maur i rumpa). 
Ha en fallende / dalende stjerne – Ha en nedadgående popularitet, berømmelse, 
anseelse el. makt; (jf, det går tilbake med de gamle guder).   
Ha en fast hånd på rattet – Styre noe på en god og sikker måte; (jf, ha begge hendene 
på rattet); (jf, være den som har bukene på). 
Ha en finger med i spillet – Spille en (ofte betydningsfull) rolle i en bestemt 
sammenheng; ha innflytelse på noe, (i det skjulte); være innblandet i noe, (ulovlig). 
Ha en fot i bakken – 1. Ha den ene foten på jorda 2. ha et fast holdepunkt; ha noe 
sikkert å støtte seg på, (f eks. et tilholdssted el. en virksomhet).   
Ha en fot i begge leire – Jf, stå med et bein i hver leir; (jf, på like fot). 
Ha en gave / rike gaver / hun har sangens gave – Være utrustet med gode evner på et 
område; være talentfull el. begavet; (jf, en gave); (jf, ha talens gave). 
Ha en giftig tunge – Uttrykke seg på en spydig, ondskapsfull el. sårende måte; (jf, ha 
en skarp tunge); (jf, snakke med splittet tunge). 
Ha en glatt tunge – 1. Uttrykke seg på en innsmigrende måte, ofte lite troverdig el. 
hyklersk 2. være fæl til å baksnakke folk; (jf, tale i tunger). 
Ha en god penn – Være en flink skribent; være god til å formulere seg skriftlig; (jf, ha 
en kvass penn); (jf, være vel bevandret i noe). 
Ha en god sak – Ha gode argumenter for sitt standpunkt; ha gode utsikter til å få rett 
el. vinne; (jf, ha en dårlig sak); (jf, ha gode kort på hånda). 
Ha en heldig hånd med noe – Være dyktig (og heldig) i en bestemt sak el. 
sammenheng; løse el. utføre noe på en god måte; ha en gunstig befatning med noe.  
Ha en helse av jern – Ha svært sterk helse; (jf, en jernhelse); (jf, ha en vilje av stål). 
Ha en høne å plukke med noen / jeg har en høne å plukke med deg – Ha noe 
uoppgjort med noen; ha noe å bebreide en person som har gjort noe som har vakt ens 
utilfredshet el. vrede; (jf, ha noe / et utestående med noen).  
Ha en høy stjerne hos noen – Være godt likt el. avholdt av noen; være populær el. 
foretrukket av noen; nyte høy anseelse hos noen; (jf, stå høyt i kurs). 
Ha en hånd med i noe / skuespillerne har hatt en hånd med i oppsetningen – (Sammen 
med andre) bidra til noe; (jf, ha en finger med i spillet). 
Ha en hånd på rattet – Være med å styre el. bestemme; (jf, ha en fast hånd på rattet). 
Ha en jernhånd i en silkehanske – Være bestemt, streng under en tilsynelatende 
vennlig el. behagelig overflate; (jf, styre noe med jernhånd); (jf, ta på noen / noe med 
silkehansker); (jf, ikke overlate noe til tilfeldighetene). 
Ha en jernvilje – Ha en sterk, ubøyelig vilje; (jf, ha nerver av stål). 
Ha en jobb å gjøre / skal vi få henne i form til OL har vi en jobb å gjøre – Ha et stort 
el. omfattende arbeid foran seg; virkelig måtte anstrenge seg, (for å få til noe). 
Ha en kjepphest – Ha en sak el. en idé som man er (altfor) opptatt av; (jf, ri sine egne 
kjepphester); (jf, en kjepphest); (jf, ikke ri den dagen man saler). 
Ha en klar hjerne – Være intelligent; ha (en) god forstand; være klartenkt. 
Ha en kresen gane – 1. Reagere lett på smaksnyanser 2. være nøye på maten. 
Ha en kunstnerisk åre – Ha et kunstnerisk talent; ha kreative evner.     
Ha en kvass / hvass penn – Skrive kritisk, med høy kvalitet; (jf, ha en god penn). 
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Ha en lav terskel for noe – 1. Ha en lav grense for overskridelse el. forandring 2. ha 
en lav toleransegrense for hva man kan tolerere el. tåle, (f eks. unnaluring); (jf, stå på 
terskelen til noe); (jf, i gode, gamle dager); (jf, være ved å eksplodere).  
Ha en lettvint omgang med sannheten – Ikke være så nøye på om det man sier er sant; 
ha lett for å lyve; (jf, lyve så man tror det selv).  
Ha en livlig fantasi – 1. Ha en høyt utviklet fantasi; ha god fabuleringsevne 2. ha 
tilbøyelighet til å miste virkelighetssansen; overdrive; lyve; (jf, en eufemisme). 
Ha en lunken innstilling til noe – Ha en likegyldig el. kjølig innstilling til noe; ha et 
lavt engasjement i noe; (også, en lunken mottakelse); (jf, en halvhjertet innsats).  
Ha en lykkelig hånd med noe – Jf, ha en heldig hånd med noe.  
Ha en lys fremtid – Ha en lovende el. løfterik fremtid; (jf, se lyst på noe); (jf, ha 
fremtiden for seg); (jf, se fremtiden lyst i møte); (jf, ha en dyster fremtid). 
Ha en mage av lær / ha puntlærsmage – Tåle hva som helst av forskjellig mat og 
drikke; være altetende; (jf. ikke ha magemål); (jf, på tom mage).  
Ha en majestetisk holdning – Ha en opphøyd, verdig og storslått holdning el. 
opptreden; (jf, en konge); (jf, en dronning); (jf, ha det som en greve). 
Ha en misjon i livet – Ha et kall; anse el. føle noe som sin store livsoppgave. 
Ha en møllestein om halsen / den overdrevne USA – lojaliteten er den største 
møllestein om Norges hals – Ha en tung byrde å bære; ha en stor belastning. 
Ha en overtone / overtoner av noe / artiklene hans har rasistiske overtoner – Ha noe 
uuttalt, (hensikt, holdning el. følelse) som preger noe el. skinner gjennom. 
Ha en perlende latter – Ha en klar, trillende latter; (jf, en perle); (jf, kaste perler for 
svin); (jf, ha en smittende latter); (jf, le så tårene triller).   
Ha en plass i solen – Jf, få en plass i solen; (jf, sole seg i glansen av noen / noe). 
Ha en poetisk åre – Ha evne el. anlegg for diktning, (særlig poesi). 
Ha en potet i halsen – Være grøtete i stemmen; snakke på en utydelig måte. 
Ha en rakrygget holdning – Ha en (prinsipp)fast el. bestemt holdning (til noe), (jf, 
være rakrygget); (jf, ha en sterk rygg). 
Ha en rem av huden – Ha et snev av en dårlig egenskap som en annen / andre har i 
høyere grad; (jf, eplet faller ikke langt fra stammen). 
Ha en rev bak øret – 1. Være listig, slu el. utspekulert; pønske på noe 2. være 
underfundig el. spøkefull; (jf, ha en skjelm bak øret). 
Ha en rosenrød fremtid – Ha utsikter til et idyllisk og lykkelig liv; ha en strålende 
fremtid; (jf, ha en lys fremtid); (jf, male noe rosenrødt). 
Ha en samtale under fire øyne – Ha en prat på tomannshånd; snakke toene.   
Ha en sjette sans – Ha en uforklarlig evne til å oppfatte ting som normalt ikke kan 
oppfattes med de alminnelige sanser; (jf, lukte lunta) 
Ha en skarp tunge – Jf, ha tunge så skarp som en rakekniv; (jf, ha en giftig tunge). 
Ha en skitten munn – Jf, være skitten i kjeften; (jf, ikke ta i sin munn). 
Ha en skjelm bak øret – Jf, ha en rev bak øret; (jf, en spøkefugl); (jf, en skjelm). 
Ha en skjult dagsorden – Ha en spesiell hensikt som man prøver å oppnå ved å skjule 
den for andre; (jf, holde noe for seg selv); (jf, et hemmelighetskremmeri).  
Ha en skrue løs – 1. Være en smule skrullet el. litt sprø 2. ha underlige idéer; (jf, ikke 
være riktig vel bevart); (jf, er du riktig klok). 
Ha en skulder å gråte på – Ha en person man vender seg til med sine problemer, for 
sympati el. trøst; (jf, være god av seg); (jf, en støttespiller). 
Ha en slunken lommebok – Ha lite penger; ha dårlig råd; (jf, måtte se langt etter noe). 
Ha en smittende latter – Ha en spesiell, egenartet latter som får andre til å le el. smile.  
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Ha en snever horisont – 1. Ha et begrenset omfang av ting man har kunnskaper om el. 
interesserer seg for 2. ikke ha sans for annet enn det helt enkle; (jf, være sneversynt). 
Ha en splint i øyet – Se alt forvrengt, (som i et trollspeil); (jf, se splinten i sin brors 
øye); (jf, ikke ha øye for andre / annet); (jf, være en torn i øyet på noen). 
Ha en sterk konstitusjon – Ha en sterk kroppsbygning; være motstandsdyktig for 
sykdom; (jf, være sterk som en hest / okse); (jf, ha muskler (som) av stål). 
Ha en sterk rygg – Jf, ha sterk rygg; (jf, ta noe på ryggen); (jf, ha ryggen fri). 
Ha en stigende kurve – Være i fremgang; bli gradvis bedre el. mer omfattende; (jf, ha 
en dalende kurve); (jf, det går opp ad bakke (for noen / noe)).  
Ha en svart dag – Ha en dårlig dag; være i en situasjon der alt mislykkes el. slår feil. 
Ha en til det andre benet / du må ha en til det andre beinet – Ikke nøye seg med å 
drikke ett glass alkoholholdig drikke, (men man må ha et til). 
Ha en tjener på hver finger – Ha mange til å oppvarte el. betjene seg; bli sørget for på 
alle måter; (jf, leve som en greve); (jf, ha det som plommen i egget). 
Ha en torn kjødet – Ha noe som stadig piner og plager en; (jf, være en torn i øyet på 
noen); (jf, en pæl i kjødet); (jf, ha et horn i siden til noen). 
Ha en trang fødsel / musikkarrieren hennes hadde en trang fødsel – Ha en vanskelig 
begynnelse, tilblivelse el. oppstart; (jf, se dagens lys); (jf, berget fødte en mus). 
Ha en trumf i bakhånden – Jf, ha en trumf i ermet; (jf, ha noen / noe i bakhånd).    
Ha en trumf i ermet – Ha et sterkt utspill el. et overraskende middel i reserve, som 
kan avgjøre saken til ens fordel; (f. eks. et avgjørende argument el. en ny opplysning). 
Ha en tung bør å bære – Brukes om en stor fysisk, praktisk el. psykisk belastning. 
Ha en tunge som sandpapir – Være svært tørst; være helt tørr i munnen.  
Ha en tunge så skarp som en rakekniv (barberkniv) – Ha en skarp, rett frem el. spydig 
måte å snakke på; uttale seg bitende el. sårende; (jf ha en skarp tunge). 
Ha en unge på si – Ha et barn utenom ekteskap el. det faste samboerforhold; (jf, ha 
noen / noe på si); (jf, glede seg som en unge); (jf, glatt som en barnerumpe). 
Ha en uriaspost – Jf, en uriaspost; (jf, ikke ville ha vært i noens sko). 
Ha en vid horisont – Ha store kunnskaper, forståelse el. interesse for mange områder 
(i livet); (jf, ha mye å fare med); (jf, ha en snever horisont). 
Ha en vilje av stål – Være svært viljesterk; være ubøyelig; (jf, ha nerver av stål). 
Ha en vond smak i munnen – Jf, noe gir noen vond smak i munnen.  
Ha englevakt – Ha ufattelig hell; ha uforklarlig tur i en situasjon hvor det kunne gått 
riktig ille, (pga. uforsiktighet); (jf, hell i uhell); (jf, ha hellet med seg).    
Ha et / ett bein i hver leir – Jf, stå med et / ett bein i hver leir; (jf, ha en fot i begge 
leire); (jf, snakke med to tunger); (jf, ikke være lett å bli klok på). 
Ha et bankende hjerte for noen / noe – Jf, noens hjerte banker for noen / noe. 
Ha et brød i ovnen – Være gravid, (jf, smuler er også brød).  
Ha et ess i ermet – 1. Ha et overraskende utspill i bakhånd 2. ha en særdeles dyktig 
person å sette inn, f eks. i en fotballkamp; (jf, et ess); (jf, ha en trumf i ermet).  
Ha et farlig munntøy – Brukes om noen som kan snakke godt for seg el. bruker et 
grovt språk; (jf, snakke godt for seg); (jf, være flåkjeftet). 
Ha et fast grep på noen / komikeren har et fast grep på publikum – Ha noen i sin 
makt; ha noen som sine beundrere el. tilhengere; (jf, ha noen i sin hule hånd). 
Ha et forhold – Ha et kjæresteforhold; ha en erotisk forbindelse. 
Ha et frynsete rykte – Ha et dårlig el. tvilsomt omdømme; (jf, ha dårlig ord på seg). 
Ha et glimt av håp – Ha et lite håp (om at noe skal lykkes el. likevel ende bra). 
Ha et godt / det rette grep på noe – Ha et godt (hånd)lag med noe; ha god evne til noe.  
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Ha et godt hode – Ha gode åndsevner; være intelligent; ha god forstand; (jf, ha omløp 
i hodet); (jf, ha hodet på rett plass); (jf, være skarpskodd).  
Ha et godt munnlær – Ha et godt snakketøy; være rappkjeftet; (jf, ha snakketøyet i 
orden); (jf, være godt skåret for tungebåndet). 
Ha et godt navn – Ha et godt omdømme el. ry (særlig blant noen), (person el. firma).  
Ha et godt øye til noen / noe – 1. Ha positive følelser for noen / noe; sverme for noen 
2. være stekt interessert i noen / noe; følge noen / noe med kritisk oppmerksomhet. 
Ha et hav av noe / vi har et hav av tid – Brukes om en stor mengde av noe. 
Ha et hjerte av gull – Være svært snill og hjelpsom; være godhjertet og rettskaffen; 
(jf, være god som gull); (jf, det er ikke gull alt som glimrer).  
Ha et hjerte av stein – Være hard el. følelseskald; ikke kjenne medlidenhet; (jf, være 
hardhjertet); (jf, være iskald); (jf, ha et stort hjerte). 
Ha et hjertebarn – Jf, et hjertebarn; (jf, et barn av sin tid).  
Ha et horn i siden til noen – Være sint på noen; bære nag til noen, (og ønske hevn 
fordi man er blitt krenket el. skadet); (jf, være en torn i øyet på noen). 
Ha et janusansikt / partiet fremstår med et janusansikt – 1. Vise seg fra to vidt 
forskjellige sider, (sak el. person) 2. fremstå ulikt fra gang til gang; være en 
dobbelnatur; (jf, et janusansikt); (jf, ikke være til å bli klok på).   
Ha et kaldt hode – Jf, holde hodet kaldt; (jf, ha is i magen); (jf, fryse til is). 
Ha et kors å bære – Måtte tålmodig finne seg i bekymringer, et tyngende ansvar el. 
prøvelser; (jf, et kors); (jf, legge armene i kors). 
Ha et lager av noe – Jf, ha noe på lager; (jf, ha noe i bakhånden). 
Ha et langt synderegister – Jf, et synderegister; (jf, et rulleblad).  
Ha et lyst øyeblikk – Jf, ha sine lyse øyeblikk / stunder; (jf, glimte til). 
Ha et lønnlig håp om noe – Ha godt håp om at noe vil skje; ha et ønske om å få el. 
oppnå noe; (jf, krysse fingre / fingrene for noen / noe). 
Ha et navn – Være kjent el. berømt; være anerkjent; være navngjeten; (jf, få et navn). 
Ha et ord med i laget – (Få) si sin mening; være med å bestemme; ha innflytelse, (i en 
bestemt sak); (jf, spille en avgjørende / stor rolle for (noen / noe)). 
Ha et ord å skulle ha sagt – Ha innflytelse på noe; være betydningsfull; (jf, ikke ha et 
ord å skulle ha sagt); (jf, sitte med makten); (jf, på maktens tinde). 
Ha et par / to ord med noen – Jf, snakke et par ord med noen; (jf, kan jeg få to ord).  
Ha et shabby (eng) utseende – Se loslitt, lurvete el. fattigslig ut.  
Ha et skarpt blikk for noe / hun har et skarpt blikk for detaljer – Ha syn for noe; ha 
sans for noe; (også, skarpt syn); (jf, ha en skarp tunge), (jf, ha et åpent blikk for noe).   
Ha et skarpt øre – Ha (svært) god hørsel; være (særlig) god til å skille lydnyanser. 
Ha et skjevt øye til noen / noe – Se på noen / noe med mistro el. uvilje; ha en negativ 
holdning til noen / noe; (jf, se skjevt til noen / noe). 
Ha et splittet sinn – 1. Lide av schizofreni; være disharmonisk 2. være sterkt i tvil; 
ikke kunne bestemme seg; (jf, vite hverken ut eller inn).  
Ha et sterkt våpen / ordet er hennes sterke våpen – Ha en sterk side el. egenskap; (jf, 
et våpen); (jf, kjempe med blanke våpen); (jf, ha et godt munnlær). 
Ha et stort hjerte – Være et godt el. varmt menneske; være gavmild el. omtenksom; 
(jf, ha et hjerte av gull); (jf, av et godt hjerte); (jf, en hjertenskjær). 
Ha et stort register å spille på – Ha mange forskjellige egenskaper; spenne over et 
stort område; (jf, spille på hele registret); (jf, ha flere strenger å spille på). 
Ha et svare strev med noe / han hadde et svare strev med å få kuene inn i fjøset – Ha 
store vanskeligheter el. et fælt slit med noe; (jf, holde et svare leven). 
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Ha et utestående (hos noen) – Ha penger som man har krav på (fra noen); (jf, ha noe 
utestående med noen); (jf, få valuta for pengene). 
Ha et vinnende vesen – Ha en sympatisk el. tiltalende væremåte; være sjarmerende. 
Ha et våkent øye med noen / noe – Jf, holde et våkent øye med noen / noe. 
Ha et ømt hjerte for noen / noe – Føle ekstra sterkt for noen / noe; (jf, et hjertebarn); 
(jf, være ømhjertet); (jf, sette fingeren på et ømt punkt). 
Ha et øye på hver finger / ingenting unnslipper, hun har et øye på hver finger – Være 
svært oppmerksom, årvåken og aktpågivende; (jf, holde et våkent øye med noen). 
Ha et åk å bære – Ha en byrdefull tilværelse; bli undertrykket av noe; ha noe å slite 
med; (kaste åket av seg); (jf, gå under åket); (jf, ha et kors å bære). 
Ha et åpent blikk for noe / han har et åpent blikk for stedets muligheter (1) – 1. Være 
åpen for noe, (f eks. forandringer) 2. kunne se el. innse noe, (f eks. skjevheter i 
samfunnet); (jf, ha et skarpt blikk for noe); (jf, være vidsynt). 
Ha et åpent sinn – Jf, med åpent sinn; (jf, være åpenhjertig); (jf, vare storsinnet).  
Ha falkeblikk – 1. Ha et skarpt, gjennomtrengende blikk 2. ha et godt og skarpt syn 3. 
ha evne til ikke å la noe unngå sin oppmerksomhet; (jf, et ørneblikk). 
Ha fanden i hælene – Jf, løpe som man har fanden i hælene. 
Ha fast fisk – 1. Ha en (skikkelig) fisk på kroken 2. ha et tilslag; ha fått et bud el. en 
avtale som ser pålitelig el. sikkert ut; (jf, være fast i fisken). 
Ha fast følge – Ha en (fast) kjæreste; (jf, være sammen med noen). 
Ha fast grunn under føttene – 1. Komme på landjorda; være trygg (igjen) 2. ha et 
sikkert utgangspunkt; være trygg i sin handling el. argumentasjon. 
Ha fem tommeltotter på hver hånd – Være fomlete el. klosset; mangle fingerferdighet. 
Ha fighting spirit (eng) – Ha pågangsmot el. gåpåhumør; være kampvillig; (jf, være 
fit for fight); (jf, ta kampen opp mot noen / noe).  
Ha fingeren på pulsen – Være orientert om den aktuelle utvikling på et bestemt 
(fag)område el. i samfunnslivet; holde seg à jour; (jf, føle noen på pulsen). 
Ha fingerspissfølelse – Ha en intuitiv forståelse og innlevelsesevne i omgang med 
andre mennesker; fort skjønne når noe må gjøres el. endres; ha intuisjon; (jf, ha teft);  
(jf, kjenne lusa på gangen), (jf, være noe til fingerspissene). 
Ha fiskeblod i årene – Være kald og følelsesløs; være kynisk el. upåvirkelig. 
Ha fiskelykke / ut å prøve fiskelykken – Ha hell når det gjelder å få (mye) fisk. 
Ha flere / mange strenger å spille på – Være allsidig; ha mange forskjellige talenter, 
evner el. muligheter, (og derfor befinne seg i en gunstig situasjon); (jf, spille på 
mange strenger / alle strengene); (jf, være en uslepen diamant). 
Ha flere bein å stå på – Ha inntekter fra flere virksomheter el. produkter, (og dermed 
spre risikoen); (jf, være under en paraply); (jf, stå på vaklende fot / føtter). 
Ha flere hatter / styreleder har flere hatter i denne saken – Ha flere roller el. interesser. 
Ha flere utganger (som reven) – Ha sikret seg flere utgangsmuligheter; ha 
retrettmuligheter el. flere utveier; (jf, ha en bakdør åpen). 
Ha flust av noe / jeg har flust med tid / hun har flust opp å gjøre – Ha rikelig av noe; 
ha (vel) mange / mye av noe; (jf, ikke ha det for flust). 
Ha for vane / hun har for vane å synge på badet – Være vant med; pleie (å gjøre); (jf, 
sin vane tro); (jf, gammel vane er vond å vende); (jf, et vanedyr).  
Ha forkjærlighet for noen / noe – Foretrekke noen / noe fremfor noe annet; ha som 
vane å ville ha el. gjøre noe; (jf, et vanemenneske), (jf, gjøre forskjell på folk). 
Ha forstand på noe / hun har forstand på litt av hvert – Ha greie på noe; ha innsikt i 
noe; forstå å vurdere noe; (jf, være til å få forstand av).  
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Ha fred i sjelen / hjertet – Ha en indre ro og harmoni; være tilfreds; ikke forlange mer. 
Ha frekkhetens nådegave – 1. Gjøre noe som oppfattes som frekt el. vel pågående, 
(ofte på en sjarmerende måte) 2. påstå noe som mange synes er feil el. snudd på 
hodet; (jf, en nådegave); (jf, snu opp ned på noe); (jf, en frekkas). 
Ha fremtiden bak seg – 1. Ikke lenger ha utsikt til fremgang el. suksess pga. 
manglende utvikling, stagnasjon el. tilbakegang 2. være foreldet; ha blitt for gammel. 
Ha fremtiden foran / for seg – 1. Være ung el. i utvikling, med gode sjanser til å få 
suksess, (jf, skape seg en femtid) 2. være noe som vil vise seg nyttig el. selge mye. 
Ha fri bane – 1. Ha fri og uhindret mulighet til at en bevegelse kan fortsette 2. ha 
uhindret mulighet for at en prosess kan gjennomføres; veien står åpen for noen / noe. 
Ha frie hender – Jf, få / ha frie ender; (jf, gi noen frie hender). 
Ha frimerke (på seg) – Ha en motspiller, (i fotball el. håndball), som har som 
spesialoppgave å spille tett opptil en; (jf, være frimerke på noen); (jf, et frimerke).   
Ha front mot noen / noe – 1. Være vendt mot noen / noe 2. være rettet mot noen / noe; 
være i angrep mot noen / noe; (jf, gjøre felles fromt mot noen / noe).  
Ha frynsete nerver – 1. Være sliten og ute av balanse 2. ha lett for å bli nervøs el. 
opphisset, (etter psykisk påkjenning); være nervøs av seg. 
Ha førstehånds kjennskap til noe – Vite noe direkte fra kilden, uten mellomledd; ha 
opplysningene fra den person det angår; (jf, være sikkert som lås). 
Ha føttene på jorda – Jf, ha / holde begge bein på jorda; (jf, stå på god fot med noen). 
Ha føtter tunge som bly – Jf, ha bly i beina; (jf, slepe føttene etter seg). 
Ha fått det gale bein (først) ut av senga – Jf, ha stått opp med det gale beinet først. 
Ha fått nok av noen / noe – Jf, få nok av noen / noe; (jf, få / ha n / n helt opp i halsen). 
Ha gangsyn – 1. Ha godt nok syn til å kunne gå omkring 2. ha god vurderingsevne; ha 
sunn fornuft; skjønne hva som bør gjøres; (jf, mangle gangsyn).  
Ha gelé i knærne – Jf, være som gelé i knærne; (jf, stå på vaklende fot / føtter). 
Ha gjort hjemmeleksa si – 1. Ha gjort gode forberedelser; ha gode kunnskaper om 
emnet 2. ikke være lett å sette fast (i diskusjon), (jf, ikke være god å hanskes med).  
Ha god / ren samvittighet – Ikke angre (på) noe; ikke føle at man har gjort noe galt el. 
dumt; (jf, ha fred i sjelen); (jf, ha sitt på det tørre); (jf, ha noe på samvittigheten). 
Ha god kjemi / kjemien stemmer mellom oss – Passe godt sammen, pga. udefinerbare 
psykologiske faktorer; komme godt overens, pga. oppfatninger som harmoner.  
Ha god smak – Ha evne til å vurdere el. avgjøre hva som er vakkert el. smakfullt; ha 
den rette sans for hva som er pent el. riktig; (jf, være styggvakker). 
Ha god stedsans – Ha evne til å finne vei(en) og kjenne igjen steder og ruter; være 
flink til å orientere seg i omgivelsene; (jf, kjenne noe som sin egen bukselomme).   
Ha god tid – Ha tilstrekkelig lang tid, f eks. til å beskjeftige seg med noe el. rekke 
noe; (jf, i god tid); (jf, alt til sin tid); (jf, ha tiden for seg).  
Ha gode dager – 1. Trives; ha det godt; leve sorgløst 2. kunne ta dert rolig noen dager; 
ikke ha det særlig travelt; (jf, det hører til dagens orden). 
Ha gode framtidsutsikter – Jf, ha en lys fremtid; (jf, se rosenrødt ut). 
Ha gode kort på hånda – Ha gode sjanser; være i en fordelaktig situasjon; stå sterkt, 
mht å klare seg, vinne el. få det som man vil); (jf, ha dårlige kort på hånda). 
Ha gode papirer – Ha gode skoleresultater el. attester; (jf, være tynn i papirene); (jf, 
være et dårlig papir); (jf, ikke være verdt papiret det er skrevet på). 
Ha godt av (noe) / det har han bare godt av (2) – 1. Ha nytte el. glede av (noe); kunne 
trenge (noe), (f eks. ferie) 2. være til pass (for noen); få som fortjent, (straff el. hevn).  
Ha godt håndlag med noe – Jf, ha (et) godt håndlag med noe; (jf, ha (godt) lag med). 
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Ha godt lag med noen / noe – Jf, ha (godt) lag med noen / noe. 
Ha godt ord på seg – Ha et godt rykte el. omdømme; bli snakket pent om; være kjent 
for noe positivt; (jf, ha dårlig ord på seg); (jf, ha ord på seg (for å)). 
Ha godt sovehjerte – Ha lett for å falle i søvn el. sove tungt; like å sove lenge. 
Ha godt syn – Se (svært) godt; lett se el. oppdage nyanser; (jf, ha et skarpt blikk). 
Ha godt to i seg / hun har godt to i seg – Ha gode egenskaper el. medfødte anlegg; ha 
tæl el. innsatsvilje; (jf, være laget av godt stoff); (jf, være god to i noen). 
Ha greie på noe / han har greie på litt av hvert – Ha kunnskap om noe; ha kjennskap 
til noe; (jf, ha forstand på noe); (jf, få greie på noe). 
Ha grepet på noe / ha det rette grepet på noe – Ha godt lag el. håndlag med noe; ha 
gode evner el. anlegg for noe; (jf, ha (et) godt) grep på noe). 
Ha griseflaks – Ha utrolig flaks; vær særdeles heldig; (jf, være svineheldig). 
Ha grønne fingrer – Ha godt lag med (stue)planter og blomster; ha talent for hagestell. 
Ha gråten i halsen – Være nær ved å gråte; (jf, være på gåten); (jf, få klump i halsen). 
Ha gudene med seg / jeg hadde gudene med meg og vant til slutt – Ha flaks; være 
heldig; lykkes; (jf, gudskjelov); (jf, gud og hvermann). 
Ha gull i strupen / gullstrupe – Ha en svært vakker sangstemme; (jf, synge som en 
lerke); (jf, være en gudbenådet (noe)); (jf, ta strupetak på noen / noe). 
Ha gullhår i ræva – Være en svært heldig person; ha flaks; (jf, være svineheldig). 
Ha gå – på -  humør – Være innsatsvillig og optimistisk; ha sisu; (jf, ha fighting 
spirit); (jf, ta kampen opp mot noen / noe); (jf, kjempe til siste blodsdråpe). 
Ha gått i skole hos noen – 1. Ha hatt sin skolegang hos noen 2. ha lært av noen; ha 
overtatt el. kopiert noe fra noen, (ofte kunstner); (jf, ta noen i skole). 
Ha harehjerte – Være redd el. feig av seg; være fryktsom av natur; (jf, et harehjerte); 
(jf, en reddhare); (jf, ingen vet hvor haren hopper).  
Ha hastverk – Ha det travelt; skynde seg; (jf, hastverk er lastverk). 
Ha hellet med seg – Ha flaks; være heldig; lykkes, (jf, ha noe på sin side); (jf, ha 
gudene med seg); (jf, lykken står den kjekke bi); (jf, ha utseende med seg). 
Ha hendene fulle / med trillinger har man hendene fulle hele døgnet – Ha (mer enn) 
nok å gjøre; være fullt opptatt med arbeidsoppgaver.    
Ha herretekke – Ha evne til å tiltrekke seg menn; (jf, en skjønnhetsåpenbaring); (jf, ha 
draget på noen); (jf, ha dametekke); (jf, ha drag(et) på damene).  
Ha hjerte for noen / ha hjerte for en fattig stakkar – Vise medfølelse el. omsorg for 
noen; (jf, være god av seg); (jf, ha et hjerte av gull).  
Ha hjerte i livet / jeg har da hjerte i livet – Jf, ha hjertet på rette sted. 
Ha hjertebank – Føle hjerteslagene sterkere enn vanlig, (ved anstrengelse el. 
sinnsbevegelse). 
Ha hjertelag – Ha trang til å hjelpe og glede andre; ha medfølelse og hjertevarme. 
Ha hjertet (oppe) i halsen – Være svært nevøs el. redd; ha hjertebank av engstelse, 
spenning el. frykt; (jf, få hjertebank); (jf, ha et hjerte av gull).    
Ha hjertet på rett(e) sted – Være forståelsesfull, godhjertet og rettskaffen. 
Ha hjertet utenpå drakten / laget spilte med hjertet utenpå drakta – Kjempe av alle 
krefter; ofre alt (for klubben); (også, blø for drakta); (jf, kjempe med nebb og klør). 
Ha hodet / hue under armen – Være uoppmerksom, distré el. tankeløs; gjøre noe uten 
å tenke over de negative konsekvensene; (jf, et hodebry).  
Ha hodet med seg – Tenke seg om; være våken el. påpasselig. 
Ha hodet over vannet – Jf, holde hodet over vannet; (jf, legge sitt hode i bløtt). 
Ha hodet på rett plass – Være intelligent, gløgg el. kløktig; være fornuftig. 
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Ha hodet på skaft – Jf, ha hodet på rett plass; (jf, ha kjeften på skaft). 
Ha hull i lommene – Sløse med penger; ikke kunne disponere sine midler. 
Ha husk som en elefant – Huske svært godt, (særlig det negative); ha godt minne. 
Ha husk som en sil – Ha en svært dårlig hukommelse; være glemsk. 
Ha hørt en fugl synge om noe – Ha hørt rykte om noe; ha fått vite noe av en 
hemmelig kilde; (jf, det hviskes i krokene (om)); (jf, ha ørene på stilk). 
Ha hørt noe av noens egen munn – Ha hørt noe el. fått vite noe av noen selv, (og ikke 
gjennom tredje person el. rykte); (jf, være ærligheten selv). 
Ha høy sigarføring – Jf, ha / holde høy sigarføring; (også, med høy sigarføring).  
Ha høye skuldre – Være anspent el. nervøs; grue seg; (jf, senke skuldrene).  
Ha høye tanker om noen – Verdsette noen høyt; beundre noen; ha store forventninger 
til noen; (jf, stille / sette noen på en pidestall); (jf, ikke ha høye tanker om noen).  
Ha høye tanker om seg selv – Ha tiltro til sin egen dyktighet el. kompetanse; ha 
(overdreven) tro på seg selv, (jf, ikke ha høye tanker om seg selv).  
Ha hånd i hanke med noen / noe – (jf, ha / få / ta hånd i hanke med noen / noe). 
Ha hår på brystet – Ha mot og mandig styrke (og vise det); være et skikkelig 
mannfolk; (jf, en mann med hår på brystet); (jf, en manndomsprøve). 
Ha i sinne / han har i sinne å fortsette som formann – Ha til hensikt; akte; (jf, ha ondt i 
sinne); (jf, være noe i sinn og skinn); (jf, ha skumle hensikter). 
Ha ild i rumpa / ræva / baken – Fare omkring; være svært foretaksom.  
Ha is i magen – Holde seg kald og rolig; være tålmodig el. nøktern i en presset 
situasjon, (f eks. når det skal treffes en beslutning); (jf, holde hodet kalt). 
Ha it (eng) – Ha evne til å virke seksuelt tiltrekkende; ha sex appeal, (om kvinner).   
Ha jernhelse – Ha meget god el. sterk helse; (jf, ha en helse av jern). 
Ha jord / møkk under neglene – 1. Ha praktisk erfaring fra jordbruk el. hagearbeid 2. 
kunne utføre fysisk krevende arbeid; (jf, ha grønne fingre). 
Ha kjangs hos damene – Gjøre lykke hos damene; ha dametekke; (jf, få kjangs). 
Ha kjeften på rett plass – Jf, ha kjeften på skaft; (jf, være godt skåret for tungebåndet). 
Ha kjeften på skaft – Ha gode talegaver; kunne snakke godt for seg. 
Ha kjøtt på beina – 1. Ha (tilstrekkelig med) muskler på kroppen 2. ha bra innhold, 
konsistens el. kvalitet, (f eks. en avhandling el. et foredrag) 3. ha belegg for noe. 
Ha klare linjer – Ha faste regler; ha en avklart og utvetydig situasjon å forholde seg 
til; (jf, ha rene linjer); (jf, spilleregler / spillets regler). 
Ha klippekort / ingen spiller har klippekort på landslaget (2) – 1. Ha billett som 
gjelder for et visst antall ganger 2. ha selvfølgelig adgang el. tilgang (til noe); være 
fast deltager el. gjest; (jf, en tribunesliter); (jf, en hedersgjest). 
Ha klippetro på noen / noe – Ha urokkelig tro på noen / noe; (jf, en klippe). 
Ha klisterhjerne – Ha uvanlig god hukommelse; (jf, ha husk som en elefant). 
Ha klo – Ha skarphet el. brodd; ha en krass uttrykksform (kunstner); (jf, løvens klo). 
Ha klokkerkjærlighet til noen / noe – Ha utpreget forkjærlighet for noen / noe. 
Ha klokkertro på noen / noe / han har klokkertro på foretaket – Ha en sterk og 
uforbeholden tro på noen / noe, (evt. litt naiv tiltro); (jf, en kullsviertro). 
Ha kniven på strupen – Jf, få / ha kniven på strupen; (jf, sette noen kniven på strupen).  
Ha kommet over barnesykdommene – 1. Være ferdig med meslinger, osv. 2. ha 
kommet over begynnervanskelighetene, (i en virksomhet) 3. ha lagt bak seg tidligere 
tilbøyeligheter el. svakheter og blitt mer moden el. fornuftig. 
Ha kort lunte – Ha lett for å hisse seg opp; være utålmodig og temperamentsfull; (jf, 
ha lang lunte); (jf, lukte lunta); (jf, en hissigpropp). 
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Ha krutt i ræva – Fare omkring; være svært aktiv el. foretaksom. 
Ha krutt i støvlene – Kunne skyte svært hardt i fotball; ha et særdeles tungt skudd. 
Ha kullsviertro på noen / noe – Jf, ha klokkertro på noen / noe.  
Ha kuppelhode – Være i bakrus; ha hodepine etter en rangel el. fyllefest. 
Ha kvikksølv i baken / ræva – Være rastløs og i konstant bevegelse; være aktiv og 
foretaksom; (jf, ha ild i rumpa); (jf, ha mange jern i ilden). 
Ha lagt ned vandringsstaven – Være dø; ha utåndet; (jf, ha vandret heden). 
Ha lampefeber – Være urolig, spent el. nervøs foran en offentlig fremtreden el. 
opptreden, (som en skuespiller i scenelyset); (jf, ha sommerfugler i magen). 
Ha lang lunte – 1. Være treg i oppfattelsen; ha tungt for det 2. være tålmodig; ikke lett 
la seg provosere el. hisse opp, (jf, ha kort lunte); (jf, lukte lunta). 
Ha lange fingrer – 1. Ha særlig lange fingre, (på hendene) 2. ha tilbøyelighet til å 
stjele; være tyvaktig; (jf, være langfingret); (jf, holde fingrene for seg selv).       
Ha lange ører – 1. Ha lange ører, (som haren) 2. jf, sitte med lange ører, (jf, holde 
ørene stive); (jf, spisse ører); (jf, lukke ørene for noe).  
Ha lav sigarføring – Jf, ha / holde lav sigarføring; (også, med lav sigarføring).  
Ha lave skuldre – Være rolig og avslappet; (jf, ha høye skuldre); (jf, senke skuldrene) 
Ha lave tanker om noen – Mistro noen; ikke holde noen særlig høyt; (jf, ikke være 
noe tess); (jf, en undermåler); (jf, ha høye tanker om noen). 
Ha lett for det – Ha gode evner; være oppvakt og kvikk i oppfattelsen; være lærenem; 
(jf, ha et godt hode); (jf, være kvikk i hodet); (jf, en kløpper).  
Ha lett spill (overfor noen / noe) – Ha gode muligheter til å dominere, vinne el. få sin 
vilje (med noen / noe); med letthet kunne utfolde seg (overfor noen / noe). 
Ha lik i lasten – Jf, seile med / ha lik i lasten; (jf, være blek som et lik). 
Ha lite kjøtt på beina – 1. Være mager; være bare skinn og bien 2. være nesten uten 
innhold, konsistens el. interesse, (f eks. om foredrag). 
Ha lite vett i skallen – Ikke være særlig klok el. forstandig; opptre ufornuftig el. 
idiotisk; (jf, ikke ha mye mellom ørene); (jf, en tomskalle). 
Ha litt / mer / mye å gå på – Ha potensial til å bli / gjøre det (mye) bedre; ha mer inne; 
ha mer på lager; (jf, gå for halv maskin); (jf, ta det pent).      
Ha litt i toppen – Være litt påvirket av alkohol; (jf, være litt på en snei); (jf, være klar 
i toppen); (jf, være toppen av kransekaka). 
Ha litt over snippen – Jf, ha omløp i hodet; (jf, ha mye mellom ørene). 
Ha litt på føttene – Ha kunnskaper om et emne før man ytrer seg; ha belegg for noe. 
Ha livet for / foran seg – Være ung og derfor ha mange opplevelser og muligheter 
foran seg; (jf, se fremtiden lyst i møte); (jf, en eventyrer).    
Ha livets rett – Være eksistensberettiget; ha fremtidsmuligheter; (jf, være liv laga). 
Ha lopper i blodet – Være svært livlig el. urolig; ikke kunne sitte stille lenge om 
gangen, (særlig om barn); være svært aktiv; (jf, ha kvikksølv i baken). 
Ha luktet på korken – Jf, lukte på korken; (jf, kikke for dypt i glasset). 
Ha lykken med seg – Være heldig; lykkes; ha suksess; (jf, skjebnen smiler til noen). 
Ha lært leksa si – 1. Kunne sine saker; vite hva man snakker om 2. ikke være lett å 
sette fast el. diskutere med; (jf, kunne leksa si); (jf, gi noen en leksjon). 
Ha magemål – 1. Passe måten når man spiser; spise med måte 2. skjønne fornuftig 
begrensning; ikke ta til seg el. legge under seg urimelig mye. 
Ha magiske evner – 1. Ha trolldomsevner 2. ha overnaturlige el. uforklarlige evner; 
være synsk 3. ha særlig (nesten ufattelig) styrke el. dyktighet; (jf, en magisk grense). 
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Ha mange baller i lufta – Beskjeftige seg med mange forskjellige ting samtidig; ha det 
travelt på mange hold; (jf, være i full sving); (jf, ha mange jern i ilden). 
Ha mange jern i ilden – Være beskjeftiget med mange ting samtidig; ha mange 
oppgaver å ta seg av el. prosjekter i sving; være opptatt av mye forskjellig; (jf, ha 
mange baller i lufta). 
Ha mange munner å mette – Ha mange å forsørge; ha mange å livnære el. skaffe mat 
til, (stor familie); (jf, ikke ta munnen for full); (jf, bruke munn). 
Ha mange strenger på sin lyre / har også poesiens strenger på sin lyre (2) – 1. Være 
allsidig 2. brukes ofte om en forfatters evne til å skrive i ulike sjangre. 
Ha mange år på baken (om noen / noe) / ha 30 år på baken – 1. Ikke være ung el. ny 
lenger; ha levd el. eksistert i lang tid 2. ha lang erfaring el. ha vist seg å fungere godt. 
Ha mani (for noe) – Ha en sterk el. overdreven forkjærlighet (for noe); ha en 
tvangsmessig tilbøyelighet til noe; (jf, en fiks idé); (jf, en mani).        
Ha mannsmot – Ha mot som ventes av et (skikkelig) mannfolk; ha stort mot og 
mental styrke; være uredd; (jf, være modig som en løve). 
Ha matvett – Ha evne til å holde seg frem der det er god mat å få; (jf, ha næringsvett). 
Ha maur i rumpa / buksene – Ikke klare å sitte stille, (særlig barn); være urolig el. 
rastløs; være svært aktiv; (jf, være flittig som en maur); (jf, ha lopper i blodet). 
Ha med i kofferten / hun hadde masser av begeistring (med) i kofferten – Medbringe; 
være utstyrt med; (jf, pakke kofferten); (jf, bo i koffert); (jf, snakke koffert). 
Ha medvind – 1. Ha vind som blåser bakfra 2. være i en heldig el. gunstig utvikling; 
(jf, ha vinden i ryggen); (jf, alt hva noen rører ved blir til gull). 
Ha mer enn en streng på sin bue – Ha flere talent el. virkemidler til rådighet; være 
allsidig; (jf, ha flere / mange strenger å spille på); (jf, greie noe med glans). 
Ha mer inne – Jf, ha litt / mer / mye å gå på; (jf, gå for halv maskin) 
Ha mer på lager – 1. Ha mer lagret, som kan leveres el. tas i bruk 2. ha mer å komme 
med el. bidra med, (f eks. mening, forslag, kritikk, avsløringer); (jf, ha noe på lager). 
Ha minst ett bein i noe / laget har minst ett bein i finalen – Så godt som ha oppnådd 
el. sikret seg noe; være i ferd med å lykkes med noe; (jf, få et bein innenfor).   
Ha monopol på noe / hun tror hun har monopol på vettet (2) – 1. Ha enerett på noe, 
(vare el. tjeneste) 2. være den eneste som har (tiltar seg) rett til å gjøre el. utnytte noe. 
Ha mord i blikket – Ha et rasende el. hatefullt ansiktsuttrykk; se morderisk ut; (jf, om 
blikk kunne drepe); (jf, bli stram i maska); (jf, være på krigsstien). 
Ha mot på livet – Ha stor livslyst; være aktiv og optimistisk; (jf, se lyst på fremtiden). 
Ha mot på noe – Ha en positiv innstilling til noe el. se lyst på noe, (fordi man tror 
man mestrer det); (jf, ta kampen opp mot noen / noe); (jf, være ved godt mot). 
Ha motvind / bevegelsen arbeider i motvind (2) – 1. Ha vind rett imot seg 2. ha en 
uheldig el. ugunstig utvikling; ha møtt motstand; (jf, få / ha motbør). 
Ha munndiaré – Ha tilbøyelighet til å snakke mye el. hurtig; være svært snakkesalig. 
Ha muskler av stål – Ha (store og) harde muskler; ha en sterk og muskuløs kropp; (jf, 
ha en vilje av stål); (jf, ha nerver av stål); (jf, ha en jernvilje). 
Ha mye krutt i seg – Være egnet til å skape mye uro el. strid, (f eks, en sak); (jf, være 
full av krutt); (jf, holde kruttet tørt); (jf, ikke spare på kruttet). 
Ha mye mellom ørene – Være intelligent, kløktig el. forstandig; (jf, ikke ha mye 
mellom ørene); (jf, det sitter mellom ørene).  
Ha mye om ørene – Ha det travelt; ha mye å gjøre; være helt hengt opp (i arbeid).   
Ha mye under vesten / han har mange drammer under vesten (1) – 1. Ha satt til livs 
mye alkohol 2. ha mye penger; være velholden; (jf, få noe under vesten). 
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Ha mye å fare med – 1. Ha gode argumenter el. kunnskaper 2. kunne bidra godt; (jf, 
ikke ha mye å fare med); (jf, vite hva man snakker om). 
Ha mye å henge fingrene i – Ha det travelt; ha mye å gjøre el. ta seg til. 
Ha mye å stri med – 1. Ha mye arbeid å streve med 2. ha mye (plagsomt) å tenke på. 
Ha mye å stå i (med) – Ha mye å gjøre; ha det travelt; være engasjert i mange ting. 
Ha nerve – 1. Ha driv, inderlighet el. uttrykksfullhet 2. være intens el. spennende, (f 
eks. en fotballkamp); (jf, gå noen på nervene); (jf, en nervekrig).  
Ha nervene utenpå – Være synlig nervøs; være svært nervøs el. anspent, (ved en 
bestemt anledning); (jf, hennes nerver står på høykant); (jf, en nervebunt) 
Ha nerver – 1. Være nervøst anlagt; ha lett for å bli nervøs el. opphisset 2. være 
nervøs el. anspent, (ved en bestemt anledning); (jf, ha sterke nerver).  
Ha nerver av stål – Være psykisk robust; kunne tåle store påkjenninger el. psykisk 
press; (jf, en hardhaus); (jf, komme hva som komme vil). 
Ha nese for noe / hun har nese for antikviteter – Jf, ha (en fin) nese for noe. 
Ha nesegrus beundring for noen / noe – Ha stor respekt el. hengivenhet for noen / 
noe; beundre noen / noe ukritisk; (jf, ligge flat for noen). 
Ha nesen over vannet – Jf, holde / ha hodet over vannet; (jf, holde seg flytende).  
Ha ni liv som katten – 1. Være seiglivet; tåle det utrolige 2. komme seg på fote el. 
tilbake igjen (og igjen); (jf, være seiglivet / seigliva). 
Ha noe (klart) for øyet – Være innstilt el. oppsatt på noe; ha noe klart for seg, (målet). 
Ha noe (nesten) i lomma – Ha noe innen rekkevidde; (nesten) ha sikret seg noe, (f 
eks. seieren); (jf, ha noen i lomma); (jf, ha hull i lomma). 
Ha noe / mye å svare for – 1. Ha noe / mye å stå til regnskap for el. være ansvarlig for 
2. ha noe å ville ta ansvaret for; innestå for noe; (jf, et spørsmål om liv og død).  
Ha noe bak seg / hun har mange år i politikken bak seg (1) – 1. Ha gjennomført noe 2. 
ha overstått el. greid noe, (smertelig el. vanskelig); (jf, legge noe bak seg). 
Ha noe for hånden – Ha noe til rådighet el. i nærheten; ha noe innen rekkevidde, (så 
man ikke trenger å flytte seg); (jf, være for hånden); (jf, ha noe på rede hånd). 
Ha noe for seg – 1. Være riktig el. troverdig 2. være til nytte el. gagn. 
Ha noe for øyet / det er viktig å ha for øyet hvem kundene er (1) – 1. Huske på el. 
være bevisst om noe 2. ha planer om noe; gå inn for noe 3. ha noe som ideal el. 
eksempel; (jf, holde seg noe for øyet); (jf, ha øyne i nakken). 
Ha noe fore / har du noe fore i kveld (1) – 1.  Ha noe man har planlagt å gjøre 2. 
pønske på noe; ha planer om å gjøre noe galt el. ulovlig; (jf, ha noe på tapetet).  
Ha noe fra første hånd – Ha noe direkte fra den det angår; ha noe direkte fra 
(hoved)kilden; (jf, den ene hånd vet ikke hva den andre gjør). 
Ha noe fra høyeste hold – Ha fått informasjon el. fått vite noe fra toppfiguren el. den 
el. dem som har hovedansvaret; (jf, de høye herrer).  
Ha noe fra noens egen munn / tro det eller ikke, men jeg har det fra hennes egen 
munn – Ha hørt noe direkte av noen selv; ha blitt fortalt noe personlig. 
Ha noe friskt i minne – Huske noe godt; (jf, huske noe som det var i går); (jf, legge 
seg noe på minnet); (jf, la noe gå i glemmeboka).  
Ha noe hengende over hodet – Være truet av noe; risikere at noe ubehagelig rammer 
en; ha noe ubehagelig i vente, (f eks. straff el. mulig oppsigelse). 
Ha noe hengende over seg – Være i en presset situasjon, (arbeidsmessig el. 
tidsmessig); ha noe man skulle ha gjort el. fullført; (jf, et damoklessverd). 
Ha noe i bagasjen – 1. Ha noe i sitt reisegods el. sin oppakning 2. ha kvalifikasjoner, 
erfaringer el. opplevelser som gjør en i stand til håndtere en ny situasjon. 
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Ha noe i bakhodet – 1. Huske på noe til evt. senere bruk 2. ta hensyn til noe ved en 
vurdering; (jf, sitte som spikret); (jf, klø seg i hodet).   
Ha noe i bakhånd – Ha forberedt noe til en ekstraordinær situasjon; ha noe til rådighet 
om nødvendig; ha en skjult reserve (som kan gi en fordel); (jf, ha noe på lur).  
Ha noe i ermet – Jf, ha en trumf i ermet; (jf, riste noe ut av ermet). 
Ha noe i kikkerten – Jf, ha noen / noe i kikkerten; (jf, en fremtidsmusikk). 
Ha noe i lomma – 1. Ha noe i bukselomma 2. ha (så godt som) sikret seg noe el. 
vunnet (allerede), (jf, ha noe (nesten) i lomma)); (jf, ha noen i lomma). 
Ha noe i mente / in mente (lat) / jeg skal ha det i mente – Ha noe i tankene; huske på 
og gjerne dra nytte av noe, (erfaring); (jf, ha noe i bakhodet); (jf, i mente / in mente). 
Ha noe i rikt monn – Ha rikelig av noe; ha mye av noe; (jf, ha flust av noe). 
Ha noe i ryggen – Ha støtte el. hjelp i noe; ha noe å trekke på, (særlig en økonomisk 
sikkerhet); (jf, ha noen i ryggen); (jf, falle noen i ryggen).  
Ha noe i sikte – Ha sine interesser rettet inn mot noe; ha ønske om å oppnå noe 
(spesielt); (jf, ha noen i sikte); (jf, ta sikte på noe); (jf, ha noe i kikkerten). 
Ha noe i sin hule hånd – Ha fullstendig kontroll over noe; beherske el. håndtere noe 
lett; (jf, ha / holde noen i sin hule hånd); (jf, være i noens vold). 
Ha noe i tankene – 1. Tenke (intenst) på noe 2. ha en bestemt hensikt el. plan; pønske 
på noe; (jf, ha noen i tankene); (jf, ikke få noen / noe ut av tankene). 
Ha noe i verktøykassen – 1. Ha innhold i verktøykassen, (hammer osv.) 2. ha midler, 
metoder el. evne til å femme et formål el. løse et bestemt problem. 
Ha noe på beddingen – Jf, være på beddingen; (jf, være på trappene). 
Ha noe på feelingen (eng) – Jf, ha noe på følelsen; (jf, kjenne noe på seg). 
Ha noe på følelsen – Ha en fornemmelse av noe; ha en forutanelse om noe. 
Ha noe på gang / jeg har mistanke om at de har noe på gang – Ha noe i emning el. i 
utvikling, (ofte brukt om noe mystisk el. et gryende kjæresteforhold). 
Ha noe på hjernen – Jf, få noe på hjernen; (jf, ha støv på hjernen). 
Ha noe på hjertet / hva har du på hjertet nå da – Ha noe viktig å meddele; føle trang til 
å berette, fortelle el. si noe til noen, (ofte bekymring, bønn el. klage). 
Ha noe på hånden – 1. Ha noe til sin rådighet; være i besittelse av noe 2. ha 
forkjøpsrett til noe, (i en viss tid); (jf, ha gode kort på hånden). 
Ha noe på lager / han har alltid en god historie på lager (2) – 1. Ha noe til disposisjon, 
(på et lager), klart til å bli levert el. brukt 2. ha noe klart el. parat til å bidra med, (f 
eks. en idé el. en vittighet); (jf, ha mer på lager). 
Ha noe på leppa / leppene – 1. Være nære på å si noe, men angre seg i siste øyeblikk 
2. ikke finne det rette ord i en bestemt situasjon; (jf, være på alles lepper); (jf, ikke 
kunne få noe over sine lepper); (jf, slenge med leppa); (jf, ha noe på tunga). 
Ha noe på lur – 1. Ha noe i reserve el. på lagret til senere bruk 2. ha noe skjult, klart 
til å brukes for å oppnå noe; (jf, ha noe i bakhånden); (jf, ligge på lur). 
Ha noe på netthinnen – Se noe for sitt indre øye; ha noe i erindringen el. bevisstheten 
i form av et bilde; (jf, brenne seg inn på netthinnen). 
Ha noe på programmet / hva har du på programmet i kveld (2) – 1. Ha noe på 
repertoaret el. i forestillingen 2. ha noe planlagt el. avtalt, (jf, ha noe på tapetet).  
Ha noe på rede hånd – Ha noe parat; direkte kunne ty til noe; (jf, ha svar på rede 
hånd); (jf, ha noe på lager); (jf, som man reder, så ligger man). 
Ha noe på samvittigheten / ha to doktoravhandlinger på samvittigheten (2) – 1. Ha 
ansvar for en kritikkverdig, ofte ulovlig handling el. tilstand 2. være opphavsmann el. 
kilde til noe, (positivt); (jf, være kilde til noe).   
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Ha noe på si – Ha en inntektskilde utenom sitt faste yrke, (en ekstrajobb el. biinntekt); 
(jf, en attåtnæring); (jf, ha noen på si); (jf, gjøre noe på si). 
Ha noe på sin side / vi hadde værgudene på vår side – Ha noe som er gunstig for en; 
være heldig med noe; (jf, ha hellet med seg); (jf, ha noen på sin side). 
Ha noe på slep – Ha noe som blir slept el. trukket etter i bånd; ha en hale av noe; (jf, 
ha noen på slep); (jf, slepe føttene etter seg). 
Ha noe på tapetet – Jf, ha noe på programmet; (jf, bringe noe på tapetet). 
Ha noe på tunga / jeg har det på tunga (1) – 1. Nesten huske noe, (et navn el. et ord), 
men ikke komme på det 2. skulle til å si noe; være nære ved å plumpe ut med noe. 
Ha noe sittende på seg – Ufortjent bli beskyldt for noe el. få rykte som noe; (jf, ikke 
ville ha noe sittende på seg); (jf, renvaske sitt navn). 
Ha noe som sitt (sterkeste) våpen / ordet er hennes sterkeste våpen – Ha noe som sin 
sterke side el. forse, (særlig om egenskaper); (jf, kjempe med blanke våpen). 
Ha noe til gode – 1. Ha noe som rest; ha krav på noe; ha tilgodehavende (penger) 2. 
ha noe igjen å prøve el. oppleve; ha noe ugjort; (jf, se fram til noe). 
Ha noe usnakket med noen / jeg har noe usnakket med den idioten (2) – 1. Ha lyst el. 
interesse av å snakke med noen 2. ha noe uoppgjort med noen; (jf, ikke ha noe 
usnakket med noen); (jf, snakke rett ut av posen). 
Ha noe under huden – Jf, få noe under huden; (jf, komme under huden på noen). 
Ha noe utestående (med noen) – 1. Ha et økonomisk tilgodehavende 2. ha en uenighet 
el. et uavklart forhold med noen; (jf, ikke ha noe utestående med noen). 
Ha noe å falle tilbake på – 1. Ha spart opp penger, (til senere bruk) 2. ha noe annet 
lønnsomt å beskjeftige seg med; (jf, falle mellom to stoler). 
Ha noe å hanskes med / hun har litt av hvert å hanskes med – Ha noe å håndtere; ha 
med noe å gjøre; (jf, ha noen å hanskes med).  
Ha noe å se fram til – Ha noe å glede seg til; vente på noe med lengsel. el. i spenning. 
Ha noe å si – 1. Ha betydning; bety noe 2. ha innflytelse; være med å bestemme; (jf, 
ikke ha noe å si); (jf, spørre noen til råds). 
Ha noe å si på (noe) – Ha noe å utsette på noe; være kritisk til noe. 
Ha noe å skilte med – Ha noe å vise frem el. stille til skue; ha noe å være stolt av.  
Ha noe å skulle ha sagt / det blir slik så lenge jeg har noe jeg skulle ha sakt – Ha 
innflytelse på noe; være med å bestemme; (jf, du har ikke noe du skulle ha sagt). 
Ha noe å slå i bordet (med) / ha mye utdannelse å slå i bordet med (2) – 1. Ha et 
avgjørende argument el. bevis 2. ha noe å skryte av el. vise til; (jf, slå i bordet). 
Ha noe å spe på med – Ha noe å skjøte på med; ha noe å supplere med. 
Ha noe å strekke seg etter – Ha et mål el. et høyere nivå å arbeide el. trene mot. 
Ha noen / noe helt opp i halsen – Være fullstendig lei av noen / noe; (jf, få nok av 
noen / noe); (jf, få / ha noen / noe helt opp i halsen); (jf, knekke nakken på noen). 
Ha noen / noe i kikkerten – 1. Holde oppsyn med noen / noe; være mistenksom 
overfor noen / noe 2. ha utsett seg noen / noe til et bestemt formål el. oppgave. 
Ha noen / noe i sin makt – Jf, få / noen / noe i sin makt; (jf, på maktens tinde). 
Ha noen / noe på blokka / vi har noen trenere på blokka (2) – 1. Ha noen som er 
aktuelle 2. ha noe som må huskes el. gjennomføres; (jf, notere seg noe). 
Ha noen / noe å leve opp til – 1. Ha krav el. forventninger på seg 2. ha noen / noe å 
måle seg med el. prøve å bli like god som; (jf, ha store sko å fylle). 
Ha noen bak seg / hun har hele folket bak seg (2) – 1. Være foran noen, (f eks. på 
lista) 2. ha støtte fra noen, (jf, ha noen i ryggen). 
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Ha noen for hånden – Ha noen i nærheten, (klar til å hjelpe til), ha noen til rådighet; 
(jf, være for hånden); (jf, gå noe til hånde / hende). 
Ha noen i bakhånd – Ha noen å ty til om det trengs; ha noen til rådighet el. i reserve, 
(som kan trå til, ofte overraskende); (jf, ha noe i bakhånd).  
Ha noen i hælene – 1. Bli forfulgt av noen 2. ha en forfølger el. konkurrent like bak 
seg; (jf, følge i hælene (på noen)); (jf, hakk i hæl).  
Ha noen i klemma – Ha et pressmiddel mot noen; ha brakt noen i en tvangssituasjon. 
Ha noen i kne – Være i ferd med å beseire noen; ha nesten knekt noen; (jf, sette noen 
til veggs); (jf, tvinge noen i kne); (jf, knegå noen).  
Ha noen i kosten – Ha ansvar for noens forpleining, (måltider); (jf, kost og losji).  
Ha noen i lomma – Ha noen i sin makt; ha kontrollen på noen; (jf, være i lomma på 
noen / noe); (jf, ha noe (nesten) i lomma).  
Ha noen i ryggen – Ha støtte fra noen; ha noen på sin side; (jf, ha noe i ryggen). 
Ha noen i sikte – 1. Ha interesse av noen; ha sett seg ut noen, (til noe bestemt) 2. ha 
noen mistenkt for noe; (jf, ha noe i sikte) (jf, ta sikte på noe).  
Ha noen i sin hule hånd – Jf, ha / holde noen i sin hule hånd. 
Ha noen i sin vold – Jf, komme / være i noens vold; (jf, ha noen / noe i sin makt). 
Ha noen i sitt brød – Ha noen som ansatt; ha noen i sin tjeneste; (jf, tjene sitt brød). 
Ha noen i tankene / jeg har henne i tankene hele tiden (1) – 1. Tenke (intenst) på noen 
2. huske på noen, (f eks. som en tjeneste); (jf, ha noe i tankene).  
Ha noen i vrangstrupen – Jf, få noen i vrangstrupen; (jf, få noe i vrangstrupen). 
Ha noen på gress – 1. Ha noen i bakhånda el. i venteposisjon 2. ha en kjæreste el. 
elsker(inne) på si; (jf, gresset er alltid grønnere på den andre siden).  
Ha noen på lur / han har en liten kjæreste på lur (2) – 1. Ha noen i reserve 2. holde 
noen skjult el. hemmelig (inntil videre); (jf, ha noe på lur); (jf, ligge på lur).   
Ha noen på si / ha en elskerinne på si / han har en unge på si – Ha noen utenom el. i 
tillegg, (til kone el. familie); (jf, ha noe på si). 
Ha noen på sin side – Ha noen som er enig med seg el. støtter seg; ha noen på sitt 
parti; (jf, ha noe på sin side); (jf, stå ved noens side); (jf, ha hellet med seg). 
Ha noen på slep / hun har alltid ungeflokken på slep (2) – 1. Ha noen som følger etter 
seg, (ofte på besværlig måte) 2. ha en hale av noe, (som et sjenerende påheng).  
Ha noen til beste – Gjøre seg lystig over noen; gjøre noen til latter; (jf, gjøre narr av 
noen); (jf, drive ap med noen); (jf, gi til beste). 
Ha noen å hanskes med – Ha noen å håndtere el. ha med å gjøre; ha noen å prøve 
krefter med; (jf, ikke være god å hanskes med). 
Ha noen å takke for noe / jeg har henne å takke for at vi mislyktes (2) – 1. Jf, være 
noen (stor) takk skyldig 2. tilskrive noen noe positivt el. negativt.   
Ha noens (egne) ord for noe – Ha hørt noen si noe bestemt, som man derfor tror mer 
eller mindre på; (jf, ha noe fra noens egen munn). 
Ha noens øre – Ha noens respekt, velvilje el. oppmerksomhet slik at vedkommende 
hører på (og tar hensyn til) det man sier. 
Ha null / han har null interesse for matte – Ha ingen; ikke ha det minste, (f eks. verdi); 
(jf, null og niks); (jf, være et null); (jf, være et null i fattigkommisjonen). 
Ha næringsvett – 1. Sørge for å få seg noe å spise, (jf, ha matvett) 2. ha forstand på el. 
dyktighet til å slå seg frem økonomisk; (jf, sette tæring etter næring). 
Ha omløp i hodet / alle med litt omløp i hode skjønner dette – Være kløktig el. 
intelligent; kunne tenke fornuftig; (jf, ha hodet på rett plass). 
Ha ondt i sinne – Ha til hensikt el. pønske på å gjøre noe galt el. ondskapsfullt. 
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Ha oppdrift – 1. Ha egenskaper til å bli løftet av vann (el. luft) 2. ha trang el. evne til å 
komme seg fram i samfunnet; (jf, holde seg flytende).  
Ha ord for noe – Ha ry for noe; være kjent pga. noe; (jf, være viden kjent). 
Ha ord på seg (for å) / han har ord på seg for å være bråsint – Være kjent for (å være); 
ha et ry el. omdømme (som sier); (jf, ha dårlig ord på seg); (jf, ha godt ord på seg). 
Ha orden i sysakene sine – 1. Ha god orden i ting man bruker når man syr 2. ha orden 
i sakene sine; ha god kontroll på de greiene man driver med.  
Ha ordet / nå er det jeg som har ordet – Være den som snakker el. har tillatelse til å 
tale akkurat nå, (i forsamling); (jf, få ordet); (jf, bli klubbet ned). 
Ha ordet i sin makt – Være dyktig til å formulere seg, (f eks. som taler); være 
veltalende; (jf, ha gode talegaver); (jf, ha et godt munnlær). 
Ha orkesterplass – 1. Ha plass på de forreste tilskuerradene i teatret, (nært scenen og 
orkestret) 2. ha en plass der man har særlig god oversikt, og lett kan følge med; (jf, stå 
/ sitte ringside); (jf, sitte i høysetet); (jf, få en plass i solen).   
Ha overlevd seg selv / OL har for lengst overlevd seg selv – Brukes om noe som har 
vært bra, men som ikke lenger er det; være avleggs el. foreldet. 
Ha overtaket over / på noen – Jf, ha / få overtaket over / på noen; (jf, flyte ovenpå). 
Ha papir på noe – 1. Ha en offisiell, skriftlig bekreftelse på at man har rett til el. krav 
på noe 2. ha bevis el. attest på at man ha bestått en eksamen el. gjennomført noe. 
Ha passert middagshøyden – 1. Brukes om at solen har passert dagens høyeste punkt 
over et sted 2. ha kulminert; ha passert det (tids) punkt da noen / noe var på topp 3. 
(jf, være opp i årene); (jf, det går tilbake med de gamle guder).  
Ha peiling (på noe) – 1. Ha en anelse (om noe); vite om noe 2. ha forstand på el. 
innsikt i noe; (jf, skjønne tegningen); (jf, ikke ha peiling (på noe)). 
Ha penger mellom hendene – Ha penger til rådighet; ha penger man kan bruke av. 
Ha penger på bok – Ha penger i banken; ha oppsparte midler; (jf, handle på bok). 
Ha penger på kistebunnen / vi har litt på kistebunnen – Ha en (stor) oppspart sum 
penger; ha en slump penger på lur; (jf, på kistebunnen). 
Ha penger som gress – Ha veldig mye penger; være rik; (jf, tjene penger som gress). 
Ha piggene ute – Være aggressiv el. hårsår; være utilnærmelig; (jf, vende piggene ut). 
Ha pisken over nakken – Føle seg hardt presset til å gjøre noe el. oppføre seg på en 
bestemt måte; være nødt til å anstrenge seg, (fordi man er truet); (jf, svinge pisken); 
(jf, være under pisken); (jf, piske opp stemningen). 
Ha plass ved matfatet – 1. Kunne spise mat fra fatet 2. være blant de økonomisk 
begunstigede i samfunnet; gjøre seg gjeldende; (jf, være mange om matfatet). 
Ha plettfri vandel – Ikke være straffet el. bøtelagt; (jf, ha rent rulleblad). 
Ha pokerfjes – Ha et uttrykksløst ansikt; ikke vise el. røpe følelser; (jf, ikke fortrekke 
en mine); (jf, legge ansiktet i alvorlige folder); (jf, en stoiker); (jf, ha is i magen). 
Ha portvinsnese – Ha en stor og rød nese; (jf, en haukenese). 
Ha poser under øynene – Ha poseformede hudfolder under øynene, (særlig pga. alder 
el. tretthet); (jf, ville ha både i pose og sekk); (jf, stikke pipa i sekk / sekken).  
Ha primadonnanykker – Ha tåpelige el. forskrudde idéer pga. sin popularitet; (jf, en 
primadonna); (jf, en nykke / nykker); (også om menn).   
Ha reelle hensikter – 1. Ha redelige el. ærlige hensikter 2. ha et oppriktig ønske om et 
varig kjæresteforhold el. ekteskap; (jf, være tro som gull). 
Ha reisefeber – Jf, en reisefeber; (jf, lykke på reisa); (jf, en feberredning). 
Ha rene hender – 1. Være ubestikkelig 2. ha ren samvittighet; være uskyldig, (ifm noe 
kritikkverdig el. kriminelt, (f eks. korrupsjon)); (jf, toe sine hender). 
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Ha rene linjer – 1. Ha former el. omriss som gir et harmonisk inntrykk 2. ha være en 
avklart situasjon, uten fortielser el. misforståelser; (jf, ha klare linjer). 
Ha rent mel i posen – Ikke ha noe å skjule; ikke ha gjort noe galt; ha god samvittighet; 
(jf, ikke ha rent mel i posen); (jf, ha sine svin på skogen). 
Ha rent rulleblad – Ha plettfri vandel; ikke ha noe negativt som hefter ved en; (jf, et 
rulleblad); (jf, ha plettfri vandel); (jf, være uten plett og lyte).  
Ha rike kilder å øse av / i folkeeventyrene har vi rike kilder å øse av (1) – 1. Ha mye 
godt å velge blant; ha stort stofftilfang, (ofte om litteratur) 2. være svært 
kunnskapsrik; (jf, en allviter); (jf, et levende leksikon). 
Ha ro i sjelen – Jf, få / ha ro i sjelen / sinnet; (jf, i sinn og skinn). 
Ha rosenrøde tanker om noe – Jf, farge noe rosenrødt; (jf, ha en rosenrød fremtid). 
Ha roser i kinnene – Ha røde kinn; se sunn og frisk ut; (jf, se ut som sunnheten selv). 
Ha rot i noe / ha sin rot i noe – Ha grunnlag el. holdepunkt i noe, (nasjonal tradisjon); 
stamme fra noe; ha sin opprinnelse i noe; (jf, ikke ha rot i noe); (jf, ha sine røtter fra).  
Ha ryggdekning for noe – Ha støtte for noe fra dem man arbeider for el. sammen 
med; ha sikkert grunnlag for noe; (jf, være rakrygget). 
Ha ryggen fri – 1. Være sikret mot fysisk angrep bakfra; ha retrettmuligheter 2. være 
sikret mot angrep el. anklager i kraft av at man har handlet etter reglene el. har holdt 
seg fri for ansvar; (jf, ha ryggdekning); (jf, falle noen i ryggen). 
Ha ryggen mot muren – Jf, stå med ryggen mot muren; (jf, stange panna mot en mur). 
Ha ryggrad – Ha karakterstyrke el. fast vilje; ha gode holdninger; (jf, være rakrygget); 
(jf, mangle ryggrad); (jf, gå bak noens rygg).  
Ha ryggrad som en meitemark – Være uten karakterstyrke el. fast vilje. 
Ha ræva full av penger / gryn – Være svært rik; ha masse penger. 
Ha ræva ut av buksene – Jf, stå med ræva ut av buksene; (jf, skjelve i buksene). 
Ha røntgenblikk / røntgenøyne – 1. Ha evne til å se skarpt og få øye på den minste 
detalj 2. ha en tenkt evne til å se igjennom noe, særlig inn i en persons indre. 
Ha sagmugg / sagflis mellom ørene – Være dum el. idiotisk; være treg i oppfattelsen. 
Ha saltvann i blodet – Være en dreven el. dedikert sjømann; ferdes mye til sjøs. 
Ha sandpapir på tunga – Være tørst el. svært tørr i munnen, (ofte i bakrus). 
Ha sans for noe / hun har sans for klassisk musikk (2) – 1. Ha sympati el. forståelse 
for noe 2. like noe; forstå seg på noe; (jf, ha god smak) 
Ha seg (med noen) – Ha samleie; ha seksuell omgang med noen. 
Ha seg selv å takke / du har deg selv å takke – Selv ha skylden (for at noe gikk galt), 
(og derfor måtte selv ta følgene el. bære tapet); (jf, takke nei til noe). 
Ha seieren i lomma – Jf, ha noe (nesten) i lomma; (jf, ha noen i lomma). 
Ha sett bedre dager – 1. Ha blitt gammel, avfeldig, svekket el. utarmet 2. ikke lenger 
ha så stor innflytelse el. suksess; ha levd i en tid da det gikk en mye bedre. 
Ha sett lyset – Jf, se lyset; (jf, det går et lys opp for noen). 
Ha sett noe med (sine) egne øyne – Ha sett noe ved selvsyn el. i virkeligheten, (som 
bekreftelse på at noe usannsynlig eksisterer el. er riktig).  
Ha sett sine beste dager / frakken har sett sine beste dager – Være i dårlig stand; være 
gammel el. utslitt; ikke fungere skikkelig lenger; (jf, være moden for skraphaugen). 
Ha sex appeal (eng) – Virke seksuelt tiltrekkende (på det annet kjønn); ha sterk 
erotisk tiltrekningskraft; (jf, ha appell); (jf, ha it, (eng). 
Ha sin fulle hyre med noe – Måtte anstrenge seg det man makter for å greie noe; ha 
stort besvær med noe; (jf, ha sitt svare strev med noe).   
Ha sin fulle møye med noe – Jf, ha sin fulle hyre med noe; (jf, være spilt møye).   
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Ha sin rot i noe / han har sin rot i folkemusikken – Stamme fra noe; springe ut av noe.  
Ha sine følehorn ute – Undersøke mulighetene for noe på en forsiktig og lur måte; (jf, 
trekke følehornene til seg); (jf, ha antennene ute); (jf, når støvet har lagt seg). 
Ha sine garn ute etter noen – Søke å fange noen; prøve å få noen i sin makt; (jf, få 
noen i garnet); (jf, sitte i garnet); (jf, gå i fella).  
Ha sine gode sider – Ha (noen) gode egenskaper; ha noen el. sine spesielle fortrinn. 
Ha sine lyse sider / livet uten bil har sine lyse sider – Ha visse fordeler el. goder. 
Ha sine lyse øyeblikk / stunder – 1. Ha perioder da man er klar el. ved full bevissthet 
2. ha perioder da man er mer klartenkt el. fungerer bedre 3. av og til være litt mer 
sympatisk, omgjengelig el. morsom; (jf, i sine lyse stunder); (jf, glimte til). 
Ha sine meningers mot – Tørre si sin mening, også selv om den er upopulær el. kan 
ha sin omkostninger; våge å stå for det man mener; (jf, snakke / tale rett ut av posen). 
Ha sine ord i behold / hun har sine ord i behold – Vise seg å være riktig; ikke ha sagt 
noe feil el. tatt for sterkt i; (jf, holde ord); (jf, ete i seg sine ord). 
Ha sine sider – 1. Ha sine svake el. sterke sider, (person og sak) 2. ha sine egenheter 
el. eiendommeligheter, (om person) 3. være betenkelig; ikke bare være positivt, (sak). 
Ha sine tvil / jeg har mine tvil om dette kan være riktig – Tvile; (jf, uten tvil). 
Ha sisu / finsk sisu – Ha seig utholdenhet, iherdighet, tæl el. innsatsvilje. 
Ha sitt på det tørre – 1. Være sikret; ha gardert seg; sitte i en trygg (økonomisk) 
situasjon 2. ha rett i det man har påstått; ha handlet riktig. 
Ha sitt svare strev med noe – Måtte anstrenge seg det man makter for å greie noe; ha 
stort besvær med noe; (jf, streve livet av seg); (jf, slite helsa av seg). 
Ha sitt å slite med – 1. Ha fysiske el. psykiske plager, (skade el. sykdom) 2. ha 
spesielle problemer i sin hverdag, (f eks. innen familien).  
Ha sitt å stri med – 1. Ha mye å gjøre 2. ha store utfordringer, problemer el. sykdom. 
Ha sjelefred – Være i en harmonisk sinnstilstand, uten samvittighetsnag el. anger.  
Ha skam i livet – Ha fornemmelse for hva som er riktig og galt; (jf, ikke eie skam i 
livet); (jf, skamme seg som en hund). 
Ha skamvett – Ha evne til moderasjon, selvkritikk el. skamfølelse, (oftest i en bestemt 
sak); (jf, ha skam i livet); (jf, ikke ha skamvett). 
Ha skarpe kanter – 1. Ha utstående hjørner el. kanter, (f eks. en stein) 2. være 
vanskelig å omgås; ha egenskaper som vekker anstøt hos andre; (jf, være kantete); (jf, 
være skarp i kantene); (jf, være fin i kanten). 
Ha skinnet imot seg – Ha et ufordelaktig ytre; ha noe som taler imot en; (jf, skinnet 
bedrar); (jf, man skal ikke skue hunden på hårene).   
Ha skjeletter i skapet – Ha noe ubehagelig fra fortiden som skal holdes skjult, (f eks. 
en kriminell el. umoralsk handling); (jf, komme ut av skapet). 
Ha skjellig grunn til noe – Ha god grunn til noe; ha rimelig begrunnelse for noe. 
Ha skjulte talent – 1. Ha evner el. egenskaper som vanligvis ikke kommer til uttrykk 
2. være i stand til mer enn det mange tror, (ofte brukt humoristisk); (jf, et talent). 
Ha skrivekløe – Ha stor lyst til å formulere seg skriftlig, evt. ha overdreven 
skrivetrang; (jf, klø (i fingrene) etter å gjøre noe). 
Ha skumle hensikter – 1. Ha til hensikt å gjøre noe mistenkelig el. skummelt, (jf, ikke 
tåle dagens lys) 2. ha alvorlige planer om å vinne (særlig) en idrettskonkurranse.    
Ha skumle planer om noe – Ha realistiske planer om noe (bestemt), (f eks. søke 
direktørjobben, bli fylkets største by el. sette norgesrekord). 
Ha skutt gullfuglen – Jf, skyte gullfuglen; (jf, trekke det lengste strå). 



                                                               
 

313 

Ha skyhøye forventninger – Ha svært høye forventninger; være svært optimistisk; 
(også, skyhøy favoritt); (jf, gå rundt med noen / noe i magen). 
Ha skylapper (for øynene) – Jf, gå med skylapper; (jf, hverken se til høyre el. venstre. 
Ha slagside – Jf, en slagside; (jf, en sosial slagside).  
Ha slingringsmonn / man bør ha litt slingringsmonn i økonomien – Ha rom for noe 
variasjon el. avvik; kunne tåle litt unøyaktighet; (jf, et spillerom); (jf, ha noe å gå på). 
Ha slått seg på flaska – Jf, slå seg på flaska; (jf, flaske seg). 
Ha snakketøyet i orden – Være flink til å snakke for seg; ha lett for å snakke, (ofte for 
mye); (jf, være godt skåret for tungebåndet); (jf, et munnlær); (jf, et munntøy). 
Ha snøret ute / SIF har snøre ute etter det finske stortalentet (2) – 1. Fiske, f eks. 
dorge 2. være aktiv etter å få fatt i noen / noe; (jf, være ute med snøret etter n / n). 
Ha snøring – 1. Ha en anelse om (noe); ha peiling 2. ha forstand på (noe); ha 
faginnsikt; (jf, ikke ha snøring); (jf, skjønne tegningen). 
Ha sol og vind ryggen – Ha mange fordeler el. hellet på sin side, (med gode utsikter 
til å lykkes el. vinne); (jf, ha vinden i ryggen).  
Ha sommerfugler i magen – Være (litt) spent el. nervøs for noe nært forestående, (f 
eks. et intervju), (ofte med en kildrende fornemmelse i magen); (jf, ha lampefeber). 
Ha sommerfuglstøv på vingene – Være en ren uskyldighet el. uberørthet.  
Ha sosiale antenner – Ha evne til å fornemme el. fange opp signaler blant dem man 
omgås, og forholde seg i forhold til det; (jf, ha antennene ute). 
Ha sovet i timen – Jf, sove i timen; (jf, de små timer). 
Ha spanderbuksene / spanderbuksa på – Være opplagt til å gi penger og flotte seg; 
være mer raus og gavmild enn vanlig; (jf, ta på seg spanderbuksene).  
Ha spisse albuer – Hevde seg på andres bekostning; komme seg frem, (særlig i det å 
gjøre karriere); være pågående og hensynsløs; (jf, albue seg frem). 
Ha språkøre – Ha god evne til å tilegne seg fremmedspråk; ha fornemmelse for hva 
som er godt språk; (jf, snakke gebrokkent); (jf, knote). 
Ha sterk rygg – 1. Være sterk i ryggen 2. kunne tåle el. holde ut mye, (særlig motgang 
og problemer); (jf, ha en bred rygg); (jf, stå med rak rygg); (jf, rette ryggen). 
Ha sterke følelser for noen / noe – 1. Jf. ha varme følelser for noen 2. være emosjonelt 
engasjert i noen / noe; (jf, noens hjerte banker for noen / noe). 
Ha sterke nerver – Være psykisk robust; tåle harde belastninger; (jf, ha nerver av stål).  
Ha stjerner i øynene / barna ventet på julenissen med stjerner i øynene (1) – 1. Ha 
store forventninger om noe gledelig 2. være glad el. lykkelig (for noe). 
Ha stor rekkevidde – 1. Kunne nå fram til noe på stor avstand, (f eks. en kanon) 2. ha 
stor betydning el. omfang, (jf, ikke ane rekkevidden av noe).  
Ha stor spennvidde / et program med stor spennvidde (2) – 1. Strekke seg over en stor 
avstand, (f eks. fra brokar til brokar) 2. ha stort omfang; ha evne el. tendens til å 
omfatte mange ting; ha bredde i noe, (f.eks. sine kunnskaper el. interesser).  
Ha stor takhøyde – 1. Ha stor avstand fra gulv til tak 2. ha stor romslighet el. 
toleranse; (jf, få / ha albuerom); (jf, et armslag / armslag); (jf, være stor takhøyde). 
Ha store sko å fylle – Ha store krav el. forventninger på seg etter en dyktig 
forgjenger; (jf, være i noens sko); (jf, før fanden får sko på). 
Ha store talegaver – Ha evnen til å formulere seg flytende, velformulert el. 
overbevisende; (jf, ha et godt munnlær); (jf, ha talens gave). 
Ha store ører – 1. Ha store ører, (som kaninen) 2. lytte intenst; høre noe man ikke 
skulle høre, (jf, få snusen i noe); (jf, ha øyne og ører på stilk).    
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Ha stort vingeslag – 1. Ha store vinger el. bevegelser med vingene 2. ha stor 
handlefrihet; (jf, få / ha fritt spillerom); (jf, få / ha albuerom). 
Ha støv på hjernen – Være besatt av renhold; være overdrevent opptatt av å ha det 
rent rundt seg; (jf, stulle og stelle (med noe)); (jf, når støvet har lagt seg). 
Ha stål i blikket – Jf, med stål i blikket; (jf, ha nerver av stål) 
Ha stålkontroll – Ha fullstendig kontroll på / over noe; hindre at noe går galt, 
forsvinner el. slipper ut; (jf, ha bukta og begge endene).  
Ha stått opp med det gale beinet først / ha stått opp på feil bein – Være i dårlig humør 
el. irritabel; være utilpass fra morgenen av; (jf, ha et / ett bein i hver leir). 
Ha sugerør ned i noe / kongen har sugerør ned i statskassen – Forsyne seg (for) rikelig 
med noe, særlig offentlige, økonomiske midler el. tilskudd. 
Ha svar på rede hånd – Ha et svar parat; kunne svare raskt el. med letthet.  
Ha svart belte i noe – 1. Ha et svart belte som angir en utøvers nivå innen sin 
kampsport 2. brukes som (ironisk) uttrykk for at noen er ekstraordinært dyktig el. 
overdrevent engasjert i noe; (jf, ha dilla på noe). 
Ha svin på skogen / ha sine svin på skogen – 1. Ha sine skjulte hensikter (med noe 
man sier el. gjør) 2. ha (sine) misligheter el. misgjerninger å skjule.  
Ha system i galskapen / det er system i galskapen – Ha orden og sammenheng i det 
man driver med, selv om det virker kaotisk; (jf, det er mening i galskapen). 
Ha svinehell – Ha uventet hell; ha utrolig flaks; (jf, ha griseflaks). 
Ha tak over hodet – 1. Ha et sted å overnatte; ha husly 2. ha en enkel bolig. 
Ha taket på noe – Jf, få taket på noe; (jf, kunne (gjøre) noe i søvne).   
Ha taket på noen – Ha makt over noen; ha kontroll el. herredømme over noen; være 
noen overlegen; (jf, få taket på noen); (jf, være noens onde ånd). 
Ha talens gave – Jf, ha store talegaver; (jf, en gave); (jf, en retor). 
Ha teft – 1. Ha (lukt av) spor etter dyr el. mennesker 2. ha sikker sans for å gjøre det 
riktige el. oppføre seg fordelaktig 3. skjønne hva som er mulig, (ha politisk teft); (jf, 
ha (en fin) nese for noe); (jf, skjønne tegningen). 
Ha teken (med / på noe) – Jf, ha / kunne / få teken (med / på noe)). 
Ha tekke – Ha evne til å virke tiltalende el. tiltrekkende på andre; (jf, ha barnetekke). 
Ha tennene på tørk – Ha utstående fortenner i overmunnen. 
Ha ti tommeltotter / tommelfingre – Være klønete el. klossete; være fomlete; mangle 
fingerferdighet; (jf, være trehendt / trenevet); (jf, en kløne). 
Ha tiden for seg – 1. Ha lang tid til rådighet; ha anledning til å vente 2. være ung, (og 
ha fremtiden foran seg); (jf, den tid, den sorg); (jf, alt til sin tid). 
Ha til salt i grøten (maten / suppa) – Ha god råd; tjene godt; (jf, ikke ha til salt i g). 
Ha til smør på brødskiva – Jf, ha til salt i maten; (jf, tjene sitt brød). 
Ha to tanker i hodet (samtidig) – 1. Tenke på flere relevante sider av en sak 2. ikke 
være så ensidig el. sneversynt; (brukes ofte i debatt el. diskusjon).  
Ha trange kår – 1. Ha liten plass å bo i 2. ha dårlige vilkår å virke under; ha 
økonomisk motgang; (jf, sitte trangt i det); (jf, ikke ha mye å rutte med). 
Ha tresmak i baken – Jf, få tresmak i baken; (jf, ha maur i rumpa). 
Ha trådt sine barnesko – 1. Ha kommet ut av barneårene; ikke lenger være noe barn 2. 
ha tilbrakt sin første læretid (et sted); (jf, trå sine barnesko).  
Ha tunge så skarp som en rakekniv, (barberkniv) – Jf, ha en skarp tunge. 
Ha tungt for det – Ikke være særlig intelligent el. kvikk i oppfattelsen; være tungnem.  
Ha tur / vi hadde tur som vant kampen – Ha hell; ha flaks; (også, ha tur hos jentene). 
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Ha tykk hud – 1. Ha tykk hud el. skinn (på kroppen), (om dyr) 2. være lite følsom; 
ikke lett la noe gå innpå seg; (jf, være tykkhudet). 
Ha tynnslitte nerver – Være så psykisk belastet at det er risiko for et sammenbrudd. 
Ha tyrenakke – Ha svært kraftig, bred nakke, (om mann, med islett av voldelighet). 
Ha tømmermenn – 1. Ha hodepine etter en alkoholrus 2. ha moralske anfektelser; ha 
dårlig samvittighet pga. en uoverlagt handling el. sløsing; (jf, ha bondeanger). 
Ha tøylene / tømmene – Jf, holde i tøylene; (jf, holde noen i stramme tøyler). 
Ha utseende med seg – Være vakker; se godt ut; (jf, ha hellet med seg).  
Ha utspilt sin rolle – Ha mistet sin innflytelse, betydning el. posisjon; være uttjent el. 
avskrevet; (jf, avskrive noen / noe); (jf, ikke spille noen rolle). 
Ha utstråling – Ha en personlighet preget av sjarm, karisma el. tiltrekningskraft. 
Ha valget mellom to onder – Brukes for å uttrykke at begge de to alternativene ha sine 
(svært) uheldige sider; (jf, komme mellom barken og veden). 
Ha vanntett alibi – Ha et alibi som holder; ha sikkert bevis for sin uskyld. 
Ha varme følelser for noen / noe – 1. Ha ømme, kjærlige el. erotiske følelser for noen 
2. være glad i noe; ha forkjærlighet for noe; (jf, ha sterke følelser for noen / noe). 
Ha vatt i ørene / si meg har du vatt i ørene – Ikke høre ordentlig etter når man blir 
snakket til, (jf, få vatten ut av ørene); (jf, ikke ville høre på det øret). 
Ha vett nok til å gjøre noe / ikke gjøre noe – Skjønne faren ved el. rekkevidden av å 
gjøre / ikke gjøre noe; (jf, ta til vettet); (jf, snakke som man har vett til). 
Ha vettet i behold – Være forstandig; vise godt skjønn, (jf, bruke vettet).    
Ha vind i seilene – Ha medgang el. fremgang; ha suksess; (jf, få vind i seilene).  
Ha vinden i ryggen – 1. Ha medgang; ha suksess 2. være heldig; (jf, ha hellet med 
seg); (jf, ha medvind); (jf, ha sol og vind i ryggen). 
Ha vondt av noe – 1. Være forarget over noe; ergre seg over noe 2. være misunnelig 
for noe; (jf, ha godt av noe); (jf, det har han bare godt av).  
Ha vondt av noen – Synes synd på noen; ha medfølelse med noen.  
Ha vondt i ræva over / av noe – 1. Være misunnelig el. forarget over noe 2. være sint 
for noe el. utilfreds med noe; (jf, ergre seg gul og grønn (over noe)). 
Ha værgudene med seg – Være svært heldig med været; (jf, i storm og stille). 
Ha vært ute en vinterdag før – Ha erfart litt av hvert; tåle en trøkk; (jf, være ute i hardt 
vær); (jf, komme hva som komme vil); (jf en hardhaus).  
Ha yppige former – Ha frodige el. svulmende kvinnelige former; ha et sexy utseende. 
Ha æren for noe – Være den som fortjener ros el. takk for noe; (jf, æres den som æres 
bør); (jf, rose noen / noe opp i skyene); (jf, få lønn som fortjent). 
Ha ømme følelser for noen – Jf, ha varme følelser for noen. 
Ha øre for noe – 1. Ha sans for noe lydmessig, (særlig musikk, rytme el. språk); (jf, ha 
språkøre) 2. være lydhør for noe; ense noe; bry seg om noe; (jf, være lydhør).  
Ha ørneblikk – Jf, et ørneblikk; (jf, ha falkeblikk); (jf, være en ørn til noe). 
Ha ørnenese – Ha en stor og krum nese, (som minner om nebbet til en ørn). 
Ha øye for noe – 1. Ha sans for noe; ha forståelse for noe 2. ha oppmerksomheten 
konsentrert om noe; (jf, for noens blå øynes skyld). 
Ha øye for noen – Ha sansen for noen; like noen; (jf, ha et godt øye til noen / noe).  
Ha øyne i hodet / jeg har da øyne i hodet, for faen (1) den som har øyne i hodet har 
skjønt dette for lenge siden (2) – 1. Kunne se og legge merke til ting 2. kunne 
oppfatte, forstå el. gjennomskue (ting), (med synssansen el. på annen måte).   
Ha øyne i nakken / pass deg, hun har øyne i nakken – Være på vakt; være påpasselig; 
kunne se el. fornemme alt som skjer, (også bak seg); (jf, ikke ha øyne i nakken).  
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Ha øyne og ører på stilk – Være særdeles opptatt av hva som skjer; følge intenst med; 
være svært nysgjerrig; (jf, sitte med ørene på stilk); (jf, sitte med øynene på stilk).  
Ha øyne så store som tinntallerkener – 1. Ha store og trill runde øyne, (f eks. om baby 
el. troll) 2. jf, gjøre store øyne; (jf, bli / være storøyd). 
Ha øynene med seg / her gjelder det å ha øynene med seg – Være observant; legge 
merke til ting rundt seg; være årvåken og påpasselig. 
Ha årene foran seg / men du har årene foran deg – Ha mange år å gjøre det på; kunne 
vente seg fremgang med tiden; (jf, ikke ha noen tid å miste). 
Hadde jeg nesten sagt – Brukes for å mildne el. moderere noe man nettopp har sagt; 
(jf, ta brodden av noe); (jf, ta hardt i); (jf, bruke store ord).   
Hakk i hæl / han flyktet med politiet hakk i hæl – Rett bak; tett etter; (jf, følge i 
hælene på noen); (jf, komme hakk i hæl på noen / noe). 
Hakk i plata – 1. Skurring i grammofonplata 2. stadig gjentagelse av noe kjent. 
Hakke på noen – Hele tiden kritisere, bebreide el. småskjenne på noen; (jf, en 
hakkekylling); (jf, en hoggestabbe); (jf, en kjeftesmelle). 
Hakke tenner / hun fryser så hun hakker tenner – Skjelve så tennene klaprer mot 
hverandre; (jf, føle noen på tennene); (jf, holde tann for tunge. 
Hakke øynene ut på hverandre – Være rasende på hverandre; ryke i fjeset på 
hverandre; (jf, lukke øynene for noe); (jf, en øyentjener). 
Hal i og dra – Trekk, (kraftig og samtidig); dra alt du / dere kan; (jf, stopp en hal).  
Hale i land – 1. Trekke noe inn til land 2. gjøre retrett; berge seg i land, (etter å ha 
rodd for langt ut); (jf, hale noe i land); (jf, hverken hode og hale). 
Hale innpå – 1. Nærme seg andres resultater el. nivå 2. (sakte) ta innpå noen el. noe 
som beveger seg i samme retning som en selv, (særlig i en konkurranse).  
Hale noe i land / vi halte kontrakten i land – Få til noe som en stund så vanskelig ut. 
Hale seieren i land – Så vidt sikre seg seieren; vinne konkurransen til slutt. 
Hallo / hallo, dette er jo bare tull (2) – 1. Brukes som utrop for å få oppmerksomhet 
el. i telefonsamtaler 2. brukes for å uttrykke misnøye el. forfjamselse; men hør nå her.  
Halsbrekkende / foreta en halsbrekkende forbikjøring (1) – 1. Risikabel; livsfarlig, 
(om bevegelse el. handling) 2. vanskelig; svært anstrengende, (f eks. et oppdrag).  
Halsen snører seg sammen – Brukers for å uttrykke at man er svært redd el. tørst; (jf, 
brystet snører seg sammen; (jf, gå på med krum hals). 
Halshugge noen / noe – 1. Hogge hodet av noen; henrette noen 2. kritisere noen / noe 
voldsomt; (jf, slakte noen / noe); (jf, en hodeløs satsing); (jf, uten hode og hale). 
Halve byen / hun kjenner halve byen – Svært mange av menneskene i byen el. på 
stedet; (jf, hele byen); (jf, være ute på buen). 
Halvparten kunne vært nok – Jf, det halve kunne være / vært nok; (jf, ikke skjønne 
halvparten); (også, ikke være halvparten så pen). 
Halvt om halvt / de er sånn halvt om halvt forlovet – Ikke helt, men i stor grad; så å 
si; å regne for; nesten; (jf, si noe halvt på spøk); (jf, hverken halvt eller helt). 
Hamle opp med noen – (Kunne) måle seg el. stå seg mot noen; være jevnbyrdig med 
noen; yte en like stor prestasjon som noen; (jf, den første blant likemenn). 
Hamre / hjertet hamret i brystet – 1. Banke; slå (med hammer) 2. gjenta; overdynge. 
Hamre inn – Gjenta noe (med styrke) til det sitter i hukommelsen. 
Hamre løs – 1. Banke; denge 2. overdynge med spørsmål el. kritikk. 
Han ba om det – Når han fikk unngjelde var det på grunn av hans egen oppførsel el. 
frekkhet; (jf, få seg en lærepenge); (jf, be om nåde). 
Han ble stående som en saltstøtte – Jf, en saltstøtte; (jf, bli stiv av skrekk). 
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Han er den største idiot som går på to bein – Han er den største idiot man kan tenke 
seg; en kjempetosk; (jf, hun er det største fjols som går i to sko). 
Han er et svin til å ta seg betalt – Han er rå el. ublu i sine betalingskrav. 
Han er gutten sin / det er gutten sin det – Han er en grepa kar; han vet å greie seg el. 
ordne opp; (jf, hun er jenta si); (jf, gutten i røyken). 
Han er ikke født i går – Jf, ikke være født i går; (jf, ikke være god å skubbe seg på).   
Han er ikke mors beste barn – Han er uregjerlig el. uhederlig, evt. kriminell; (jf, ikke 
være et av vårherres beste barn); (jf, ikke være mors beste barn). 
Han er ikke svetten (av seg) – Han blir ikke lett skremt; (jf, en modig maur). 
Han er ikke snau – Jf, du er ikke snau; (jf, legge en demper på noen). 
Han er ingen ørn / han er ingen ørn til å lage mat (1) – 1. Han er ikke særlig flink (til 
noe spesielt) 2. han er ikke særlig skarp el. intelligent; (jf, en ørn); (jf, et ørneblikk). 
Han er litt av en type – Han er en mann med særpreg, (positivt el. negativt); han er en 
imponerende kar; han er en pussig fyr; (jf, en snåling). 
Han er og blir et stort barn – Han er svært barnslig el. umoden, (til å være voksen). 
Han er som snytt ut av nesen på sin far – Jf, være som snytt ut av nesen på noen. 
Han er sønn av sin far / far sin – Han ligner faren sin, (med de samme positive el. 
negative egenskaper); (jf, som far så sønn); (jf, eplet faller ikke langt fra stammen). 
Han er veiet / veid og funnet for lett – Jf, bli veiet / veid og funnet for lett. 
Han fikk høre det – Han fikk gjennomgå; han fikk kjeft; (jf, få høre det). 
Han har en jente på hver finger – Han har utallige kvinnebekjentskaper el. kjærester. 
Han kan bare vente seg – Brukes som trussel; han skal få, (straff el. hevn).  
Han kan erte på seg en gråstein – Brukes for å uttrykke at noen opptrer (konstant) 
irriterende; han kan få hvem som helst til å bli sint på seg. 
Han kan få sagt det – Han finner jammen det rette utrykket; han er slagferdig el. 
veltalende; (jf, snakke godt for seg); (jf, et fast uttrykk).  
Han kan knapt nok alfabetet – Brukes ironisk om noen som er svært uvitende el. dum. 
Han om det – Det blir hans sak; det får han gjøre som han vil med; det får han ta 
kritikken for selv; (jf, ha sitt på det tørre); (jf, et åpent spørsmål).  
Han på sin side / han på sin side vil ikke løfte en finger – Han, for sin del; hans 
personlige valg er; (jf, ha noen på sin side); (jf, være uten sidestykke).  
Han rir ikke den dagen han saler – Jf, ikke ri den dagen man saler. 
Han selv – Husbonden; arbeidsherren selv; (jf, selve / selveste noen). 
Han skal du få billig av meg – Han er ikke mye tess el. verd; han er ikke til å stole på.   
Han skal ikke dø i synden – Han skal ikke slippe unna å ta å ta følgene av el. svare for 
sine handlinger; (jf, dø i synden); (jf, være synd og skam). 
Han sto langt bak i køen da vettet ble utdelt – Brukes for å beskrive at noen er dum el. 
opptrer tåpelig el. idiotisk; (jf, en tomskalle); (jf, en kronidiot). 
Handel og vandel – Jf, i sin handel og vandel; (jf, skikk og bruk). 
Handle i god tro – 1. Handle uten å vite hvordan situasjonen virkelig er 2. være 
overbevist om at det man gjør er riktig el. fornuftig, (og dermed ikke kunne klandres). 
Handle på bok – Handle på kreditt; (jf, ha penger på bok). 
Handle på svartebørs – Kjøpe el. selge på et marked for ulovlig omsetting av varer det 
er knapphet på, til høye priser; (jf, kjøpe noe for en billig penge). 
Handle som man prediker / (preker) – Gjøre som man selv moraliserer; (jf, la 
handling følge ord); (jf, en handlingens mann). 
Hands up (eng) – Jf, hendene i været; (jf, ha hendene fulle). 
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Hanskes med (noen / noe) – Håndtere; ha med å gjøre; prøve krefter mot; (jf, ikke 
være lett å hanskes med); (jf, kaste hansken); (jf, ta opp hansken). 
Har du et sekund / minutt – Kan jeg få snakke litt med deg; har du litt tid (for meg) 
Har du hørt på maken – Jf, nå har jeg aldri hørt / sett (på) maken.  
Har du hørt slikt / noe sånt – Brukes for å gi uttrykk for at man synes det som sies er 
noe tull el. sterkt overdrevet; hvordan kan du si noe sånt. 
Har du klave, får du ku – Har man tilbehøret, får man alltids selve tingen også. 
Har du tatt fanden på ryggen må du bære ham helt frem – Har man tatt på seg el. 
startet et stort el. byrdefullt prosjekt så får man (jammen) fullføre det. 
Har man sagt A får man (også) si B – Har man først begynt på noe, bør man (også) 
fullføre det; (jf, fra A til Å); (jf, holde koken).  
Hard kost / denne kritikken var hard kost – Brukes om noe som er (for) drøyt el. 
grovt; (jf, sterk kost); (jf, tung kost); (jf, spise kirsebær med de store).  
Hard valuta – Myntsort med høy kurs; sterkt etterspurt valuta; (jf, få valuta for 
pengene); (jf, være verdt alle pengene). 
Harde bud / med fem farløse unger var det harde bud – Strenge vilkår; vanskelige 
forhold; en (arbeids)krevende el. slitsom situasjon; (jf, det var ingen kjære mor). 
Harde ord / i samtalen falt det mange harde ord – Streng tale el. kritiske merknader; 
(jf, grovt skyts); (jf, skyte spurv med kanoner).  
Hardnakket / fangen nektet hardnakket (1) – 1. Ubøyelig; gjenstridig 2. ugjendrivelig, 
(jf, et hardnakket rykte); (jf, få hull på byllen). 
Harve over – 1. Fare over med harv 2. overkjøre; overhøvle (noen) 3. ha samleie med 
en kvinne, (raskt og skjødesløst); (jf, feie over noen / noe). 
Haste frem med sjumilsstøvler – Gå svært raskt fremover; foregå i høyt tempo; (jf, 
med sjumilsfart); (jf, med sjumilssteg); (jf, med stormskritt). 
Hastverk er lastverk – Brukes for å uttrykke at det som blir gjort i all hast el. under 
tidspress ofte blir dårlig; (jf, et hastverksarbeid); (jf, et venstrehåndsarbeid).   
Hate noen / noe som pesten – Nære sterkt hat el. motvilje mot noen / noe; (jf, sky 
noen / noe som pesten); (jf, i krig og kjærlighet er alt tillatt). 
Hate noen av hele sitt hjerte – Oppriktig hate noen; nære sterk motvilje overfor noen. 
Hatten av for noen / noe / hatten av for henne – Jf, ta hatten av for noen / noe.  
Hau / hau, hau, det var ille (1) / hau, hvor det går unna (2) – 1. Brukes for å uttrykke 
beklagelse el. bekymring 2. brukes som uttrykk for freidighet el. livsmot. 
Hauk over hauk / det er hauk over hauk – 1. Over den høye el. mektige er det en som 
er enda høyere el. mektigere 2. en persons aggressive el. umoralske adferd provoserer 
en annen til å ha en lignende adferd; (jf, hevnen er søt). 
Hausse opp noen / noe / avisene har lenge hausset opp landslaget – Reklamere for 
noen / noe; søke å få noen / noe omtalt; (hausse, også om stigning i kursen på aksjer).  
Hausse opp stemningen – Jf, hausse opp noen / noe; (jf, piske opp stemningen). 
Havarere / et havarert ekteskap (3) – 1. Bli utsatt for havari; forlise 2. bli skadet el. 
ødelagt, (om kjøretøy) 3. bli skadet av livets gang el. uheldige omstendigheter.  
Havets sølv – Brukes om silda i havet; sild; (jf, stå som sild ii tønne). 
Havne i grøfta – 1. Kjøre utenfor veien 2. mislykkes; gå falitt; (jf, være i grøfta). 
Havne i klistret – Jf, sitte i klistret (jf, få noen i klisteret). 
Havne i papirkurven / det er å håpe at dette lovforslaget havner i papirkurven – Bli 
forkastet som noe verdiløst el. uønsket; (jf, kaste vrak på noe).  
Havne i rennesteinen – Komme inn i en ussel og ødeleggende livsførsel; bli uteligger; 
(jf, komme på skråplanet); (jf, gå i hundene). 
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Havne i sumpen – 1. Komme inn i et vått og myrete terreng 2. komme i en situasjon, 
et sted el. miljø som er preget av tilbakegang, moralsk forfall el. kaos; (jf, sitte i 
gjørma); (jf, ligge å råtne i sumpen); (jf, en ulykkesfugl). 
Havne midt i smørøyet – Komme i sentrum; havne i det mest interessante el. 
innbringende område av noe; få det svært bra økonomisk; (jf, sitte midt i smørøyet.  
Havne på forbryterbanen – Få et livsløp preget av forbrytelser; bli kriminell; (jf, slå 
inn på forbryterbanen); (jf, sitte bak lås og slå).  
Havne på galeien – Jf, være ute på galeien; (jf, komme på rett kjøl (igjen)). 
Hawaii – fotball – Jf, en Hawaii – fotball; (jf, ha hjertet utenpå drakten).   
Heder og ære – Brukes om anseelse, respekt el. aktelse; (jf, sette sin ære i noe); (jf, 
komme til heder og verdighet igjen); (jf, en hedersmann).   
Hei / hei, hvordan går det (1) / hei, hvor det går (2) – 1. Brukes som tilrop el. hilsen; 
hvordan står det til 2. brukes i uttrykk for lystighet, fart el. overraskelse 3. brukes som 
utrop for å skaffe oppmerksomhet el. uttrykke misbilligelse. 
Hei sveis – Brukes som uformell hilsen; hei på deg / dere. 
Hei, gamle ørn – Jf, gamle ørn / kriger / gutt: (jf, være en ørn til noe). 
Hei, sann / hei, sann, nå gikk det visst litt for fort – Jf, hei; (jf, rope ulv). 
Heidundrende / en heidundrende fiasko – Skikkelig; durabelig.  
Heise hvitt flagg – 1. Overgi seg; erklære sitt nederlag, (i kamp) 2. gi opp en kamp, 
(for noe); innrømme sitt nederlag, (i sak); (jf, kaste inn håndkledet). 
Hekte seg opp i noe / hun hekter seg for mye opp i detaljer – Bry seg vel mye om el. 
med noe; (jf, bli / være hektet / hekta på noe); (jf, være på hekta). 
Hekte seg på – 1. (Prøve å) henge på noen som løper el. kjører forbi 2. slutte seg til 
noen, (i sak el. aktivitet); (jf, bli hektet / hekta av). 
Hele bunten / banden / balletten / bølingen / sulamitten / hopen / hurven / alle var der, 
fettere og kusiner og hele bunten – Alle sammen; hele flokken. 
Hele byen / hele byen snakker om det / hele byen var på beina – Svært mange 
(innbyggere); nesten alle; (jf, være på alles lepper); (jf, halve byen).  
Hele dagen til ende – Jf, fra morgen til kveld; (jf, dag ut og dag inn) 
Hele herligheten / hele herligheten er neppe en krone verd (1) – 1. Det hele; alt 
sammen; hele greia; (f eks. om noe gammelt eller uoverskuelig) 2. (deler av) den 
nakne kroppen, (ved ubekvemt innsyn); (jf, hele stasen). 
Hele huven – Hele flokken; hele hopen (jf, gud og hvermann).  
Hele kostebinderiet – 1. Alt sammen; hele greia 2. hele flokken, (jf, hele bunten).  
Hele sulamitten / suppedasen / smørja / smæla / stasen / suppa / greia / pakka / nå har 
jeg overlatt hele sulamitten til min sønn – Alt sammen; hele greia. 
Hele suppa – Jf, hele sulamitten; (jf, en tynn suppe); (jf, koke suppe på noe). 
Hele tiden / må du erte ham hele tiden (2) – 1. Uten avbrytelser; konstant 2. svært 
ofte; stadig; (jf, hale ut tiden); (jf, tiden er moden (for å)). 
Hele verden / hele verden ønsker fred i Midtøsten – Alle; mennesker i hele verden; 
(jf, en hel verden); (jf, ikke være all verden). 
Helhjertet – 1. Begeistret el. oppriktig, (f eks. i sin støtte) 2. fullt og helt; med full 
innsats; (jf, av hele sitt hjerte); (jf, gå helhjertet inn for noe); (jf, halvhjertet). 
Hell i uhell / det var hell i uhell at lekkasjen oppsto på dagtid – Jf, et hell i uhell. 
Helle / slå barnet ut med badevannet – Ødelegge noe verdifullt i det man forkaster el. 
endrer noe annet; (ubetenksomt) vrake det verdifulle sammen med det verdiløse.  
Helle bensin på bålet – (Forsøke å) forsteke virkningen av noe; (jf, bære ved til bålet). 
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Helle i seg / helle innpå / helle i seg en flaske vin (1) – 1. Drikke; drikke opp 2. drikke 
for mye brennevin; (jf, helle til noe); (jf, drikke opp pengene (sine)). 
Helle kaldt vann i blodet – Jf, slå kaldt vann i blodet; (jf, ha is i magen). 
Helle malurt i begeret – Ødelegge el. redusere gleden (for noen); ødelegge el. dempe 
en god stemning el. utvikling; (jf, være et skår i gleden). 
Helle ny vin på gamle flasker – Gjøre et halvhjertet forsøk på endre el. forbedre noe; 
puste nytt liv i gamle idéer el. systemer i stedet for å endre dem. 
Helle olje på bølgene – Jf, gyte olje på bølgene; (jf, dempe gemyttene). 
Helle olje på ilden – Jf, gyte olje på ilden; (jf, puste til ilden).  
Helle til noe / jeg heller til den oppfatning at – Være tilbøyelig til å mene. 
Hellet var bedre enn forstanden – Når det gikk bra skyldes det mest hell og ikke (i 
særlig grad) evnen til å tenke el. forstå og handle deretter; (jf, hell i uhell). 
Helsike / det gikk til helsike / hvor i helsike har du vært – Brukes i banning og 
kraftuttrykk; (jf, et helvete / helvete; (jf, for svarte svingende).  
Helskinnet – Jf, komme helskinnet fra noe; (jf, slippe helskinnet fra noe). 
Helt bort i natta – Fullstendig meningsløst; tåpelig; idiotisk. 
Helt bort i tåka – Helt vilt el. meningsløst; (jf, svare borti tåka); (jf, i hytt og vær). 
Helt bort i veggene – Jf, være helt borti veggene; (jf, det er som å snakke til veggen). 
Helt i hundre – Jf, være helt i hundre; (jf, for hundre og syttende gang). 
Helt kanon – Jf, være helt kanon; (jf, være drita full; (jf, skyte spurv med kanoner). 
Helt konge – Alle tiders; fabelaktig; førsteklasses; (jf, være helt konge). 
Helt og holdent / skylden er helt og holdent min – Fullstendig; utelukkende; (jf, i ett 
og alt); (jf, fullt og helt); (jf, i bunn og grunn). 
Helt pyton – Jf, være pyton; (jf, lukte / smake pyton); (jf, vri seg som en orm). 
Helt rå / rått – Jf, være helt rå / rått; (jf, en råtass); (jf, en råkjører). 
Helvete bryter løs / helvete er løs (1) – 1. Det blir et forferdelig bråk og oppstyr, (f 
eks. om noe som blir avslørt) 2. det blir et hektisk liv og virvar, (når arrangementet 
starter opp); (jf, et helvete på jord); (jf, full baluba). 
Helvete heller – Jf, i helvete heller; (jf, et helvete / helvete). 
Helvetes forgård / dette fengslet er helvetes forgård (2) – 1. Et sted full av pinsler og 
håpløshet 2. et forferdelig sted 3. en forferdelig sinnstilstand; (jf, dødens forgård). 
Helvetes pøl og pine – Et pinested i helvete; en sjø av ild og svovel. 
Helvetes skinn og bein – Et kraftuttrykk for å uttrykke stor ergrelse el. skuffelse. 
Hendene i været – 1. Brukes som ordre til noen om å overgi seg 2. brukes som tegn på 
at man overgir seg og ikke vil gjøre motstand; (jf, hands up).  
Henge bjella på katten – Utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si 
noe el. være talsmann for en sak, overfor en mektig motpart. 
Henge en gulrot foran eselet – Brukes om å skape motivasjon el. friste til innstas, (f 
eks. i yrkeslivet); (jf, en gulrot); (jf, love (noen) gull og grønne skoger).  
Henge høyt / denne utmerkelsen henger høyt (2) – 1. Henge langt over bakken el. 
gulvet 2. være vanskelig å oppnå; gi høy prestisje; (jf, høyt henger de og sure er de).   
Henge i – 1. Jf, noen henger i 2. jf, noe henger i; (jf, henge i klokkestrengen).     
Henge i (løse) lufta / han lot påstanden henge i lufta (2) – 1. Henge og sveve el. dingle 
2. være uavklart; stå uløst tilbake 3. mangle tilknytningspunkt; savne synlig grunnlag.   
Henge i en tynn tråd / prosjektet henger i en tynn tråd – Befinne seg i en svært usikker 
el. risikabel situasjon; være i overhengende fare for å gå tapt; så vidt kunne berges. 
Henge i et hår / seieren hang i et hår – Være utsatt el. truet; med nød kunne berges; 
(jf, på et hengende hår); (jf, på nippen); (jf, på nippet til). 
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Henge i hælene på noen – Stadig følge like bak noen; dilte etter noen; ikke la noen 
slippe fra seg, (jf, løpe / renne i hælene på noen); (jf, henge på som en klegg). 
Henge i klokkestrengen – Ha det travelt; holde sine forpliktelser; passe tiden, (for å 
rekke noe til rett tid); (jf, løpe beina av seg); (jf, i tide).   
Henge i laser – 1. Være revet el. slitt i stykker 2. være i en elendig forfatning. 
Henge i luften – Jf, det / noe henger i luften; (jf, noe ligger i luften). 
Henge i rumpa på noen – Følge (etter) noen over alt; være med noen hele tiden; (jf, 
hvor jeg / du står og går); (jf, dilte i rumpa på noen).   
Henge i sin mors skjørter / henge i skjørtekanten – Være sterkt knyttet til og avhengig 
av sin mor; (også, slippe skjørtekanten); (jf, en mammadalt).  
Henge i stroppen – Arbeide hardt; ha mye å gjøre; skynde seg, (for å bli ferdig). 
Henge i tauene – 1. Være nesten slått ut i boksing 2. være svært sliten el. utkjørt.  
Henge med – 1. Greie å følge med på el. forstå noe, (undervisningen) 2. følge med el. 
henge på; ikke bli kjørt el. løpt fra; (jf, være på høyde med (noen / noe).  
Henge med geipen – 1. Være sur el. gretten, (jf, dra på geipen) 2. være nær ved å 
gråte, (jf, være på gråten); (jf, sette opp en geip). 
Henge med hodet – 1. Være trist el. sorgfull 2. være i dårlig humør. 
Henge med i svingen / her gjelder det å henge med i svingen (1) – 1. Makte å følge 
med i utviklingen 2. greie å følge med på det som sies el. skjer 3. oppfatte el. skjønne 
sammenhengen i noe; (jf, være i full sving); (jf, svinge seg i halmen).  
Henge med leppa – 1. Være sur el. fornærmet 2. være lei seg; være motløs. 
Henge med nebbet – Være trist til mote; være lei seg. 
Henge med noen – Tilbringe fritiden sammen med noen, (ungdommelig slang). 
Henge med ræva i vannskorpa – Befinne seg i en kritisk situasjon; være i voldsom 
knipe, (f. eks. med frykt for å gå fallitt el. dumpe til eksamen); (jf, ligge og lure i v.). 
Henge med ørene – Være el. bli motløs el. trist; se bedrøvet el. slukøret ut. 
Henge over boka / bøkene – Være travelt opptatt med å lese; bruke mye tid til å lese 
el. studere; (jf, være oppslukt av noe); (jf, fra perm til perm). 
Henge som et damoklessverd over noens hode – Jf, et damoklessverd. 
Henge på greip – Være fornuftig el. mulig å forklare; (jf, det henger ikke på greip). 
Henge på som en klegg – 1. Ikke la noen få være i fred; være innpåsliten 2. ikke la 
noen løpe i fra seg; bite seg fast og ikke vise tegn til å ville gi seg. 
Henge sammen / henge i hop – 1. Utgjøre en (fysisk) helhet; være festet sammen 2. ha 
en forståelig sammenheng (med) 3. være logisk bygd opp, velstrukturert og 
meningsfylt 4. holde trofast sammen; (jf, være som skjorta og ræva).    
Henge sammen som erteris / erteriset – 1. Være sammen støtt og stadig; være 
uatskillelige 2. dekke over hverandre, (jf, holde sammen i tykt og tynt). 
Henge seg opp i noe – 1.  Bry seg med el. kritisere noen / noe 2. oppholde el. feste seg 
ved noe; hefte seg ved noe, (ofte detaljer); (jf, pirke på noen / noe).   
Henge seg på noen – 1. Være i tett kontakt med noen på en påtrengende måte; 
påtvinge noen sitt selskap 2. legge seg i ryggen på noen; ikke la noen løpe fra seg.  
Henge ut noen – 1. Offentlig utsette noen for grov kritikk el. bebreidelser 2. rakke ned 
på noen; gjøre narr av noen, (i andres påhør); (jf, bli hengt ut). 
Henge ut snøret (etter noen / noe) – Være ute etter å få fatt i noen / noe; forsøke å 
oppnå noe; prøve å innlede et forhold med noen; (gjøre hanebein til noen). 
Henge ved noens lepper – Lytte spent, oppmerksomt og (ofte) hengivent til noen.  
Hennes dager er talte – Hun dør snart; hun skal dø, (evt. drepes). 
Hennes hjerte var nær ved å briste – Jf, noens hjerte er nær ved å briste. 
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Hennes nerver står på høykant – Hun er svært nervøs el. anspent; (jf, være på 
bristepunktet); (jf, et nervevrak); (jf, ha nerver av stål).  
Hensikten helliger midlet – Brukes for å uttrykke at et godt formål berettiger bruken 
av mindre fine midler; (jf, det skal skarp lut til skurvete hoder).  
Hente frem fra glemselens slør – Jf, et glemselens slør; (jf, lette på sløret). 
Hente seg (inn) igjen – 1. Komme seg igjen, (etter anfall, sykdom el. 
kraftanstrengelse) 2. samle seg; ta seg (inn) igjen; konsentrere seg, (på nytt). 
Her er det ingen slinger i valsen – Her er det ingen vakling, uorden el. mangel på 
konsekvens; (jf, nå skal det bli en annen dans). 
Her er det noe muffens – Her er det noe mistenkelig; her er ikke alt som det skal. 
Her er det noe som skurrer – Her er det noe ikke lyder bra; her er det noe som ikke 
stemmer; (jf, det / noe skurrer i mine ører); (jf, høre til dagens orden). 
Her er det ugler i mosen – Jf, det er ugler i mosen; (jf, være fare på ferde). 
Her er gode råd dyre – Her er det vanskelig å vite hva man skal gjøre el. hvordan man 
skal greie seg; (jf, ikke vite sin arme råd); (jf, være rådvill). 
Her er ikke noe overlatt til tilfeldighetene – Brukes om noe som er planlagt i detalj el. 
godt el. nøyaktig laget el. utført; (jf, være i skjønneste orden). 
Her får man ikke ørens lyd – Jf, det er ikke ørens lyd (å få).  
Her hjelper ingen kjære mor – Her nytter det ikke å klage el. sutre; her er det ingen 
ettergivenhet el. medlidenhet; (jf, det var ingen kjære mor); (jf, det er ingen bønn).  
Her i gården – 1. Her hos oss; hos meg; i dette huset; på dette stedet 2. jf, her på 
berget; (jf, borte bra, men hjemme best). 
Her i steinrøysa – Her i landet; her i Norge; (jf, her på berget). 
Her i verden / det jeg har utrettet her i verden – I løpet av sin tilværelse; i sitt liv. 
Her ligger det noe under – Her er det noe som holdes skjult, (ofte et motiv); (jf, en 
baktanke); (jf, ane ugler i mosen); (jf, en lurendreier). 
Her må det skarpere lut til – Her må det tøffere virkemidler til; (om et gjenstridig 
problem el. en særlig vanskelig person); (jf, det skal skarp lut til skurvete hoder). 
Her må det stikke noe under – Her er det noe mistenkelig el. noe som holdes skjult; 
(jf, det stikker noe under); (jf, feie noe under teppet).    
Her og der – På forskjellige steder; på det ene og det andre sted; (jf, hist og her). 
Her og nå – Med en gang; straks; øyeblikkelig; (jf, på sekundet). 
Her om dagen – Forleden (dag), for kort tid siden; for noen få dager siden.  
Her på berget / bjerget, (Erasmus Montanus) – 1. Her hos oss; her hjemme 2. her hvor 
den herskende mening dannes; (jf, her i gården); (jf, den hjemlige andedam). 
Her på jorden – Her i (denne) verden; her i det dennesidige, (ikke i det hinsidige).  
Her skilles våre veier – 1. Her opphører enigheten mellom oss 2. vårt forhold er nå 
slutt; (jf, våre veier skilles); (jf, gå sin vei). 
Herfra til månen / en sakliste herfra til månen / jeg skal ta hevn og plage ham herfra 
til månen – Brukes for å indikere enorme mengder av noe, (ofte i sterk affeksjon).  
Herre jemini – Brukes for å uttrykke lett fornærmet indignasjon, bestyrtelse el. 
oppgitthet; herregud; (jf, hva i alle dager); (jf, hva i herrens navn). 
Herre min dag / herre min dag, må jeg så tidlig opp – Jf, herre min hatt. 
Herre min hatt / herre min hatt for et humør – 1. Brukes som uttrykk for forundring, 
overraskelse el. oppgitthet 2. brukes som rent forsterkende uttrykk; (jf, så sannelig 
min hatt); (jf, bære sin hatt som man vil).  
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Herregud / herregud som dere bråker (1) / herregud, er dette noe å ta på vei for (3) – 
1. Brukes som svakt bannord i lett sinne el. oppgitthet 2. brukes for å bagatellisere 
noe 3. brukes for å uttrykke overbærenhet, medfølelse el. ømhet. 
Herrens veier er uransakelig – Brukes som utrykk for at det (i livet) ofte skjer 
overraskende ting som er vanskelig å forutse; (jf, kjærlighetens veier er uransakelig). 
Herse med noen – Kommandere, mase og kjefte (vedvarende) på noen. 
Hersens / dette hersens regnet hver dag – Brukes for å ta avstand fra el. forbehold mot 
noe nærværende el. nevnt, (fordi man er irritert, kritisk el. usikker på benevnelsen). 
Hett om ørene – Jf, få / ha det hett rundt ørene; (jf, bli het om ørene). 
Hevde seg – Utmerke seg ved å være blant de beste; gjøre seg (sterkt) gjeldende. 
Heve / senke terskelen for noe / terskelen for EU - medlemskap er nå blitt ytterligere 
hevet – Heve / senke den nedre grense for noe el. for det minimum som må overstiges 
før noe kan finne sted; (jf, med hevet hode); (jf, stå på terskelen til noe). 
Heve knyttneven mot noen / noe – 1. True med knyttneven mot noen / noe; gi noen 
klar beskjed om ikke å komme nærmere 2. gi uttrykk for sinne, harme el. fortørnelse 
overfor noen / noe; (jf, knytte nevene i bukselomma). 
Heve lista – Jf, legge lista høyt; (jf, legge lista lavt); (jf, senke lista). 
Heve noen / noe til skyene – Være full av lovord om noen / noe; omtale noen / noen 
svært rosende; (jf, rose noen / noe til skyene); (jf, male noe rosenrødt).  
Heve pekefingeren – 1. Advare mot noe 2. formane (noen) om noe; (jf, en løftet / 
advarende pekefinger); (jf, gi noen fingeren). 
Heve pokalen / han kunne heve pokalen over hodet for andre gang – 1. Brukes om å 
løfte en pokal i seiersglede 2. brukes som uttrykk for å ha seiret; (jf, svinge pokalen).   
Heve seg over noe / hun hevet seg over folkesnakket (1) – 1. Ikke bry seg om noe; 
ignorere noe 2. anse seg for god el. fin til noe; (jf, være hevet over noe). 
Heve sin røst – Jf, opplate sin røst; (jf, det hever seg advarende røster mot noe). 
Heve stemmen – 1. Snakke kraftigere, høyere el. mer inntrengende 2. ta ordet og si 
noe, (på en overbevisende el. insisterende måte); (jf, tale med hevet røst). 
Heve taffelet – Avslutte måltidet og forlate bordet, (ofte spøkende). 
Heve øyenbrynene – Bevisst el. ubevisst gi uttrykk for forundring, overraskelse el. 
skepsis; (jf, løfte øyenbrynene); (jf, rynke (på) øyenbrynene). 
Hevnen er søt – Brukes om at det vanligvis føles godt å få hevnet en urett, krenkelse 
el. skade; (jf, tørste etter noe (hevn)); (jf, du skal få igjen). 
Hevnens time er kommet – Tiden er inne for hevn el. gjengjeldelse; (jf, timen er 
kommet); (jf, kommer tid, kommer råd); (jf, en nemesis). 
Hilse noe med glede / jeg hilser forslaget med glede – Være glad el. tilfreds med at 
noe bestemt har skjedd el. kommer til å skje; (se, lyst på noe). 
Hilse noe velkommen / det betyr ti nye arbeidsplasser, som vi hilser særdeles 
velkommen – Gi uttrykk for tilfredshet og glede over et initiativ el. en utvikling; 
uttrykke støtte el. tiltro til noe, (en forandring); (jf, ikke være å forakte). 
Hilse noen velkommen – Hilse på og uttrykke glede for å motta noen, (ofte et bestemt 
sted el. en bestemt anledning); (jf, hjertens gjerne). 
Hilse og si …. / du kan hilse henne å si at dette vil vi ikke vite noe av (1) / jeg skal 
hilse og si det gikk unna (2) – 1. Brukes for å overbringe en hilsen, etterfulgt av en 
meddelelse 2. brukes som uttrykk for noe man vil betone el. ønsker å legge vekt på. 
Himle med øynene – 1. Vende blikket oppover, (f eks. fordi man synes noe er tåpelig 
el. pinlig) 2. uttrykke misnøye el. oppgitthet; (jf, gi seg levende over).  
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Himmel og hav – Brukes som mildt kraftuttrykk for å uttrykke overraskelse, 
forbløffelse el. indignasjon; (jf, herregud). 
Himmel og jord står i ett – Brukes ved voldsomt uvær med storm og regn el. snø 
Himmelen være lovet – Takk og pris; gudskjelov; heldigvis; (jf, hurra). 
Himmelens sluser åpner seg – Det begynner å striregne; regnet høljer ned.  
Himmelsk – 1. Brukt i religiøs el. astronomisk sammenheng 2. som fører til stort 
legemlig el. sjelelig velvære; vidunderlig; herlig; (jf, smake himmelsk). 
Hinmannen / pass deg så ikke hinmannen tar der – Djevelen; fanden; (jf, et noaord). 
Hinsides graven – I tilværelsen etter døden; (jf, være hinsides); (jf, hinmannen). 
Hipp, hipp / hipp, hipp hurra – Brukes som innledning foran hurra; (jf, et hurra).  
Hist og her – På flere forskjellige, spredte steder; her og der; på det ene og det andre 
sted; (jf, her og der); (jf, hist og pist); (jf, over det ganske land). 
Hist og pist / histen og pisten – Jf, hist og her; (jf, over en lav sko). 
Historien gjentar seg – 1. Brukes om forestillingen om at historien er et evig kretsløp 
2. brukes som kommentar når en (pinlig el. ubehagelig) hendelse, opplevelse el. sak 
skjer på nytt; (jf, intet er nytt under solen); (jf, en nydelig historie). 
Historiens vingesus / på Den røde plass merker man historiens vingesus – Brukes for 
å uttrykke en sterk opplevelse av historiens nærvær og betydning ved en bestemt 
anledning, (på et bestemt sted); (jf, være på vingene). 
Hissig på grøten – Jf, være hissig på grøten;  
Hit og dit – Fram og tilbake; i alle retninger; rundt omkring; uten mål. 
Hive / kaste innpå – 1. Spise, (raskt og i store mengder) 2. drikke voldsomt mye. 
Hive etter pusten – Ha tungt for å puste; gjespe etter luft; (jf, ta etter vinden). 
Hjelpe noen / noe på glid – Jf, komme på glid; (jf, få / sette noen / noe på gli). 
Hjelpe noen i et knipetak – Hjelpe noen i en akutt vanskelighet, (som det haster med å 
komme ut av); ta et krafttak for noen; (jf, greie seg i et knipetak); (jf, en kattepine). 
Hjelpe noen med råd og dåd – Hjelpe noen både med råd og handling; veilede og 
støtte noen; (jf, nå er gode råd dyre); (jf, en hjelper i nøden).   
Hjelpe noen på beina – 1. Hjelpe noen opp i stående stilling 2. hjelpe noen til å bli 
frisk el. aktiv (igjen) 3. hjelpe noen ut av vanskelighetene, (særlig økonomisk). 
Hjelpe noen ut av klemma – Hjelpe noen ut av vanskelighetene el. en kinkig 
situasjon; understøtte noen (økonomisk); (jf, komme / være i en klemme). 
Hjelpe og trøste (meg / oss) – Brukes for å uttrykke forskrekkelse el. oppgitthet; (jf, 
trøste og bære (meg)); (jf, et trøstens ord); (jf, himmel og hav). 
Hjemle – 1. Gi hjemmel for; fastslå lovligheten av 2. underbygge; rettferdiggjøre. 
Hjemmets arne – Hjemmet betraktet som kjært el. trygt sted; familiekretsen; (jf, være 
i familiens skjød); (jf, et arnested); (jf, noe går (rett) hjem (hos noen)). 
Hjemmets fire vegger – Hjemmet og familien sett i forhold til livet og verden utenfor; 
(jf, holde noe innenfor hjemmets / husets fire vegger). 
Hjemmets lune rede – Jf, hjemmets arne; (jf, ta seieren hjem / hjem seieren).  
Hjertelig til lykke – Brukes for å lykkeønske noen med noe; gratulerer så mye. 
Hjertens gjerne / det skal jeg så hjertens gjerne gjøre – Med glede; mer enn gjerne. 
Hjertet banker for noen / noe – Jf, noens hjerte banker for noen / noe). 
Hjertet blør – Brukes for å uttrykke at noen føler sorg el. lider av ulykkelig kjærlighet; 
(jf, med blødende hjerte); (jf, slå kaldt vann i blodet (på noen). 
Hjertet hoppet i livet på noen – Noen ble svært glad, begeistret el. henrykt (for noe). 
Hjertet sitter (helt opp) i halsen på noen – Noen er svært redd, nervøs, spent el. grepet 
av frykt; (jf, få / ha hjertet i halsen); (jf, sitte med hjertet i halsen). 
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Hjertet står stille i brystet på noen – Noen er svært redd el. skremt; noen frykter 
hvordan noe vil gå; (jf, tiden snegler seg av sted for noen). 
Hjertet synker i brystet på noen / hjerte mitt sank i brystet – Noen blir svært redd, 
forferdet, veldig skuffet el. nedslått; (jf, falle noen tungt for brystet).  
Hjertet synker ned i buksene på noen – Jf, hjerte synker i brystet på noen. 
Hjertets dannelse – Sans for etikk og humanitet; (jf, skikk og bruk). 
Hodekulls – 1. (Falle) med hodet først 2. hurtig og uoverveid; ugjennomtenkt; som 
man ikke er forberedt på, (også, en hodekulls flukt); (jf, hodestups).  
Hodeløs / hodeløst / hodeløs pengebruk (2) / et hodeløst forslag (2), (3) – 1. Uten 
hode 2. ubesindig; ubetenksom; forhastet 3. usammenhengende; uten idé el. struktur. 
Hodene ruller / nå kommer hodene til å rulle – Det foregår avskjedigelser, 
utrenskninger el. forflytninger til mindre betydningsfulle stillinger, (på 
arbeidsplassen), (ofte pga. forseelser el. dårlig arbeid); (jf, miste hodet).  
Hoderystende / han gikk hoderystende fra møtet (2) – 1. Ristende på hode som 
uttrykk for benektelse 2. idet man rister bekymret, forferdet el. oppgitt på hodet, 
(også, hoderystende forhold); (jf, forlange noens hode på et fat). 
Hodestups / han kastet seg hodestups inn i saken – Jf, hodekulls. 
Hogd i stein / som hogd i stein – 1. Brukes om en kort, fyndig og presis uttrykksmåte 
2. brukes om en urørlig person el. et uttrykksløst ansiktsuttrykk 3. brukes om en 
bestemmelse el. en avgjørelse som det er umulig å endre, (jf, ikke være hogd i stein).  
Hogge i / han hogg i så vi hoppet i stolene – Snakke på en aggressiv måte; sette i; 
skjære i, (med skarp stemme); (jf, stå laglig til for hogg / hugg). 
Hogge knuten over – Løse et tilsynelatende uløselig problem på en overraskende el. 
radikal måte; fjerne en vanskelighet på en resolutt, (og hensynsløs) måte, (jf, løse den 
gordiske knute); (jf, en gordisk knute / den gordiske knute). 
Hogge ned for fote – Jf, slå noen ned for fote; (jf, fote seg).  
Hokuspokus – Jf, et hokuspokus; (jf, ikke være noe hokuspokus). 
Hold deg fast – Brukes for å uttrykke at noe som kommer (til å bli sagt) er 
overraskende el. sjokkerende; (jf, stålsette seg); (jf, bite tennene sammen). 
Hold frem som du stevner – Fortsett på den samme fine måten som hittil. 
Hold kjeft / hold kjeften din – Hold munn; ti stille, (uformelt el. nedsettende). 
Hold snavla / snavla hans gikk i ett kjør – Jf, holde munn; (jf, klappe igjen kjeften). 
Hold tåta på deg / nei, nå får du jaggu holde tåta på deg – Jf, hold kjeft; (jf, en tåte);  
Hold øyne dine for deg selv – Ikke kikk; ikke se, (selv om det er fristende).  
Holde (seg) en bakdør åpen – Sikre (seg) en retrettmulighet el. utvei; (jf, ha en 
bakdør); (jf, alle dører lukker seg for noen); (jf, banke på døra) 
Holde (seg) noe fra livet – Jf, holde noe fra live; (jf, stå til liv). 
Holde / ha en oppvask – Ha et stort el. smertelig oppgjør; stille noen til regnskap; (jf, 
et oppvaskmøte); (jf, det er gutt som har vaska seg). 
Holde / ha kustus på noen – Holde (streng) tukt, skikk el. disiplin på noen, (f eks. 
barna); (jf, ikke ta tukt); (jf, i stramme tøyler). 
Holde / knipe på skillingen – Være sparsommelig el. gjerrig; (jf, spare på skillingen 
og la dollaren gå); (jf, ikke ha vett for to skilling). 
Holde / lage huskestue / når far får greie på dette blir det huskestue – Skape oppstyr; 
lage ståk; (jf, holde et svare leven); (jf, et lurveleven); (jf, en huskestue / huskestue). 
Holde / passe måten – Vise måtehold el. moderasjon; holde en grense, (mengde el. 
grad); (jf, over en lav sko); (jf, gå over alle støvelskaft).  
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Holde / satse på feil / gal hest – Satse på noen / noe som ser ut til å vinne men viser 
seg å tape; velge noen / noe ut fra feilaktig antagelse om hva (slutt)resultatet blir; (f 
eks. politisk parti el. forretningsidé); gå inn for noe som viser seg å bli mislykket. 
Holde an / hold an / nå må du holde an (2) – 1. Senke farten og stanse 2. holde opp; 
dempe seg; slutte; (jf, ta tørn); (jf, dempe seg). 
Holde av noen – Være glad i noen; like noen; (jf, noens hjerte banker for noen / noe). 
Holde avstand (til noen / noe) – 1. Holde seg passe langt vekk 2. unngå for stor 
fortrolighet el. personlig omgang (med noen); (jf, holde noen på avstand). 
Holde beina på jorda – Jf, ha føttene på jorda; (jf, ha begge beina på jorda).  
Holde buret rent / keeperen holdt buret rent – Hindre motstanderne i å score et eneste 
mål, (særlig om målmannen) (jf, holde nullen); (jf, ha hjertet utenpå drakten).  
Holde dampen oppe – Fortsette på samme nivå, med samme kraft el. engasjement; 
holde stort tempo i arbeidet; (jf, sette opp dampen); (jf, holde koken). 
Holde det gående / jeg holdt det gående hele dagen – 1. Holde på; drive på 2. klare 
seg, (økonomisk); (jf, holde noe gående); (jf, ha det gående). 
Holde dommedag over seg selv / «å dikte er å holde dommedag over seg selv», 
(Henrik Ibsen) – Ta et oppgjør med seg selv; utøve selvkritikk.  
Holde en dør / døra åpen (for noen / noe) – 1. Holde en mulighet åpen (for noen / noe) 
2. holde alle utveier åpne, (f. eks. for nye forhandlinger); vise velvilje; (jf, la en dør / 
døra stå på klem for noen / noe); (jf, skalke alle luker). 
Holde en gardinpreken for noen – Gi noen en lang, moraliserende redegjørelse el. 
irettesettelse, (eg. for sin mann bak sengegardinene); (jf, gi noen en overhøvling).  
Holde en knapp på (noen / noe) – 1.  Foretrekke (noen / noe); ha mest tro på (noen / 
noe); helle i retning av (noen / noe) 2. vedde el. satse på (noen / noe). 
Holde en lav profil / holde lav profil – Være (midlertidig) tilbakeholdende i en 
bestemt sammenheng; unngå å gjøre seg bemerket, (ofte av taktiske grunner). 
Holde en sak / saken varm – Holde interessen for en sak levende; jevnlig omtale el. 
minne om en sak; (jf, holde gryta i kok); (jf, smi mens jernet er varmt). 
Holde en skjennepreken for noen – Gi noen en (lengre) irettesettelse; (jf, en 
tordentale); (jf, la noen få høre det); (jf, få gjennomgå). 
Holde en vernende hånd over noen / noe – Jf, holde sin hånd over noen / noe.  
Holde et farlig / syndig hus – Lage et voldsomt spetakkel: holde et fryktelig leven; (jf, 
det ble / var et sirkus uten like); (jf, en huskestue). 
Holde et svare leven – Lage et forferdelig bråk; (jf, skape rabalder). 
Holde et svare spetakkel – Jf, lage spetakkel; (jf, ha et svare strev med noe).   
Holde et våkent øye med noen / noe – 1. Overvåke el. følge noen / noe oppmerksomt 
2. holde noen / noe under nøye oppsyn, (så det ikke går galt); (jf, være våken). 
Holde fanen høyt – Leve etter sine prinsipper, og gjøre en stor innsats for å holde dem 
i hevd; stå ved sin overbevisning el. hensikt på en stolt måte; (jf, med fanen høyt 
hevet); (jf, melde seg under fanene); (jf, gå ned med flagget til topps).  
Holde fasaden / ha fasaden i orden – Gi et visst inntrykk utad; skjule seg bak et pent 
og upåvirket ytre; late som alt er i orden el. problemfritt; (jf, redde fasaden). 
Holde fingrene (vekk) fra noe – La være å gripe inn i noe; ikke (ville) ha noe med noe 
å gjøre; ikke blande seg borti noe; ikke interessere seg for noe. 
Holde fingrene av / fra fatet / fingrene av fatet – 1. Hold seg unna; la være å gripe inn 
el. blande seg borti noe, (sak, konflikt) 2. ikke være for nærgående i seksuell hensikt; 
ikke klå; (jf, få et rapp over fingreene). 
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Holde fingrene for seg selv / hold fingrene for deg selv (2) – 1. La være å berøre el. ta 
på noe 2. la være å pirke, klå el. tafse på noen / noe; (jf, få fingeren); (jf, en smekk).  
Holde fortet / du blir her og holder fortet (2) – 1. Med hell forsvare et festningsverk 
el. en stilling 2. ta vare på et sted, (hjem el. forretning) mens noen er borte.  
Holde fred (med noen) / nå holder du fred – Ha et greit forhold (til noen); ikke 
(lenger) kjefte el. krangle; / nå slutter du å mase; (jf, oppføre seg som folk). 
Holde føttene på jorda / hun er en klok jente som holder føttene på jorda – Være 
fornuftig og jordnær; være nøktern og realistisk; (jf, ha begge beina på jorda). 
Holde gallen flytende – Fortsette med å være sint; holde sitt raseri vedlike; (jf, utøse 
sin galle); (jf, bli / være fly forbanna); (jf, en surpomp). 
Holde gode miner – Jf, gjøre gode miner til slett spill; (jf, holde maska). 
Holde greie på noe – Holde orden på noe; holde rede på noe; (jf, ha greie på noe).  
Holde gryta i kok / kokende – Gjøre noe for å holde en interesse el. et engasjement 
vedlike el. en aktivitet i gang; (jf, holde en sak / saken varm); (jf, koke over).  
Holde hardt – Jf, det skal holde hardt; (jf, ikke ha mer enn tida og veien). 
Holde hjulene i gang – Sørge for at virksomheten går som vanlig; holde det gående. 
Holde hodet høyt – Være fornøyd med sin innsats; bevare selvrespekten, (til tross for 
litt motgang); (jf, med hevet hode); (jf, være rett mann på rett plass). 
Holde hodet kaldt – Forbli rolig el. nøktern; bevare fatningen el. dømmekraften; ikke 
bli nervøs, redd, forfjamset el. opphisset i en vanskelig el. kritisk situasjon. 
Holde hodet over vannet – Holde det gående; (så vidt) greie seg (økonomisk). 
Holde hoff – Oppføre seg som en viktig person, som venter oppmerksomhet og 
beundring av sine tilhengere, (og som nyter å være midtpunktet i en forsamling). 
Holde hus / han holder hus ved broa (1) – 1. Bo; ha hjemme; losjere 2. oppholde seg; 
holde til 3. ta seg av de praktiske gjøremålene i et hjem, f. eks matlaging og renhold. 
Holde hus med noe / husholde med noe – Være tilbakeholdene el. økonomisk med 
noe; spare på noe; (jf, knipe på skillingen); (jf, en gjerrigknark). 
Holde i hevd – Jf, holde noe i hevd; (også, ha hevd på noe). 
Holde i sjakk – Holde under kontroll; holde i age; (jf, holde noen / noe i sjakk). 
Holde i tøylene / tømmene – 1. Styre en aktivitet; lede et (stort) foretak el. virksomhet 
2. bestemme; ha makta; (jf, få / ha frie tøyler); (jf, holde noen i stramme tøyler). 
Holde inne med noe – Avbryte el. tie med noe; ikke røpe noe; (jf, taus som graven). 
Holde kjeften sin – 1. Tie stille; være helt taus 2. ikke røpe el. fortelle noe; holde tett; 
(jf, holde munn); (jf, tale er sølv, men taushet er gull). 
Holde koken – 1. Holde innsatsen el. farten oppe; stå på 2. holde det gående; fortsette 
(til langt opp i årene); ikke ha mistet interessen; (jf, holde dampen oppe). 
Holde kortene tett inn til kroppen / brystet – Være tilbakeholden med å gi 
opplysninger (i en (kontroversiell sak); ikke ville røpe noe, (f eks. før 
offentliggjøring); (jf, ikke si et kvekk); (jf, et hemmelighetskremmeri). 
Holde krigsråd – 1. Foreta en vurdering el. rådslagning foran en militær operasjon 2. 
diskutere el. rådslå foran en vanskelig avgjørelse; (jf, god råd er dyre). 
Holde kruttet tørt – 1. Sørge for å ha ressurser til å gjennomføre noe; være godt 
forberedt 2. forbli rolig og være klar til straks å gå til handling. 
Holde kåk – Ha (privat)fest; ha hjemme - alene fest, (ofte livlig); (jf, stinn brakke). 
Holde lekestue med noen – Være noen totalt overlegen; levere en så stor 
sportsprestasjon at motstanderen ikke her en sjanse; vinne lekende lett; (jf, gjøre noen 
til kasteball); (jf, knuse noen); (jf, bli statist / statister). 
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Holde leven (med noen) – 1. Bråke; lage støy 2. drive gjøn el. ap med noen; fleipe el. 
tulle, (også, gjøre noe på leven); (jf, lage liv i leiren). 
Holde liv i håpet – Fortsatt ha et visst håp; beholde troen, (selv om det ser mørkt ut). 
Holde liv i noen / noe – 1. Sørge for at noen fortsatt kan leve 2. sørge for at noe 
fortsatt kan eksistere 3. holde noe i gang el. i aktivitet; (jf, holde noen / noe i live). 
Holde løyer med noen – Holde moro med noen; erte noen; lage spillopper med noen. 
Holde maska – Motstå en trang til å vise sine følelser el. tanker; late som ingenting; 
(jf, gjøre gode miner til slett spill); (jf, kaste maska); (jf, bli lang i maska).  
Holde motet oppe – Opprettholde humør, vilje og en positiv innstilling; (jf, være ved 
godt mot); (jf, miste motet); (jf, en modig maur).  
Holde munn / kjeft / skravla / smella / tåta / snavla – Tie stille; være helt taus; (jf, 
klappe igjen kjeften); (jf, tale er sølv, men taushet er gull); (jf, hold tåta på deg).  
Holde munnen sin / hun kan aldri holde munnen sin – Jf, holde kjeften sin. 
Holde mål – Være bra el. god nok; være stor nok; duge, (i en bestemt sammenheng). 
Holde måten – Anvende eller forbruke noe i moderat omfang; være måteholden, 
(brukes særlig om mat og drikke); (jf, alt / allting med måte). 
Holde nervene i ro – Bevare roen; ikke bli nervøs; (jf, en stoiker). 
Holde nesen sin for seg selv – Ikke blande seg opp i andres saker; (jf, holde sin nese 
fra / unna noe); (jf, holde snuten fra noe). 
Holde noe for seg selv – 1. Ikke gi fra seg noe; ikke dele med andre, (godteriet) 2. 
holde noe hemmelig; ikke si el. røpe noe til andre. 
Holde noe fra livet / holde seg noe fra livet – Unngå å komme i kontakt med noe el. 
bli utsatt for noe; (jf, holde noen fra livet); (jf, være liv laga). 
Holde noe gående – Holde noe i virksomhet; unngå stans, (evt. for ikke å tape ansikt 
el. i påvente av noe); (jf, holde det gående); (jf, holde seg flytende).  
Holde noe hellig – Behandle noe med ærefrykt; overholde de forskrifter som hører 
med; (jf, love noe dyrt og hellig); (jf, følge spillereglene / spillets regler). 
Holde noe i hevd – Bevare el. verne om noe, (særlig en tradisjon el. ordning); skjøtte 
noe; (jf, være en mann av den gamle skole); (jf, de gode, gamle dager). 
Holde noe i sjakk – Bremse el. stagge noe så det ikke får utvikle seg på en farlig el. 
uheldig måte; holde noe i balanse, (f eks. trang el. sykdom); (jf, holde noen i sjakk).  
Holde noe i tømme – Kontrollere, dempe el. stagge noe, (f eks. en følelse, adferd el. 
utvikling); (jf, holde noen i tømme); (jf, styre seg); (jf, en villmann). 
Holde noe innenfor husets fire vegger – Holde noe innen hjemmet el. familien; holde 
noe hemmelig for utenforstående, (ofte noe man skjemmes over). 
Holde noe innenfor rimelighetens grenser – Holde noe innenfor det som er fornuftig 
el. akseptabelt; holde igjen så ikke noe overdrives el. utarter. 
Holde noe stangen – Holde stand mot noe; holde noe i sjakk; hindre noe i å utvikle 
seg (på en uheldig måte); ikke vike for noe; (jf, holde noen stangen). 
Holde noe tett til brystet – Holde noe for seg selv; ikke vise el. røpe noe, (f eks. før 
det er ferdig); (jf, ikke nevne noen / noe med et ord). 
Holde noen / noe fra døren – Holde noen / noe på avstand; utelukke el. unngå kontakt 
med noen / noe; (jf, holde en dør åpen); (jf, renne dørene ned). 
Holde noen / noe i akt og ære – Vise respekt og aktelse for noen / noe. 
Holde noen / noe i et jerngrep / stormakten holder landet i sitt jerngrep (2) – 1. Holde 
noen / noe i et fast el. hardt (hånd)grep 2. styre noen / noe med hard hånd; utøve 
streng kontroll over noen / noe; (jf, styre med jernhånd). 
Holde noen / noe i live – Jf, holde liv i noen / noe; (jf, i levende live). 
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Holde noen / noe nede – Kue noen / noe; undertrykke noen / noe; hindre noen / noe i 
å lykkes el. få suksess; (jf, være bundet på hender og føtter); (jf, ikke få inn et ord). 
Holde noen / noe på armlengdes avstand – Holde distanse til noen / noe; unngå 
nærhet el. fortrolighet med noen; hindre at noen / noe slipper innpå seg; (jf, holde 
noen tre skritt fra livet; (jf, ikke være på talefot); (jf, stå på god fot med noen) 
Holde noen for narr – Gjøre noen til latter; drive gjøn med noen; more seg over noen, 
(særlig ved å innbille noen noe (i andres påsyn)); (jf, en ertekrok). 
Holde noen fra fatet – Ikke slippe noen til; holde noen unna noe, (f eks. en 
innbringende stilling el. politisk makt); (jf, være mange om matfatet). 
Holde noen fra livet / holde seg noen fra livet – Holde distanse til noen; holde noen på 
avstand; unngå fortrolighet, nærhet el. intimitet med noen, (jf, holde noen tre skritt fra 
livet); (jf, holde noe fra livet); (jf, true noen på livet).  
Holde noen i age – 1. Kontrollere el. holde styr på noen 2. sikre noens lydighet og 
respekt; (jf, holde noen i stramme tøyler); (jf, ikke ha noe å skulle ha sagt). 
Holde noen i hånden – 1. Ha sin hånd (vennskapelig) i annens; leie noen 2. ta seg av 
noen som er i en krevende el. vanskelig situasjon; (jf, en hjelpende hånd). 
Holde noen i sjakk – Holde noen under kontroll; bremse el. hindre noen (i å gjøre 
noe); (jf, holde noe i sjakk); (jf, holde øye med noen / noe).  
Holde noen i stramme tøyler – Holde noen under fast styring, med mye kontroll el. 
grundig overvåkning; gi noen lite frihet el. spillerom; (jf, slakke tøylene). 
Holde noen i tømme – Beherske el. kontrollere noen; (jf, holde noe i tømme).  
Holde noen i ørene – 1. Sørge for at noen oppfører seg ordentlig el. utfører sine 
arbeidsoppgaver 2. kontrollere noen strengt; irettesette noen, (for det minste). 
Holde noen i ånde – 1. Holde på noens oppmerksomhet; holde noen i spenning 2. 
holde noen beskjeftiget; (jf, i åndeløs spenning); (jf, være i full sving). 
Holde noen med selskap – Ledsage el. tilbringe tid sammen med noen, f eks. for å 
unngå kjedsomhet el. ensomhet; (jf, det gode selskap). 
Holde noen nede – 1. Kue el. undertrykke noen 2. holde noen på sin lave plass i 
hierarkiet; (jf, være langt nede); (jf, finne seg i noe); (jf, en rangstige). 
Holde noen på avstand – Hindre noen å komme seg for nær innpå livet; holde distanse 
til noen, (ved å være avmålt el. reservert); (jf, holde avstand (til noen)).  
Holde noen på pinebenken – Jf, spenne noen på pinebenken.   
Holde noen på tå / tærne – Bevirke at noen er anspent, aktpågivende el. på vakt; gjøre 
noen nervøs; (jf, stå på tå hev for noen); (jf, tråkke noen på tærne). 
Holde noen som i en skrustikke – Holde noen fast med et fast grep el. tak så 
vedkommende ikke kan bevege seg; (jf, sitte som i en skrustikke). 
Holde noen stangen – 1. Holde stand mot noen; motstå presset fra noen; 2. holde noen 
på avstand; greie å måle seg med noen; (jf, holde noe stangen). 
Holde noen tre skritt fra livet – Holde noen på avstand; forhindre noen i få en nært 
forhold til en; (jf, holde noen / noe på armlengdes avstand). 
Holde noen utenfor (noe) – Stenge noen ut fra noe; ikke la noen ta del i noe, (f eks. 
planleggingen); ikke slippe noen til; (jf, føle seg utenfor).  
Holde noens skjebne i sin hånd – Ha ansvar for noe som er el. blir avgjørende for 
noens liv el. fremtid; (jf, ta skjebnen i egen hånd); (jf, overlate noen til sin egen s). 
Holde nullen – Oppnå at motstanderen ikke scorer i en fotballkamp, (om et lag el. en 
keeper); (jf, holde buret rent); (jf, ha hjertet utenpå drakten). 
Holde opp mens leken er god – Jf, slutte mens leken er god; (også, gi seg). 
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Holde ord / holde sitt ord – Holde sitt løfte; overholde en avtale; gjøre som man har 
sagt; (jf, stå ved sitt ord); (jf, bryte ord / bryte sitt ord). 
Holde pusten / alle holdt pusten av spenning (2) – 1. La være å puste 2. være full av 
forventning, spenning el. frykt; være urolig for hvordan noe har gått el. vil gå; (jf, 
vente i åndeløs spenning); (jf, et friskt pust); (jf, ånde ut). 
Holde på formene – Legge vekt på at alt foregår korrekt, behersket og i 
overensstemmelse med forskriftene el. skikkene; holde stilen; (jf, holde fasaden). 
Holde på gal hest – Jf, satse på feil hest; (jf, slå på skåka og mene merra). 
Holde på hatten / hatt og briller / nå gjelder det å holde på hatt og briller – Passe på 
fordi noe (voldsomt) begynner el. finner sted; (jf, for fulle mugger). 
Holde på sitt – Holde fast på sin mening; ikke gi seg; være påståelig; (jf, stå på sitt). 
Holde på to / flere hester – Satse på flere muligheter samtidig; (jf, spille på flere 
hester); (jf, ha en fot i begge leire); (jf, spille sine kort godt). 
Holde på å – OPPLYSNING: «holde på å» kan erstattes med «være nær ved å» og 
«være ved å». I boken brukes mest «være ved / nær ved å», (f eks. dø av skam). 
Holde på / være nær ved å dø av latter – Le voldsomt av noe ustyrtelig morsomt; le så 
man blir helt utmattet; (jf, le seg i hjel); (jf, le seg skakk). 
Holde på å dø av skrekk – Være svært redd; (jf, sette skrekk i noen). 
Holde på å dø av sult / tørst – Være svært sulten / tørst; (jf, være døden nær). 
Holde på å falle ned av stolen / jeg holdt nesten på å falle ned av stolen da jeg hørte 
om seieren – Bli overveldet av en følelse, (f. eks. sjokk el. beundring); bli helt målløs.  
Holde på å gå gjennom taket (av raseri) – Bli rasende; bli eitrende forbannet.  
Holde på å gå på baken – 1. Holde på å falle på baken 2. jf, noen går bakover av noe.  
Holde på å hakke øynene ut på hverandre – Være rasende på hverandre. 
Holde på å sprekke – 1. Nesten sprenges el. revne pga. et indre trykk 2. være ved å 
overskride en følelsesmessig grense, (f eks. av stolthet el. lengsel); (jf, sprekke). 
Holde råd – Holde et møte hvor man drøfter og avgjør et bestemt spørsmål; ha en 
rådslagning; (jf, holde krigsråd); (jf, krysse klinge / klinger med noen). 
Holde sammen i tykt og tynt – Holde sammen (med noen) i medgang og i motgang; 
hjelpe og støtte hverandre uten forbehold; (jf, i tykt og tynt).   
Holde seg – 1. Bevare sin friskhet el. kvalitet 2. bevare sitt utseende el. gode form 3. 
fortsette å eksistere el. være gjeldende 4. motstå en trang til noe, (f eks. å gå på do).  
Holde seg (godt) inne med noen – Holde seg til venns med noen; sørge for å stå på 
god fot med noen; (jf, være gode busser); (jf, passe som hånd i hanske). 
Holde seg a jour (fr) – Holde seg orientert om el. i overenstemmelse med de nyeste 
opplysninger el. den seneste utvikling; (jf, være a jour); (jf, være up to date). 
Holde seg flytende / forretningen kjemper for å holde seg flytende – 1. Holde seg i 
vannoverflaten 2. klare seg; holde det gående (økonomisk); (jf, holde noe gående). 
Holde seg for god til noe – 1. Ikke (ville) nedverdige seg til noe, (f eks. å lyve) 2. føle 
seg for god el. fin til noe, (jf, være fin på det); (jf, snakke fint). 
Holde seg for nesen – 1. Legge hånden for nesen for å unngå en lukt 2. markere at 
man synes at del lukter galt av noe, (jf, det lukter av denne saken). 
Holde seg for ørene – 1. Skjerme seg for ubehagelig el. høy lyd 2. ikke ville høre det 
som blir sagt 3. markere uenighet el. avstand; (jf, holde seg for nesen). 
Holde seg frempå – 1. Holde seg i sentrum; stikke seg frem 2. være pågående; 
innynde seg; (jf, ligge frempå); (jf, være frempå); (jf, ikke sette sitt lys under en 
skjeppe). 
Holde seg godt – Se godt ut, (for alderen); bevare sitt gode (ungdommelige) utseende.    
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Holde seg hard / hun holdt seg hard lenge – Stå imot; ikke falle for noe; (jf, gjøre seg 
hard); (jf, ikke fire en tomme); (jf, være hard i klypa). 
Holde seg i bakgrunnen – Være tilbakeholdende; ikke stikke seg fram; ikke påkalle 
seg oppmerksomhet; virke lite påfallende; (jf, holde en lav profil). 
Holde seg i skinnet – Unnlate å gjøre noe som man har lyst til, men som moral, 
oppdragelse el. økonomi forbyr en å gjøre; bevare selvkontrollen; styre seg. 
Holde seg inne med noen – Holde seg til venns med noen, (ofte for egen vinning). 
Holde seg langt unna noen / noe – Ikke ville ha noe med noen / noe å gjøre; ikke ville 
ha noen befatning med noen / noe; (jf, sky noen / noe som pesten). 
Holde seg noe for øyet – 1. Huske på el. være bevisst om noe; ha noe klart for seg 2. 
ha noe som (fremtids)mål, ideal el. eksempel; (jf, ha noe for øyet). 
Holde seg oven vanne – Greie seg; holde det gående; holde hodet over vannet; (jf, 
sveve over vanne); (jf, holde / ha hodet over vannet). 
Holde seg på det jevne – Jf, på det jevne; (jf, vare av dem det går 13 av på dusinet). 
Holde seg på jorda – 1. Holde et nøkternt og realistisk nivå, f eks. i levemåte 2. ikke 
hengi seg til fantasier el. urealistiske drømmer; (jf, være jordnær).  
Holde seg på magen av latter – Le voldsomt og ubehersket; le så det gjør vondt i 
magen; (jf, le seg skakk (av noen / noe)); (jf, være ved å dø av latter).  
Holde seg på matta – 1. (Eg. bli stående beskjedent på dørmatta) 2. holde seg innenfor 
de grenser som respekt, takt og sømmelighet tilsier; (jf, holde seg i skinnet). 
Holde seg til teksten – Holde seg til emnet; holde seg til saken; (jf, lese noen teksten). 
Holde seg ved teltene – 1. Holde seg nær forlegningen 2. holde seg hjemme.  
Holde senga – Ligge el. bli liggende i senga, (særlig pga. sykdom); være 
sengeliggende; (jf, gå i seng med hønene); (jf, sove på sitt grønne øre). 
Holde sin hånd over noen / noe – Beskytte el. verne noen / noe; forsvare noen / noe. 
Holde sin nese fra / unna noe – Ikke blande seg borti noe; (jf, holde nesen sin for seg 
selv); (jf, holde snuten fra noe); (jf, stikke snuten frem). 
Holde sin sti ren – Sørge for ikke å gjøre noe kritikkverdig el. uhederlig; opptre 
uangripelig; (jf, være uten plett og lyte); (jf, renvaske seg). 
Holde sitt inntog / sommeren har nå virkelig holdt sitt inntog (2) – 1. Ankomme et 
sted på en høytidelig el. festlig måte 2. komme plutselig el. skje på tydelig måte; (jf, 
gjøre sitt inntog); (jf, med brask og bram); (jf, med fynd og klem). 
Holde skansen – 1. Bevare en oppnådd posisjon 2. holde seg fri for motgang el. 
vanskeligheter; (jf, bli drevet fra skanse til skanse); (jf, være den siste på skansen).  
Holde smella / nå holder du smella – Jf, klappe igjen kjeften; (jf, skjelle og smelle). 
Holde snuten fra noe / dette kan du godt holde snuten din fra – Ikke blande seg borti 
noe; holde seg vekk fra noe; (jf, trekke snuten til seg); (jf, stikke snuten frem). 
Holde spetakkel med noen – Holde moro med noen; drive ap med noen; (også, holde 
spetakkel i gatene); (jf, lage spetakkel); (jf, gjøre noen til latter). 
Holde stand – Stå fast; ikke gi etter for angrep, motgang el. fristelser.  
Holde steilt på noe – Jf, stå steilt på sitt; (jf, ikke fire en tomme). 
Holde stikk – Vise seg å være sant, holdbart el. riktig; vise seg å svare til det som var 
forutsagt; (jf, det er så sant som det er sagt); (jf, en sannhet med modifikasjoner).  
Holde stillingen – 1. Beholde plasseringen el. posisjonen 2. greie seg. 
Holde stivnakket på noe – Være fast bestemt på noe; være påståelig el. ubøyelig, (for 
å få noe igjennom); (jf, stå steilt på sitt); (jf, ikke vike en håndsbredd).  
Holde styr på noen / noe – Føre kontroll med noen / noe; holde rede på noen / noe; 
holde orden på noen / noe; (jf, holde noen / noe i sjakk); (jf, holde noen i tømme). 
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Holde stø kurs – 1. Styre (skuta) i en bestemt retning 2. vise fast holdning; ha en klar 
linje el. retning for en utvikling; (jf, være på stø kurs); (jf, være ute av kurs). 
Holde tråden – Fortsette en fremstilling uten å fravike handlingsgangen el. strukturen; 
beholde konsentrasjonen el. overblikket; (jf, miste tråden); (jf, ta opp tråden etter). 
Holde tann for tunge – La være å røpe en hemmelighet; tie om noe. 
Holde tett – 1. Være i stand til å hindre at væske renner ut 2. ikke avsløre noe; ikke si 
noe videre, (jf, holde munn); (jf, noens munn er lukket med syv segl). 
Holde tritt med noe – 1. Holde følge med noe 2. utvikle seg i samsvar med noe; holde 
samme nivå som noe; (jf, kunne måle seg med noen / noe).  
Holde tritt med noen – 1. Holde følge med noen; bevege seg like raskt som noen 2. 
holde seg på høyde med noen; (jf, gjøre noen rangen stridig).  
Holde tunga rett i munnen / her må man holde tunga rett i munnen – Være konsentrert 
og påpasselig under utførelsen av noe vanskelig; bevare roen og likevekten. 
Holde tømmene – Bestemme; ha makten (jf, holde i tøylene / tømmene). 
Holde ut – 1. Tåle el. orke (noe) 2. fortsette el. vare ved, (til tross for påkjenning) 3. 
ikke slappe av; ikke gi seg; (også, holde ut til siste slutt). 
Holde vann – 1. Være vanntett 2. være sant, logisk holdbart, korrekt el. velbegrunnet; 
kunne stå for en nærmere el. kritisk undersøkelse; (jf, ikke holde vann). 
Holde været – Jf, holde pusten; (jf, stå som et stort spørsmålstegn). 
Holde ørene stive – Konsentrere seg; høre (ekstra) godt etter, (ofte etter oppfordring); 
lytte særlig oppmerksomt, (så man kan huske det siden). 
Holde øye med noen / noe – 1. Følge med noen / noe; se hvordan det står til el. går 
med noen / noe 2. overvåke el. holde (diskret) oppsyn med noen / noe. 
Holde øyne og ører åpne – Være oppmerksom og årvåken; følge nøye med el. passe 
på det som skjer; (jf, være årvåken); (jf, være på vakt); (jf, åpne øynene). 
Holde øynene åpne – Være på vakt; være spesielt oppmerksom. 
Holde øynene åpne og ørene stive – Skjerpe oppmerksomheten; passe godt på hva 
andre gjør og sier; være veldig oppmerksom overfor det som skjer.  
Holde åpent hus – Være klar til å ta imot alle som ønsker å komme som gjester, (ved 
en anledning el. i et tidsrom); (jf, åpent hus); (jf, husholde ned noe).  
Hopp i dass – Dra til helvete; (jf, drit og dra); (jf, gå rett i dass) 
Hopp i havet / du kan hoppe i havet – Uttrykk for foraktelig avvisning el. irritasjon; 
forsvinn; dra til helvete; (jf, gi noen på båten); (jf, kaste noe over bord). 
Hoppe av – 1. Slutte; gi seg med noe 2. oppgi noe man har lovet å delta i 3. bli igjen i 
et fremmed land, (og søke asyl) 4. jf, hoppe av i svingen. 
Hoppe av i svingen – Brukes om det å avbryte et samleie, ved at mannen trekker seg 
ut før sædavgang; (jf, få sving på noe / sakene); (jf, komme i sving). 
Hoppe av karusellen – Slutte å delta i samfunnets alminnelige travelhet og stress, (og 
som regel gi avkall på jobb el. karriere); (jf, en karusell); (jf, livets karusell). 
Hoppe bukk – Hoppe over en person som står foroverbøyd el. over et turnapparat.  
Hoppe bukk over noe – Hoppe over noe; utelate noe; unnlate å gjøre noe. 
Hoppe i bingen – Gå til sengs; gå å legge seg; (jf, krype i loppekassen). 
Hoppe i det / vi kan like gjerne hoppe i det – Gå i gang med noe (ubehagelig el. 
vanskelig) straks; ta det med en gang; (jf, det er bedre å hoppe i det enn å krype i det). 
Hoppe i det med begge beina – Gjøre noe dumt el. uoverveid, (på en litt naiv måte). 
Hoppe i halmen / høyet med noen – Ha samleie; gå til sengs med noen. 
Hoppe i kalosjene – Komme i gang; få fart i sakene: (jf, gjøre vei i vellinga). 
Hoppe i køya – Gå å legge seg; køye; (jf, gå / krype / krabbe til køys).  
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Hoppe i stolen / hun hoppet i stolen da morderen skulle få ordet – Bli svært overrasket 
el. lettere sjokkert; kvekke voldsomt; (jf, gå bakover). 
Hoppe i taket / jeg hoppet nesten i taket av glede – Bli svært glad; bli gledelig 
overrasket; (jf, være hoppende glad); (jf, fly i taket). 
Hoppe inn – (Plutselig) dukke opp og innta en bestemt plass el. rolle; ta over (på kort 
varsel), (f eks. på trenerbenken el. i en teaterrolle); (jf, steppe inn). 
Hoppe og sprette / danse (for noen) – Raskt og energisk gjøre alt det som forlanges 
fra noen; (jf, stå på pinne (for noen)); (jf, danse etter noens pipe).  
Hoppe over der gjerdet er lavest – Anstrenge seg minst mulig for å oppnå noe; velge 
den letteste løsning, (selv om noe annet ville vært mer riktig). 
Hoppe over noe – 1. Glemme noe 2. gå forbi noe; overse noe; utelate noe. 
Hoppe paradis – En barnelek der man hinker fra rute til rute etter visse regler; (jf, et 
paradis); (jf, være slangen i paradiset); (jf, paradisiske tilstander). 
Hoppe på noe – 1. La seg narre til å tro noe 2. slå raskt til på et tilbud 3. (ukritisk) 
slutte seg til noe nytt, (f eks. en populær idé el. en motebølge). 
Hoppe til køys med noen – Ha samleie med noen; (jf, gå / krype / krabbe til køys).  
Hoste i lovotten – Si fra på en forsiktig måte; kny, uten å regne med å bli tatt hensyn 
til; (jf, høre en lus hoste); (jf, ikke få frem et ord). 
Hoste opp noe – Skaffe noe; få tak i noe, (på en eller annen måte); bla opp litt penger. 
Hove inn penger – Tjene svært mye penger; (jf, sope inn penger). 
Hovmod står for fall – Brukes for å uttrykke at en person som er hovmodig (arrogant 
el. overlegen), ofte lider nederlag, (pga. sitt hovmod); (jf, falle gjennom). 
Hu / hu, her var det kaldt / hu, så nifst – Brukes for å uttrykke uhygge el. ubehag. 
Hu hei / huhei / hu hei, hvor det går (1) – 1. Brukes for å utrykke at noe foregår med 
stor fart el. at noe haster 2. brukes for å uttrykke lystighet el. glede.   
Hudflette noen / de tillitsvalgte ble hudflettet på allmøtet (2) – 1. Piske noen så huden 
skreller av, (jf, hudstryke noen) 2. refse el. kritisere noen uten skånsel. 
Hudstryke noen – Piske noen til huden løsner el. sprekker, (gammel straffemetode). 
Huff / huff for et mas / huff for et rot – Jf, uff; (jf, uffe seg over noe).  
Huff a meg / huff a meg for et syn – Brukes for å utrykke beklagelse el. irritasjon; (jf, 
uff a meg); (jf, klage sin nød); (jf, en sutrepave). 
Huff da – Jf, uff da / uff og uff; (jf, være vrien og vrang). 
Hull i hodet / høl i hue – Jf, det / noe er høl i hue; (jf, bort i natta). 
Hulter til bulter – I uorden; i et eneste rot; om en annen; (jf, et virvar). 
Hummer og kanari – En merkelig blanding av ingredienser, av mange ulike typer, (av 
likt og ulikt); (jf, likt og ulikt); (jf, det / noe er hverken fugl eller fisk). 
Humpe og gå – 1. Gå haltende 2. gå på et vis, (jf, det humper og går). 
Hun er bare barnet – Jf, være bare barnet; (jf, han er og blir et stort barn). 
Hun er det største fjols som går i to sko – Hun er veldig dum el. fjollete; hun er en 
stor tosk; (jf, han er den største idiot som går på to bein); (jf, et fjols). 
Hun eier ikke nåla i veggen – Jf, ikke eie nåla i veggen; (jf, suge på labben). 
Hun er en kvinne etter mitt hjerte – Jf, være en mann / kvinne etter noens hjerte. 
Hun er en uslepen diamant – Jf, en uslepen diamant; (jf, ringen er sluttet). 
Hun er ikke borte vekk – Hun er ikke ueffen; hun er dyktig el. flink (til noe spesielt).  
Hun er ikke min type – Hun er ikke en kvinne etter min smak, (særlig som kjæreste). 
Hun er ikke noe for øyet – Jf, ikke være noe for øyet; (jf, en øyenslyst). 
Hun er ikke snau – Jf, du er ikke snau; (jf, ikke være tapt bak en vogn). 
Hun er ingen hvem som helst – Jf, ikke være noen hvem som helst. 



                                                               
 

334 

Hun er jenta si / det er jenta si det – Jf, han er gutten sin. 
Hun er og blir borte – Hun er forvunnet (for godt); hun er helt umulig å finne. 
Hun er som en drøm – Hun er svært vakker, (og fin på alle måter); hun er en 
åpenbaring; (også, f eks. en drøm av en kjole); (jf, gå som en drøm). 
Hun er så dum at det ryker av henne – Brukes om noen man synes er forferdelig 
tåpelig el. naiv; (jf, være dum som en gås / ku / sau / et nek).  
Hun er verdt sin vekt i gull – Jf, være verdt sin vekt i gull. 
Hun fornekter seg ikke – Hun er seg selv lik; hun er uforbederlig.  
Hun har / eier ikke nerver – Hun er kald og rolig; hun er slett ikke nervøs, (for å gjøre 
noe dristig); (jf, være kald som is); (jf, nervene står på høykant).  
Hun har ikke noe hun skulle ha sagt – 1. Hun har ingen innflytelse; hun får ikke være 
med å bestemme 2. hun er ikke bedre selv, (jf, være like gode); (jf, ha noe å si).  
Hun kan (bare) ha det så godt – Jf, nå kan noen ha det så godt. 
Hun kan sine ting – Jf, kunne sine ting; (jf, det er jenta si). 
Hun var så rasende at vi bare så det hvite i øynene på henne – Jf, bli / være fly 
forbannet; (jf, koste det hvite ut av øynene); (jf, skyte lyn).  
Hun ville vende seg / rotere i sin grav – Hun ville bli opprørt, forferdet, støtt el. 
krenket (hvis hun hadde sett el. visst dette); (ofte om en handling i etterslekten). 
Hunden gale – Jf, fy, hunden; (jf, en hund); (jf, hunden ta det). 
Hundre / jeg har gjentatt dette hundre ganger (2) – 1. Tallet 100 2. brukes om et høyt, 
ubestemt antall; (jf, være i hundre); (jf, hundre og ett er ute). 
Hundre og ett er ute – Jf, nå er hundre og ett ute; (jf, nå er fanden løs). 
Hungre / hungre etter noe / hun hungrer etter varme og kjærlighet (2) – 1. Lide av 
sult; sulte 2. føle stor trang til noe; føle sterkt savn el. lengsel etter noe. 
Hur som helst (sve) – Brukes for å uttrykke at noe gjelder i alle aktuelle tilfelle 
el. at en mulighet kan være like god som en annen; (jf, eller hur).   
Hurlumhei – Jf, en hurlumhei; (jf, et oppstyr / oppstyr); (jf, en ståhei / ståhei). 
Hurra – Brukes som utropsord for å uttrykke hyldest el. begeistring; (jf, et hurra). 
Hurra meg rundt / hurra-meg-rundt – 1. Brukes for å beskrive en løssluppen stemning 
el. en rotete og forvirrende tilstand 2. brukes som uttrykk for glede; (jf, en hurragutt). 
Hurtig / raskt ekspedert – 1. Betjent kunden (i butikken) på kort tid 2. hurtig utført el. 
besørget; fått raskt fra hånden 3. raskt skaffet av vegen, gjort det av med el. drept. 
Huset står på ende – Jf, stå på ende; (jf, enden på visa); (jf, få endene til å møtes). 
Husets fire vegger – Brukes som uttrykk for hjemmet el. den hjemlig sfære; (jf, holde 
noe innenfor husets fire vegger); (jf, bo vegg i vegg). 
Husholde med noe – Være tilbakeholdende el. økonomisk påpasselig med noe. 
Huske noe som det var i går – Huske noe svært godt; ha opplevd noe som har brent 
seg fast i bevisstheten; (jf, ha noe friskt i minne).   
Huske noe til sin døyande dag / dødsdag – Huske noe så lenge man lever; huske noe 
svært lenge, (fordi det har gjort stort inntrykk på en). 
Huttemegtu / huttetu / huttemegtu så kaldt / huttetu for en skummel film – Uttrykk for 
at man grøsser el. føler sterkt ubehag av noe el. av tanken på noe. 
Hva behager – 1. Brukes som utrykk for forbløffelse 2. unnskyld, jeg oppfattet ikke; 
hva var det du sa 3. er du frekk; dette skal jeg ha meg frabedt. 
Hva byr du meg – Har du hørt på maken; hva skal man si om slikt. 
Hva er det for (noe) snakk – Brukes for å uttrykke at man avviser el. forkaster noe; 
dette er vrøvl fra ende til annen; (jf, tull og tøys); (jf, et pølsevev). 
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Hva er det for en tone – Det er en uakseptabel, uforskammet el. en for sur måte å 
snakke (til meg) på; (jf, nye toner); (jf, slå an tonen); (jf, tone rent flagg). 
Hva er det som rir deg / jeg tror fanden rir henne – Hva er det som plager deg; hva er 
det i veien med deg; (jf, det / noe rir noen som en mare). 
Hva er det som står på – 1. Hva skjer el. foregår (her) 2. hva er i veien (med deg).   
Hva er i veien / hva er det i veien (med deg) – Hva står på; hva er det som er galt; er 
du syk; hva er du lei deg for; (jf, det er noe i veien); (jf, det er ikke noe i veien). 
Hva er i veien med den / det – Hva er det som er galt (med den / det); er den / det gått 
i stykker; hva er problemet; (jf, legge hindringer i veien for noen / noe).  
Hva er på ferde – Hva har hendt; hva skjer; hva gjelder det; hva er det som foregår. 
Hva fanden / hva fanden het hun igjen (1) / hva fanden, er det deg (4) – 1. Brukes når 
det er noe man lurer på el. ikke husker 2. brukes for å uttrykke irritasjon 3. brukes for 
å uttrykke at noe ikke anses for særlig alvorlig el. viktig 4. brukes for å uttrykke 
overraskelse el. forbløffelse; (jf, se ut som et (eneste) stort spørsmålstegn). 
Hva gir du meg (for slikt) – Brukes for å uttrykke forargelse el. overraskelse over noe.  
Hva går det av deg (ham / henne / meg) – Hva er i veien med deg (ham / henne). 
Hva har du på programmet i kveld – Hva har du tenkt å gjøre i kveld; hva har du 
planer om i kveld; (jf, ha noe / stå / være på programmet). 
Hva hjertet er fullt av, løper munnen over med – Man røper lett det som opptar ens 
tanker mest; (jf, ha noe på hjertet).  
Hva i all verden / hva i all verden er det du gjør – 1. Brukes forsterkende i spørsmål 2. 
brukes som uttrykk for utålmodighet, forundring el. forskrekkelse; (også; hvem, 
hvorfor og hvordan i all verden); (jf, i vide verden). 
Hva i all verdens land og riker – Jf, i all verdens land og riker; (jf, hva i all verden). 
Hva i all verdens navn – Jf, hva i all verden; (jf, verden vil bedras). 
Hva i alle dager / hva i alle dager skal dette bety – Jf, hva i all verden. 
Hva i fandens skinn og bein / hva i fandens skinn og bein gjør du her – Brukes som 
sterk banning; hva i helvete; (jf, fanden og hans oldemor). 
Hva i heiteste (helvete) / hva i heiteste er det du finner på – Jf, hva i helvete. 
Hva i helvete / hva i helvete er det du vil – Brukes som kraftuttrykk ved overraskelse 
el. i irritasjon; (fy, til helvete); (jf, det gikk lukt til helvete). 
Hva i herrens navn / hva i herrens navn skal dette bety – Brukes forsterkende i 
forundring el. irritasjon; hva i all verden (jf, hva i svarteste).  
Hva i himmelens navn / hva i himmelens navn driver du med – Jf, hva i herrens navn.  
Hva i huleste / hva i huleste er det du finner på – Brukes som mild banning i 
overraskelse el. irritasjon; hva fanken; (jf, for søren); (jf, filleren). 
Hva i svarteste / hva i svarteste er det du gjør – Jf, hva i huleste. 
Hva kom først, høna eller egget – Brukes som svar på noe som det ikke er noe 
umiddelbart, innlysende el. fornuftig svar på; (jf, et columbi egg). 
Hva noen ikke vet om noe, er ikke verd å vite / hva hun ikke vet om vin er ikke verd å 
vite – Brukes for å uttrykke at en person har stor viten innenfor et spesielt område. 
Hva sa jeg / hva var det jeg sa / sa jeg det ikke – Brukes for å understreke at man, mot 
andres formodning, har fått rett (i noe bestemt); der ser du.   
Hva skal det være godt for – Hva er meningen med det; hva er vitsen med det. 
Hva skylder jeg æren – Brukes som høflighetsfrase ved uventet besøk; hva er grunnen 
til dette uventede besøk el. denne uventede (velvillige) handling, (ofte ironisk).   
Hva tar du meg for – Brukes for å uttrykke en viss overraskelse over liten tiltro; hvor 
dum tror du egentlig jeg er; tror du ikke jeg skjønner noe som helst. 
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Hva vet jeg / kanskje har det oppstått en misforståelse, hva vet jeg – Brukes for å 
uttrykke forbehold el. usikkerhet; (jf, ikke vite hvilket bein man skal stå på). 
Hva ville du på den galei(en) – Hvordan kunne du være så lettsindig el. ubetenksom å 
innlate deg på noe slikt; (jf, være på galeien); (jf, havne på forbryterbanen). 
Hvem i djevelens skinn og bein (også, hva osv.) / hvem i djevelens skinn og bein tror 
du (at) du er – Hvem i helvete; hvem pokker, egentlig. 
Hvem tror du (at) du er – Brukes som utbrudd i irritasjon over noen som prøver å ta 
styringen el l; hvem fanden innbiller du deg (at) du er.       
Hvem vet – 1. Ingen vet (sikkert) om det vil skje, men det kan hende 2. det er 
(uansett) helt i det uvisse; det er det (overhodet) ingen som vet.  
Hver evige dag – Hver bidige dag; hver eneste dag; (jf, verdens ende). 
Hver fugl synger med sitt nebb – 1. Enhver synger så godt han kan 2. enhver har sin 
særegne måte å uttrykke seg på; (jf, ha hørt en fugl synge om noe). 
Hver især / ønske hver især en god jul – Den enkelte betraktet for seg; hver enkelt. 
Hver sin lyst – Brukes som nedsettende kommentar over andres valg; det er vel det 
hun vil da; (jf, blott til lyst); (jf, med liv og lyst). 
Hver sin smak – Brukes for å uttrykke forundring el. ta avstand fra noe en annen 
foretrekker; (jf, smak og behag er forskjellig, (og kan ikke diskuteres)).  
Hver smitt og smule – Hvert eneste grann; alt sammen; (jf, rubbel og bitt). 
Hverken det ene eller det andre – 1. Ikke noen av delene 2. ikke noe av verdi; (jf, 
hverken fugl eller fisk); (jf, både det ene og det andre).  
Hverken frykte gud eller fanden – Jf, frykte hverken gud eller fanden. 
Hverken fugl eller fisk – Hverken det ene eller det andre; ikke tilstrekkelig; ikke 
anvendelig; (jf, det / noe er hverken fugl eller fisk). 
Hverken før eller siden – Aldri noensinne; ikke noen gang; (jf, før eller senere). 
Hverken gjøre fra eller til – Ikke gjøre noen forskjell; ikke ha noen avgjørende 
innflytelse; (jf, det gjør hverken fra eller til); (jf, være hipp som happ).  
Hverken ha rast eller ro / jeg har hverken rast eller ro før dette er over – Ingen (fysisk 
el. åndelig) ro og fred, (men en slitsom el. urolig tilstand); (jf, ikke få rast eller ro). 
Hverken helt eller halvt – Overhodet ikke; ikke engang delvis, (jf, halvt om halvt).   
Hverken hode eller hale – Jf, det er hverken hode eller hale på noe. 
Hverken mer eller mindre / bokklubben gir ut en bok i måneden, hverken mer eller 
mindre – Brukes for å fastslå at noe forholder seg på en ganske bestemt måte, har et 
bestemt omfang el. en ganske bestemt verdi; (jf, og dermed basta).  
Hverken på land eller sjø – Ingen steder; ikke i hele verden; (jf, gå til himmels). 
Hverken se til høyre eller venstre – Bare ha tanke for en eneste ting og ikke bekymre 
seg om noe annet; ikke la seg forstyrre av noe; (jf, gå strake veien hjem). 
Hverken si ha eller tja – 1. Overhode ikke si noe som helst, (på en tydelig måte) 2. 
bevisst ikke ville gi uttrykk for noen (klar) mening, (pga. tvil el. ettertenksomhet). 
Hverken til å leve eller dø av / sosialbidraget er hverken til å leve eller dø av – For lite 
penger til å leve tilstrekkelig godt av, (men nok til at man ikke dør av sult). 
Hverken vite att el. fram – Ikke se noen utvei; være helt rådvill. 
Hverken vite ut eller inn / jeg vet hverken ut eller er inn – Være svært i tvil om hva 
man skal gjøre; være rådvill; (jf, ikke vite sin arme råd).  
Hverken vått eller tørt / vi har ikke smakt hverken vått eller tørt – Hverken noe å 
drikke el. noe å spise; (jf, tarmene skriker av sult); (jf, på fastende hjerte).   
Hvert jubelår / det hender bare hvert jubelår – Svært sjelden; med mange år i mellom; 
(jf, på år og dag); (jf, komme opp årene); (jf, et jubelår). 
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Hvert øyeblikk / hun kommer hvert øyeblikk – Når som helst; i løpet av kort tid; 
snart; (jf, i siste øyeblikk); (jf, for øyeblikket). 
Hvetebrødsdager – Den første (lykkelige) tiden av et ekteskap; de første ukene etter 
bryllupet; (jf, bli smidd i Hymen lenker); (jf, dele bord og seng).  
Hvil i fred – 1. Brukes som avskjedshilsen til en avdødd person 2. brukes humoristisk 
om noe som kasseres el. oppgis; (jf, den siste hvile). 
Hvile en forbannelse over noen / noe – Jf, det hviler en forbannelse over noen / noe. 
Hvile middag – Sove litt etter å ha spist middag; ta seg en middagslur. 
Hvile på sine laurbær / laurbærene – Si seg tilfreds med de (gode) resultater man har 
oppnådd, (og inntil videre oppgi videre streben); hvile ut og slå seg til ro etter en 
tilkjempet seier, utmerkelse el. fordel; (jf, høste laurbær). 
Hvile på årene – 1. Slutte å ro uten å trekke inn årene 2. ta det med ro (en stund). 
Hvile øynene på noe – Se på noe; glede seg ved synet av noe pent.  
Hvis blikk kunne drepe – Brukes for å beskrive noens åpenbare raseri; (jf, et drepende 
blikk); (jf, bli / være eitrende sinna); (jf, dømme noen / noe nord og ned). 
Hvis du endelig vil vite det / jeg var for full, hvis du endelig vil vite det – Brukes for å 
uttrykke at man egentlig ikke har lyst til å svare på et stilt spørsmål. 
Hvis denne laksen ikke er over 20 kg, kan du kalle meg en krakk – Brukes for å 
overbevise noen om at det man hevder el. antar er riktig; (jf, en krakk).  
Hvis jeg var i dine sko – Hvis jeg var deg; om jeg var i din situasjon; (jf, være i noens 
sko); (jf, det vet best hvor skoen trykker, som har den på). 
Hviske og tiske – Hviske ivrig, (sammen); (jf, det tiskes og viskes i krokene).  
Hviske noen noe i øret / ørene – Gjøre noen oppmerksom på noe på en diskret måte; 
gi noen et godt tips el. et fortrolig råd; (jf, si noen noe i rene / klare ordelag). 
Hviske om noe – Snakke hemmelig el. forsiktig om noe; mumle el. ymte om noe. 
Hvit som et laken – Med hvit ansiktsfarge pga. sykdom, angst el. sjokk.  
Hvite flekker på kartet – Uutforskede steder el. landområder i verden. 
Hvitvaske noen / noe – 1. Fremstille noen / noe som ganske uskyldig; fjerne 
mistanken fra noen / noe 2. sette ulovlig ervervede penger inn i lovlig virksomhet. 
Hvor det er vilje er det vei – Brukes for å uttrykke at det meste er mulig om man 
virkelig ønsker det; det er viljen det kommer an på; (jf, en vilje av stål). 
Hvor intet er, har keiseren tapt sin rett – For å ha makt må man ha noen å herske over. 
Hvor jeg står og går / går og står / jeg hører det samme hvor jeg står og går (1) / jeg 
vil elske deg hvor jeg står og går (2) – 1. Overalt; alle vegne 2. alltid; til evig tid. 
Hvor lenge var Adam i paradis – Jf, men hvor lenge var Adam i paradis.  
Hvor man snur og vender seg / det er de samme problemer hvor man snur og vender 
seg – Overalt; i alle retninger; (jf, snu og vende på alle ting). 
Hvor slaget skal stå – Hvor noe skal foregå, (diskusjonen, kampen el. festen).  
Hvor står det skrevet (at) / hvor står det skrevet at du skal ha mere enn meg – Hvem 
har bestemt (at); det er slett ikke sikkert (at); (jf, det står ingen steder skrevet (at)). 
Hvor vil du hen – 1. Hvor vil du dra 2. hva er det du mener; hva sikter du til. 
Hvordan i innerste granskauen / (granskogen) – Hvordan i all verden; hvordan i 
helvete; (også, hvorfor osv.); (jf, noe så inn i granskauen).   
Hvordan man enn snur og vender på det / resultatet blir det samme uansett hvordan 
man snur og vender på det – Uansett hvordan man ser på det el. betrakter det. 
Hvordan vil det ta seg ut (i folks øyne) – Hva vil folk synes el. mene; hvilket inntrykk 
vil det gi; (jf, ta seg ut); (jf, det tar seg dårlig ut).   
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Hvorom allting er – 1. Uansett hvordan det nå forholder seg 2. for å komme tilbake til 
hovedsaken; (jf, komme ut på viddene); (jf, sakens kjerne). 
Hyle / skrike / synge / juble i vilden sky – Jf, i vilden sky. 
Hyle over deg – Klage høylytt; ta i mer enn det er grunnlag for.  
Hyle som en stukken / stukket gris – Skrike voldsomt høyt; (jf, i vilden sky). 
Hytte (med neven) etter noen – True noen med knyttneven; forbanne noen. 
Hytte skinnet – Redde seg (selv) ut av vanskeligheter; (jf, beskytte sitt eget skinn). 
Hælene i taket / hæla i taket / der var det virkelig hæla i taket – Full fest; livlig og 
løssluppen stemning; (jf, slå hælene i taket); (jf, holde seg på matta). 
Høre / se gresset gro – Brukes for å uttrykke noens positive opplevelse av naturen, 
(særlig stillhet el. harmoni); (jf, kunne høre gresset gro). 
Høre en (liten) fugl synge om noe – Jf, jeg har hørt en (liten) fugl synge om det. 
Høre en knappenål falle (til jorden) – Brukes som uttrykk for at det er svært stille; (jf, 
så stille at man kan høre en knappenål falle); (jf, være stille som en mus).  
Høre en lus hoste / hørte jeg en lus hoste – Brukes som hånende tilrettevisning av en 
ikke meningsberettiget person som vil gjøre seg viktig, (særlig til en uerfaren el. 
mindreårig); (jf, jeg synes jeg hørte en lus hoste); (jf, du vil vel ikke nyse vel).    
Høre englene synge – 1. Føle den høyeste grad av velvære, lykke el. glede; være 
fullstendig henført 2. høre noe svært vakkert; (jf, synge som en engel).  
Høre etter (bare) med et halvt øre – Lytte på en distré, fraværende el. uoppmerksom 
måte; ikke høre skikkelig etter; (jf, lytte med et halvt øre). 
Høre innom – Jf, stikke innom; (jf, avlegge noen / noe en visitt); (jf en snarvending).   
Høre noe av noens egen munn / jeg vil høre det av din egen munn – Høre noe direkte 
fra en person selv; (jf, ha hørt noe av noens egen munn).  
Høre til dagens orden – Være vanlig el. utbredt; forekomme ofte, (særlig om 
beklagelige hendelser el. foreteelser); (jf, det hører til dagens orden). 
Høre til sjeldenhetene – Forekomme sjelden; noe man sjelden opplever el. finner. 
Høres helt hebraisk ut – Høres helt uforståelig el. vilt ut; (det / noe er gresk for meg). 
Høste anerkjennelse / bifall – Bli gjenstand for ros el. lovord; få støtte. 
Høste fruktene (av noe) – Nyte fordelene av et (godt) utført, (ofte krevende) arbeid; 
(også, høste fruktene av andres arbeid); (jf, arbeidet adler mannen).   
Høste laurbær – Få ros; vinne heder el. ære; (jf, hvile på sine laurbær / laurbærene). 
Høste storm – Få kjeft el. kritikk for noe man har sagt, (kanskje, etter å ha sådd vind). 
Høvle over noen / jeg høvla over den flotte dama (2) – 1. Kjefte på noen; irettesette 
noen 2. ha et raskt samleie med noen, (jf, feie over noen). 
Høy og lav / han gjorde ingen forskjell på høy og lav – Storfolk og småfolk; alle slags 
mennesker; (jf, de høye herrer); (jf, arbeide på gulvet). 
Høyt henger de og sure er de – 1. (Revens selvtrøst om rognebærene som han ikke får 
tak i) 2. brukes om at de tilsynelatende uoppnåelige ting som man innerst inne ønsker 
seg el. misunner andre, anses for verdiløse el. forkastelige. 
Høyt og lavt – Jf, lete høyt og lavt; (jf, komme / være høyt på strå); (jf, ligge lavt). 
Høyt oppe i det blå – Høyt opp i lufta; oppe mot himmelen; (jf, i det blå). 
Høyt på strå – Jf, komme / være høyt på strå; (jf, være et strå hvassere / vassere). 
Høyt spill – Jf, et høyt spill; (jf, sette noe på spill); (jf, spille på to / flere hester). 
Høyt å fly, dypt å falle – Jo større ambisjoner el. suksess man har, desto mer risikerer 
man å miste; (jf, sveve oppe i skyene); (jf, gape over for mye); (jf, synke dypt). 
Hånd i hanke med – Kontroll med; styr på; (ha / få / ta hånd i hanke med noen / noe). 
Hånd i hånd – Jf, gå hånd i hånd; (jf, i skjønn forening); (jf, ta hånd om noen / noe). 
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Hånden på hjertet – Jf, med hånden på hjertet; (jf, gi noen hånden / hånda på noe). 
Håndfast / politiet opptrådte svært håndfast (1) / et håndfast bevis (2) – 1. Bestemt, 
resolutt; hardhendt, (opptreden el. behandling) 2. håndgripelig, konkret el. direkte.    
Håndheve noe – Holde noe i hevd; forsvare noe; sørge for at noe opprettholdes. 
Håndplukke noen / noe / de er håndplukket til disse jobbene – 1. Plukke noe med 
hendene, (f eks. bær el. poteter) 2. velge ut noen / noe kritisk el. omhyggelig. 
Hånflire av noen – Le spottende el. ironisk av noen; (jf, gjøre noen til latter). 
Håpe og tro / jeg både håper og tror at vi vinner – Brukes for å uttrykke store 
forhåpninger el. forventninger til at noe vil gå bra el. lykkes.  
Håp i hengende snøre – Jf, det er håp i hengende snøret; (jf, ha snøret ute etter n / n). 
Håpet det beste – 1. Håpe at det har gått bra med noen / noe til tross for uhell el. 
vansker 2. ha godt håp el. tiltro til noe; (jf, frykte det verste)  
Håpet er lysegrønt – Det er menneskets natur å bevare optimismen og se det positive. 
Hårda bud (sve) / for tolkene er det hårda buda – Jf, harde bud; (jf, bære bud om noe). 
Hårene reiser seg på noens hode / et forferdelig skrik fikk hårene til å reise seg på 
hans hode – Brukes som uttrykk for at noen blir sterkt begeistret, redd el. sjokkert. 
Hårfin – 1. Svært tynn el. fin, (f eks. strek) 2. svært liten; ubetydelig (forskjell) 3. 
nøyaktig, skarpsindig el. spissfindig (definisjon el. nyanse); (jf, på et hengende hår).   
Hårfin balanse – Tilstand av likevekt el. harmoni som lett kan forstyrres. 
Håve inn – 1. Fange, ta inn (fisk) med håv 2. skaffe seg penger, verdier el. utbytte i 
store mengder el. i stort antall; tjene store penger; (jf, sope inn penger). 
I adamsdrakt – Helt naken; uten klær (mann); (jf, i evadrakt). 
I all beskjedenhet – Brukes for å prøve å unngå at det som kommer etterpå oppfattes 
som skryt el. selvforherligelse, (ofte som koketteri); (også, i all ubeskjedenhet).  
I all evighet / vi kan spille i all evighet uten å få mål (2) – 1. Alltid; til evig tid 2. i 
(uoverskuelig) lang tid; i det uendelige; (jf, for evig og alltid). 
I all gemyttlighet – I en hyggelig, godlynt el. jovial atmosfære, (f eks. samtale).  
I all hast / hun måtte reise i all hast – I stor fart og travelhet; på kort varsel; (jf, ikke ha 
mer enn tida og veien); (jf, med lynets hastighet).  
I all sin ferd / hun er ærlig og redelig i all sin ferd – I sin atferd og fremferd. 
I all sin glans – I sin ytre fremtoning av skjønnhet el. storhet, (f eks. person el. 
bygning); (jf, kaste glans over noe); (jf, glansen er gått av noen / noe). 
I all sin prakt / herlighet – 1. I sin overdådige stas, glans el. flotte særpreg 2. 
fullstendig naken; (jf, i sin fulle prakt); (jf, med pomp og prakt). 
I all sin velde / i all sin prakt og velde – I all sin storhet og makt, (og glans). 
I all stillhet / han kjøpte palasset i all stillhet – I det skjulte; ubemerket. 
I all uskyldighet – (Tilsynelatende) uten baktanker av noen art; på en forsiktig måte. 
I all verden / i all verdens navn – Jf, hva i all verden, (jf, til ingen verdens nytte).   
I all verdens land og riker – Brukes forsterkende i spørsmål; (hva, hvorfor, osv.) 
I alle (de) år – I mange år; i årevis; gjennom årene; gjennom tidene.    
I alle / mange herrens år – Svært lenge; i svært mange år; i lang tid. 
I alle dager – Jf, hva i alle dager; (jf, i all verden); (jf, alle sine dager). 
I alle kroker og kriker / i hver krik og krok / vi har lett i alle kriker og kroker – Over 
alt; alle steder; (jf, gå i krik og krok); (jf, i kroken); (jf, bite på kroken).  
I alle regnbuens farger – I mange forskjellige farger; svært fargerikt. 
I alle verdens hjørner / verdenshjørner – 1. I hver av de fire hovedretningene 2. i hele 
verden; på alle steder i verden; (jf, verden er ikke stor).  
I angst og beven – I frykt; med stor uro; (jf, ikke få rast eller ro). 
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I annen rekke – Etter noe annet; sekundært; som den / det mindre viktige; (jf, komme 
i annen rekke); (jf, på rekke og rad); (jf, tre inn i de voksnes rekker). 
I bare nettoen – Naken; helt uten klær; (jf, bli avkledd); (jf, i adamsdrakt). 
I bare skinnet / hun sto der og hutret i bare skinnet – Uten klær på; helt naken; (jf, bli 
våt til skinnet); (jf, et skinn); (jf, skinnet bedrar). 
I beit – I en vanskelig situasjon; i knipe; (jf, være / bli / komme / stå i beit for noe). 
I begravelsestempo – Svært sakte; ulidelig langsomt; (jf, i sneglefart). 
I beste velgående – I full vigør; i full aktivitet; (jf, leve i beste velgående). 
I blanke messingen – Naken; uten klær; med rumpa bar; (jf, i nettoen / netto). 
I boks / avtalen er i boks – Sikret; i orden; (jf, være i boks). 
I bokstavelig forstand – Nøye i samsvar med ordlyden; i snevreste mening; (jf, 
bokstavelig talt), (jf, ta noe bokstavelig); (jf, ord for ord). 
I brede ordelag / hun lovpriste prosjektet i brede ordelag – Med mange og store ord; 
overdrevent flott el. flatterende; (jf, i det vide og det brede); (jf, i skarpe ordelag).   
I bunn og grunn – 1. Faktisk; i virkeligheten, (jf, når alt kommer til alt) 2. helt 
igjennom; fullstendig; (jf, når sant skal sies); (jf, være noe til tusen). 
I bunnen av sitt hjerte – Innerst inne; når man virkelig kjenner etter; egentlig; (jf, i 
dypet av sin sjel); (jf, være god på bunnen). 
I bøtter og spann / boka selger i bøtter og spann / julestemning i bøtter og spann – I 
store mengder; massevis; (jf, bøtte ned); (jf, ikke gå i spann). 
I bøttevis – I store mengder; massevis, (så det kan måles i bøtter). 
I dag – 1. På den dag det er for den som snakker 2. i den tid vi lever i; nå på dette 
tidspunkt, (i motsetning til før i tiden); (jf, den dag i morgen). 
I daglig tale – 1. Med en alminnelig utbredt benevnelse 2. etter alminnelig oppfatning 
3. som man snakker med det vanlige talemål, (og ikke høytidelig el. i skriftspråk). 
I de gale hender – Jf, falle / komme i de gale hender; (jf, være i gode hender). 
I de gode, gamle dager / i gode, gamle dager – 1. Brukes (ofte romaniserende) om 
tidligere tider el. en tidligere periode i historien 2. brukes om tidligere år el. perioder i 
ens liv, (da alt erindres som bedre); (jf, i gamle dager); (jf, være den gamle, gode).  
I de indre gemakker – I (de fornemme) rommene el. kamrene inne i slottet el. huset; 
(ofte, private gemakker); (jf, et gemakk); (jf, et parnass).  
I de rette hender – Jf, komme / være i de rette hender; (jf, bære noen på rendene). 
I de senere år – I de sist forløpne år; i de siste to – tre år; (jf, i den senere tid).    
I de tusen hjem – Jf, rundt om i de tusen hjem; (jf, ta seieren hjem).  
I den dur – 1. Brukes om en vag sammenfatning av detaljer (som den som taler ikke 
vil utdype el. spesifisere) 2. på samme måte; (jf, noe i den dur). 
I den ellevte time – I aller siste øyeblikk; i siste liten; like før det var for sent; akkurat 
tidsnok til å redde situasjonen; (jf, i tolvte time); (jf, i de små timer). 
I den rette ånd – (Ta / gjøre noe) på en god måte; med den rette innstilling el. det rette 
sinnelag; (jf, ånden er villig, men kjødet er skrøpelig). 
I den senere tid / i senere tid – I det siste; i de siste uker el. måneder. 
I den skjønneste orden – Jf, være i den skjønneste orden; (jf, være OK / okay). 
I den årle morgenstund – På et svært tidlig tidspunkt på dagen; (jf, ved hanegal). 
I denne verden / i denne syndige verden – Her i livet; her på jorda; (jf, aldri i mitt 
syndige liv); (jf, ikke for alt i verden); (jf, av den annen veden). 
I det aller helligste – 1. Der det mest verdifulle oppbevares 2. på det sted el. i det rom 
man liker (seg) best; (jf, et gemakk); (jf, holde noe hellig). 
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I det blå – I det uvisse; ikke bestemt; en gang inn i fremtiden; (jf, ut i det blå); (jf, ut 
av det blå); (jf, seile på bølgen (den) blå); (jf, være blåøyd). 
I det grønne / vi tok oss en tur i det grønne – I det fri; ute i naturen. 
I det herrens år / i det herrens år 2015 – Brukes om det aktuelle årstall, (etter Kristus), 
(ofte høytidelig el. som spøk); (jf, for mange herrens år siden).  
I det lange løp – Mye lengre fram i et tidsforløp; når man ser fram i tiden; til slutt; (jf, 
når alt kommer til alt); (jf, i lengden); (jf, når det kommer til stykke). 
I det skjulte – Uten at andre vet noe om det; under ukjente el. hemmelige 
omstendigheter; (jf, feie noe under teppet); (jf, holde tann for tunge). 
I det små – I liten målestokk; i beskjedent omfang; (jf, i de små timer); (jf, smått om 
senn); (jf, se smått ut); (jf, ikke være rare greiene).  
I det stille – (Foregå) uten at det blir lagt merke til; i all hemmelighet. 
I det store bildet / i det store bildet betyr dette ingenting – I den store sammenheng; i 
helheten; (jf, komme inn i bildet); (jf, tale i bilder). 
I det store og hele / i det store og det hele så går det fint – Stort sett; bortsett fra 
ganske få og uvesentlige unntagelser el. detaljer; (jf, alt i alt). 
I det stykke / i dette stykke / i det stykke er jeg enig med min far – På det(te) punkt; 
hva det(te) angår; (jf, være to alen av samme stykke). 
I det uendelige – 1. Uopphørlig i svært lang tid; igjen og igjen 2. til sidene el. ut i 
rommet uten begrensning; (jf, ikke ville noen ende ta). 
I det vide og det brede / han la ut i det vide og brede – Svært omstendelig; i det 
uendelige; (jf, i brede ordelag); (jf, i sju lange og sju brede). 
I disse ulvetider – 1. I disse vanskelige el. usikre tider; som tidene er nå 2. nå om 
dagen, (spøkefullt); (jf, en ulvetid / ulvetider); (jf, rope ulv).  
I djevelens skinn og bein – Brukes som sterk banning for å uttrykke overraskelse el. 
sterk irritasjon; (jf, banne så det lyser etter; (jf, banne som en tyrk). 
I dobbelt forstand – På to ulike måter; både på den ene og den andre måten; (jf, i 
ordets rette forstand); (jf, hvordan man enn snur og vender på det). 
I dusinvis – 1. I grupper på et dusin 2. i et meget stort antall; i massevis. 
I dypet av min sjel / mitt hjerte – Innerst inne; det jeg egentlig føler; når jeg virkelig 
kjenner etter; (jf, stillest vann har dypest grunn); (jf, stikke dypt). 
I dyre dommer / folk har betalt i dyre dommer for å få sitteplass – Svært dyrt; til en 
(alt for) høy pris; (jf, betale skjorta), (jf, koste flesk). 
I dødvanne – Jf, et dødvann / dødvanne; (jf, bringe noe ut av dødvanne). 
I egen person / i egen høye person – (Komme el. være tilstede) selv el. personlig, (og 
ikke la seg representere av en annen); (jf, han selv); (jf, persona non grata). 
I egne øyne – Som man selv vurder det / seg; etter noens egen oppfatning; (jf, i mine / 
hennes / deres øyne); (jf, ikke tro sine egne øyne). 
I ekspressfart / han spiller biljard i ekspressfart – Svært raskt; på hurtigste måte; (jf, i 
hurtigtogsfart); (jf, være raskere enn lynet); (jf, i rakettfart); (jf, gå så det suser). 
I ellevte time – Jf, i den ellevte time; (jf, i tolvte time); (jf, timen er kommen).  
I embetes medfør – I kraft av sitt embete el. sin status; i forbindelse med sitt yrke el. 
sin stilling; (jf, den gud gir et embete, gir han også forstand).  
I en fei / i en fyk og en fei / i en feiende fart – Fort; hurtig og greit; (jf, på et blunk). 
I en håndvending / dette er gjort i en håndvending – Veldig hurtig og lett; på et 
øyeblikk; (jf, ikke være gjort i en håndvending); (jf, en håndvending). 
I en snarvending – Raskt; i forbifarten; (jf, være gjort i en snarvending). 
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I en sådan stund / ikke øl i en sådan stund – Brukes høytidelig, poetisk el. ironisk ved 
en spesiell begivenhet el. tidspunkt, (f eks. når noe høytidelig skjer / har skjedd).  
I en viss fart – 1. I et bestemt tempo 2. svært hurtig; lynraskt; (jf, en viss mann). 
I en viss grad / man kan i en viss grad si at – Delvis; til dels; (jf, til en viss grad); (jf, i 
høy(este) grad); (jf, ikke være mye å slå seg på brystet for). 
I en viss monn – I en viss grad el. utstrekning; (jf, i fullt / rikt monn); (jf, ta sin monn 
igjen); (jf, ikke være noe å slå / sleng ræva i taket for). 
I ensom majestet / han kom i mål i ensom majestet (2) – 1. Alene; helt for seg selv, (f 
eks. sitte på rommet); 2. alene; uten at noen andre holder følge el. viser seg. 
I et / en jafs / fire nye ble tilsatt i en jafs / hun føyk forbi i et jafs (3) – 1. En munnfull; 
et glefs 2. i et stykke; i en bit 3. på en gang; på et øyeblikk; (jf, en / et jafs).  
I et knipetak – I en vanskelig situasjon el. en oppgave som plutselig dukker opp; (jf, 
hjelpe til i et knipetak); (jf, en kattepine); (jf, en kinkig situasjon). 
I et nytt / annet lys – Betraktet ut fra en ny / annen synsvinkel; (jf, se noe i et nytt lys).  
I et nøtteskall / problematikken er i et nøtteskall – Kort og presist sammenfattet; 
gjengitt med få ord på sin enkle måte; (jf, kort sagt); (jf, koke ned noe).  
I ett banka kjør – Uavbrutt; uten stans el. opphold; i ett sett; hele tiden. 
I ett jafs – 1. I en munnfull 2. i en (eneste, stor) bit; et (godt) stykke; (jf, i et / en jafs). 
I ett kjør / vekk / sett – Brukes om noe som skjer uavbrutt, ustanselig; hele tiden el. på 
rad; (jf, villig vekk); (jf, ikke ville noen ende ta).              
I ett nu / det hele var over i ett nu – Et kort øyeblikk; plutselig; (jf, i neste nu). 
I ett og alt – Fullstendig; på alle måter; i alle henseende; (jf, tvers igjennom). 
I ett strekk – Uten pause; uavbrutt; (jf, i ett kjør / vekk / sett). 
I etterpåklokskapens navn / klare lys – Brukes om det typiske i at man etterpå lett vet 
hva som burde vært gjort el. sagt; med kunnskap man får i ettertid.  
I evadrakt – Fullstendig naken, uten klær (kvinne); (jf, i nettoen); (jf, i adamsdrakt). 
I evigheter / tror du jeg vil stå her i evigheter – I svært lang tid; i det uendelige. 
I familiens skjød – I familiekretsen; i familiens gode og trygge atmosfære; (jf, i 
hjemmets lune rede); (jf, borte bra, men hjemme best). 
I fandens skinn og bein – Jf, hva i fandens skinn og bein; (jf, være skinnmager). 
I farten / det kan jeg ikke svare på i farten (2) – 1. Mens man skynder seg el. har det 
travelt 2. med det samme, (jf, på stående fot); (jf, være i farten). 
I felten / forfatteren rykket i felten mot jødehetsen (3) – 1. På slagmarken; i krig 2. 
med den praktiske del av arbeidet, (jf, arbeide i felten) 3. til kamp; til angrep. 
I fleng / han har penger i fleng (2) – 1. På slump; i tilfeldig rekkefølge 2. i massevis; i 
store mengder; (jf, i bøtter og spann); (jf, ha penger som gress). 
I flokk og følge – Jf, komme i flokk og følge; (jf, løfte i flokk). 
I forbifarten / jeg hilste på henne i forbifarten (2) – 1. I det man beveger seg forbi 
noen / noe 2. i det man snakker om el. beskjeftiger seg med noe annet; i det samme; 
(jf, i farten); (jf, en passant); (jf, huske noe som det var i går). 
I fred og ro / hun må få jobbe i fred og ro – Uforstyrret; i stille omgivelser; fredelig; 
(jf, i ro og mak); (jf, ta det med ro); (jf, et fredelig hjørne (av verden). 
I fri dressur / i dag så vi statsråd «Pølse-Hansen» i fri dressur – Uten hemmende 
bindinger; i fri utfoldelse; løssluppen; (jf, være fri og frank). 
I full krigsmaling – 1. I farger stammen maler seg med til krig, (indianer) 2. sminket 
med kraftig makeup, (kvinne el. skuespiller); (jf, være et syn for guder).   
I full mundur – I riktig påkledning; i fullt utstyr; (klar til innsats el. fest). 
I fulle drag – Jf, nyte noe i fulle drag; (jf, dra i langdrag).   
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I fullt / rikt monn – Rikelig; i stor grad; tilgangs; i stor utstrekning; mer enn nok. 
I fullt alvor – Fullstendig ærlig og oppriktig; slett ikke på tull; (jf, på ramme alvor). 
I fullt firsprang / han tok trappa i fullt firsprang (2) – 1. I hurtig løp, med parvis 
samlede bein, (dyr) 2. i full fart; i hurtig løp, (person); (jf, i strak galopp).  
I første hånd – I begynnelsen; i første omgang; (jf, på / fra første hånd).  
I første instans – 1. Som det viktigste; først og fremst 2. til å begynne med; i 
begynnelsen; (jf, i siste instans); (jf, første bud); (jf, før fanden har fått god sko på). 
I første omgang – I begynnelsen; til å begynne med, (ofte i motsetning til hva som 
skjer senere); (jf, først og fremst; (jf, først som sist). 
I første rekke – Før alt annet; først og fremst; som den / det aller viktigste; (jf, komme 
i første rekke); (jf, være et nummer i rekken): (jf, så langt øyet rekker). 
I galopp / i strak galopp – 1.  I en hurtig gangart (løp) hos hest 2. i hurtig bevegelse til 
fots; i vilt løp; (jf, løpe i strak galopp); (jf, løpe for livet).  
I gamle dager – 1. I tidligere tider; i en tidligere periode i historien; før i tiden 2. for 
mange år siden; da man var yngre; (jf, i de gode, gamle dager). 
I god tid – Tilstrekkelig lenge før noe skjer; tidligere enn nødvendig el. avtalt. 
I gode hender – Jf, komme / være i gode hender; (jf, bære noen på hender).  
I gode, gamle dager – Jf, i de gode, gamle dager; (jf, før i tiden). 
I grevens tid – I siste liten; i rette (heldige) øyeblikk, (slik at man oppnår noe el. får 
forhindret noe); (jf, komme i grevens tid); (jf, bo som en greve); (jf, leve som fyrster).  
I grove trekk / dette er det som i grove trekk skjedde – Kort skissert; stort sett; uten 
mange detaljer; (jf, i et nøtteskall); (jf, kort sagt); (jf, være grov i munnen / kjeften). 
I grunnen / i grunnen er jeg godt fornøyd (1) – 1. I virkeligheten; egentlig; innerst 
inne 2. faktisk; ved nærmere ettertanke; (jf, i bunn og grunn). 
I grus – Brukes om en tilstand av ødeleggelse el. oppløsning; (jf, legge noe i grus). 
I grålysningen – Ved første lys av dag; ved daggry; (jf, gry av dag) 
I guds navn / så, i guds navn – Jeg ønsker deg hell og lykke med det, når du absolutt 
vil, (selv om jeg ikke er enig el. tror det vil gå bra); (jf, hva i herrens navn). 
I harde ordelag – Jf, i skarpe / sterke / harde ordelag; (jf, ta bladet fra munnen). 
I haugevis – Jf, i hopetall; (jf, i bøtter og spann); (jf, være over alle hauger) 
I hellig vrede / jeg kom til å fike til henne i hellig vrede – I (rettferdig) sinne el. 
harme; (jf, en hellig allianse; (jf, bli / være fly forbanna). 
I helvete heller / helvete heller – 1. Brukes når man skal nekte (kraftig) for noe el. 
avslå noe, (jf, ikke helvete) 2. jf, la gå; (jf, la det stå til). 
I hende / kupongen må være oss i hende kl. 1600 – I noens besittelse el. eie; (jf, noe 
kommer noen i hende); (jf, ha hendene fulle). 
I hine hårde dager – Brukes, (poetisk el. ironisk) om gamle dager el. en fjern fortid; 
før i tiden; (jf, ingen kjenner dagen før solen går ned). 
I hjemmets lune rede – Hjemme; i hjemmets (trygge) atmosfære; hjemmelivet; (jf, i 
familiens skjød); (jf, øst, vest, hjemme best); (jf, borte bra, men hjemme best).   
I hode og ræv – (Alt) for mye; i (alt) for høy grad; (jf, forkjæle noen i hode og ræv). 
I hopetall – I stort antall; i store mengder; i massevis; (jf, i haugevis). 
I hui og hast – I stor hast; hodekulls; på kort varsel; (jf, over hals og hode). 
I hullet / buret / kasjotten – I fengsel; (jf, komme bak lås og slå). 
I hundre / hun kom inn døra i hundre – Med stor intensitet; i full fart; (jf, hundre og 
ett er ute); (jf, være helt i hundre); (jf, for hundrede gang). 
I hurten og sturten – I vill fart; uten kontroll; (jf, hui og hast); (jf, over hals og hode). 
I hurtigtogsfart – I meget stor fart, (f eks. forsvinne); raskt; (jf, i ekspressfart). 
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I hutaheiti / huset ligger langt ute i hutaheiti – Langt av sted; på et fjernt sted; (jf, 
pokker i vold); (jf, være forlatt av gud og mennesker). 
I hytt og vær – 1. (Gå) på måfå; på slump 2. (svare) bort i veggene; uten å tenke seg 
om; (jf, i hør og heim); ((NB, ikke hytt og pine); (jf, død og pine)). 
I hælene (på noen) – 1. Like bak (noen) 2. like ved å innhente noen i en 
forfølgelsessituasjon 3. like bak i tid, rang el. som et resultat av noe.  
I hør og heim / argumentene gikk i hør og heim – 1. Hit og dit uten mening 2. jf, bort i 
(alle) veggene; (jf, være uten mål og mening); (jf, på måfå / på må og få).  
I høy(este) grad – Veldig; svært; kolossalt; (jf, til de grader); (jf, til en viss grad). 
I høyeste potens / dette er scenekunst i høyeste potens – Med stor kraft; i høyeste 
grad; av fremste kaliber; (jf, fra øverste hylle); (jf, være noe av format). 
I kampens hete – 1. Når kampen el. aktiviteten er i gang og man ikke enser annet 2. i 
en situasjon der man handler instinktivt uten å tenke over sine ord el. handlinger. 
I kjølvannet av noe – (Skje) som en naturlig følge av noe; (komme) som et 
uunngåelig resultat av noe, (ofte om negative fenomener); (jf, følge i --). 
I klare / rene ordelag – (Si noe) rett frem, i klart og utvetydig språk; (jf, i skarpe / 
sterke / harde ordelag); (jf, snakke rett ut av posen). 
I klartekst – 1. I klart, forståelig språk, (ikke i kode) 2. med rene ord; uten omsvøp. 
I klemme / klemma – 1. Trykket el. holdt fast fra en el. flere sider 2. i vanskeligheter; 
presset av flere motstridende interesser el. krav; (jf, komme / være en klemme). 
I krig og kjærlighet er alt tillatt – Brukes om at man i spesielle situasjoner må gå 
lenger enn det som er vanlig; må man, så må man; (jf, hensikten helliger middelet). 
I kritthuset – Jf, komme / være i kritthuset (hos noen); (jf, ha noen på sin side). 
I krokene – På avsides steder el. i ubevoktede øyeblikk; internt el. uoffisielt; (jf, det 
hviskes i krokene); (jf, murre i krokene); (jf, trenge noen opp i en krok). 
I land / avtalen var i land etter 10 timer – 1. Fra sjøen el. vannet opp på el. inn til 
land(jorda) 2. på plass el. oppnådd (med store vanskeligheter); (jf, dra noe i land).   
I lange baner / dette holder i lange baner – I stor mengde; i stor stil; i massevis; mer 
enn nok; (jf, i bøtter og spann); (jf, til opp over ørene). 
I langsom kino – Med senket hastighet; saktere enn vanlig; (jf, i sakte film). 
I ledige stunder – I fritiden; da man ikke er opptatt med jobb, forpliktelser el. andre 
sysler; (jf, nyte sitt otium); (jf, i skrivende stund). 
I lengden – 1. (Målt) på den lengste siden 2. i el. etter et visst (lengre) tidsforløp; (jf, i 
det lange løp); (jf, livet er kort, kunsten (er) lang). 
I levende live / hun satt der i levende live (1) – 1. I levende tilstand; slett ikke dø 2. i 
den tid vedkommende lever; (jf, leve og blomstre); (jf, aldri i livet). 
I lige måde (da) / i like måte / lige så / takk, i lige måde – Brukes for å gjengjelde et 
ønske el. en hilsen, (oftest, i lige måde); (jf, like for like). 
I lovens navn / jeg arresterer deg i lovens navn – På vegne av og under henvisning til 
loven; (jf, lovens lange arm); (jf, love noe dyrt og hellig).  
I ly av – Beskyttet av; vernet av; under dekke av; (jf, spille under dekke med noen). 
I lys av – På bakgrunn av, (jf, se noe i lys av noe); (jf, se noe i et nytt lys). 
I lyse stunder – 1. På sitt beste, (prestasjonsnivå) 2. når humøret el. velviljen er på 
topp; (jf, ha sine lyse stunder); (jf, se mørkt på noe). 
I løpet av null komma fem / niks / null – Lynraskt; i løpet av ingen tid; i en fart; i en 
fei, (jf, på null komma niks); (jf, på et blunk); (jf, som en pil).     
I løse luften – Jf, sveve / henge i løse luften; (jf, behandle noen som luft). 



                                                               
 

345 

I maktens korridorer / fiskeren sprader nå rundt i maktens korridorer – Brukes om 
organer og personer med makt og myndighet; blant dem som bestemmer. 
I manns minne / dette er den våteste sommer i manns minne – Så langt tilbake noen 
kan huske; på svært lang tid; (jf, være så gammel at det vokser mose på noen). 
I medgang og motgang / jeg vil elske og ære henne i medgang og motgang – Under 
alle omstendigheter; (jf, hverken være til å leve el. død av; (jf, riste noe av seg). 
I mente / in mente (lat) – 1. Brukes om tall (tiere) som overføres i addisjon 2. jf, ha 
noe i(n) mente; (jf, ikke glemme noen for noe); (jf, ha husk som en elefant). 
I min bok – 1. I boken jeg har skrevet el. eier 2. etter min menig; som jeg skjønner 
det; (jf, etter boka); (jf, følge spillereglene / spillets regler). 
I min tid – Da jeg var ung; da jeg holdt på el. hadde ansvaret; (jf, i sin tid). 
I min ungdoms vår – Da jeg var ung; i mine yngre dager; (poetisk). 
I mine / hennes / deres øyne – Etter min / hennes / deres mening el. oppfatning; (jf, i 
egne øyne); (jf, ikke ha øye for andre / annet); (jf, sett med norske øyne).  
I mine ører / dette lyder hult i mine ører – Etter min oppfatning; sånn som jeg ser det, 
(jf, i noens ører); (jf, gå inn det ene øret og ut av det andre).  
I moden alder – I en alder hvor man ikke lenger er ung; i voksen alder. 
I morgen den dag – Allerede i morgen, (og ikke en dag senere); snarest mulig.  
I morgen er det atter en dag – Brukes for å gi uttrykk for nye muligheter el. at det ikke 
haster så fælt; (jf, kommer tid kommer råd); (jf, en morgenfugl).  
I motsetning til – Til forskjell fra; (jf, stå i motsetning til noen / noe). 
I mørket er alle katter grå – 1. I mørket forsvinner alle forskjeller, alt blir utjevnet el. 
utvisket 2. den som ikke er synlig el. ikke skiller seg ut fra mengden, forblir anonym. 
I nattens mulm og mørke – 1. Mens det er mørk natt; i løpet av natten 2. i det skjulte. 
I navnet, men ikke i gavnet – I teorien el. formelt, men ikke i praksis; (jf, være noe i 
navnet, men ikke i gavnet); (jf, hva i himmelens navn). 
I neste nu (nå) / i neste nu falt han død om – I neste øyeblikk; umiddelbart etterpå; (jf, 
leve i nuet); (jf, i et nu); (jf, øyeblikkelig); (jf, være like om hjørnet).  
I nettoen / netto / hun gikk rundt helt netto / i nettoen – Naken; uten en tråd på 
kroppen; (jf, i blanke messingen); (jf, i all sin prakt / herlighet). 
I ni av ti / det lykkes i ni av ti tilfelle – 1. 90 % 2. langt størstedelen; de aller fleste. 
I noen grad – I et visst, begrenset el. akseptabelt omfang; noenlunde; delvis. 
I noens / noes barndom / i fjernsynets barndom (2) – 1. I den periode i livet man er 
barn 2. i første utviklingstrinn av noe; i den tid noe ennå er ganske nytt; (jf, gå i 
barndommen); (jf, en barnelærdom); (jf, ethvert barn vet). 
I noens / noes glansdager / Hjallis i sine glansdager – I den perioden noen / noe hadde 
suksess el. var på topp, (og var langt bedre el. mer populær enn senere); (jf, en 
glansperiode); (jf, i noens / noes velmaktsdager); (jf, en mester). 
I noens / noes navn / i anstendighetens navn (2) – 1. I det man viser til noen / noe som 
autoritet el. årsak til det man foretar seg; på vegne av noen / noe 2. brukes for å 
uttrykke resignasjon, innrømmelse el. tillatelse, (jf, i himmelens navn).   
I noens / noes velmaktsdager – I en tidligere periode hvor det gikk svært godt for 
noen / noe, (ofte, i motsetning til senere); (jf, en storhetstid); (jf, en glansperiode).  
I noens spede barndom / det husker jeg fra min spede barndom – I noens tidlige el. 
tidligste barndom; (jf, trå sine barnesko); (jf, ikke være av vårherres beste barn).  
I noens verden / i min verden er dette galt – I noens virkelighetsoppfatning; etter 
noens mening; som noen ser det; (jf, være en verden mellom noen).  
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I noens ører / dette lyder sikkert rart i dine ører – Etter noens oppfatning; sånn som 
noen vil oppfatte det, (jf, i mine ører); (jf, lyde rart for norske ører). 
I noens øyne / i mine øyne var dette en dårlig løsning – Etter noens mening; sett fra 
noens synspunkt; så vidt noen kan skjønne; etter det noen kan se.  
I noens ånd / de slukket sorgen i øl, i avdødes ånd – I respektfull overensstemmelse 
med noens livsholdning el. vilje; (jf, som man reder, så ligger man). 
I ny og ne – I noen få tilfeller (av mange); en gang imellom; av og til. 
I nøden skal man kjenne sine venner – De virkelige venner er de som holde fast ved 
en, selv i motgang; (jf, være venner og vel forlikte). 
I nøden spiser fanden fluer – I situasjoner hvor man ikke har stort, må man ta til takke 
med det man har; (jf, leve spartansk); (jf, være flue på veggen). 
I nødens stund – I en kritisk el. vanskelig situasjon; når ekstraordinære tiltak er 
nødvendig; (jf, nød lærer naken kvinne å spinne); (jf, en nødløgn). 
I og for seg – I grunnen; i virkeligheten; egentlig; (jf, når det kommer til stykke). 
I ord og gjerning – Både mht hva som sies og som faktisk gjøres el. blir gjennomført. 
I ordets rette forstand – I ordets egentlige betydning; fullt ut; (også, i videste 
forstand); (jf, bokstavelig talt); (jf, gjøre noe fullt og helt). 
I overskuelig fremtid – I nærmeste fremtid; i ikke altfor fjern fremtid; (jf, ha 
fremtiden for seg); (jf, se fremover); (jf, være fremadstormende). 
I paradisisk drakt – Naken; uten en tråd på kroppen; (jf, i nettoen / netto); (jf, 
paradisiske tilstander); (jf, men hvor lenge var Adam i paradis). 
I parentes bemerket – Med det samme; i forbifarten (vil jeg nevne); (jf. en parentes). 
I perlehumør / etter seieren var hun i perlehumør – I svært godt humør; i strålende 
humør; i godlune; (jf, en perle); (jf, være i slett lune).  
I pokkers skinn og bein – Jf, i fandens skinn og bein; (jf, pokker); (jf, pokker i vold). 
I pose og sekk – Brukes i utrykk om at noen får, krever el. blir tildelt goder el. 
fordeler i større omfang enn hva som er rimelig; (jf, få både i pose og sekk).  
I rad – Sammenhengende; etter hverandre; (jf, på rad); (jf, i ett kjør). 
I rad og rekke / folk kom i rad og rekke – I store mengder; flokkevis.   
I rakettfart / hun startet i rakettfart – I svært stor fart; i høyt tempo; i hurtigtogsfart. 
I ramme alvor – Fullstendig alvorlig; helt oppriktig (ment); (også, for ramme alvor). 
I rett tid – Jf, i tide; (jf, på høy tid); (jf, miraklenes tid er ikke forbi).  
I rikt monn – I stor grad; i stor utstrekning; (jf, ta sin monn igjen); (jf, alle monner 
drar); (jf, til en viss grad); (jf, være som å pisse i havet). 
I ro og mak – 1. Makelig; sakte; rolig 2. uten stress og hastverk; (jf, i fred og ro). 
I rute – Jf, være i rute; (også, holde ruta); (jf, på slaget); (jf, i grevens tid). 
I rykk og napp / han arbeider i rykk og napp – Rykkvis; ujevnt; med avbrudd; (jf, et 
skippertak); (jf, rykke (noe) opp med roten); (jf, få seg et napp). 
I ræva på noen – Like bak noen; i hælene på noen; (jf, renne i ræva på noen). 
I sakte film – I langsomt tempo; med svært lav hastighet; (jf, i langsom kino). 
I samlet tropp / flokk – Som en gruppe; i fellesskap; sammen; samtidig. 
I samme dur / bare fortsett i samme dur – På samme måte; i samme stil; (jf, noe i den 
dur); (jf, dure fram / i vei); (jf, hold fram som du stevner). 
I samme gate / løsningen ligger i samme gate – I samme kategori; av samme slag. 
I samme nu / i samme nu smalt det et skudd – I samme øyeblikk; samtidig; (jf, i et nu) 
I samme slengen – Samtidig; på en gang; med det samme man er i gang.  
I samme åndedrag / boka er ofte nevnt i samme åndedrag som «Sult» – (Gjøre / si 
noe) (nesten) samtidig; i forbindelse med, (ofte om to motstridene ting). 
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I sammenligning med – Jevnført med; sidestilt med; (jf, uten sammenligning). 
I sannhetens navn / i sannhetens navn, dette er elendig – Jf, i noens / noes navn. 
I seierens / nederlagets time – Brukes om (følelsene i) tiden etter at man har seiret el. 
vunnet / tapt el. lidd nederlag (jf, ta seieren hjem); (jf, tap og vinn med samme sinn). 
I seng med fienden – Jf, være i seng med fienden; (jf, gå over til fienden). 
I siget – Jf, komme / være i siget; (jf, få opp dampen); (jf, sette fart i noen / noe). 
I sin beste alder – I den voksne alder hvor man er på et høydepunkt når det gjelder 
virksomhet, fysisk og psykisk utvikling; (jf, komme til skjells år og alder). 
I sin fulle bredde – (Ta opp noe) i sin helhet, med alle sine aspekter; i fullt omfang. 
I sin fulle prakt – Jf, i all sin prakt / herlighet; (jf, i all sin glans).   
I sin grønne ungdom / dette malte jeg i min grønne ungdom – Mens man var svært 
ung og uerfaren; (jf, være grønn); (jf, sove på sitt grønne øre). 
I sin handel og vandel – I sitt daglige samkvem el. virke; (jf, den daglige dont).  
I sin tid – 1. Tidligere; for lenge siden (ubestemt) 2. den gang; på et bestemt tidspunkt 
i fortiden; (jf, i min tid); (jf, i tide og utide); (jf, den tid, den sorg). 
I sin tur – På et visst tidspunkt; på et bestemt senere trinn; (jf, når tiden er inne). 
I sin visdom / bystyret har i sin visdom bestemt å bygge ned banen (2) – 1. Ved sin 
innsikt, forståelse el. dømmekraft 2. brukes ironisk om noen som har gjort noe man 
oppfatter som dumt el. som man er uenig i; (jf, i all sin ferd).    
I sinn og skinn – I det indre og det ytre; helt igjennom; i vesen og utseende; både 
åndelig og fysisk; (jf, legge seg noe på sinnet); (jf, et skinn). 
I siste instans – Når alle sider av en sak er tatt i betraktning; til sist; (jf, når alt 
kommer til alt); (jf, først som sist); (jf, en etternøler).  
I siste sekund – I siste liten; like før det var for sent; (jf, på sekundet)  
I siste øyeblikk – Jf, i siste sekund; (jf, for øyeblikket); (jf, et øyeblikk). 
I sitt ansikts sved – Av alle krefter; (jf, ete sitt brød i sitt ansikts sved), (foreldet). 
I sitt eget bilde – Med seg selv som modell el. eksempel. 
I sitt hjerte / i sitt hjerte er han kommunist – Innerst inne; egentlig. 
I sitt stille sinn / hun måtte smile i sitt stille sinn – I tankene; innerst inne; henvendt til 
seg selv; (jf, tenke noe i sitt stille sinn); (jf, være helt vilt). 
I sju lange og sju brede – I ulidelig lang tid; urimelig lenge; (jf, vare i sju lange og sju 
brede); (jf, sju magre år); (jf, være bred som en låvedør). 
I sjumilsfart – Jf, med sjumilsfart; (jf, med sjumilssteg); (jf, med sjumilsstøvler). 
I skarpe / sterke / harde ordelag – (Kritisere el. omtale noen / noe) med sterke uttrykk 
el. harde ord; (jf, ta bladet fra munnen); (jf, snakke noen til fornuft). 
I skjønn forening / mennesker og dyr i skjønn forening – Sammen; i en (litt underlig) 
blanding; (jf, i samlet flokk / tropp); (jf, en salig blanding). 
I skrift og tale – (Hevde noe) i enhver sammenheng, muntlig som skriftlig. 
I skrivende stund – For øyeblikket; når dette skrives (el. sies). 
I smug / hun drikker i smug – Uten at noen vet el. merker det; i hemmelighet; i det 
skjulte; (jf, gjøre noe bak noens rygg); (jf, en smugdrikker). 
I slag – Jf, være i slag; (jf, være i støtet); (jf, stå for slag). 
I smult vann – 1. I rolig sjø el. farvann, uten store bølger 2. i sikkerhet; i en stabil 
situasjon, (særlig etter en kritisk periode); (jf, når bølgene har lagt seg). 
I sneglefart – Med svært liten hastighet, (som noe utføres i el. noen beveger seg i).  
I spissen – 1. I fremste posisjon i en gruppe som beveger seg fremover 2. i en førende 
posisjon i en konkurransesituasjon 3. i en førende el. fremtredende posisjon el. stilling 
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I stor stil / han bygger båter i stor stil (2) – 1. Flott og elegant; i fin stil 2. i stort 
omfang; i stor utstrekning el. målestokk; i høy grad; (jf, til den store gullmedalje). 
I storm og stille – 1. I all slags type vær 2. under all slags (vanskelige) forhold el. 
omstendigheter; (jf, det blåser på toppene); (jf, komme hva som komme vil). 
I stort og smått / han føyer seg i stort og smått – I store og små saker; i alt, uavhengig 
av hva; (jf, i ett og alt); (jf, alt mellom himmel og jord); (jf, være noens gode fe).   
I strak galopp / karrieren gikk i strak galopp (2) – 1. I hurtig løp med utstrakte bein, 
(hest) 2. i stor fart; på kort tid; (jf, i fullt firsprang); (jf, så det står etter). 
I stramme tøyler – Jf, holde noen i stramme tøyler; (jf, et spillerom / spillerom). 
I strie strømmer / alkoholen fløt i strie strømmer – I store mengder; som en flom; (jf, 
regne i strie strømmer); (jf, flomme over av noe); (jf, svømme i penger). 
I stumper og stykker – Jf, gå i stumper og stykker; (jf, knuse noe til pinneved). 
I sum / i sum går det riktig vei (2) – 1. Når alle tallene legges sammen 2. totalt; når 
man tar alt i betraktning; (jf, summa summarum); (jf, summe seg). 
I sus og dus – Jf, leve i sus og dus; (jf, leve på livets solside). 
I sytten hundre og den tid / sytten hundre og surkål – Brukes om et tidspunkt for svært 
lenge siden el. årstall man ikke er nøyaktig sikker på; (jf, i gamle dager). 
I søkk og kav / her er det trofeer i søkk og kav – I veldig store mengder; rikelig. 
I så fall / det må i så fall bety at – Hvis noe omtalt er tilfelle; hvis det er slik.  
I tide – Ikke for sent; til passe tid; tidsnok; (jf, i rett tid); (jf, tidens tann). 
I tide og utide – Svært hyppig og ofte på ubeleilig tidspunkt; stadig vekk; støtt. 
I tidenes morgen – 1. I begynnelsen av universets el. menneskehetens historie 2. på et 
tidspunkt for lenge siden; (jf, fra / siden tidenes morgen); (jf, i den årle morgenstund).   
I tidens fylde / dette huset vil bli revet i tidens fylde – Til det tidspunkt da tiden for 
noe er inne el. da forholdene for noe ligger til rette for noe; da det etterlengtede 
tidspunkt kommer; (jf, en vakker dag); (jf, før eller siden). 
I tidens løp – Gjennom årene; ettersom tiden går; (jf, i årenes løp); (jf, i det lange løp). 
I time etter time – I mange timer; svært lenge; (jf, regnskapets time). 
I tolvte time – 1. I aller siste øyeblikk; i siste liten; når tiden nesten er ute 2. i seneste 
laget, (da det ville vært gunstig å ha kommet litt tidligere); (jf, i den ellevte time). 
I tottene på hverandre – Jf, ryke i tottene på hverandre; (jf, fly i strupen på noen). 
I trekk / to år i trekk – Brukes om noe som finner sted et antall ganger uten 
avbrytelser el. at det skjer noe annet i mellom; på rad; (jf, i ett strekk). 
I tukt og ære – På en anstendig og ærbar måte; i sømmelighet; moralsk. 
I tur og orden – 1. I rekkefølge 2. planmessig; (jf, den ene etter den andre). 
I tykt og tynt / følges ad i tykt og tynt – Både i medgang og motgang, (uten 
forbehold); (jf, holde sammen i tykt og tynt).  
I ungdommens vår – Brukes (poetisk) om ungdomstiden; (jf, i sin grønne ungdom).  
I utide – På et uventet el. upassende tidspunkt, (ofte for tidlig); (jf, i tide og utide). 
I utrengsmål – Når det er unødvendig; uten at det trengs; uten grunn. 
I vide verden / hvorfor i vide verden – Brukes forsterkende knyttet til 
spørrepronomen, (i utålmodighet, forundring el. forskrekkelse); (jf, hva i all verden).  
I villrede, (komme / være) – I tvil om hvordan noe forholder seg el. skal håndteres. 
I vilden sky – (Hyle / skrike / juble) høyt og gjennomtrengende; (jf, av full hals). 
I virkelighetens verden – I det virkelige liv; som livet faktisk er; i realiteten, (og ikke i 
fantasiens el. drømmenes verden); (jf, en drømmer); (jf, en svermer). 
I våre dager / ungdommen er herlig fri i våre dager – I den tid vi lever i nå; i nåtiden, 
(i motsetning til tidligere tider); (jf, i dag); (jf, nå til dags); (jf, nå for tiden). 
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I ørska – Helt meningsløst; i hytt og vær (jf, snakke i ørska); (jf, svare i ørska). 
I øst og vest / hun søkte i øst og vest – I mange forskjellige retninger; til alle kanter; 
uten en overordnet plan; (jf, i hytt og vær); (jf, love noe i øst og vest).  
I øyeblikket – I denne stund; akkurat nå; (jf, med tid og stunder)   
I åndeløs spenning – I en tilstand av spenning og intensitet el. anspenthet; så 
spennende at man holder pusten el. er helt stille; (jf, leve i åndeløs spenning). 
I ånden / se noe i ånden – For sitt indre blikk; i tankene; (jf, ånde ut). 
I årenes løp – Som årene går; over svært lang tid; (jf, i tidens løp); (jf, i det lange løp).  
I årevis / hun har vørt syk i årevis (2) – 1. I mange år (i gangen) 2. i en (lang) periode. 
Idiomatisk – Som er særegent for et språk; som angår idiomer og andre faste uttrykk; 
genuint; (jf, et idiom / idiomatiske uttrykk); (jf, tale i bilder). 
Igjen og igjen – Gang på gang; på nytt og på nytt; opp att og opp att. 
Ikke (ha) skygge av bevis – Ikke (ha) den minste antydning av bevis. 
Ikke (kunne) lukke ørene for noe – 1. Ikke (kunne) ignorere el. unnlate å høre på noe 
2. ikke kunne unnlate å ta hensyn til noe; (jf, lukke ørene for noe). 
Ikke (kunne) lukke øynene for noe – 1. Ikke (kunne) ignorere el. overse noe 2. ikke 
kunne se (helt) bort fra noe; (jf, lukke øynene for noe). 
Ikke (kunne) se opp ned på noe – Fullstendig mangle innsikt i noe; ikke skjønne seg 
på noe; (jf, ikke skjønne halvparten); (jf, en forståsegpåer). 
Ikke (la noe) gå upåaktet hen – Ikke (la noe) skje uten at man merker seg det, reagerer 
el. tar igjen; (jf, la noen få høre det); (jf, synge ut (om noe)). 
Ikke (være) gjort i en håndvending – Ikke kunne gjøres el. gjennomføres på et 
øyeblikk; ikke være lett å gjennomføre; ikke kunne gjøres uten besvær. 
Ikke / aldri det slag – Ingenting; ikke det spor; (jf, ikke et / (det) pip). 
Ikke / unngå å komme i klemma – Ikke / unngå å komme i knipe el. i en vanskelig 
stilling; ikke risikere noe; (jf, sitte i klemma); (jf, mellom barken og veden). 
Ikke all verden / dette resultatet betyr ikke all verden (1) / det koster ikke all verden 
(2) – 1. Ikke så veldig viktig 2. ikke så mye; (jf, ikke være all verden). 
Ikke ane rekkevidden av noe – Ikke forstå konsekvensene av noe, (en handling el. et 
utsagn); ikke skjønne betydningen el. omfanget av noe; (jf, ikke ha vett for fem øre). 
Ikke ane sin levende råd – Jf, ikke vite sin arme råd; (jf, hverken vite ut eller inn). 
Ikke bare ha det bare beina – Ikke bare være veldig sprek, men også intelligent. 
Ikke bite på noe – Jf, bite på noe; (jf, bite fra seg); (jf, en godbit). 
Ikke bite på noen / kulden biter ikke på ham – Ikke ha noen virkning på noen; ikke 
nytte, (f eks. med bønn og tårer) overfor noen; (jf, være tykkhudet); (jf, bite på noen). 
Ikke bli / være det helt store – Ikke bli / være særlig bra el. vellykket. 
Ikke bli / være noen kastekjepp – Jf, en kastekjepp; (jf, vippe noen av pinnen). 
Ikke bli / være tale om – Jf, bli / være tale om; (jf, ikke tale om). 
Ikke bli den helt store susen – Jf, det ble ikke den helt store susen (over).  
Ikke bli enig med seg selv / nå må du bli enig med deg selv – Ikke greie å bestemme 
seg; (jf, bli enig med seg selv); (jf, ikke ha sagt sitt siste ord). 
Ikke bli klok på noe – Ikke forstå meningen med noe; ikke begripe hvordan noe 
henger sammen; ikke forstå noes sanne natur; (jf, bli / være like klok).   
Ikke bli klok på noen / jeg blir ikke klok på henne – Ikke skjønne seg på noen; ikke 
forstå noens sanne natur; ikke begripe hvordan noen tenker, (ofte fordi noen gjør mye 
dumt); (jf, ikke være lett å bli klok på); (jf, ikke skjønne bæret). 
Ikke bli klokere – Jf, være like klok; (jf, en klok kone). 
Ikke bli noe av / turen ble ikke noe av – Ikke bli gjennomført el. realisert. 
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Ikke bli tatt på med silkehansker – Bli behandlet hardt el. røft; ikke bli behandlet 
skånsomt el. hensynsfullt, (selv om man skulle vente det, (f eks. en sønn)); (jf, ta på 
noen / noe med silkehansker); (jf, ta noen i nakken / nakkeskinnet). 
Ikke bli til noe – Jf, bli til noe; (jf, bli en erfaring rikere); (jf, stige i gradene). 
Ikke blunke for noe – Ikke være redd for noe; gyve løs på noe uten å nøle eller 
betenke seg; (jf, uten å blunke); (jf, blunke til noen). 
Ikke bry hjernen sin med noe / det trenger du ikke å bry hjernen din med (2) – 1. Ikke 
spekulere el. gruble (over noe vanskelig); ikke ta noe innover seg 2. ikke blande seg 
borti noe; (jf, et hjernebry); (jf, holde fingrene av fatet / fingrene av fatet).  
Ikke bry hodet sitt med noe – Jf, ikke bry hjernen sin med noe.  
Ikke bry seg filla om noen / noe – Overhodet ikke bry seg om noen / noe; ikke være 
(det minste) interessert i noen / noe; (jf, gi blaffen i noen / noe). 
Ikke desto mindre / ikke desto mindre kan vi nekte – Til tross for det; likevel. 
Ikke det dust – Ingenting; ikke det minste grann; (jf, et fugg). 
Ikke det skapte grann / han gjør ikke det skapte grann – Absolutt ingenting.  
Ikke det slag / ikke bestille det slag – Ingenting; / ikke foreta seg noe som helst. 
Ikke det spor / hun var ikke det spor flau – Ikke det minste; slett ikke. 
Ikke dø i synden – Ikke unngå de ubehagelige følger av en handling man har begått; 
ikke slippe uten straff; ikke slippe unna; (jf, dø i synden). 
Ikke eie et rødt øre / fem flate øre / en skilling / kongens mynt – Overhodet ikke ha 
noen penger; være fullstendig blakk; (jf, ha penger på kistebunnen). 
Ikke eie folkeskikk / han eier ikke folkeskikk – Ikke ha en alminnelig dannet 
oppførsel; ikke vite å te seg sømmelig; (jf, en folkeskikk / folkeskikk). 
Ikke eie kongens mynt – Ha lite eller ingen penger; (jf, være smalhans). 
Ikke eie magemål – Jf, ikke ha magemål; (jf, ville ha både i pose og sekk). 
Ikke eie nåla i veggen – Være lutfattig; ikke eie stort; (jf, en fattiglus). 
Ikke eie skam i livet / han eier ikke skam i livet – Mangle følelse for hva som er riktig 
el. galt; ikke kjenne (til) skamfølelse el. bluferdighet; (jf, ikke ha skam i livet).  
Ikke eie skrupler / være uten skrupler – Ikke ha moralske betenkeligheter; ikke være i 
tvil el. ha samvittighetsnag; (jf, være skruppelløs); (jf, ha et hjerte av stein). 
Ikke en døyt / jeg tror ikke en døyt på det hun sier – Ikke det minste grann; ikke noe 
som helst; (jf, en døyt / døyten); (også, ikke forstå en døyt, og, ikke bry seg døyten). 
Ikke en katt / ikke en katt vil merke det (2) – 1. Ikke er kattedyr 2.absolutt ingen. 
Ikke en kjeft / sjel / kart / katt / djevel - Ikke et eneste menneske; absolutt ingen.    
Ikke en levende skjel – Ikke noen overhodet; slett ingen; (jf, ikke en kjeft). 
Ikke en millimeter / partiet viker ikke en millimeter – Ikke det minste; ingenting 
overhodet; (også, en millimeterrettferdighet); (jf, stemme på millimeteren).  
Ikke en sky på himmelen – Jf, det er ikke en sky på himmelen. 
Ikke en tøddel / jeg endrer ikke en tøddel – Ikke det aller minste; ikke det grann. 
Ikke et / det plukk / grann / spøtt / bøss / dugg / dust / spor / slag – Ikke det minste.  
Ikke et enten eller, men et både og – Brukes for å uttrykke at det ikke er snakk om et 
valg mellom to ting, men at det må legges vekt på begge deler; (jf, både og). 
Ikke et hakk / du er ikke et hakk bedre – Ikke det minste; ikke det ringeste.   
Ikke et hår bedre – Ikke den den minste smule bedre; (jf, ikke være et hår bedre).  
Ikke et kløyva ord / hun sa ikke et kløyva ord om det – Ikke er eneste ord; ikke noe 
som helst; (jf, være stum som en østers); (jf, holde tett).  
Ikke et pip / kvekk / kvidder / ord / kny / mukk / jeg ville høre er mukk – Ikke en lyd. 
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Ikke et rødt øre / kommunen betaler ikke et rødt øre for dette / jeg har ikke et rødt øre 
på meg – Ingen penger overhodet; (jf, ikke fem flate øre). 
Ikke et sekund for tidlig – Endelig; på tide; (jf, på høy tid); (jf, i siste sekund). 
Ikke et vondt / ondt ord om noen / noe / ikke et vondt ord om tulipaner, men – Ingen 
negativ uttalelse, kritikk el. misnøye, (men det kan jo f eks. bli for mye av noe). 
Ikke et øye var tørt / ikke et tørt øye – Brukes for å beskrive en bedrøvelig situasjon 
el. reaksjon på f eks. en tale el. en teaterforestilling som rører (nesten) alle til tårer. 
Ikke et øyeblikk / hun var ikke et øyeblikk i tvil om valget – Overhodet ikke; aldri. 
Ikke falle i (noens) smak – 1. Ikke bli ansett som pent el. godt (av noen) 2. bli dårlig 
likt (av noen); ikke bli satt pris på; (jf, smak og behag); (jf, være etter noens hjerte). 
Ikke falle i god jord – Jf, falle i god jord; (jf, ikke finne nåde for noens øyne). 
Ikke falle i noens lodd / det falt ikke i hans lodd å leve over – Jf, falle i noens lodd. 
Ikke fanden / faen – Brukes for sterkt å benekte el. avslå noe som blir sagt el. noe man 
blir bedt om; slett ikke; på ingen måte; det kommer ikke på tale. 
Ikke fatte og begripe – Jf, fatte og begripe; (jf, gå over noens forstand). 
Ikke felle en tåre over noen / noe – Ikke gråte for el. sørge over noen / noe, (som ikke 
fortjener det); overhodet ikke bry seg; (jf, gråte så tårene spruter). 
Ikke fem flate øre / jeg spanderer ikke fem flate øre på den jenta / innslaget var ikke 
verdt fem flate øre – Ingen penger; ingenting; (jf, ikke for fem øre). 
Ikke filla / det har han ikke filla peiling på (2) – 1. Ikke noe; ikke det grann 2. 
overhodet ikke; (jf, slåss så fillene fyker): (jf, filleren). 
Ikke finne grobunn for noe – Jf, finne grobunn for noe; (jf, gro fast). 
Ikke finne melodien – Jf, finne melodien; (jf, ikke ha en tone i livet). 
Ikke finne nåde for noens øyne – Bli vurdert og forkastet el. vraket av noen; ikke bli 
akseptert av noen; (jf, ikke være nådig); (jf, ikke falle i god jord). 
Ikke finne på noe krøll / jeg frykter at han finner på noe krøll – Ikke lage 
vanskeligheter; ikke gjøre noe tull; (jf, lage krøll); (jf, slå krøll på seg).  
Ikke finne seg i noe – Ikke tåle el. godta noe, (et utilfredsstillende forhold). 
Ikke fire en tomme / jeg firer ikke en tomme fra mitt opprinnelige standpunkt – Ikke 
vike det minste; stå fullt og fast på noe; (jf, ikke vike en tomme). 
Ikke flisa – Ikke det grann; (jf, snu på flisa); (jf, ikke et / det plukk). 
Ikke for alt i verden / jeg gjør det ikke for alt i verden – Under ingen omstendigheter 
uansett hva som skjer; (jf, ikke for noen pris); (jf, er du gal).  
Ikke for fem øre / jeg stoler ikke på ham for fem øre / det er for tidlig, jeg er ikke trøtt 
for fem øre – Overhodet ikke; ikke noe som helst el. svært lite; (også, fem flate øre). 
Ikke for ingenting / det er ikke for ingenting at hun er blitt så folkesky – Ikke uten 
grunn; (jf, som ingenting); (jf, late som ingenting); (jf, for en slikk og ingenting).  
Ikke for noen pris – Absolutt ikke; (jf, ikke for alt i verden); (jf, for enhver pris). 
Ikke for sitt bare liv / ikke for mitt bare liv (ville / våget jeg ...) – Under ingen 
omstendigheter; (jf, ikke for alt i verden); (jf, ha livet for / foran seg). 
Ikke fornekte seg / den store klassiker fornekter seg ikke – Komme til uttrykk på en 
typisk og gjenkjennelig måte; vise sin sanne natur; (jf, være seg selv lik). 
Ikke forstå et kvekk / plukk – Overhodet ikke forstå noe som helst, (f eks. av en 
situasjon, en tale el. en bok); (jf, ikke skjønne flisa). 
Ikke fortrekke en mine / hun fortrakk ikke en mine – Ikke la seg merke med noe; ikke 
vise hva man føler el. tenker; (jf, uten å fortrekke en mine). 
Ikke friste skjebnen – Jf, ikke utfordre skjebnen; (jf, besegle noens skjebne). 
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Ikke fylle noens sko – Ikke greie det samme som en dyktig forgjenger; ikke være av 
samme format som noen; (jf, være i noens sko); (jf, sko seg på noe). 
Ikke føre noe godt med seg – Bare ha uheldige følger el. konsekvenser; være av det 
onde; (jf, være av det gode); (jf, være til å spy av). 
Ikke få / ha rast eller ro / jeg får ikke rast el. ro før du er hjemme igjen – Ikke kunne 
hvile el. slappe av; være urolig el. stresset; (jf, ta det med ro); (jf, ta det pent). 
Ikke få / ha ro på seg – Jf, ikke få / ha rast el. ro; (jf, få ro i sjelen).  
Ikke få blund på øynene – Ikke få sove; bli liggende våken; (jf, Jon Blund). 
Ikke få dø / lov å dø i synden – Jf, ikke dø i synden; (jf, være synd og skam). 
Ikke få en glad dag mer – Brukes for å uttrykke stor personlig sorg, savn el. anger.  
Ikke få endene til å møtes – Ikke klare seg økonomisk; ikke få det til å gå i hop.  
Ikke få fred for noen / noe – 1. Ikke få ro el. stillhet pga. noen / noe, (bråk) 2. bli 
utsatt for mye mas el. mange henvendelser fra noen / om noe, (f eks. for å delta) 3. 
være psykisk plaget av noe; stadig bli hjemsøkt av noe; (jf, i fred og ro).     
Ikke få frem et ord – Bli helt overveldet; bli målløs; (jf, miste både munn og mæle). 
Ikke få hodet over vannet – Ikke rekke å få unna alt man har å gjøre; ikke komme seg 
ovenpå; (jf, løpe beina av seg); (jf, fly som en strikkball).  
Ikke få inn et ord – Ikke få anledning til å si noe fordi en annen el. andre snakker 
mye; (jf, ikke komme til orde); (jf, be om ordet). 
Ikke få noe / det til å rime – Ikke få noe / det til å stemme; ikke tro noe kan være 
riktig el. sant; (jf, ikke tro sine egne ører); (jf, lukke ørene for noe). 
Ikke få noe inn i (sitt) hode / jeg kan ikke få det inn i mitt hode at du kunne være så 
dum (2) – 1. Ikke kunne lære el. skjønne noe 2. ikke kunne fatte, forstå el. akseptere 
noe; (jf, få noe inn i hodet på noen); (jf, ikke få noe ut av hodet). 
Ikke få noe inn i skolten – Jf, ikke få noe inn i (sitt) hode; (jf, få noe inn i skolten). 
Ikke få noen / noe ut av tankene – Ikke greie å slutte å tenke på noen / noe. 
Ikke få ord for seg / han fikk ikke ord for seg før det smalt (2) – 1. Ikke få uttrykt det 
man vil 2. ikke rekke (å si) noe; (jf. ikke rekke å si kake (før)). 
Ikke få seg til å si noe – 1. Ikke greie å si noe pga. sjenerthet, bluferdighet el. frykt 2. 
ikke ville si noe pga. frykt for å såre el. krenke noen, el. for å gjøre ting verre.   
Ikke få sett seg mett på noen / noe – Ikke få sett nok på noen / noe, (svært pent el. 
kunstnerisk); kunne se på noen / noe i det evinnelige; (jf, se seg mett på noen / noe). 
Ikke få snøret i bånn – Jf, få snøret i bånn; (jf, håp i hengende snøre); (jf, ha snøre ute) 
Ikke få snøret ut av båten – 1. Brukes for å uttrykke at fisken biter hele tiden 2. ikke 
rekke å gjøre alt; ikke greie å holde unna, (f eks. arbeidet som strømmer på). 
Ikke få øynene fra noen / noe – Ikke kunne slippe noen / noe med øynene; ikke kunne 
la være å se el. stirre på noen / noe, (av beundring el. tiltrekning). 
Ikke gi en lyd fra seg – Ikke si en lyd; ikke antyde det minste; være fullstendig taus. 
Ikke gi fanden lillefingeren – Brukes som advarsel mot å være for ettergivende, slik at 
motparten kan utnytte det til egen (urimelig) fordel; (jf, gir man fanden lillefingeren).   
Ikke gi fem flate øre for noen / noe – Overhodet ikke regne noen / noe for noe; anse 
noen / noe for totalt håpløs el. verdiløs; være fullstendig likeglad med noen / noe. 
Ikke gi livstegn fra seg – Jf, ikke gi lyd fra seg; (jf, ikke gi en lyd fra seg). 
Ikke gi lyd fra seg – Ikke la høre fra seg, (selv om noen venter på det). 
Ikke gi seg på harde livet – Ikke gi seg uten hard kamp; ikke fire. 
Ikke gi seg på tørre møkka – Aldri ville gi seg el. gi opp; være svært standhaftig. 
Ikke gi seg uten sverdslag – Ikke gi seg uten motstand el. kamp; ikke godta noe man 
er uenig i uten videre; (jf, et sverdslag); (jf, kjempe som en løve). 
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Ikke gi ved dørene / i denne kampen gis det ikke ved dørene (2) – 1. Ikke gi til tiggere 
2. ikke la noen få noe for lett 3. ikke være særlig gavmild; ikke gi mer (innrømmelser) 
enn høyst nødvendig; (jf, feie for (sin) egen dør). 
Ikke gjøre / finne på noe hokuspokus – Ikke gjøre noe som oppfattes som merkverdig, 
utspekulert el. bedragersk; (jf, ikke være noe hokuspokus); (jf, et fiksfakseri).  
Ikke gjøre det skape grann – Ikke gjøre el. foreta seg det minste; (jf, ikke det slag).  
Ikke gjøre en katt fortred – Ikke gjøre noen noe som helst ondt; være svært 
fredsommelig; ikke sjenere noen / noe; (jf, ikke kunne gjøre en flue fortred).  
Ikke gjøre mine til / hun gjør ikke mine til å ville gå – Ikke gi det minste inntrykk av, 
(ved bevegelse el. ansiktsuttrykk), (hva man tenker på el. akter å gjøre).  
Ikke gjøre mye av seg – Jf, gjøre lite av seg; (jf, gjøre mye av seg).  
Ikke gjøre noe / (mye) vesen av noen / noe – Ikke lage noe (særlig) oppstyr om noen / 
noe; ikke fremheve noen / noe i nevneverdig grad; (jf, gjøre vesen av noen / noe). 
Ikke gjøre noe for noens blå øynes skyld – Ikke gjøre noe bare av sympati med noen; 
ikke gjøre det bare for å glede noen, (men bare hvis man selv tjener på det). 
Ikke gjøre noe fra eller til – Ikke få / ha noen virkning el. betydning; (jf, det gjør 
hverken fra eller til); (jf, være hipp som happ). 
Ikke gjøre regning med noe – Ikke forverente (seg) noe; ikke stole på noe. 
Ikke gjøre seg noe av noe – Ikke la noe gå inn på seg; ikke være plaget av noe.  
Ikke gjøre skam på noen / noe / hun gjorde ikke skam på maten (2) – 1. Gjøre en god 
innsats, til glede og ære for noen / noe; videreføre noens / noes gode omdømme 2. 
vise at noe er godt el. vellykket; (jf, gjøre noe til skamme).  
Ikke greie å holde seg – 1. Ikke greie å dy seg fra å si el. gjøre noe 2. måtte på do; (jf, 
holde seg); (jf, holde seg på matta); (også, holde seg til sannheten).    
Ikke gråte over spilt melk – Ikke fortsette å ergre el. beklage seg over noe som ikke 
kan gjøres om el. være annerledes; (jf, gråte over spilt melk). 
Ikke gå / trå noen for nær – Ikke trå / gå noen utilbørlig nært (innpå livet); ikke krenke 
el. såre noen; (jf, trå over en grense); (jf, tråkke noen på tærne).  
Ikke gå av veien for – 1. Ikke vike unna for (noen) 2. ikke la være å innlate seg på el. 
gi seg i kast med (noe); ikke holde seg for god til (noe). 
Ikke gå i spann – 1. Ikke fungere el. arbeide godt sammen 2. ikke komme særlig godt 
ut av det med hverandre, (pga. forskjellig temperament el. innstilling); (jf, gå i spann).  
Ikke gå knirkefritt – Jf, gå knirkefritt; (jf, gå glatt); (jf, være en smal sak). 
Ikke gå over bekken etter vann – Jf, gå over bekken etter vann; (jf, være for hånden). 
Ikke gå skuddfri / sjefen går heller ikke skuddfri – Ikke slippe unna angrep, kritikk el. 
beskyldninger; (jf, gå skuddfri); (jf, redde sitt eget skinn). 
Ikke ha (mye) vett skallen – Jf, ha lite vett i skallen; (jf, en tomskalle). 
Ikke ha / eie ære i livet / eier du ikke ære i livet – Ikke opptre anstendig el. sømmelig; 
skjemme seg ut; (jf, gjøre seg (selv) umulig; (jf, en klodrian).  
Ikke ha all verdens / vi har ikke all verdens tid – Ikke ha særlig mye (av noe); ha 
knapphet av noe; (jf, ikke ha mye å rutte med); (jf, være smalhans). 
Ikke ha annet i hodet enn … / hun har ikke annet i hodet enn gutter – Være svært 
opptatt av el. besatt av noe; hele tiden tenke på el. beskjeftige seg med noe; (jf, bare 
ha en ting i hodet); (jf, være oppslukt av noe). 
Ikke ha bakkekontakt – 1. Ha lite kjennskap til det som skjer blant folk flest 2. ikke 
være særlig nøktern el. jordnær; (jf, mangle bakkekontakt). 



                                                               
 

354 

Ikke ha begrep om noe / hun har ikke det minste begrep om å te seg (2) – 1. Ikke 
skjønne el. forstå seg på noe, (f eks. et emne) 2. ikke ha den riktige forestilling el. 
forståelse av noe; (jf, ha lite vett i skallen); (jf, ha bondevett). 
Ikke ha brev på noe – 1. Ikke ha (skriftlig) krav el. særrett på noe 2. ikke ha noen 
garanti for noe; ikke være trygg på at noe vil skje; (jf, med loven i hånd). 
Ikke ha den fjerneste anelse – Ikke ha den minste anelse; ikke ha den ringeste 
formening; (jf, komme / være i villrede); (jf, vite hverken ut el. inn).   
Ikke ha det beste navn (på seg) – Ikke ha noe godt omdømme; ha et dårlig ry. 
Ikke ha det for fett – Ikke ha særlig mye (penger) å rutte med; ha dårlig råd; (jf, ikke 
være noe å bli feit av); (jf, ikke ha mer enn det man står og går i). 
Ikke ha det for flust – Jf, ikke ha det for fett, (jf, ha flust med noe). 
Ikke ha det rette draget – Jf, få / ha draget på noe; (jf, ha drag(et) på damene).  
Ikke ha en jordisk sjanse / kjangs / du har ikke en jordisk sjanse til å spore henne opp 
nå – Ikke ha noen som helst mulighet; overhodet ikke ha noen sjanse (til å greie noe) 
Ikke ha en sjanse i havet – Jf, ikke ha en snøballs sjanse i helvete. 
Ikke ha en snøballs sjanse i helvete / rederiet har ikke en snøballs sjanse i helvete til å 
skaffe nok kapital – Ikke ha den minste sjanse; være dømt til å tape el. mislykkes.  
Ikke ha en tone i livet – Ikke kunne synge (rent); være umusikalsk. 
Ikke ha funnet opp kruttet / han har ikke akkurat funnet opp kruttet – Ikke være særlig 
(boklig) begavet; ikke være kløktig el. oppfinnsom; være naiv el. godtroende; (jf, ikke 
være noe lys); (jf, være treg i oppfattelsen); (jf, ha et godt hode). 
Ikke ha følelser i livet – Brukes om noen som ikke viser evne til medfølelse el. 
sympati; (jf, ha et hjerte av stein); (jf, være kaldblodig).    
Ikke ha fått skjegg på haka (enda) – Være ung og uerfaren; (jf, få skjegg på haka). 
Ikke ha gjort hjemmeleksa si – Ikke ha forberedt seg godt; ikke kunne nok om emnet; 
være lett å sette fast, (i diskusjon); (jf, kunne leksa si). 
Ikke ha gudene med seg – Jf, ha gudene med seg; (jf, være ute å kjøre). 
Ikke ha hjerte til noe / jeg har ikke hjerte til å fortelle henne det – Ikke få seg til (å si / 
gjøre) noe (som kan skuffe el. såre noen); ikke ha samvittighet til (å gjøre / si noe). 
Ikke ha høye tanker om noen – Jf, ha høye tanker om noen. 
Ikke ha høye tanker om seg selv – Jf, ha høye tanker om seg selv. 
Ikke ha lenge igjen – 1. Snart være ferdig 2. ikke ha lang tid igjen å leve. 
Ikke ha kjangs / du har ikke kjangs til å klare det – Ikke ha noe mulighet el. sjanse. 
Ikke ha lykken med seg – Jf, ha lykken med seg; (jf, lykken smiler til noen). 
Ikke ha magemål / partiet hevder at bøndene ikke har magemål (2) – 1. Spise uten 
måtehold; ikke holde måten, (jf, en slukhals) 2. ønske å tilegne seg urimelig mye; 
ikke skjønne fornuftig begrensning; (jf, sette grenser). 
Ikke ha mer enn det man står og går i / går og står i – Bare ha det aller mest 
nødvendige av klær; (jf, ikke ha det for fett); (jf, være smalhans).  
Ikke ha mer enn tiden og veien – Jf, ha bare tiden og veien. 
Ikke ha monopol på noe / du har ikke monopol på sannheten – Jf, ha monopol på noe. 
Ikke ha mye kjøtt på beina – 1.Være svært tynn; være radmager; (jf, være bare skinn 
og bein) 2. ha lite konsistens el. innhold, (om f eks. en avhandling).    
Ikke ha mye mellom ørene – Være dum el. lite begavet; ikke være (særlig) klok el. 
dyktig; (ofte, ikke ha for el. særlig mye mellom ørene); (jf, ha lite vett i skallen). 
Ikke ha mye å fare med – 1. Ha dårlig med argumenter el. kunnskaper 2. ha lite å 
bidra med; (jf, ikke være oppgaven voksen); (jf, ha mye å fare med).  
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Ikke ha mye å rutte med – Ikke ha mye (resurser) å disponere; ikke ha mye penger å 
kunne bruke el. ødsle bort; (jf, få / ha noe å rutte med). 
Ikke ha mye å slå i bordet – Ikke ha mye å vise til; ikke ha særlig å skryte av; ikke ha 
prestert noe særlig tidligere; (jf, være svak i papirene). 
Ikke ha nei i sin munn – Jf, ikke være nei i noens munn; (jf, bare ha ja i sin munn). 
Ikke ha nerver / han har ikke nerver – 1. Ikke være nervøs, (ved en bestemt anledning) 
2. alltid være kald og rolig; ikke være redd for noe som helst. 
Ikke ha noe / mye til overs for noen / noe / folk som kommer for sent på jobb har jeg 
ikke mye til overs for – Ikke like noen / noe; ikke ha respekt for noen / noe. 
Ikke ha noe for seg – Jf, ha noe for seg; (jf, være et godt / dårlig tegn).  
Ikke ha noe fore / nei, jeg har ikke noe fore i kveld – Ikke ha noe å gjøre; ikke være 
opptatt; (jf, ikke ha noe på programmet); (jf, ta livet med ro).  
Ikke ha noe til overs for noen – Jf, ikke ha noe / mye til overs for noen.  
Ikke ha noe på programmet – Jf, på programmet; (jf, være på tapetet).  
Ikke ha noe usnakket med noen – 1. Ikke ha lyst til el. interesse av å snakke med noen 
2. ikke ha noe uoppgjort med noen; (jf, ha noe usnakket med noen).  
Ikke ha noe utestående med noen – 1. Ikke ha noe uoppgjort med noen, (f eks. 
økonomisk) 2. ikke være i strid med noen; ha et vennskapelig forhold til noen; (jf, stå 
på god fot med noen); (jf, være venner og vel forlikte). 
Ikke ha noe å henge fingrene i – Ikke ha noe å gjøre; ikke ha noe å finne på.  
Ikke ha noe å sette fingeren på – Være godt fornøyd; ikke ha noe negativt å peke på; 
(jf, være uten plett og lyte); (jf, sette fingeren på noe). 
Ikke ha noe å si / at det er litt skjevt har ikke noe å si (2) – 1. Ikke ha noen innflytelse 
2. ikke ha noen betydning; ikke være viktig; (jf, det spiller ingen rolle). 
Ikke ha noe å skulle ha sagt / du har ikke noe du skulle ha sagt (2) – 1. Ikke ha 
innflytelse på noe; ikke være med å bestemme 2. ikke være noe bedre selv; ha vært 
med på noe uheldig el. ulovlig selv; (jf, gå i seg selv); (jf, en medløper). 
Ikke ha noen tid å miste – Måtte skynde seg, (for å rekke noe el. unngå noe).  
Ikke ha nubbesjanse / mot ham har du ikke (en) nubbesjanse (2) – 1. Ikke ha noen 
mulighet, (f eks. til å bli ferdig med noe) 2. ikke ha en sjanse i det hele tatt; være 
sjanseløs, (f eks. til å vinne); (jf, konkurrere på like fot).  
Ikke ha omløp i hodet – Jf, ha omløp i hodet; (jf, ha hodet på rett(e) sted). 
Ikke ha ord (for noe) / jeg har ikke ord for hvor imponert jeg er – Være (nesten) 
målløs; ikke finne sterke nok ord, (til å beskrive sine inntrykk el. følelser). 
Ikke ha peiling – Ikke ha en anelse; (jf, ikke skjønne (mer enn) katta). 
Ikke ha peiling på noe – 1. Ikke ha kunnskaper om el. innsikt i noe 2. ikke ha 
kjennskap til el. anelse om noe; (jf, ha peiling (på noe)). 
Ikke ha rene hender – Jf, ha rene hender; (jf, ha svin på skogen / (sine svin)) 
Ikke ha rent mel i posen – Jf, ha rent mel i posen; (jf, det er ugler i mosen). 
Ikke ha ro i ræva – Fare omkring; være meget foretaksom el. aktiv. 
Ikke ha rot i virkeligheten – 1. Ikke være sant el. riktig; ikke være tilfelle 2. ikke ha 
grunnlag el. holdepunkt i realitetene; (jf, være grepet ut av luften). 
Ikke ha sagt sitt siste ord / han har nok ikke sagt sitt siste ord – Ennå være å regne 
med; fortsatt ville ha innflytelse, (på resultatet av noe); (jf, siste ord(et) er ikke sagt). 
Ikke ha samvittighet til (å gjøre) noe – Ikke få seg til (å gjøre) noe; synes det ikke er 
riktig å gjøre el. si noe; (jf, ha noe på samvittigheten); (jf, en hedersmann). 
Ikke ha skam i livet – Jf, ikke eie skam i livet; (jf, ønske seg gjennom gulvet). 
Ikke ha skamvett / han eier ikke skamvett – Jf, ha skamvett. 
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Ikke ha smakt hverken vått eller tørt – Jf, hverken vått eller tørt. 
Ikke ha snøring – Jf, ikke ha peiling; (jf, ikke skjønne tegningen). 
Ikke ha tak over hodet – Ikke ha noe sted å bo; være husløs el. hjemløs. 
Ikke ha tall på noe / jeg har ikke tall på hvor mange ganger det har sviktet – Brukes 
om et antall el. en mengde som ikke er kjent, (oftest et høyere tall enn man liker). 
Ikke ha til salt i grøten (maten / suppa) – Være svært fattig; tjene veldig dårlig. 
Ikke ha vett for to skilling / fem øre – Være helt vettløs; være tankeløs el. ufornuftig. 
Ikke ha vett til noe / han har ikke vett til å si nei – Ikke bruke sunn fornuft; ikke tenke 
seg (godt) om; (jf, ikke ha (mye) vett i skallen; (jf en treskalle). 
Ikke ha vært ute av tøyet – Ikke ha vært i seng; ikke ha hatt tid el. lyst til å legge seg, 
(pga. arbeid el. fest); (jf sove som en stein); (jf, sove ut rusen). 
Ikke ha ære i livet – Ikke opptre med tilstrekkelig anstendighet el. sømmelighet.  
Ikke ha øye for andre / annet – Ikke bry seg om el. ha sans for andre / annet; ha all 
oppmerksomhet konsentrert om noen / noe; (jf, en øyenslyst). 
Ikke ha øyne i nakken / jeg har da ikke øyne i nakken heller – Jf, ha øyne i nakken. 
Ikke helvete – Brukes når man skal kraftig nekte el. avslå noe; (jf, i helvete heller) 
Ikke henge i hop – 1. Ikke utgjøre en (fysisk) helhet; ikke være festet sammen 2. ikke 
være logisk el. troverdig, (forklaring) 3. være ulogisk el. lite strukturert bygd opp, 
(utredning); (jf, henge i (løse) luften); (jf, ikke holde vann). 
Ikke henge med i svingene – Jf, henge med i svingene; (henge i et hår). 
Ikke henge på greip – Jf, det henger ikke på greip; (jf, henge på greip). 
Ikke henge sammen – Jf, ikke henge i hop; (jf, henge sammen). 
Ikke heve et øyenbryn – Ikke reagere i det hele tatt; ikke gi det minste uttrykk for 
overraskelse el. skepsis; (jf, heve øyenbrynene); (jf, en øyentjener). 
Ikke holde mål – Ikke være bra nok; ikke være stor el. sterk nok; ikke duge (til noe 
bestemt); (jf, være under enhver kritikk); (jf, ta mål av seg til noe). 
Ikke holde ord – Svikte sitt løfte; ikke gjøre som man her sagt; (jf, bryte sitt ord). 
Ikke holde stikk – Vise seg å ikke være sant, holdbart el. korrekt; ikke svare til det 
som var forutsatt el. forventet; ikke stemme; (jf, være løgn og forbannet dikt). 
Ikke holde vann – Jf, holde vann; (jf, ikke henge på greip); (jf, være noe visvas).    
Ikke hoppe på noe – Ikke slå til for raskt på noe; ikke la seg lede til gjøre noe overilt. 
Ikke huske fra nese til munn – Ha dårlig (korttids)hukommelse; ikke huske fra det ene 
øyeblikk til det andre. 
Ikke hver dag / vi har ikke kongebesøk hver dag – Hende el. forekomme svært 
sjelden; (jf, ikke være hverdagskost); (jf, sette kryss i taket). 
Ikke hvile på laurbærene / sine laurbær – Ikke slå seg til ro el. være fornøyd etter en 
stor prestasjon el. suksess, (men fortsette el. satse videre). 
Ikke høre denne verden til – Brukes om noe som er aldeles utrolig el. helt uhørt. 
Ikke høre et pip / pipp / jeg har ikke hørt et pipp fra henne – Ikke en lyd; ikke et ord. 
Ikke høre noen steder hjemme – Jf, det / noe hører ingensteds / ingen steder hjemme.  
Ikke i min villeste fantasi – Jf, det hadde jeg ikke drømt om i min villeste fantasi. 
Ikke kast stein når du (selv) sitter i glasshus – Brukes for å uttrykke at man ikke skal 
kritisere andre for ting man gjør selv, el. kan beskyldes for; (jf, sitte i glasshus). 
Ikke kimse av noe – Jf, ikke være å kimse av; (jf, være verdt alle pengene). 
Ikke kjenne sin besøkelsestid – Jf, kjenne sin besøkelsestid; (jf, en fransk visitt). 
Ikke kjøpe noe / den kjøper jeg ikke – 1. Ikke handle noe 2. ikke tro på noe; ikke 
godta noe, (f eks. en påstand); (jf, ikke ta noe for god fisk).  
Ikke kom her – 1. Ikke prøv deg; du lurer ikke meg 2. ikke innbill deg (at du er) noe. 
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Ikke komme av flekken – 1. Ikke komme videre; stå fast; ikke komme noen vei (med 
f eks. arbeid el. studier) 2. ikke komme seg løs; bli stående i ro, (på samme sted). 
Ikke komme noen ved – Ikke angå el. vedrøre noen; ikke være relevant for noen. 
Ikke komme noen vei – 1. Ikke komme videre; stå fast 2. ikke få det til; mislykkes. 
Ikke komme rekende på en fjøl – Ikke komme av seg selv; ikke kunne gjøres el. 
skaffes uten egeninnsats; (jf, komme rekende på en fjøl). 
Ikke komme sovende til noe / han har ikke kommet sovende til suksessen – Ikke 
oppnå noe uten hardt arbeid el. store anstrengelser, (f eks. anerkjennelse el. rikdom).  
Ikke komme til ordet – 1. Ikke få anledning til å ytre seg, (i skrift el. tale) 2. ikke få 
slippe til; ikke få inn et ord; (jf, komme til orde); (jf, ha ordet). 
Ikke koste all verden – Ikke være særlig dyrt; (jf, ikke all verden).  
Ikke krumme et hår på noens hode – Ikke tilføye noen noe som helst skade, smerte el. 
ubehag; ikke gjøre noen det minste vondt; (jf, ikke gjøre en katt fortred). 
Ikke krøsse / krysse noen / jeg gidder ikke krøsse deg mer – Ikke ta hensyn til noen; 
ikke gjøre seg til for noen; (jf, slikke noen oppetter ryggen). 
Ikke kunne betales / veies opp med gull – 1. Være svært kostbar el. verdifull 2. være 
svært spesiell; være helt ubetalelig, (f eks. en opplevelse); (jf, være gull verdt). 
Ikke kunne drømme om – Jf, det kunne jeg / hun ikke / aldri drømme om. 
Ikke kunne dy seg / jeg kunne ikke dy meg for å si det – Ikke kunne holde seg; ikke 
kunne la være el. avholde seg fra å si el. gjøre noe; (jf, dy seg). 
Ikke kunne fatte og begripe at / noe / jeg kan ikke fatte og begripe at han kunne finne 
på noe slikt – Ikke kunne skjønne el. forstå noe; ikke ane hvorfor. 
Ikke kunne fordøye noe – 1. Jf, fordøye noe 2. ikke kunne godta el. akseptere noe, (f 
eks. kritikk); (jf, være drøy å svelge); (jf, ta noe for god fisk). 
Ikke kunne få noe inn sitt hode – Jf, ikke få noe inn i sitt hode. 
Ikke kunne få noe over sine lepper – Være ute av stand til å si noe bestemt pga. 
sjenerthet, bluferdighet el. frykt; (jf, ikke få seg til å si noe); (jf, slenge med leppa).  
Ikke kunne få noe ut av hodet – 1. Ikke kunne la være å hele tiden tenke på el. 
beskjeftige seg med noe, (særlig en plan el. en idé) 2. tenke mye på noe som man er 
(gledelig) overrasket el. forundret over; (jf, gå noen til hodet). 
Ikke kunne få noen ut av hodet / jeg kan ikke få henne ut av hodet – Ikke kunne la 
være å tenke på noen hele tiden, (særlig på grunn av spesielle følelser). 
Ikke kunne få øynene fra noen / noe – Ikke kunne la være å se el. stirre på noen / noe; 
se uavlatelig på noen / noe, (oftest beundrende); (jf, en øyenslyst). 
Ikke kunne gjøre en flue fortred / han er en godgutt som ikke kunne gjøre en flue 
fortred – Være svært snill og fredsommelig, og aldri kunne tenkes å gjøre noe som 
kan skade andre; (jf, ikke gjøre en katt fortred); (jf, falle som fluer). 
Ikke kunne huske fra nese til munn – Ha svært dårlig (korttids)hukommelse; være 
svært distré; (jf, så vidt jeg vet / så vidt vites); (jf, ha husk som en sil). 
Ikke kunne kjøpes for penger – 1. Måtte oppnås el. erverves på annen måte enn ved å 
kjøpe (seg til) det 2. være svært givende, kostelig el. ubetalelig, (f eks. vennskap el. 
opplevelse); (jf, være kanonbra); (jf, være helt himmelsk). 
Ikke kunne leve av luft / tro man kan leve av luft alene – Ikke kunne leve av ingenting 
el. eksistere uten materielt grunnlag; (jf, leve av luft og kjærlighet). 
Ikke kunne leve med noe / jeg kan ikke leve med disse beskyldningen (2) – 1. Ikke 
kunne akseptere el. tolerere noe 2. ikke kunne fortsette å ha noe sittende på seg. 
Ikke kunne lukte noe / jeg kunne da ikke lukte at det ville skje – Ikke kunne vite, ane 
el. spå noe; (jf, lukte lunta); (jf, ha noe på følelsen).  
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Ikke kunne måle seg med noen / noe – Jf, kunne måle seg med noen / noe. 
Ikke kunne måles i penger / et godt bymiljø kan ikke måles i penger – Brukes om noe 
som er verdifullt el. uerstattelig, (særlig av følelsesmessige grunner).  
Ikke kunne plassere noen / jeg kan ikke plassere deg i farten – Dra kjensel på noen, 
men ikke kunne huske hvem det er el. hvor man har sett vedkommende. 
Ikke kunne sammenlignes med – Jf, ikke kunne måle seg med (noen / noe). 
Ikke kunne se en hånd for seg – Ikke kunne se noe, pga. mørke, tåke el. snøvær.   
Ikke kunne se en håndsbredd foran seg – Jf, ikke kunne se en hånd for seg. 
Ikke kunne se noen (rett) i øynene – 1. Ikke kunne se uforferdet på noen; ikke kunne 
møte noen med et fast blikk 2. være skamfull over sine handlinger; ha dårlig 
samvittighet, (f eks. pga. brutte løfter); (jf, ha sommerfugler i magen). 
Ikke kunne se seg mett på noen / noe – Aldri bli lei av å nyte synet av noen / noe. 
Ikke kunne se seg selv i øynene – Ha dårlig samvittighet; ikke kunne forsvare sine 
handlinger; (jf, ikke være mors beste barn); (jf, en rakker). 
Ikke kunne se skogen for bare trær – Jf, ikke se skogen for bare trær. 
Ikke kunne se ut over sin egen nesetipp – Være egoistisk og sneversynt; bare tenke på 
seg selv; (jf, ikke se lenger enn nesen rekker); (jf, gå med nesen i været / sky).   
Ikke kunne sette fingeren på noe – 1. Ha en anelse om noe men ikke kunne peke på 
hva 2. jf, ikke ha noe å sette fingeren på; (jf, sette fingeren på noe). 
Ikke kunne si nei – Være (for) ettergivende; være (for) snill av seg; (jf, ikke være nei i 
noens munn); (jf, ikke ville ta nei for et nei); (jf, nei, takk sann). 
Ikke kunne styre seg / du kan visst ikke styre deg – Jf, styre seg. 
Ikke kunne stå inne for noe – 1. Ikke kunne garantere noe 2. ikke kunne vedkjenne 
seg el. godta noe; (jf, stå inne for noe); (jf, stå og falle med noen / noe).   
Ikke kunne svare på stående fot – Jf, på stående fot; (jf, stå på reisefot). 
Ikke kunne ta øynene vekk fra noen / noe – Noen / noe er så pen(t) at man bare må se. 
Ikke kunne tillate seg så mange sprell / med så dårlig lønn kan man ikke tillate se så 
mange sprell – Ikke ha råd til utskeielser el. kostbare påfunn.   
Ikke la noe gå inn på seg – Ikke ta seg nær av noe; gjøre seg hard; (jf, være 
hardhudet); (jf, gjøre seg hard); (jf, ta noe inn over seg). 
Ikke la noe gå upåaktet hen – 1. Ikke skje uten at det blir påaktet, lagt merke til el. 
påskjønnet 2. ikke la noe negativt skje uten at man tar igjen.  
Ikke la noen dø i synden – Jf, ikke dø i synden; (jf, dø i synden). 
Ikke la seg avspise med noe / jeg lar meg ikke avspise med tomme løfter – Jf, avspise 
noen med noe; (jf, spise kirsebær med de store); (jf, ete i seg sine ord). 
Ikke la seg be to ganger – Straks si ja til noe; gjøre noe straks; gjøre noe med glede. 
Ikke la seg dupere av noen / noe – Ikke la seg imponere, blende el. bløffe av noen / 
noe; (jf, kjenne sine pappenheimere); (jf, ransake hjerte og nyrer). 
Ikke la seg kikke i kortene – Unngå at noen får rede på ens planer el. hemmeligheter; 
(jf; holde kortene tett til brystet); (jf, legge kortene på bordet).  
Ikke la seg knekke – 1. Ikke la seg bli slått el. beseiret 2. ikke bli slått ut, mismodig el. 
deprimert; (jf, ha vært ute en vinterdag før); (jf, knekke nakken på noen).  
Ikke la seg pille / pelle på nesen – Ikke finne seg i hva som helst; ikke la seg bli herset 
med, (uten å ta igjen); (jf, peke nese av noen); (jf, svare med samme mynt). 
Ikke la seg vippe av pinnen / hun lar seg ikke vippe av pinnen så lett – Jf, vippe noen 
av pinnen; (jf, skyte en hvit pinn etter noe); (jf, stå på pinne (for noen)). 
Ikke la sjansen gå fra seg – Gripe sjansen; benytte muligheten el. den gode 
anledningen; (jf, ta skjebnen i egne hender); (jf, ha lykken med seg).  
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Ikke la sola gå ned over sin vrede – Være snar til å glemme el. tilgi. 
Ikke la vente på seg / resultatet lot ikke vente på seg – Komme raskt; skje raskere enn 
man kunne vente; vise seg straks, (f eks. et mottrekk); (jf, gå som et lyn). 
Ikke lee (på) en finger – 1. Ikke bevege seg; være urørlig 2. ikke foreta seg noe som 
helst; ikke gjøre noe nyttig; (jf, ikke løfte en finger); (jf. telle på fingrene). 
Ikke lee på et øyelokk / hun gikk rundt i trusa uten at noen leet på et øyelokk – Ikke 
reagere; ikke vise noen / noe den minste oppmerksomhet; ikke bry seg. 
Ikke legge fingrene imellom / han la ikke fingrene imellom da han beskrev 
nabolandet – Behandle noen uten hensyn, overbærenhet el. skånsomhet; være hard i 
ord el. handling; uttale seg krast; (jf, ikke spare på kruttet). 
Ikke legge hånd på noen / jeg har ikke lagt hånd på ham – Ikke øve fysisk vold mot 
noen; (jf, legge hånd på noen); (jf, legge hånd på noe). 
Ikke legge noe imellom – Trå til for fullt; bruke harde ord; ikke være nådig; (jf, bruke 
munn (på noen)); (jf, la noen få høre det); (jf, være hardtslående).  
Ikke legge seg borti noe / dette skal ikke du legge deg borti – Ikke bry seg med noe; 
ikke blande seg borti noe; (jf, stikke nesen sin (opp)i noe). 
Ikke legge stein til byrden / jeg vil ikke legge stein til byrden for henne – Ikke gjøre 
en vanskelig situasjon verre (for noen); ikke øke noens bekymringer el. problemer; 
(jf, gjøre vondt verre); (jf, strø salt i såret).  
Ikke legge to pinner i kors (for noen / noe) – Ikke gjøre noen ting; ikke gjøre det 
minste (for å hjelpe noen el. få til noe); (jf, ikke løfte en finger).  
Ikke lenger være blant oss – Være dø; (jf, ligge under torva); (jf, vandre heden). 
Ikke lette på ræva / rumpa / mor får ikke lettet på rumpa og kjøpt nye (2) – 1. Ikke 
rikke seg 2. ikke komme i gang med noe; (jf, være tung i sessen)    
Ikke levne noen ære for to skilling / fem øre – Uttale seg svært nedsettende om noen; 
rakke ned på noen; (jf, stå lavt i kurs (hos noen)); (jf, rakke ned på noen / noe). 
Ikke lide av falsk beskjedenhet – 1.Være meget selvbevisst 2. opptre brautende el. 
blærete; (jf, ikke sette sitt lys under en skjeppe); (jf, en blære). 
Ikke lide noen nød – Ha det bra; ha en god økonomi; (jf, komme på den grønne gren). 
Ikke ligge / stå tilbake for noen (i noe) – Ikke være noen underlegen (i noe); være helt 
på høyden med noen (i noe bestemt); (jf, ikke bli / være noen kastekjepp).    
Ikke ligge i kortene – Jf, noe ligger i kortene; (jf, ha gode kort på hånda).  
Ikke ligge noen til last – Ikke være til byrde el. bry for noen; ikke være avhengig av 
noens omsorg; (jf være en klamp om foten på noen); (jf, et haleheng).  
Ikke ligge på latsiden – 1. Være flittig el. arbeidsom 2. være initiativrik el. 
oppfinnsom; (jf, være flittig som en maur); (jf, gi jernet). 
Ikke ligne grisen – Jf, det / noe ligner ikke grisen; (jf, være helt på trynet). 
Ikke like / fordra trynet på noen – Mislike noen sterkt; (jf, få seg en (midt) på trynet). 
Ikke lukke et øye / jeg har ikke lukket et øye i hele natt (2) – 1. Ikke kunne sove, pga. 
støy el. bekymring 2. være våken fordi man ikke ønsker å legge seg. 
Ikke løfte en finger – Holde seg helt passiv; ikke gjøre den minste innsats, (f eks. for å 
hjelpe el. bidra); (jf, ikke røre en finger); (jf, uten å løfte en hånd).   
Ikke med lett hjerte – Med sorg el. ulyst; mot sin vilje; (jf, med tungt hjerte). 
Ikke med sin beste vilje / ikke med min beste vilje kan jeg forstå hvorfor – Selv om 
man anstrenger seg el. legger godviljen til; (jf, jeg kan ikke fatte og begripe at / hva).  
Ikke meg bekjent – Ikke det jeg vet; ikke det jeg kjenner til; (jf, så vidt meg bekjent). 
Ikke mitt bord – Jf, det er ikke mitt bord; (jf, være sitt ansvar bevist). 
Ikke mæle et ord – Ikke si noen ting; være helt taus; (jf, være taus som graven). 
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Ikke narr meg til å le – Brukes om noe man synes er urimelig, dumt el. helt latterlig. 
Ikke nevne noen / noe med et ord – Ikke omtale noen / noe selv om det ville vært 
naturlig; bevisst unnlate el. unngå å nevne noen / noe; (jf, knipe nebb). 
Ikke noe knussel – La det stå til; her skal det ikke spares på noe; (jf, tute og kjøre).  
Ikke nok med det / ikke nok med at han lyver, han stjeler også – Det er verre enn som 
så; i tillegg kommer; (jf, både det ene og det andre); (jf, hummer og kanari). 
Ikke nøle et sekund – Reagere øyeblikkelig; handle sporenstreks; (jf, på sekundet).  
Ikke nå noen til knærne / anklene – Ha svært dårlige evner i forhold til en annen; ikke 
på langt nær kunne måle seg med noen; (jf, ikke nå / rekke noen til skulderen). 
Ikke ofre noen / noe en tanke – Ikke tenke på noen / noe i det hele tatt; ikke bry seg 
om noen / noe; ikke gå og være redd for (at det går dårlig med) noen / noe. 
Ikke om det gjaldt livet – Under ingen omstendighet; absolutt ikke; uansett hvor mye 
jeg vil el. prøver; (jf, ikke ha en snøballs sjanse (i helvete)). 
Ikke om du kaster det etter meg – Brukes for å uttrykke at man synes noe er dårlig el. 
lite verd at man ikke ville ha det om man fikk det gratis; (jf, få noe kastet etter seg). 
Ikke om jeg står på hodet – Brukes som uttrykk for at noe er absolutt umulig for noen; 
selv om jeg anstrenger meg maksimalt; (jf, ikke om det gjaldt livet); (jf, stå på hodet). 
Ikke over natta – 1. Ikke fra den ene dag til den andre 2. ikke på kort helt kort tid; 
ikke uten videre; (jf, ikke være gjort i en håndvending); (jf, sove på noe).  
Ikke overlate noe til tilfeldighetene – Planlegge alt til minste detalj; sikre at ikke noe 
uforutsett skjer; (jf, et tilfeldighetenes spill); (jf, skjebnens tilskikkelser).  
Ikke pakke det / sine ord inn i bomull – Si det / noe rett ut, uten skånsel el. hensyn; 
(jf, pakke noe inn i bomull); (jf, ta bladet fra munnen); (jf, synge ut (om noe)).    
Ikke på en evighet – Ikke på svært lang tid; (altfor) lenge siden; (jf, det er evigheter 
siden); (jf, være noen evig takknemlig); (jf, en evig runddans); (jf, en evighet). 
Ikke på langt nær – Langt ifra; ikke tilnærmelsesvis; slett ikke; på ingen måte, (nok el. 
godt nok); (jf, ligge tilbake å ønske); (jf, være bare en vits). 
Ikke på tørre møkka / han gir seg ikke på tørre møkka – Brukes om det å holde ut og 
aldri gi seg; ikke for noen pris; (jf, kjempe med nebb og klør). 
Ikke på vilkår – Under ingen omstendigheter; ikke i noe tilfelle; (jf, aldri i verden). 
Ikke på år og dag – Ikke på svært lenge; ikke på mange år; (jf, år ut og år inn). 
Ikke rekke / nå noen til skulderen / skuldrene – 1. Være mye kortere enn noen 2. ikke 
på langt nær kunne måle seg med noen; (jf, ikke nå noen til knærne / anklene). 
Ikke rekke å si kake (før) – Skje før noen rekker noe som helst, (særlig, tenkt seg om). 
Ikke rekke å snu seg (før) – (Nesten) ikke rekke å bli ferdig med det ene før det neste 
skjer, kommer el. må gjøres; (jf, løpe beina av seg); (jf, ha mange jern i ilden). 
Ikke renne dørene ned hos noen – Ikke besøke noen særlig ofte; komme (for) sjelden 
til noen; (jf, renne dørene ned hos noen); (jf, sette noen stolen for døra).    
Ikke rette / endre så mye som et komma – Overhodet ikke rette / endre noe som helst.  
Ikke ri den dagen man saler / den karen rir ikke den dagen han saler – Være lenge om 
å komme til konkret handling; bruke lang tid på å treffe en beslutning.  
Ikke rikke seg / ikke rikke på seg / sleden rikket seg ikke (1) – 1. Ikke røre, bevege el. 
flytte seg 2. ikke gå, reise el. flytte noe (annet) sted; (jf, ikke lee (på) en finger). 
Ikke rippe opp i noe – 1. Ikke ta opp noe på nytt 2. la noe kjedelig være glemt. 
Ikke rive snerken av grøten / han river ikke akkurat snerken av grøten – Brukes om å 
være tafatt el. lite handlekraftig; (jf, ikke ri den dagen man saler).   
Ikke røre en finger – Jf, ikke løfte en finger; (jf, ikke ha noe å henge fingrene i).  
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Ikke røre seg av flekken – Bli stående rolig; stå pal; ikke bevege seg bort; (jf, på 
(flyvende) flekken); (jf, stå / ligge / sitte pal).  
Ikke se bunnen på noe – Ikke se enden el. slutten på noe; føle at man aldri blir ferdig. 
Ikke se lenger enn nesen rekker – Være kortsynt; mangle fremsynthet; (jf. ikke kunne 
se utover sin egen nesetipp); (jf, ikke ha funnet opp kruttet). 
Ikke se på noen / noe med blide øyne – Være avvisende overfor noen / noe; bedømme 
noen / noe strengt; være kritisk til noen / noe; (jf, ikke være nådig). 
Ikke se skogen for bare trær – 1. Være så opptatt av enkelte deler og detaljer at man 
ikke kan se helheten 2. ikke se det som er lett å se el. ligger rett foran nesen på en. 
Ikke se snurten av noen / noe – Ikke se antydning av noen / noe; ikke få et glimt av 
noen / noe; (jf, være som å lete etter en nål i en høystakk). 
Ikke se ut / hun ser ikke ut – Se fæl ut; være rar å se på; (jf, noen / noe ser ikke ut).  
Ikke se ut i måneskinn (noen / noe) – 1. Se forferdelig ut; være stygg 2. være dårlig 
utført el. laget; (jf, du ser ikke ut); (jf, se ut som et takras). 
Ikke selge seg lett – Gjøre tapper motstand; ikke være lett å slå el. vinne over; (jf, 
selge seg dyrt); (jf, kjempe som en løve); (jf, slåss så fillene fyker). 
Ikke selge skinnet før bjørnen er skutt – Jf, selge skinnet før bjørnen er skutt. 
Ikke sette noen i klemma – Jf, sette noen i klemma; (jf, komme / være i en klemme). 
Ikke sette sin fot / sine bein et sted – Jf, der setter jeg ikke mine bein (mer). 
Ikke sette sitt lys under en skjeppe – Ikke være redd for, tilbakeholdende med el. 
beskjeden mht å vise sine evner og ferdigheter; ikke unnlate å fremheve det man er 
god til; (jf, sette sitt lys under en skjeppe); (jf, være stor på det). 
Ikke si et kvekk / mukk / kvidder / pip / ord – Overhodet ikke si noe; være fullstendig 
taus; (jf, ikke gi en lyd fra seg); (jf, vare taus som graven). 
Ikke si et skjevt ord / hun har ikke sagt et skjevt ord til noen – Ikke si noe som kan 
oppfattes negativt el. sårende; (jf, være godheten selv). 
Ikke sitte med hendene i fanget – Være aktiv og foretaksom; ikke nøle med å gripe 
inn; (jf, være full av krutt); (jf, ikke ligge på latsiden); (jf, en handlingens mann). 
Ikke skjære alle over en kam – Jf, skjære alle over en kam.  
Ikke skjønne (mer enn) katta – Ikke skjønne det slag; ikke forstå noe som helst.  
Ikke skjønne bæret – Ikke forstå el. begripe noe som helst, (selv om det er enkelt). 
Ikke skjønne flisa – Ikke skjønne det grann; ikke forstå noe som helst (av noe). 
Ikke skjønne halvparten / jeg skjønner ikke halvparten – Slett ikke skjønne på langt 
nær alt; ikke skjønne stort; (jf, ikke være halvparten så bra). 
Ikke skjønne seg på noe – Ikke ha kunnskaper om noe (spesielt); ikke fo 
rstå el. begripe noe (bestemt); (jf, det / noe ligger ikke for noen). 
Ikke skjønne seg på noen / jeg skjønner meg ikke på deg – 1. Ikke skjønne hvordan 
noen er, tenker el. handler 2. ikke forstå hvorfor noen gjør så rare el. dumme ting. 
Ikke skjønne tegningen – Ikke oppfatte situasjonen; ikke forstå hvordan ting faktisk 
forholder seg; (jf, skjønne tegningen); (jf, være ute på viddene). 
Ikke skremme vannet av noen / dette RBK laget skremmer ikke vannet av noen – Ikke 
virke særlig fryktinngytende; ikke få noen til å føle seg underlegen el. som taper. 
Ikke skue hunden på hårene – Ikke dømme el. vurdere et menneske etter utseende; 
ikke la seg lure av det ytre; ikke lettvint bedømme noen (og dermed få seg en 
overraskelse); (jf, den som ler sist, ler best); (jf, granske hjerte og nyrer). 
Ikke sky hverken ild eller vann – Ikke frykte noen fare; være aldeles uredd el. 
fryktløs; (jf, hverken frykte gud eller fanden); (jf, sky noen / noe som pesten). 
Ikke sky noe (middel) – Gjøre hva som helst; om nødvendig ty til ufine midler.  
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Ikke sky noen anstrengelser – Gjøre alt man kan, av slitt, oppofrelser el. påfunn.    
Ikke skyte på pianisten – Jf, skyt ikke på pianisten; (jf, rette baker for smed). 
Ikke slippe noen / noe av syne – Jf, tape noen / noe av syne; (jf, et syn). 
Ikke slippe noen / noe med øynene – Hele tiden se el. følge med noen / noe.  
Ikke slite helsa av seg – Ikke arbeide el. anstrenge seg særlig hardt; ikke gidde å ta i.  
Ikke slite ræva av seg / han sliter ikke ræva av seg – Ta det med ro; dovne seg. 
Ikke slite ut dørstokken hos noen – Jf, ikke tråkke dørstokken ned hos noen. 
Ikke snakk om – Jf, ikke tale om; (jf, det kommer ikke på tale). 
Ikke snakke (for) høyt om noe – 1. Ikke nevne el. snakke om noe kontroversielt el. 
anstøtelig i andres påhør el. offentlig 2. ikke vente seg for mye av noe; ikke være (for) 
optimistisk el. skrytende; (jf, holde munnen sin); (jf, holde seg på jorda). 
Ikke snakke samme språk – 1. Ikke forstå hverandre, pga. ulike holdninger, 
referanserammer el. verdier 2. ikke ha felles oppfatning av en sak, og derfor ikke lett 
nå frem til enighet; (jf, komme fra hver sin planet).  
Ikke snu på skillingen – Jf, snu på skillingen; (jf, spare på skillingen og la dollaren gå) 
Ikke spare på konfekten – 1. Bruke raust av sjokoladen 2. gå hardt på; gi noen hard 
behandling 3. gi noen hard medfart; skjenne kraftig på noen, (jf, ta hardt i). 
Ikke spare på kruttet – 1. Ikke spare på kreftene el. virkemidlene 2. komme med 
sterke uttalelser el. kritikk; (jf, holde kruttet tørt); (jf, en kruttønne). 
Ikke spille noen rolle – 1. Ikke ha noe å si; ikke bety noe, (jf, det spiller ingen rolle) 2. 
ikke ha noen oppgave å utføre; være uten betydning, (jf, spille en viktig rolle). 
Ikke spytte i glasset – Ta godt for seg av drikkevarer; være glad i en dram; (jf, være 
sid på flaska); (jf, drikke som en svamp); (jf, drikke noe som vann). 
Ikke stekke til – 1. Ikke være nok el. tilstrekkelig (mengde) 2. ikke være bra nok el. 
tilstrekkelig flink; (jf, se seg lei på noen / noe); (jf, en underdog). 
Ikke stikke seg frem – Jf, stikke seg fram; (jf, holde seg i bakgrunnen). 
Ikke stikke så dypt – 1. Ikke være så alvorlig ment, (f eks. utbruddet) 2. ikke være 
særlig godt forankret, (f eks. vennskapet); (jf, ta lett på noe / ting). 
Ikke stikke under stol / det skal ikke stikkes under stol at … – Ikke bevisst holde noe 
skjult; ikke fortie noe; ikke holde noe tilbake, (opplysninger, viten, problemer); (jf, 
stikke under stol); (også: under stolen); (jf, falle mellom to stoler). 
Ikke strekke seg lenger enn skinnfellen rekker – 1. Ikke gå ut over det man har 
økonomisk evne til 2. ikke påta seg mer enn evner og omstendigheter tillater. 
Ikke strekke til / han føler at han ikke strekker til i stillingen (2) – 1. Ikke være nok; 
ikke være tilstrekkelig; ikke forslå 2. ikke være god el. dyktig nok; ikke duge. 
Ikke stå distansen – Jf, stå distansen; (jf, tåle en støyt / trøkk). 
Ikke stå i menneskelig makt – Være fullstendig umulig (å greie); (jf, ikke være 
menneskelig mulig); (jf, ingen makt på jord (skal få meg til å)). 
Ikke suge noe av eget bryst / dette har du ikke sugd av eget bryst – Ikke finne på noe 
av seg selv; ikke komme på el. tenke ut noe selv, (men sitere el. plagiere noen). 
Ikke så mye at det gjør noe / hun er ikke så pen at det gjør noe – Bare i liten el. 
ubetydelig grad el. omfang; bare sånn passe; (jf, være på det jevne). 
Ikke ta av / nå gjelder det å ikke ta av – Ikke bli for ivrig el. oppglødd; ta noe med 
fatning; (jf, ta av); (jf, holde seg på jorda). 
Ikke ta den tonen – Ikke snakk slik, (surt el. uforskammet) til meg; demp deg litt. 
Ikke ta det / noe (så) tungt – 1. Ikke la det / noe gå innpå seg; ikke ergre seg særlig 
over noe 2. ikke ta noe særlig alvorlig; ikke gå særlig opp i noe; (jf, ta noe tungt).   
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Ikke ta det / noe ille opp / du må ikke ta det ille opp, men broren din er en tosk – Jf, ta 
noe ille opp; (jf, være nærtagende); (være tynnhudet).  
Ikke ta fem øre for å gjøre noe – Ikke vike tilbake for å gjøre noe; (jf, ikke fem flate 
øre); (jf, ikke for fem øre); (jf, ikke en rød øre). 
Ikke ta i sin munn – Jf, det ordet vil jeg ikke ta i min munn. 
Ikke ta munnen for full / for ikke å ta munne for full – Jf, ta munnen for full. 
Ikke ta nei for et nei / hun tar ikke et nei for et nei – Ikke godta et avslag; ikke gi seg; 
forsøke på nytt; (jf, ikke være nei i noens munn); (jf, holde munn).  
Ikke ta noe bokstavelig / du må ikke ta det for bokstavelig – Jf, ta noe bokstavelig.    
Ikke ta noe for gitt – Ikke ta noe som en selvfølge; ikke forutsette noe uten grunn; (jf, 
det er ikke gitt at); (jf, gjøre regning uten vert); (jf, skjelle noen huden full). 
Ikke ta noe for god fisk – Jf, ta noe for god fisk; (jf, hoppe på noe).  
Ikke ta notis av noen / noe – 1. Ikke legge merke til el. ense noen / noe 2. ikke 
bekymre seg el. bry seg om noen / noe; (jf, ta notis av noen / noe). 
Ikke ta på noen / noe med silkehansker – Jf, ta på noen / noe med silkehansker. 
Ikke ta på noen med blide hender – Jf, ta på noen med blide hender. 
Ikke ta seg nær av noe – Ikke la noe gå inn på seg, (følelsesmessig), (f eks. hverken 
bli såret, fornærmet el. lei seg); (jf, ta seg nær av noe); (jf, være tykkhudet). 
Ikke ta smålige hensyn – Ikke være knuslete, nøyeregnende el. pedantisk; ikke bry 
seg om detaljer el. småting; (jf, se stort på noe / det).  
Ikke ta sorgene på forskudd – Ikke bekymre seg på forhånd, (vanligvis går det bra); ta 
problemene når de eventuelt dukker opp; (jf, den tid, den sorg). 
Ikke ta tukt / han er som hønsefuglene, han tar ikke tukt – Ikke bli bedre av å få ris, 
kjeft el. straff; (jf, ikke bite på noen), (jf, være tykkhudet). 
Ikke tale / tjene til noens gunst – Jf, tale / tjene til noens gunst. 
Ikke tale om – Brukes for å understreke at man ikke under noen omstendigheter vil 
akseptere el. gå med på noe; det er helt utelukket; (jf, ikke snakk om).  
Ikke tale til noens / noes fordel – Jf, tale til noens / noes fordel. 
Ikke tenke lenger enn nesen rekker – 1. Være korttenkt; mangle fremsynthet 2. si el. 
gjøre noe uoverveid el. overilt, (til skade for noen / noe el. seg selv). 
Ikke ti ville hester kan få ham til det – Overhodet ingen el. ingenting kan få ham til 
det; det vil han ikke gjøre under noen omstendigheter; (jf, ikke for noen pris).    
Ikke til dags dato – Ikke hittil; ikke til denne dag, (og dagens dato). 
Ikke til å være i hus med – Jf, ikke være til å være i hus med; (jf, holde hus). 
Ikke tjene til salt i suppa – Jf, ikke ha til salt i maten / (suppa / grøten); (jf, ikke ha det 
for fett); (jf, være smalhans). 
Ikke trenge snu på skillingen – Ha god råd; leve i gode kår; (jf, snu på skillingen). 
Ikke tro noe er verdens navle – Jf, verdens navle; (jf, stirre på sin egen navle).  
Ikke tro noen lenger enn til tennene – Ha begrenset tillit til noen. 
Ikke tro på julenissen – Brukes om ikke å være naiv el. lettlurt; (jf, tro på julenissen). 
Ikke tro sine egne ører / jeg kunne ikke tro mine egne ører – Være overrasket over el. 
ha vanskelig for å fatte el. tro at det (man hører) kan være riktig el. kan stemme. 
Ikke tro sine egne øyne – Være svært overrasket over el. ha vanskelig for å fatte el. 
tro at noe (man ser) kan være riktig el. kan stemme; (jf, jeg kunne ikke tro mine -). 
Ikke trå noen for nær – Jf, trå noen for nær; (jf, forstyrre / røre noen sirkler). 
Ikke tråkke dørstokken ned hos noen / du tråkker ikke akkurat dørstokkene ned – Ikke 
besøke noen særlig ofte; komme (for) sjelden til noen. 
Ikke tørre åpne kjeften – 1. Ikke tørre si noe el. snakke 2. ikke tørre si imot el. klage. 



                                                               
 

364 

Ikke tøy strikken for langt – Jf, tøye strikken; (jf, gå for langt). 
Ikke tåle dagens lys – 1. Være ufin, uhederlig el. kriminell; (om handlemåte) 2. være 
så dårlig, lite presentabelt el. effektivt at det ikke kan vises frem el. offentliggjøres.  
Ikke tåle sammenligning med noe – Være mye dårligere enn noe; (jf, ikke kunne måle 
seg med noe); (jf, i sammenligning med); (jf, uten sammenligning for øvrig). 
Ikke tåle synet av noen / hverandre – Ikke orke å ha noe med noen / hverandre å 
gjøre; (jf, klore øynene ut på noen / hverandre); (jf, være som hund og katt).   
Ikke ueffen – Ikke verst; nokså bra; ganske smart; (jf, slett ikke ueffen). 
Ikke unne noen smøret et på brødet – Være grådig el. knipen overfor noen; være 
gjerrig; (jf, tenke (bare) på sitt eget ve og vel); (jf, en gnier). 
Ikke utfordre skjebnen – Ikke gjøre noe vågalt som lett kan gå galt; ikke løpe en 
tåpelig risiko; (jf, utfordre skjebnen); (jf, bruke vettet). 
Ikke vekke den slumrende løve – 1. Ikke provosere noen som normalt er rolig og 
fredsommelig 2. ikke blande seg inn i en sak el. situasjon og dermed skape unødige 
vanskeligheter el. problemer; (jf, opp som en løve, ned som en skinnfell). 
Ikke verdens undergang – Jf, ikke være verdens undergang; (jf, verdens undergang). 
Ikke vike en hårsbredd – Ikke vike det minste; overhodet ikke gi etter (for noe). 
Ikke vike en tomme – Stå fast på sitt standpunkt; (jf, ikke fire en tomme). 
Ikke ville ha noe sittende på seg / dette vil jeg ikke ha sittende på meg – Ikke ufortjent 
la seg bli beskyldt el. mistenkt for noe; ikke ville leve med et feilaktig rykte om noe. 
Ikke ville ha vært i noens sko – Ikke ville ha vært i noens sted el. situasjon; (jf, hvis 
jeg var i dine sko); (jf, ikke ville være i noens bukser). 
Ikke ville høre på det øret / hun ville ikke høre på det øret – Avvise det en annen 
nevner; ikke ville ta hensyn til det som blir påpekt; (jf, vende det døve øret til). 
Ikke ville høre tale / snakk om / jeg vil ikke høre snakk om betaling – Avvise el. avslå 
noe; slett ikke ville akseptere noe, (f eks. et høflig tilbud); (jf, ikke tale om).  
Ikke ville noen ende ta / dette vil jo ingen ende ta – (Synes) ikke å ville ta slutt; virke 
som noe vil vare evig, (om noe irriterende, plagsomt el. kjedelig). 
Ikke ville rikke seg – 1. Ikke ville røre el. bevege seg 2. ikke (gi tegn til) å ville gå el. 
forlate plassen sin 3. jf, ikke være til å rikke; (jf, ikke lee (på) en finger). 
Ikke ville se noen for sine øyne (mer) – Ikke ville ha noe som helst med noen å gjøre 
(mer); bryte enhver forbindelse med noen; avsky noen, (pga. svik el. krenkelse). 
Ikke ville seg / det ville seg ikke – Ikke lykkes el. klaffe; ikke gå som planlagt. 
Ikke ville ta nei for et nei – Jf, ikke ta nei for et nei; (jf, nei, nå gir jeg meg over). 
Ikke ville ta i noen / noe med en ildtang – Overhodet ikke ville ha noen befatning med 
noen / noe; holde seg langt unna noen / noe, (pga. vemmelse, avsky el. forakt).  
Ikke ville ta i sin munn – Jf, det ordet vil jeg ikke ta i min munn. 
Ikke ville trå over dørstokken hos noen – 1. Ikke ville besøke noen 2. ikke like el. ha 
tillit til noen; (jf, ikke tråkke dørstokken ned hos noen).  
Ikke ville ut med språket – 1. Ikke ville røpe sin viten el. sitt synspunkt 2. ikke ville 
tilstå; (jf, ut med språket); (jf, jf. holde munn / kjeft).   
Ikke ville vite av noe – Ikke ville kjennes ved noe; ikke ville akseptere noe.  
Ikke ville vite av noen / hun er gravid, men faren vil ikke vite av barnet – Ikke ville 
kjennes ved noen; ikke ville ha noe med noen å gjøre. 
Ikke ville være i noens bukser – Ikke ville være i noens sted; ikke ville være i noens 
situasjon, (f eks. når noe blir kjent); (jf, være i noens sko). 
Ikke vite (hverken) ut eller inn – Jf, hverken vite ut el. inn. 
Ikke vite av seg – Ikke være fullt bevisst; (jf, være fra seg). 
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Ikke vite bedre (enn) / de gir barna sine juling, for de vet ikke bedre (2) – 1. Ikke være 
bedre informert; være så naiv å tro 2. gjøre noe ureflektert el. uten å ta kritisk stilling.  
Ikke vite foran og bak på noe – Jf, ikke vite opp ned på noe; (jf, være i villrede). 
Ikke vite hva man skal tro / hun vet ikke lenger hva hun skal tro – 1. Være usikker på 
hva som er tilfelle el. sannheten 2. ha mistanke om noe; (jf, ane uråd). 
Ikke vite hva som kommer rundt neste sving – Ikke vite hva som vil skje el. dukke 
opp, (i livet); (jf, skjebnens luner); (jf, ha noe hengende over hodet). 
Ikke vite hverken att eller fram – Være rådvill; ikke begripe hvordan man skal løse el. 
komme ut av noe; (jf, male seg (selv) opp i et hjørne; (jf, være i villrede). 
Ikke vite hvilket bein man skal stå på – 1. Være overstrømmende glad; være utav seg 
av glede 2. være så usikker el. forvirret at man ikke vet hvordan man skal reagere 3. 
være sterkt i tvil om sin holdning til en sak; (jf, holde beina på jorda). 
Ikke vite hvor man har noen – Jf, vite hvor man har noen; (jf, en gåte). 
Ikke vite hvor man skal gjøre av seg – 1. Ikke vite hvor man skal gå el. gjemme seg 
hen 2. bli svært flau el. forlegen, (jf, være ved (nær ved) å dø av skam). 
Ikke vite hvor man skal slutte og begynne – Ikke vite hvordan man skal gå frem el. 
komme i gang med noe; være overveldet av omfang el. kompleksitet.  
Ikke vite om man skal le eller gråte – 1. Ikke riktig vite hvordan man skal reagere, 
(ved noe leit) 2. brukes for å gi uttrykk for at man synes noe er dumt el. latterlig.   
Ikke vite opp ned på noe – Ikke forstå noe av noe, (f eks. teknisk); ikke skjønne 
hvordan noe virker; (jf, ligge for høyt for noen); (jf, ikke ha snøring). 
Ikke vite ordet av det før / vi visste ikke ordet av det før det kom et skudd – Brukes 
for å uttrykke at noe skjer plutselig; ikke få sanset seg; ikke få forberedt seg (på noe); 
(jf, før vi vet ordet av det); (jf, komme som julekvelden på kjerringa). 
Ikke vite sin arme råd – Overhodet ikke vite hva man skal gjøre el. finne på; være 
fortvilt el. rådløs; (jf, jeg vet ikke min arme råd); (jf, hverken vite ut eller inn). 
Ikke vokse på trær / gode keepere vokser ikke på trær – Ikke forekomme ofte; være 
svært sjelden; være vanskelig å skaffe; (jf, noe vokser ikke på trær). 
Ikke være / få ørens lyd – Ikke være mulig å høre noe på grunn av støy el. bråk; (jf, 
det er ikke ørens lyd å få); (jf, holde seg for ørene). 
Ikke være / holde seg for god til noe – 1. Ikke føle seg for fin til noe 2. delta el. gjøre 
det samme som alle andre; (jf, ha jord / møkk under neglene). 
Ikke være all verden – 1. Ikke være så vanskelig el. mye 2. ikke være særlig bra el. 
imponerende; (jf, være så lett som ingenting); (jf, du verden). 
Ikke være annet enn skinn og bein – Være svært tynn; være radmager. 
Ikke være av samme kaliber – Jf, en kaliber / kaliber; (jf, være av samme ulla). 
Ikke være av veien / en pils nå ville ikke være av veien – Være passende el. 
kjærkommen; (jf, passe som fot i hose); (jf, gå veien).  
Ikke være bare fryd og gammen – Ikke bare være fornøyelse og glede, (men også 
alvor el. ubehag); (jf, livet er ingen dans på roser); (jf, ha gode dager).   
Ikke være bleik / kom igjen, ikke vær bleik – Ikke være feig el. redd. 
Ikke være bleik for noe – Ikke være redd for noe; ikke nøle med å ta fatt på hva det 
skal være; (jf, være svetten av seg); (jf, han er ikke snau); (jf, han er gutten sin). 
Ikke være borte / han er slett ikke borte, den gutten – Vite å greie seg; være flink el. 
smart; ikke være dårlig; (jf, tåle en støyt / trøkk); (jf, være borte). 
Ikke være bryet verdt – Ikke betale seg; ikke gi så mye igjen at det er innsatsen verdt.   
Ikke være comme il faut (fr) – Ikke være passende el. korrekt; ikke sømme seg. 
Ikke være daglig / vanlig kost – Jf, ikke være hverdagskost.  
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Ikke være den skarpeste kniven i skuffen – Ikke være særlig god, klok el. dyktig; (jf, 
være kniven); (jf, være krig på kniven); (jf, få kniven). 
Ikke være den store susen – Jf, ikke bli den helt store susen; (jf, leve i sus og dus). 
Ikke være en skygge av tvil – Ikke være den minste tvil; være absolutt sikkert. 
Ikke være et av vårherres beste barn – Være uregjerlig el. uhederlig, evt. kriminell; 
(jf, han er ikke mors beste barn); (jf, et barn av sin tid). 
Ikke være et hår bedre (selv) – Overhodet ikke være bedre (selv); være likeså dårlig. 
Ikke være etter noens smak – Jf, være etter noens smak; (jf, ha dårlig smak). 
Ikke være for katten – 1. Være god el. dyktig; (og må tas på alvor) 2. ikke være å 
forakte; (jf, ikke være borte); (jf, ikke være å kimse av).  
Ikke være for kjekk / bråkjekk / du må ikke være for kjekk – Ikke være for freidig, 
brautende el. selvgod; (jf, en kjekkas); (jf, kjekke seg). 
Ikke være for mye sagt – Slett ikke være noen overdrivelse; være helt berettiget å gi 
uttrykk for; (jf, det / noe er gudsens sanning); (jf, en sannhet med modifikasjoner).  
Ikke være for rask på labben – Ikke handle overilt; tenke før man handler.   
Ikke være født i går / hun er ikke født i går – Slett ikke være dum el. naiv; ikke være 
uten evner el. erfaring; være i stand til å greie det meste; (jf, du er vel ikke født i går).   
Ikke være gjort i en håndvending – Ikke kunne gjøres på kort tid el. veldig lett; ta litt 
tid; (jf, være gjort i en håndvending); (jf, få / ha noe å bryne seg på).  
Ikke være gjort i en snarvending – Ikke kunne gjøres raskt el. uten (små) problemer. 
Ikke være gjort over natta – Ikke la seg gjennomføre plutselig el. uten videre; kreve 
litt tid el. planlegging; (jf, kreve sin mann); (jf, ha tiden for seg). 
Ikke være god tone – Ikke være vanlig måte å oppføre el. uttrykke seg på; (jf, skikk 
og bruk); (jf, slå an tonen); (jf, ta skikken der man kommer). 
Ikke være god å bites med – Ikke være lett å være i klammeri med el. vinne over i en 
krangel; (jf, når krybba er tom bites hestene); (jf, en hardhaus).  
Ikke være god å hanskes med – Ikke være lett å håndtere; ikke være lett å ha med å 
gjøre; (jf, ta hansken opp / ta opp hansken); (jf, kaste hansken). 
Ikke være god å klå seg på – Jf, ikke være lett å skubbe seg på; (jf, en kraftkar).  
Ikke være grepet ut av luften – Jf, ta / gripe noe ut av løse lufta.  
Ikke være halvparten så bra / flink – Ikke være på langt nær så bra / flink; være mye 
dårligere, (jf, ikke skjønne halvparten); (jf, ikke henge med i svingene).    
Ikke være helt av veien – Ikke være så dumt; være relevant; (jf, være på sin plass).   
Ikke være helt fin i kanten / bankens aktiviteter er ikke helt fine i kanten (2) – 1. Ikke 
være (helt) til å stole på, (karaktermessig el. ideologisk) 2. ikke være helt akseptabel; 
være kritikkverdig; (jf, være frynsete i kantene); (jf, fint som snus).   
Ikke være helt god – Ikke være helt normal el. til å stole på; være kritikkverdig, (om 
person); (jf, han er litt av en type); (jf, hun er verdt sin vekt i gull).  
Ikke være helt riktig i hodet – Ikke være helt normal; (jf, ikke være riktig vel bevart). 
Ikke være helt stueren – 1. Ikke være helt renslig, (hund el. katt) 2. ikke være fullt ut 
godtatt; ikke leve helt opp til de regler og den tone som gjelder i en gruppe el. et fag.  
Ikke være helt stø på beina – 1. Være ustødig; ha lett for å falle 2. være påvirket av 
alkohol el. (lettere) beruset; (jf, rave omkring / rundt i fylla); (jf, være stø som fjell).  
Ikke være herre over noe – 1. Ikke ha kontroll over noe, (f. eks. den genetiske 
utvikling) 2. ikke kunne styre el. bestemme over noe, (f eks. situasjonen el. sine egne 
reaksjoner); (jf, bli herre over noe); (jf, være situasjonens herre).  
Ikke være herre over seg selv – Ikke ha (full) selvkontroll; ikke vite hva man gjør; 
være utilregnelig; (jf, være sin egen herre); (jf, ikke kunne styre seg). 
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Ikke være hold i noe / det er ikke hold i den påstanden – Noe er ikke riktig; noe er 
usant, (f eks. et rykte); (jf, være borti staur og vegger); (jf, en ryktesmed). 
Ikke være hugget / hogd i stein – Ikke være bestemt for evig; ikke være umulig å 
forandre el. vurdere på nytt; (jf, tenke seg om to ganger); (jf, snu hver stein). 
Ikke være hverdagskost – 1. Jf, en hverdagskost 2. være svært uvanlig, ikke skje el. 
forekomme ofte; (jf, være uvant kost (for noen)); (jf, ha noen i kosten).  
Ikke være høy i hatten / nå er han ikke lenger så høy i hatten (3) – 1. Føle seg redd, 
usikker el. underlegen 2. være skuffet el. nedslått 3. ikke (lenger) være så kjepphøy. 
Ikke være i form – 1. Ikke være helt frisk; føle seg uvel 2. ikke være på sitt beste 
idrettslige nivå; (jf, ha sitt å slite med); (jf, være i god form); (jf, finne formen).  
Ikke være i vater – 1. Ikke være i vannrett stilling 2. være ute av likevekt; være i 
psykisk ubalanse; (jf, ha sitt å stri med); (jf, gå vilt for seg). 
Ikke være in / denne møbleringen er ikke in lenger – Ikke være moderne el. populær.   
Ikke være kar om å / jeg er ikke kar om å huske det – Ikke være i stand til å; ikke 
greie å, (f eks. finne noe); (jf, være ute av stand til noe); (jf, det koster å være kar). 
Ikke være lett å bli klok på – Jf, ikke bli klok på noen; (jf, være / bli like klok). 
Ikke være lett å fordøye – 1. Være tungt fordøyelig (om mat) 2. ikke være lett å 
bearbeide i tankene, forstå el. absorbere, (stoffet); 3. ikke være enkel å tåle el. godta (f 
eks. kritikken); (jf, være hard å fordøye); (jf, være hard kost). 
Ikke være lett å skubbe seg på / Kolberg er ikke lett å skubbe seg på (2) – 1. Ikke 
være lett å slå el. knekke 2. ikke være lett å takle el. ha med å gjøre. 
Ikke være lett å svelge – Jf, være tung å svelge; (jf, svelge all (sin) stolthet). 
Ikke være mange sure sild verdt – Være utmattet; være nedstemt el. motløs; (jf, ikke 
være verdt to sure sild); (jf, være død som en sild). 
Ikke være med i beregningen / dette snøværet var ikke med i beregningen – Ikke være 
forutsatt; ikke være regnet med, tatt hensyn til el. husket på. 
Ikke være menneskelig mulig – Være fullstendig umulig (å gjøre); være utenfor det 
noe menneske kan greie, (jf, ikke stå i menneskelig makt). 
Ikke være mer enn et menneske – 1. Bare være et menneske, med sine følelser, feil og 
svakheter 2. ikke greie det umulige; (jf, være et menneske av kjøtt og blod). 
Ikke være mer enn rett og rimelig – Være god grunn for noe; være riktig, rettferdig el. 
på sin plass; (jf, få som fortjent); (jf, være noen vel unt). 
Ikke være mors beste barn – Jf, han er ikke mors beste barn; (jf, være bare barnet). 
Ikke være mye å bli klok av – Ikke skjønne noe av det (man blir forelagt); ikke være 
lett å forstå el. tolke; (jf, ligge for høyt for noen); (jf, ikke skjønne filla). 
Ikke være mye å skryte av – Ikke være verdt å fremheve; ikke være særlig 
imponerende; (jf, ikke være noe å skrive hjem om); (jf, rose noen / noe i høye toner). 
Ikke være mørkredd / mørkeredd – 1. Ikke føle angst el. ubehag ved å være omgitt av 
mørke 2. ikke være redd for å gjør noe dristig el. ta opp diskusjon med autoriteter.  
Ikke være nei i noens munn / det var ikke nei i hennes munn – 1.Være mer enn villig 
til å være med på el. gjøre noe (spesielt) 2. gi uttrykk for sin fulle støtte el. aksept. 
Ikke være noe for øyet – Være mindre pen; ikke være mye å se på, (noen / noe); (jf, 
ikke være noen pryd for øyet); (jf, en se ut som et fugleskremsel). 
Ikke være noe hokuspokus – 1. Ikke være noe fiksfakseri 2. ikke være særlig 
vanskelig el. mystisk; (jf, et hokuspokus); (jf, gjøre noe hokuspokus).  
Ikke være noe i veien med noen / noe – Ikke være noe spesielt galt el. feil med noen / 
noe; ikke være noe spesielt som står på; (jf, hva er i veien); (jf, det er noe i veien). 



                                                               
 

368 

Ikke være noe lys / han er ikke akkurat noe lys – Ikke være noe særlig (boklig) 
begavet; ikke være særlig klok el. oppfinnsom; (jf, ikke ha funnet opp kruttet). 
Ikke være noe man snyter ut av nesen / slikt er ikke snytt ut av nesen – Ikke være noe 
som er lett å oppnå el. skaffe seg; ikke være noe man kan gjøre i en håndvending; (jf, 
være som snytt ut av nesen på noen); (jf, kreve sin mann). 
Ikke være noe om å gjøre – Jf, det er ingenting om å gjøre; (jf, være mye om å gjøre). 
Ikke være noe sesam / tiltaket ble ikke noe sesam – Ikke være noen trylleformular; 
ikke være noe som på en lettvint måte gir adgang el. muligheter til noe; (jf, et sesam). 
Ikke være noe sjakktrekk – Brukes om noe man oppfatter som dumt el. uoverveid; 
være en tabbe; (jf, et sjakktrekk); (jf, gå i baret); (gjøre noe i beste mening). 
Ikke være noe tess / saga er ikke noe tess / han er ikke noe tess – Være dårlig; ikke 
være til særlig hjelp; (jf, være lite tess); (jf, ikke ha mye å fare med);  
Ikke være noe å bli feit av – 1. Ikke være kost som man legger på seg av 2. ikke være 
noe å bli rik av; ikke bety særlig mye økonomisk; (jf, ikke ha det for fett). 
Ikke være noe å blåse av – Ikke være uten betydning; være (ganske) viktig el. 
verdifullt; (jf, ikke være å forakte); (jf, ikke være å kimse av / til å kimse av). 
Ikke være noe å gjøre et nummer av – Jf, ikke være noe å gjøre vesen av; (jf, gjøre 
stort nummer (ut) av noe); (jf, et glansnummer); (jf, være et nummer for liten). 
Ikke være noe å gjøre vesen av – Ikke være noe å legge vekt på; ikke være noe å lage 
oppstyr om; (jf, gjøre (stort) vesen av noen / noe); (jf, ha et vinnende vesen). 
Ikke være noe å grine for / dette er ingenting å grine for – Ikke være noe å klage for; 
ikke være noe å sutre el. gråte for; (jf, være til å grine av / over). 
Ikke være noe å henge på juletreet – 1. Ikke være av særlig kvalitet; knapt oppfylle 
kravene 2. være mindre pen(t), (også om person); (jf, se ut som et fugleskremsel).  
Ikke være noe å hoppe i taket for – Ikke være mye å juble for el. glede seg over; (jf, 
hoppe i taket av noe); (jf, hoppe på noe); (jf, hoppe av i svingen).  
Ikke være noe å le av / dette er ikke noe å le av – Brukes som kommentar til noen som 
ikke skjønner alvoret i en sak el. situasjon; (jf, ikke være noen spøk). 
Ikke være noe å rope hurra for – Ikke være noe av særlig verdi, interesse el. relevans; 
(jf, ikke være mye å skryte av); (jf, rope hurra for noen / noe).  
Ikke være noe å samle på – 1. Være dårlig kvalitet el. liten verdi; ikke være noe å ha 
2. ikke være verdt å beskjeftige seg med el. engasjere seg i; (jf, være noe herk). 
Ikke være noe å si på – Være rimelig el. lett å godta; slett ikke være så galt; (jf, det er 
det ikke noe å si på); (jf, ha noe å si på (noe)); (jf, om jeg så må si). 
Ikke være noe å skrive hjem om / 3, 43, 9 på 1500 er ikke akkurat noe å skrive hjem 
om (1) – 1. Ikke være noe særlig (imponerende) 2. ikke være spesielt viktig, 
spennende, interessant el. vakker, (om noen / noe); (jf, skrive hjem om noe). 
Ikke være noe å slå / slenge ræva i taket for – Ikke være så mye å begeistres over el. 
juble for; (jf, hoppe i taket); (jf, gå på ræva); (jf, jubelen står i taket). 
Ikke være noe å snakke om – 1. Brukes for å uttrykke at noe ikke er verd å fremheve 
el. regne for noe særlig 2. jf, ikke ville høre tale / snakk om noe. 
Ikke være noe å spøke med – Jf, ikke være til å spøke med; (jf, ikke være noen spøk). 
Ikke være noe å stå etter – Jf, ikke være noe å trakte etter; (jf, ønske seg månen). 
Ikke være noe å trakte etter – Ikke være noe å strebe etter, ønske seg el. lengte etter; 
(fordi det slett ikke er så bra el. verdifullt); (jf, ikke være verdt fem øre).  
Ikke være noen bombe – Jf, en bombe; (jf, en tikkende bombe); (jf, en sexbombe).  
Ikke være noen bønn / nå er det ingen bønn – Ikke være noen vei utenom; være helt 
ufravikelig; måtte til pers; (jf, ikke være nådig); (jf, be på sine knær).  
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Ikke være noen dans på roser – 1. Ikke være lett el. problemfritt, (om aktivitet) 2. ikke 
(bare) være en luksuriøs el. sorgløst tilværelse; (jf, en dans på roser). 
Ikke være noen engel – Slett ikke være bare snill el. moralsk uklanderlig; (jf, du er en 
engel); (jf, høre englene synge); (jf, et dydsmønster). 
Ikke være noen frøkensport / ledelse i helsevesenet er ingen frøkensport – Ikke være 
noe for sveklinger el. pyser; (jf, ikke være noen spøk); (jf, kreve sin mann). 
Ikke være noen heksekunst / dette er ingen heksekunst – Ikke være noen vanskelig 
sak; være så lett el. enkelt at alle kan greie det; være mye lettere enn det ser ut for.  
Ikke være noen helgen – 1. Slett ikke være så moralsk høytstående el. eksemplarisk; 
ha sine svakheter 2. ikke være uangripelig el. klanderverdig; (jf, et dydsmønster).   
Ikke være noen hvemsomhelst – Være en fremtredende el. betydningsfull person; 
være en mester el. topputøver, (innen noe); være en kjent el. berømt person. 
Ikke være noen kunst – Ikke være vanskelig; være ganske lett; være så enkelt at alle 
kan greie det; (jf, ikke være noen heksekunst); (jf, en tusenkunstner). 
Ikke være noen pryd for øyet – Ikke være særlig vakker; (jf, ikke være noe for øyet).  
Ikke være noen skjønnhetsåpenbaring – Ikke være særlig pen el. vakker person el. 
gjenstand; (jf, en skjønnhetsåpenbaring); (jf, se ut som en million (dollar)).  
Ikke være noen skårunge – Jf, en skårunge; (jf, ikke være noen ungsau (lenger)). 
Ikke være noen slinger i valsen – Jf, ingen slinger i valsen; (jf, en annen dans). 
Ikke være noen smågutt – Være en stor el. betydningsfull person, (på sitt område); 
være en å regne med; (jf, bli / være smågutt i forhold til noen). 
Ikke være noen spøk – 1. Slett ikke være en lett el. behagelig situasjon 2. være en 
alvorlig el. anstrengende sak; (jf, ikke være noe å spøke med). 
Ikke være noen søndagsskole / Arbeiderpartiet er ingen søndagsskole – Være et 
krevende sted el. en tøff plass, (å arbeide el. virke); (jf, ta noen i skole). 
Ikke være noen tosk – Slett ikke være dum el. ubegavet; være gløgg og oppvakt. 
Ikke være noen ungsau (lenger) – Være en godt voksen person; (jf, en sau). 
Ikke være noen vott / formannen er slett ingen vott – Jf, en vott. 
Ikke være nådig – Ikke vise hensyn, overbærenhet el. skånsomhet; (jf, ikke legge 
fingrene imellom); (jf, finne nåde for noens øyne). 
Ikke være oppgaven voksen – Ikke være i stand til klare oppgaven el. takle 
situasjonen; ikke være dyktig el. erfaren nok; ikke ha den rette holdning. 
Ikke være overlatt til tilfeldighetene – Være nøye planlagt; være godt gjennomført el. 
ledet; (jf, et tilfeldighetenes spill); (jf, ha alt i sin hule hånd). 
Ikke være plass til å snu seg – Været veldig trangt, (f eks. i en hybel(leilighet); (jf, 
vite å snu seg); (jf, snu og vende på all ting); (jf, snu døgnet). 
Ikke være pr kasse – Ha knapt med penger; ha dårlig råd. 
Ikke være på høyden – 1. Ikke være så god som vanlig 2. ikke mestre el. ha kontroll 
over er bestemt situasjonen; ikke være i balanse; (jf, være høy på seg selv). 
Ikke være på talefot – Ha et så dårlig forhold (til noen) at man ikke (lenger) omgås el. 
snakker sammen; (jf, stå på god fot med noen); (jf, hogge ned for fote).  
Ikke være rare greiene – 1. Være veldig lite el. ubetydelig 2. være ganske dårlig; (jf, 
ikke være noe å snakke om); (jf, være som en dråpe i havet). 
Ikke være rare karen – Ikke være noe tess; være ganske dårlig, (også syk). 
Ikke være rent trav – 1. Ikke være riktig travemåte, (oftest galopp) 2. ikke være etter 
reglene; ikke være lovlig; (jf, være urent trav); (jf, følge sitt eget hode).   
Ikke være rett / riktig navla – Jf, ikke være vel bevart; (jf, en galning). 
Ikke være rett på en flekk – Være fullstendig gal el. veldig rar; (jf, være spenna sprø). 
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Ikke være riktig / rett (i skallen) – Jf, ikke være riktig klok.  
Ikke være riktig klok / du er jaggu ikke riktig klok (2) – 1. Ikke ha sin fulle fornuft i 
behold; vær skjør; være gal 2. handle ufornuftig; ikke være vettug.  
Ikke være riktig vel bevart – Jf, ikke være riktig klok; (jf, være pling i bollen). 
Ikke være seg selv – Være ute av likevekt el. balanse; oppføre seg annerledes enn 
man pleier; (jf, være helt utenfor / utafor); (jf, være gåen). 
Ikke være skråsikker – Jf, være skråsikker; (jf, jeg kan ikke banne på det). 
Ikke være skvetten (av seg) – Ikke være redd for noe; ikke være lettskremt; være 
dristig el. modig; (jf, være skvetten av seg); (jf, hoppe høyt); (jf, hoppe i stolen).  
Ikke være skyggeredd / skuggeredd – Være modig, djerv el. uredd; ikke vike tilbake 
for noe; (jf, hverken frykte gud el. fanden); (jf, ikke sky hverken ild el. vann). 
Ikke være snakk om / det er det ikke snakk om – Ikke komme på tale; være utelukket. 
Ikke være snakk om annet (enn) – Være det eneste rette el. nødvendige; være det som 
må til el. gjøres; (jf, snakke om vind og vær); (jf, snakke om snøen som falt i fjor). 
Ikke være snauere enn (at) / hun var ikke snauere enn at hun tok igjen – Ikke være 
dårligere enn (at); brukes om en person som er flink, modig el. svært aktiv.   
Ikke være spiselig – Jf, være spiselig; (jf, være uspiselig); (jf, smake av fugl). 
Ikke være stein tilbake på stein – Være fullstendig ødelagt; være brutt ned el. 
tilintetgjort; (jf, legge stein på stein); (jf, kaste den første stein).  
Ikke være så dum som man ser ut for / du er ikke så dum som du ser ut for – Brukes 
som (munter) anerkjennelse av at det noen gjør el. sier er smart el. klokt. 
Ikke være så hakkende galt – Jf, ikke være så hoppende galt. 
Ikke være så hoppende galt – Slett ikke være så verst; være ganske bra; (jf, bli 
hoppende glad); (jf, hoppe over der gjerdet er lavest). 
Ikke være så stiv på det – Ikke være så nøye på det; ikke ta det (noe bestemt) særlig 
alvorlig; (jf, være stiv i noe); (jf, en stivpinne).  
Ikke være så stivt / det kan da ikke være så stivt – Ikke være så nøye; ikke spille noen 
(stor) rolle; (jf, ta lett på noe / ting) (jf, ta noe på hælen).   
Ikke være tak i noen / det finnes ikke tak i ham – Ha liten innsatsvilje el. tiltakslyst; 
mangle drive; (jf, være slapp i fisken); (jf, en slappfisk); (jf, være full av futt).  
Ikke være tapt bak en vogn / han er slett ikke tapt bak en vogn (1) og (2) – 1. Ikke 
være rådvill i en vanskelig situasjon 2. være klok og oppvakt. 
Ikke være til å bli klok på (noen / noe) – Ikke være til å skjønne (seg på); ikke forstå 
meningen med noe el. noens sanne natur; (jf, være like klok). 
Ikke være til å få et ord ut av – 1. Være svært fåmælt; være vanskelig å føre en 
samtale med 2. nekte å fortelle el. røpe noe; (jf, en mann av få ord).  
Ikke være til å kjenne igjen (noen / noe) – Ha blitt svært forandret; være mye 
annerledes enn før; (bedre el. dårligere); (jf, kjenne seg fri som fuglen). 
Ikke være til å komme fra – Være et ufravikelig faktum; være en fastlåst situasjon. 
Ikke være til å komme inn på livet av – Ikke være mulig å bli (mer) fortrolig med, (jf, 
komme noen inn på livet); (jf, være innelukket); (jf, lukke seg inne i seg selv).  
Ikke være til å komme nær – Være vanskelig å omgås, pga. hissighet el. dårlig humør, 
(slik at det er best å holde seg unna); (om menneske / dyr); (jf, være nærgående).  
Ikke være til å leve med – Ikke være noe man kan godta el. akseptere; ikke være noe 
man kan finne seg i; (jf, være uhørt); (jf, du kan bare ha det så godt). 
Ikke være til å rikke – 1. Stå bom fast, (noe) 2. være urokkelig; holde fast på sine 
meninger; (jf, ikke komme av flekken); (jf, holde på sitt). 
Ikke være til å rokke – Være umulig å få til å endre mening; være urokkelig. 
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Ikke være til å snakke med – 1. Ikke være positivt innstilt på en samtale 2. jf, ikke 
være til å snakke til; (jf, ikke snakke samme språk); (jf, snakke forbi hverandre).  
Ikke være til å snakke til – 1. Være uimottagelig for råd el. tilrettevisning 2. bli sint 
for det minste; (jf, ikke være til å snakke med); (jf, snakke noen til rette).   
Ikke være til å spøke med / ikke være noe å spøke med (noe) – Være farlig; burde tas 
alvorlig, (f eks. om sykdom el. ild); (jf, det spøker for noe). 
Ikke være til å spøke med (noen) – Være uforutsigbar; ikke være god å komme ut for. 
Ikke være til å styre – Være svært begeistret el. engasjert; være ustyrlig. 
Ikke være til å tro / det er (nesten) ikke til å tro – Brukes som uttrykk for gledelig 
overraskelse; være helt strålende el. fantastisk; (jf, miraklenes tid er ikke forbi). 
Ikke være til å være i hus med – Ikke være enkel å omgås; være irritabel el. sur.  
Ikke være tilregnelig – 1. Være psykisk ustabil, og dermed ikke ansvarlig for sine 
handlinger 2. være svært sint el. rasende; (jf, være fra vettet). 
Ikke være tørr bak ørene (enda) – Være ung, umoden, naiv el. uerfaren.  
Ikke være ueffen – Jf, slett ikke være ueffen; (jf, ikke være å kimse av). 
Ikke være umaken verd – Ikke tjene til noe; ikke stå i forhold til innsatsen el. strevet. 
Ikke være ved sine fulle fem – 1. Ikke være stand til å tenke klart 2. ikke være psykisk 
tilregnelig; være fra forstanden; (jf, ikke være riktig klok).  
Ikke være vel bevart – 1. Ikke ha sine sansers fulle bruk; være sindssyk 2.være 
dumdristig el. helt vill; (jf, være fra vett og forstand). 
Ikke være verdt fem øre – 1. Ikke ha den minste pengeverdi 2. ikke være til den 
minste gagn, hjelp el. nytte; (jf, være bare en vits). 
Ikke være verdt to sure sild – Være helt verdiløs; (jf, ikke være mange sure sild v.). 
Ikke være verdens navle / Oslo er en fin by, men den er jo ikke verdens navle – Ikke 
være så betydningsfull el. sentral, (som man gjerne vil tro).  
Ikke være verdens undergang / om vi ikke kan bo her lenger er det ikke verdens 
undergang – Ikke være noen stor ulykke; ikke utgjøre noen uopprettelig skade. 
Ikke være verdt papiret det er skrevet på – Ikke være noe som helst verdt i 
virkeligheten; være helt uten relevans, (f eks. om skriftlig løfte el. kontrakt). 
Ikke være verdt to sure sild – Være helt verdiløs; (jf, ikke være mange sure sild 
verdt); (jf, være død som en sild); (jf, ikke fem flate øre). 
Ikke være vond / tung å be – Være mer enn villig, til å gjøre el. være med på noe.  
Ikke være å forakte – Være (ganske) bra, godt el. ønskelig; ikke være til å slå vrak på. 
Ikke være å / til å kimse av – Ikke være å forakte; ikke være noe som bør neglisjeres.  
Ikke ørens lyd å få – Mye støy; fælt til bråk; (jf, ikke være / få ørens lyd). 
Ikke åpne munnen – 1. Holde munne lukket 2. ikke si et ord; være helt taus; nekte å si 
noe, (jf, være taus som graven); (jf, være en mann av få ord). 
Ilden er løs – Det brenner; flammene brer seg; (jf, stå i lys lue); (jf, fanden er løs). 
Ile – 1. Bevege seg med stor fart 2. skynde seg (å gjøre noe); ha det travelt. 
Ile til med å / noe / jeg iler til med å gi dere oppskriften / jeg iler til med en grundig 
forklaring – Skyndte seg å gjøre noe; ha det travelt med å få gjort noe. 
In spe (lat) / statsråd in spe – Med håp om å bli; fremtidig. 
Indian summer – Jf, en Indian summer; (jf, bedre sent enn aldri). 
Ingen billig spøk – Jf, en dyr spøk; (jf, for en billig penge). 
Ingen blir profet i (sitt) eget land – Brukes for å uttrykke at det ikke er lett å få full 
anerkjennelse el. respekt i sine egne omgivelser, (nærmiljø el. familie). 
Ingen kan tjene to herrer – Man er nødt til å treffe et valg; man kan ikke aktivt og 
helhjertet gå inn for helt forskjellige saker; (jf, snakke med to tunger).   
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Ingen kjede er sterke enn sitt svakeste ledd – Brukes for å poengtere at en virksomhet 
el. et lag må ha kvalitet i alle deler for å lykkes, (det hjelper ikke at det meste er bra). 
Ingen kjenner dagen før solen går ned – Først når dagen er forbi, kan mat vite hva den 
har brakt med seg, (brukes med advarende el. påminnende undertone). 
Ingen kjære mor – Ingen bønn; ingen nåde; (jf, det var ingen kjære mor). 
Ingen makt på jord / ingen makt på jord kan få meg til å forandre mening – Overhodet 
ingenting; uansett hva som skjer; (jf, det kan du banne på). 
Ingen med vettet i behold (ville gjøre noe slikt) – Dette er den rene galskap; dette er 
helt vanvittig; (jf, gal manns verk); (jf, ha vettet i behold). 
Ingen nevnt, ingen glemt – Brukes for å utrykke at den talende ikke nøyaktig vil angi 
hvem som er involvert i noe, (f eks. for ikke å støte noen el. glemme noen).  
Ingen over, ingen ved siden – Brukes for å uttrykke at noen / noe er (mye) bedre enn 
andre / annet av samme kategori; (jf, finne / møte sin overmann). 
Ingen ringere enn / ingen ringere enn ordføreren sto i døra – Brukes for å fremheve at 
det er snakk om en betydelig person; selve; selveste (ordføreren); (jf, selveste noen). 
Ingen roser uten torner – Ingenting er så bra el. fint at det er fri for feil el. ulemper; alt 
i livet har sine skyggesider; (jf, ikke være noen dans på roser). 
Ingen røyk uten ild – Brukes for å uttrykke at et rykte inneholder ofte noe sannhet; (jf, 
det ligger noe under); (jf, gå opp i røyk); (jf, røyke ut noen). 
Ingen slinger i valsen – Jf, der / her er det ingen slinger i valsen.  
Ingen spøk / å ta eksamen i latin er ingen spøk (1) – 1. Ingen lett el. enkel sak 2. ingen 
behagelig situasjon; (jf, ikke være til å spøke med); (jf, gjøre noe for spøk).  
Ingen sure miner / uten sure miner – Ingen klaging, sutring el. surmuling.    
Ingen trær vokser inn i himmelen – Alt har sin begrensning; (jf, intet tre vokser inn i 
himmelen); (jf, trærne vokser ikke inn i himmelen). 
Ingen verdens ting – Overhodet ingenting; slett ingenting; (jf, ikke all verden).   
Ingen vet hva morgendagen bringer – 1. Ingen kan helt vite hva som hender i morgen 
2. ingen kan vite hva som skjer i den nærmeste fremtid / fremtiden. 
Ingen vet hvor haren hopper – Brukes for å uttrykke at ingen vet hva som kan skje el. 
hva noen kan tenkes å foreta seg; (jf, ikke skjønne (mer enn) katta)).  
Ingen årsak – Brukes om svar på en takk el. en unnskyldning; (jf, å, jeg ber). 
Ingenting er så galt at det ikke er godt for noe – Der er ingenting som er så dårlig at 
det ikke også er litt bra også, bare i en annen sammenheng.  
Inn i gamperæva / noe så inn i gamperæva stygt – Brukes som forsterkende uttrykk; 
veldig; fryktelig; helvetes; (jf, se ut som et bomba horehus). 
Inn til beinet / hun er antiborgerlig inn til beinet (2) – 1. Inn til kjernen, det sentrale el. 
vesentlige av noe 2. helt i gjennom; fullstendig; (jf, til sakens kjerne). 
Inn til margen / hun er patriot inn til margen – Tvers igjennom; til det innerste. 
Innen man vet ordet av det – Jf, før man vet ordet av det; (jf, før man får sagt kake). 
Innen rimelighetens grenser – Ikke mer enn det som er fornuftig; med måte.  
Innerst inne / innerst inne vet vi hva som er riktig – I dypet av i sitt indre (tanke- og 
følelsesmessig); når man er helt oppriktig; (jf, i sitt stille sinn). 
Innprente noen noe / innprente påsketuristene forsiktighet – (Prøve å) lære noen noe 
så det sitter; formane noen om / til noe; (jf, legge seg noe på hjertet). 
Innta horisonttalen – Legge seg ned; gå til sengs; (jf, legge seg så lang man er).  
Intet mindre enn / intet mindre enn en verdenssensasjon – 1. Rett og slett; veldig, 
(viktig el. imponerende) 2. så mye som; i et antall av, (et overraskende høyt tall).   
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Intet nytt under solen – 1. Ingenting er nytt på jorden gjennom tidene; det som var, 
skal være; det som skjedde, skal atter skje 2. brukes for å uttrykke at det ikke er 
betydningsfulle nyheter el. forandringer; (jf, det er intet nytt under solen). 
Intet svar er også et svar – Taushet kan være et svar i seg selv; (jf, taushet er gull).  
Intet tre vokser inn i himmelen / trærne vokser ikke inn i himmelen – En enkel 
suksess er ingen garanti for fortsatt fremgang, (jf, ikke se skogen for bare trær). 
Isj / isj, for et vær / isj, så stygg bukse – Brukes for å uttrykke vemmelse, avsky el. 
ergrelse; (jf, æsj); (jf, få / ha noen / noe helt opp i halsen).  
Ja takk – 1. Brukes for høflig å uttrykke takknemlighet over et tilbud el. en omtanke 
2. brukes for å uttrykke misnøye med noe som nettopp er sagt.  
Ja, bevares – Brukes for å uttrykke enighet el. aksept; ja, visst; det skulle bare mangle. 
Ja, det er ordet / svindel, ja det er ordet – Det er presist (uttrykt); ja, så galt el. ille er 
det; det er ikke å ta for sterkt i; (jf, det er ordet); (jf, et ord er et ord).  
Ja, det skal jeg hilse og si – Brukes for å uttrykke stor enighet; det kan du garantere; 
(jf, jeg skal hilse og si at); (jf, det skal være sikkert og visst). 
Ja, er du gal – Brukes for å uttrykke enighet el. samstemthet; det er jeg enig i; det vet 
jeg godt; (jf, er du gal); (jf, ikke være riktig vel bevart).       
Ja, si det – Det er ikke godt å vite; (jf, ingen vet hvor haren hopper); (jf, nei si det).  
Ja visst / (javisst) – 1. Brukes for kraftig å uttrykke at man bekrefter el. er enig i noe, 
el. aksepterer noe 2. brukes for å innrømme riktigheten av noe som nettopp er sagt.  
Jage / skysse / noen på dør – Kaste ut noen; be noen gå, forsvinne el. dra sin veg. 
Jaggu / nå får du jaggu meg gi deg – 1. Mild banning; for svarte 2. jammen; sannelig. 
Jaha / jaha, det er slik det har gått for sag (2) – 1. Brukes for entydig å uttrykke at man 
er enig i noe el. aksepterer noe 2. brukes for å uttrykke overraskelse el. skepsis. 
Jakte på noen / noe – 1. Iherdig forfølge noen 2. prøve å få tak i noen / noe; prøve å 
finne opp el. oppdage noe; lete etter noen / noe 3. iherdig forsøke å komme i seksuell 
kontakt med noen; (jf, være jaget vilt). 
Jakte på noens enemerker – 1. Drive jakt på noens eiendom 2. jf, trenge inn på noens 
enemerker; (jf, holde styr på noen / noe); (jf, holde noe innenfor husets fire vegger). 
Jammen / dette smakte jammen godt (1) / jammen hør nå her (2) / jammen så gjør det 
da, om det betyr så mye (3) – 1.  Sannelig; virkelig; du verden 2. brukes for å uttrykke 
en mild motsigelse el. protest 3. brukes for å uttrykke en litt motstrebende 
innrømmelse el. tillatelse; (jf, la gå); (jf, det er den rene galskap). 
Jammen / jommen sa jeg smør – Brukes (ironisk) avvisende for å uttrykke at noe ikke 
svarer til sin karakteristikk el. at det skjer noe annet enn det man hadde forventet; ikke 
fanken; (jf, katta og); (jf, hva sa jeg / hva var det jeg sa). 
Jatte med noen – Veikt og uselvstendig erklære seg enig med den som snakker; 
innynde seg hos noen; (jf, snakke noen etter munnen). 
Jeg bare spør / ja, jeg bare spør – Brukes i situasjoner der man vil markere at man 
anser spørsmålet man nettopp har stilt som ytterst relevant, (ofte ironisk). 
Jeg bryr meg katten / jeg bryr meg ikke mer om det enn katta – Jf, gi katten i noe. 
Jeg er deg evig takknemlig – Jeg skylder deg stor takk; (jf, takke og bukke). 
Jeg er ikke født i går – 1. Brukes som kommentar til at noen tror man ikke vil greie 
noe 2. brukes for å uttrykke at man skjønner mer enn det noen later til å tro, (og slett 
ikke er lett å lure); (jf, ikke være født i går); (jf, er du født i går). 
Jeg er lut / luta lei (av ham / dette) / jeg er lut lei av alt sammen – Jeg er forferdelig 
lei, kjed el. trøtt av ham / dette; (jf, jeg har fått nok av noen / noe). 
Jeg for min del – Jeg personlig; hva meg angår; om du spør meg; (jf, for den del). 
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Jeg forbanner den dagen jeg ble født – Brukes for å uttrykke fortvilelse over et 
miserabelt liv el. tragiske personlige hendelser; (jf, en vond drøm). 
Jeg gir meg (ende) over – Brukes for å uttrykke anerkjennelse el. begeistring; jeg er 
mektig imponert; (jf, det er jenta si); (jf, du store all verden); (jf, gi seg ende over). 
Jeg har en høne å plukke med deg – Jf, ha en høne å plukke med noen. 
Jeg har fått nok av noen / noe – Jeg er grundig lei av noen / noe; nå orker jeg ikke 
noen / noe lenger; (jf, ha noen / noe helt opp i halsen). 
Jeg har hørt en (liten) fugl synge om det / synge om at – Jeg har hørt et rykte om det; 
jeg har fått vite det av en hemmelig kilde; (jf, høre en (liten) fugl synge om noe). 
Jeg har hørt litt av hvert (om noen / noe) – Jeg har hørt (også) ufordelaktige el. 
negative ting, (om noen / noe); (jf, ikke være helt god). 
Jeg har ikke ord – Brukes som forsterkende uttrykk for glede el. andre 
følelsesmessige reaksjoner, (også negative); (jf, jeg kan ikke få sagt hvor). 
Jeg har ikke peiling – Jf, ikke ha peiling på noe; (jf, et ukjent begrep). 
Jeg har latt meg fortelle (at) – Jeg er blitt fortalt (at); jeg har hørt (at). 
Jeg har tenkt tanken – Jeg har tenkt på det; jeg har vært innom det; det har slått meg.   
Jeg kan ikke banne på det – Jeg kan ikke garantere det; jeg er ikke 100 prosent sikker. 
Jeg kan ikke fatte og begripe at / hva – Jf, fatte og begripe; (jf, ikke skjønne flisa). 
Jeg kan ikke fri meg for – 1. Jeg kan ikke unnlate, (f eks. å mistenke henne) 2. jeg har 
en følelse av, (f eks. at ikke alt er som det skal); (jf, ugler i mosen). 
Jeg kan ikke få sagt hvor – Brukes som forsterkende uttrykk ved følelsesmessige 
reaksjoner, (f eks. takknemlighet, glede el. skuffelse); (jf, jeg har ikke ord).   
Jeg kan ikke utføre mirakler heller – Jf, jeg kan jo ikke trylle heller; (jf, miraklenes tid 
er ikke forbi); (jf, du store mirakel); (jf, holde seg på jorda). 
Jeg kan jo ikke trylle heller – Jeg kan (jo) ikke gjøre det umulige; så hurtig går det 
dessverre ikke; (jf, trylle fram noe); (jf, ei trollkjerring). 
Jeg kan styre min begeistring – Brukes for å uttrykke at man ikke er særlig glad el. 
interessert i noe; (jf, han skal du få billig av meg).  
Jeg kjente det på meg – Jeg var nesten sikker på det ville skje; (jf, kjenne noe på seg). 
Jeg kjøper den / jeg kjøper den påstanden uten videre – Brukes for uttrykke at man 
godtar el. tror på noe; (jf, ta noe for god fisk); (jf, det er ikke tvil i min sjel). 
Jeg klør i fingrene etter å – Jf, klø i fingrene etter å gjøre noe; (jf, fingrene av fatet). 
Jeg kommer som et skudd – Jeg kommer straks; jeg kommer med en eneste gang; (jf, 
gå som et skudd); (jf, som skutt ut av en kanon); (jf, som et (olja) lyn). 
Jeg kunne ha sverget på at – Jeg var (nesten) helt sikker på at; jeg var (hellig) 
overbevist om at; (jf, slå feil); (jf, bomme).  
Jeg kunne ikke drømme om – 1. Jeg kunne ikke tenke meg å gjøre noe, (bestemt) 2. 
jeg kunne ikke forestille meg at dette kunne skje; (jf, gå som en drøm). 
Jeg kunne synke i jorda av skam – Jeg følte meg svært pinlig berørt; jeg ønsket meg 
langt vekk, (av forlegenhet el. skam); (også, jeg var ved å synke i jorda ...).  
Jeg ler meg i hjel – Brukes halvt ironisk (el. skadefro) om noe man oppfatter som helt 
galt, idiotisk el. helt vilt; (jf, slå i hjel tiden); (jf, drepe noen med kaldt blod). 
Jeg setter ikke min fot der / i det huset mer – Jf, der setter jeg ikke mine ben (mer). 
Jeg skal gi deg x / jeg skal gi deg kranglefant, (jeg) – Brukes for å uttrykke sinne el. 
forargelse over samtalepartnerens oppførsel el. utsagn, (ved i utsagnet å gjenta et ord 
samtalepartneren nettopp har sagt); (jf, få så hatten passer). 
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Jeg skal hilse og si / jeg skal hilse og si hun fikk fart på seg (2) – 1. Brukes for å 
overbringe en meddelelse, (ofte kritisk) 2. bruke i forbindelse med noe man ønsker å 
legge vekt på; (jf, hilse noe med glede); (|jf, være på hilsefot med noen). 
Jeg skal love deg / jeg skal love deg hun fikk fart på seg – Brukes for å understreke 
noe man skal til å si; (jf, det skal jeg love); (jf, jeg skal hilse og si). 
Jeg skal lære deg / jeg skal lære deg å drive ap med voksne folk – Du skal få deg en 
omgang så du husker det, (og slutter å drive ap med folk). 
Jeg skal slå deg flat – Jeg skal gi deg en real omgang juling; du skal få kraftig bank.  
Jeg skal spise hatten min på at … - Jf, det tør jeg spise hatten min på. 
Jeg skal vedde på at – Jeg er helt sikker på at; jeg garantere at 
Jeg spørger kun, («mitt kall er ei å svare») – Jf, jeg bare spør, (muntert el. ironisk).   
Jeg synes jeg hørte en lus hoste – Jf, høre en lus hoste; (jf, en lus). 
Jeg synes jeg ser det – Det tror jeg slett ikke noe på; (jf, jammen sa jeg smør).    
Jeg tar ikke fem øre for å – Det koster meg ingenting å (gjøre noe drastisk); jeg viker 
ikke tilbake for …; jeg nøler ikke med å …; (jf, koste snørr og tårer). 
Jeg tar meg den frihet å – Jeg tillater meg å (foreslå at); jeg drister meg til å (gjøre 
noe); (jf, en kunstneriske frihet); (jf, ta seg friheter). 
Jeg trodde ikke mine egne øyne – Brukes om noe man synes var helt utrolig, for 
fantastisk el. den rene galskap; (jf, tro det den som vil). 
Jeg trodde min siste time var kommet – Brukes for å uttrykke at man var redd for å dø 
el. omkomme, ved sykdom el. ulykke; (jf, se døden i hvitøyet). 
Jeg tror fanden rir deg – Hva er det som plager deg; er du blitt helt besatt; (jf, ri 
stormen av); (jf, det / noe rir noen som en mare). 
Jeg tror jeg dåner – 1. Jeg holder på å besvime 2. brukes som (en litt kokett) uttalelse 
ved voldsom sinnsbevegelse, særlig henrykkelse; herregud; (jf, jeg gir meg over).   
Jeg tør (nesten) ikke si det høyt – 1. Ikke si noe av frykt for at noen kan misbruke det 
2. brukes om noe som er så bra, verdifullt el. heldig at man kvier seg for å si det, (f 
eks. av frykt for å virke skrytete); (jf, svelge noe). 
Jeg tør ikke tenke tanken på at – Brukes for å uttrykke stor frykt for at noe skal kunne 
skje; (jf, jeg har tenkt tanken); (jf, banke i bordet / bank i bordet). 
Jeg tør vedde på / jeg tør vedde på at beslutningen vil bli gjort om – Jf, jeg vedder på.  
Jeg vedder på / jeg vedder på at jeg har rett – Jeg er sikker på; jeg garanterer at. 
Jeg vet da fanden – Det vet jeg ikke; det har jeg ingen anelse om; (jf, fanden må vite).      
Jeg vet da søtten (sytten) – Sannelig om jeg vet; jeg aner ikke; (jf, søtten).  
Jeg vet ikke min arme råd – Jeg (er helt fortvilet, og) aner ikke hva jeg skal inne på. 
Jekke noen ned (et par hakk) – Sette noen på plass; få noen til å dempe seg. 
Jekke seg (opp) – Kjekke seg; vise seg; bryske seg; opptre brautende; (jf, en blære). 
Jekke seg ned / jekk deg ned – Dempe seg; opptre mindre brautende; bli mindre 
kjepphøy; (jf, holde seg på jorda); (jf, være stor på det). 
Jekke ut noen – Danke ut noen; bli foretrukket fremfor noen. 
Jenta mi / kom da jenta mi – Kjærlig tiltale til en datter el. en kjæreste. 
Jevne noe med jorden – 1. Rive ned el. smadre noe, (særlig om bygninger) 2. 
ødelegge fullstendig; tilintetgjøre; knuse, (også om følelser); (jf, legge noe i ruiner).  
Jevne veien for noen / noe – Gjøre det lettere for noen / noe; rydde unna 
vanskelighetene for noen / noe; (jf, bane vei / veien for noen / noe).  
Jevnt og trutt – (Arbeide) trofast, utholdende el. vedvarende; (øke) jevnt el. stadig. 
Jippi – Brukes som utrop for sterk glede, begeistring el. triumf; (jf, hurra). 
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Jo flere kokker jo / dess mere søl – 1. Når mange skal være med å bestemme blir det 
bare rot 2. når man involverer for mange blir man ofte mindre effektiv. 
Jo før, jo heller – Så snart som mulig; dess tidligere dess bedre; så fort som det lar seg 
gjøre; (jf, bedre føre var enn etter snar); (jf, være snar / rask av seg). 
Jo, så menn – 1. Brukes som bekreftelse; jo visst 2. sannelig; virkelig; (jf, så menn). 
Jobbe (hardt) for pengene – Slite for lønna; (jf, jobbe livet av seg).   
Jobbe livet av seg – Jf, streve livet av seg; (jf, arbeide som en hest). 
Jon Blund – Et eventyrvesen som bringer folk, særlig barn i søvn; (jf, Ole lukkeøye).     
Jorda brenner under noen – Jf, føle jorda brenne under seg. 
Jordisk gods – Brukes om (forgjengelige) eiendeler og verdier som hører livet til. 
Jordisk gods og gull / han er rik jordisk gods og gull – Jf, jordisk gods. 
Jordiske gleder – Jf, de jordiske gleder; (jf, det søte liv); (jf, leve herrens glade dager).  
Jorte – 1. Tygge opp igjen føde som blir gulpet opp; tygge drøv, (om jortedyr) 2. si 
det samme gang på gang uten å komme videre); (jf, tygge drøv (på noe). 
Jubelen står i taket – Det er høylytt jubel og begeistring; (jf, hurra); (jf, gå i taket).  
Judaspenger – Blodpenger; betaling for drap el. ugjerning; (jf, en judas). 
Jungelens lov / her i gården gjelder jungelens lov – Brukes om en tilstand el. situasjon 
der den sterkeste råder el. vinner; (jf, en jungel); (jf, hauk over hauk). 
Jungeltelegrafen går om – Uformelle opplysninger el. rykter sier; (jf, en 
jungeltelegraf); (også, jungeltelegrafen sørger for stor søkning). 
Juvelen i krona – Det aller flotteste innen noe; det mest dyrebare i det hele; (jf, toppen 
av kransekaka); (jf, hun er en uslepen diamant); (jf, en dronning).  
Jøss / jøsses / jøss for en fart / jøss, som du ser ut / jøss så pent – Brukes for å uttrykke 
overraskelse, forferdelse el. beundring; (jf, men i jøsse navn). 
Jøss, det kan jeg gjøre – Naturligvis; selvfølgelig; det gjør jeg gjerne. 
Jøss, er det liv i deg (også) – Brukes som utsagn til noen man ikke har sett el. hørt noe 
fra på lenge, og egentlig ønsker kontakt med; det er lenge siden sist. 
Jøye – Brukes for å uttrykke forundring, forferdelse, glede, harme, pine el. ironi.   
Jøye meg / (å) jøye meg / jøye meg for et stell / å jøye meg, nå går det galt – Brukes 
som uttrykk for overveldelse el. overraskelse; (jf, bevare meg vel).  
Jøye seg – Si «jøye meg»; jamre seg; (jf, akke seg); (jf, klage sin nød). 
Kaffe avec (fr) – Kaffe med konjakk, (el. likør mm.); (jf, en kaffedoktor).    
Kakke noen i hodet med noe hardt – 1. Avlive noen, (f eks. en høne) 2. brukes ironisk 
som mild trussel el. alvorlig påminnelse; (jf, rive hodet av noen).  
Kakle (som høns) / de kaklet i munnen på hverandre – 1. Frembringe en høy, 
skingrende lyd, (som en høne som har lagt egg) 2. snakke høyt, skingrende og ofte 
innholdsløst, (oftest om kvinner); (jf, snakke i munne på hverandre). 
Kalle det en dag – Innstille en aktivitet el. en virksomhet, ta fri. 
Kalle en spade (for) en spade – Si sin mening direkte uten omsvøp el. 
forsiktighetshensyn; uttale seg åpent og ærlig om noe; (jf, snakke rett fra levra). 
Kalle noe ved sitt rette navn / kalle barnet / tingen ved sitt rette navn – Si sin mening 
rett ut; si hva man mener uten omsvøp; (jf, si noe med rene ord). 
Kalle noen en krakk / da kan du kalle meg en krakk – Kalle noen en stakkar el. tosk. 
Kalle noen inn på teppet – 1. Be en underordnet komme inn for en alvorlig samtale, 
(ofte for å påpeke feil) 2. gi en ansatt en reprimande el. kritikk. 
Kalle noen ved navn – Rope på noen ved å nevne vedkommendes navn. 
Kalle opp noen etter noen – Gi noen (døpe)navn etter noen, (oftest i familien). 
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Kamp til streken / i dette valget får ordføreren kamp til streken – Hard motstand el. 
konkurranse helt til avgjørelsen er falt; (jf, kjempe om heder og ære).  
Kan du fatte og begripe – Jf, fatte og begripe; (jf, ikke skjønne seg på noe). 
Kan du stikke den – 1. Kan du overgå det 2. hva gir du meg for det; (jf, stikk den).  
Kan jeg få to ord (med deg) – Kan jeg få en kort prat med deg, (ofte om noe viktig, 
kritikkverdig el. hemmelig); (jf, snakke et par ord med noen); (jf, to ord).  
Kanon – Jf, en kanon; (jf, være helt kanon); (jf, fyre av kanonen). 
Kari Nordmann – Jf, Ola og Kari (Nordmann), (Kari oftest sammen med Ola).  
Kartet stemmer ikke med terrenget – Teorien el. forventningene stemmer ikke med 
virkeligheten; (jf, vinne terreng); (jf, tape terrreng). 
Kaste (et) glemselens slør over noe – La noe ubehagelig bli glemt; fortrenge noe; ikke 
snakke mer om noe; (jf, lette på sløret); (jf, gå i glemmeboken). 
Kaste / sette noen på porten – 1. Kaste ut noen; tvinge noen til å forlate et lokale 2. gi 
noen avskjed; (jf, gi noen reisepass); (jf, gi noen på båten). 
Kaste anker – 1. Stanse skipet og senke et anker ned for feste i bunnen, (også, lette 
anker) 2. stanse opp el. slå seg til ro, (f eks. i ekteskapet); (jf, et ankerfeste). 
Kaste blår i øynene på noen – Jf, kaste noen blår i øynene; (jf, gjøre store øyne). 
Kaste bort tiden – Sløse med tiden; gjøre noe uten påviselig verdi; (jf, med tiden).  
Kaste den første stein (på noen) – (Vise sin ufeilbarhet ved å) være den første til å 
anklage, fordømme el. kritisere noen (offentlig), (i en bestemt sak). 
Kaste dritt på noen / noe / han kaster stadig dritt på kongehuset – Snakke nedsettende 
el. fornærmende om noen / noe; (jf, slenge dritt til noen). 
Kaste en brannfakkel (inn i debatten) – Komme med en utfordrende påstand el. en 
uttalelse som får debatten til å blusse opp; ta opp et kontroversielt el. brennhett tema; 
(jf, virke som en brannfakkel); (jf, helle bensin på bålet). 
Kaste en skygge over noe – Få noe til å ta seg ufordelaktig ut; legge et mørkt skjær 
over noe (ellers gledelig); få negativ innflytelse på noe; gjøre stemningen trykket; (jf, 
kaste lange skygger (inn) over noe), (jf, skygge for noe). 
Kaste et blikk på noen / noe / jeg har så vidt kastet et blikk på avisen – Se (kort) på 
noen / noe; (jf, ta noen / noe i øyesyn); (jf, øyekast). 
Kaste et langt blikk på / etter noen / noe – 1. Se lenge på noen / noe 2. se lengselsfullt 
etter noen / noe; (jf, ha stål i blikket); (jf, se langt etter noen / noe). 
Kaste et øye på noe – Se overfladisk på noe; kikke på noe; lese raskt gjennom noe, (f 
eks. et skriftlig forslag); (jf, stirre seg blind på noe). 
Kaste glans over noe – Beære noe med sitt nærvær, (f eks. ved en tilstelning); få noe 
til å fremstå bedre og prektigere i kraft av sin storhet el. prakt.  
Kaste gode penger etter dårlige – Fortsette med å bruke penger på noe som er usikkert 
el. som hittil har mislykkes; gjøre gjentatte forsøk på å redde en håpløs (øk) situasjon. 
Kaste hansken (til noen) – Utfordre (noen) til handling, kamp el. diskusjon. 
Kaste inn håndkledet – 1. Kaste et hvitt håndkle inn i en boksering, som tegn på at ens 
bokser gir opp kampen 2. gi opp en konkurranse; innrømme sitt nederlag 3. meddele 
at man gir opp fordi man ikke er i stand til å gjennomfør det. 
Kaste kortene – 1. Brukes om en bestemt handling i kortspill, (poker) 2. gi opp; 
forlate sin stilling; erklære seg slått; (jf, bite noe i seg). 
Kaste lange skygger (inn) over noe – Jf, kaste en skygge over noe; (jf, stille noen / 
noe i skyggen); (jf, skygge banen); (jf, skygge unna).  
Kaste lodd – Brukes om å la tilfellet avgjøre noe, særlig en fordeling, (ved å kaste 
brikker opp i lufta og se hvordan de lander); (jf, loddet er kastet); (jf, trekke lodd).  



                                                               
 

378 

Kaste loss – 1. Gjøre løs et skip så det kan seile 2. sette i gang; starte opp, (med et 
større prosjekt); (jf; ta det første spadestikk); (jf, gyve løs på noe).  
Kaste lys over noe – Bidra til forståelsen av en saks sammenheng; skape klarhet i en 
sak; (jf, kaste nytt lys over noe); (jf, stille noen / noe i et lite flatterende lys). 
Kaste maska – Vise sin sanne natur; vise hvordan man virkelig er; vise hva man 
egentlig tenker og føler; (jf, vise sitt sanne ansikt); (jf, holde maska). 
Kaste med nakken – 1. Gjøre et kast med hodet som uttrykk for overlegenhet, stolthet 
el. forakt 2. opptre overmodig el. foraktelig (overfor noen); (jf, kneise med nakken). 
Kaste mynt og kron (krone) – Kaste en mynt opp i lufta for å treffe et av to valg, der 
beslutningen avhenger av hvilken side som vender opp når mynten ligger på bakken. 
Kaste møkk – Snakke nedsettende el. fornærmende om el. til noen; (jf, slenge dritt). 
Kaste noe (rett) ut av vinduet – 1. Kaste noe ut gjennom et åpent vindu 2. tape, somle 
el. sløse bort noe, (ofte ved ubetenksomhet el. uoppmerksomhet). 
Kaste noe for hundene – Kaste noe bort (som helt verdiløst); kvitte seg med noe. 
Kaste noe over bord / deltagerne kastet all anstendighet over bord (2) – 1. Kaste noe 
over rekka og ut i sjøen 2. kvitte seg med noe; kassere noe; sette noe ut av kraft.  
Kaste noe på dynga / dunken – Jf, kaste noe på skraphaugen; (jf, gå dunken).  
Kaste noe på skraphaugen / dette utkastet kaster vi på skraphaugen (2) – 1. Kassere 
noe; utrangere noe 2. vrake el. forkaste noe (som for dårlig). 
Kaste noen / noe på båten – Jf, gi noen på båten, og, gi noe på båten. 
Kaste noen / noe på sjøen – Kassere noe; kvitte seg med noen / noe; jage ut noen. 
Kaste noen blår i øynene / kaste blår i øynene på noen – Snyte noen; narre noen; 
feilaktig forespeile noen noe; (jf, føre noen bak lyset); (jf, narre noen opp i stry). 
Kaste noen på dør – Sende noen ut; be noen gå el. forsvinne; (jf, vise noen døra); (jf, 
sette / kaste noen på porten); (jf, dra dit pepperen gror). 
Kaste noen på hue og ræva ut – Kaste ut el. fjerne noen på en brutal måte.  
Kaste noen til ulvene – Sette noen til en alt for krevende oppgave; måtte konkurrere 
med noen som er en fullstendig overlegen; (jf, tute med ulvene).  
Kaste noen ut på dypt vann – Bringe noen ut i en usikker, risikofylt el. vanskelig 
situasjon, (f eks. fordi kunnskapene er utilstrekkelig); (jf, våge seg ut på dypt vann).  
Kaste nytt lys over noe – Forklare el. vise noe ved å bringe frem nye opplysninger i 
en sak; (jf, se noe i et nytt lys); (jf, se noe fra en ny synsvinkel). 
Kaste over bord – Kvitte seg med; vrake; (jf, kaste noe over bord); (jf, gi på båten). 
Kaste penger etter noen / noe – Være altfor romslig med økonomisk tildeling el. 
støtte; (jf, få noe kastet etter seg); (jf, få / ha frie hender (til noe)). 
Kaste penger ut av vinduet / det er å kaste pengene ut av vinduet – Bruke penger på 
noe som slett ikke er pengene verd; bruke penger til ingen nytte. 
Kaste perler for svin – 1. Ødsle bort noe verdifullt el. godt på mennesker som ikke 
forstår å verdsette det 2. gi til beste noe åndfullt for noen som ikke kan nyte det. 
Kaste på kull / køl – Sette opp farten; skynde seg; arbeide mer energisk; gjøre en 
ekstra innsats; (jf, gi gass); (jf, sette alle kluter til). 
Kaste sand i maskineriet – Bevisst hindre at noe fungerer ordentlig; sabotere noe; 
gjøre noe vanskelig (for noen); (jf, det er sand i maskineriet). 
Kaste seg for noens føtter – Brukes for å uttrykke hengivelse, overgivelse el. 
underkastelse; (jf, legge noen / noe for sine føtter). 
Kaste seg hodekulls inn i noe – Begynne med noe hurtig og uoverveid; gjøre noe man 
ikke har tenkt igjennom el. er forberedt på. 
Kaste seg hodestups ut i noe – Jf, kaste seg hodekulls inn i noe; (jf, falle hodestups). 
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Kaste seg i armene på noe / han kastet seg i armene på nazismen – Hengi seg helt 
ukritisk til noe; bli overdrevet begeistret for noe; (jf, kaste seg i armene på noen). 
Kaste seg i armene på noen – 1. La seg omfavne av noen, (f eks. i gjensynsglede) 2. gi 
seg begeistret helt over til noen, (ofte ukritisk); (jf, kyss, klapp og klem). 
Kaste seg over (noen / noe) – 1. Overfalle el. angripe (fysisk el. verbalt) 2. ivrig og 
energisk gå i gang med noe, (f. eks. arbeidet) 3. meget aktivt sørge for å oppnå 
kontakt med noen for å oppnå noe; gjøre voldsomme tilnærmelser. 
Kaste seg på bølgen – Følge en motestrømning på en uselvstendig måte; (jf, ri på en 
bølge); (jf, bølgene går høyt); (jf, helle olje på bølgene). 
Kaste seg på karusellen – Gi seg med på noe som er populært el. virker lønnsomt; 
etterape andre som lykkes el. har fremgang; (jf, hoppe av karusellen). 
Kaste seg på krykkene / nei, nå må jeg se å kaste meg på krykkene – (Begynne å) gå; 
gi seg i veg, (hjemover); (jf, komme seg avgårde). 
Kaste seg på sjøen – Drukne seg; (jf, drukne i noe); (jf, drukne sine sorger).  
Kaste seg rundt – Skynde seg; få fart på seg; gjøre noe øyeblikkelig. 
Kaste seg ut i det / noe – Uten å nøle gå i gang med et nytt el. ukjent 
virksomhetsområde el. prosjekt; (jf, våge seg ut på dypt vann).  
Kaste sine øyne / øynene på noen / noe – Legge merke til noen / noe; begynne å 
interessere seg for noen / noe; få lyst på noen / noe; (jf, være lysten på noen / noe). 
Kaste skitt på noen – Omtale noen på en ufin måte; rakke ned på noen; baksnakke 
noen; (jf, kaste dritt på noen / noe); (jf, slenge dritt om noen). 
Kaste skygge over noe – Jf, kaste en skygge over noe; (jf, skygge banen). 
Kaste stein når man sitter i glasshus – Kritisere noen for ting man gjør selv; (jf, man 
skal ikke kaste stein når man (selv) sitter i glasshus; (jf, legge stein på stein). 
Kaste stridshansken (til noen) – Utfordre (noen) (til strid, kamp el. diskusjon); (jf, 
kaste hansken); (jf, ta kampen opp mot noen / noe).  
Kaste ut en redningsbøye til noen – 1. Kaste ut en livbøye til noen som holder på å 
drukne i sjøen 2. hjelpe noen som befinner seg i nød el. en vanskelig i situasjon; (f 
eks. også argumenter i en vanskelig diskusjon); (jf, en livbøye); (jf, en livline).  
Kaste vrak på noe – Forkaste el. ikke verdsette noe; (jf, slå vrak på noe). 
Kaste åket av seg – 1. Frigjøre seg fra en autoritet; gjøre seg fri fra en undertrykkende 
makt 2. fri seg fra et byrdefullt forhold; (jf, være under åket). 
Katta / katta og – Søren heller; ikke fanken; (jf, jammen / jommen sa jeg smør). 
Katten klore (meg) / det skal jeg katten klore meg ha – Brukes som mildt kraftuttrykk. 
Kattens lek med musen – 1. Grov og nedlatende behandling av en underlegen 
motstander; ulike forhold mellom to parter 2. brukes om situasjoner der noen blir 
holdt hensynsløst i uvisshet om utfallet, (jf, leke katt og mus).    
Keiserens nye klær – Brukes om noe som fremstår som mer betydningsfullt el. 
nyskapende enn det i virkeligheten er; bløff; humbug; (ref. H C Andersen).   
Kikke for dypt i begeret / glasset – Innta for store mengder alkoholholdig drikke; 
drikke seg full; (jf, lukte på korka); (jf, slå seg på flaska); (jf, svinge begeret).   
Kikke inn til / hos noen – Avlegge noen et (kort) besøk; komme på en liten visitt hos 
noen; (jf, en fransk visitt); (jf, stikke innom (som snarest)). 
Kikke langt etter noen / noe – 1. Måtte unnvære noe, (evt. for en tid) 2. se misunnelig 
el. begjærlig på noen / noe; (jf, måtte se langt etter noe). 
Kikke noen / noe (nærmere) etter i sømmene – Jf, gå noen / noe etter i sømmene.    
Kikke noen i kortene – Skaffe seg innblikk i noens hensikter, planer el. 
fremgangsmåte; (jf, holde kortene tett inntil kroppen / brystet). 
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Kikke noen i papirene – Kontrollere noen; undersøke noens affærer. 
Kikke noen over skulderen / skuldrene – Holde øye med el. få innblikk i hva en annen 
foretar seg, (ofte uten at denne vet el. synes noe om det); (jf, trekke på skuldrene).  
Kimse av noe – 1. Jf, kaste med nakken av noe 2. ikke bry seg om el. respekterer noe; 
(jf, ikke være å kimse av); (jf, være av første skuff / skuffe).  
Kirsten Giftekniv – Brukes om en person (oftest kvinne) som ivrer etter å få andre 
mennesker til å danne par; (jf, finne hverandre); (jf, finne melodien (igjen)).  
Kjede seg i hjel – Kjede seg grusomt; føle seg sløv og rastløs fordi man ikke har noe å 
ta seg til el. fordi man finner det som foregår kjedelig el. uinteressant. 
Kjede vettet av seg / kjede livet av seg / kjede seg til døde – Jf, kjede seg i hjel. 
Kjefte – Bruke kjeft; tale grovt og høyrøstet; irettesette; (jf, skjelle og smelle). 
Kjefte noen huden full – Jf, skjelle noen huden full; (jf, få kjeft). 
Kjefte og smelle – Bruke kjeft; skjenne; (jf, skjelle og smelle); (jf, en kjeftesmelle). 
Kjefte opp noen – Bruke grov (og vedvarende) kjeft på noen; irettesette noen kraftig. 
Kjeften går som en pepperkvern – Kjeften går uten stans; (jf, munnen står ikke stille). 
Kjekke seg – Gjøre seg kjekk; vise seg; prøve å imponere; (jf, briske seg).  
Kjempe / slite i motvind – Streve under vanskelige forhold; ha motgang; ha høye odds 
mot seg; (jf, kjempe med ryggen mot veggen / muren). 
Kjempe / slåss på barrikadene – Kjempe i fremste linje; ha en fremskutt stilling i 
kampen for en sak; (jf, gå på barrikadene); (jf, gripe til sverdet). 
Kjempe / være på vikende front – Være på defensiven; være i ferd med å gi seg. 
Kjempe en kamp med seg selv – 1. Kjempe for å overvinne sin natur 2. prøve å 
motivere seg til noe; (jf, stålsette seg); (jf, ha sitt å stri med). 
Kjempe for en god sak – Arbeide el. ivre for noe som er svært nyttig el. humanistisk 
høyverdig; (jf, holde fanen høyt); (jf, ha sitt på det tørre). 
Kjempe mann mot mann – Kjempe el. konkurrere en person mot en annen. 
Kjempe med blanke våpen – Kjempe åpent og ærlig; bruke hederlige metoder. 
Kjempe med gråten – Være nære på gråte; være svært lei seg; (jf, ha gråten i halsen). 
Kjempe med lukket / nedslått visir – Kjempe hemmelighetsfullt el. underfundig, (også 
anonymt); (jf, kjempe med åpent visir); (jf, hensikten helliger midlet).   
Kjempe med nebb og klør – Kjempe av alle krefter; kjempe intenst el. hårdnakket; 
kjempe med alle midler man har til rådighet, (også, forsvare seg).  
Kjempe med ryggen mot veggen / muren – Være drevet tilbake til siste skanse; slåss 
for livet; (jf, ha / stå med ryggen mot veggen); (jf, legge ryggen til); (jf, siste skanse). 
Kjempe med tørre never – Slåss med knyttede never; være i håndgemeng. 
Kjempe med tårene – Jf, kjempe med gråten; (jf, ha en klump i halsen). 
Kjempe med åpent visir – Kjempe med ærlige midler; kjempe åpent og uten å skjule 
noe; (jf, kjempe med lukket visir); (jf, være soleklart). 
Kjempe mot naturkreftene – Kjempe mot de krefter el. mekanismer som virker i 
naturen, (og som man ikke kan rå med), (f eks. vind og vær). 
Kjempe mot overmakten – Kjempe en håpløs kamp mot noen / noe som er mye 
sterkere, dyktigere el. mer robust; (jf, bøye seg for overmakten).  
Kjempe mot vindmøller – Kjempe forgjeves; kjempe mot innbilte motstandere el. 
vanskeligheter; bruke energi på å løse skinnproblemer; (jf, slåss mot vindmøller). 
Kjempe om heder og ære – Konkurrere for å seire, (og vinne beundring). 
Kjempe på vikende front – Jf, kjempe / være på vikende front. 
Kjempe skulder ved skulder – Jf, stå skulder ved skulder; (jf, få en kald skulder).  
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Kjempe som en løve / løver – Kjempe hardt og modig; gjøre en tapper innsats; (jf, 
ikke gi seg på tørre møkka); (jf, være modig som en løve); (jf, en løve). 
Kjempe til siste blodsdråpe – Kjempe til det ytterste; kjempe av all makt. 
Kjenne et stikk i hjertet – Få dårlig samvittighet; føle ømhet el. omsorg.  
Kjenne lukten av sagmugg – Kjenne lysten el. dragningen mot en gammel interesse 
el. lidenskap; få vekket noe tidligere til live, (fordi man er i kontakt med det samme 
igjen); (jf, en sirkushest); (jf, være tilbake i manesjen). 
Kjenne lusa på gangen – Av erfaring være klar over hvem man har med å gjøre, eller 
hvordan noe henger sammen; (jf, kjenne sine pappenheimere). 
Kjenne noe langt inn i ryggmargen / sjelen – Kjenne noe til inn i sitt innerste. 
Kjenne noe på seg – Ha noe på følelsen; fornemme noe; være (nesten) sikker på at 
noe vil hende; (jf, jeg kjente det på meg); (jf, ha noe på følelsen).  
Kjenne noe som sin egen bukselomme – Kjenne noe særdeles godt el. til minste 
detalj, (etter årelang erfaring); (jf, kjenne noen / noe til bunns).  
Kjenne noe ut og inn – Kjenne noe særdeles godt el. fullstendig; ha detaljerte 
kunnskaper om noe; kjenne noe til kjedsommelighet; (jf, kunne noe på fingrene).  
Kjenne noen / hverandre ut og inn – Kjenne noen / hverandre svært godt; ha detaljert 
kjennskap om noens / hverandres sinnelag, vaner, særegenheter el. reaksjonsmåte. 
Kjenne noen / noe til bunns – Kjenne noen / noe svært godt el. fullt ut.  
Kjenne seg fri som fuglen – Føle en stor grad av frihet og uavhengighet. 
Kjenne seg liten – Føle seg ubetydelig; føle seg svak el. underlegen; (jf, gjøre seg 
liten); (jf, liten tue velter / kan velte stort lass). 
Kjenne seg mørbanket – Jf, være / føle seg mørbanket. 
Kjenne seg som en askepott – Føle at man (hun) blir urettferdig el. dårlig behandlet; 
ikke få tilstrekkelig omsorg; (jf, bli stemoderlig behandlet). 
Kjenne seg som en forsøkskanin – Føle seg som et forsøksdyr el. en prøveklut.    
Kjenne seg som et vrak – Føle seg helt ødelagt el. nedbrutt, (kroppslig el. åndelig). 
Kjenne sin begrensning / jeg kjenner min begrensning – Vite hva man kan og ikke 
kan greie; skjønne hva man ikke bør innlate seg på; (jf, stikke fingeren i jorda). 
Kjenne sin besøkelsestid – Være klar til benytte en gunstig anledning; forstå å handle 
før det er for sent; ha sans for å slå til i det rette øyeblikk; (jf, i grevens tid). 
Kjenne sin plass – Vite og akseptere at man har en lavere posisjon i samfunnet el. 
plass i hierarkiet; (jf, arbeide på gulvet); (jf, være høyt på strå). 
Kjenne sine pappenheimere – Kjenne sine folk og vite hva man kan vente av dem; 
kjenne vesen og tilbøyeligheter hos de mennesker man omgås. 
Kjenner jeg deg rett (så) / kjenner jeg deg rett, så gir du deg ikke – Brukes som tilsagn 
til noen man har grunn til å vente noe spesielt av, (oftest positivt).   
Kjente strofer – Noe man har hørt før; noe som ofte blir sagt; (jf, en strofe); (jf, den 
gamle visa); (jf, det er hakk i plata); (jf, finne melodien). 
Kjeppjage noen – 1. Skysse noen avgårde med en kjepp 2. jage vekk noen fort og 
brutalt; vise bort noen med forakt; (jf, bli kjeppjaget). 
Kjerringa mot strømmen – Jf, være (som) kjerringa mot strømmen. 
Kjære deg / men kjære deg / farvel, kjære deg (1) – 1. Brukes som vennlig el. kjærlig 
tiltale 2. brukes som oppfordring el. en bønn 3. brukes som ønske om forståelse el. 
toleranse 4. brukes som uttrykk for lett irritasjon el. oppgitthet, (jf, kjære vene). 
Kjære meg / å kjære meg / men kjære meg, er dette alt (1) – 1. Brukes som uttrykk for 
mild overraskelse el. skuffelse 2. brukes som uttrykk for lett anger el. beklagelse. 
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Kjære vene / men kjære vene / kjære vene, ikke gjør det (2) – 1. Brukes som uttrykk 
for oppgitthet el. indignasjon 2. brukes som oppfordring el. bønn. 
Kjærlighet gjør blind – Kjærlighet fratar en dømmekraften, klarsynet el. fornuften. 
Kjærlighetens ild – Brukes (litterært) som uttrykk for lidenskap el. brennende 
kjærlighet; (jf, gå gjennom ild og vann); (jf, brenne seg fast i bevisstheten). 
Kjærlighetens veier er uransakelig – Brukes for å uttrykke at det i kjærlighetslivet ofte 
skjer (overraskende) ting, som er vanskelig å forutse el. skjønne; (jf, herrens veier er 
uransakelig); (jf, alt er lov i krig og kjærlighet); (jf, et kjærlighetsbarn). 
Kjært barn har mange navn – En person, en ting el. et fenomen man liker godt el. 
interesserer seg for, har mange (kjæle)navn og betegnelser.   
Kjødet er skrøpelig – Mennesket har mange feil og faller lett for fristelser. 
Kjødets lyst – Seksuell lyst; sanselig begjær; (jf, være hissig på grøten).     
Kjølhale noen – 1. Benytte en gammel straffemetode til sjøs, (ved dra noen under 
skroget) 2. irettesette noen kraftig; kjefte opp noen; (jf, komme på rett kjøl). 
Kjøpe / selge noe under bordet – 1. Kjøpe / selge noe (en vare) hemmelig el. ulovlig; 
(jf, betale under bordet); (jf, få under bordet). 
Kjøpe i løs vekt – Kjøpe etter vekt; kjøpe i fri mengde og ikke i ferdige pakninger.       
Kjøpe katta i sekken – Kjøpe, akseptere el. si ja til noe usett el. uten å ha undersøkt 
kvalitet el. verdi (og derfor bli snytt); (bli lurt til å) gjøre et mislykket kjøp. 
Kjøpe noe / jeg kjøper den påstanden (2) – 1. Skaffe seg noe mot vederlag (i penger) 
2. tro på noe; godta noe, (jf, ta noe for god fisk); (jf, bite på noe).  
Kjøpe noe for en billig penge – Kjøpe noe rimelig; kjøpe noe til en lav pris. 
Kjøpe noe til spottpris – Jf, selge noe til spottpris; (jf, gjøre et røverkjøp).  
Kjøpe på krita – Handle på kreditt og betale senere; skrive opp; (jf, ta på krita). 
Kjøpe seg tid – Få noe utsatt el. trenere noe, (for å tenke seg om el. foreta seg noe).  
Kjøre (et) sololøp – Jf, et sololøp; (jf, være sin egen herre); (jf, holde i tøylene). 
Kjøre / løpe alt hva / det remmer og tøy kan holde – Kjøre / løpe så raskt og kraftfullt 
som mulig, (som man kan el. tør); (jf, som et olja lyn).  
Kjøre / synge / spille fletta av noen / han sang fletta av Jan Teigen – Overgå noen med 
glans; være mye flinkere enn noen (i noe); danke ut noen. 
Kjøre av sporet – 1. Kjøre av skinnene 2. mislykkes; utvikle seg i en uheldig el. gal 
retning, (i forhold til forventninger el. planer, (om person el. prosjekt)).  
Kjøre noe i grøfta / hun kjørte butikken i grøfta – Ha ansvaret for at noe mislykkes; gå 
falitt; (jf, være i grøfta); (havne i grøfta); (jf, grave grøfter). 
Kjøre noe i senk / kjøre båten i senk (1) / hun kjørte forretningen i senk (2) – 1. Gjøre 
så noe synker 2. ødelegge el. ruinere noe; gjøre noe ubrukelig; (også, renne el. skyte 
noe i senk); (jf, være på stupets rand); (jf, synke som en stein). 
Kjøre noen / noe ut på et sidespor – Utmanøvrere noen / noe; skyve noen / noe til 
side; berøve noen / noe sin makt, innflytelse el. posisjon; (jf, vippe noen av pinnen).   
Kjøre noen i senk – Knekke noen; utmatte noen; (jf, snakke noen i senk). 
Kjøre noen i stramme tømmer – Jf, holde noen i stramme tøyler. 
Kjøre over noen – 1. Kjøre på noen, (med bil) 2. overkjøre noen muntlig, (og ikke bry 
seg om motargumenter) 3. knuse noen; valse over noen; (jf, ta luven fra noen). 
Kjøre over noen med dampveivals – Hensynsløst handle etter sin egen vilje; fremføre 
sine egne idéer uten skånsel, (om institusjon el. person); (jf, valse over noen / noe). 
Kjøre på lavt bluss / lavbluss – Arbeide el. fungere i et langsomt tempo el. med 
minimum energi; (jf, ikke gjøre det skapte grann). 
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Kjøre sitt eget løp – Innrette seg slik man selv synes er fornuftig, uansett hva andre 
gjør; være likeglad med andre på en uansvarlig måte; ikke bidra til fellesskapet.  
Kjøre skuta på grunn – 1. Kjøre båten fast i fjordbunnen 2. være ansvarlig for at det 
går dårlig el. nedenom med en virksomhet, (jf, styre skuta i åkeren); (jf, en skute).    
Kjøre som en gris / et svin – Kjøre veldig fort og risikopreget (med bil); råkjøre; 
grisekjøre; (jf, drikke som et svin); (jf, et svin). 
Kjøre som en villmann – 1. Kjøre veldig fort el. dristig 2. kjøre på en uforsvarlig 
måte, f eks. med farlige forbikjøringer; (jf, fare fram som en villmann). 
Kjøtt og blod – Brukes for å understreke et virkelig menneskes tilstedeværelse, (med 
alt det innebærer); (jf, et menneske av kjøtt og blod); (jf, noens eget kjøtt og blod). 
Kjøtt på beina – 1. Muskler på kroppen, (og ikke helt mager) 2. innhold, substans el. 
kvalitet, (om sak el. foredrag); gode argumenter; (jf, være bare skinn og bein). 
Klabb og babb / hele saken ble bare klabb og babb (1) – 1. Rot el. virvar 2. møljespill 
i fotball, ol; (jf, være bare surr og rot (med noen)). 
Klage sin nød – Henvende seg klagende til noen for å få hjelp, støtte, medhold el. 
trøst; (jf, syte og klage); (jf, være i en kattepine). 
Klamre / klynge seg til et halmstrå – Klamre seg til den siste svake mulighet for 
redning el. at noe skal kunne gjennomføres; gjøre et desperat, (og oftest mislykket) 
siste forsøk; (jf, gripe etter et halmstrå); (jf, være ute å kjøre). 
Klamre seg til noe / jeg klamrer meg til håpet om at hun lever – 1. Holde godt fast i 
eller omkring noe; ha et fast grep i noe, (for ikke å falle) 2. holde fast ved noe, (en 
bestemt idé el. forestilling) selv om det er nytteløst; (også, klamre seg til taburetten). 
Klappe hesten – Ta det rolig; slappe av; se tiden an; (jf, pust gjennom nesen). 
Klappe i / nå må du klappe i – Tie stille; holde munn; (jf, klappe sammen). 
Klappe i hendene – 1. Slå håndflatene lett sammen 2. uttrykke (ukritisk) begeistring; 
uttrykke glede el. sterkt bifall; juble; (jf, rope hurra); (jf, jubelen står i taket).  
Klappe i som en østers – Jf, være stum som en østers; (jf, være taus som graven). 
Klappe igjen kjeften – Holde munn; tie stille; (jf, holde smella). 
Klappe noen på skulderen – Jf, gi noen et klapp på skulderen; (jf, få en kald skulder). 
Klappe sammen – 1. Miste motet el. kreftene 2. bryte sammen, (f eks. pga. 
nervepress) 3. holde kjeft; (jf, bryte sammen); (jf, miste fatningen). 
Klappe til kai – Legge til kai el. land, (om båt); (jf, en havn); (jf, bringe noe i havn). 
Klar som et egg / jeg er klar som et egg – Fullstendig klar og godt forberedt. 
Klar tale – 1. Entydig og enkelt budskap el. formulering 2. jf, rene ord for pengene. 
Klare biffen – Jf, greie biffen; (jf, saken er biff). 
Klare brasene – Jf, greie brasene; (jf, ikke være tapt bak en vogn). 
Klare det kunststykket å – Jf, greie det kunststykke å; (jf, etter alle kunstens regler). 
Klare linjer – Avklart el. utvetydig situasjon, uten fortielser el. misforståelser; (jf, rene 
linjer); (jf, lese noe mellom linjene); (jf, på lik linje med). 
Klare noe med et nødrop / nødskrik / det gikk med et nødrop – Jf, med et nødrop. 
Klare seg på egen hånd – Jf, på egen hånd; (også, handle på egen hånd). 
Klart som dagen – Jf, noe er klart som dagen; (jf, ligge opp i dagen). 
Klassens lyse hode – Den flinkeste el. skarpeste i klassen; (jf, et lyst hode). 
Klatre på rangstigen – Stige i rang el. verdighet; arbeide seg oppover sosialt, 
karrieremessig el. i idrettslig sammenheng; (jf, stå høyt / lavt på rangstigen).   
Klatre som en geit – Være flink til el. ha lett for å klatre el. klyve; (jf, ei geit). 
Kle av noen med øynene – Se på noen med et begjærlig el. lidderlig blikk. 
Kle av noen til skinnet – Jf, bli / være kledd av til skinnet; (jf, et skinn). 
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Kle seg dristig – Kle seg utfordrende, (bare om kvinner); kle seg sexy. 
Kle seg i sekk og aske – Vise tegn på botferdighet el. sorg; (jf, ha en tung bør å bære). 
Klem i vei – Sett i gang; kjør på; (jf, trå gassen i bånn); (jf, sette alle kluter til).   
Klemme på / det haster, så klem på – Drive på; henge i; gjøre en energisk innsats. 
Klenge seg innpå noen – Være påtrengende; være innpåsliten; ikke la noen få fred.  
Klikke for noen / det klikket for meg et sekund (1) – Brukes for å uttrykke at noen 
mister besinnelsen, overblikket el. handlekraften 2. brukes om å gå fra forstanden, 
(særlig midlertidig); (jf, miste / tape sin sunne sans); (jf, være helt gal). 
Klin kokos – Jf, være klin kokos; (jf, være helt ko-ko); (jf, en tulling). 
Kline (med noen) / parer sto bak husveggen å klinte – Kjæle, kysse og klemme. 
Kline til – 1. Søle til; grise (seg) til 2. slå til (noen) 3. sparke til fotballen av full kraft. 
Klingende mynt – Penger; kontanter; (jf, ha penger på bok). 
Klippe klørne på noen – Uskadeliggjøre noen; ta makta el. maktmidlene fra noen.  
Kliss - klass / ungene er kliss - klass på beina (2) – 1. Brukes for å betegne gjentatt 
klissende el. klaskende lyd 2. være klissvåt; (jf, være våt til skinnet). 
Klokka er fem på tolv – 1. Klokka er nesten tolv på dagen 2. katastrofen er nær; det er 
aller siste sjanse til å gjøre noe; (jf, være like om hjørnet); (jf. tiden er inne).   
Klokka tikker og går – 1. Tiden går 2. det begynner å haste; snart er det for sent; (jf, 
tiden tikker og går); (jf, en tikkende bombe). 
Klokkeklar / en klokkeklar seier (2) – 1. Jf, klokkeren 2. helt klar og utvetydig. 
Klokken er slagen – 1. Klokken har slått, (et bestemt klokkeslett) 2. det er over; noe 
avgjørende er forbi, (og hva kan man nå vente seg); (jf, vite hva klokken er slagen).  
Klokkene ringer (for noen) – Det skjer noe svært avgjørende for noen, (behagelig el. 
ubehagelig); (jf, ringe for siste runde); (jf, en milepel / milepæl).  
Klokkeren / hun synger klokkerent (1) – 1. Som lyder klart og rent 2. som ikke kan 
kritiseres el. dras i tvil; (også, et klokkerent treff på ballen). 
Klore til seg – Skrape til seg; grafse til seg; (jf, katten klore (meg)). 
Klore øynene ut på hverandre – Krangle; være i konstant strid med hverandre. 
Klubbe ned noen / han ble klubbet ned før han var kommet i gang – Stoppe noen i en 
tale el. et innlegg; ta fra noen ordet el. taleretten; (jf, stoppe kjeften på noen). 
Klubbe noe igjennom – Vedta el. bestemme noe, (evt. med et klubbeslag i bordet); 
avgjøre noe; (jf, overlate klubba til noen); (jf, være tungen på vektskålen). 
Kluss – Jf, et kluss / kluss; (jf, få kluss med noe); (jf, ha sitt svare strev med noe). 
Klynge seg til noe – 1. Holde godt seg hardt fast i noe med armene 2. fortsette å holde 
på en bestemt idé el. forestilling selv om det er nytteløst; (jf, klamre seg til noe). 
Klynke – 1. Utstøte svake, klagende lyder el. ord 2. uttrykke utilfredshet; beklage seg. 
Klynke og bære seg – Jamre og sutre; uttrykke misnøye; (jf, klage sin nød). 
Klype / knipe seg i armen – Synes det som man ser el. hører virker så usannsynlig at 
man ikke kan tro at det er riktig; ikke riktig vite om man er våken; (jf, være for godt 
til å være sant); (jf, måtte klype seg i armen); (jf, være hard i klypa). 
Klø i fingrene etter (å gjøre) noe – Ha veldig lyst til å gjøre noe, (f eks. å komme i 
gang el. gripe inn); være oppsatt på noe; (jf, verke i fingrene).  
Klø seg bak øret – Brukes som uttrykk for villrede, forlegenhet el. forvirring. 
Klø seg i hodet – Brukes som uttrykk for forundring el. rådvillhet; undre seg; tenke el. 
fundere hardt; (jf, ikke skjønne bæret); (jf, tenke så det knaker).  
Kløve ord / kløyve ord – Tolke det en annen sier på en spissfindig måte; fremstille 
noe pedantisk el. unødig detaljert; kive om ord; (jf, ikke et kløyva ord).   
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Klå noen / jeg skal klå deg – Tukte, straffe el. jule opp noen; (jf, ikke være god å klå 
seg på); (jf, gi noen en midt i planeten); (jf, la noen få høre det).  
Klå på noe / du skal nå alltid klå på alt mulig – Fingre el. ta på noe; plukke på noe. 
Klå på noen / slutt å klå på meg – Beføle noen; gjøre seksuelle tilnærmelser overfor 
noen; (jf, tafse på noen); (jf, gjøre hanebein til noen). 
Knake i sammenføyningene / unionen knaker i sammenføyningene (2) – 1. Holde på å 
løsne, gi etter el. falle fra hverandre, (materialer) 2. bryte sammen; gå i oppløsning.  
Knake og brake / det knaket og braket i isen – Gi fra seg en knirkende el. støyende 
lyd; (jf, tenke så det knaker); (jf, være knakende kjekk). 
Knapp og konsis / han minner om Hemingway med sin knappe og konsise stil – Kort 
og presis; kortfattet; treffende; fyndig; (jf, opp ad stolper og ned ad vegger). 
Knapper og glansbilder / vi sliter for knapper og glansbilder – Dårlig lønn; minimal 
godtgjørelse; (jf, et glansbilde); (jf, være smalhans).  
Kneble (noen / noe) / myndighetene prøver å kneble pressen (2) – 1. Sette knebel i 
munnen på noen for å hindre vedkommende i å snakke el. skrike 2. hindre noen i å 
ytre seg; hindre noe i å komme til uttrykk; (også, kneble det frie ord). 
Knegå noen – 1. Klemme ned el. knuge noen med knærne, (i kamp) 2. henge over 
noen og trygle el. be om noe; bønnfalle noen om noe; (jf, be noen på sine knær). 
Kneise med nakken – Jf, kaste på / med nakken; (jf, vrikke med hoftene). 
Knekke koden – 1. Plutselig skjønne el. få til noe, (f. eks. lesekoden) 2. finne ut av en 
tall el. bokstavkombinasjon 3. finne fram til riktig fremgangsmåte el. svar. 
Knekke nakken på noe – 1. Våge seg på noe man ikke greier 2. lide et alvorlig 
personlig el. økonomisk nederlag i en bestemt sammenheng; (jf, brekke nakken). 
Knekke nakken på noen / ellers knekker jeg nakken på deg – Drepe noen. 
Knekke noen som en lus / jeg skal knekke deg som en lus – Knuse noen; ødelegge 
(for) noen; sørge for at noen lider nederlag; (jf, lage hakkemat av noen). 
Knekke sammen av latter – Le så man står tvikroket; skoggerle; (jf, le seg skakk).  
Knesette noe – Etablere el. fastsette noe, (et prinsipp, (evt. ved lov)); anerkjenne el. 
gjennomføre noe, (en handlemåte); (jf, erklære noe for dødt og maktesløst.  
Knipe igjen det ene øyet – Late som man ikke ser noe; tilgi et mindre feiltrinn. 
Knipe nebb – Holde munn; ikke si et ord; ikke røpe noe; (jf, åpne nebb / nebbet). 
Knipe på skillingen – Være sparsommelig el. (unødig) gjerrig; (jf, snu på skillingen). 
Knipe sammen – 1. Jf, knipe nebb 2. spenne musklene i bekkenbunnen. 
Knipse med fingrene – 1. Frembringe en smektende lyd mellom tommelfinger og 

langfinger 2. brukes for å antyde at noen lett og ubesværlig oppnår noe. 
Knive om noe – Konkurrere hardt om noe; kjempe om noe; (jf, du er kniven).   
Knote – 1. Snakke (el. skrive) oppstyltet el. unaturlig 2. snakke tilgjort fint 3. snakke 
et språk el. en dialekt man ikke (helt) behersker; (jf, snakke fint).  
Knuse noe / vi må straks knuse dette opprøret (2) – 1. Smadre noe; male noe i stykker 
2. slå ned el. ødelegge noe fullstendig; (jf, slakte noen / noe). 
Knuse noe til pinneved – Ødelegge noe fullstendig; smadre noe; (jf, legge noe i 
ruiner); (jf, bli knust til pinneved); (jf, stå på pinne for noen). 
Knuse noen – 1. Slå ned el. ødelegge noen 2. ødelegge for noen; ruinere noen 3. vinne 
overlegent over noen, (en motstander); beseire noen med stor margin.  
Knuse noens hjerte – Gjøre noen ulykkelig el. fortvilet, (særlig ved kjærlighetssorg); 
(jf, en hjerteknuser); (jf, være knust av sorg). 
Knyte nevene i bukselomma – Holde sin aggresjon i sjakk; skjule sitt sinne for andre. 
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Knytte bånd til noen / noe – Danne et (avhengighets)forhold til noen / noe; (jf, være 
knyttet til noen / noe); (jf, legge bånd på seg). 
Knytte nevene – 1. Forme hendene til knyttnever 2. brukes for å uttrykke sinne, 
indignasjon el. ergrelse; (jf, true med knyttneven); (også, knyte neven). 
Knyte neven i (bukse)lomma – Bli opprørt el. sint, uten å vise det. 
Knytte vennskapsbånd – Utvikle varme følelser el. ønske om fred og fordragelighet, 
(mellom personer, familier el. nasjoner); (jf, i nøden skal man kjenne sine venner). 
Knyttneven sitter løst på noen – Det skal ikke mye til før noen blir sint og begynner å 
slå; (jf, true med knyttneven); (jf, ha kort lunte). 
Koble inn turboen – 1. Koble inn turboladningen, (om motor) 2. sette opp farten; øke 
innsatsen el. aktivitetsnivået; (jf, trå gassen i bånn); (jf en turbo).   
Koke bort / hele planen kokte bort – Ikke bli noe av; bli bare med snakket; forsvinne i 
prat og surr; (jf, koke suppe på en spiker); (jf, koke over). 
Koke bort i kålen – Ikke bli til noe; forsvinne i snakk og talemåter; ikke bli realisert. 
Koke i hop noe – Dikte opp noe; lyve; komme med en usann historie; (jf, koke 
sammen noe); (jf, brygge sammen noe); (jf, være løgn fra ende til annen). 
Koke i topplokket – Jf, bli / være varm i topplokket; (jf, miste hodet). 
Koke ned noe / artikkelen må kokes ned til tre - fire sider (3) – 1. Gjøre en matvare 
mer konsert ved å la den koke lenge 2. bli redusert til noe (enkelt el. bagatellmessig) 
3. forkorte el. komprimere noe; (jf, være lang som et vondt år).  
Koke over / det kokte over for henne (3) – 1. Stige og strømme ut over sidene på en 
beholder 2. fritt la sterke følelser komme til uttrykk 3. bli ustyrlig pga. sinne el. raseri. 
Koke sammen noe / du har kokt sammen litt av en historie – Jf, koke i hop noe. 
Koke suppe på en spiker – 1. Beskjeftige seg med el. behandle et ubetydelig el. 
overflødig emne, (uten reelt innhold) 2. forsøke å få mer ut av en sak el. argument enn 
det er grunnlag for; gjøre stort vesen av en bagatell; (jf, gjøre en mygg til en elefant).  
Koke suppe på noe – Gjøre alt for mye ut av en bagatell; tvære ut noe i det uendelige; 
(jf, en tynn suppe); (jf, en nydelig suppe); (jf, hele suppa). 
Kokettere (med noen / noe) / han koketterer med sin uvitenhet (2) – 1. Flørte (med 
noen) 2. (prøve å) gjøre seg interessant 3. beskjeftige seg med noe på en lettvint måte. 
Kolven har ramlet ut av bjella – 1. Kulestanga har ramlet ut av bjella 2. det er slutt på 
optimismen el. gløden; energien har tatt slutt; (jf, noe får en bjelle til å ringe). 
Kom igjen – 1. Kom; bli med; skynd deg 2. ta deg sammen; skjerp deg.  
Kom ikke her – 1. Bare prøv deg; meg slår, overgår el. lurer du ikke 2. det er helt 
riktig det jeg sier; (jf, en ulykke kommer sjelden alene). 
Komme (seg) på beina (igjen) – 1. Bli aktiv el. virksom; bli frisk (igjen) 2. reise seg 
økonomisk; (jf, komme på beina); (jf, ikke komme sovende til noe). 
Komme (seg) på fote – 1. Komme over problemene og til en akseptabel, (økonomisk) 
tilstand 2. bli frisk igjen etter sykdom; (jf, komme på beina); (jf, fote seg).  
Komme (ut) på skråplanet – Komme inn i en uheldig utvikling, (mht. levevis el. 
lovlydighet), som er vanskelig å stoppe; (jf, komme på gale veier).  
Komme / dra / gå i ens ærend – Komme / dra utelukkende for en ting el. med et eneste 
mål for øyet; (jf, den som kommer først til mølla, får først male). 
Komme / gi seg i snakk med noen – Komme i tilfeldig samtale med noen. 
Komme / havne / være i bakleksa – Sakke akterut; bli liggende / ligge etter; (jf, bli 
akterutseilt); (jf, ikke henge med i svingene); (jf, falle gjennom).  
Komme / havne i rennesteinen – Havne i de usleste forhold el. omgivelser, (og rus).   
Komme / havne ned i skitten – Komme / havne i en ussel el. elendig livssituasjon. 
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Komme / kjøre / ramle av sporet – Mislykkes; utvikle seg i uheldig el. gal retning. 
Komme / slå inn på forbryterbanen – Komme / slå inn på et livsløp med stadige 
kriminalitet; (jf, sitte bak lås og slå); (jf, ikke være mors beste barn).  
Komme / slå ned som en bombe – Komme fullstendig overraskende; komme som et 
sjokk el. en sensasjon; (jf, bombe noen / noe tilbake til steinalderen). 
Komme / stå / være mellom barken og veden – Komme / være i en vanskelig stilling; 
komme / være mellom to stridende parter; bli / være trukket mellom motstridende 
hensyn el. interesser; (jf, ikke vite hverken ut el. inn).  
Komme / stå i skammekroken – 1. Komme / stå i kroken for uskikkelige barn, 
(gammel skolestraff) 2. komme / være i en ydmykende situasjon, (som fortjent) 3. bli 
tilsidesatt el. miste sin innflytelse; (jf, komme i gapestokken).   
Komme / trenge til bunns i noe – Sette seg grundig inn i noe; nå frem til erkjennelse 
av de egentlige årsaker el. motiver til noe; få full rede på noe; (også, undersøke). 
Komme / være / sitte på den grønne gren – Få / ha medgang el. suksess; bli / være 
velstående; (komme til å) klare seg godt, (særlig økonomisk). 
Komme / være / stå i fokus – Komme / være i sentrum for oppmerksomhet; bli mye 
diskutert, (om person, institusjon el. emne); (jf, sette fokus på noen / noe).  
Komme / være / stå i forgrunnen – 1. Være fremtredende el. iøynefallende, (som 
fremste del av noe) 2. spille en fremtredende rolle; være den / det man konsentrerer 
seg om; (jf, komme i bakgrunnen); (jf, stå i spissen for noe). 
Komme / være der i god tid – Komme / være der en god (el. lang) stund før avtalt tid. 
Komme / være der i rett i tid – Komme / være der til avtalt tid; (jf, komme i tide). 
Komme / være en knute på tråden – Oppstå / eksistere en uenighet el. et uvennskap 
mellom to el. flere personer; (jf, det er kommet en knute på tråden mellom dem). 
Komme / være fra en annen planet – Brukes for å uttrykke at noen er mye dyktigere 
el. langt overgår dem det sammenlignes med; (jf, befinne seg på en annen planet).  
Komme / være høyt på strå – 1. Få / ha fått plass høyt oppe 2. oppnå / ha en høy 
stilling el. sosial posisjon; få / ha penger el. hell, (og evt. oppføre seg overlegent).  
Komme / være i (lykkelige) omstendigheter – Bli / være gravid. 
Komme / være i affekt – Bli / være preget av en kortvarig, voldsom sinnsbevegelse. 
Komme / være i beknip / jeg er i beknip for penger (2) – 1. Sette seg fast; være / bli 
fastklemt, (rent mekanisk) 2. komme / være i en situasjon der man mangler noe 
nødvendig; være / komme i vanskeligheter el. knipe; (jf, en kattepine). 
Komme / være i beit for noe / jeg er i beit for penger – Jf, i beit; (jf, gå beit). 
Komme / være i det gode selskap – Jf, det gode selskap; (jf, holde noen med selskap).   
Komme / være i en klemme – Komme / være i en vanskelig stilling el. i en kinkig 
situasjon, (ofte klemt mellom motstridende hensyn el. regler); (jf, sitte i klemma). 
Komme / være i gode hender – (Komme til å) bli / være godt el. kompetent behandlet; 
bli godt sørget for av noen man har full tillit til; (jf, komme i de rette hender). 
Komme / være i håret på noen / hverandre – Komme / være i slagsmål el. heftig 
krangel; (jf, være i tottene på hverandre); (jf, fly i synet på hverandre). 
Komme / være i kritthuset hos noen – Bli / være verdsatt, godt likt el. foretrukket av 
noen; bli / være positivt bedømt av noen; (jf, være inne i varmen (hos noen). 
Komme / være i miskreditt hos noen – Komme / være i vanry hos noen; få / ha dårlig 
ord på seg blant noen; (jf, bli svartelistet); (jf, bli / være uglesett). 
Komme / være i noens vold – Komme / være i noens makt; komme / være under 
noens herredømme el. kontroll, (jf, ha noen i sin vold); (jf, være under tøffelen). 



                                                               
 

388 

Komme / være i offentlighetens lys – Komme / være til alminnelig kjennskap, slik at 
alle kan høre el. lese om det; (jf, komme / være i rampelyset); (jf, stille noe til skue). 
Komme / være i rampelyset – Bli / være kjent og få mye oppmerksomhet; bli mye 
omtalt i mediene; (jf, komme / være i offentlighetens lys). 
Komme / være i sig(et) – Komme / være i gang; få / ha fått opp farten. 
Komme / være i skuddet – 1. Skyte i været (om plante) 2. få / ha fremgang; bli / være 
populær; gjøre lykke, (om pers); få / ha fremgang; komme / være på moten, (om ting).  
Komme / være i støtet – Jf, være i støtet; (jf, sette inn støtet). 
Komme / være i villrede – Jf, i villrede; (jf, vite hverken ut el. inn). 
Komme / være på avveie(r) – 1. Komme / være på feil vei el. sti 2. komme ut / være 
på gale veier; skeie ut; (jf, komme / være på vidvanke); (jf, føre noen på avveie). 
Komme / være på banen – 1. Komme / være i en sentral el. fremtredende posisjon 2. 
komme / være i gang; delta aktivt, (også i den offentlige debatt).  
Komme / være på beina (igjen) – 1. Bli aktiv el. frisk (igjen) 2. reise seg økonomisk.    
Komme / være på bordet – 1. Bli / være servert 2. bli / være fremsatt i en forhandling. 
Komme / være på defensiven – Komme / være bakpå el. på etterskudd; bli satt under 
press el. utsatt for kritikk; tape i en debatt; (jf, være på vikende front).  
Komme / være på det rene med noe – Bli / være klar over noe; finne ut av noe. 
Komme / være på etterskudd med noe – Ikke komme / ha kommet så langt som 
planlagt med noe; (også, betale på etterskudd); (jf, komme i bakleksa). 
Komme / være på feil hylle – Komme / ha havnet på feil plass i livet; få / ha et yrke 
som ikke utnytter de evner man har, (ofte med et stort talent på et annet område). 
Komme / være på gale veier – Komme inn / være ute på noe galt, ulovlig el. moralsk 
klanderverdig; (jf, være ute å kjøre); (jf, være på ville veier). 
Komme / være på kant med noen – Bli / være uvenner med noen; komme / være i 
konflikt med noen; (jf, ikke være på talefot); (jf, være på krigsfot).  
Komme / være på noens hender / firmaet må forbli på nasjonale hender – Komme / 
være i noens besittelse el. eie; (jf, binde noen på hender og føtter). 
Komme / være på offensiven – 1. Være på fremmarsj; gjøre en kraftfull og målrettet 
innsats 2. få / ha initiativet el. overtaket, (f eks. om krig el. idrett); (jf; ta offensiven). 
Komme / være på rett hylle / den / sin rette hylle (i livet) – Finne / ha funnet sin rette 
plass i livet; få / ha et yrke som svarer til de evner, (utdanning) og interesser man har. 
Komme / være på tale – 1. Bli / være nevnt el. omtalt 2. bli omtalt som en mulighet; 
være aktuell, (f eks. i en stilling); (jf, det kommer ikke på tale). 
Komme / være på talefot (med noen) – 1. Få / ha et så godt forhold (til noen) at man 
saktens kan snakke sammen el. omgås 2. komme / være på samme dyktighetsnivå 
som noen; kunne konkurrere med og ha sjanse til å vinne over noen.  
Komme / være på vidvanke – Jf, komme / være på avveie / avveier. 
Komme / være på vidåtta – 1. Komme / være langt av lei; gå / ha gått seg bort 2. 
komme / være langt borte fra temaet; (jf, komme (ut) på viddene).  
Komme / være til offentlig skue – 1. Bli / være gjort synlig for alle 2. bli / være hengt 
ut, (og stilt til skamme); (jf, stille noe til skue); (jf, et skuebrød). 
Komme / være tilbake i folden – Komme / være tilbake til de kjente forhold og de 
gamle vaner; (jf, komme ut av de gamle / vante folder).  
Komme / være under dobbelt ild / regjeringen kom under dobbelt ild (2) – 1. Bli 
beskutt fra to sider 2. komme / være i alvorlige vanskeligheter, fordi man angripes el. 
kritiseres fra flere hold; (jf, fyre løs / fyr løs); (jf, ikke spare på kruttet). 
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Komme / være under tøffelen – Bli / være undertrykt av sin kone el. kjæreste; få / ha 
en dominerende kvinnelig partner; (jf, en tøffelhelt). 
Komme / våkne til live / eplet falt ut og Snehvit våknet til live (2) – 1. Bli levende 2. 
våkne el. bli nærværende (igjen), (f eks. etter en dyp søvn). 
Komme an på – 1. Avhenge av; bero på 2. dreie seg om; være av betydning (for). 
Komme av dage / hun kom ulykkelig av dage i en rideulykke – Bli drept (ved en 
ulykke); omkomme; (jf, bli tatt av dage); (jf, i alle dager).   
Komme bak lås og slå / bak gitteret / i buret / i hullet / i kasjotten – Komme i fengsel; 
(jf, sitte bak lås og slå); (jf, under lås og slå); (jf, være ute å kjøre). 
Komme drassende med noe – 1. Komme slepende på / med noe 2. komme med el. 
uttrykke noe irrelevant el. tåpelig, (f eks. en unnskyldning el. gammelt tankegods). 
Komme en kjelke i veien / det er kommet en kjelke i veien for avtalen – Bli forhindret 
av noe; bli stoppet av noe uforutsett; (jf, legge kjelker i veien for noen / noe). 
Komme for en dag / dagens lys – 1. Komme frem; dukke opp 2. bli avslørt; bli 
(offentlig) kjent, (om noe som har vært skjult el. holdt hemmelig).  
Komme fra asken til ilden – Komme fra en ubehagelig el. uønsket situasjon til en som 
er enda verre, (jf, gå fra asken til ilden); (jf, puste til ilden). 
Komme fra det / noe med livet i behold / jeg kom gjennom intervjuet med livet i 
behold (2) – 1. Komme levende fra noe 2. brukes spøkende om noe som gikk fint el. 
bedre enn fryktet; (jf, et spørsmål om liv og død); (jf, i levende live). 
Komme fra det store intet / hun kom fra det store intet og ble norsk mester – Plutselig 
dukke opp og gjøre seg gjeldende; med ett bli kjent el. berømt; (jf, det store intet). 
Komme fra et møblert hjem – Komme fra et kulturelt og vel ansett (og godt stilt) 
hjem, (humoristisk); (jf, være født med en sølvskje i munnen). 
Komme fra fjern og nær – Komme fra mange steder, også langveis fra. 
Komme fra hjertet – Være oppriktig el. alvorlig ment, (f eks. takken el. påstanden); 
sies ærlig og spontant; (jf, av et godt hjerte); (jf, ha hjertet på rett(e) sted). 
Komme fra hver sin planet – Brukes om det å være svært ulike el. ha helt forskjellige 
holdninger el. meninger; (jf, en annen verden); (jf, befinne seg på en annen planet). 
Komme fra jevne kår – Komme fra et alminnelig hjem, med vanlige levekår; (jf, på 
det jevne); (jf, leve i trange kår); (jf, ha til smør på brødskiva).  
Komme fra noe med æren i behold – Komme (rimelig) heldig fra noe.  
Komme fra noens hånd – Jf, fra noens hånd; (jf, ha en heldig hånd med noe).  
Komme fram i dagen / dagens lys – 1. Bli kjent el. åpenbart 2. bli avdekket el. avslørt; 
(jf, komme for en dag); (jf, se dagens lys); (jf, komme / være offentlig til skue). 
Komme frem i lyset – 1. Bli synlig for offentligheten 2. bli oppdaget el. avslørt; (jf, 
bringe noe frem i lyset); (jf, komme / være i rampelyset) (jf, bringe noe for en dag). 
Komme frem i verden – Jf, komme seg frem (her) i verden). 
Komme fryktelig tilbake / jeg kommer fryktelig tilbake – Brukes som forsikring om 
at man kommer tilbake, i full styrke el. i vanlig stil, for å klare det man ikke lyktes 
med i første omgang; (jf, bare vent); (jf, du skal få svi). 
Komme fykende – 1. Komme (ukontrollert) gjennom lufta 2. brukes for å angi at noe 
foregår i stort tempo, voldsomt el. i stort omfang; (også, i (en) fykende fart el. fei). 
Komme før tiden / babyen kom lenge før tiden – Komme tidligere enn det som er 
ventet el. avtalt; (jf, miraklenes tid er ikke forbi), (jf, i god tid).  
Komme først til mølla – Få fordelene ved å være først ute, (og kunne sikre seg ved 
knappe ressurser); (jf, den som kommer først til mølla, får først male). 
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Komme gjennom nåløyet – 1. Komme seg gjennom et vanskelig punkt el. trinn 2. 
oppnå el. bli godkjent til noe sjeldent el. ettertraktet; (jf, slippe gjennom nåløyet).  
Komme godt / dårlig ut av det med noen – Ha et godt / dårlig forhold til noen; ha lett / 
vanskelig for å omgås noen; (jf, komme / være på kant med noen). 
Komme godt / skjevt ut av hoppet – 1. Komme godt / dårlig ut fra hoppkanten (i 
skibakken) 2. komme godt / galt av sted, (med noe); få en god / dårlig start. 
Komme godt med – Komme til nytte; være til gagn; være god å ha til senere bruk.  
Komme hakk i hæl på noen / noe – 1. Følge like etter noen / noe; komme like bak 
noen 2. være nesten like stor el. dyktig som noen / noe; (jf, hakk i hæl). 
Komme halsende etter (noen) – Komme farende (løpende) et lite stykke bak (noen). 
Komme helskinnet fra noe / vi kom helskinnet fra arrangementet (2) – 1. Komme 
uskadd fra el. gjennom noe, (på kropp el. sjel) 2. komme godt fra noe, (uten å lide 
nederlag el. tap), (f eks. en debatt); (jf, slippe helskinnet fra noe).  
Komme her (og komme her) – 1. Prøve seg el. trenge seg på 2. innbille seg at man er 
noe; (jf, ikke kom her); (jf, være høy på pæra); (jf, en storsjarmør). 
Komme hva som komme vil – Brukes for å utrykke pågangsmot el. djervhet; jeg 
klarer meg uansett; (jf, tåle en støyt / trøkk); (jf, en hardhaus).  
Komme i annen rekke – Jf, i annen rekke; (også, først komme i annen rekke). 
Komme i bakgrunnen – 1. Bli lagt mindre vekt på; bli mindre påaktet 2. bli mindre 
lagt merke til; (jf, komme / være / stå i forgrunnen). 
Komme i bakleksa – Bli liggende etter, (i arbeid el. utvikling); (jf, sakke akterut); (jf, 
komme / havne / være i bakleksa); (jf, spille annenfiolin). 
Komme i betraktning – Bli gjenstand for vurdering ved utvelgelse el. godkjennelse; 
være aktuell; komme på tale; (jf, det kommer ikke på tale). 
Komme i buksene på noen – Skaffe seg anledning til å ha samleie med noen; (jf, være 
ute med snøret); (jf, bli tatt med buksene nede).  
Komme i de gale hender – Jf, falle / komme i de gale hender.  
Komme i de rette hender – Komme i besittelse el. under kontroll av noen man ønsker 
i den rollen; (jf, komme / være i gode hender). 
Komme i draget – Komme i sig; begynne å få opp farten el. øke dyktigheten. 
Komme i dårlig selskap – Havne blant mindre aktverdige el. moralsk forkastelige 
personer; (jf, det gode selskap); (jf, holde noen med selskap). 
Komme i en knipe / hun reddet meg ut av en lei knipe – Komme i en vanskelig 
situasjon; komme i fare; (jf, komme i kattepine); (jf, et knipetak); (jf, en vårknipe). 
Komme i et dårlig / uheldig lys – Komme i vanry; bli snakket lite flatterende om; (jf, 
stille / sette noen / noe i et dårlig lys); (jf, ha dårlig ord på seg). 
Komme i flokk og følge – Komme som samlet gruppe; komme i store mengder; (jf, 
løfte i flokk); (jf, skille seg ut fra flokken); (jf, gå mann av huse). 
Komme i fullt firsprang – 1. Komme i hurtig løp, (med alle fire bein løftet fra bakken 
samtidig) 2. komme i full fart; komme løpende i stor fart; (jf, som en pil). 
Komme i første rekke – Jf, i første rekke; (jf, sette noe i høysetet). 
Komme i gapestokken – Jf, stille / sette noen i gapestokken; (jf, til spott og spe). 
Komme i grevens tid – Jf, i grevens tid; (jf, leve som en greve). 
Komme i harnisk – Bli sint, fortørnet, opphisset el. rasende; (jf, være i krigshumør); 
(jf, bli / være eitrende sinna); (jf, bringe / sette noen i harnisk). 
Komme i havn / endelig er avtalen kommet i havn (3) – 1. Komme inn til en båthavn 
2. nå sitt mål, (evt. etter strabaser) 3. få noe på plass el. ferdig; (jf, bringe noe i havn). 
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Komme i heisen (for noe) – Komme i en vanskelig situasjon; komme ille opp i det, 
(ofte pga. forgåelse el. forsømmelse); komme i knipe; måtte stå til ansvar (for noe). 
Komme i håndgemeng med noen – Slåss med noen; støte sammen med noen; (jf, ryke 
i tottene på noen / hverandre); (jf, fly i strupen på noen).  
Komme i ilden – Bli satt på en hard prøve; bli sentrum for nærgående 
oppmerksomhet; (jf, være i ilden); (jf, brent barn skyr ilden). 
Komme i kasjotten – Jf, sette noen i kasjotten; (jf, sitte bak læs og slå). 
Komme i kattepine – Komme i en vanskelig valgsituasjon; havne i et dilemma, (hvor 
det ene kan være like galt som det andre); (jf, sette noen i (en) kattepine). 
Komme i kjølvannet av noen / noe – Jf, følge i noens kjølvann / kjølvannet av noe. 
Komme i klammeri med noen – Komme i konflikt el. krangel med noen, (og evt. i 
slagsmål); (jf, ikke være på talefot); (jf, slåss så busta fyker).  
Komme i klørne på noen – Jf, falle i klørne på noen; (jf, være i klørne på noen). 
Komme i konflikt med loven – Komme i strid med lovverket; bryte loven. 
Komme i krigshumør – Jf, være i krigshumør; (jf, gå i krig med noe).     
Komme i miskreditt – Tape anseelse; få dårlig ord på seg; (jf, være i miskreditt) 
Komme i mål med noe – Få fullført noe; bli ferdig med noe; (jf, komme i havn). 
Komme i orden / det tok tid å kommet i orden i den nye leiligheten – Brukes for å 
uttrykke at det skapes orden el. normal tilstand; (jf, gå i orden). 
Komme i rampelyset – Jf, være i rampelyset; (jf, gå til scenen). 
Komme i sig / siget – Jf, komme / være i sig(et); (jf, komme i sving). 
Komme i skade for …. / jeg kom i skade for å røpe svaret – Være så uheldig å …; 
slumpe til å ...; (jf, komme ut å kjøre); (jf, være på glattisen). 
Komme i skammekroken – 1. Som barn bli plassert i en krok som straff, (gammel 
skolestraff) 2. komme i en situasjon hvor man blir tilsidesatt el. uten innflytelse; bli 
gjort skam på; (jf, sette / stille noen i skammekroken). 
Komme i skuddet – Jf, komme / være i skuddet; (jf, være in). 
Komme i skuddlinjen – 1. Komme inn i et område hvor det skytes 2. komme i en 
situasjon hvor man blir utsatt for angrep, kritikk el. vurdering; (jf, være i skuddlinjen). 
Komme i skyggen av noen / noe – Jf, stille noen / noe i skyggen. 
Komme i snakk med noen – (Tilfeldigvis) komme i samtale med noen; (jf, slå av en 
prat); (jf, gi seg i snakk med noen); (jf, snakke som en foss). 
Komme i stemning – Komme i godt humør el. i den rette, positive stemning. 
Komme i sving – Komme i gang; komme i aktivitet; få begynt; (jf, være i full sving). 
Komme i søkelyset – Bli gjenstand for oppmerksomhet el. granskning, (ofte i 
offentlighetens søkelys); (jf, være i søkelyset); (jf, rette søkelyset mot noen / noe).  
Komme i tanke / tanker om noe – (Plutselig) huske noe; komme til å tenke på noe.   
Komme i tide – 1. Komme tidsnok; ikke komme for sent 2. komme til passende el. 
beleilig tid, (f eks. til unnsetning el. hjelp); (jf, tid er penger). 
Komme i ulykka – Bli gravid uten å være gift, (i gamle dager en stor skam). 
Komme i vanry – Få et dårlig omdømme el. rykte; (jf, bringe noen / noe i vanry)  
Komme i veien for noen / noe – 1. Sperre for noen / noe, (så man ikke kan se el. 
komme videre) 2. stanse el. hindre noen / noe; (jf, stå / være i veien for noen / noe).   
Komme i vinden – Jf, være i vinden; (jf, den som sår vind høster storm). 
Komme ille opp i det – Få problemer, (ofte pga. forgåelse el. forsømmelse). 
Komme inn / være inne i dødvann(e) – 1. Komme / være i et farvann der fartøy mister 
styring 2. gå / ha gått i stå; ikke kunne komme videre; (jf, bringe noe ut av dødv.). 
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Komme inn fra gata – Plutselig dukke opp og gjøre seg gjeldende i en bestemt 
sammenheng, uten forutgående erfaring; (jf, ta noen rett inn fra gata). 
Komme inn fra høyre – Plutselig dukke opp og gjøre seg gjeldende i en bestemt 
sammenheng, uten at det var ventet el. offentlig kjent; (jf dukke opp).    
Komme inn i / være inne i varmen (hos noen) / kiropraktorene er nå kommet inn i 
varmen – Være med i en bestemt sammenheng; bli / være populær el. akseptert (av 
noen); (jf, bli varm om hjertet); (jf, få foten innenfor). 
Komme inn i bildet – 1. Få betydning i en bestemt sammenheng; delta 2. bli aktuell; 
komme på tale; måtte regnes med; (jf, være inne i bildet); (jf, være ute av bildet). 
Komme inn i en bakevje – 1. Komme inn i en (roligere) strøm som fører tilbake, (i en 
elv el. bekk) 2. bli stående i stampe; stagnere; bli nedprioritert; (jf, et tilbakeslag). 
Komme inn i en blindgate / forhandlingene har kommet inn i en blindgate – Gå i stå; 
ikke kunne komme videre, (foreløpig), (jf, være inne i en blindgate). 
Komme inn i en negativ spiral – Komme inn i en uheldig utvikling, der flere ting 
forsterker hverandre; (jf, balle på seg); (jf, gå ned ad bakke). 
Komme inn i en ond sirkel – Jf, en ond sirkel; (jf, ringen er sluttet). 
Komme inn på arenaen – 1. Komme inn på kampplassen, (f eks. tyrefekting) 2. 
komme inn på stadion, (f eks. tennis) 3. dukke opp et sted el. miljø hvor det foregår 
noe interessant el. viktig, (f eks. på den politiske arena); (også, forlate arenaen). 
Komme inn på et blindspor / etterforskningen kom inn på et blindspor – Arbeide i en 
retning som ikke fører frem; følge en plan, tanke el. idé som ikke gir resultater.  
Komme inn på et galt spor – Gå i en gal retning; komme inn i en uheldig utvikling, 
(atferd el. tankegang); (jf, sette noen på sporet).  
Komme inn på et sidespor / SV er kommet inn på et sidespor (2) – 1. Komme inn på 
noe ved siden av selve saken el. emnet 2. bevege seg inn på et område el. posisjon 
som gir mindre innflytelse; (jf, et sidespor); (jf, følge i noes spor). 
Komme langt ut i leksa – Havne langt bak i rekkefølgen; komme langt ned på 
resultatlisten; (jf, få seg en leksjon); (jf, en lekse); (jf, kunne leksa si). 
Komme levende fra noe / jeg kom levende fra debatten (2) – 1. Komme fra noe med 
livet i behold 2. komme godt fra noe krevende, (f eks. konkurranse el. debatt).  
Komme listende på tå – Komme varsomt (og lydløst) gående; lure seg innpå. 
Komme med det gale beinet ut av senga – Begynne dagen på en uheldig måte, og vise 
det ved å være irritabel og sur, (jf, stå opp med det gale beinet først). 
Komme med eder og galle – Jf, spy eder og galle; (jf, utøse sin galle). 
Komme med et spark til noen – Rakke ned på noen; være spydig mot noen; (jf, gi 
noen et spark); (jf, få seg et spark); (jf, få sparken).  
Komme med labben – Rekke frem hånda, (for å si unnskyld, takke el. hilse) 
Komme med noen velvalgte gloser – Komme med noen skjellsord el. eder; lire utav 
seg noen grove ord; (jf, si noen velvalgte ord); (jf, et ord er et ord).  
Komme med storken – Bli født; komme til verden; (jf, se dagens lys). 
Komme mellom barken og veden – Komme i en vanskelig stilling el. en kinkig 
situasjon, (særlig mellom to stridende parter); (jf, være mellom barken og veden). 
Komme ned i skitten – Havne ned i en ussel livssituasjon; få livet ødelagt; (jf, trekke 
noen ned i skitten); (jf, skjelne skitt fra kanel).   
Komme ned på beina – 1. Lande på beina, (som katten) 2. alltid klare seg ut av 
vanskeligheter; (som vanlig) komme godt fra en kinkig el. kritikkverdig sak.  
Komme ned på jorda (igjen) – 1. Se mer realistisk el. avslappet på en sak 2. slutte å 
fantasere el. drømme om umulige ting, (jf, sveve i skyene); (jf, få noen ned på jorda). 
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Komme noe godt ut av noe – Bli til (litt) nytte el. gagn; hjelpe på; (jf, det kommer det 
ikke noe godt ut av); (jf, det er aldri så galt at det ikke er godt for noe).  
Komme noe i forkjøpet – Gjøre el. oppnå noe før noe skjer el. inntreffer; (jf, komme 
noen i forkjøpet); (jf, den som kommer først til mølla, får først male). 
Komme noe til livs / vi må komme fuktigheten i veggene til livs – (Forsøke å) fjerne 
el. få en ende på noe; ramme el. skade noe avgjørende, (f eks. et rykte el. en praksis); 
(jf, ville noen / noe til livs); (jf, ta rotta på noen). 
Komme noen (nærmere) inn på livet – Bli personlig bedre kjent med noen; bli (mer) 
fortrolig med noen; (jf, ikke være til å komme inn på livet av). 
Komme noen / noe til gode – Være / bli til hjelp, fordel el. gunst for noen / noe; (jf, 
noe kommer noen / noe til gode); (jf, ha noe til gode). 
Komme noen for øret – Komme til noens kjennskap; få høre el. vite noe ved en 
tilfeldighet; (jf, det er kommet meg for øre at …); (jf, spisse ørene).  
Komme noen i forkjøpet – Gjøre el. oppnå noe før en annen gjør det el. rekker det. 
Komme noen i hende – 1. Komme i noens besittelse el. forvaring 2. komme frem til 
noen, (f eks. en pakke); (jf, falle / komme i de gale hender). 
Komme noen i møte – 1. Komme imot noen, (etter å ha gått et stykke) 2. være 
imøtekommende overfor noen; vise velvilje el. åpenhet overfor noen; (jf, møte noen 
på halvveien); (jf, motta noen / noe med åpne armer).  
Komme noen til unnsetning / banken kom oss til unnsetning (2) – 1. Komme noen til 
(hurtig) hjelp el. redning 2. gi noen støtte i en vanskelig situasjon. 
Komme opp – 1. Bli kjent el. åpenbart 2. bli tatt opp, (som tema); (jf, komme fram). 
Komme opp av skitten – Komme opp fra en ussel livssituasjon; få en bedre tilværelse; 
(jf, trekke noen opp av skitten); (jf, skite i eget reir). 
Komme opp i et uføre – Komme opp i en vanskelig el. kinkig situasjon, (oftest sosialt 
el. økonomisk); (jf, et uføre); (jf, være på glattisen); (jf, gå på trynet). 
Komme opp i noe – Få et problem å hanskes med; bli blandet borti noe uheldig. 
Komme opp i årene – Holde på å bli (forholdsvis) gammel; (jf, være oppe i årene). 
Komme opp til overflaten / nå har han kommet opp til overflaten igjen (3) – 1. Flyte 
el. komme opp i vannflaten 2. bli synlig, kjent el. avslørt 3. vende tilbake til et 
normalt el. tilfredsstillende liv, etter en periode med sosial nød el. depresjon.   
Komme over kneika / komme seg over kneika – Komme (seg) over (de største) 
vanskelighetene; klare seg gjennom en krise; (jf, se noe lyst i møte). 
Komme over noe – 1. (Tilfeldigvis) finne, få tak i el. kjøpt noe 2. bli bra igjen etter 
krise el. sykdom 3. ikke lenger sørge, (like mye som før); (jf, tiden leger alle sår). 
Komme på (flyvende) flekken – Jf, på flekken; (jf, ikke komme av flekken). 
Komme på andre / bedre tanker – Brukes for å uttrykke at noen (heldigvis) angrer, 
ombestemmer seg el. får en annen (og bedre oppfatning); (jf, gjøre helomvending); 
(jf, få noen på andre / bedre tanker); (jf, tenke sitt).  
Komme på banen – 1. Komme ut på idrettsarenaen 2. begynne å delta aktivt; 
engasjere seg; (jf, være på banen); (jf, tenke i nye baner). 
Komme på beina – 1. Komme opp å stå; reise seg 2. stå opp av senga 3. bli frisk etter 
sykdom el. operasjon; (jf, være på beina); (jf, komme (seg) på beina (igjen)). 
Komme på bordet – 1. Bli satt frem for å spise 2. fremme til vurdering el. forhandling.  
Komme på den grønne gren – Komme i en gunstig el. privilegert situasjon; bli 
økonomisk velstående; (jf, være på den grønne gren); (jf, havne midt i smørøyet). 
Komme på etterkjelken – Bli liggende etter; ikke greie å henge med i utviklingen el. 
konkurransen; (jf, komme i bakleksa); (jf, ikke kunne måle seg med noen / noe).  
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Komme på folkemunne – Jf, på folkemunne; (jf, mann og mann i mellom). 
Komme på forbryterbanen – Jf, havne på forbryterbanen; (jf, komme bak lås og slå). 
Komme på glattisen – (Uforvarende) komme i en usikker, farlig el. tvilsom situasjon; 
innlate seg på noe risikabelt som man ikke kan klare, (ofte pga. manglende 
kunnskap); (jf, lokke / få noen ut på glattisen); (jf, være på tynn is). 
Komme på glid / partiet er kommet på glid i saken (3) – 1. Komme i bevegelse; 
komme i gang 2. komme i gang med å snakke; begynne å fortelle (mer ivrig), (jf, få 
tunga på glid); (jf, få / sette noen på glid); (jf, være på glid). 
Komme på hælene / hæla – 1. Komme på defensiven, (og falle tilbake, (f eks. i sport)) 
2. ha store vanskeligheter; (jf, være på hælene / hæla); (jf, være på knærne).  
Komme på kant med loven – Gjøre noe som ikke er (helt) lovlig; bryte loven.  
Komme på kant med noen / noe – 1. Bli uforlikt el. uenig med noen; bli uvenn med 
noen over lengre tid 2. komme i konflikt med noen / noe; (jf, ryke uklar med noen). 
Komme på kjøret – Jf, være på kjøret; (jf, komme (ut) på skråplanet). 
Komme på knærne – Jf, være på knærne; (jf, skjelve i knærne).  
Komme på løpende bånd / sjokkmeldingene kommer på løpende bånd – Komme raskt 
etter hverandre; komme i ett sett; (jf, i ett kjør); (jf, villig vekk). 
Komme på pallen – Bli en av de tre beste i en idrettskonkurranse, (og komme på 
premiepodiet, og eventuelt ta imot en mesterskapsmedalje). 
Komme på rett hylle (i livet) – Jf, komme / være på rett hylle; (jf, komme på feil 
hylle); (jf, finne seg til rette); (jf, være i sitt rette element). 
Komme på rett kjøl (igjen) – 1. Komme i rett, oppreist stilling 2. komme på rett vei; 
få orden på livet sitt, (f eks. etter utskeielser); (jf, få noen på rett kjøl). 
Komme på sekundet / minuttet / timen – Jf, på sekundet / m / t, (hver for seg).  
Komme på skråplanet – Jf, komme (ut) på skråplanet; (jf, havne i rennesteinen). 
Komme på skuddhold – Komme på passende avstand til et mål man ønsker å treffe 
med geværskudd el. ball, eller til et motiv man ønsker å fotografere. 
Komme på slakterbenken – 1. Bli ødelagt nedlagt el. splittet opp 2. bli sterkt kritisert 
el. hengt ut (av pressen); (jf, føre til slakterbenken); (jf, bli slaktet). 
Komme på sporet (etter) – (Ved etterforskning el. undersøkelse) komme under vær 
med, bringe klarhet i el. få greie på (noe); (jf, sette noen på sporet); (jf, være på s.) 
Komme på svartelista – Jf, stå på svartelista; (jf, bli svartelistet); (jf, en svarteliste). 
Komme på trykk – Bli skrevet (trykket) i avis el. blad, (ofte mot ens vilje); (jf, gå i 
trykken); (jf, bli hengt ut / uthengt); (jf, være i skuddlinjen).   
Komme på tverke (for noen) – Gripe forstyrrende inn (i noens planer); komme på 
tvers (for noen); (jf, komme en kjelke i veien); (jf, måtte se langt etter noe). 
Komme på villstrå – Gå gått seg bort; tulle seg vekk; forville seg; (jf, være på 
villstrå); (jf, være ute å kjøre); (jf, ikke vite sin arme råd). 
Komme på vingene – Jf, være på vingene; (jf, få luft under vingene). 
Komme rekende på en fjøl / melodien er kommet rekende på en fjøl – Dukke opp 
(uten kjent opphav); bare komme uten videre; (jf, noe kom rekende på en fjøl).  
Komme sand i maskineriet – Dukke opp problemer el. vanskeligheter som gjør at noe 
går tungt og trått el. fungerer dårlig, (og ikke knirkefritt), (ofte om samarbeid); (jf, det 
er sand i maskineriet); (jf, slite i oppoverbakke). 
Komme seg / åkeren kom seg fort etter regnet (2) / hun har kommet seg svært i fransk 
(3) – 1. Friskne til; bli seg selv igjen 2. bli bedre; tas seg opp (noe) 3. bli flinkere el. 
dyktigere enn før; (jf, komme seg); (jf, legge en alen til sin vekst). 
Komme seg avgårde – Begynne å gå; gi seg i veg; (jf, kaste seg på krykkene). 



                                                               
 

395 

Komme seg frem (her) i verden – Arbeide seg opp; gjøre karriere; oppnå en 
betydningsfull posisjon; få suksess, anerkjennelse el. rikdom. 
Komme seg opp av dynene – Stå opp; komme seg ut av sengen (ofte med et visst 
besvær); (jf, ha fått det gale beinet (først ut av senga); (jf, være på beina). 
Komme seg opp og frem – Jf, komme seg frem i verden; (jf, bruke albuene). 
Komme seg ovenpå – Komme seg over de verste vanskelighetene; (jf, være ovenpå). 
Komme skjevt ut / forholdet vårt kom skjevt ut (2) – 1. Komme galt av sted 2. starte 
på en uheldig måte; (jf, gå for halv maskin); (jf, det humper og går). 
Komme som / være et friskt pust – Brukes om en person som bidrar til å skape liv el. 
nytenkning, (jf, skape liv og røre); (jf, et pust fra den store verden). 
Komme som bestilt – Komme i rette øyeblikk; komme svært beleilig, (da det er bruk 
for noen / noe); (jf, komme som kallet / kalt); (jf, komme i tide). 
Komme som en bombe (på noen) – Jf, noe kommer som en bombe (på noen).  
Komme som en gave fra himmelen / oven – Komme som kallet; komme svært 
beleilig; (jf, som sendt fra himmelen); (jf, et under). 
Komme som en reddende engel – Komme som en uventet hjelp i en vanskelig 
situasjon; komme som en redningsmann; (jf, opptre som noens gode engel). 
Komme som en tyv om natten – Komme uten at noen har lagt merke til noe el. fått 
virte noe; komme på en overrumplende el. lyssky måte. 
Komme som et skudd – Komme raskt el. brått og uventet; plutselig øke hastigheten. 
Komme som et uvær – Komme med stor fart og heftighet; komme stormende; (jf, et 
stormvær); (jf, være stille før stormen); (jf, i storm og still).  
Komme som julekvelden på kjerringa – 1. Komme overraskende el. uventet 2. 
komme før man ha fått summet seg el. er klar; (jf, tro på julenissen). 
Komme som kallet / kalt – Jf, komme som bestilt; (jf, som sendt fra himmelen).   
Komme som lyn fra klar himmel – Inntreffe el. hende plutselig og uventet; komme 
som en overraskelse, (ofte om dårlige nyheter); (jf, med lynets hastighet). 
Komme som man står og går / kom som du står og går – Komme kledd slik man er i 
øyeblikket; komme i hverdagsklærne; (jf, i adamsdrakt); (jf, i evadrakt).   
Komme som manna fra himmelen – Jf, noe kommer som manna fra himmelen. 
Komme som perler på en snor – Komme etter hverandre, regelmessig og i stort antall; 
(jf, på rekke og rad); (jf, en perle); (jf, ikke ha snøring). 
Komme som sendt fra himmelen – Jf, komme som en gave fra himmelen / oven. 
Komme til / nå veis ende – 1. Komme frem til endepunktet for sin ferd; nå frem til 
målet 2. komme til slutten av sin utvikling, sin bane el. sitt livsløp; opphøre. 
Komme til / være / stå ved en korsvei – Komme til / være ved et avgjørende punkt i 
livet; komme til et punkt man må ta et viktig valg; (jf, en korsvei). 
Komme til bunns i noe – Få full rede på noe, (saken); undersøke el. belyse hver detalj 
av noe; oppklare noe; (jf, forstå noe til bunns); (jf, kjenne noen / noe til bunns). 
Komme til dekket bord – Jf, gå til dekket bord; (jf, dele bord og seng). 
Komme til fornuft – Begynne å tenke rasjonelt og fornuftig; bruke vettet; (jf, ta til 
fornuft); (jf, ta fornuften fangen); (jf, bruke hodet). 
Komme til heder og verdighet (igjen) – Bli satt pris på; komme til nytte (igjen); bli 
tatt i bruk igjen, (etter tidligere å ha vært satt vekk el. sett ned på). 
Komme til hektene (igjen) – Komme seg igjen; vinne tilbake krefter, selvbeherskelse 
el. humør, (etter sykdom, skade el. sjokk); (jf, komme til sans og samling). 
Komme til kort – 1. Ikke strekke til; mislykkes 2. bli overvunnet; vise seg å være for 
dårlig; (jf, ikke nå noen til knærne / anklene); (jf, kaste kortene).  
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Komme til krefter – Bli frisk, sunn el. sprek igjen, (etter sykdom, sult el. utmattelse). 
Komme til makten – 1. Vinne valget; overta styringsansvaret 2. bli den som 
bestemmer; få herredømme; (jf, sette makt bak sine ord). 
Komme til orde – 1. Få / ha mulighet til å ytre seg (i skrift el. tale) 2. komme til 
uttrykk; vise seg (om tanker el. følelser); (jf, ikke komme til orde). 
Komme til overflaten / sårheten kom til overflaten – Jf, komme opp til overflaten. 
Komme til penger – (Plutselig) bli velstående el. rik; (jf, tjene penger som gress).  
Komme til rette – Bli funnet (igjen); dukke opp; (jf, være borte som en sviske). 
Komme til sannhets erkjennelse – Komme frem til (riktig) konklusjon, (etter 
tankemessig bearbeidelse av kunnskap og erfaringer); (jf, bli enig med seg selv). 
Komme til sans og samling – 1. Komme til full bevissthet 2. besinne el. roe seg; (jf, 
sanse seg); (jf, gå fra sans og samling); (jf, være fra sans og samling).  
Komme til seg selv (igjen) – 1. Våkne opp; gjenvinne bevisstheten 2. bli klar i hodet; 
få tilbake forstanden el. sine sansers fulle bruk; (jf, en tornerosesøvn).  
Komme til sin rett (noe) / gardinene gjør at det fine vinduet kommer til sin rett – Vise 
seg fra sin beste side fordi omgivelsene er de rette; få en hensiktsmessig anvendelse 
el. plassering; passe godt; (jf, være etter noens smak). 
Komme til sin rett (noen) – Opptre i en hensiktsmessig sammenheng; få bruke sine 
evner fullt ut; bli verdsatt etter fortjeneste; vise seg fra sin beste side. 
Komme til skjells år og alder – Bli skikkelig voksen; nå en alder hvor man er moden 
nok til å treffe beslutninger el. ta ansvar for sine handlinger.  
Komme til syne – 1. Bli synlig; dukke frem og kunne sees 2. vises; kunne merkes el. 
avsløres; (jf, være ute av syne); (jf, vise seg); (jf, vise sitt sanne ansikt). 
Komme til verden – 1. Bli født 2. bli funnet opp, realisert el. vedtatt, (jf, se dagens 
lys); (jf, komme i stand); (jf, av den annen verden); (jf, du store verden). 
Komme tomhendt hjem – Jf, vende tomhendt hjem; (jf, tomhendt). 
Komme tørrskodd fra noe / komme seg tørrskodd fra noe – 1. Komme fra noe uten å 
bli våt på beina 2. greie seg gjennom noen vanskelig, (uten for mye problemer el. 
kritikk); (jf, slippe tørrskodd fra noe); (jf, komme levende fra noe).   
Komme under ett tak – 1. Bli etablert i samme hus el. lokale 2. få samme overbygning 
el. ledelse; (jf, holde hus); (jf, være i samme båt).  
Komme under fund med noe – Få greie på noe; gjennomskue el. få klarhet i noe. 
Komme under hammeren – Bys fram til salg på auksjon, (evt. på tvangsauksjon). 
Komme under huden på noen – Bli nær fortrolig med noen; få kjennskap til det 
innerste hos noen; (jf, få noe under huden); (jf, skjelle noen huden full). 
Komme under kniven – 1. Bli operert 2. bli utsatt for en hard behandling; (jf, få 
kniven); (jf, være kniven); (jf, kamp på kniven). 
Komme under torva – Død og bli gravlagt; (jf, stede noen til hvile). 
Komme under tøffelen – Bli undertrykt el. komme under sterk innflytelse av sin kone 
el. kjæreste; få en dominerende kone el. kjæreste; (jf, en tøffelhelt).  
Komme under vær med noe – Få opplysninger om el. rede på noe, (via omveier); 
finne ut av, erfare el. oppdage noe, (ved en tilfeldighet); (jf, få snusen i noe). 
Komme unna med noe – Jf, slippe unna med noe. 
Komme ut av de gamle / vante folder – Komme bort fra de gamle vaner el. kjente 
forhold, (for en stund); (jf, komme / være tilbake i folden). 
Komme ut av det blå – Komme ut av det rene ingenting; komme helt tilfeldig el. 
overraskende; (jf, i det blå); (jf, være i det blå); (jf, en blåmandag). 
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Komme ut av et uføre – Komme ut av en vanskelig el. kinkig situasjon, (særlig 
økonomisk); (jf, komme opp i et uføre); (jf, være ute å kjøre); (jf, gå skoene av seg). 
Komme ut av kurs – Jf, være ute av kurs; (jf, legge om kursen); (jf, stå høyt i kurs). 
Komme ut av skallet / sitt skall – Bli mer åpen; ikke lenger være så innesluttet el. 
reservert; (jf, trekke seg inn i sitt / et skall); (jf, et skall).  
Komme ut av skapet – Stå åpent frem med noe man har holdt skjult el. hemmelig, (jf, 
en skapdranker); (jf, en skaphomse); (jf, stille / sette noen på en pidestall). 
Komme ut av startgropa – 1. Starte sprintløpet 2. (endelig) komme i gang el. i 
aktivitet; få begynt; (jf, ligge i startgropa); (jf, bli slått på målstreken). 
Komme ut for noe / hun kom ut for en ulykke – Bli utsatt for noe; oppleve noe, 
(negativt); (jf, bli slått i bakken av noe); (jf, få seg en skrekk i livet). 
Komme ut med språket – 1. Begynne å fortelle; røpe sin viten el. sine synspunkter. 2. 
tilstå; (jf; ut med språket); (jf, snakke med noen under fire øyne). 
Komme ut på dypt vann – Jf, være ute på dypt vann; (jf, kaste noen ut på dypt vann). 
Komme ut på et sidespor – Jf, komme inn på et sidespor; (jf, komme (ut) på viddene). 
Komme ut på ett / komme ut på det samme – Jf, det / noe kommer ut på ett. 
Komme ut på viddene / taleren kom helt ut på viddene – Komme bort fra 
utgangspunktet; rote seg bort; ikke holde seg til emnet; (jf, være ute på viddene). 
Komme ut å kjøre – Råke ut i vansker; få problemer; komme i en lei knipe; (ofte, 
hardt ut å kjøre); (jf, være ute å kjøre); (jf, kjøre noen i senk). 
Komme vel med – Jf, komme godt med; (jf, ha gode kort på hånda). 
Kommer tid, kommer råd – Brukes for å uttrykke at det nok blir en løsning om man er 
tålmodig el. venter litt lengre; (jf, det blir nok en råd); (jf, ta tiden til hjelp). 
Konfirmere noen – 1. Forestå noens konfirmasjon 2. skjelle ut el. overhøvle noen; 
sette noen på plass, (jf, ta noen i skole); (jf, gi noen er leksjon).  
Kong Alkohol – Brennevinsdjevelen; alkoholen med sin makt og virkning.  
Kong Vinter – Brukes (særlig) om en svært streng vinter; vinteren da kulde og snø 
hersker; (jf, både vinter og vår); (jf, en fimbulvinter). 
Konge(n) på haugen – Jf, være konge(n) på haugen; (jf, en konge). 
Kongens karer – Soldater; vernepliktige i Forsvaret; (jf, en ukronet konge). 
Konkurrere på like fot – Jf, på like fot; (jf, stå på god fot med noen). 
Kopper og kar / hytta var fullt utstyrt med kopper og kar – Kjeler, service, boller m.m.   
Kors på halsen – Æresord; jeg lover; det er helt sant; (jf, korsfeste noen); (jf et kors). 
Korse seg – 1. Bevege hånden foran bryst og panne i et kors, (i ydmykhet el. for vern 
mot noe ondt) 2. uttrykke forskrekkelse el. forargelse; markere avstand fra noe. 
Korsfeste noen – 1. Nagle noen til et kors som dødsstraff 2. kritisere el. ta sterk 
avstand fra noen / noe; (jf, rope korsfest, korsfest); (jf, et kors).  
Kort og godt – Uttrykt med få ord; sagt uten omsvøp; for å komme til saken. 
Kort sagt – Uttrykt med få / færre ord; oppsummert; (jf, rett og slett). 
Kose seg glugg i hjel – Kose seg til gagns; ha det særdeles hyggelig.  
Kost og losji – Opphold med mat og drikke; (jf, ha noen i kosten); (jf, en kost). 
Kost og mask – Brukes i teaterspråket om det første fullstendige gjennomføringen, 
(prøven), med kostymer og det hele; (jf, en generalprøve); (jf, gå til scenen). 
Koste blod – 1. Innebære tap av menneskeliv 2. koste veldig mye; være svindyrt. 
Koste blod, svette og tårer – Kreve stor anstrengelse, slit og offervilje. 
Koste det hvite ut av øynene – Brukes for å uttrykke at noe koster svært mye penger, 
(mer enn man har råd til); (jf, koste skjorta); (jf, skrape bunnen).  
Koste en formue – Jf, en formue; (også, tjene en formue); (jf, ha penger på bok). 
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Koste flesk – Koste svært mye; være veldig dyr; (jf, være blakk som en kirkerotte). 
Koste hva det koste vil / jeg vil gjennomføre planen, koste hva det koste vil – Uansett 
hva som kreves av penger el. anstrengelser; under enhver omstendighet. 
Koste mer enn det smaker / et OL i Oslo koster mer enn det smaker – Koste mer enn 
det er verdt; ikke gi tilstrekkelig utbytte, resultater el. glede; være bortkastet 
anstrengelse el. tid; (jf, være spilt møye); (jf, smake som oppvaskvann). 
Koste noen dyrt / ditt hovmod skal koste deg dyrt (2) – 1. Måtte betale mye for noe; 
tape penger på noe 2. bli straffet for noe; få unngjelde for noe.  
Koste på – Skynde seg; kjøre fort (jf, gå så det kost (etter)); (jf, en racer / reser). 
Koste på seg noe – Bruke penger på noe, (til egen gunst el. fornøyelse); unne seg noe, 
(litt fint el. dyrt); (jf, bruke penger som en full sjømann).  
Koste skjorta – Være svært dyrt; koste mer enn man (nesten) har råd til; (jf, betale 
skjorta); (jf, låne over pipa); (jf, en sjel og en skjorte). 
Koste snørr og tårer – 1. Kreve mye slit, savn el. forsakelse 2. måtte trygle og be el. 
gråte seg til noe; (jf, så snørr og tårer renner); (jf, ikke et øye var tørt).    
Kraftig kost / denne utskjellingen var kraftig kost (2) – 1. Næringsrik el. 
tungtfordøyelig mat 2. noe som er vanskelig å fordøye el. akseptere 3. noe som virker 
sterkt el. for drøyt; (jf, sterk kost); (jf, være uvant kost (for noen)).    
Krake søker make – Man har tilbøyelighet til å omgås likesinnede; (jf, like barn leker 
best); (jf, være to alen av samme stykket); (jf, en krake). 
Kravle / krype på kne for noen – Jf, ligge på kne for noen; (jf, krype til korset).  
Kreditere noen noe – 1. Føre noe inn på noens konto 2. gi noen ros el anerkjennelse 
for noe; gi noen æren for noe; (jf, godskrive noen noe); (jf, rose seg av noe).  
Kremen av noe / kremen av kultureliten var tilstede – Det / de beste og mest 
fornemme innen et felt el. område; (jf, en elite); (jf en åndselite / åndseliten). 
Kreti og pleti – Alle mulige slags tilfeldige mennesker, (oftest nedsettende); hvem 
som helst; (jf, mannen i gata); (jf, gud og hvermann); (jf, Per og Pål).    
Kreve noens hode på et fat – Jf, forlange noens hode på et fat.  
Kreve sin mann – Jf, det / noe krever sin mann; (jf, være mann for noe). 
Krig på kniven / i denne bransjen er det krig på kniven – Jf, det er krig på kniven. 
Kringkaste noe / du trenger nå ikke akkurat å kringkaste det (2) – 1. Sende ut lyd ved 
hjelp av trådløs telefoni 2. snakke altfor høyt og tydelig om noe, (så alle hører det). 
Kritisere noen / noe sønder og sammen – Utsette noen / noe for en drepende kritikk; 
(jf, sønder og sammen), (jf, ikke levne noen ære for ti skilling).  
Kritisere noen i skarpe / sterke ordelag – Kritisere noen kraftig; la noen få gjennomgå. 
Kritthvit – Helt hvit; svært blek; (jf, bli kritthvit i ansiktet); (jf, hvit som et laken). 
Kroken på døra – Jf, nå er det kroken på døra; (jf, bite på kroken); (jf, spenne krok). 
Krone – 1. Innvie en fyrste til hans stilling ved en seremoni der kronen settes på hans 
hode 2. danne en heldig, lykkelig avslutning på noe; (jf, sette kronen verket). 
Kronen på verket – (Fremragende) fullføring el. fullendelse av en oppgave, (et arbeid 
el. et verk); (jf, sette kronen på verket); (også, som kronen på verket). 
Krones med hell – Jf, bli kronet med hell; (jf, kaste mynt og kron (krone). 
Krumme / krølle tærne – 1. Bøye tærne (i skoene) 2. føle forlegenhet i en pinlig 
situasjon; (jf, føle seg ille til mote); (jf, komme ut å kjøre).   
Krumme et hår på noens hode – Jf, ikke krumme et hår på noens hode.  
Krumme nakken – Vise seig og fast vilje; arbeide hardt; (jf; gå på med krum hals). 
Krybba er tom – Brukes for å uttrykke at det er knapphet el. mangel på noe; (jf, når 
krybba er tom bites hestene); (jf, tomme tønner rumler mest). 
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Krydre noe / hun krydret foredraget med anekdoter (2) – 1. Tilsette krydder i en 
matrett 2. gjøre noe mer pikant el. spennende 3. sette spiss på noe; sette farge på noe. 
Krympe seg / hun krympet seg av skam – Vri seg; ynke seg; (også, krympe utgiftene).  
Krype for noen – Smiske for el. oppføre seg ydmykt overfor noen, (sjefen); (jf, ligge 
flat for noen); (jf, jatte med noen); (jf, lystre noens minste vink). 
Krype i loppekassen – Gå til sengs; legge seg; (jf, hoppe i bingen). 
Krype på alle fire / krype på hender og knær – Bevege seg fremover i krypende 
stilling, støttende seg på hender og føtter / knær; (jf, gå på snørra). 
Krype til korset (måtte) – 1. Gjøre bot (bibelsk) 2. ydmyke seg (ved å måtte godta noe 
man før har avvist); måtte gi etter; måtte bøye seg; (jf, gjøre knefall for noen / noe). 
Krype til køys – Jf, gå / krype / krabbe til køys; (jf, hoppe i halmen / høyet). 
Krype under fellen – Gå til sengs, (også (sammen) med noen); legge seg for å sove. 
Kryss i taket / du kom helt presis, kryss i taket – Jf, sette kryss i taket.  
Krysse fingre / fingrene for noen / noe – Ønske noen hell og lykke med noe; håpe at 
noe lykkes (for noen); håpe på et godt resultat for noen / noe.  
Krysse klinger med noen – 1. Fekte med noen med kårde el. sabel 2. kjempe med 
noen; måle styrke med noen, (f eks. under en diskusjon); (jf, gå noen på klingen). 
Krysse noens spor – 1. Komme til et sted hvor noen, (en kjent person) har vært før 2. 
være opptatt av det samme arbeide el. av de tanker som noen (bestemt) har vært før.  
Krysse noens vei / mange vonde skjebner har krysset min vei (2) – 1. Møtes med 
noen underveis, (på turen) 2. komme i berøring med noen / noe. 
Krøsse noen / jeg krøsser (krysser) ingen – Bøye av for noen; ta hensyn til noen; gjøre 
seg til for noen; (jf, dette krysser mine planer). 
Kråketær / jeg kan ikke tyde kråketærne dine – 1. Tærne på en kråkefot 2. en stygg, 
utydelig el. uleselig håndskrift, (jf, en hieroglyf / hieroglyfer). 
Kua glemmer at hun har vært kalv – Voksne glemmer lett at de selv har vært barn og 
ungdommer; (jf, være dum som en ku); (jf, en bjelleku). 
Kul / kult – Jf, være kul; (jf, være kul umulig); (jf, gå en kule varmt). 
Kul i havet – Helt umulig; (jf, være kul umulig). 
Kule ned noe – Dempe el. undertrykke noe; holde noe nede. 
Kule seg ned / nå må du kule deg ned – Roe seg; dempe seg; holde opp. 
Kuler og krutt – 1. Våpen; krigføring 2. brukes som utrop for forferdelse. 
Kullkaste noe / ulykken kullkastet alle planer – Velte el. gjøre ende på noe, (f eks. 
prosjekt el. idé); forhindre at noe blir virkelighet; (jf, komme en kjelke i veien). 
Kullseile – 1.  Kantre el. velte med båt 2. gå galt; bryte sammen; slå feil. 
Kunne (gjøre) noe i søvne – Kunne (gjøre) noe uten særlig konsentrasjon el. 
oppmerksomhet; kunne gjøre noe pr. instinkt; (jf, kunne noe ut og inn). 
Kunne (gjøre) noe på ett bein / det gjør jeg på ett bein – Jf, kunne (gjøre) noe i søvne. 
Kunne dø av skam / jeg kunne dødd av skam – Føle seg veldig flau; ønske seg langt 
vekk; (jf, skjemmes som en hund); (jf, ønske seg gjennom gulvet). 
Kunne en ting eller to / jeg kan en ting eller to om fotball – Være spesielt 
kunnskapsrik innen noe; (jf, et levende leksikon). 
Kunne erte på seg en stein – Kunne få hvem som helst sint på seg; virke irriterende el. 
provoserende på folk; (jf, erte på seg en gråstein); (jf, få en stein til å gråte). 
Kunne flytte fjell / hun har vilje som kan flytte fjell – Kunne gjennomføre en 
tilsynelatende umulig oppgave, pga. en urokkelig tro el. vilje; (jf, ha kullsviertro).  
Kunne gråte blod (over noe) – Brukes for å utrykke fortvilelse el. sterk anger (over 
noe); (jf, gråte sine modige tårer); (jf, gråte som et pisket skinn).   
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Kunne ha bitt tunga av seg selv – Angre sterkt at man er kommet til å si det man 
nettopp har sagt; inderlig ønske at man ikke hadde kommet med en spesiell 
bemerkning; (jf, bite seg i leppa); (bite seg i tunga); (jf, slå seg selv på munnen).   
Kunne ha sunket i jorda av skam – Jf, jeg holdt på å synke i jorda av skam. 
Kunne ha to tanker i hodet samtidig – Jf, ha to tanker i hodet (samtidig). 
Kunne høre gresset gro – 1. Ha en svært god hørsel, (som Odins sønn) 2. jf, høre / se 
gresset gro; (jf, gresset er alltid grønnere på den andre siden). 
Kunne klore øynene ut av hodet på noen – Være så sint, opphisset el. rasende på noen 
at man nesten ikke kan beherske seg; (jf, rive hodet av noen).  
Kunne leksa (si) / det var gutt som kunne leksa si (2) – 1. Kunne skoleleksa 2. være 
godt forberedt; vite hva man snakker om; (jf, lekse opp for noen); (jf, en lekse).  
Kunne leve med noe / jeg kan leve med at jeg ikke fikk budet – Kunne akseptere noe; 
tolerere el. forsone seg med noe; (også, lære seg å leve med noe). 
Kunne mer enn sitt fadervår – 1. Kunne svartekunst el. trolldomskunst 2. kunne noe 
annet el. mer enn man skulle forvente; være uvanlig dyktig, (og ofte utspekulert).  
Kunne måle seg med noen / noe – Være like god som noen / noe; tåle sammenligning 
med noen / noe; (jf, måle krefter med noen); (jf, ikke nå noen til knærne).   
Kunne noe på fingrene – Kunne noe perfekt el. utenat; være virkelig god til noe. 
Kunne noe ut og inn / forlengs og baklengs / på rams – Jf, kunne noe på fingrene.  
Kunne puste fritt – 1. Kunne puste normalt 2. kunne slappe av el. være seg selv, (uten 
plager el. frykt); (jf, puste ut); (jf, puste noen i nakken). 
Kunne røre (selv) en stein – Jf, det / noe kunne røre (selv) en stein; (jf, få en stein til å 
gråte); (jf, ha et hjerte av stein); (jf, være stein død). 
Kunne se noe med et halvt øye – 1. Kunne se el. oppfatte noe straks, (fordi det er så 
tydelig) 2. skjønne noe med det samme, (fordi det virker innlysende); (jf, lukte lunta). 
Kunne se noe svart på hvitt / her kan du se det svart på hvitt – Kunne se noe på trykk; 
kunne lese noe, (som bevis el. bekreftelse), (jf, noe står svart på hvitt). 
Kunne se noen (rett) i øynene – 1. Kunne se uforferdet på noen; kunne møte noen 
med et fast blikk 2. kunne stå ved sine handlinger; ha god samvittighet overfor noen. 
Kunne se seg selv i øynene – Ha god samvittighet, fordi man kan forsvare sine 
handlinger; (jf, ikke kunne se seg selv i øynene); (jf, ha øye for noe). 
Kunne senke skuldrene – Kunne slappe av; ikke lenger trenge være engstelig, redd el. 
oppkavet; (jf, trekke på skuldrene); (jf, ha høye skuldre). 
Kunne sine ting – Være dyktig i det man det man har lært el. driver med; beherske sitt 
fag el. yrke; (jf, være en kløpper i noe / til å); (jf, ikke være halvparten så flink / bra). 
Kunne sitt kram – Være dyktig i sitt arbeide; kunne sine saker; (jf, kunne sine ting). 
Kunne slå i hjel en hest / denne drinken kan slå i hjel en hest – Brukes om mat el. 
drikke som er veldig sterk, hot el. hard; (jf, spise som en hest). 
Kunne snu seg på hælen – Være rask el. handlekraftig; kunne kaste seg rundt; (jf, snu 
på hælen); (jf, være snar i vendingen), (jf, være på hælene). 
Kunne takke seg selv for noe / det kan hun takke seg selv for – Brukes for å utrykke 
at noen ved ubetenksomhet el. udyktighet selv er skyld i det uheldige som har skjedd.  
Kunne takke sin lykkestjerne for noe – Ha (hatt) utrolig hell, tur el. flaks; (jf, en 
lykkestjerne); (jf, en lykkens pamfilius); (jf, ha tur). 
Kunne takke sin skaper for noe / det kan du takke din skaper for – Brukes for å 
uttrykke at noe kritisk heldigvis gikk bra el. for en særdeles gunstig situasjon, (mest 
pga. flaks); (jf, være sjeleglad for noe); (jf, ha gullhår i ræva).  
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Kunne telles på en hånd – Være svært få; finnes i et meget lite antall; ha forekommet 
bare et fåtall ganger; (jf, bare hvert jubelår); (jf, være langt mellom drammene). 
Kunne trekke været fritt (igjen) – Kunne slappe av, (etter en stressende periode).    
Kunne underskrive på noe / det kan jeg underskrive på (2) – 1. Kunne sette sitt 
navnetrekk på noe 2. kunne garantere el. forsikre noe; si seg enig i noe; (jf, 
underskrive sin egen dødsdom); (jf, ikke være verdt papiret det er skrevet på). 
Kunne velge fra øverste hylle – Være privilegert; kunne velge blant de / det aller 
beste; (jf, komme først til mølla); (jf, være av første skuff(e). 
Kunne velge og vrake – Kunne ta det man helst vil ha; kunne velge mellom mange 
alternativer; (jf, få kloa i noe); (jf, få både i pose og sekk). 
Kunne vente seg – Jf, du kan bare vente deg; (jf, han ba om det); (jf, dø i synden).  
Kunne vri halsen om på noen / jeg kunne vridd halsen om på henne – Være voldsomt 
opphisset el. irritert over noen; være sint på noen; (jf, rive hodet av noen). 
Kunne være bekjent av noe – Kunne stå for noe; kunne vedstå seg noe, (jf, ikke ville 
være bekjent av noe); (jf, stå med rak rygg); (jf, en hedersmann). 
Kurre som en due – Snakke kjælent, forelsket el. innsmigrende. 
Kutte navlestrengen – 1. Kutte forbindelsen mellom babyen og morkaken 2. kutte el. 
stoppe den viktigste forbindelsen til el. tilførselen fra noe, (f eks. fra moderbedriften).  
Kvarte noe – Stjele el. rappe noe; (jf, legge sin klamme hånd på noe).  
Kvele noe i fødselen – Hindre, bekjempe el. slå ned noe i tilblivelsesøyeblikket el. 
helt ved begynnelsen, før det får utviklet seg, (f eks. om idé, forsøk el. 
sammensvergelse); (jf, bli kvalt i fødselen); (jf, slukke (en) brann). 
Kverke noen / noe / han nesten kverket motstanderen – Kvele el. drepe noen; gjøre 
ende på noen / noe; (jf, ta kverken på noen / noe); (jf, gjøre kål på noen / noe). 
Kvesse klørne – Forberede seg på åpen konflikt; gå i angrepsposisjon; vise 
aggressivitet; (jf, vise klør); (jf, ikke være god å bites med).  
Kvesse pennen – (Gjøre seg klar til å) formulere seg skarpt, kvast el. polemisk, (i 
skrift); (jf, gripe pennen); (jf, ha en god penn).  
Kvinnens eldste yrke – Kvinnelig prostitusjon; det å livnære seg som hore.  
Kviste noen / taleren ble kvistet etterpå – Kjefte over noen; sette noen på plass.  
Kvitte seg med noen / noe – 1. Skille seg av med noe; fjerne noen / noe 2. avskaffe 
noe, (f eks. dødsstraffen), (jf, få noe ut av verden); (jf, kaste noe over bord).  
Kvittere for noe / han kvitterte for frekkheten med en ørefik (2) – 1. Gi skriftlig bevis 
for at noe er mottatt 2. reagere på noe ved å gjøre gjengjeld, takke el. svare. 
Kyss katta – Brukes for å uttrykke forakt el. avvisning; (jf, dra til helvete). 
Kyss meg bak – Brukes for å uttrykke forakt el. likegladhet; tull og tøys. 
Kyss meg i ræva – Jf, kyss meg bak; (jf, drit og dra); (jf, en rævslikker). 
Kyss, klapp og klem – 1. Brukes om ulike fysiske kjærtegn 2. brukes for å uttrykke 
velvilje og anerkjennelse; (jf, ta noen / noe i sin favn). 
Kysse og kline – Kysses; kysse og kose med hverandre; (en turteldue / turtelduer). 
Kysses / nu kan I kysses efter behag, (Ibsen) – Kysse hverandre. 
Kysten er klar – Det foreligger ingen fare; det er ingen ting i veien for å begynne en 
bestemt aktivitet; (jf, komme en kjelke i veien); (jf, rydde vei / veien for noen / noe).   
Kødde / slutt å kødd (1) – 1. Tulle; tøyse; fleipe, (med noen / noe) 2. kløne; klusse. 
La bomben springe / la en bombe springe – Fortelle, røpe el. vise frem noe 
overraskende, sensasjonelt el. sjokkerende; (jf, noe kommer som en bombe på noen). 
La den fuglen fly – Brukes om å oppgi en plan, et forsett el. ønske, (særlig i bydende 
form); få det ut av hoder ditt; (jf, fuglen er fløyet); (jf, det / noe smaker av fugl). 
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La det / noe gå sin skjeve gang – Jf, gå sin skjeve gang; (jf, gå på skeive).  
La det / noe skure og gå – La det / noe gå på samme dårlige el. trivielle måte som det 
pleier, uten å gripe inn; (jf, det humper og går); (jf, gå sin skjeve gang). 
La det gro mose på noe – 1. La noe (planlagt) forbli ugjort 2. la noe bli glemt (med 
tiden); betrakte noe som avsluttet, (noe pinlig el. ubehagelig); (jf, være så gammel at 
det gror mose på noen); (jf, feie noe under teppet). 
La det gå sport i det / i å … / det gikk sport i å ha den fineste hagen – Gjøre det / noe 
til noe morsomt el. mer krevende; gjøre det til en utfordring; (jf, det går sport i noe). 
La det hagle med noe / forsamlingen lot det hagle med kritiske spørsmål – Sørge for 
at noe kommer i store mengder, (særlig noe ubehagelig); (jf, bombardere noen / noe 
med noe); (jf, tett som hagl); (jf, flomme over av noe). 
La det renne over / hun lot det (helt) renne over (2) – 1. La det flømme over av væske 
2. snakke over seg; være helt ute av seg; (jf, få avløp for sine følelser). 
La det skure – La det stå til; ikke gripe inn, (selv om det kommer skjevt ut); la det gå 
sin gang; (jf, gå sin skjeve gang); (jf, gi katten i noen / noe).  
La det skure og gå – Ikke bry seg om noe går dårlig; ikke vise interesse. 
La det stykket stå / men la det stykke stå, vi fortsetter uansett – Det får være som det 
vil; det bryr vi oss ikke om; (jf, når det kommer til stykket); (jf, et stivt stykke). 
La det stå til – La det gå som best det kan; forholde seg passiv; være likeglad. 
La det være sagt – Brukes som innledning til en klar og utvetydig meningsytring el. 
presisering; (jf, så mye du vet det); (jf, nei, hør nå her). 
La en dør / døra stå på klem for noen / noe – Hode en mulighet åpen for noen / noe; 
(jf, sette døra på gløtt / klem); (jf, alle dører åpner seg for noen). 
La et ord falle (om noe) – Tilsynelatende tilfeldig si noe viktig, (om noe bestemt). 
La fantasien løpe av med seg – Fortelle uvirkelige historier el. rent oppspinn; 
dagdrømme; (jf, ha en livlig fantasi); (jf, en drømmer); (jf, en drømmeverden).  
La gå – 1. Send; kast, (f eks. trosse på en båt) 2. OK; det er greit; som du vil; vi tar 
sjansen; (jf, tute og kjøre / tut og kjør); (jf, gå sin gang). 
La handling følge ord – Gjøre som man selv sier el. fremhever som viktig. 
La hatten gå rundt – Samle inn penger; (jf, legge mye i potten). 
La hjerte snakke – 1. Uttrykke sine innerste følelser 2. handle på en hjertegod måte. 
La hjertet løpe av med seg / hun lot sitt gode hjerte løpe av med seg – Spontant og 
uegennyttig la sine varme følelser komme til uttrykk; (jf, være godhjertet).  
La hodene rulle – 1. Foreta massehenrettelser; nådeløst gjennomføre store 
utrenskninger, (av statlige ledere) 2. foreta avskjedigelser el. forflytninger til mindre 
viktige stillinger, (i bedriften); (jf, gjøre noen et hode kortere); (jf, henge med hodet).  
La humla suse – Nyte livet sorgløst og ubekymret; ta lett på tilværelsen; drive dank; 
(jf, det søte liv); (jf, leve herrens glade dager); (jf, gå sin skeive gang). 
La høre fra seg / jeg skal la høre fra meg – Skrive el. ringe til noen; kontakte noen, (f 
eks. for å gi et svar); (jf, gi lyd fra seg); (jf, det lar seg høre).  
La jungeltrommene gå – Spre et rykte el. en aktuell opplysning; (jf, en jungeltelegraf).  
La lokkene falle – Klippe seg; (jf, krumme et hår på noens hode); (lette på lokket). 
La maska falle – Jf, kaste maska; (jf, bli lang i ansiktet / maska). 
La munnen gå / løpe – Snakke mye; prate i vei om løst og fast; (jf, kjeften går som en 
kvern på noen); (jf, snakke som en foss); (jf, en kjeftesmelle). 
La munnen gå på tomgang – Snakke uavbrutt om uvesentlige ting; (jf, en tomgang). 
La noe få vinger / hun lot fantasien få vinger (2) – 1. Få farten opp på noe 2. la noe få 
fri flyt el. flukt, (f eks. tankene); (jf, henge i stroppen); (jf, åpne slusene). 
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La noe gli ut av hendene på seg – 1. Unnlate å utnytte en sjanse; la noe gå tapt 2. ikke 
lykkes med å seire, (som favoritt); (jf, måtte bite i gresset).  
La noe gå i glemmeboka – Beslutte seg for å glemme noe som har skjedd; betrakte 
noe som avsluttet; noe blir glemt; (jf, gå i glemmeboka). 
La noe gå i søppelkassen – Kassere noe som ubrukelig, (selv etter å ha jobbet mye 
med det); (jf, gi noe på båten); (jf, kaste vrak på noe). 
La noe gå inn det ene øret og ut av det andre – Jf, det / noe går inn det ene øret og ut 
av det andre; (jf, ikke ville høre på det øret); (jf, lukke ørene for noe).  
La noe gå over hodet på seg – (Uforvarende) ikke legge merke til noe; ikke få fatt i 
noe; (jf, ikke bite merke i noe); (jf, noe går over hodet på noen). 
La noe gå sin skjeve gang – Jf, gå sin skjeve gang; (jf, gå på halv tolv). 
La noe henge i luften – La noe stå ubesvart el. uavklart, (spørsmål el. 
problemstilling); vente med å kommentere el. avklare noe. 
La noe ligge – 1. Utsette en krevende oppgave til senere; midlertidig unnlate å 
forholde seg til noe 2. ikke ta opp igjen et ømtålig emne, (jf, ikke rippe opp i noe). 
La noe løpe av med seg / hun lar stadig sitt gode hjerte løpe av med seg – La noe få 
makten el. styringen over seg, (f, eks. følelse el. tanke); (jf, noe løper av med noen). 
La noe passere – 1. La noe komme forbi 2. la noe skje uten å bry seg om det, (jf, se 
mellom fingrene med noe) 3. gå med på el. godkjenne noe. 
La noe skinne gjennom – La noe fremgå mer eller mindre klart, (uten å si det rett 
frem); ikke legge skjul på noe, (f eks. en baktanke); (jf, tale i gåter).  
La noe slippe ut mellom munnvikene – La noe tilbakeholdt komme indignert til 
uttrykk; antydningsvis tilkjennegi noe, (bebreidende); (jf, mumle i skjegget). 
La noe stå for sitt verd – La det gjelde for det er, uten å gå nærmere inn på det el. gå 
god for det; (jf, ta noe for god fisk); (jf, være verdt sin vekt i gull).   
La noe vokse seg over hodet – Ta på seg så mye el. ha så mye å gjøre at man ikke 
greier det el. makter å holde unna; (jf, noe vokser noen over hodet). 
La noen / noe drive for vind og vær – La noen / noe styre seg selv, (uten ledelse); la 
noen / noe være overlatt til tilfeldighetene, uten retning el. holdepunkter. 
La noen / noe passere revy – La den ene av fortidens personer el. begivenheter etter 
den andre tone frem el. passere for sitt indre blikk; (jf, se syner). 
La noen få høre det / han skal få høre det – Bebreide noen for noe; kritisere noen. 
La noen få reisepass – Jf, gi noen reisepass; (jf, gi noen på båten). 
La noen få smake sin egen medisin – Jf, få smake sin egen medisin. 
La noen få tid på seg / hun må få litt tid på seg (2) – 1. La noen få nok tid, (f eks. til å 
bli helt ferdig) 2. la noen få den tid som trengs, (til å komme seg el. tenke seg om). 
La noen leve i den tro(en) – 1. La noen beholde sin oppfatning, forestilling el. 
overbevisning, (selv om den er helt gal) 2. ikke informere noen om det riktige, (også 
av taktiske grunner); (jf, tro at man har slukt all verdens visdom). 
La noen seile sin egen sjø – Ikke bekymre seg om noen; la noen klare seg selv, (uten 
hjelp); overlate til noen å løse sine problemer selv, (evt. som velfortjent straff). 
La noen sitte (der) med skammen – La noe bare ha det så godt, etter å ha vært så dum. 
La noen smake pisken – Jf, få smake pisken; (jf, være under pisken). 
La noen steke i sitt eget fett – Jf, steke i sitt eget fett; (jf, bli stekt i sitt eget fett). 
La nåde gå for rett – Vise barmhjertighet i stedet for å straffe en skyldig; være 
overbærende og mild, selv om man burde være streng; (jf, legge godviljen til). 
La oss si – 1. For eksempel 2. kanskje; cirka; (jf, ta det litt på slump). 
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La pipa få en annen lyd – Snakke i en annen tone; vise en annen holdning el. 
oppførsel; bli mer medgjørlig el. føyelig; (jf, nå får pipa får en annen lyd). 
La seg bedåre av noen / noe – La seg sjarmere av noen / noe i den grad at det svekker 
ens dømmekraft; (jf, noen / noe fortryller noen); (jf, en skjønnhetsåpenbaring).  
La seg dupere av noen / noe – La seg imponere, blende el. bløffe av noen / noe; (jf, 
ikke la seg dupere av noen / noe); (jf, miste både munn og mæle). 
La seg forevige – (La seg) bli fotografert el. avbildet; (jf, gå til de evige jaktmarker). 
La seg fortelle – Jf, jeg har latt meg fortelle; (jf, fortelle noen et sannhetsord). 
La seg oppsluke av noe – 1. La seg bli omsluttet el. lagt beslag på av noe 2. bli 
følelsesmessig sterkt opptatt av noe; bli helt betatt av noe. 
La seg pille på nesen – Jf, ikke la seg pille / pelle på nesen; (jf, peke nese av noen). 
La seg rive med / hun lot seg rive med av musikken (1) / han lot seg rive med av 
agitasjonen (2) – 1. Hengi seg til noe 2. bli oppglødd el. ivrig. 
La seg steke av sola – Oppholde seg solens varme stråler i lenger tid; sole seg; (jf, ta 
solbad); (jf, slikke sol); (jf, skifte sol og vind (mellom noen)). 
La seg vippe av pinnen – Jf, bli vippet av pinnen; (jf, stå på pinne for (noen)). 
La sinnet løpe av med seg – Jf, la noe løpe av med seg; (jf, tenne på alle pluggene). 
La skjebnen råde – La tilfeldighetene avgjøre; ta det som det kommer; (jf, utfordre 
skjebnen); (jf, tilfeldighetenes spill); (jf, sette alt på ett kort).  
La skravla gå (om løst og fast) – Prate i vei; skravle i ett kjør; (jf, en skravlebøtte). 
La svarteper gå videre / sende svarteper videre – 1. Sende svarteperkortet, (som det 
gjelder å kvitte seg med) videre 2. overføre et ubehagelig ansvar el. en vanskelig 
avgjørelse til en annen person el. instans, (som vil tape på det); (jf, en svarteper). 
La tunga løpe av med seg / løpe løpsk – Si mer en man ønsker el. hadde tenkt; ikke 
passe på hva man sier; (jf, ønske seg gjennom gulvet). 
La tvilen komme tiltalte til gode – 1. Brukes som rettslig prinsipp ved bedømmelse av 
skyldspørsmålet 2. ikke klandre el. la noen lide på usikkert grunnlag. 
La vente på seg – Være lenge om å inntreffe el. innfinne seg; (jf, noen / noe lar vente 
på seg); (jf, vente i sju lange og sju breie); (jf, være like om hjørnet). 
Lade batteriene – 1. Tilføre strøm til utladete batterier 2. samle krefter; få hvile for 
kropp og sjel; (jf, komme til hektene (igjen)); (jf, hvile på laurbærene). 
Lade opp / spillerne lader opp til landskampen (2) – 1.Tilføre elektrisk ladning, slik at 
f eks. et batteri virker 2. (hvile og) samle nye krefter, energi el. motivasjon. 
Lage ablegøyer – Jf, gjøre ablegøyer; (jf, lage show); (jf, holde leven). 
Lage ballade – Skape uro el. bråk, (ofte pga. utilfredshet); (jf, slå i bordet). 
Lage brudulje(r) – Skape ståk og ugreie, oppstyr el. uro; (også, skape bruduljer). 
Lage en scene / scener – 1. Fremprovosere kjefting el. et oppgjør; skape seg 2. lage et 
pinlig opptrinn; oppføre seg upassende, (offentlig); (jf, dumme seg ut). 
Lage et forsvinningsnummer – Plutselig forsvinne, (for en kort stund); stikke av, (når 
det er utsikt til noe ubehagelig); (jf, forsvinne som dugg for sol). 
Lage gull av gråstein – 1. Skape noe flott fra et dårlig utgangspunkt 2. lage en enorm 
forbedring; (jf, gjøre gull av gråstein); (jf, alt hva noen rører ved blir til gull). 
Lage hakkemat av noen / Man U laget hakkemat av Liverpool (2) – 1. Mishandle 
noen fysisk el. psykisk; lemleste el. skamfere noen; slå noen fordervet 2. beseire noen 
kraftig; knuse noen; (jf, gjøre hakkemat av noen); (jf, slå noen til plukkfisk). 
Lage halloi / det ble noe til halloi – Lage spetakkel; skape leven, ståk el. oppstyr. 
Lage kluss – 1. Det å klusse el. søle; lage flekker 2. lage vansker el. bry. 
Lage krøll – Lage vanskeligheter; gjøre seg vrang; (jf, skape seg vrang). 



                                                               
 

405 

Lage kvalm – 1. Lage spetakkel; komme med høylytte protester 2. lage uro el. bråk. 
Lage liv i leiren – Skape liv og munterhet i gruppen; lage oppstyr i flokken. 
Lage noe for hånd – Lage noe med hendene; produsere noe uten maskinell hjelp.  
Lage oppstyr / det ble mye oppstyr rundt statsbesøket – Skape travel el. forvirret uro. 
Lage plukkfisk av noe – Knuse noe ved hardhendt behandling el. ved nådeløs kritikk. 
Lage plukkfisk av noen / jeg skal lage plukkfisk av deg – Gi noen grundig bank; 
rundjule noen; skamslå noen; (jf, slå noen sønder og sammen).  
Lage ris til egen bak – Lage vansker for seg selv; gjøre eller si noe som får 
ubehagelige følger for en selv (senere); (jf, være ris til egen bak). 
Lage show (eng) – Lage oppstyr og moro, (rundt seg selv); (jf, gjøre ablegøyer); (jf, 
stjele showet); (jf, lage spillopper); (jf, holde noen i ånde). 
Lage spetakkel – 1. Skape uro el. uenighet 2. lage støy, bråk el. leven; (jf, et 
spetakkel); (jf, holde spetakkel (med noen)); (jf, en bråkmaker). 
Lage spillopper – Finne på skøyerstreker; (jf, lage ablegøyer); (jf, en spilloppmaker). 
Lage sprell – Lage bråk el. oppstyr; (jf, et sprell); (jf, være sprell levende). 
Lage vei i vellinga – Jf, gjøre vei i vellinga; (jf, rive snerken av grøten). 
Lakke og li – Jf, det lakker (og lir); (jf, tiden flyr). 
Lammekjøtt – 1. Kjøtt fra lam 2. brukes om unge, tiltrekkende kvinner, (oftest relatert 
til sex); (jf, være snill som et lam); (jf, være dum som en sau). 
Lande på beina / hun lander alltid på beina (2) – 1. Lande stående, (etter et hopp) 2. 
klare seg i en vanskelig situasjon; slippe heldig fra noe; (jf, vippe noen av pinnen). 
Lang som et vondt år – Jf, være så lang som et vondt år; (jf, i det vid og det brede). 
Lange ut – Gå el. springe i stor fart, (med lange skritt); (jf, løpe beina av seg). 
Lange ut (etter noen) – Slå etter noen; (jf, gi noen en på tygga). 
Lange ut mot noen / noe – Kritisere el. bebreide noen / noe voldsomt. 
Langt om lenge – Etter lang tid; omsider; endelig; (det varte og (det) rakk). 
Langt på vei – I stor grad; nesten helt, (f eks. enig); (jf, være på ville veier). 
Langt ut i de små timer – Langt over midnatt; til langt på natt.  
Late livet / hunden måtte late livet – Dø; miste livet; ofre sitt liv. 
Late mye tilbake å ønske – Være utilfredsstillende; være ufullstendig el. 
middelmådig; (jf, ligge tilbake å ønske); (jf, komme i bakleksa). 
Late noen i stikken – Etterlate noen i en vanskelig el. farlig situasjon; svikte noen. 
Late som ingenting – Oppføre seg som ingenting har skjedd; ikke la seg merke ved 
noe; (jf, gjøre gode miner til slett spill); (jf, ikke for ingenting). 
Late som man er hjemme / lat som du er hjemme – Oppføre seg like avslappet og føle 
seg like veltilpass hos noen annen, som man ville gjøre hjemme hos seg selv. 
Late vannet – Urinere; tisse; (jf, slå lens); (jf, regne i strie strømmer). 
Lave ned / snøen laver ned – Drysse ned i mengder; falle i store flak; (jf, snø 
trollkjerringer); (jf, snøen som falt i fjor); (jf, skisportens vugge). 
Le / smile hele veien til banken – Glede seg over en økonomisk suksess el. en 
lettkjøpt gevinst (på andres bekostning); (jf, gjøre et kupp); (jf, ha lykken med seg). 
Le / smile i skjegget – More seg på en underfundig el. skadefro måte; le for seg selv; 
godte seg; (jf, det har han godt av); (jf, være til pass for noen). 
Le noen rett opp i ansiktet – Le åpenlyst hånlig av noen, som selv er til stede. 
Le noen ut / de lo ham ut – Spotte noen; le hånlig av noen; (jf, gjøre noen til latter).  
Le ræva av seg / jeg ler ræva av meg – Le voldsomt; le seg fillete; (også skadefro). 
Le seg fordervet – Les å man får vondt; (jf, le seg skakk); (jf, forderves) 
Le seg glugg i hjel – Jf, le seg fordervet; (jf, kose seg glugg i hjel).  
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Le seg kvekk / glugg / kav i hjel (av noen / noe) / da ler jeg meg i hjel (2) – 1. Le 
voldsomt av noe ustyrtelig morsomt 2. være skadefro; godte seg (over noe). 
Le seg skakk / fillete / flat / fordervet (av noen / noe) – Jf, le seg kvekk i hjel. 
Le så tårene triller – Le hjertelig; bryte sammen av latter; (jf, få latterkrampe). 
Lealaus – Jf, være lealaus; (jf, være smidig som en katt). 
Lede / føre noen på villspor – 1. Lede noen i gal retning el. på feil vei 2. gi noen en 
feilaktig oppfatning av noe; (jf, føre noen på avveie); (jf, være på villspor). 
Lediggang er roten til alt ondt – Når man ikke har noe nyttig el. fornuftig å foreta seg 
skaper man lett problemer for seg selv og andre; (jf, arbeidet adler mannen). 
Legge (et) røykteppe over noe – Tildekke el. skjule noe, (f eks. en plan); ikke røpe 
sine hensikter; (jf, tåkelegge noe); (jf, feie noe under teppet).  
Legge / sette på sprang – Renne avgårde; løpe sin veg; (jf, stå på spranget). 
Legge / sette ryggen til – Ta et krafttak; gi effektiv hjelp; (jf, ta et tak). 
Legge alle (sine) egg i samme kurv – Bare satse på en mulighet, og dermed løpe en 
risiko; (jf, sette alt på ett kort); (jf, ta en pokersjanse). 
Legge an på noe – Sikte på noe; anstrenge seg for å få til el. oppnå noe.  
Legge an på noen – Gjøre forsøk på å innlede et kjærlighetsforhold til noen.  
Legge ansiktet i alvorlige folder – Ta på seg en alvorlig mine, (over noe trist el. 
alvorlig) 2. prøve å unngå å le, (over noe dumt el. flaut); (jf, et pokerfjes). 
Legge ansiktet i de rette folder – 1. Ta på seg en mine el. ansiktsuttrykk som passer 
for anledningen el. situasjonen; (jf, ha pokerfjes); (jf, se ut i lufta).   
Legge armene i kors / kryss – 1. Legge armene over hverandre i et kryss foran brystet, 
(ofte med en spesiell mine) 2. innta en passiv, overlegen, lat el. utålmodig holdning. 
Legge av seg noe – Slutte med en (særegen) skikk el. uvane; (jf, ta rev i seilene). 
Legge ballen død – 1. Dempe en fotball i det den når bakken, slik at den ligger stille 
2. avslutte saken, (oftest uavklart); (jf, bli kjent død og maktesløs).  
Legge beslag på noe – Ta og gjøre bruk av noe som også andre vil ha; holde noe helt 
for seg selv, (jf, legge sin klamme hånd på noe); (jf, slå kloa i noe). 
Legge beslag på noen – Oppta el. oppholde noen; bruke el. sysselsette noen.  
Legge bort den gamle Adam – 1. Legge vekk (noe av) den syndige menneskenaturen 
2. legge av seg inngrodde dårlige vaner; (jf, den gamle Adam).  
Legge bredsiden til – 1. Brukes om båt som stiller siden mot bølgene 2. anstrenge seg 
kraftig for å løse en bestemt arbeidsoppgave; (jf, gi noen en bredside). 
Legge bånd på seg – Dempe seg; tøyle seg; beherske seg; styre seg. 
Legge egget / det store egget / nå har du lagt det store egget – Gjøre en tabbe el. 
fadese; begå en brøler; dumme seg ut; (jf, tråkke i salaten). 
Legge en alen til noe – Markant forandre en egenskap til det bedre, (el. verre). 
Legge en alen til sin vekst – Bli markant bedre el. dyktigere; vokse på noe.  
Legge en demper på noe / ulykken la en demper på stemningen – Gjøre noe svakere 
el. mindre intens; dysse ned noe; beherske noe; (jf, dempe gemyttene). 
Legge en demper på noen – Dysse ned noen; gjøre noen mer behersket el. avdempet.  
Legge en felle for noen – Prøve å lure noen; bruke knep el. list mot noen; (jf, gå i 
fella); (jf, få noen i sitt garn); (jf, sitte i klistret). 
Legge en klam hånd over noe – Jf, legge seg som en klam hånd over noe. 
Legge en slagplan – 1. Legge en strategi for krigføringen 2. lage en plan for hvordan 
man skal gjennomføre el. oppnå noe; (jf, en strateg); (jf, ha noe i ermet). 
Legge en tung bør på noens skuldre – Jf, legge noe på noens skuldre.  



                                                               
 

407 

Legge et ord i vektskåla – Si hva man mener i en sak; komme med et (tungtveiende) 
argument; (jf, være tungen på vektskåla); (jf, gi sitt besyv med (i laget)). 
Legge et slør over noe – Tilsløre el. skjule noe, (f eks. en plan); (jf, lette på sløret); (jf, 
trekke et glemselens slør over noe); (jf, tåkelegge noe). 
Legge godviljen til – Vise vilje til innsats, samarbeid el. forsoning; ønske å gjøre sitt 
beste; (jf, vise frem godsiden); (jf, vise vrangvilje). 
Legge grunnen til noe – Danne det grunnlag som noe kan utvikle seg ut fra senere; (f 
eks. et godt resultat fra videregående skole); (jf, en grunnpilar).  
Legge gullegget – Gjøre el. finne på noe svært innbringende; skaffe seg en sikker 
inntektskilde; (jf, en gullhøne); (jf, skyte gullfuglen); (jf, gullet mitt). 
Legge hele sin sjel i noe – Skape el. gjøre noe med stort personlig engasjement; utføre 
noe med største flid; (jf, gå inn for noe med liv og sjel); (jf, en sjelevenn). 
Legge hendene i fanget – Jf, sitte med hendene i fanget; (jf, ikke løfte en finger). 
Legge hindringer i veien for noen / noe – Bevisst gjøre utførelsen av et arbeid el. en 
oppgave vanskelig for noen; skape problemer for noen / noe. 
Legge hodet i bløt – Tenke seg godt om for å finne en løsning, et svar el. en idé; (jf, 
vri hjernen (sin)); (jf, tenke så det knaker); (jf, stå på hodet). 
Legge hodet på blokken – 1. Bli henrettet 2. jf, legge hodet på hoggestabben.  
Legge hodet på blokken på – Garantere for; sverge på; innestå helt for. 
Legge hodet på hoggestabben – Frivillig utsette seg for kritikk el. ubehag; (jf, stille 
seg laglig til for hogg); (jf, en hoggestabbe); (jf, en skyteskive). 
Legge hånd på noe – Beslaglegge noe; bemektige seg noe; ta noe i besittelse. 
Legge hånd på noen – Øve vold mot noen; forgripe seg på noen; banke opp noen. 
Legge hånd på seg selv – (Forsøke å) begå selvmord; ta sitt eget liv.  
Legge i seg / legge i seg som en hest – Ete (svært mye); kaste innpå; (jf, gafle i seg). 
Legge i vei – Dra avsted; starte turen el. marsjen; (jf, dra sin vei / kos). 
Legge inn billett (på noe) – 1. Sende inn svar på en annonse 2. vise aktiv interesse for 
(å oppnå) noe; (jf, den som kommer først til mølla, får først male). 
Legge inn et godt ord for noen / noe – Snakke pent om noen / noe, (som anbefaling el. 
til forsvar); (jf, være talsmann for noen / noe); (jf, rose noen / noe i høye toner). 
Legge inn årene – 1. Slutte å ro (båten) 2. slutte med en aktivitet; legge opp 3. slutte å 
arbeide, (pga. alder); pensjonere seg 4. avgå ved døden; (jf, legge noe på hylla). 
Legge kjelker i veien for (noen / noe) – Med vilje skape hindringer el. vanskeligheter 
(for noen / noe); gjøre noe besværlig (for noen / noe); sabotere noe; (jf, komme en 
kjelke i veien); (jf, skape røre i andedammen); (jf, en vriompeis). 
Legge kortene på bordet – 1. Tilstå; vedgå alt 2. fortelle alt om noe som har vært 
holdt hemmelig, (f eks. hvilke hensikter el. planer man har); (jf, vise ansikt).   
Legge lista høyt / dommeren har lagt lista høyt (2) – 1. Sette (seg) høye mål; ha høye 
krav el. ambisjoner 2. ikke blåse frispark for små forseelser, (i fotball). 
Legge lista lavt – Sette seg lave mål; ha lave krav el. ambisjoner; (jf, legge lista høyt).  
Legge litt til side – Spare penger; legge seg opp litt; (jf, ha penger på kistebunnen). 
Legge lokk på noe / de prøvde å legge lokk på saken (1) – 1. (Forsøke å) skjule noe 
el. holde noe hemmelig 2. prøve å dempe noe el. forhindre noe i å utvikle seg videre; 
(jf, lette på lokket); (jf, feie noe under teppet); (jf, helle olje på bølgene). 
Legge løkken om noens hals / halsen på noen – 1. Gjøre noen klar til å bli hengt 2. 
sette noen i en håpløs situasjon; besegle noens skjebne; (jf, synge på siste verset). 
Legge mye i potten for å … – Satse mye på el. ofre mye for å oppnå noe. 
Legge ned grunnsteinen – Markere starten av byggeprosessen; jf, en grunnvoll). 
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Legge ned noe / den gamle fabrikken er lagt ned – Avvikle (driften av) noe; stenge 
noe for godt; (jf, dreie nøkkelen om); (jf, være ute av sagaen). 
Legge ned pennen – Slutte å skrive; slutte som forfatter; (jf, legge inn årene). 
Legge ned sverdet – Avslutte en strid; holde opp å kjempe; (jf, gripe til sverdet); (jf, 
legge våpnene ned); (jf, leve i fred og fordragelighet (med noen)). 
Legge ned veto (mot noe) – 1. Følge en lovfestet rett til å stoppe en beslutning, 
(apropos, vetoretten i FN) 2. si nei til noe (bestemt); forby noe. 
Legge noe bak seg – 1. Bevege seg vekk fra noe, (et sted) 2. få avstand til en tidligere 
periode i livet 3. prøve å la være å tenke på noe, (som er vanskelig el. ubehagelig); 
komme på mental avstand til noe; (jf, bryte alle broer / (bruer) (bak seg)). 
Legge noe for dagen – 1. Vise åpenlyst hva man tenker og føler, (f eks. forakt el. 
likegyldighet) 2. fremvise el. bevise at man besitter visse evner, (f eks. iherdighet).  
Legge noe i aske – 1. Brenne ned noe 2. fullstendig ødelegge el. tilintetgjøre noe ved 
brann; (jf, bli lagt i aske); (jf, bli flammenes rov).  
Legge noe i grus / beslutningen legger alle mine planer i grus – Ødelegge noe 
fullstendig; tilintetgjøre noe; (jf, legge noe i ruiner); (jf, falle i grus); (jf, ligge i grus).  
Legge noe i noens hender / i hendene på noen – Overlate el. betro noe til noen. 
Legge noe i ruiner – 1. Ødelegge el. tilintetgjøre noe fullstendig, (jf, knuse til 
pinneved) 2. gjøre så noe mislykkes, ødelegges el. ikke blir noe av; (jf, ligge i ruiner).  
Legge noe på bordet – 1. Plassere noe på bordet 2. bidra med noe, (f eks. penger) 3. 
fremsette noe i en forhandlingssituasjon, (særlig et forslag); (jf, komme på bordet). 
Legge noe på hylla / han har lagt skøytene på hylla (1) / hun har lagt tobakken på 
hylla (1) – 1. Slutte med å utøve el. bruke noe 2. gi opp noe; slå noe fra seg, (f eks. 
planene; (jf, skrinlegge noe); (jf, legge opp); (jf, legge inn årene). 
Legge noe på is – 1. Legge noe til avkjøling 2. midlertidig oppgi el. legge vekk noe; 
utsette noe på ubestemt tid, (f. eks. beslutningen); (jf, stille noe i bero). 
Legge noe på kistebunnen – Spare penger; legge litt unna, (til trangere tider); (jf, ha 
penger på kistebunnen); (jf, spinke og spare); (jf, leve spartansk). 
Legge noe på noens skuldre / skuldrer – Gi noen en oppgave el. et verv; pålegge noen 
et (tungt) ansvar; (jf, noe hviler på noens skuldre); (jf, ha sterk rygg). 
Legge noe på seg – Ta noe innover seg; føle ansvar el. skyld for noe. 
Legge noe til grunn / hans personlige problemer ble lagt til grunn da straffen ble 
redusert – Bruke noe som grunnlag for en beslutning; (jf, ligge til grunn). 
Legge noe til side – 1. Gjemme noe 2. spare el. reservere noe til senere bruk. 
Legge noe øde – 1. Sette noe ut av virksomhet; ødelegge noe 2. gjøre noe 
mennesketomt; (jf, ligge øde); (jf, bo / ligge langt utenfor folkeskikken). 
Legge noen / noe for sine føtter / Filmstjernen Marilyn Monroe la hele verden for sine 
føtter (1) – 1. Besnære el. fortrylle noen / noe 2. gjøre noen til ydmyke tilhengere el. 
tilbedere; (jf, kaste seg for noens føtter); (jf, ligge flat etter noen / noe).  
Legge noen for hat – Gjøre noen til gjenstand for hat; nære sterk motvilje mot noen.  
Legge noen i bakken – Vinne over noen i slåsskamp; (jf, gå i bakken) 
Legge noen i jern – Sette håndjern el. fotlenker på noen; (jf, bli lagt i jern). 
Legge noen noe i munnen – 1. Si noe til noen slik at svaret blir som man vil ha det 2. 
påstå at noen har sagt noe, (uten bevis) 3. tilskrive noen noe, (f eks. et berømt sitat). 
Legge noen noe til last – Klandre el. bebreide noen for noe; gi noen skylden for noe; 
(jf, ligge noen til last); (jf, gjøre noen til syndebukk). 
Legge om kursen – 1. Forandre retningen 2. hevde et nytt syn; handle etter andre 
prinsipper enn før; (jf, gjøre en kuvending); (jf, snu på hælen). 
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Legge om roret – 1. Dreie roret så skipet skifter kurs 2. endre holdning, (til det bedre) 
3. skifte strategi; (jf, sitte / stå ved roret); (jf, ta roret); (jf, på rett kjøl). 
Legge opp / hun har lagt opp som skiløper (1) – 1. Opphøre med en langvarig 
beskjeftigelse; avslutte noe for godt, (arbeid el. idrett) 2. gå av med pensjon. 
Legge ordene i munnen på noen – 1. Hjelpe noen å si el. formulere noe bestemt, (med 
egoistisk formål) 2. få noen (ufrivillig) til å være talsmann for seg.    
Legge pengene på bordet – Betale kontant; betale i rede penger; (jf, betale seg). 
Legge på dør – Forsvinne raskt ut av et hus; stikke av; (jf, ta beina på nakken).  
Legge på røret – 1. Avslutte en telefonsamtale 2. dø, (jf, legge inn årene).  
Legge på ørene – 1. Vise tegn på grettenhet, (om hest) 2. vise tegn på misnøye. 
Legge ryggen til – Hjelpe til (på en energisk måte); (jf, ta et krafttak); (jf, ha sterk 
rygg); (jf, rette ryggen); (jf, ikke sky hverken ild el vann).  
Legge saken død – Stoppe en sak det er diskusjon om; ikke gå videre med en sak, 
(evt. inntil videre); (jf, legge ballen død); (jf, ligge i dødvanne / dødvannet). 
Legge sammen og trekke fra – Tenke grundig over alle muligheter; vurdere fordeler 
og ulemper; ta alt i betraktning; (jf, telle på knappene). 
Legge sammen to og to – Jf, legge to og to sammen; (jf, skjønne tegningen). 
Legge seg borti i noe – Blande seg (utidig) inn i noe; bry seg med noe. 
Legge seg etter noe – Prøve å lære seg noe; forsøke å etterligne noe; (jf, legge an på 
noe); (jf, komme tomhendt hjem); (jf, vende tilbake med uforrettet sak).  
Legge seg etter noen – Prøve å få tak i noen; prøve å få samkvem med noen; (jf, legge 
an på noen); (jf, ligge flat etter noen / noe); (jf, gå på frierføtter). 
Legge seg flat – 1. Oppgi kampen el. motstanden betingelsesløst 2. beklage noe uten 
forbehold, (og evt. be om unnskyldning) 3. fullstendig akseptere el. imøtekomme den 
annen parts argumenter, ønsker el. handlemåte; (jf, ligge flat for noen); (jf, bli flat); 
(jf, ligge langflat); (jf, ligge paddeflat). 
Legge seg i selen – Anstrenge seg; arbeide mer iherdig enn før; gjøre seg umake. 
Legge seg noe på hjertet – Innprente seg noe; huske på noe; ta noe alvorlig; (jf, noe 
ligger noen på hjertet); (jf, ha noe på hjertet); (jf, få et stikk i hjertet).   
Legge seg noe på minnet – Sette seg fore å ikke glemme noe; passe på å huske el. ta 
lærdom av noe; (jf, legge seg noe på hjertet); (jf, skrive seg noe bak øret). 
Legge seg noe på sinne – Ta noe alvorlig; innprente seg noe, (og handle deretter); (jf, 
noe ligger noen på sinne); (jf, man lærer så lenge man lever).  
Legge seg oppi noe – Jf, legge seg borti noe; (jf, stikke nesen / snuten sin opp(i) noe). 
Legge seg som en klam hånd over noe – Lamme el. hemme noe; hindre noe å utfolde 
seg fritt; (jf, legge sin klamme hånd på noe); (jf, ligge som en klam hånd over noe). 
Legge seg under kniven – Gjennomgå en planlagt operasjon, (på sykehus). 
Legge seg ut med noen – Bli uvenner med noen; (jf, komme på kant med noen).  
Legge sin elsk på noen / noe – 1. Bli glad i noen / noe; ha forkjærlighet for noen / noe 
2. vise stor interesse for noen / noe; beskjeftige seg mye med noen / noe. 
Legge sin klamme hånd på noe – Bemektige seg noe; tilegne seg noe; (jf, slå kloa i 
noe); (jf, legge seg som en klam hånd over noe).  
Legge siste hånd på noe / verket – Gjøre noe ferdig; fullføre noe; gi noe den endelige 
form; (jf, sette kronen på verket); (jf, ha (et) godt håndlag med noe). 
Legge sitt lodd i vektskåla (for noen / noe) – Støtte en bestemt part el. holdning ved 
en avstemning el. konflikt; si sin mening, (jf, legge et ord i vektskåla). 
Legge snarer for noen – Lage feller for noen; forsøke å skade noen, (ved en listig 
plan); (jf, bli fanget i sin egen snare); (jf, gå i fella).   
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Legge stein på stein – Bygge opp (noe) langsomt og grundig; utvikle noe trinn for 
trinn; (jf, gjøre seg flid med noe); (jf, være stein død).  
Legge stein til byrden – Gjøre en annen persons el. gruppes problemer enda større el. 
verre enn det de allerede er; øke vanskelighetene for noen; (jf, gjøre vondt verre). 
Legge to og to sammen – 1. Regne seg til el. forstå noe som egentlig er temmelig 
enkelt 2. skjønne hvordan noe henger sammen, (ofte noe negativt); (jf, lukte lunta). 
Legge ut – 1. Betale noe for noen som skal betale tilbake senere 2. sy om tøy og gjøre 
det større i omfang 3. fortelle villig og omstendelig.   
Legge ut i det vide og det brede – Berette med iver og entusiasme; fortelle detaljert og 
omstendelig; (jf, snakke godt for seg); (jf, la skravla gå (om løst og fast)) . 
Legge vandrestaven ned – Dø; (jf, trekke sitt siste sukk); (jf, ende sine dager). 
Legge vekt på noe – Anse noe for sentralt, viktig el. betydningsfullt; la noe telle 
sterkt; (jf, legge noe i vektskålen); (jf, spille en avgjørende / stor rolle for noen / noe). 
Legge verden for sine føtter – Gjøre internasjonal suksess; bli beundret el. tilbedt av 
en hel verden; (jf, legge noen / noe for sine føtter); (jf, erobre verden).  
Legge vinn på – Bestrebe seg på; gjøre seg umak med; legge mye arbeid i. 
Legge vold på seg – Tvinge seg (til noe); ta seg kraftig sammen. 
Legge våpnene ned – 1. Slutte å krige; avslutte en krigstilstand 2. overgi seg; gi opp; 
innrømme sitt nederlag; (jf, legge ned sverdet); (jf, kaste inn håndklede). 
Legge øret til jorda – Forsøke å registrere den herskende oppfatning el. stemning i en 
bestemt sammenheng; (jf, merke / se hvilken vei vinden blåser). 
Leke gjemsel (med noen) – 1. Leke ved at man gjemmer seg for hverandre 2. drive et 
spill med noen, med hemmelighold el. fortielser; (jf, holde noen for narr). 
Leke katt og mus – 1. Drive med barneleken katt og mus 2. jf, kattens lek med musen. 
Leke med andres følelser – 1. Være upålitelig i kjærlighetslivet 2. være lite 
omtenksom el. sympatisk i omgang med andre; (jf, en drittsekk / din drittsekk). 
Leke med døden – Utsette seg selv for (unødig) livsfare; risikere å slå seg i hjel pga. 
dumdristig oppførsel; (jf, sette livet på spill); (jf, være dumdristig).  
Leke med ilden – Foreta seg noe som man vet kan bli farlig el. få uheldige 
konsekvenser; lettsindig more seg med noe risikopreget; løpe en stor og unødig risiko. 
Leke med tanken (om) / vi leker med tanken om en tur til Kina – Så smått tenke på; 
overfladisk kunne tenke seg, (å gjøre el. skaffe seg noe); (jf, lufte noe). 
Lekke som en sil – 1. Være utett og slippe vann el. luft gjennom, (f eks. båt) 2. ikke 
kunne holde på noe; bringe videre fortrolige el. hemmelige opplysninger.    
Lekse opp for noen – 1. Ramse opp; legge ut for noen 2. skjenne el. kjefte på noen, 
(jf, ta noen i skole); (jf, gi noen en leksjon); (jf, en lekse). 
Lene seg til noe – 1. Støtte seg fysisk mot noe 2. ha støtte i noe; kunne vise til noe.  
Lene seg tilbake – Forholde seg avslappet til noe bestemt; være likegyldig el. 
avventende; (jf, legge armen i kors); (jf, ta en pust i bakken).  
Lengte tilbake til kjøttgrytene – Lengte tilbake til de gode kår, (man tidligere levde 
under), (og med rikelig med mat og drikke); (også, hjem til kjøttgrytene). 
Lese mellom linjene – Forstå den egentlige mening i et budskap; oppfatte noe som 
ikke er direkte sagt el. skrevet; (jf, mellom linjene); (jf, ha rene linjer). 
Lese noe fra perm til perm – Jf, fra perm til perm; (jf, mellom to permer). 
Lese noe i noens ansikt – Tolke noe, (tanker el. følelser) ved noens ansiktsuttrykk el. 
minespill; (jf, lese noen som en åpen bok); (jf, legge ansiktet i de rette folder). 
Lese noe som fanden leser bibelen – 1. Lese noe overfladisk el. med dårlig forståelse 
2. tolke en tekst på en bevisst fordreid el. manipulerende måte, (til egen fordel). 
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Lese noen som en åpen bok – Være lett å gjennomskue; uten vansker skjønne hva 
noen føler el. tenker; (jf, se tvers igjennom noen); (jf, være som en åpen bok). 
Lese noen teksten – Belære el. irettesette noen, (i kraftige ordelag); skjelle ut noen. 
Lese noens tanker – Skjønne hva noen tenker; fornemme hva noen ønsker el. mener. 
Leske strupen / ganen – Drikke; slukke tørsten; (jf, drikke som en kalv).  
Lesse noe over på noen – 1. Legge arbeidsoppgaver over på noen 2. lesse 
bekymringer over på noen; (jf, legge stein til byrden).  
Lete både vidt og bredt – Lete på alle tenkelige steder; lete overalt; (jf, i det vide og 
det brede); (jf, være sporløst forsvunnet); (jf, være viden kjent).    
Lete etter en nål i en høystakk – Lete etter noe svært lite i en stor masse el. på et stort 
område; (jf, det / noe er som å lete etter en nål i en høystakk). 
Lete etter ordene – 1. Snakke stakkato, i det man prøver å finne de riktige ord el. 
uttrykk 2. ikke helt vite hva man skal si; (jf, ikke ha ord); (jf, ikke få frem et ord). 
Lete høyt og lavt – Lete overalt; lete grundig el. på alle tenkelige steder. 
Lete med lys og lykte – Lete iherdig, svært grundig (og lenge), (etter noen / noe), 
(ofte forgjeves); (jf, være borte vekk); (jf, være borte som en sviske). 
Lett om hjertet – Jf, bli lett om hjertet; (jf, med lett hjerte); (jf, tung om hjertet). 
Lett på tråden / hun går for å være litt lett på tråden – Jf, være lett på tråden. 
Lett til sinns – Jf, være lett til sinns; (jf, i sinn og skinn). 
Lette byrdene for noen – Gjøre det lettere for noen; (jf, være til byrde for noen); (jf, 
legge stein til byrden); (jf, strø salt i såret); (jf, gjøre vondt verre). 
Lette på flesket – (Gidde å) flytte på seg el. reise seg; (jf, sitte på ræva). 
Lette på lokket – Røpe litt av noe som har vært holdt hemmelig; la noe slippe ut; (jf, 
legge lokk på noe); (jf, la noe slippe ut mellom munnvikene).  
Lette på ræva / rumpa – Reise seg for å utføre noe el. komme i gang. 
Lette på sløret – Avsløre noe som har vært holdt hemmelig; gjøre noe kjent; røpe noe; 
(jf, løfte en flik av sløret); (jf, trekke et glemselens slør over noe). 
Lette på trykket – 1. Brukes om det å foreta en kroppslig «lettelse», (oftest, urinere el. 
seksuell utløsning) 2. brukes om å dempe det psykiske trykket, (særlig, ved å snakke 
åpent om noe); (jf, snakke rett fra levra); (jf, åpne slusene).  
Lette sin samvittighet – Betro seg (til noen); fortelle (noen) om sin innerste følelser el. 
tanker, (særlig om noe man bebreider seg selv); (jf, ha noe på samvittigheten).  
Lette sitt hjerte (for noen) – Betro seg (til noen); fortelle om sine tanker, følelser el. 
problemer; (jf, åpne seg for noen); (jf, åpne sitt hjerte for noen). 
Lettere sagt enn gjort / det er lettere sagt enn gjort – Lett å foreslå el. gi ordre om, 
men vanskelig el. nesten umulig å gjennomføre; (jf, være lettere sagt enn gjort). 
Leve av luft (ikke kunne / tro at man kan) – (Ikke kunne / tro at man kan) leve av 
ingenting el. eksistere uten materielt grunnlag; (jf, leve av luft og kjærlighet).  
Leve av / på luft og kjærlighet – Jf, leve av luft; (jf, kjærlighet gjør blind).  
Leve det søte liv – Ha en sorgløs tilværelse preget av luksus og festligheter; (jf, leve i 
sus og dus); (jf, ha gode dager); (jf, leve som fyrster); (jf, la humla suse). 
Leve et slaraffenliv – 1. Leve i fantasiparadiset Slaraffenland 2. leve et (sorgløst) 
dagdriverliv; ha en bedagelig tilværelse (uten stress og plikter); (jf, et slaraffenliv).  
Leve et utsvevende liv – Ha en ubehersket livsførsel, særlig mht. sex og alkohol. 
Leve for noen / noe – Ofre seg for noen / noe; interessere seg sterkt i noe; (jf, leve og 
ånde for noe); (jf, holde sin hånd over noen / noe). 
Leve fra hånd til munn – Føre et liv så man dekker de daglige behov, men uten tanke 
på fremtiden; (jf, leve spartansk); (jf, ikke ha mye å rutte med). 
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Leve herrens glade dager – Leve et sorgløst liv, med mye fest og moro; ha gode 
dager; (jf, det søte liv); (jf, leve i sus og dus); (jf, ikke snu på skillingen). 
Leve høyt på noe – 1. Ha stor fordel av noe; utnytte noe til å klare seg bedre 2. glede 
seg over tidligere hendelser el. gode minner; (jf, ha hellet med seg). 
Leve i beste velgående / myten lever i beste velgående – Gjøre seg sterkt gjeldende; 
leve, trives og utvikle seg godt, (og slett ikke være død); (om noen og noe). 
Leve i den tro at … / hun lever i den tro at alt er i orden – Være av den formening el. 
oppfatning at; ha en trygg forestilling om at …; (jf, sveve i den tro). 
Leve i en / sin egen boble – 1. Leve el. føle seg beskyttet el. isolert mot omverden 2. 
være i sin egen verden el. virkelighet; være konsentrert om seg selv. 
Leve i en drømmeverden – 1. Leve i en fantasiverden 2. ha en urealistisk holdning til 
virkeligheten; (jf, leve i sin egen verden); (jf, en drøm; (jf, en drømmer). 
Leve i en koffert – Jf, bo i en koffert; (jf, dra land og strand rundt). 
Leve i et elfenbenstårn – Leve i tilstand av verdensfjern isolasjon og manglende 
føling med virkeligheten el. folks vanlige liv og problemer; (jf, stå på en pidestall). 
Leve i fortiden – 1. Være (for) opptatt av det som har hendt i fortiden 2. være 
overdrevent nostalgisk; (jf, en nostalgiker); (jf, leve i nuet). 
Leve i forvissningen / trygg forvissning om noe – Være overbevist om noe; føle seg 
trygg på noe; ikke være det minste i tvil om noe; (jf, ha klokkertro på noe). 
Leve i fred og fordragelighet (med noen) – Ha et fredsommelig og harmonisk forhold 
(til noen); komme godt overens; (jf, være venner og vel forlikte). 
Leve i håpet – 1. Trøste seg med fremtidsdrømmer 2. håpe (og tro) at noe man ønsker 
skal inntreffe, vil skje; (selv om det ser mørkt ut); (jf, det er håp i hengende snøre). 
Leve i nuet – Være opptatt av å få det beste ut av livet i øyeblikket, uten å legge 
planer el. bekymre seg for fremtiden; (jf, en levemann); (jf, i neste nu). 
Leve i sin egen / en annen verden – Leve i en fantasiverden; ikke være tankemessig, 
følelsesmessig el. aktivt knyttet til andre mennesker; (jf, en drømmer). 
Leve i sus og dus – Føre et ubekymret liv, med fest og materiell overflod. 
Leve i to ulike verdener – Ha to helt ulike livsformer; leve helt forskjellige liv, 
(kulturelt el. sosialt); (jf, det er en verden mellom dem / oss). 
Leve i trange kår – Leve under fattigslige forhold; (jf, leve spartansk). 
Leve i åndeløs spenning – Vente spent på at noe viktig skal skje el. besluttes. 
Leve livet – 1. Ta del i livet i hele sin fylde; helt ut realisere seg selv 2. nyte livet; 
være innstilt på fest og moro; (jf, være ute på livet). 
Leve og blomstre / hun lever og blomstrer – Trives; ha det bra og utfolde seg; (jf, 
blomstre); (jf, leve i beste velgående); (jf, slå ut i full blomst). 
Leve og ånde for noe / han lever og ånder for musikken – Interessere seg sterkt for 
noe; beskjeftige seg svært mye med noe, (ofte i overkant).  
Leve opp til noe – Oppfylle el. svare til forventninger el. krav; prestere like bra som 
tidligere; (jf, skade sitt gode navn og rykte); (jf, miste ansikt).   
Leve over evne – Ha et for høyt forbruk; bruke mer penger enn man har råd til; (jf, 
leve på stor fot); (jf, bruke penger som en full sjømann). 
Leve på en livsløgn – Bygge livet på en falsk forutsetning el. forestilling; leve på en 
illusjon; (jf, sveve i en villfarelse), (jf, sveve i skyene).  
Leve på en vulkan / som på en vulkan – Leve under svært ustabile el. utrygge forhold, 
(som når som helst kan føre til en katastrofe); (jf, leke med ilden).  
Leve på hver sin planet – Tenke grunnleggende forskjellig; være uenig om det meste; 
(jf, befinne seg på en annen planet); (jf, det er en verden mellom dem / oss). 
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Leve på krita – Leve på borg el. kreditt; (jf, ta / få på krita). 
Leve på livets solside / vår familie har alltid levd på livets solside – Leve sorgløst og 
godt; være privilegert; (jf, på solsiden); (jf, en skyggeside). 
Leve på lånt tid – Uvegerlig gå mot slutten, (i en stilling el. i livet) (jf, på lånt tid).  
Leve på noens nåde – Være avhengig av annens velvilje og godhet, (uten selv å ha 
innflytelse); (jf, be om nåde); (jf, la nåde gå for rett). 
Leve på skyggesiden – Leve under dårlige livsforhold; leve i trange (og uverdige) kår; 
(jf, en skyggeside); (jf, arbeide / slite for føden); (jf, på solsiden).    
Leve på stor fot – Leve ekstra flott og bruke mye penger; føre et overdådig liv; (jf, 
leve over evne); (jf, leve i sus og dus); (jf, ikke trenge snu på skillingen). 
Leve sammen – 1. Være kjærester og bo sammen 2. være seksualpartnere.  
Leve seg inn i noe – Følge intenst med og nesten føle man er en del av noe selv; 
fordype seg i noe; (jf, få valuta for pengene); (jf, en lesehest). 
Leve sitt eget liv / hyttetaket lever sitt eget liv (2) – 1. Leve et fritt liv, mest med 
hensyn til seg selv 2. foregå uten forstyrrelser el. inngripen; være helt uten styring. 
Leve som (en) villmann / han lever som (en) villmann inne på vidda – Leve utenfor 
sivilisasjonen; (jf, en villmann); (jf, kjøre som en villmann). 
Leve som en greve – Leve svært godt; leve i luksus, (jf, ha det som en greve); (jf, i 
grevens tid); (jf, bo som en greve); (jf, en rik onkel i Amerika). 
Leve som fyrster – Leve i luksus; føre et overdådig rikmannsliv.  
Leve som hund og katt – Leve sammen i stadig uvennskap; leve i evig strid med 
hverandre; (jf, ikke tåle synet av noen / hverandre); (jf, være som hund og katt). 
Leve som hver dag var den siste – Nyte hver dag til (det) fulle; glede seg over livet.  
Leve som kakser – Leve som rikinger; ha et flott levesett; (jf, leve på stor fot). 
Leve som to turtelduer – Leve i et idyllisk kjærlighetsforhold; (jf, en turteldue). 
Leve spartansk – Ha en enkel el. sparsommelig livsførsel; (også, bo spartansk). 
Leve under jorda – Leve skjult for offentligheten el. sine forfølgere; oppholde seg på 
ukjent sted;(jf, gå under jorda); (jf, holde lav profil). 
Levere varene – Prestere noe som (til fulle) lever opp til forventningene el. inngåtte 
avtaler; innfri; (jf, sole seg i sin egen fortreffelighet). 
Lide av stormannsgalskap – 1. Lide av den psykiske sykdom megalomani 2. stadig 
ville gi inntrykk av at man er mektigere el. rikere enn man er; spille storkar. 
Lide en ublid skjebne – Jf, en ublid skjebne; (også, lide samme skjebne). 
Lide helvetes kvaler – Ha en ubehagelig tilstand av fysisk el. sjelelig smerte; pines; 
(jf, valgets kval); (jf, ha sitt å slite med); (jf, puste som en hval).   
Lide nederlag – 1. Tape; bli slått, (i krig el. konkurranse) 2. oppleve en personlig 
fiasko, ved ikke å leve opp til forventningene; (jf, bli slått på målstreken). 
Lide skibbrudd / skipbrudd – 1. Være utsatt for at et skip synker el. blir ødelagt 2. lide 
nederlag; gå til grunne, (f eks. økonomisk); (jf, forlise); (jf, havarere). 
Ligge / bo et steinkast unna – Ligge / bo like i nærheten el. i nabolaget. 
Ligge / dø på sotteseng – Ligge på sykeleie / dø av sykdom, (og ikke av noe annet). 
Ligge / sitte ved noens føtter – Være noens elev; lytte respektfullt el. ydmykt til en 
læremester; (jf, lytte med store ører); (jf, en guru). 
Ligge / stå like for nesen / rett foran nesen på noen – Jf, like for nesen på noen.  
Ligge / være bortenfor alle blåner – Jf, bortenfor alle blåner.  
Ligge / være i noens hender / hånd / utviklingen ligger i vår hender (2) – 1. Være 
undergitt noens makt 2. komme an på noen; være overlatt til noen å styre el. 
bestemme; (jf, lystre neons minste vink); (jf, ha begge hendene på rattet). 
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Ligge / være milevidt fra – Jf, milevid; (jf, være milevidt mellom). 
Ligge / være milevis borte / unna – Ligge / være svært langt borte; (også, løpe (på) 
milevis); (jf, østenfor sol og vestenfor måne); (jf, verdens ende). 
Ligge / være nede for telling – 1. Jf, ta telling 2. være ruinert; være satt ut av spill; (jf, 
gå ned for telling); (jf, få en knekk); (jf, gå i baret). 
Ligge brakk / all virksomhet ligger brakk (2) – 1. Være ubrukt el. usådd, (om matjord) 
2. ligge nede; ikke bli drevet el. videreutviklet, (f. eks. kulturlivet) 3. ikke være aktiv; 
gå i stå, (f eks. som kunstner); (jf, ligge i dvale); (jf, ikke være bryet verdt). 
Ligge bak – 1. Være den (underliggende) drivkraft, bakgrunn el. erfaring for noe; 2. 
være en (skjult) forutsetning, årsak, grunn el. hensikt; (jf, noe ligger bak (noe). 
Ligge bjørn – Holde seg inne; (jf, sterk som en bjørn); (jf, den russiske bjørn). 
Ligge dårlig an – Ha små sjanser; være i en ugunstig stilling, (så langt); ha en dårlig 
el. utrygg posisjon; (jf, ikke ha en snøballs sjanse (i helvete)).  
Ligge et hakk over – Jf, være et hakk bedre; (jf, ingen over, ingen ved siden). 
Ligge et hestehode foran – Jf, være et hestehode foran; (jf, et hestehode). 
Ligge etter skjema – Ligge etter planen; måtte skynde seg for å ta igjen det tapte.  
Ligge flat – 1. Ha det svært travelt; løpe att og frem for å rekke alt som skal gjøres 
samtidig 2. jf, ligge langflat; (jf, legge seg flat); (jf, flate ut). 
Ligge flat av latter – Le høyt og ubehersket; (jf, le seg flat); (jf, le seg skakk). 
Ligge flat etter noen / noe – Være svart ivrig etter el. oppsatt på å fa fatt i noen / noe; 
være betatt av noen / noe); (jf, ligge langflat); (jf, være på knærne etter noen). 
Ligge flat for noen – Krype for noen; forgude noen; overvurdere noen sterkt.  
Ligge for døden – Være uhelbredelig syk; ligge på sitt siste; (jf, dra sitt siste sukk). 
Ligge for høyt for noen – Være for vanskelig å forstå for noen; (jf, gå over hodet på 
noen); (jf, ikke skjønne (mer enn) katta); (jf, være ute å kjøre).  
Ligge for noen / matematikk ligger for henne – Passe til noens evner el interesser. 
Ligge foran skjema – Ligge foran tidsplanen; ha litt tid å gå på. 
Ligge frempå – Jf, holde seg frempå; (jf, være frempå), (jf, stikke nesen frem). 
Ligge først i løypa – 1. Være fremst i sporet, evt. lede 2. være først ute; være kommet 
lengst, (f eks. med å utvikle noe); (jf, føre an); (jf, gå / stå i spissen for noen / noe). 
Ligge godt an – Være i en gunstig stilling, (så langt); ha en god el. trygg posisjon. 
Ligge godt i munnen – Være behagelig å uttale, (om ord el. uttrykk).  
Ligge hulter til bulter – Jf, hulter til bulter; (jf, hummer og kanari). 
Ligge i dvale / byen ligger i dvale (1) – 1. Ligge som i søvn 2. være i (nesten) 
skinndød tilstand, (dyr, planter) 3. være passiv el. inaktiv; ikke få utrettet noe; (jf, 
vekke noen av dvalen); (jf, våkne fra sin tornerosesøvn). 
Ligge i dødvanne / dødvannet – Være i en (midlertidig) tilstand hvor alt er gått i stå 
og det ikke skjer noe; ha stagnert el. stoppet helt opp; (jf, et dødvann). 
Ligge i grus / alle mine drømmer ligger i grus (2) – 1. Være knust el. ødelagt, (byen) 
2. ha mislyktes el. gått opp i oppløsning, (håpet el. drømmen); (jf, falle i grus). 
Ligge i kortene – Avtegne seg; kunne forutses; vil høyst sannsynlig skje el. inntreffe; 
virke opplagt; (jf, noe ligger i kortene); (jf, ha gode kort på hånda). 
Ligge i krig med hverandre / naboene ligger i krig med hverandre – Være i 
stridigheter el. stadig konflikt med hverandre; (jf, krig på kniven). 
Ligge i luften – 1. Kunne fornemmes, (uten å være nevnt) 2. være den vanlige 
oppfatning el. underforstått; (jf, det / noe ligger i luften). 
Ligge i ruiner / sykkelen min ligger i ruiner (1) / planen ligger i ruiner (2) – 1. Være 
fullstendig ødelagt el. knust; ha gått i stykker 2. ha mislyktes; ha brutt sammen.  
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Ligge i ryggen på noen – Følge tett bak noen; henge på noen, (f eks. i en 
løpekonkurranse); (jf, henge på som en klegg); (jf, ha noen i ryggen).  
Ligge i sin grav – Være død; (jf, gå i graven); (jf, være død og begravet). 
Ligge i skje – Ligge svært tett sammen, rygg mot mage, som to skjeer i en skuff. 
Ligge i startgropa – 1. Være klar til å starte, (et sprintløp) 2. være klar til innsats; være 
beredt til å sette i gang, (med noe); (jf, komme ut av startgropa). 
Ligge i tottene på hverandre – 1. Være (konstant) uvenner 2. kjefte voldsomt på 
hverandre; slåss; (jf, være i tottene på hverandre); (jf, være bitre fiender).  
Ligge langflat – 1. Ligge utstrakt på magen 2. ligge vannrett i lufta, (keeper) 3. løpe 
alt man orker, (bortover veien); (jf, ligge flat); (jf, ligge paddeflat). 
Ligge lavt –1.  Sørge for ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet; la være å gjøre seg 
bemerket, (ofte pga. noe kritikkverdig) 2. innta en forsiktig el. avventende holdning, 
(ofte for å få en bedre anledning); (jf, kjenne sin besøkelsestid). 
Ligge lavt i terrenget – Ikke markere seg; ikke stikke seg frem; (jf, sondere terrenget). 
Ligge med nesen i været – 1. Være syk el. sengeliggende 2. være død 3. ligge på 
ryggen og sole seg; (jf, gå etter nesen); (jf, vende nesen hjemover).  
Ligge med noen – Ha samleie med noen; (jf, gå til sengs med noen). 
Ligge nede for telling / firmaet ligger nede for telling (2) – 1. Være slått ned i en 
boksekamp, (og dommeren begynner å telle til 10) 2. være så sterkt svekket at noen / 
noe neppe kan fortsette; (jf, gå ned for telling); (jf, ta telling). 
Ligge nede med brukket rygg / laget ligger nede med brukket rygg (1) – 1. Være slått 
ut; være svekket el. ødelagt for lange tider 2. ha enorme problemer å stri med. 
Ligge nesegrus (for noen / noe) – l. Ligge med ansiktet mot bakken 2. være full av 
(ofte ukritisk el. ubegrunnet) beundring (for noen / noe).  
Ligge noen / noe til byrde / ligge samfunnet til byrde – Være til bry el. økonomisk 
byrde for noen / noe; være i en situasjon hvor andre må trå til, (særlig det offentlige). 
Ligge noen i blodet – Jf, ha det / noe i blodet; (jf, noe ligger noen i blodet). 
Ligge noen på hjertet – Jf, noe ligger noen på hjertet; (jf, ha noe på hjertet). 
Ligge noen på tunga – Jf, ha det på tunga; (jf, få tunga på glid). 
Ligge noen til last / jeg kan ikke fordra å ligge andre til last – Være til besvær for 
noen; være en økonomisk byrde for noen; (jf, legge noen noe til last). 
Ligge noen varmt om hjertet / saken ligger meg varmt om hjertet – Være viktig for 
noen; ha sterkt ønske om å støtte el. utføre noe; (jf, være varmhjertet). 
Ligge noens hjerte nær / rock, country og blues ligger mitt hjerte nær – Være noe man 
virkelig liker el. setter pris på; (jf, stå noens hjerte nær); (jf, ha forkjærlighet for noe). 
Ligge nær / faren for konflikt ligger snublende nær – 1. Ligge i nærheten 2. være 
naturlig el. en opplagt mulighet; (jf, være nærliggende). 
Ligge og dra seg / ligge å late seg – Ligge og dovne seg; ikke gidde stå opp og gjøre 
noe; (jf, holde senga); (jf, være i drømmeland); (jf, en sjusover). 
Ligge og lure i vannskorpen – 1. Være nært forestående el. snart bryte løs, (uten at 
mange venter det 2. vente på en gunstig anledning; være klar til å slå til el. få sitt 
gjennombrudd, (f eks. en fotballspiller); (jf, lure i vannskorpen). 
Ligge og råtne i sumpen – 1. Brytes ned el. råtne i bløt jord, (treverk) 2. gå til grunne 
moralsk; (jf, havne i sumpen); (jf, komme / havne i rennesteinen). 
Ligge opp i dagen / løsningen ligger opp i dagen (2) – 1. Være (synlig) på 
jordoverflaten 2. være tydelig el. innlysende; (jf, si seg selv). 
Ligge paddeflat – 1. Ligge helt flat, (på bakken) 2. være ydmyk el. angrende; (jf, ligge 
langflat); (jf, legge seg flat / langflat); (jf, be om nåde).  
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Ligge på det siste – Ligge for døden; (jf, stå på kanten av graven). 
Ligge på dødsleiet / hun tilsto da hun lå på dødsleiet – Ligge for døden, (og ta 
avskjed); (jf, ligge på sitt siste); (jf, de evige jaktmarker).  
Ligge på hjul – Kjøre, sykle el. løpe like bak en konkurrent; ligge på slep. 
Ligge på is – Være lagt til side; være stilt i bero; være utsatt på ubestemt tid; (jf, legge 
noe på is); (jf, være kald som is); (jf, ha is i magen). 
Ligge på kne for noen – 1. Vise sin takknemmelighet el. ydmykhet overfor noen 2. be 
noen ydmykt om noe 3. tilbe noen; (jf, krype for noen); (jf, ligge flat for noen). 
Ligge på magen for noen / byen ligger nå på magen for henne – Beundre noen 
kritikkløst; behandle noen på en underdanig måte; (jf, krype for noen). 
Ligge på sitt siste / ytterste – Være døende; ligge for døden. 
Ligge på sotteseng / hele asylinstituttet ligger på sotteseng – 1. Jf, dø på sotteseng 2. 
være sterkt svekket; være i ferd med å måtte gi opp; (jf, synge på siste verset). 
Ligge på været – 1. Ligge omtrent stille mot vinden (båten) 2. avvente; vente til 
situasjonen er mer avklart; vente på en mer gunstig anledning; (jf, sitte på gjerdet). 
Ligge snublende nær – Jf, være snublende nær; (jf, snuble i ordene). 
Ligge som en klam hånd over noe – Jf, legge seg som en klam hånd over noe.  
Ligge som man har redet – Selv være skyld i de problemene man har; være i en 
fortjent vanskelig situasjon, (pga. sine tidligere handlinger); (jf, få lønn som fortjent). 
Ligge strødd – 1. Ligge spredt el. tilfeldig plassert, (hyttene) 2. ligge hulter til bulter.  
Ligge strøken – Ligge rett ut; være utmattet el. utslått;(jf, være strøken). 
Ligge syltynt an – 1. Være i en (svært) vanskelig situasjon; ha små sjanser for å 
lykkes 2. være i fare for å dø el. bli drept; (jf, være syltynn); (jf, ha kniven på 
strupen).  
Ligge til familien – Ha et personlighetstrekk el. talent som er vanlig i familien. 
Ligge til grunn / en utrolig viljestyrke ligger til grunn for suksessen – Være årsak el. 
utgangspunkt (for noe); (jf, danne grunnvollen for noe). 
Ligge til sengs – Være sengeliggende, (pga. sykdom); (jf, holde senga). 
Ligge tilbake å ønske / hjemmetjenesten ligger mye tilbake å ønske – Ikke leve opp til 
forventningene el. forhåpningene; ikke være bra nok; (jf, late mye tilbake å ønske). 
Ligge tykt utenpå noen – Jf, det ligger tykt utenpå deg; (jf, strutte av noe). 
Ligge tynt an – Jf, ligge syltynt an; (jf, henge i en tynn tråd). 
Ligge under for noe / hun lå under for alkohol – Være henfallen til noe; være 
avhengig av noe; (jf, være en slave av noe); (jf, bukke under). 
Ligge under torva – Være død og begravet; (jf, ha lagt ned vandringsstaven). 
Ligge øde – 1. Ligge ubrukt og folketom 2. ligge avsides el. utenfor sivilisasjonen. 
Ligge øverst i bunken – Være det som er fremst el. høyest prioritert, (evt. foreløpig); 
(jf, vende bunken); (jf, stå for tur); (jf, få lønn som fortjent). 
Ligne en million – Jf, se ut som en million (dollar); (jf, se ut som et juletre). 
Ligne en som har sett et spøkelse – Jf, se ut som man har sett et spøkelse; (jf, et s.). 
Ligne en våt hund – Se svært flau, skamfull el. slukøret ut; (jf, skamme seg som en 
hund); (jf, man skal ikke skue hunden på hårene) (jf, gå i hundene). 
Ligne et bombet horehus – Være rotete (og skittent); (jf, det / noe ligner en slagmark). 
Ligne et fugleskremsel – Jf, se ut som et fugleskremsel; (jf, se ut som et takras). 
Ligne hverandre som to dråper vann – Ligne hverandre veldig; ikke være til å skjelne 
fra hverandre; (jf, være like som to dråper vann); (jf, være noen opp ad dage). 
Ligne noen / hverandre på en prikk – Jf, på en prikk; (jf, til punkt og prikke). 
Ligne noen opp ad dage – Jf, være noen opp ad dage; (jf, i alle dager). 



                                                               
 

417 

Ligne noen på et hår – Ligne noen helt presis el. til minste detalj; (jf, på håret).  
Ligne seg selv – Være (nesten) uforandret; igjen ha sitt opprinnelige utseende, (om 
person el. gjenstand); (jf, være seg selv lik); (jf, ikke ligne grisen).  
Ligne til forveksling – Ligne så mye at man nesten ikke kan se forskjell. 
Like barn leker best – Personer med noenlunde samme status el. interesser enes el. 
samarbeider best; folk fra samme samfunnsklasse har det best sammen. 
Like for like – Brukes for å understreke at gjensidighet og gjengjeld er viktig i 
forholdet mellom mennesker; (jf, svare med samme mynt).  
Like for nesen på noen – 1. (Ligge / stå) like foran noen; i noens umiddelbare nærhet, 
(ofte brukt bebreidende) 2. (gå / forsvinne) så man nesten rakk fram, (f eks. til bussen, 
(til ergrelse) 3. (gjøre / snappe noe) i noens nærvær el. åpenlyst, (til forargelse). 
Like fullt / like forbannet / hun sover godt hele natta, men likefullt er hun trøtt om 
dagen – Likevel; ikke desto mindre; til tross for det; (jf, uansett vær og vind). 
Like om hjørnet – 1. Like i nærheten; nære ved 2. i meget nær fremtid; (jf, være like 
om hjørnet); (jf, nærme seg med stormskritt); (jf, komme i fullt firsprang). 
Like seg / nå liker jeg meg – 1. Trives; ha det bra, (et sted el. forhold) 2. være fornøyd 
med noe, (også skadefro); (jf, ha det som plommen i egget).   
Like så godt først som sist / du kan like godt gjøre det først som sist – Heller nå enn 
senere, (så er det gjort); helst uten utsettelse; med det samme. 
Like så godt hoppe i det som krype i det – Jf, det er likeså godt å hoppe i det som 
krype i det; (jf, skride til verket); (jf, trå til); (hopp i havet). 
Likhet for loven – 1. Brukes for å understreke at alle bør ha samme rettigheter og 
plikter i forhold til gjeldende lov 2. det samme må gjelde for alle, (uansett status). 
Likt og ulikt – Litt av hvert; viktig og uviktig; alt mulig; en ukritisk blanding; (jf, en 
salig blanding); (jf, hummer og kanari); (jf, skjelne kitt fra kanel). 
Line (eng) opp – 1. Stille opp; stille seg opp på rekke 2. skissere; utarbeide (opplegg 
el. layout) 3. samle; stille sammen, (f eks. en rekke argumenter).    
Lire av seg noe – Fremføre noe på en ensformig og mekanisk måte, (tale el. sang); 
ramse opp noe, (som er lært utenat); (jf, lekse opp for noen).  
Lire ut av seg (noe) – 1. Brukes om noe som sies for å såre, (nedsettende el. 
ondskapsfullt 2. komme med tullprat el. det rene dill; (jf, et vrøvl / vrøvl). 
Liste seg på tå / hun kom listende på tå – Gå lydløst omkring; smyge seg av sted; lure 
seg innpå; (også, stiltre seg på tå); (jf, gå på kattepoter). 
Lite eller ingenting – Nesten ingenting; svært lite; helt ubetydelig. 
Lite men godt – Lite og (likevel) godt; lite og (nettopp) derfor godt. 
Liten / lite som et knappenålshode – Svært liten / lite, (av størrelse el. mengde).  
Liten tue velter / kan velte stort lass – Småting kan gjøre stor skade; en liten hindring 
kan vise seg ødeleggende for et stort prosjekt; (jf, bite i gresset). 
Litt av et stykke / støkke / hun er litt av et støkke – Jf, være litt av et stykke / støkke; 
(jf, være litt av noen / noe); (jf, en skjønnhetsåpenbaring). 
Litt etter litt – Smått om senn; etterhånden; gradvis; jevnt; (jf, skritt for skritt). 
Litt for mye av det gode – Jf, for mye av det gode; (jf, holde måten). 
Litt på kanten – Jf, være litt på kanten; (jf, være på grensen). 
Liv i fillene – Jf, det er liv i fillene / fillehaugen; (jf, ikke filla); (jf, en fillefrans). 
Liv i leiren – Liv og munter stemning; oppstyr; (jf, ro i leiren). 
Liv og lemmer – Jf, risikere liv og lemmer; (jf, sette livet på spill). 
Liv og levnet / skildre noens liv og levnet – 1. Liv; livsforhold; kår 2. tilværelse; 
livsførsel, (ofte moralsk bedømt); (jf, ha livets rett); (jf, gå på livet løs). 
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Liv og lære / det langt mellom liv og lære – Det er ikke lett å leve som man sier el. 
bør, (tydeligvis); (jf, lære noen hvor David kjøpte ølet).  
Liv og røre / nå ble det liv og røre i bygda – Livlig virksomhet; oppstandelse. 
Live opp / hun liver opp i flokken (1) – 1. Gjøre morsommere; skape energi 2. friske 
opp; kvikke opp, (f eks. med farger på kjøkkenet); (jf, holde liv i noen / noe).  
Livet er ikke bare solskinn – Livet er ikke bare en sorgløs tilværelse el. medgang; (jf, 
livet på skyggesiden); (jf, en solskinnshistorie); (jf, leve på livets solside). 
Livet er ingen dans på roser / ikke en dans på roser – Livet er ikke (alltid) en lykkelig, 
lett, problemfri el. sorgløs tilværelse; (jf, en dans på roser). 
Livet er kort, kunsten (er) lang – Man kan bli udødeliggjort gjennom kunsten. 
Livet på skyggesiden – Jf, leve på skyggesiden; (jf, en skyggeside); (jf, en solside). 
Livet på solsiden – Jf, leve på livets solside; (jf, på solsiden); (jf, en skyggeside).  
Livets høst – Alderdommen; (jf, på sine gamle dager); (også, f eks. medaljehøst). 
Livets karusell – Brukes om livets gang med sine omskiftelser; livets opp- og 
nedturer; (jf, hoppe av karusellen); (jf, tape på gyngene det man vinner på karusellen). 
Livets middagshøyde / hun har passert livets middagshøyde – Brukes om en periode 
fra midten av livet; toppunktet der det begynner å gå nedover; (jf, en middagshøyde).  
Livets salt / kunst er livets salt – En opplivende kraft; hverdagens gleder, (og sorger); 
(jf, sette en spiss på noe); (jf, krydre noe); (jf, ta noe med en klype salt). 
Livets skole / han har lært det meste i livets harde skole – Livet betraktet som en 
skole hvor man får erfaringer og livsvisdom; (jf, lære i livets skole). 
Livets tilskikkelser – Hendelsene i livet; livets gang; styrelsen el. skjebnen.  
Livets vår / mange dør i livets vår – Jf, i ungdommens vår; (jf, livets høst). 
Livnære seg som / av – Livberge seg; (f eks. som tryllekunstner / av jakt og fiske). 
Lodde dybden av noe – 1. Måle vannstand med lodd og snor 2. (forsøke) å forstå noe 
til bunns; finne den dypere mening med noe; (jf, skjønne seg på noe). 
Lodde stemningen – Sondere stemningen; forsøke å finne hva folk mener, (om et 
bestemt spørsmål); (jf, granske hjerter og nyrer); (jf, komme i stemning). 
Loddet er kastet – En viktig beslutning for fremtiden er ugjenkallelig truffet; 
avgjørelsen er tatt; det er ingen vei tilbake; (jf, kaste lodd); (jf, trekke lodd).  
Loddet faller på noen – Noen blir utpekt el. trukket ut; (jf, falle i noens lodd). 
Loddrett løgn – Udiskutabel løgn; (jf, være blank løgn); (jf, lyve så det gyver). 
Logre for noen – Smiske for noen; gjøre seg til for noen; (jf, slikke noen i ræva).  
Logre som en hund – 1. Svinge på halen av glede el. iver 2. jf, logre for noen. 
Lokke frem et smil / smilet hos noen – Få noen til å smile; gjøre noen blid.  
Lokke noen ut på glattisen – (Bevisst) bringe noen i en ubehagelig el. vanskelig 
situasjon; få noen til å innlate seg på noe farlig el. risikabelt; (jf, komme på glattisen). 
Lommerusk / en million er bare lommerusk for ham – 1. Rusk som samler seg i 
lommene 2. småtteri; bagateller; (jf, være bare peanøtter).    
Loppe noen – 1. Plukke lopper av noen 2. snyte noen, (for en pengesum); bedra el 
plyndre noen; (jf, narre noen opp i stry); (jf, snylte på noen / noe).   
Lov og pris / takk, lov og pris – Brukes for å uttrykke tilfredshet, bifall el. 
takknemlighet; (jf, gudskjelov); (jf, lykken smiler til noen).  
Love (noen) gull og grønne skoger – Love (noen) rikdom, materielle el. andre goder, 
uten at det nødvendigvis er dekning for det, (sannsynligvis vil det ikke bli innfridd). 
Love / true noen med all landsens ulykker – True noen med all mulig slags hevn el. 
straff; (jf, true noen med bål og brann); (jf, trumfe sin vilje gjennom). 
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Love bot og bedring – Ydmykt love at man skal forbedre seg, (idet man angrer 
tidligere hendelser); (jf, bli et nytt og bedre menneske). 
Love i øst og vest / love noe i øst og vest – Love noe uten å tenke over det; love mer 
enn man kan holde; (jf, i øst og vest) (jf, i hytt og vær); (jf, øst, vest, hjemme best). 
Love noe dyrt og hellig – Gi et bindende løfte og noe; gi sitt æresord på noe; (jf, gi 
(noen) sitt ord på noe); (jf, et æresord); (jf, holde noe hellig).  
Love noe på tro og ære / på sin ære – Jf, på tro og ære; (jf, æresord / på æresord). 
Love seg bort – Binde seg til tjeneste el. arbeid, (f. eks for vinteren).  
Lovens bokstav – Lovens ordlyd i minste detalj, nøyaktig som den står skrevet, (og 
ikke som den er tenkt); (jf, etter bokstaven); (jf, snakke med store bokstaver). 
Lovens lange arm – Representant for myndighetene; en (typisk) politimann; politiet. 
Lovens ånd – Den overordnede hensikt el. formål med en lov. 
Lovens ånd og lovens bokstav – Brukes ofte ved tolkning av en lov.  
Lovlig sent / du er lovlig sent ute – Temmelig, vel el. litt for sent; (jf, i tolvte time). 
Luft i luka / nå ble det litt luft i luka igjen – Liv og røre; høy stemning; livlig aktivitet. 
Luft under vingene – Jf, få luft under fingene; (jf, det / noe ligger i luften). 
Lufta er gått ut av ballongen – 1. Noen har mistet handlekraften, energien el. 
interessen 2. noe (en begivenhet el. et fenomen) er blitt mindre spennende.  
Lufta er ladet med spenning – Man er urolig, spent el. forventningsfull til noe som 
pågår, skal skje el. kanskje vil skje; (jf, henge i løse lufta).  
Lufte noe – 1. Nevne el. slå frempå om noe, (for noen) 2. fremsette noe for å få en 
kommentarer; (jf, snakke frempå om noe); (jf, en halvkvedet vise). 
Lufte sin ergrelse / irritasjon – Gi uttrykk for sin ergrelse; la sin irritasjon få utløp.   
Luften / lufta er tykk / tjukk av noe – 1. Lufta er fylt med noe (som kan måles) 2. noe 
(abstrakt) er dominerende; det er en dominerende stemning av noe. 
Luke bort noe – 1. Fjerne noe, (ugress) 2. få bort noe, (uvaner el. unoter). 
Luke ut noe / du må luke ut de verste skrivefeilene – Ta ut noe, slik at det forbedres.  
Lukke / stoppe kjeften på noen – Jf, stoppe munnen på noen. 
Lukke døren for nesen på noen – Lukke døren like foran noen; (jf, like for nesen).   
Lukke døren for noen / noe – 1. Stenge noen / noe ute; ikke ville ha noe med noen / 
noe å gjøre 2. ikke gi noen / noe adgang el. tillatelse til noe. 
Lukke munnen på noen / noen må lukker munnen på klimatvilerne (2) – 1. Få noen til 
å tie stille 2. stoppe el. undertrykke noens kritikk; (jf, stoppe munnen på noen). 
Lukke opp hjertedøra (for noen) – La noen få fortrolig kontakt; åpne seg for noen. 
Lukke opp munnen – 1. (Begynne å) si noe el. snakke 2. si fra om noe, (som kritikk 
el. anklage); (jf, åpne munnen); (jf, holde kjeften sin). 
Lukke seg inne – 1. Isolere seg i et rom, (og låse døren) 2. ikke la andre komme i 
kontakt med en; (jf, ikke være til å snakke med); (jf, en ensom ulv). 
Lukke seg inne i seg selv – Jf, trekke seg inn i seg selv; (jf, leve i sin egen verden). 
Lukke sine øyne – Dø, (poetisk); (jf, lukke øynene for noe). 
Lukke ørene for noe – 1. Late som man ikke hører noe 2. bevisst ignorere noe 3. ikke 
ville vite el. erkjenne sannheten om noe; (jf, ikke ville høre på det øret). 
Lukke øynene for noe – 1. Late som man ikke ser noe 2. ikke ville erkjenne sannheten 
om noe; fortrenge bevisstheten om noe 3. være overbærende med el. tilgi noe. 
Lukke øynene og la det stå til – Ta en sjanse; kjøre i veg; la det gå som best det kan. 
Lukke øynene opp / nå må du lukke øynene opp (1) – 1. Bli mer oppmerksom el. 
aktpågivende, (ofte som oppfordring) 2. bli påpasselig, med hva som skjer; (jf, få 
øynene opp for noe); (jf, se noe i øynene); (jf, med åpne øyne). 
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Lukte / smake pyton – Lukte / smake ille, fælt el. ufyselig, (som pytonslangen). 
Lukte av noe / det lukter av denne saken – Være noe mistenkelig el. muffens ved noe. 
Lukte blod / opposisjonen på Stortinget lukter blod – Fornemme at øyeblikket er inne 
til å overvinne el. ydmyke en motstander el. konkurrent; (jf, en blodhund).  
Lukte død og fordervelse – Lukte fryktelig; stinke grusomt; (jf, ta noen ved nesen). 
Lukte død og grønne djevler – Jf, lukte død og fordervelse; (jf, gå etter nesen). 
Lukte hvor man er – Ta hensyn til de faktiske forhold, (og ikke overdrive). 
Lukte lunta – Fornemme at noe ikke er som det skal være; få mistanke om at noe er 
galt; (jf, ane uråd); (jf, være i gjære); (jf, ha bange anelser). 
Lukte muggent av noe / det lukter muggent av hele saken – Være noe snuskete, 
mistenkelig el. suspekt ved noe; (jf, det lukter lang lei); (jf, være i gjære). 
Lukte noe / det lukter nederlag – Anta el. fornemme noe (negativt), (f eks. humbug). 
Lukte pyton – Lukte vond; lukte ufyselig; (også, smake); (jf, være pyton). 
Lukte på korken – Smake alkohol; drikke alkohol i moderate mengder. 
Lukte på noe / han har luktet på læreryrket – Beskjeftige seg overfladisk med noe; 
prøve noe; (jf, prøve og feile / prøving og feiling); (jf, prøve seg frem).  
Lukte seg fram – 1. Finne fram ved å gå etter lukten 2. finne gradvis ut av (noe); 
fornemme (noe); (jf, lukte lunta); (skjønne tegningen).   
Lukte seg til noe / jeg kan ikke lukte meg til alt – Gjette seg til noe; anta noe. 
Lukte svidd – 1. Lukte brent 2. virke mistenkelig, mystisk el. skummelt, (om sak el. 
forhold) 3. foregå på en kraftfull el. imponerende måte, (jf, så det lukter svidd).  
Lure i kulissene – Jf, spøke i kulissene; (jf, bak kulissene).  
Lure i vannskorpen – Jf, ligge og lure i vannskorpen; (jf, slå til). 
Lure noen / der lurte du ham godt / du lurer ikke meg – Narre noen; snyte el. bedra 
noen; (jf, narre noen opp i stry) (jf, ta noen ved nesen). 
Lure noen trill rundt – Lure noen grundig; (jf, føre noen bak lyset). 
Lure på noen / noe – 1. Fundere på noe; pønske på noe 2. vokte el. speide på noen. 
Lure seg selv – Gjør noe dumt, (som man trodde var lurt); gjøre noe på feil grunnlag. 
Lure som gjedda i sivet – Ligge på lur; være på vakt (for raskt å kunne slå til).  
Luse – 1. Gjøre noe uten full innsats el. fart 2. være gjerrig el. knuslete; (jf, en lus). 
Lyde for godt til å være sant – Brukes om noe som virker så bra el. besnærende at 
man nesten ikke kan tro det er riktig; (jf, ikke være til å tro). 
Lyde rart for norske ører / slikt lyder rart for norske ører – Høres rart ut for oss 
nordmenn; vi i Norge er ikke vant til å tenke slik; (jf, i noens ører).  
Lyde som musikk i noens ører – Jf, det / noe lyder som / er (søt) musikk i mine ører.  
Lykke på reisen / lykke på reisa – 1. God reise; jeg ønsker deg en fin tur 2. bare dra 
din veg; jeg er likeglad; det samme kan det være; (forskjell i toneleie på 1 og 2). 
Lykke til – Brukes som godt ønske for noen som skal gjøre el. begynne med noe. 
Lykken smiler til noen – Noen er heldig, lykkes el. har medgang; noen har lykken på 
sin side; (jf, ha hellet med seg); (jf, ha noe på sin side). 
Lykken snur / har snudd – Den hittil positive el. negative tilstand el. utvikling skifter 
til det motsatte; det er slutt på flaksen el. uflaksen; (jf, ha tur).   
Lykken står den kjekke bi – Dristige, freidige mennesker er ofte også heldige. 
Lykken står noen bi / lykken sto meg bi – Noen lykkes; noen er heldig el. har flaks.  
Lykken var bedre enn forstanden – Hellet og ikke (i særlig grad) vettet el. fornuften, 
gjorde at noe (likevel) gikk bra; (jf, spille høyt spill). 
Lykkens pamfilius – Jf, en lykkens pamfilius; (jf, en heldiggris). 
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Lynet slår ned – 1. En elektrisk utladning fra et lyn treffer jorda 2. det inntreffer en 
stor el. omveltende begivenhet, (f eks. forelskelse); (jf, som lyn fra klar himmel). 
Lynraskt – Veldig hurtig; øyeblikkelig; (jf, med lynets hastighet). 
Lyse noen i bann – 1. Utelukke noen fra den katolske kirke 2. fordømme noen; ta 
sterk avstand fra noen, (særlig offentlig); (jf, bannlyse noen / noe). 
Lyse opp / da hun fikk ros lyste hun opp (4) – 1. Skape lys (på et sted) 2. skape glede 
3. fremstå som tydelig el. vakker, (i forhold til omgivelsene) 4. bli glad, begeistret el. 
energisk; (jf, live opp); (jf, banne så det lyser); (jf, et lysår).  
Lysne / det lysner for skipsfarten (2) / «det lysnet i skogen da ilte jeg frem» (4) – 1. 
Bli lysere ved at dagslyset tiltar 2. utvikle seg positivt; bli lettere el. mer gunstig 3. 
gjøre lysere av farge, blekne 4. bli mindre tett skogvekst så det komme mere lys til. 
Lystre blindt – Rette seg etter alt hva noen sier el. ber en om, (uten egen refleksjon). 
Lystre noens minste vink – Gjøre alt hva noen ber en om, muntlig og ellers; være 
svært tjenestevillig, (person) el. funksjonsdyktig, (noe teknisk); (jf, følge noens 
minste vink); (jf, gi noen gode råd og vink); (jf, vinke farvel til noen / noe).  
Lytte med et halvt øre – Jf, høre etter (bare) med et halvt øre; (jf, vende det døve øre 
til); (jf, ikke ville høre på det øret); (jf, lukke ørene for noe). 
Lytte med store ører – Høre godt etter; lytte oppmerksomt; ønske å ta hensyn til det 
som sies; (jf, spisse ørene / ører); (jf, sluke hvert ord). 
Lytte til fornuftens stemme – Bruke sin sunne sans; (jf, ta til vettet). 
Lytte til gode råd – Høre på, legge vekt på el. ta hensyn til råd el. anbefalinger. 
Lytte til kroppen – Brukes om viktigheten av å kjenne igjen og ta hensyn til kroppens 
signaler, (fysisk og psykisk), (f eks. ved hard trening). 
Lytte til sin indre stemme – Handle etter sin samvittighet, fornuft el. følelser; (jf, en 
magefølelse); (jf, tenke seg om to ganger); (jf, gjøre rett og skjell (mot alle)). 
Lytte ved dørene – Være plagsomt nysgjerrig; prøve å få med seg alt som sies.  
Lyve noen full / du ha løyet meg full – Innbille noen en rekke løyner. 
Lyve noen rett opp i ansiktet – Lyve åpenlyst el. skamløst for noen. 
Lyve på noen – Fortelle en løgn om noen; (jf, en løgnhals). 
Lyve seg fra / til noe – Unngå / oppnå noe ved å lyve el. bløffe. 
Lyve som merra den blinde (traver) – Lyve voldsomt, tankeløst og som den mest 
naturlige ting i verden; være løgnaktig; (jf, en lystløgner).  
Lyve så det renner (av noen) / hun lyver så det renner av henne – 1. Lyve grovt og 
hemningsløst 2. lyve støtt og stadig, (jf, støtt og stadig). 
Lyve så det gyver / renner / står etter – Jf, lyve så det renner (av noen).  
Lyve så man tror det selv / hun lyver så hun tror det selv – Lyve så mye at det blir en 
vane; lyve så man ikke lenger helt vet hva som er sant og hva som løgn. 
Lyve så sterkt som en hest kan renne – Jf, lyve som merra den blinde. 
Lyve uten å blunke – Lyve uten å nøle; lyve uten å fortrekke en mine. 
Lære en lekse / få seg en lekse – Vinne dyrekjøpt erfaring; få seg en lærepenge; (jf, 
jeg skal lære deg); (også, lære leksa si); (jf, gi noen en leksjon). 
Lære i livets skole – Vinne livserfaring; lære av det man opplever i livet, (ikke minst 
av sine tabber); (jf, livet skole); (jf, få seg en lærepenge).  
Lære noen hvor David kjøpte ølet – Jf, vise noen hvor David kjøpte ølet. 
Lære å krype før man lærer å gå – Jf, man må lære å krype før man lærer å gå. 
Læring ved prøving og feiling – 1. Brukes om en læreform hvor ikke funksjonell 
adferd blir eliminert, mens den som fører til målet blir befestet 2. brukes også i 
dagligspråket om å prøve seg frem; (jf, prøve seg frem).  
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Løfte / reise hodet / «løft ditt hode du raske gutt» – Gjøre seg gjeldende el. markere 
seg, (evt. på nytt); (jf, med hevet hode); (jf, vise hva som bor i en). 
Løfte / ta opp arven etter noen – Videreføre en tradisjon, el. et verk fra en forgjenger, 
(på samme høye nivå); ha noen som forbilde; (jf, gå / følge i noens fotspor).   
Løfte dyner – Jf, en dyneløfting; (jf, komme seg opp av dynene). 
Løfte en finger – Jf, ikke løfte en finger; (jf, holde fingrene for seg selv). 
Løfte en flik av sløret – Avsløre noe som har vært hemmeligholdt; (jf, lette på sløret).  
Løfte en hånd – Jf, uten å løfte en hånd; (jf, legge hånd på noen). 
Løfte i flokk – Klare en krevende oppgave sammen; være felles om noe; (jf, komme i 
flokk og følge); (jf, stå sammen i tykt og tynt). 
Løfte pekefingeren – Komme med en formaning, enten ved en gest el. en uttalelse; 
(jf, heve pekefingeren); (jf, gi noen fingeren); (jf, en fingerspissfølelse). 
Løfte på skjoldet – Hylle el. tiljuble noen; (jf, et skjold). 
Løfte seg – 1. Heve seg fra underlaget 2. være beliggende på et høyere nivå enn 
omgivelsene; rage i været 3. heve seg opp over det jevne og middelmådige til et 
høyere nivå, (fysisk el. åndelig); (jf, være et hode høyere enn noen / alt folket). 
Løfte seg selv etter håret – Ved egne krefter bedre sin ytelse el. stilling svært mye; (jf, 
ta seg selv i nakken); (jf, gjøre en helhjertet innsats). 
Løfte øyenbrynene – Jf, heve øyenbrynene; (jf, rynke på nesen / nesa av noe). 
Løpe / fare som en vind / pil / rakett – Løpe i stor fart; fare lynraskt av sted. 
Løpe / renne / hornene av seg – 1. Få rast ut, og bli mer moden før man slår seg til ro, 
(i ekteskapet) 2. leve et sorgløst og utsvevende ungdomsliv, (med skiftende partnere). 
Løpe / renne i hælene på noen – Følge etter noen hele tiden, (på en irriterende måte); 
(jf, henge i hælene på noen); (jf, dilte i ræva på noen); (jf, være på hælene / hæla). 
Løpe av med noen – Jf, noe løper av med noen; (jf, miste hodet). 
Løpe beina av seg – Ha det veldig travelt i arbeidet; streve alt man orker; ha mange 
ting å ordne; (jf, springe skoene av seg); (jf, gå skoene av seg).  
Løpe det beste man har lært – Løpe så hurtig man kan; (jf, løpe / fare som en vind).  
Løpe etter jentene – Være glad i og mye sammen med jenter; (jf, sjekke damer). 
Løpe for livet / han løp for livet – Løpe alt man orker; løpe så raskt som det skulle 
gjelde livet; (jf, løpe som fanden var i hælene på en). 
Løpe fra noe / han løper fra ansvaret / hun løper fra sitt løfte – Ta avstand fra el. 
unnlate å ta ansvaret for en (kjedelig) forpliktelse el. kjensgjerning.  
Løpe fra sin egen skygge – Jf, tro at man kan løpe fra sin egen skygge. 
Løpe i strak galopp – Jf, i strak galopp; (jf, i fullt firsprang). 
Løpe i vann – 1. Bli våt av tårevæske, (om øynene som irriteres) 2. bli våt av spytt (i 
munnen) ved at appetitten vekkes, (jf, noens tenner løper i vann). 
Løpe linen ut – Fortsette med det man har begynt på, selv om det har uheldige 
konsekvenser og man til slutt må holde opp; (jf, to the bitter end).   
Løpe løpsk / fantasien hennes løper ofte løpsk (3) – 1. Løpe vilt og ustyrlig avgårde, 
(hest) 2. være i en voldsom og ukontrollert aktivitet, (maskin) 3. ikke være til å stanse 
el. kontrollere, (fantasien el. aktiviteten); (jf, gå vilt for seg).  
Løpe med jordvinnende steg – Løpe med lange (elegante) steg; bevege seg i lange 
klyv; (jf, komme i fullt firsprang); (jf, gå så det suser).    
Løpe noen over ende – 1. Løpe på noen med så stor kraft at vedkommende faller 2. 
overgå el. beseire noen ettertrykkelig; (jf, ta seieren hjem). 
Løpe noens ærend – (Forsøke å) handle til fordel for noen el. fremme en bestemt sak, 
(ofte på en fordekt el. svikefull måte); (jf, være noens høyre hånd). 
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Løpe rett i armene på noen – Møte noen helt tilfeldig; treffe på noen uten at det er 
ventet el. ønsket; (jf, dumpe på noen); (jf, takk for sist). 
Løpe rundt som en hodeløs høne – Jf, fly / flakse omkring som en forvirret høne.   
Løpe som en pil / rakett – Jf, løpe for livet; (jf, sette en rakett i enden livet på noen). 
Løpe som et pisket / piska skinn – Ha det svært travelt; fly fra det ene til det andre; 
(jf, gråte som et pisket / piska skinn); (jf, gå ut av sitt gode skinn); (jf, våge skinnet). 
Løpe som man har en viss mann i hælene – Jf, for livet; (jf, ha fanden i hælene). 
Løpe som man skulle etter jordmora – Løpe svært hurtig; skynde seg alt man kan. 
Løpe som om fanden var i hælene på en – Jf, ha fanden i hælene; (jf, løpe for livet). 
Løpe storm mot noen / noe – 1. Rette et militært angrep mot en befestet stilling 2. 
protestere kraftig mot noe (planlagt); angripe noen / noe pga. utilfredshet, (f eks. en 
politiker); (jf, et stormløp); (jf, angrep er det beste forsvar).  
Løpe så tunga henger som et slips – Løpe veldig fort; ta seg helt ut; (jf, pile av sted).  
Løpe ut i sanden – Ikke bli el. føre til noe, (f eks. fordi man nølt for lenge; (jf, falle i 
fisk); (jf, selge sand i Sahara); (jf, ikke ri den dagen man saler). 
Løpet er kjørt / det løpet er kjørt – Saken el. kampen er definitivt avgjort el. forbi, og 
det er derfor ikke mulig å påvirke el. endre på utfallet; (jf, toget er gått). 
Løse den gordiske knute – Løse et vanskelig el. tilsynelatende uløselig problem, på en 
resolutt og radikal måte; (jf, en gordisk knute); (jf, hogge knuten over). 
Løse floken – Finne løsning på en innfløkt sak; finne ut av en uklar situasjon. 
Løse fugler – Jf, gatens løse fugler; (jf, kjenne seg fri som fuglen). 
Løse noens tungebånd / løsne (på) tungebåndet hos noen – Få noen til å snakke; få 
noen på gli; gjøre noen mer snakkelysten, (f. eks. ved hjelp av trusler el. alkohol). 
Løse på snippen – 1. Åpne skjortekragen 2. bli mer uformell el. løssluppen. 
Løse tråder – 1. Løse tråder f eks. på klær 2. uavklarte forhold i en sak. 
Løst krutt – Jf, skyte med løst krutt / løskrutt; (jf, ha krutt i støvlene). 
Løst snakk – 1.  Opplysninger som er tvilsomme el. dårlig underbygd 2. uforpliktende 
snakk om dagligdagse ting; vanlig prat; (jf, snakke om vær og vind).  
Løsøre – Flyttbare eiendeler, (som f eks. møbler); (jf, fast eiendom). 
Løvens gap – Brukes som uttrykk for en vanskelig el. farlig situasjon man intetanende 
el. ubetenksomt bringer seg opp i; (jf, gå rett i løvens gap).   
Løvens hule – Brukes om som uttrykk for et sted der man oppsøker noen man har 
grunn til å være redd for; (jf, gå / trå / våge seg inn i løvens hule).  
Løvens klo – Jf, merke løvens klo; (jf, ikke være god å hanskes med). 
Låne noen øre(t) – Lytte oppmerksomt el. velvillig til noen; gå inn for å oppfatte 
synspunktene til den man lytter til; (jf, sitte med ørene på stilk). 
Låne til over pipa – Belåne en bygning el. annen fast eiendom helt opp til dens verdi. 
Lånte fjær – Noe som egentlig er andres prestasjoner el. idéer; (jf, smykke / pynte seg 
med lånte fjær); (jf, rulle noen i tjære og fjær); (jf, en fjær i hatten). 
Låte / virke hult – Lyde / virke falskt el. tomt; (jf, tomme fraser). 
Låte ille (over noen / noe) / han låter ille over behandlingen han har fått – Klage (på 
noen / noe); si seg svært misfornøyd (med noen / noe); (jf, syte og klage). 
Låte vel over noe – Si seg godt fornøyd med noe; (jf, rose noen / noe i høye toner). 
Magen blir mett før øyet – 1. Det er lett / fort gjort å forsyne seg med mer mat enn 
man orker å spise 2. man bør besinne seg når man forsyner seg av noe. 
Mager kost – Jf, en mager kost / mager kost; (jf, ikke være noe å bli feit av).  
Maken / makan skal man lete lenge etter – Jf, maken til x skal man lete lenge etter. 
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Maken til … / maken til frekkhet / maken til flott dame – Brukes i uttrykk for 
begeistring, forargelse el. sinne; (jf, nå har jeg aldri hørt maken); (jf, hennes make 
finnes ikke); (jf, være makeløs); (jf, være uten sidestykke). 
Maken til x skal man lete lenge etter – Noe tilsvarende er sjelden el. vanskelig å 
oppdrive, (f eks. vrøvl, idiot el. snill unge); (jf, være makeløs). 
Maktens tinde – Jf, på maktens tinde; (også, berømmelsens tinde). 
Malapropos (fr) / vitsen hennes kom svært malapropos – Brukes for å angi at noe 
gjøres el. skjer på et uheldig, upassende el. ubeleilig tidspunkt el. sted; (jf, apropos).  
Male fanden på veggen – 1. Gjøre seg unødige bekymringer om noe; forestille seg det 
verste uten grunn 2. fremstille noe overdrevent negativt, (for å skape uro el. frykt). 
Man får ikke mer moro enn man lager selv – En frase som brukes for å bekrefte at 
man har det moro (sammen); brukes (også) som unnskyldning for litt bråk el. tøys. 
Male i grått – Jf, grått i grått; (jf, den grå masse); (jf, de små grå). 
Male med bred pensel – Skildre i store trekk, uten å gå i detaljer; (jf, smøre tjukt på). 
Male noe rosenrødt – 1. Påføre noe (mørk)rosa maling 2. fremstille noe (naivt) 
idyllisk el. lykkelig; (jf, ha en rosenrød fremtid); (jf, bli rød som en hummer).  
Male seg (selv) opp i et hjørne – Selvforskyldt komme i en fastlåst el. håpløs 
situasjon; (jf, hverken vite ut eller inn); (jf, være rådvill). 
Male som en katt – 1. Ytre seg kjærlig, kosete el. storfornøyd, (kvinne) 2. gjøre seg 
lekker; innynde seg; (jf, ha ni liv som katten); (jf, gi katten i noen / noe). 
Malurt i begeret – Noe som ødelegger el. demper en god stemning el. utvikling. 
Mammon – Brukes om rikdom, penger og jordisk gods, (oppfattet som fordervende); 
(jf, dyrke mammon); (jf, en krøsus); (jf, lide helvetes kvaler). 
Man får ta skikken der man kommer – Jf, ta skikken der man kommer. 
Man gir ikke bakerens barn brød – Jf, gi bakerens barn brød. 
Man har to ører og en munn – Man skal lytte mer enn man snakker. 
Man høster som man sår – Jf, som man sår, skal man hørte; (jf, bære frukt). 
Man kan aldri vite / kanskje blir du proffspiller, man kan aldri vite – Jf, man vet aldri. 
Man kan gjøre en skjelm urett – Brukes når noen viser seg å være bedre enn ventet; 
(jf, ha en skjelm bak øre); (jf, gjøre noe til skamme; (jf, en underdog). 
Man kan høre gresset gro – Jf. kunne høre gresset gro; (jf, gå på gress). 
Man kan ikke greie alt er i verden – Brukes som en lett el. munter unnskyldning.  
Man kan ikke leve av luft og kjærlighet alene – Jf, leve av luft og kjærlighet. 
Man kan ikke lære en gammel hund nye kunster / triks – En (eldre) person med 
inngrodde vaner har svært vanskelig for å omstille seg og lære noe nytt.  
Man kan også kjøpe gull for dyrt – Det å bli rik kan ha store menneskelige 
omkostninger, (f eks. tapet av vesentlige åndelige verdier).  
Man kan si hva man vil, (om noen / noe) men …  -- Brukes for å påpeke noe som 
bryter med et hovedinntrykk, (ofte i formildende retning). 
Man kan si mye om noen / noen, men … / man kan si mye om henne, men intelligent 
er hun – Brukes for å utrykke et bestemt (spesielt) synspunkt om noen / noe. 
Man kan stille klokka etter noen / (f eks. etter Ibsens daglige gang til Grand) – Brukes 
om noen som daglig gjentar det samme til faste tidspunkter; (jf, se tiden an). 
Man lurer ikke en gammel rev – Brukes for å uttrykke at man slett ikke er lett å lure. 
Man lærer ikke før man lærer på kroppen – Brukes for å uttrykke at man må erfare 
noe selv, (fys. el. psyk.) før man riktig er i stand til å ta hensyn til det, (ofte om barn).  
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Man lærer så lenge man lever / man skal lære så lenge man lever – Det vil alltid være 
noe man ikke har kjennskap til el. erfaring med, men som man bør kjenne til; brukes 
som kommentar når man blir gjort oppmerksom på noe man ikke vet el. kan.  
Man må ikke skjære alle over en kam – Jf, skjære alle over en kam. 
Man må (lære å) krype før man lærer å gå – Man bør begynne med enkle og 
elementære oppgaver før man gir seg i kast med de mer kompliserte; man må 
begynne med det grunnleggende før man går videre. 
Man må lide for skjønnheten – Brukes lett ironisk om en langtekkelig el. litt 
smertefull innsats som skal fremme utseende; (jf, en skjønnhetsåpenbaring). 
Man må regne med litt svinn – 1. Det er normalt at noe avtar el. taper seg; man må 
regne med litt tap 2. man må være forberedt på at ikke alt går etter planen el. lykkes. 
Man må smi mens jernet er varmt – Jf, smi mens jernet er varmt. 
Man må tute med de ulver man er blant – Man blir nødt til å innordne seg under og 
tilpasse sin adferd etter de (uskrevne) regler som gjelder blant de mennesker man 
befinner seg blant; (jf, tute med ulvene); (jf, ingen kan tjene to herrer). 
Man skal aldri si aldri – Man bør ikke på forhånd utelukke en bestemt mulighet. 
Man skal høre mye før ørene faller av – Brukes for å uttrykke forundring over at noen 
kan si el. fortelle noe så merkelig, vanvittig el. løgnaktig; har du hørt noe sånt. 
Man skal ikke fly høyere enn vingene kan bære – 1. Man skal ikke gjøre seg til mer 
enn man er 2. man skal ikke sette seg høyere mål enn det man kan greie. 
Man skal ikke kaste (med) stein når man (selv) sitter i glasshus – 1. Man skal ikke 
beskylde el. kritisere noen for noe man selv (til en viss grad) kan beskyldes for 2. man 
skal vokte seg for å kritisere folk når man selv har feil som innbyr til kritikk. 
Man skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt – Man skal ikke bygge noe på 
forventninger el. usikre antagelser; (jf, selge skinnet før bjørnen er skutt). 
Man skal ikke skue hunden på hårene – Man skal ikke bedømme noen / noe bare ut 
fra deres / dets ytre; ting er ikke alltid slik de ser ut; man skal ikke dømme folk etter 
førsteinntrykket el. deres utseende; (jf, skinnet bedrar). 
Man skal ikke ta sorgene på forskudd – Jf, ta sorgene på forskudd. 
Man skal ikke trette om navnet før barnet er født – Man skal ikke drøfte 
(omstendelig) noe som ennå ikke er aktuelt. 
Man skal ikke tro alt man hører – Brukes for å mane til forsiktighet mot rykter el. 
informasjonsflom; (jf, tro noen på sitt ærlige ansikt); (jf, tro kan flytte fjell).  
Man skal lære så lenge man lever – Det vil alltid være noe som man ikke har 
kjennskap til el. erfaring med, men som man bør kjenne til; (jf, man lærer så lenge ...). 
Man skal reise seg ved det tre hvor man er falt – Man skal kjempe seg opp med 
samme middel som var årsak til at man led nederlag el. ble skadet. 
Man skal slutte / stoppe mens leken er god – Jf, slutte mens leken er god. 
Man tager hva man haver – Brukes som (munter) kommentar til at man får ordne seg 
så bra som mulig ut fra forutsetningene el. det som er tilgjengelig. 
Man trenger ikke finne opp hjulet på nytt – Man bør ikke legge ned mye arbeid i noe 
komplisert som en annen allerede har gjort, (og som har vist seg å fungere godt); man 
bør anvende eksisterende metoder el. midler; (jf, man lærer så lenge man lever). 
Man vet aldri – Man kan aldri være (helt) sikker på hva som vil skje; (jf, man kan 
aldri vite); (jf, man skal aldri si aldri); (jf, hverken vite ut eller inn). 
Man vet aldri med henne, fra hvilken kant vinden blåser – Man vet aldri hvilket 
humør hun er i; (jf, være i slett lune); (jf, henge med geipen). 
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Man vet hva man har, men ikke hva man får – Brukes for å uttrykke at man kan 
risikere at en forandring fører til forverring i stedet for forbedring; man bør velge det 
sikre fremfor det usikre; (jf, en fugl i hånden er bedre enn ti på taket). 
Mang en god dag – Lenge; i lange tider; (jf, med tid og stunder). 
Mange bekker små gjør en stor å – Mange mindre forekomster el. bidrag som hver for 
seg ikke er noe særlig, kan til sammen utgjøre noe stort el. betydningsfullt; (jf, alle 
monner drar); (jf, gå over bekken etter vann); (jf, holde vann).  
Mange herrens år / de har drevet dette ulovlige fisket i mange herrens år – Mange år; i 
mange år; svært lenge; (jf, år ut og år inn); (jf, i evigheter). 
Mange hunder er harens død – De mange kan lett gjøre det av med den ene. 
Mangle bakkekontakt – Jf, ikke ha bakkekontakt; (jf, ha begge bein på jorda).  
Mangle baller / sjefen mangler baller – Mangle pågangsmot, initiativ, substans el, 
styrke; (jf, ha baller); (jf, ta mannen i stedet for ballen).   
Mangle gangsyn – Ha dårlig vurderingsevne; mangle sunn fornuft el. tiltaksevne, 
(ofte, politisk gangsyn); (jf, ikke ha mye mellom ørene). 
Mangle glød / fremføringen manglet glød – Mangle entusiasme el. lidenskap. 
Mangle gnisten – Mangle inspirasjon, engasjement el. begeistring; (jf, miste gnisten).  
Mangle nerve – Jf, ha nerve; (jf, hennes nerver står på høykant). 
Mangle ryggrad – Mangle fasthet, holdning el. viljekraft; ha en svak karakter; (jf, ha 
ryggrad); (jf, ha ryggrad som en meitemark); (jf, ha sterk rygg).  
Mangle sansen for proporsjoner – Ikke se tingene som de er; overdrive. 
Mangle sjel / diktene hans mangler sjel – Mangle åndfullhet; mangle indre liv el. 
gripende innhold; (jf, en sunn sjel i et sunt legeme); (jf, vrenge sjelen ut).  
Mangt og mye / grisen ligner i mangt og mye på mennesket – Mange forskjellige ting 
el. sammenhenger; (jf, mye vil ha mer); (jf, man kan si mye om noen, men). 
Mann for sin hatt – Jf, være mann for sin hatt; (jf, bære sin hatt som man vil). 
Mann mot mann – Jf, kjempe mann mot mann; (jf, være mann for noe). 
Mann og mann imellom – 1. Mellom folk; fra den ene til den andre; mannemellom 2. 
(sagt) mellom deg og meg; åpent og ærlig; (jf, i manns minne).  
Mann og mus – Jf, gå ned med mann og mus; (jf, en grå mus); (jf, stille som en mus).   
Man skal høre mye før ørene faller av – Uttrykket brukes om drøye og lite troverdige 
påstander, som det er grunn til å stille seg tvilende til; (jf, være for grovt). 
Manna / manna fra himmelen – 1. En overraskende føde i ørkenen, (bibelsk) 2. en 
overraskende gave el. hjelp; (jf, noe kommer som manna fra himmelen).  
Manndom / manndommen – 1. Den perioden i livet man er voksen mann 2. det å være 
mann med de egenskaper som vanligvis tillegges menn, (mannsmot, kraft el. edelt 
sinnelag) 3. mannlig kjønnsorgan; penis; (jf, en manndomsprøve). 
Manne opp noen – Sette mot i noen; få noen til å ta seg sammen; oppildne noen. 
Manne seg opp – Ta mot til seg; ta seg sammen; skjerpe seg, (til å gjøre el. si noe). 
Mannen i gata – Den alminnelige borger, som representant for gjennomsnittet; folk i 
alminnelighet; (jf, folk flest); (jf, den grå masse).  
Mannen i huset – Familiens mannlige overhode, (faren el. den eldste sønn).  
Mannen i månen – Brukes om de ansiktslignende trekk som månens krater og terreng 
kan synes å utgjøre; (jf, du milde måne); (jf, se sol og måne). 
Mannen med hoven – Fanden; djevelen; (jf, mannen med ljåen). 
Mannen med ljåen – 1. Personifisering av døden i skikkelse av en gammel mann el. et 
skjellet med en ljå 2. djevelen; fanden; (jf, mannen med hoven). 
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Mannen på gaten – Den alminnelige borger som representant for gjennomsnittet; folk 
i alminnelighet, (i motsetning til øvrighet og offentlige myndigheter). 
Mannen på gulvet – Den menige (med)arbeider; den alminnelige arbeider, (som 
kjenner tingene i praksis); lønnsmottakeren; (jf, på gressrota). 
Mannsterk / møte mannsterkt opp – I et stort antall; i stor flokk; (jf, være mannsterk). 
Mase høl i hue / hull i hodet på noen – Mase voldsomt; ikke gi seg med å mase; (jf, 
være høl i hue); (jf, en masekråke); (jf, en masekopp). 
Mat for guder – 1. Kakao (fra gr).2. festmat; særlig velsmakende mat man sjelden får.  
Mat for mons – 1. En godbit; ønskemat 2. noe man liker å beskjeftige seg med.  
Mat på bordet – En så stor inntekt at man kan leve (anstendig) av den. 
Mate krabbene – Kaste opp pga. sjøsyke; (jf, være til å spy av). 
Med / ved navns nevnelse – Med / ved uttrykkelig angivelse av noens / noes navn; (jf, 
nevne noen / noe ved navn); (jf, kalle noe ved sitt rette navn). 
Med andre ord – 1. Uttrykt på en annen (og enklere el. mer presis) måte 2. det vil si; 
som man skjønner; (jf, ikke ha ord); (jf, sette ord på noe); (jf, et ord er et ord). 
Med armer og bein / jeg samler uttrykk med armer og bein – Av all makt; uhemmet.  
Med bange anelser – Med en viss frykt; med følelse av at noe vil gå el. har gått galt. 
Med begge bein / beina (plantet) på jorda / en fyr med begge bein på jorda – Brukes 
for å beskrive at noen er nøktern og realistisk; (jf, ha føttene på jorda).  
Med bevende hjerte – Med skjelvende hjerte; med frykt el. engstelse. 
Med bind for øynene – 1. Med bind over øyne for å ikke kunne se 2. med manglende 
kjennskap til nødvendige opplysninger slik at man må følge andres beslutninger 3. om 
det å være uoppmerksom på viktige forhold el. forandringer rundt en. 
Med blandede følelser – 1. Med følelser som hverken er helt positive eller helt 
negative 2. med kritisk holdning, tvil el. misnøye; (jf, ha bange anelser).  
Med blanke ark – Jf, starte med blanke ark; (jf, vende bunken). 
Med blanke våpen – Jf, kjempe med blanke våpen; (jf, trekke blankt). 
Med blødende hjerte / dette gjør jeg med blødende hjerte – 1. Av nødvendighet og 
med følelsesmessige motforestillinger 2. med sorg el. smerte; (jf, med tungt hjerte). 
Med brask og bram / han kom inn med brask og bram (1) – 1. (Opptre) støyende, 
energisk el. overmodig 2. (foregå el. starte) på en kraftfull el. ettertrykkelig måte. 
Med bravur – 1. (Greie el. gjennomføre noe) på en sikker og overbevisende måte 2. i 
mesterlig el. fornem stil; (jf, stå med glans); (jf, i stor stil). 
Med bred penn – 1. Uten hensyn til detaljer; grovt skissert 2. svært tydelig og uten 
hensyn til innvendinger; kategorisk; (jf, i brede ordelag).   
Med bristende hjerte – Jf, noens hjerte er nær ved å briste; (jf, med blødende hjerte). 
Med bulder og brak / ungene kom inn med bulder og brak (1) – 1. Med høy lyd; på en 
bråkete el. støyende måte 2. voldsomt el. med overdreven debatt el. oppmerksomhet. 
Med den største selvfølgelighet – Som en helt naturlig ting (å gjøre); som det faller av 
seg selv; (jf, som den mest naturlige ting i verden); (jf, med rak rygg). 
Med det blotte øye – Jf, se noe med det blotte øye; (jf, være blott til lyst). 
Med djevelens vold og makt – Til tross for de ulempene som er forbundet med noe; 
(for enhver pris); (jf, ville noe med djevelens vold og makt).  
Med dunder og brak / døra ble slått igjen med dunder og brak (1) / vi feiret fusjonen 
med dunder og brak (2) – 1. Med et smell; høy lyd el. larm 2. til gagns; så det virkelig 
forslår el. blir lagt merke til; (jf, en dundrende fiasko).    
Med dødsforakt – 1. Med en likegyldig holdning til døden 2. jf, gå på med dødsforakt.  
Med en (varm) potet i munnen – Med dårlig artikulasjon; utydelig. 
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Med et ansikt hogd i stein – Jf, hogd i stein; (jf, ikke være hugget / hogd i stein). 
Med et brak / forfatteren slo igjennom med et brak – Plutselig og ettertrykkelig. 
Med et halvt øre – Jf, høre etter (bare) med et halvt øre; (jf, se noe med et halvt øye).  
Med et menneskelig ansikt / dette er kommunisme med et menneskelig ansikt – Med 
et humant preg el. islett; (jf, aldri bli menneske igjen / mer). 
Med et nødrop / nødskrik – Så vidt; med knappest mulig margin; (jf, med nød og 
neppe); (jf, det er så vidt båten bærer); (jf, henge i en tynn tråd).  
Med et pennestrøk – Jf, fjerne / endre / avgjøre noe med et pennestrøk. 
Med et skjeft smil – Jf, et skjevt smil; (jf, se skjeft til noen / noe). 
Med et smil om munnen – 1. Med et smil; smilende 2. brukes for å fremheve en stor 
grad av tilfredshet; (også munterhet, ironi el. skadefrohet); (jf, med et glimt i øyet). 
Med ett slag / opplevelsen endret livet hennes med ett slag – Plutselig og avgjørende, 
(ofte pga. en bestemt begivenhet); (jf, komme som en bombe (på noen)). 
Med fanen høyt hevet – Synlig tro mot sine idealer og meninger; (jf, holde fanen 
høyt); (jf, samles under fanene); (jf, svinge fanen). 
Med fare for liv og lemmer – Med risiko for å bli skadet el. drept.  
Med fasit i hånd – Når man (nå) har svaret på el. ser resultatet av et vanskelig 
spørsmål el. problem, (er det lett f eks. å se hva man skulle ha gjort annerledes). 
Med flagget på brystet / hennes beste kamp med flagget på brystet – Som deltager på 
et norsk landslag; som representant for Norge; (jf, seile under falskt flagg). 
Med flyvende faner og klingende spill – 1. Marsjerende i tog med faner og 
(horn)musikk 2. til stor festivitas el. feiring; (jf, spille førstefiolin).  
Med full musikk – Jf, for full musikk; (jf, søt musikk). 
Med frykt og beven / hun ventet på resultatet med frykt og beven – Med redsel, 
engstelse el. uro; (jf, frykte det verste); (jf, gå ad undas (lat)). 
Med fynd og klem / vi slo til med fynd og klem – På en kraftig el. energisk måte; med 
stor livlighet el. entusiasme; (jf, med brask og bram).  
Med glede / vi kan med glede konstatere at (2) – 1. Svært velvillig; mer enn gjerne; 
gladelig 2. med det resultat at man bli glad; (jf, hilse noe med glede). 
Med glimt i øyet – På en spøkefull el. humoristisk og avslappet måte; (jf, ha (et) glimt 
i øyet); (jf, ha dollartegn i øynene); (jf, ha et godt øye til noen). 
Med gråten i halsen – På gråten; på gråtens rand; med fortvilelse, sorg el. vemod; (jf, 
ha en klump i halsen); (jf, strekke hals); (jf, over hals og hode). 
Med gråtkvalt stemme – Med uklar el. grøtete stemme pga. gråt; (jf, briste (ut) i gråt).   
Med hard hånd – (Behandle noen) med anvendelse av vold el. på en streng, hard el. 
ubarmhjertig måte; (jf, med jernhånd); (jf, kaste hansken). 
Med hevet hode – 1. Stolt el. selvbevisst 2. uten å skamme seg; (jf, gå med hevet 
hode); (jf, heve noen / noe til skyene); (jf, legge hodet på blokken). 
Med hjertet i halsen – Jf, få / ha hjertet i halsen; (jf, ha hjertet (oppe) i halsen. 
Med hjertet utenpå drakten / han spiller med hjertet utenpå drakten – Med full 
kampglød og av kjærlighet til klubben; (jf, ha hjerte for noen / noe). 
Med hodet under armen – På en uoppmerksom el. tankeløs måte; uten å tenke seg om. 
Med hud og hår / hun tilhører borgerskapet med hud og hår – Fullstendig; helt og 
holdent; fullt ut; (jf, sluke noe med hud og hår). 
Med hurr og snurr – Med skjenn og bråk; (jf, det gikk med hurr og snurr). 
Med hurtigtogsfart – I svært stor hastighet; i rasende fart; (jf, i ekspressfart).  
Med hånden på hjertet / hånden på hjertet – 1. Brukes som forsikring om at man 
snakker sant 2. brukes som oppfordring om å være ærlig; (jf, ærlig talt). 
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Med jernhånd / diktatoren styrer landet med jernhånd – På er svært hard, ufølsom el. 
brutal måte; (jf, med hard hånd); (jf, ha mange jern i ilden).  
Med kaldt blod – Følelsesmessig uberørt; med rolig overlegg; uten samvittighetsnag; 
(jf, drepe noen med kaldt blod); (jf, være kald som is); (jf, ha is i magen). 
Med kattemyke bevegelser – Med myke og lydløse bevegelser, (og evt. parat). 
Med lett hjerte – Gladelig; med glede (og lettelse); helt uten dårlig samvittighet; (jf, 
ikke med lett hjerte); (jf, med tungt hjerte); (jf, være glad som en lerke).   
Med lett hånd / hun laget en tegning med lett hånd (1) – 1. Forsiktig og uten å bruke 
krefter, (ved arbeid med hendene) 2. på en tilsynelatende lett og lekende måte.   
Med list og lempe – Med kløkt og varsomhet; forsiktig og veloverveid. 
Med list og lempe kommer en dverg lenger en kjempe – 1. Det er vanligvis best å gå 
litt forsiktig frem 2. man kommer ofte lengst med å være litt ydmyk og tilbakeholden. 
Med liv og lyst / hun gikk inn for oppgaven med liv og lyst – Jf, med liv og sjel.  
Med liv og sjel – (Gå inn for noe) på en positiv og energisk måte; fullt og helt. 
Med livet i hendene – Med fare for å miste livet, (og derfor svært nervøs el. redd).   
Med livet som innsats – 1. Med risiko for å skade seg el. bli drept 2. på en iherdig el. 
dristig måte; (jf, være et spørsmål om liv og død); (jf, ofre seg for noen / noe).  
Med livet til låns / vi gikk Besseggen med livet til låns – I stor fare el. frykt.  
Med lov skal land bygges, (etter Frostatingsloven) – Brukes om samfunnsmessig 
orden og utvikling; (jf, lovens ånd og bokstav); (jf, etter bokstaven). 
Med loven i hånd – Brukes for å referere til lov og rett; (jf, lovens lange arm). 
Med lua i hånda – Jf, stå med hatten / lua i hånda; (jf, med bevende hjerte). 
Med lynets hastighet – Med voldsom fart; svært hurtig; brennfort; øyeblikkelig; (jf, 
rask som et (olja) lyn); (jf, i hurtigtogsfart); (jf, et lyn). 
Med løftet hode / panne / «løft ditt hode du raske gutt) – Freidig el. frimodig; med 
uforferdet sinn; (jf, uten frykt og daddel); (jf, være rank som et lys). 
Med makt / hun ble bortført med makt – Under tvang; med trusler og vold; uten 
hensyn; (jf, sette makt bak noe); (jf, ta noe med makt); (jf, vise sitt sanne ansikt). 
Med mindre / med mindre jeg blir nødt – Dersom ikke; om ikke; uten at. 
Med nebb og klør – Av alle krefter; på en intens, besluttsom el. svært energisk måte; 
med alle midler man har til rådighet; (jf, kjempe med nebb og klør).  
Med nennsom hånd – 1. Skånsomt el. forsiktig 2. på en hensynsfull måte.     
Med nervene på høykant – Jf, nervene står på høykant; (jf, være høyt oppe). 
Med nesen i noe / hun ligger på sofaen nesen i en bok – Sterkt opptatt av å beskjeftige 
seg med noe; (jf, være som snytt ut av nesen på noen). 
Med noe for øyet / vi leier hytta med senere kjøp for øyet – Med tanke på noe; med 
henblikk på noe; (jf, ha øye for noen / noe); (jf, hun er ikke være noe for øyet). 
Med nød og neppe – Så vidt; med knapp margin; (jf, med et nødskrik). 
Med ondt skal ondt fordrives – Ubehageligheter må bekjempes med tilsvarende 
skarpe el. nådeløse midler; (jf, vondt skal vondt fordrive). 
Med ordet i sin makt – Jf, ha ordet i sin makt; (jf, snakke godt for seg). 
Med pomp og prakt – Overdådig flott; med mye stas, glans og utvendig prakt. 
Med påholden penn – 1. I det ens hånd blir ført av en annen 2. brukes for å uttrykke at 
en annen styrer el. dikterer form el. innhold i det noen gjør, sier el. skriver. 
Med rak rygg – 1. Med ryggen rett, (ikke bøyd) 2. med æren i behold; uten å være 
flau; (jf, stå med rak rygg); (jf, rette ryggen); (jf, være rank som et lys). 
Med rakettfart – Jf, i rakettfart; (jf, gå som et (olja) lyn); (jf, som en pil). 



                                                               
 

430 

Med raske skritt / sesongåpningen nærmer seg med raske skritt – 1. I stor gangfart 2. 
brukes for å uttrykke at noe går, stiger el. nærmer seg veldig fort, (ofte for fort).   
Med rene ord – (Si noe) rett ut, på en måte som ikke kan misforstås; (jf, i rene / klare 
ordelag); (jf, rene ord for pengene); (jf, snakke rett fra levra). 
Med respekt å melde / hun var med respekt å melde pære full – Utrykk som brukes 
for å unnskylde el. dempe et rett fram el. dristig utsagn, (særlig i debatt); unnskyld 
uttrykket; (jf, om jeg så må si); (jf, for ikke / uten å ta munnen for full). 
Med rund hånd – Rikelig; på en måte som viser at man ikke er gjerrig, men unner 
andre rikelig; (jf, være rundhåndet); (jf, samle i lader). 
Med senket hode / blikk – I ydmykhet el. sjenanse; i skam; (jf, dukke / bøye hodet). 
Med sitt pikk og pakk – Jf, pikk og pakk; (jf, pikkpakk); (jf en pikk / din pikk).  
Med sjumilsfart / arbeidet gikk unna med sjumilsfart – Veldig fort; svært hurtig. 
Med sjumilssteg / skritt – 1. (Løpe) med lange steg 2. (gå, utvikles el. forløpe) svært 
hurtig; (jf, med stormskritt); (jf, et museskritt); (jf, til sjuende og sist).    
Med sjumilsstøvler – 1. Med trollstøvler som man kan ta sju mil lange skritt med 2. 
veldig fort; svært raskt; (jf, haste fram med sjumilsstøvler). 
Med skam å melde – I det man uttrykker beklagelse el. unnskyldning; dessverre; (jf, 
skam og si); (jf, ikke være høy i hatten); (jf, be om nåde).     
Med skrekkblandet fryd / hun tok utfordringen med skrekkblandet fryd – Med en 
blanding av glede og frykt; i nervepirrende spenning; (jf, fryd og gammen).  
Med skrått blikk – 1. Med et øyekast på skrå 2. jf, et skråblikk. 
Med smell i / det var et program med smell i – Med futt og fart (jf, en smell). 
Med sorg i hjerte – Til sin store sorg; mot sin vilje el. med liten glede; (jf, med 
blødende hjerte); (jf, med tungt hjerte); (jf, ha et hjerte av gull).  
Med stormskritt / den tekniske utviklingen går fremover med stormskritt – I stort 
tempo; voldsomt (og ustoppelig); (jf, et museskritt). 
Med stø hånd / hun ledet bedriften med stø hånd i 20 år – På en sikker og stødig måte. 
Med største selvfølgelighet – (Gjøre el. si noe) på en måte som faller naturlig el. lett.  
Med stål i blikket – Brukes for å uttrykke fast vilje el. beslutsomhet, (evt. sinne). 
Med tid og stunder – Etter hvert; med tiden; før eller senere; når tiden er moden. 
Med tiden / sporene forsvinner med tiden – Etter hvert; gradvis; trinnvis over en viss 
tid; etterhånden; (jf, i tidens løp); (jf, med årene). 
Med tilleggende herligheter / han kjøpte gården med tilliggende herligheter – Med alt 
det andre av goder, verdier el. rettigheter; (jf, hele herligheten). 
Med to streker under (svaret) – Bombesikkert; absolutt, uten den minste tvil. 
Med tunga ut av halsen – Med tegn på stor fysisk anstrengelse; i full fart; hodekulls. 
Med tungt hjerte – Nedtrykt; bedrøvet; med sorg el. ulyst; (jf, ikke med lett hjerte). 
Med tårer i øynene – Med sorg el. tristhet; med stort vemod; (jf, ikke et øye var tørt). 
Med uforrettet sak – Jf, gå med uforrettet sak; (jf, vende tomhendt hjem). 
Med velberådd hu – Etter å ha tenkt seg grundig om; etter moden overveielse; (jf, 
med åpne øyne); (jf, med viten og vilje); (jf, være gram i hu). 
Med venstre hånd – Jf, gjøre noe med venstre hånd; (jf, et venstrehåndsarbeid). 
Med vett og forstand – På en klok, velfundert el. nøkternt måte; (jf, ta til vettet).  
Med vindens hastighet – Jf, være rask som en vind; (jf, i full fart). 
Med vitende og vilje – Med fullt overlegg; bevisst el. med fullt kjennskap til følgene; 
(jf, gjøre noe med vitende og vilje); (jf, mot bedre vitende). 
Med våpen i hånd – Bevæpnet; med trussel om å skyte; med våpenmakt. 
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Med æren i behold – (Gjøre noe el. komme fra noe) uten å dumme seg ut el. uten at 
det går veldig galt; (jf, slippe helskinnet fra noe); (jf, ha gudene med seg).   
Med åpen munn – Med et svært forbauset uttrykk i ansiktet; målløs; (jf, stå med åpen 
munn); (jf, se ut som man er falt ned fra månen); (jf, gape kjeven av ledd). 
Med åpent sinn – 1. Med oppriktig interesse; uten å være forutinntatt 2. mentalt klar 
for nye inntrykk el. påvirkninger; (jf, møte noen / noe med åpent sinn). 
Med åpne armer – Hjertelig og gjestfritt; med glede; (jf, motta noen / noe med åpne 
armer); (jf, hilse noen / noe velkommen); (jf, hilse noe med glede).  
Med åpne øyne – 1. Med øynene helt åpne 2. bevisst og uten overdreven optimisme; 
med en realistisk oppfatning; (jf, med velberådd hu); (jf, med viten og vilje) 
Med årene / hun er ikke blitt penere med årene – Ettersom årene går; i løpet av de 
kommende år el. de år som er gått; (jf, med tiden); (jf, år etter år). 
Medaljens bakside / baksiden av medaljen – Den negative side ved noe positivt; 
ulempen el. skyggesiden ved noe; (jf, en skyggeside); (jf, en solside).  
Meg her - og meg der / modernisering meg her og modernisering meg der – Brukes 
som en ironisk el. nedlatende kommentar til noe som bli sagt el. hevdet; for noe tull; 
(jf, jammen sa jeg smør); (jf, den må du (dra) lenger ut på landet med). 
Meisle ut / meisle ut en ny politikk (2) – 1. Hogge ut el. tilvirke med meisel 2. forme; 
skape, (om noe nytt); (jf, stå meislet i minnet); (jf, være hogd i stein). 
Melde pass / stilt overfor slike argumenter må jeg melde pass (2) – 1. Melde pass i 
kortspill, (og si at man har dårlige kort på hånda el. ikke har noen melding) 2. erklære 
at man gir opp el. gir tapt overfor et spørsmål el. en oppgave; kapitulere.      
Melde seg under fanene – 1. Gå inn i det militære 2. stille seg til rådighet for en 
bevegelse, idé el. et prosjekt; melde seg inn i en forening el. lag; (jf, samle seg under 
fanene); (jf, hode fanen høyt); (jf svinge fanen).    
Mele sin egen kake – Pleie sine egne interesser uten å ta hensyn til andre; bare tenke 
på seg selv; (jf, før man får sagt kake); (jf, ta kaka); (jf, være helt kake). 
Melke noen / noe – Tappe noen / noe for verdier; utnytte el. utsuge noen / noe 
maksimalt; (jf, suge til seg noe); (jf, suge noe av eget bryst). 
Mellom barken og veden – Jf, komme mellom barken og veden. 
Mellom brødre – 1. Blant venner el. kamerater 2. uttrykk for spesiell samhørighet. 
Mellom linjene – Indirekte; uten at noe sies eller skrives direkte; (jf, lese noe mellom 
linjene); (jf, lese noe som fanden leser bibelen); (jf, lese noen teksten). 
Mellom oss sagt – Sagt i all fortrolighet; (jf, under fire øyne); (jf, når sant skal sies).  
Mellom slagene – I hvileperioder; mens det er pause i en aktivitet; mellom 
opptredenene; (jf, gå slag i slag); (jf, noens hjerte hopper over et (par) slag).  
Mellom to permer – Skrevet i bokform; fortalt el. beskrevet for alltid. 
Men hvor lenge var Adam i paradis – Brukes for å uttrykke at en god og lykkelig 
tilstand dessverre ikke varer evig; så ble det slutt på den gleden, (som nesten var for 
god til å være sann); (jf, paradisiske tilstander); (jf, et paradis). 
Men i jøsse navn   – Brukes for å uttrykke forferdelse el. forundring; men i all verden; 
(jf, jøss / jøsses); (jf, skulle du sett / hørt på maken). 
Men snille deg / men snille deg, det kan da ikke du noe for (1) – 1. Brukes som 
uttrykk for beroligelse el. støtte 2. brukes som uttrykk for mild irritasjon el. 
oppgitthet; (jf, kjære deg); (jf, herregud); (jf, være snill som et lam). 
Menigmann / bøker for menigmann – Det alminnelige, jevne menneske, (som ikke 
har spesielle kvalifikasjoner); (jf, mannen i gata); (jf, gå tolv på dusinet av noen). 
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Menneskets lodd – Skjebnen; det som hender mennesket gjennom livet; (jf, noe faller 
i noens lodd); (jf, eplet faller ikke langt fra stammen). 
Mens gresset gror, dør kua – Noe tar så lang tid at man ikke når det mål man har satt 
seg; dersom forberedelsene går for tregt, blir det hele for sent el. uaktuelt; (jf, ikke ri 
den dagen man saler); (jf, være sein i avtrekket).  
Mer eller mindre / det var mer eller mindre mislykket – Nærmest; temmelig; i en viss 
grad; (jf, ikke være mye å rope skryte av); (jf, på det jevne). 
Mer enn det som godt er – For mye; overdrevent; mer enn det som er sunt el. bra. 
Mer i navnet enn i gavnet (gagnet) / han er leder mer i navnet enn i gavnet – Mest i 
det ytre; bare i det formelle; (jf, være et spill for galleriet). 
Mer katolsk enn paven – Jf, være mer katolsk enn paven; (jf, være stolt som en pave). 
Merk deg mine ord – Legg nøye merke til hva jeg sier; legg deg dette på minnet; (jf, 
du skal få / kommer til å sanne mine ord); (si noen noen sannhetsord). 
Merke / føle historiens vingesus – Jf, historiens vingesus; (jf, få luft under vingene). 
Merke / føle noe på egen kropp – Erfare noe fysisk ved personlig opplevelse; kjenne 
el. skjønne noe av egen erfaring, (ofte smertelig); (jf, få seg en lærepenge). 
Merke / se hvilken vei vinden blåser – 1. Merke / vite hvordan stemningen er el. hva 
som er den fremherskende tendens el. holdning 2. skjønne hvordan noe vil gå. 
Merke løvens klo / i denne romanen merker man virkelig løvens klo – Merke den 
sanne mesters preg; (jf, gå inn i løvens hule); (jf, en løve); (jf, løvens gap). 
Merksnodig / beveren er et merksnodig dyr – Merkelig; snodig; underlig. 
Metaforisk / ordet brukt metaforisk – I overført betydning; billedlig; (jf, en metafor). 
Mett av dage – Svært gammel og uten noe særlig ønske om å leve videre; (jf, dø mett 
av dage); (jf, på sine gamle dager); (jf, være gammel som Metusalem). 
Midt i fleisen – Jf, få en / noe midt i fleisen; (jf, få seg en nesestyver). 
Midt på blanke formiddagen – Midt på dagen; i arbeidstiden; (jf, komme for dagen).   
Midt på lyse dagen – I den delen av døgnet det er lyst; mens det er helt lyst; i dagslys, 
(og synlig for alle); (jf, bringe noe for dagen / en dag). 
Midt på svarte natta – På nattestid; midt på natta; i løpet av natta; (jf, i nattens mulm 
og mørke); (jf, gjøre natt til dag); (jf, over natta). 
Midt på svarte vinteren – På vinterstid; midt under den kaldeste vinteren.   
Midt på treet – 1. En posisjon el. et standpunkt midt i mellom ytterlighetene 2. en 
middels el. halvgod prestasjon; (jf, på det jevne); (jf, en middelhavsfarer).   
Mikkel rev – Brukes som navn på reven; rev; (jf, være slu som en rev). 
Milde gaver – Gaver som man av godhet gir andre uten en bestemt anledning. 
Milde moses – Brukes for å uttrykke forbløffelse, overraskelse el. forsikring. 
Milde skaper – Brukes som utrop for å uttrykke overraskelse el. bestyrtelse. 
Mildest talt / det så mildest talt forferdelig ut i leiligheten – Brukes for å understreke 
et sterkt utsagn; temmelig; (jf, når sant skal sies); (jf, se ut som et bomba horehus). 
Mildt sagt / jeg er mildt sagt forbannet – Forsiktig sakt; uten å ta i el. overdrive.   
Milevid / landenes standpunkter er milevidt fra hverandre (2) – 1. Som forekommer 
lang, (om avstand i landskapet) 2. meget stor og avgjørende, (om forskjell). 
Min forstand står stille – Jeg forstår ingenting; (jf, det / noe går over noens forstand). 
Min hulde viv – Min kjære, (trofaste og hengivne) hustru, (kone el. samboer). 
Min munn er lukket med syv segl – Jf, noens munn er lukket med sju / syv segl. 
Min santen / det har du min santen rett i – I sannhet; sannelig; virkelig; jammen. 
Miraklenes tid er ikke forbi / miraklenes tid er ikke forbi, jeg kan løpe igjen – Det er 
stadig vekk håp; det kan (tydeligvis) stadig skje svært overraskende ting. 
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Miste / tape ansikt – Miste verdighet el. prestisje; bli ydmyket; oppleve skam; (jf, 
skade sitt gode navn og rykte); (jf, bite i gresset); (jf, gå i baret).  
Miste / tape glorien – Miste sin høye troverdighet; miste sin glans, ære el. sitt gode ry; 
(jf, pusse glorien); (jf, komme i skammekroken). 
Miste / tape sin sunne sans – Bli litt smårar; miste vurderingsevnen el. sitt gode 
skjønn, (f eks. pga. forelskelse); (jf, bli / være opp over ørene forelsket). 
Miste bakkekontakten – 1. Miste kontakten med folks virkelighet 2. bli litt 
stormannsgal; (jf; sveve i skyene); (jf, være høyt opp på rangstigen). 
Miste fatningen – Komme ut av likevekt; miste beherskelsen; (jf, miste hodet); (jf, ta 
noe med fatning); (jf, bringe noen ut av fatning); (jf, bevare fatningen). 
Miste fotfestet – 1. Miste feste el. støtte for foten, (så man glir el. faller) 2. miste sin 
sikre posisjon el. grunnlag for videre fremgang, (forretning) 3. miste sitt trygge 
grunnlag el. sine holdepunkter, (i livet); (jf, et fotfeste); (jf, få fotfeste).    
Miste gangsynet – 1. Tape mye av sin synsevne, (og ikke kunne gå rundt alene) 2. 
miste sin (gode) vurderingsevne el. sunne sans; (jf, ikke være ved sine fule fem). 
Miste gløden / hun har mister gløden for saken – Miste entusiasmen el. interessen. 
Miste gnisten – Miste inspirasjonen, engasjementet el. begeistringen. 
Miste grepet på noe – Miste evnen til å håndtere en situasjon man ellers er vant til å 
håndtere; (jf, komme inn på et galt spor); (jf, være ute av lage). 
Miste hodet – Miste besinnelsen; bli opphisset, forvirret el. brakt ut av fatning. 
Miste melodien – Jf, finne melodien; (jf, ha en god tone). 
Miste motet – Bli motløs; (holde på å) gi opp; (jf, holde motet oppe). 
Miste munn og mæle – Bli stum; ikke få fram et ord, (ofte overrasket el. nervøs). 
Miste mål og mæle / hun mistet både mål og mæle – Jf, miste munn og mæle. 
Miste peppen – Miste energien el. gå-på-humøret; mist futten el. humøret. 
Miste piffen – Jf, miste peppen; (jf, ta piffen ut av noen). 
Miste pusten / hun er så pen at jeg mister pusten (2) – 1. Være ute av stand til å puste 
normalt, (f eks. fall på ryggen) 2. bli forbløffet el. imponert; (jf, ta pusten fra noen). 
Miste selvbeherskelsen – 1. Miste kontrollen over sitt eget temperament 2. la sine 
følelser el. lyster løpe av med seg; (jf, naturen går over opptuktelsen). 
Miste taket (på noen / noe) / – 1. Miste grepet med hånda 2. ikke lenger greie å 
håndtere el. mestre noen / noe; (jf, få taket på noe); (jf, ha overtaket over / på noen). 
Miste talens bruk / jeg ble så overrumplet at jeg helt mistet talens bruk – Miste 
taleevnen; bli stum; (jf, ikke få frem et ord); (jf, bli / være målløs). 
Miste tråden – Komme ut av sammenhengen, (i en fremstilling); miste overblikket el. 
konsentrasjonen; (jf, gå i surr); (jf, holde tråden); (jf, ta tråden opp etter noen). 
Mitt hjertes utkårene – Min kjæreste, ektefelle el. samboer; (jf, bli varm om hjertet).   
Moder jord – Jordkloden; urgrunnen som er opphavet til alt liv; (jf, falle til jorden).  
Mon / mon tro / mon tro om hun kommer – Brukes for å uttrykke undring el. tvil; skal 
tro (om); jeg skulle gjerne visst, (jf, jeg gadd vite); (jf, alle monner drar). 
Mor Norge – 1. Norge; brukes som kvinnelig personifisering av nasjonen Norge 2. 
brukes som kjærlig tiltale el. omtale av en stor, trivelig kvinne; (også, moder Norge). 
More seg – 1. Føle munterhet; oppleve noe som får en til å være i godt humør og ha 
det gøy 2. beskjeftige seg med noe fordi man synes det er morsomt el. interessant. 
More seg kongelig / fyrstelig – 1. More seg veldig, (evt. på en storslått måte) 2. finne 
noe (bestemt) svært morsomt el. komisk; (jf, le seg skakk); (jf, en homerisk latter). 
More seg over noen / noe – 1. Jf, more seg 2. gjøre seg lystig over noen / noe. 
More seg på andres bekostning – La noe gå ut over andre, og ha moro av det. 
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Morgendagen – 1. Dagen i morgen 2. den nærmeste fremtid; fremtiden 
Morgenstund har gull i munn – Morgentimene er den beste tiden for visse gjøremål. 
Morn da Jens / morna, Jens – 1. Opprinnelig kjent fra en hilsen til en død i kista 2. 
brukes for å utrykke glede over å bli kvitt noen; (jf, en pikenes jens).  
Mot all sunn fornuft – På en uklok el. ufornuftig måte; på idiotisk vis.   
Mot alle odds – Til tross for forhåndsutsiktene el. spådommene; (jf, ha alle odds mot 
seg); (jf, tale noen / noe midt imot); (jf, satse på feil hest). 
Mot bedre vitende – (Tale el. handle) på tross av kjennskap til kjensgjerningene el. 
sakens rette sammenheng; (jf, vel vitende); (jf, handle i god tro).  
Mot sin vilje – (Måtte gjøre noe) motvillig; med ulyst el. sorg; (jf, bite noe i seg). 
Motta noe med blandede følelser – Jf, med blandede følelser; (jf, føle seg frem). 
Motta noen / noe med åpne armer – 1. Ønske noen hjertelig og gjestfritt velkommen 
2. mota noen / noe med stor glede; (jf, hilse noen / noe velkommen).   
Mukke – Mumle misfornøyd; gjøre innvendinger; kny; protestere; (jf, uten å mukke). 
Mumle i skjegget – 1. Snakke lavt og utydelig 2. gi utrykk for noe på en bevisst 
utydelig el. indirekte måte; (jf, smile i skjegget); (jf, en strid om pavens skjegg).  
Munnen løper av med noen – 1. Noen plaprer bare i vei 2. noen kommer til å si noe 
som man etterpå angrer; (jf, kunne ha bitt tunga av seg); (jf, plapre ut med noe). 
Munnen står ikke stille på noen – Noen snakker hele tiden; (jf, kjeften går som en 
kvern på noen); (jf, snakke opp ad stolper og ned ad vegger (om noe)). 
Munnhugges (med noen) / de to ble stående der og munnhugges – Skjennes, kjekle el. 
krangle, (ofte langvarig og om ubetydelige ting); (jf, være bitre fiender).  
Mure seg inne – Isolere seg; unngå el. avskjære seg kontakt med omverden; (også, 
mure noen inne); (jf, ikke være lett å bli klok på); (jf, en eremitt); (jf, en ensom ulv).  
Murre i krokene – Gi lavmælt uttrykk for sin utilfredshet; (jf, skumle om noen / noe). 
Musa som brølte – Brukes om noen som lover mer enn man kan holde el. som tar for 
store ord i sin munn; (jf, gape for høyt); (jf, love (noen) gull og grønne skoger). 
Mutters alene – (Stå / være) helt alene; for seg selv; alene igjen; forlatt. 
My foot (eng) – Brukes når man ikke tror på det en person nettopp har fortalt; ikke 
mulig; utrolig; (jf, den må du (dra) lenger ut på landet med). 
Mye skrik og lite ull – Store anstrengelser uten nyttige resultater; mye oppstyr uten 
særlig grunn; (jf, ikke være noe å gjøre vesen av); (jf, være av samme ulla). 
Mye står på spill – Man risikerer mye ved et eventuelt tap; (jf, spille høyt spill).  
Mye vann har rent i havet siden …  – Det er lenge siden; mye har endret seg; det er 
historie nå; (jf, de sju hav); (jf, ta seg vann over hodet); (jf, himmel og hav). 
Mye vil ha mer – Brukes ofte om grådige (velhavende) personer el. noen som aldri 
synes å få nok; (jf, ville ha både i pose og sekk); (jf, grafse til seg (noe)). 
Myrde noen med blikket – Se rasende på noen; vise at man er fly forbannet på noen; 
(jf, om blikk kunne drepe); (jf, halshugge noen / noe); (jf, jeg skal slå deg flat). 
Mørke skyer i horisonten – 1. Tegn på regn el. uvær 2. tegn på at noe faretruende el. 
ubehagelig er på vei; (jf, trekke opp til uvær); (jf, over alle blåner). 
Mørkets fyrste – Djevelen; satan, (som råder i det ytterste mørke). 
Mørklegge noe – 1. Fjerne alt lys el. tildekke noe 2. unnlate el. nekte å gi 
offentligheten kjennskap til noe; tilsløre noe; (jf, holde tann for tunge).  
Mørkt som i en sekk – Bekmørkt; (jf, ikke se en hånd for seg); (jf, svarte natta).  
Møte en kald skulder – Jf, få en kald skulder; (jf, fryse ut noen); (jf, fryse til is). 
Møte en mur av taushet – Ikke få den minste tilslutning el. støtte; bli totalt ignorert el. 
motarbeidet; (jf, en vrangvilje); (jf, ikke få snøret i bånn); (jf, bli uglesett). 
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Møte noen på halvveien – Jf, møtes på halvveien; (jf, være imøtekommende). 
Møte seg selv i døra – Si el. gjøre noe som ikke er i samsvar med noe man har gjort 
el. sagt før; komme i strid med egne meninger; (jf, gjøre kuvending). 
Møte sin overmann – Jf, finne / møte sin overmann; (jf, ingen over, ingen ved siden). 
Møte sin skaper – Dø; gå bort; (jf, vandre heden); (jf, forlate denne verden). 
Møte sitt Waterloo – Lide et avgjørende nederlag; (jf, få dødsstøtet). 
Møte veggen – 1. Plutselig gå tom for krefter; bli fysisk utmattet, (idrettsutøver) 2. bli 
psykisk utslått; ikke orke mer; (jf, gå på en smell); (jf, gå på veggen). 
Møtes i ringen – 1. Møtes til boksekamp 2. møtes til konkurranse el. diskusjon. 
Møtes på halvveien – Inngå et kompromiss; fire el. gjøre innrømmelser, (for å få en 
avtale i stand); (jf, hverken helt eller halvt); (jf, en halvhjertet innsats). 
Møtes til holmgang – Jf, gå holmgang med noen; (jf en holmgang). 
Må man, så må man – Man må bare finne seg i det man ikke kan komme unna. 
Må vite / jeg ble trøtt, må vite – Kan du vel skjønne; kan man tenke; ser du; selvsagt. 
Målbinde noen – 1. Sette noen fast i en diskusjon; gjøre noen opprådd for svar 2. få 
noen til å tie; (jf, stoppe munnen på noen); (jf, ikke ha ord). 
Måle krefter med noen – Prøve sin styrke el. dyktighet mot noen i konkurrere el. l.  
Måle noen / noe med samme alen – Bedømme el. behandle noen / noe likt el. på 
samme måte, (selv om det ikke er rimelig); (jf, det er forskjell på folk). 
Måle noen med sin egen alen – Bedømme el. behandle noen ut fra seg selv, sine egne 
kriterier og forutinntatte meninger; (jf, der er en verden til forskjell). 
Måle noen med øynene – Se kritisk granskende på noen; (jf, ta noen i øyesyn). 
Måle noen opp og ned – 1. Se kritisk el. spørrende på noen 2. betrakte noen med 
interesse; (jf, ikke vite hva man skal tro); (jf, se ut som et spørsmålstegn). 
Måle noen skjeppen full – La noen få høre sannheten, uten omsvøp; (jf, fortelle noen 
et sannhetens ord); (jf, sette sitt lys under en skjeppe).  
Målet er fullt – Grensen er nådd; nå må det være slutt; nå får det være nok; (jf, 
begeret er fullt); (jf, nå er det nok); (jf, måle noen skjeppen full). 
Målet helliger middelet – Jf, hensikten helliger middelet; (jf, vite råd for uråd). 
Måtte / skulle ha noe inn med teskje – Jf, få noe inn med teskje. 
Måtte / skulle til pers – 1. Være nødt til å gjennomgå noe ubehagelig, (hard 
behandling el. krevende utfoldelse) 2. måtte bøye seg, gi seg, (jf, falle til fote). 
Måtte bite i gresset – Jf, bite i gresset; (jf, krype til korset). 
Måtte bite noe i seg – Jf, bite noe i seg; (jf, måtte finne seg i noe). 
Måtte bæres ut (med føttene først) – Brukes for å uttrykke at noen først forlater et sted 
el. holder opp med noe når man blir tvunget til det av andre el. dør. 
Måtte bøte for noe – Måtte lide for noe; måtte unngjelde for noe; (jf, bøte for noe). 
Måtte ete sine ord – Jf, ete sine ord; (jf, trekke sine ord i seg (igjen)). 
Måtte fanden ta deg – Jf, fanden ta deg; (jf, dra til helvete); (jf, fanden gale meg). 
Måtte finne seg i noe / det må du pent finne deg i – Måtte godta el. akseptere noe.  
Måtte gjennom en skjærsild / hun måtte gjennom en skjærsild av anger og 
selvbebreidelser – Måtte gjennom en tilstand med midlertidig lidelse el. elendighet. 
Måtte gni seg i øynene / jeg måtte nesten gni meg i øynene – Ikke riktig tro hva man 
ser (el. hører); bli svært overrasket, (oftest positivt); (jf, ikke tro sine egne øyne). 
Måtte gudene stå oss / deg bi – Brukes som ønske om hell og lykke for noen; måtte vi 
/ du ha nødvendig medgang el. lykkes, (med noe bestemt); (jf, ha medvind).   
Måtte gå fra hus og hjem – Bli tvunget til å selge sitt hjem, (av økonomiske grunner). 
Måtte gå med uforrettet sak – Måtte gå uten å ha fått ordnet el. oppnådd det man ville. 
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Måtte ha det inn med teskje – Jf, få noe inn med teskje; (jf, gi noen noe inn med t). 
Måtte ha luft (for noe) – Ha behov for fritt og uhemmet å gi uttrykk for sine følelser 
el. holdninger, (særlig ergrelse el. frustrasjon) (over noe); (jf, gi noe luft).  
Måtte klype / knipe seg i armen – Jf, klype / knipe seg i armen. 
Måtte krype til korset – Jf, krype til korset; (jf, gjøre knefall for noen / noe). 
Måtte opp i ringene – Måtte øke innsatsen; måtte forbedre sitt prestasjonsnivå.  
Måtte se langt etter noe – Jf, se langt etter noen / noe; (jf, det kan du bare glemme).  
Måtte se noe i øynene – 1. Måtte være forberedt på noe 2. måtte innse el. innrømme 
noe; (jf, skjønne tegningen); (jf, få øynene opp for noe); (jf, en øyensten). 
Måtte si / vinke farvel til noe – Erkjenne å ha lidd et (økonomisk) tap el. mistet en 
mulighet; ikke (kunne) få el. oppnå noe bestemt; (jf, si takk og farvel til noe). 
Måtte svelge noe – Måtte godta el. akseptere noe, (uten motforestillinger), (f eks. en 
ydmykelse); (jf, den bitre sannhet); (jf, finne seg i noe). 
Måtte svelge sin stolthet – Måtte undertrykke sin stolthet; ignorere el. fortrenge all 
skamfølelse hos seg selv; (jf, svelge (all) sin stolthet); ((også, såre noens stolthet).  
Måtte ta til takke med noe – Måtte nøye seg med noe; måtte avfinne seg med noe mer 
beskjedent el. mindre godt; (jf, ikke ta det / noe (så) tungt). 
Måtte til pers – Jf, måtte / skulle til pers; (jf, ikke dø i synden). 
Måtte trekke / hale ordene ut av munnen på noen – Brukes for å uttrykke at noen er 
svært vanskelig å snakke med el. lite pratsom; (jf, være en mann av få ord). 
Måtte tro om igjen / tror du det er billig i Sverige, må du tro om igjen – Måtte innse at 
man har hatt feil oppfatning el. tatt grundig feil av noe; (jf, tenke i nye baner).  
Måtte ut med språket / ut med språket – 1. Måtte komme frem med sin viten, (jf, 
spytte ut) 2. måtte tilstå el. innrømme noe; måtte fortelle sannheten. 
Måtte velge mellom pest og kolera – Måtte velge mellom to onder; måtte velge 
mellom to like ubehagelige muligheter; (jf, sky noen / noe som pesten). 
Måtte vente til det gror mose på en / må jeg vente til det gror mose på meg – Måtte 
vente veldig lenge; (jf, i sju lange og sju brede); (jf, i evigheter). 
Måtte vri nøkkelen om – Måtte lukke el. avslutte sin virksomhet, (pga. øk vansker). 
N - te – Brukes om nr. n i en rekkefølge, opphøyelse i n. potens el. et tall som varierer 
fra gang til gang, men er kjent i det enkelte tilfelle, (jf, for n-te gang).   
Nakkehårene reiser seg på noen – Brukes for å uttrykke at noen blir sterkt begeistret, 
redd el. sjokkert; (jf, få håret til å reise seg); (jf, bli / være dypt rystet). 
Narr meg ikke til å le – Brukes ironisk el. hånlig om noe man ikke tror på el. slett ikke 
er enig i; dette er for dumt; (jf, nei, den er for tjukk); (jf, le seg i hjel).  
Narre (noen) april – Innbille noen noe den 1. april, og deretter triumferende si 
«aprilsnarr»; (jf, narre noen opp i stry); (jf, lure noen); (jf, en lurendreier). 
Narre noe på noen – Lokke noen til å kjøpe el. overta noe, (ved falske opplysninger).  
Narre noen opp i stry – Narre el. lure noen grundig (så vedkommende får problemer); 
(jf, føre noen bak lyset; (jf, lure noen trill rundt); (jf, en bløffmaker); (også: lure n …). 
Natt og dag / jeg tenker på henne natt og dag – Døgnet rundt; hele tiden; uavbrutt.  
Naturen går over opptuktelsen – De naturlige tilbøyeligheter er sterkere enn de 
hemninger el. grenser oppdragelsen har skapt, (brukes ofte i erotisk sammenheng). 
Naturens luner – Brukes om det uforutsette el. skiftende som skjer i naturen; 
naturkreftenes spill; (jf, kjempe mot naturkreftene); (jf, et lune / lune). 
Naturens muntre sønn – Brukes om mann el. gutt med et glad og ukomplisert vesen.   
Navnet skjemmer ingen – Det betyr ikke noe hva noen / noe heter, (det er helt andre 
ting det komme an på); (jf, sette navn på noe); (jf, nevne noen / noe ved navn). 
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Ned ad bakke – Jf, det går ned ad bakke med / for noen / noe; (jf, bukke under (for)). 
Nedlegge veto / hun la ned veto mot ny fisketur (2) – 1. Hindre et vedtak el. forkaste 
et lovforslag 2. ikke tillate noen å gjøre noe spesielt; nekte noen noe; (jf, njet (rus)).  
Nedsable noen / noe / romanen ble nedsablet av pressen (2) – 1. Hogge ned noen med 
sabel 2. omtale noen / noe på en svært negativ måte; kritisere noen / noe sterkt 3. 
vinne stort over noen i sport; (jf, knuse noen / noe); (jf, slakte noen / noe). 
Nei, nå må vi / nei, nå må vi gå – Brukes som påminnelse, (mest til seg selv). 
Nei og atter nei – Brukes forsterkende i nektende uttrykk el. avslag; absolutt ikke; 
overhodet ikke; (jf, ikke snakk om); (jf, det kommer ikke på tale); (jf, njet (rus)).  
Nei og nei / nei (og nei) så fin hun er / nei og nei, det var da trist – Brukes som 
uttrykk for følelsesutbrudd, (positivt el. negativt); jøss; (jf, du stor tid).  
Nei så menn / nei så menn om jeg vil – Brukes forsterkende som avslag; overhodet 
ikke; (jf, nei, vet du hva); (jf, det kommer ikke på tale). 
Nei, den er for tjukk – Nei, den biter jeg ikke på; kom ikke med den; tror du jeg er 
helt dum; (jf, den må du (dra) lenger ut på landet med).  
Nei, er du gal – Jf, nei, takk sann; (jf, ja, er du gal); (jf, være gal). 
Nei, hør nå her – Nei, nå får det være nok; nå må du gjøre som jeg sier. 
Nei, nei / nei, nei, det nytter ikke – Brukes som uttrykk for resignasjon; det er ikke 
noe å gjøre noe med; da får vi bare slutte el. gi opp; (jf, kaste inn håndkledet).  
Nei, nå får det være nok – Nå finner jeg meg ikke i det lenger; nå orker jeg ikke mer. 
Nei, nå gir jeg meg (levende) over – 1. Jeg er mektig imponert 2. jeg er dypt sjokkert. 
Nei, nå står ikke verden til påske – 1. Dette var helt uventet; for en (gledelig) 
overraskelse 2. dette er det verste jeg har hørt; dette er for ille. 
Nei, nå tror jeg ikke mine egne øyne – Dette er for godt til å være sant; (jf, nå gir jeg 
meg levende over); (jf, nei, nå står ikke verden til påske).  
Nei, si det – Jf, ja si det; (jf, hvem vet); (jf, det er ikke godt å vite). 
Nei, så synd – Det var sørgelig; det var leit å høre; det var dumt. 
Nei takk – Brukes for høflig å uttrykke takknemlighet over et tilbud som man har fått, 
men ikke ønsker å ta imot; (jf, takk som byr); (jf, takk som spør); (jf, ja takk). 
Nei, takk sann – Brukes forsterkende; det er slett ikke aktuelt; overhodet ikke.  
Nei, var det likt seg – Det kunne jeg tenkt meg; aldri i verden; på ingen måte.  
Nei, vet du hva – Brukes for å uttrykke misnøye med samtalepartnerens handling el. 
idé; ikke tale om; den er for drøy; (jf, nei, ærlig talt); (jf, hva i herrens navn). 
Nei, ærlig talt – Jf, nei hør nå her; (jf, nei, vet du hva); (jf, ærlig talt).   
Nekte blankt / plent – Avvise kategorisk; avslå fullstendig; overhodet ikke ville noe. 
Nekte til man blir blå i trynet – Jf, nekte blankt / plent; (jf, til man blir blå i trynet). 
Nervene spilte meg et puss – Nervene lurte meg, så jeg ikke hadde full kontroll; (jf, 
spille noen et puss); (jf, ha nervene utenpå); (jf, ha nerver av stål). 
Nervene står på høykant – Jf, hennes nerver står på høykant; (jf, på høykant). 
Nesten skyter / slår ingen mann av hesten – Hvis man har bommet el. lidd nederlag, er 
det likegyldig hvor mye el. lite man har feilet; det hjelper ikke at man lyktes nesten; 
halvveis gjerning, det som ikke er helt fullbyrdet, blir uten virkning. 
Nette – 1. Gjøre nett og fin, (lite brukt) 2. sende ballen i nettet; lage mål; score. 
Nettet snører seg sammen (om noen) – Noen er i ferd med å bli avslørt el. overlistet.   
Nevne noe / barnet / tingene ved sitt rette navn – Jf, kalle noe ved sitt rette navn. 
Nevne noen / noe ved navn – Uttrykkelig angi navnet på noen / noe; (jf, med / ved 
navns nevnelse); (jf, sette navn på noe); (jf, navnet skjemmer ingen). 
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Niks / vi fikk niks glede av turen (1) – 1. Ikke noe, (jf, null og niks) 2. nei, (som 
utropsord); (jf, null komma nikks); (jf, nei og atter nei).  
Nissen følger med på lasset / flytter med – Det uheldige man ville komme bort fra 
følger med; selvforskyldte problemer forfølger en om man bare flykter fra dem, (i 
stedet for å finne deres egentlige årsak); (jf, en nisse). 
Njet (rus) – 1. Brukes som et kraftig nei (ofte i egne replikker) 2. uttrykk for et veto. 
NN / (nomen nescio (la)) – Brukes om en person man ikke kjenner el. ikke vil nevne 
el. si navnet på; (jf, en persona none grata); (jf, ikke ville ta i sin munn).  
No hard feelings (eng) / han dro uten noen hard feelings (2) – 1. Brukes som utsagn 
el. enighet med noen om ikke å være sint el. bitter for noe 2. intet nag, ingen bitterhet.  
Noe banker på døra – Noe er i utvikling el. ankomst; noe vil snart skape endringer, (f 
eks. en ny tid); (jf, noen banker på døra); (jf, døren er / står alltid åpen). 
Noe brenner noen på tunga – Det er noe som man er svært ivrig etter å fort*elle, 
snakke om el. spørre om, (f eks. en nyhet); (jf, brenne etter å). 
Noe brenner seg inn på netthinnen – Noe (man ser) gjør et sterkt inntrykk, som er 
vanskelig å riste av seg; (jf, huske noe som det var i går). 
Noe brer seg / går som en løpeild – Noe spres el. brer seg raskt (og over et stort 
område); (f eks. nyheter el. rykter); (jf, spre seg som ringer i vannet). 
Noe brer seg som præriebrand / steppebrann – Noe spres el. brer seg svært hurtig el. 
uten å kunne stanses, (f eks. om nyhet, rykte el. sykdom).  
Noe bryter ut i lys lue – Jf, bryte ut i lys lue; (jf, slå ut i lys lue).  
Noe bærer frukt / frukter / tiltakene viser seg å bære frukt – Noe gir resultat; noe 
lykkes el. blir realisert; (jf, bære frukt / frukter); (jf, som man sår, skal man høste). 
Noe er (som) en lukket bok (for noen) – Noe er fullstendig ukjent el. 
ugjennomskuelig for noen; noe er noe man overhodet ikke har forstand på; (jf, noe er 
et lukket land (for noen)); (jf, være som en åpen bok). 
Noe er / kan komme på tale – 1. Noe blir nevnt, omtalt el. diskutert 2. noe er / kan 
være en mulighet; noe kan bli virkeliggjort; (jf, være på tale) (jf, være på talefot). 
Noe er / setter prikken over i` en – Noe er det som (fremragende) fullender noe; noe 
gjør noe perfekt el. fullkomment; (jf, være kronen på verket). 
Noe er / står i fullt flor – 1. Noe blomstrer for fullt, (rosebusken) 2. noe er på 
høydepunktet i sin utvikling el. utbredelse; (jf, ha en rosenrød fremtid). 
Noe er det rene / glade vanvidd – Noe er ren uforstand el. dumhet; noe er komplett 
tåpelig el. idiotisk; (jf, en galskap); (jf, det er mening i galskapen). 
Noe er en fjær i hatten (for / på noen) – Noe er en anerkjennelse, utmerkelse el. triumf 
for noen; noe er noe man kan være stolt av; (jf, være en fjær i hatten). 
Noe er et (avgjørende / viktig) skritt på veien (til noe) – Noe er en (avgjørende / 
viktig) handling for utviklingen mot noe; (jf, ta et langt steg fremover). 
Noe er et kors for tanken – 1. Noe er vanskelig å fatte 2. noe bryter med ens tilvante 
forestillinger; (jf, et tankekors); (jf, være vanskelig å svelge). 
Noe er et lukket land (for noen) / for døve er dette lukket land (2) – 1. Brukes om et 
land man ikke kan reise inn i 2. brukes om noe man ikke har adgang til el. noe som er 
ukjent el. uforståelig (for en); (jf, være som en lukket bok (for noen)). 
Noe er et skår i gleden – Noe ubehagelig el. kjedelig ødelegger el. demper en god 
stemning el. utvikling; (jf, malurt i begeret); (jf, det er meg en stor glede). 
Noe er et slag i ansiktet (på noen / noe) – 1. Noe er en grov (og uventet) krenkelse (av 
noen / noe) 2. noe er et overraskende tap el. nederlag; (jf, et slag i ansiktet).  
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Noe er et slag i luften – Noe er en virkningsløs handling; noe er et halvhjertet forsøk; 
noe er et meningsløst forsøk på å endre noe; (jf, være helbom). 
Noe er et slag under beltestedet – Noe er en ufin og sårende beskyldning; noe er et 
tarvelig el. unfair angrep; (jf, noe er under beltestedet).  
Noe er et tankekors / at valget falt på ham er et tankekors – Noe er overraskende og 
vanskelig å fatte; noe bryter helt med tilvendte forestillinger; noe rimer ikke.  
Noe er et tveegget sverd – Jf, et tveegget sverd; (jf, svinge øksa).  
Noe er for mye av det gode / denne varmen er nesten for mye av det gode – Noe er 
overdrevet el. for mye, (i hyppighet, omfang el. kvalitet); (jf, gå for vidt). 
Noe er gangbar mynt – Jf, være gangbar mynt; (jf, gå som varmt hvetebrød).  
Noe er godt som gull – Noe er nok el. tilfredsstillende; noe er knallbra; (jf, noen er 
god som gull; (jf, det er ikke gull alt som glimrer); (jf, gå for gull). 
Noe er grepet ut av løse lufta – Noe er oppdiktet el. fri fantasi; noe har ikke hold i 
virkeligheten; (jf, være løgn fra ende til annen).  
Noe er helt bort i natta / dette forslaget er helt bort i natta – Noe er helt meningsløst, 
idiotisk el. feilaktig; (jf, være helt vilt); (jf, det / noe er det rene vanvidd).   
Noe er helt bånn / programmet var helt bånn – Noe er svært dårlig el. elendig; (jf, 
være bånn i bøtta); (jf, ikke være verdt papiret det er skrevet på).  
Noe er helt i det blå / ny skole er helt i det blå – Noe er helt uvisst; (jf, ut i det blå). 
Noe er helt rått / sistehoppet hans var helt rått (2) – 1. Noe er ikke kokt el. stekt 2. noe 
er utrolig (godt prestert); noe er fenomenalt; (jf, noen er helt rå).    
Noe er himmelropende / en himmelropende urett (1) – 1. Noe er svært opprørende el. 
innlysende urettferdig 2. brukes forsterkende; veldig, (f eks. himmelropende tåpelig). 
Noe er hårreisende / hun har hårreisende meninger (2) / fransken hans er hårreisende 
dårlig (3) – 1. Noe gjør noen redd el skrekkslagen 2. noe gjør noen opprørt el. 
sjokkert 3. noe er helt forferdelig; (jf, hårene reiser seg på noens hode).   
Noe er i gjære – Jf, det er noe i gjære; (jf, noe er under oppseiling). 
Noe er i havn / to meter til så er lasten trygt i havn (2) – 1. Noe er på plass, oppnådd 
el. ferdig 2. noe er på et sikkert sted; noe er i en trygg tilstand; (jf, bringe noe i havn).    
Noe er i støpeskjeen – 1. Noe er under forberedelse 2. noe er i ferd med å bli utformet 
el. omarbeidet; (jf, være i støpeskjeen); (jf, være i full sving). 
Noe er ikke noen spøk – 1. Noe er en alvorlig sak 2. noe er svært anstrengende. 
Noe er ikke til å spøke med – Jf, ikke være til å spøke med; (jf, spøk til side). 
Noe er ikke verdt det papiret det er skrevet på – Jf, ikke være verdt det papir det er 
skrevet på; (jf, la noe gå i søppelkassen); (jf, ikke være verdt to sure sild). 
Noe er ingen spøk – Jf, noe er ikke noen spøk; (jf, ikke være til å spøke med). 
Noe er klappet og klart – Jf, være klappet og klart; (jf, gå til dekket bord).  
Noe er klart som dagen – 1. Noe er helt klart og tydelig, (å se) 2. noe er fullstendig 
åpenbart el. innlysende; (jf, noe ligger opp i dagen); (jf, en dagdrømmer). 
Noe er lett som fot i hose – Jf, gå som fot i hose; (jf, passe som fot i hose). 
Noe er like om hjørnet – 1. Noe ligger i nærheten 2. noe vil skje i nærmeste framtid. 
Noe er mat for Mons – 1. Noe er en godbit el. et ønskemåltid 2. noe er noe å more seg 
med el. bryne seg på; (jf, en herrekost); (jf, være midt i blinken). 
Noe er på (litt) kanten – 1. Noe er på grensen til det usømmelige; noe er vel frekt 2. 
noe er ikke helt reglementert el. lovlig; (jf, gå over streken). 
Noe er på beddingen / en ny roman er på beddingen – Noe er under forberedelse, 
(som det knytter seg forventninger til); noe er i gang, (ikke helt ferdig). 
Noe er på gaten / siste blad allerede på gaten – Noe er kommet ut; noe er til salgs. 
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Noe er seigt som en skosåle – Noe er svært seigt el. nesten umulig å tygge. 
Noe er skåret over samme lest – Noe er bygd opp på samme måte; noe er frembrakt 
etter samme grunnprinsipp; (jf, skjære alle over en / samme lest). 
Noe er tungt / drøyt å svelge – Noe er vanskelig å godta el. akseptere; noe er vondt å 
innse; (jf, svelge); (jf, være tung å svelge); (jf, ikke være lett å fordøye). 
Noe er under beltestedet – 1. Noe er et tarvelig el. unfair angrep 2. noe er uanstendig 
el. sjofelt; (jf, et slag under beltestedet); (jf, ta mannen i stedet for ballen).  
Noe er under oppseiling – Noe er i vente; noe er i ferd med å skje el. under 
planlegging, (f eks. en konflikt); (jf, det brygger opp til noe).  
Noe faller / kommer i de gale hender – Jf, falle / komme i de gale hender. 
Noe faller i fisk – Jf, falle i fisk; (jf, ikke bli noe av); (jf, gå i vasken). 
Noe faller i noens hender / i hendene på noen – Noe kommer i noens besittelse el. eie. 
Noe faller noen inn – Jf, falle noen inn; (jf, et innfall); (jf, få en lys idé). 
Noe faller noen tungt for brystet – Noe vekker noens motvilje el. ubehag; noe virker 
uakseptabelt for noen; (jf, trykke noen til sitt bryst); (jf, nære en slage ved sitt bryst). 
Noe faller på steingrunn – Noe blir ignorert, overhørt el. ikke etterkommet, (f eks. råd 
el. formaninger); noe får ingen virkning; (jf, finne grobunn for noe). 
Noe faller til jorden – 1. Noe mislykkes el. forfeiles 2. noe blir ikke realisert el. 
iverksatt; (jf, gå i vaken); (jf, ikke bli noe av).  
Noe for enhver smak – Litt av hvert; mye forskjellig, (slik at alle kan finne noe de 
liker); (jf, smak og behag er forskjellig, (og kan ikke diskuteres)). 
Noe følger / kommer slag i slag – Noe kommer tett, rett etter hverandre; noe kommer 
i ett kjør; (jf, gå slag i slag); (jf, som perler på en snor). 
Noe får begeret til å flyte over – Jf, få begeret til å flyte over; (jf, begeret er fullt). 
Noe får bein å gå på – Jf, få bein å gå på; (jf, stå på egne bein). 
Noe får en bjelle til å ringe (hos noen) / medisinforbruket burde fått en bjelle til å 
ringe hos noen (3) – 1. Noe fremkaller et minne el. erindring om noe (hos noen) 2. 
noe gjør at man kommer i tanke om noe 3. noe gjør at man får mistanke om noe.  
Noe får noens tenner til å løpe i vann – Noe gir noen lyst til å få det, (ved tanke, 
omtale el. synsinntrykk); noe virker fristende el. innbydende på noen. 
Noe gir bakslag / å ofre familien for karrieren gir lett bakslag (2) – 1. Noe slår brått 
over i motsatt retning, (motor) 2. noe gir en negativ el. uønsket følge.   
Noe gir bonus – 1. Noe gir en økonomisk fordel, (særlig innsats som fører til ekstra 
lønn) 2. noe kommer som et (uventet) resultat el. utbytte; (jf, en bonus / bonus). 
Noe gir noen avsmak for noe – 1. Noe gjør at noen får ulyst el. antipati for noe 2. noe 
gir noen preg av ubehag; noe gjør at noen ikke vil være med på el. gjøre noe.  
Noe gir noen en vond smak i munnen – Noe gjør noen flau el. skamfull; (jf, bli / være 
pinlig berørt); (smake som oppvaskvann); (også, dårlig el. flau smak). 
Noe griper noen (om hjertet) – Noe gjør sterkt inntrykk på noen; noe beveger noen. 
Noe går etter noens hode – Noe skjer el. utspiller seg i samsvar med noens ønske el. 
vilje; (jf, være en mann / kvinne etter noens hjerte); (jf, ha et godt hode). 
Noe går i ball – Noe går i stå; noe går galt el. mislykkes; noe kommer ikke videre. 
Noe går i vasken – Noe blir ikke til noe; noe mislykkes; noe faller bort, (plan el. 
opplegg); (jf, falle i fisk); (jf, gå på trynet); (jf, det blir ikke noe av). 
Noe går noen hus forbi – 1. Noen legger ikke merke til noe, (som skjer) 2. noen får 
ikke tak i noe, (som blir sagt); (jf, ikke høre et pip); (jf, ikke ha øyne i nakken). 
Noe går noen i blodet / det er gått meg i blodet – Noe blir en inngrodd vane hos noen; 
noe blir en fast del av noens karakter el. natur; (jf, gå i blodet). 
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Noe går noen nær – Noe påvirker noen voldsomt; noe rører noen dypt; (jf, ta seg nær 
av noe); (jf, legge noe på seg); (jf, være trist til mote). 
Noe går noen til hjertet – Noe griper, beveger el. rører noen. 
Noe går noen til hodet – Noe ødelegger noens dømmekraft; noe gir noen en falsk 
fornemmelse av betydningsfullhet; noe gjør noen innbilsk, (ofte pga. suksess). 
Noe går noens nese forbi – 1. Noe kommer ikke noen til gode; noe tilfaller ikke noen 
likevel 2. noe passerer uten at man får snust det opp, (jf, få snusen i noe).  
Noe går opp i røyk – 1. Noe brenner opp 2. noe blir ikke til noe; noe mislykkes, (f 
eks. en plan el. forventning) 3. noe forsvinner sporløst, (på mystisk vis). 
Noe går over / overgår noens forstand – Noe er umulig å forstå for noen (bestemt); 
noe er helt ufattelig for vedkommende; (jf, jeg kan ikke fatte og begripe at). 
Noe går over all sunn fornuft – 1. Noe er veldig dumt el. idiotisk 2. noe er overilt el. 
svært korttenkt; (jf, gjøre noe med hodet under armen). 
Noe går over alle støvelskaft – Noe går aldeles for vidt; noe går langt ut over 
rimelighetens grenser; (jf, være helt vilt), (jf, gjøre vei i vellinga). 
Noe går over hodet på noen – 1. Noe blir ikke forstått av noen; noe ligger for høyt for 
noen 2. noe unngår noens oppmerksomhet; noen biter ikke merke i noe, (som sies). 
Noe går over styr – 1. Noe går over ende; noe ender med krakk el. konkurs 2. noe får 
en brå ende; noe tar (plutselig) slutt, (f eks. forlovelsen); (jf, sette noe over styr). 
Noe går på lykke og fromme – Jf, gjøre noe på lykke og fromme. 
Noe går på skeive – Noe går galt el. dårlig; noe mislykkes; (jf, gå rett vest). 
Noe går sin gang – Noe er i normalt gjenge; noe forløper på sin vanlige måte. 
Noe går sin skjeve gang – Noe utvikler seg el. forløper på en tilfeldig (og som regel 
litt uheldig) måte; (jf, gå sin skjeve gang); (jf, det humper og går).  
Noe går som varmt hvetebrød – Noe er svært etterspurt og lett å omsette; noe blir 
solgt hurtig og i stor mengde el. stort antall; (jf, gå som hakka møkk). 
Noe har ikke noe for seg – 1. Noe er ikke riktig; noe stemmer ikke overens med 
virkeligheten, (om rykte) 2. det er det ikke noe å vinne på, (å gjøre noe bestemt).   
Noe har null interesse / verdi – Noe har ikke den minste interesse / verdi; (jf, en null).  
Noe har overlevd seg selv / OL har overlevd seg selv – Jf, ha overlevd seg selv. 
Noe henger høyt / St. Olavsorden henger svært høyt – 1. Noe henger høyt over 
bakken 2. noe er vanskelig å oppnå; noe gir stor prestisje. 
Noe henger i / forkjølelsen henger i – Noe holder seg, varer el. vil ikke gi seg; (jf, 
noen henger i); (jf, (jf, henge i stroppen); (jf, henge sammen som erteris / erteriset). 
Noe henger over noens hode som et damoklessverd – Noe utgjør en konstant 
ubehagelig mulighet, trussel el. fare som kan bli virkelighet og ramme noen når det 
skal være; (jf, et damoklessverd); (jf, ha noe hengende over seg). 
Noe holder stikk – Noe viser seg å være sant el. riktig; noe viser seg å svare til det 
som var blitt sagt (jf, gi noen et stikk); (jf, stikke nesen / snuten frem). 
Noe hviler på noens skuldre / skuldrer – Noen har påtatt seg el. blitt pålagt et (tungt) 
ansvar el. en viktig oppgave; (jf, legge noe på noens skuldre). 
Noe hører til dagens orden / i denne byen høre drap til dagens orden – Noe er gjengs 
el. vanlig; noe forekommer ofte; noe er alminnelig utbredt nå for tiden. 
Noe i den dur – Noe i den retning; noe i den stilen; og så videre; (jf, i samme dur). 
Noe inn i hampen – Noe vanvittig; helt meningsløst; (jf, bort i hampen). 
Noe inneholder (en god del) sprengstoff – Noe (f eks. et forslag el. en tale) inneholder 
noe som kan fremkalle uenighet, forargelse el. skandale; (jf, et sprengstoff). 
Noe kildrer noens gane – Noe skjerper noens appetitt; noe smaker særdeles godt.   



                                                               
 

442 

Noe kom rekende på en fjøl – Jf, komme rekende på en fjøl; (jf, flat som en fjøl). 
Noe kommer (rett) fra hjertet – Noe er oppriktig og alvorlig ment; noe er dypt følt. 
Noe kommer for en dag / dagens lys – 1. Noe dukker opp el. viser seg 2. noe (skjult 
el. hemmelig) blir avdekket el. avslørt; (jf, bringe noe for en dag / dagens lys). 
Noe kommer i de rette hender – Jf, komme i rette hender; (jf, ha frie hender). 
Noe kommer i gale hender – Jf, falle / komme i de gale hender; (jf, ha rene hender). 
Noe kommer noen / noe til gode – Noe er el. blir til fordel el. gunst for noen / noe. 
Noe kommer noen for øre – Noe kommer til noens kjennskap; noen hører noe ved en 
tilfeldighet, (særlig om rykte), (jf, det er kommet meg for øre at …). 
Noe kommer noen i hende – Noe kommer i noens besittelse el. eie, (ofte tilfeldig).  
Noe kommer og går / vinden kommer og går (2) – 1. Noe går att og fram; noe går i 
skytteltrafikk, (ferge) 2. noe er skiftende el. varierende; noe er ustabilt. 
Noe kommer som en bombe (på noen) – Noe kommer fullstendig uventet (på noen); 
noe virker svært sjokkerende el. sensasjonelt; (jf, slå ned som en bombe). 
Noe kommer som manna fra himmelen – Noe kommer som en uventet hjelp, trøst el. 
gave; man får plutselig noe som har vært sårt savnet; (jf, en reddende engel).  
Noe kommer til å stå noen dyrt / dette kommer til å stå deg dyrt – 1. Noe blir til skade 
for noen; noe straffer seg for noen 2. noen kommer til å få unngjelde for noe. 
Noe koster noen dyrt – 1. Noe er / blir svært dyrt for noen; noen taper mye penger på 
noe, (f eks. en feilsatsing) 2. noe blir til skade for noen; noe straffer seg.  
Noe krones med hell – Noe lykkes; noe avsluttes på en god el. vellykket måte. 
Noe kryper inn under huden på noen – Noe gjør dypt inntrykk på noen; noe fyller 
noens bevissthet helt; (jf, komme inn under huden på noen), (jf, få noe under huden).  
Noe legger seg som en klam hånd over noe – Jf, legge sin klamme hånd over noe. 
Noe lever i friskt minne – Noe huskes svært godt; noe er uforglemmelig; (jf, huske 
noe som det var i går); (jf, brenne seg fast i bevisstheten). 
Noe ligger bak (noe) – Jf, ligge bak; (jf, stå bak noen / noe); (jf, en bakmann). 
Noe ligger i kortene – Noe kan forutses; noe er underforstått el. klart; noe vil høyst 
sannsynlig skje el. inntreffe; (jf, ikke ligge i kortene); (jf, ha gode kort på hånda) 
Noe ligger i luften – 1. Noe (truende) kan fornemmes; noe er nært forestående 2. noe 
er nærliggende el. sannsynlig; noe er underforstått el. i samsvar med tidsånden. 
Noe ligger i noens hender / nå ligger saken i dine hender – Noe er overlatt til noen å 
styre el. bestemme over; noe er prisgitt noens vurdering el. avgjørelse. 
Noe ligger klart i dagen – Jf, noe ligger opp i dagen; (jf, være klar som dagen). 
Noe ligger noen i blodet / sang ligger henne i blodet – Noe er en del av noens karakter 
el. begavelse, (medfødt el. ervervet); (jf, ha det i blodet) (jf, gå noen i blodet). 
Noe ligger noen på hjertet – 1. Noen har stor trang til å snakke om noe 2. noe er svært 
viktig el. av stor betydning for noen; (jf, alt hva hjertet begjærer). 
Noe ligger noen på sinne / det ligger meg på sinne å … – Noe har stor betydning for 
noen; noe er maktpåliggende for noen; (jf, ha sine meningers mot). 
Noe ligger noen på tunga / kitsch ligger meg på tunga (2) – 1. Noen er nære på å 
huske noe 2. noen tenker spesielt på noe el. er nære ved å si det; (jf, ha noe på tunga).   
Noe ligger opp i dagen – 1. Noe er synlig på jordoverflaten 2. noe er helt tydelig el. 
innlysende; (jf, noe er klart som dagen); (jf, komme for en dag / dagens lys).   
Noe ligger over noens horisont / dette ligger langt over min horisont – Noe går ut over 
det noen vet, forstår el. interesserer seg for; (jf, ha en snever horisont). 
Noe ligner ikke grisen – Jf, det / noe ligner ikke grisen; (jf, drikke som et svin).  
Noe løper av med noen / sinnet løper ofte av med ham – Jf, la noe løpe av med seg. 



                                                               
 

443 

Noe løper noen i pennen – Noen kommer til å skrive noe uten å tenke særlig over det. 
Noe løper ut i sanden – Noe blir el. fører ikke til noe; noe ender uten noe resultat; noe 
ender i ingenting, (ofte pga. surr); (jf, stikke hodet i sanden). 
Noe muffens – Noe som ikke stemmer; noe mistenkelig; (jf, her er det noe muffens); 
(jf, ugler i mosen); (jf, her må det stikke noe under). 
Noe passer i noens kram – Noe stemmer med noens interesser, fagfelt el. ønsker; (jf, 
kunne sitt kram); (jf, ha flere / mange strenger å spille på).  
Noe rystes i sine grunnvoller – Noe rister i sitt fundament; noe vakler el. er i fare. 
Noe ser dagens lys – Noe bli offentliggjort; noe nyskapende blir presentert; noe blir 
tilgjengelig; (jf, noen ser dagens lys); (jf, komme for en dag / dagens lys).  
Noe setter sine spor (i noen / noe) – Noe gir varig innflytelse på noen / noe, (f eks. på 
utseende, karakter el. tilstand); (jf, sette dype spor etter seg). 
Noe sitter i veggene / her sitter historien i veggene – Noe preger atmosfæren; noe er 
typisk for et sted el. en institusjon; noe er vanskelig å endre; (jf, gå på veggen). 
Noe sitter som klistret – 1. Noe sitter (fast), (f eks. skiene sklir ikke bakover) 2. jf, noe 
sitter som støpt 3. noe er preget i hukommelsen; noe er umulig å glemme.    
Noe sitter som spikret – Jf, sitte som spikret; (jf, noen / noe sitter / står som spikret) 
Noe sitter som støpt / kjolen sitter som støpt – Noe passer perfekt; noe har god 
passform; noe sitter tett inntil kroppen; (jf, være støpt i samme form).  
Noe skjærer noen i hjertet / det skar henne i hjerte å se sønnen så lei seg – Noe gjør 
noen trist el. lei seg; noe forferder noen; noe vekker noens medynk. 
Noe skjærer noen i ørene – 1. Noe er veldig høyt el. skjærende, (lyd) 2. noe lyder 
falskt el. disharmonisk 3. noe er vondt el. tragisk å høre.   
Noe skjærer noen i øynene / denne fargen skjærer meg i øynene (2) – 1. Noe virker 
skarpt el. blendende, (lys) 2. noe virker grelt el. for iøynefallende 3. noe virker 
påfallende el. svært negativt (på en), (f eks. alle skrivefeilene i denne boka).  
Noe skjærer seg – Noe går galt; noe slår feil; noe går i stå, (f eks. opplegget el. 
forholdet); (jf, skjære seg); (jf, gå til helvete); (jf, gå i vasken).   
Noe skurrer i noens ører / dette skurrer i mine ører – 1. Noe gir et disharmonisk 
lyduttrykk 2. noe virker lite troverdig 3. noe lyder ikke bra; noe vekker avsky. 
Noe skyter opp som paddehatter / butikksentrene skyter opp som paddehatter – Noe 
dukker hurtig opp, og får stor (og uønsket) utbredelse; (jf, bre seg).   
Noe smerter noen helt inn i hjerterota – Noe oppleves som helt grusomt; noe føles 
helt inn i sjelen; (jf, være hjerteskjærende); (jf, bli varm om hjerterota). 
Noe sprer seg som ringer i vannet – 1. Noe bli mer og mer omfattende; noe utvikler 
seg raskt og uimotståelig 2. noe bli fortalt videre fra person til person. 
Noe spøker i tankene – Noe ubehagelig dukker opp i tankene; en frykt el. uro er 
tilstede i bevisstheten; (jf, feie noe under teppet); (jf, et tankekors). 
Noe stiger noen til hodet – 1. Noe (alkoholen) gjør noen beruset 2. noe gjøre noen 
innbilsk, (jf, ha primadonnanykker); (jf, noe går noen til hodet).   
Noe stikker ikke så dypt / hans gudstro stikker ikke så dypt (1) – 1. Noe er ikke særlig 
grunnfestet 2. noe er ikke så alvorlig ment, (f eks. sinnet el. medfølelsen).  
Noe står for døren – Noe nærmer seg; noe kommer el. skjer snart; noe er nært 
forestående, (f eks. jula); (jf, være på trappene); (jf, være like om hjørnet).  
Noe står for noens egen regning / det som jeg nå har sagt står bare for min egen 
regning – Noe gjøres el. uttales på egne vegne; noe er noens helt personlige mening.  
Noe står i full blomst – 1. Noe blomstrer for fullt 2. noe er på et høydepunkt i 
utvikling el. utfoldelse; (jf, blomstre); (jf, slå ut i full blomst). 
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Noe står i hodet på noen / gutter er det eneste som står i hodet på henne – Noe opptar 
noen sterkt; noen er overdrevent ivrig med el. etter noe; (jf, ha hodet med seg). 
Noe står i noens / noes tegn / sommeren står i jazzens tegn – Noe er preget el. 
dominert av noen / noe; (jf, tegne godt / bra); (jf, tegne et glansbilde av noen / noe).   
Noe står og faller med noen / noe – Jf, stå og falle med noen / noe. 
Noe står og samler støv / disse bøkene står bare å samler støv – Noe blir (nesten) ikke 
brukt lenger; (jf, blåse støvet av noe); (jf, støvets år).   
Noe står prentet inn i minnet – Man husker noe svært godt; man kan aldri glemme 
noe, (jf, sitte som klistret); (jf, brenne seg inn på netthinna). 
Noe står på ende / aldershjemmet står på ende pga. kongens besøk – Noe er preget av 
uro el. hektisk aktivitet; noe (huset el. byen) er i fullt virvar; (jf, sette noe på ende). 
Noe står på spill / min ære står på spill – Noe er i fare for å gå tapt, noe er i risiko for 
å mistes el. ødelegges; (jf, mye står på spill), (jf, sette noen / noe ut av spill). 
Noe står skrevet i stjernene – Noe, (en hendelse el. situasjon) menes forutbestemt.  
Noe står svart på hvitt – Noe står nedskrevet el. trykt; noe kan bekreftes skriftlig; (jf, 
kunne se noe svart på hvitt); (jf, skrive seg inn i historiebøkene).  
Noe står å lese i noens ansikt – Noens tanker el. følelser kan tydelig sees på en, (f eks. 
angst, løgn el. hensikt); (jf, gjøre gode miner til slett spill).  
Noe svarer seg – Noe oppveier anstrengelsene el. omkostningene; noe lønner seg. 
Noe svever i det uvisse / turen svever ennå i det uvisse – Noe er usikkert el. ikke 
avgjort, (el. ikke meddelt); (jf, henge i en tynn tråd); (jf, være helt i det blå).    
Noe synker inn hos noen – Noe når frem til noens bevissthet; noe blir oppfattet og 
forstått av noen; (jf, ta noe inn over seg); (jf, skjønne tegningen).  
Noe så inn i granskauen, (granskogen) / noe så inn i granskauen dumt – Brukes som 
forsterkende uttrykk; fryktelig; helvetes; (jf, hvordan i innerste granskauen). 
Noe taler sitt tydelige språk – Noe fremgår tydelig; noe bærer bud om noe, (om 
handling el. faktum); (jf, tale sitt tydelige språk); (jf, det er ikke noe å ta feil av). 
Noe tar overhånd – Noe griper om seg; noe tiltar i for stor grad; noe blir for 
dominerende; (jf, gå over alle bredder); (jf, bre / spre seg som en præriebrann). 
Noe tjener noen / noe til ære – Noe regnes til fordel el. gunst for noen / noe; (jf, tjene / 
tale noen til ære; (jf, ære være (henne)). 
Noe treffer noen midt i hjerterota / det traff meg midt i hjerterota – Noe griper noen 
sterkt; noe får noen til å føle stor sympati for el. medynk med noen / noe.   
Noe trekker i langdrag – Noe trekker ut unødvendig lenge; noe blir forsinket el. halt 
ut, (f eks. møte el. sak); (jf, vare i sju lange og sju brede). 
Noe trosser enhver beskrivelse – Noe er så ekstremt at det nesten ikke kan beskrives 
med ord; noe overgår alt; (f eks. det mest groteske el. henrivende).  
Noe varmer noen om hjertet / noens hjerte / slikt varmer en fars hjerte – Noe fyller 
noen med glede, takknemlighet el. kjærlighet; (jf, bli varm om hjerterota). 
Noe vil ingen ende ta – Noe (virker som det) varer i det uendelige; noe slutter aldri; 
noe gir seg ikke; (jf, i evigheter); (jf, trekke i langdrag). 
Noe vinker i det fjerne / ære og berømmelse vinker i det fjerne – Noe svært 
tillokkende vil kunne inntreffe; noe fremstår som et attraktivt mål, (som er i ferd med 
å bli realisert); (jf, ha en rosenrød fremtid); (jf, fra fjern og nær). 
Noe vinner gjenklang hos noen – Noe vinner forståelse el. sympati hos noen; noe får 
respons el. tilslutning hos noen; (jf, vekke gjenklang); (jf, finne klangbunn (for noe)).    
Noe vokser ikke på trær – Noe er svært sjelden; noe forekommer ikke ofte; noe er 
vanskelig å skaffe; (jf, intet tre vokser inn i himmelen).    
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Noe vokser noen over hodet – Noe tar makten fra noen; noe blir for omfattende til at 
man kan klare det; noe blir uoverskuelig for noen, (oppgavene el. pliktene). 
Noe å bite i – Jf, få / ha noe å bite i; (jf, få noe å bryne seg på) 
Noen / noe blir noens død / hun blir min død – Noen / noe er så uoverkommelig el. 
irriterende at man nesten ikke kan klare det el. holder det ut; (jf, ta sin død av noe). 
Noen / noe blir sett skjevt til – Jf, se skjevt til noen / noe; (jf, ergre seg skakk). 
Noen / noe driver noen til vanvidd – 1. Noen / noe plager el. irriterer noen grenseløst 
2. noen skjønner ikke el. finner ikke ut av noe; (jf, drive noen fra vettet). 
Noen / noe er en pest og en plage (for noen) – Noen / noe er til slit, ubehag el. 
irritasjon (for noen); (jf, hate noen / noe som pesten); (jf, plage livet av noen).   
Noen / noe er en saga blott – Jf, være en saga blott; (jf, være blott til lyst).  
Noen / noe er en torn i øyet på noen – Noen / noe er en (konstant) kilde til 
misunnelse, ergrelse el. uvilje; (jf, ha et horn i siden til noen). 
Noen / noe er et hår i suppa – Jf, være et hår i suppa (for noen); (jf, en suppe). 
Noen / noe er et kapitel for seg (selv) – Noen / noe er noe helt spesielt; noen / noe kan 
det sies mye merkelig, kjedelig el. ubehagelig om; (jf, et svart kapitel). 
Noen / noe er kommet til veis ende – Jf, være ved veis ende; (jf, bane seg vei). 
Noen / noe er mosegrodd – Jf, være mosegrodd; (jf, befinne seg i steinalderen). 
Noen / noe er seg selv lik – Noen / noe er den / det samme, uansett situasjon el. 
omgivelser; (jf, være seg selv lik); (jf, nei, var det likt seg). 
Noen / noe fortryller noen – Jf, fortrylle noen / noe; (jf, la seg bedåre av noen / noe). 
Noen / noe får begeret til å flyte over – Jf, begeret er fullt; (jf, dråpen som får begeret 
til å flyte over); (jf, nei, nå får det være nok); (jf, tømme begeret til bunns). 
Noen / noe får noens blod i kok – Noen / noe gjør noen svært sint, fortørnet, rasende 
el. opphisset; (jf, noens blod kommer i kok); (jf, bli / være fly forbannet). 
Noen / noe får noens blod til å fryse til is – Noen / noe forferder noen; noen / noe 
fyller noen med frykt el. redsel; (jf, bli stiv av skrekk); (jf, skrekk og gru). 
Noen / noe får noens tålmodighet til å briste – Noen / noe er blitt så urimelig at det 
ikke lenger kan aksepteres; noe kan ikke få fortsette på denne måten. 
Noen / noe gikk / vandret heden – Jf, gå / vandre heden; (jf, gå i hundene). 
Noen / noe gjør noe til skamme – Jf, gjøre noe til skamme; (jf, skam å si). 
Noen / noe gjør noen bløt om hjertet – Noen / noe gjør noen mild el. ettergivende; 
noen / noe fyller noen med ømhet, hengivenhet el. kjærlighet.  
Noen / noe går (rett) hjem (hos noen) – Noen / noe gjør lykke (hos noen); noen / noe 
får / har suksess; (jf, slå an); (jf, være et sjakktrekk); (jf, høste anerkjennelse / bifall).  
Noen / noe går noen på nervene – Jf, gå noen på nervene; (jf, ha nerver). 
Noen / noe går utenpå noen / noe – Noen / noe er bedre, finere el. mer verdifull(t) enn 
noen andre / noe annet; (jf, ikke rekke / nå noen til skulderen / skuldrene). 
Noen / noe lever i beste velgående – Jf, leve i beste velgående; (jf, leve og blomstre). 
Noen / noe lyser opp – Jf, lyse opp; (jf, kaste nytt over noe); (et lyspunkt). 
Noen / noe ser ikke ut – Jf, ikke se ut; (jf, ikke se ut i måneskinn). 
Noen / noe ser ikke ut i måneskinn / du ser ikke ut i måneskinn – Brukes om noen / 
noe som slett ikke ser bra ut på en eller annen måte, (også om en selv). 
Noen / noe setter grå hår i hodet på noen – Noen / noe volder stadig noen sorg, 
bekymringer el. ergrelser; (jf, få grå hår før tiden).  
Noen / noe sitter / står som spikret – 1. Sitte / henge god sammen; stå helt fast, (noe) 
2. sitte / stå helt urørlig; ikke rikke seg, (noen); (jf, være spikret). 
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Noen / noe skremmer vannet av noen – 1. Noen / noe gjør noen fryktelig redd 2. noen 
/ noe gjør at noen frykter å gå på et tap, (konkurranse); (jf, bli / være vettskremt).  
Noen / noe som det går tolv på dusinet av – Noen / noe som ikke adskiller seg fra 
mengden; noen / noe som er temmelig middelmådig el. ikke er noe særlig; (jf, ikke 
være noe å rope hurra for); (jf, en middelhavsfarer); (jf, deg grå masse).  
Noen / noe spiller noen et puss – 1. Noen snyter el. narrer noen 2. noen / noe sviker 
el. skaper vanskeligheter for noen; (jf, lage krøll); (jf, bli lang i ansiktet / maska). 
Noen / noe står i kø / oppgavene står i kø – Jf, stå i kø; (jf, stå først i køen). 
Noen / noe står høyt i kurs (hos noen) – Jf, stå høyt i kurs hos noen. 
Noen / noe står på hodet – Jf, stå på hodet; (jf, stå på hodet for noen / noe). 
Noen / noe svever over vannene – Noen / noe preger noe; noen / noe er merkbar(t). 
Noen / noe åpner alle dører – Noen / noe skaper gode muligheter for å komme videre 
med å realisere noe, (f eks. karriere); (jf, holde en dør / døren åpen for noen / noe). 
Noen banker på døra – 1. Noen melder seg på som en god kandidat; noen er (nesten) 
god nok til å fortrenge noen el. komme med (på laget); (jf, noe banker på døra). 
Noen er bare luft for noen – Noen overser noen fullstendig; noen bryr seg ikke det 
minste om noen; (jf, behandle noen som luft); (jf rense lufta). 
Noen er bundet på hender og føtter – Noen er forhindret i å treffe sine egne 
beslutninger el. handle fritt pga. av pålagte begrensninger, (f eks. forpliktelser el. 
ansvar); (jf, binde noen på hender og føtter); (jf, være bastet og bunnet). 
Noen er en fin en / du er meg en fin en – Noen skuffer noen; noen viser seg upålitelig 
el. finner på mye rart; (jf, ikke være helt fin i kanten); (jf, en luring). 
Noen er god som gull – Noen er helt spesielt snill, vennlig el. velmenende; (jf, være 
verd sin vekt i gull); (jf, gullet mitt); (jf, det er ikke gull alt som glimrer). 
Noen er helt på jordet – 1. Noen er helt desorientert 2. noen er uvitende el. helt 
utenfor; (jf, være ute på viddene); (jf, være ute å kjøre).  
Noen er helt rå (til noe) – Noen er fryktelig god, el. dyktig (til noe bestemt). 
Noen er ikke god å hanskes med – 1. Noen er ikke lett å klare seg mot el. måle krefter 
med, (i diskusjon el. kamp) 2. noen er ikke enkel å omgås el. ha med å gjøre. 
Noen er ikke til å bli klok på – Jf, ikke bli klok på noen; (jf, en klok kone). 
Noen er ikke til å spøke med – Jf, ikke være til å spøke med; (jf, ikke være noen s). 
Noen er lett å lese – Noen er lett å gjennomskue el. avsløre; (jf, lese noen som en åpen 
bok); (jf, lese noen teksten); (jf, si noen noe på godt norsk). 
Noen er rystet i sine grunnvoller – 1. Noen er sterkt sjokkert 2. noen får sin 
overbevisning ødelagt el. svekket; (jf, miste fotfestet); (jf, gremme seg). 
Noen er stått opp fra de døde – Noen er blitt aktiv, virksom el. populær igjen; (jf, 
våkne til liv / live); (jf, reise seg som en fugl Fønix (av asken)).  
Noen er så snill som dagen er lang – Jf, være så snill som dagen er lang. 
Noen eter noe i seg – Noen angrer og unnskylder noe hun har sagt el. gjort, (ofte 
tvunget til det); (jf, ete i seg sine ord); (jf, ta sine ord i seg (igjen)). 
Noen faller i hendene på noen – 1. Noen blir undergitt noens makt el. dominans 2. 
noen blir fanget el. mishandlet av noen, (røvere); (jf, falle / komme i klørne på noen).   
Noen fornekter seg ikke / du fornekter deg ikke – Noen er seg selv lik; noen er ikke 
blitt det spor bedre; (jf, være lik seg selv); (jf, ta rev i seilene). 
Noen fra eller til (gjør ingen ting) – Antallet er ikke så nøye; noen mer eller mindre 
(betyr ikke noe); (jf, telle på fingrene); (jf, noens dager er talte).   
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Noen føler / merker jorda brenne under seg / sine føtter – 1. Noen føler seg i fare, (for 
å bli oppdaget el. tatt til fange 2. noen føler seg presset til å komme ut av en uholdbar 
situasjon; (jf, ta beina på nakken); (jf, komme mellom barken og veden). 
Noen får / har en flau smak i munnen av noe – Noe gjør noen flau el. pinlig berørt.  
Noen får ikke noe inn i sitt hode – 1. Noen kan ikke forstå el. skjønne noe 2. noen kan 
ikke fatte el. akseptere noe; (jf, få noe inn i hodet på noen); (jf, være tjukk i hue)   
Noen får noens blod i kok – 1. Noen gjør noen svært sint el. rasende 2. noen gjør noen 
(seksuelt) opphisset, (jf, tenne på alle pluggene); (jf, tenne på noen / noe).  
Noen gjør ikke noe vesen av seg – Noen er tilbakeholdende; noen fremhever seg ikke 
el. forsøker å stikke seg frem; (jf, gjøre (stort) vesen av noen / noe). 
Noen går bakover av noe / hun gikk nesten bakover da hun så bildet – Noen blir 
forbauset, gledelig overrasket el. sjokkert; (jf, gå / falle bakover). 
Noen har dagen / jeg hadde tydeligvis dagen – Noen lykkes spesielt godt; alt klaffer 
for noen, (den dagen); (jf, ha sol og vinden i ryggen); (jf, vinne som man vil). 
Noen har flere strenger på sin bue – Jf, ha mer enn en streng på sin bue. 
Noen har godt av noe / det har han bare godt av (2) – 1. Noen har nytte, (fysisk el. 
psykisk) el. glede av noe 2. noen får som fortjent; noe er en passende påminnelse for 
noen, (jf, være tilpass for noen); (jf, som man reder, så ligger man). 
Noen har hakk i plata – Noen er sterkt opptatt av noe kjent, og gjentar det stadig; (jf, 
det er hakk i plata); (jf, den gamle visa); (jf, kjente strofer). 
Noen har ikke nerver – Noen er kald og rolig; noen er ikke redd for noe som helst; (jf, 
ha nerver av stål); (jf, ha gode / sterke nerver); (jf, ha nerver). 
Noen har ikke sagt sitt siste ord – Noen anser fortsatt ikke noe (saken) som avgjort el. 
oppgjort; noen har fremdeles tenkt å argumentere el. handle for en bestemt løsning; 
(jf, siste ord er ikke sagt); (jf, et ord er et ord); (jf, ha ordet). 
Noen henger i / hun henger i fra morgen til kveld (1) – 1. Noen arbeider flittig; noen 
gjør seg stor flid 2. noen skynder seg; noen får opp farten; (jf, noe henger i).  
Noen kan bare gå hjem å legge seg – Jf, du kan bare gå hjem og legge deg. 
Noen kan bare ha det så godt – Jf, nå kan noen ha det så godt; (jf, ha gode dager).  
Noen koker over – Jf, koke over; (jf, bli / være fly forbanna); (jf, en hissigpropp). 
Noen kommer under huden på noen – Jf, komme under huden på noen. 
Noen lar ikke gresset gro under føttene sine – Noen nøler ikke før han handler; noen 
er svært rask el. effektiv; (jf, en handlingens mann); (jf, ikke ri den dagen man saler). 
Noen legger en tung bør på noens skuldrer – Noen gir el. pålegger noen et stort ansvar 
el. en krevende oppgave; (jf, noe hviler på noens skuldrer). 
Noen legger noe på hylla – Jf, legge noe på hylla; (jf, skrinlegge noe). 
Noen ligger langflat etter noen / noe / jentene ligger langflat etter ham – Noen er 
svært opptatt av å få tak i el. komme i kontakt med noen / noe; noen er forgapt i noen.  
Noen lyser opp / hun lyste opp da hun fikk høre det (1) – 1. Noen blir glad el. 
begeistret 2. noen fremstår som iøynefallende og pen (i forhold til omgivelsene); (jf, 
lyse opp); (jf, kaste nytt lys over noe); (jf, ikke være noe lys). 
Noen og hver / (enhver) – Både den ene og den andre; de fleste; hvem som helst. 
Noen renner ikke dørene ned hos noen – Noen besøker ikke noen særlig ofte; noen er 
sjelden å se hos noen; (jf, renne på dørene hos noen); (jf, tråkke dørstokken ned).  
Noen rystes i sine grunnvoller / noen er rystet i sine grunnvoller – Noen er sjokkert el. 
skremt; noen får sin overbevisning redusert el. ødelagt; (jf, rystes i sine grunnvoller).   
Noen ser dagens lys – Noen blir født; noen kommer til verden; (jf, noe ser dagens 
lys); (jf, komme for en dag / dagens lys); (jf, stikke sitt lys under en skjeppe). 
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Noen ser ikke ut / med den lua ser han ikke ut – Noen er fæl el. stygg å se på; noen 
ser rar ut; (jf, ikke se uti måneskinn); (jf, ikke ligne grisen). 
Noen ser langt etter noen / noe – Jf, se langt etter noen / noe; (jf, bli lang i ansiktet). 
Noen ser seg arg på noen / noe – Jf, se seg arg på noen / noe; (jf, bære nag til noen). 
Noen ser skjevt til noen / noe – Noen har mistro til el. føler uvilje mot noen / noe; (jf, 
bli sett skjevt til); (jf, ikke være til å være i hus med). 
Noen setter huset på ende – Noen skaper fullt virvar, kaos el. et eneste rot; (jf, noe 
står på ende); (jf, noe vil ingen ende ta); (jf, enden på visa). 
Noen setter noe i scene – Jf, sette (noe) i scene; (jf, for åpen scene). 
Noen skal (snart) i ilden – Noen står for tur til å konkurrere, opptre el. fremføre noe; 
(jf, skulle i ilden); (jf, ha sommerfugler i magen); (jf, brent barn skyr ilden).   
Noen skal til pers – 1. Noen skal nødes til noe ubehagelig 2. noen skal overvinnes el. 
slås; (jf, måtte / skulle til pers); (jf, true noen på livet); (jf, lage hakkemat av noen). 
Noen skrur på noe / hun skrur alltid på sjarmen (2) – 1. Noen skrur fast noe 2. noen 
tar på seg et bestemt ansiktsuttrykk el. oppfører seg på en bestemt måte.  
Noen snur / vender vrangsiden ut – Noen er vanskelig og vrang; noen er ilter og tverr.  
Noen står noens hjerte nær – Jf, stå noens hjerte nær; (jf, en hjertenskjær). 
Noen synger stadig på den gamle visa – Noen gjentar hele tiden det samme, (om 
historier el. holdninger); (jf, kjente strofer); (jf, noen har hakk i plata).  
Noen tar kaka / hun tar kaka (2) – 1. Noen vinner el. topper, (konkurranse) 2. noen 
overgår alle; noen er uforlignelig, (positivt el. negativt); (jf, det / noe tar kaka). 
Noen tar livet med ro – Noen har el. bevilger seg en rolig tilværelse; noen stresser 
ikke akkurat; (j, ha gode dager); (jf, nyte livet i fulle drag).  
Noen tar noen / noe til sitt hjertet – Noen fatter stor sympati for noen / noe. 
Noen trår noen / noe for nær – Jf, trå noen / noe for nær; (jf, være nærgående). 
Noen viser sitt sanne jeg – Noen avsløre sin egentlige natur el. sine tilbøyeligheter; 
(jf, kaste maska); (jf, være den gamle gode); (jf, et janusansikt). 
Noen vokser noen over hodet – 1. Noen blir høyere av vekst enn en annen 2. noen blir 
noen overlegen; (jf, noe vokser noen over hodet); (jf, ikke vokse på trær). 
Noens / noes aksjer står høyt – Jf, aksjene står høyt hos noen; (jf, sette noe høyt). 
Noens / noes dager er talte / dine dager er talte – 1. Noen / noe har ikke ha lang 
(leve)tid igjen 2. noens / noes innflytelse er snart forbi, (f eks. et pol. parti). 
Noens aksjer stiger / faller (hos noen) – Noens utsikter, posisjon el. anseelse (hos en 
innflytelsesrik person) blir bedre el. styrkes / blir dårligere el. svekkes. 
Noens alter ego (lat) / hovedpersonen er dikterens alter ego – Noens åndelige 
dobbeltgjenger; en person el. figur som representer (karakteregenskaper ved) noen.  
Noens annet jeg – 1. En (viss, nærmere angitt) side av noens personlighet 2. en person 
som man setter så høyt el. er så sterkt knyttet til at det føles som en del av en selv. 
Noens bedre halvdel / min bedre halvdel – Noens ektefelle, samboer, el kjæreste. 
Noens bedre jeg / mitt bedre jeg sier nei – Den moralsk bevisste el. samvittighetsfulle 
side av noens personlighet; samvittigheten; (jf, ha bondeanger). 
Noens bein går som trommestikker – Noen løper veldig hurtig, (barn med korte bein). 
Noens blod fryser til is – Jf, noen / noe får noens blod til å fryse til is. 
Noens blod kommer i kok – Jf, noen / noe får noens blod i kok; (jf, bli het i toppen). 
Noens dager er talte – Jf, noens / noes dager er talte; (jf, en svanesang). 
Noens eget jeg / hun er bare opptatt av sitt eget jeg – Sin egen person; seg selv, (jf, 
finne sitt eget jeg); (jf, enhver er seg selv nærmest); (jf, være seg selv nok). 
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Noens eget kjøtt og blod / husk hun er mitt eget kjøtt og blod – Noens etterkommere, 
(oftest om sønn el. datter); (jf, blodets bånd); (jf, et menneske av kjøtt og blod). 
Noens fingre klør etter noe / mine fingre klør etter å … -- Jf, klø (i fingrene) etter noe.  
Noens forlengede arm – Jf, være noens forlengede arm; (jf, lovens lange arm).  
Noens føtter er tunge som bly –1. Noen føler seg veldig tung el. trøtt 2. noen går med 
stor motvilje mot noe el. til et sted; (jf, ha føtter tunge som bly); (jf, ha bly i beina). 
Noens galle flyter over – Noen blir rasende el. opphisset; noen mister selvkontrollen 
av sinne; noen lar sin bitterhet få fritt utløp; (jf, spy edder og galle). 
Noens gamle jeg / nå er hun tilbake i sitt gamle jeg – Noens vanlige tilstand el. 
væremåte, (mentalt el. fysisk); (jf, komme til seg selv (igjen)).  
Noens gode navn og rykte – Brukes knyttet til uttalelser om noens mulighet el. fare 
for å tilsmusse el. ødelegge sitt (gode) omdømme el. ry; (jf, skade sitt gode navn - -).   
Noens hjerte banker for noen / noe – 1. Brukes for å uttrykke at noen ser på noen / 
noe med særlig begeistring, sympati el. kjærlighet 2. noen er forelsket i noen.  
Noens hjerte blør – 1. Noen føler stor sorg 2. noen lider av ulykkelig kjærlighet; (jf, 
med blødende hjerte); (jf, skjære noen i hjertet); (jf, ha et hjerte av gull). 
Noens hjerte er nær ved å briste – Noen overveldes av sterk sinnsbevegelse el. smerte; 
noen er sønderknust; (jf, noens hjerte blør); (jf, skjære noen i hjertet).  
Noens hjerte hopper over et slag / slår et ekstra slag – Brukes for å uttrykke sterk 
følelse el. sjokk; (jf, sitte med hjertet i halsen); (jf, bli / være himmelfallen). 
Noens hjerte svulmer / mitt hjerte svulmer av stolthet – Noen blir fylt av en bestemt 
sterk følelse, (f eks. glede, kjærlighet el. stolthet). 
Noens hjerte synker i brystet – Jf, hjertet synker i brystet på noen. 
Noens mage murrer / det murrer i magen (på noen) – Noen er sulten. 
Noens munn er lukket med sju syv segl – En person røper ingenting; (selv om andre 
fortsetter å spørre); (jf, være taus som graven). 
Noens navn står skrevet med gullbokstaver / Egil Olsens navn står skrevet med 
gullbokstaver i fotballhistorien – Brukes om noen som vil bli husket for noe stort.  
Noens navn står skrevet med gullskrift – Jf, skrive sitt navn med gullskrift.    
Noens nerver er på bristepunktet – Noen er særdeles nervøs og anspent, (ved en 
bestemt anledning); (jf, være som gelé i knærne); (jf, en nervebunt). 
Noens nerver står på høykant – Jf, noens nerver er på bristepunktet; (jf, på høykant).  
Noens ord er lov / hennes ord er lov – Man skal rette seg etter hva en bestemt person 
sier; noens uttalelser el. beslutninger skal adlydes (av alle), (ofte nedsettende). 
Noens siste time er kommet / han trodde sin siste time var kommet – Det tidspunkt da 
noen (snart) skal dø el. bli drept; (jf, møte sin skaper); (jf, høre englene synge). 
Noens skjebne er beseglet – Noe i noens fremtid er bestemt; noens ulykkelige utgang 
er fastlagt, (uten at man har noen innflytelse på det); (jf, besegle noens skjebne). 
Noens sterke / svake side / matte er ikke hennes sterke side – Brukes om noe man er 
spesielt flink / dårlig til; (jf, ha mye å fare med); (jf, jf, ikke være noe lys). 
Noens stjerne er stigende / dalende – Noens popularitet, berømmelse, anseelse el. 
makt er økende / avtagende; (jf, noens aksjer stiger / faller (hos noen)). 
Noens tenner løper i vann – Noen får sterk lyst på en spesiell mat, (ved åt tenke på 
den, se el. lukte); noe virker appetittvekkende el. innbydende (på en); (jf, løpe i vann).  
Noens veier skilles – 1. Noen går hver sin vei 2. noens forhold er slutt; (jf, her skilles 
våre veier); (jf, gå hver sin vei); (jf, stå ved et veiskille (i livet)). 
Noens verden bryter sammen – Noens tilværelse bryter sammen el. kollapser, (særlig 
om livsinnhold el. verdier); (jf, miste fotfestet); (jf, bryte sammen). 
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Noens øyne står på stilk – Noens øyne er vidåpne; noen stirrer nysgjerrig, intenst el. 
svært interessert på noen / noe, (evt. begjærlig el. grådig). 
Nok er nok – Brukes for å utrykke at noe er i ferd med å gå for vidt el. at noens 
tålmodighet er slutt; (jf, grensen er nådd); (jf, noe får begeret til å flyte over).  
Nok om det – Det er sagt tilstrekkelig om den saken; (jf, fra spøk til side). 
Nonsens / dette er det rene nonsens – Talte el. skrevne ord som er helt meningsløse, 
ulogiske el. usammenhengende; vrøvl; vås; (jf, et pølsevev).  
Nord for Sinsenkrysset – 1. Utenfor byen (Oslo) 2. landsbygda; bondelandet. 
Notabene / nota bene (lat) – 1. Vel å merke 2. legg godt merke til, (som påminnelse 
el. advarsel); (jf, være våken); (jf, ha øynene med seg). 
Notere seg for noe – Oppnå el. prestere noe; registrere seg for noe, (f eks. fem mål). 
Notere seg noe – Legge merke til el. observere noe; merke seg noe, (og huske det); 
(jf, skrive seg noe bak øret); (jf, holde øyne og ører åpne). 
Null komma niks – Jf, på null komma niks; (jf, null og niks); (jf, niks). 
Null og niks / hun betyr null og niks for meg (2) – 1. Slett ingenting 2. uten betydning 
el. verdi; (jf, være et null); (jf, være et null i fattigkommisjonen).  
Nusselig / for en nusselig baby / kattunge – Søt; nett; nydelig; (jf, være til å spise opp) 
Ny vin på gamle flasker – Jf, gammel vin på nye flasker; (jf, piker, vin og sang). 
Nybakt / hun er nybakt mor / han er nybakt verdensmester – 1. Som nettopp er bakt, 
(f eks. et brød) 2. som nettopp har fått en (ny) verdighet el. status. 
Nye koster feier best – 1. Nye folk er mest ivrig og meste effektiv i tjenesten, (og har 
nye idéer) 2. alt nytt er alltid bedre enn gammelt, (fordi det er nytt). 
Nye krefter – 1. Nye el. mer krefter, (etter hvile) 2. nye medarbeidere el. medlemmer; 
(også, ledende krefter el. sterke krefter); (jf, nytt / friskt blod); (jf, ta et krafttak).  
Nye tider, nye skikker – Brukes som uttrykk for at verden endrer seg uavbrutt. 
Nye toner / (helt) andre toner / nå er det helt andre toner fra det holdet – Helt nye el. 
annerledes budskap el. synspunkter enn man er vant til å høre fra bestemte personer 
el. organisasjoner; (jf, nå får pipa en annen lyd); (jf, stikke pipa i sekk / sekken). 
Nye vinder blåser – Jf, det blåser nye vinder; (jf, blåse i barten). 
Nyse på noe – Bekrefte noe ved nysing; (et gudommelig varsel, gammel overtro). 
Nyte (stor) goodwill (eng) – Ha stor tillit pga. godt omdømme; nyte stor velvilje, 
(person el. firma); (også, badwill); (jf, stå høyt i kurs (hos noen)) 
Nyte godt av noe – Dra fordeler av noe; ha nytte av noe; (jf, være gull verdt). 
Nyte livet i fulle drag – Nyte livet fullt ut; ha et godt liv, med mye fornøyelser.  
Nyte noe i fulle dag – Nyte noe fullt ut, (f eks. livet, berømmelsen el. seieren). 
Nyte sitt otium (lat) – Nyte den del av livet hvor man har forlatt arbeidslivet el. gått 
av med pensjon; (også om annen fritid el. hvile); (jf, nyte godt av noe).  
Nytt blod / friskt blod – 1. Nytt arvemateriale, (fra fremmede folkeslag) 2. nye 
personer med friske idéer, (særlig om unge medarbeidere el. medlemmer). 
Næra øgat (sve), (nære øyet) – Brukes for å uttrykke at det ikke var langt fra at noe 
(ubehagelig) hadde inntruffet; (det var) nære på; (jf, det var næra øgat). 
Næra skjuter ingen hare (sve) – Jf, nesten skyter ingen mann av hesten. 
Nære en slange ved sitt bryst – Ta seg av el. hjelpe noen som senere oppfører seg 
fiendtlig overfor en; (jf, være glatt som en ål); (jf, slangen i paradiset). 
Nære varme følelser for noen – Jf, ha varme følelser for noen; (også, nære interesse 
for noe, og, uvilje mot noen); (jf, ha sterke følelser for noen / noe). 
Nærme seg faretruende – Være i rask anmarsj; komme før man aner (el. ønsker) det.  
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Nærme seg med stormskritt / jula nærmer seg med stormskritt (1) – 1. Nærme seg 
raskt; være nært forestående; inntreffe om kort tid 2. komme raskt nærmere; ta sterkt 
innpå, (idrettskonkurranse); (jf, være like om hjørnet); (jf, med raske skritt).  
Nærmere himmelen kommer man ikke – Brukes for å uttrykke at man har det svært 
godt, spennende el. morsomt og knapt kan ha det bedre; (jf, et paradis). 
Nød bryter alle lover – I en nødsituasjon kan man være tvunget til å sette seg ut over 
alle hensyn; (jf, i nøden spiser fanden fluer). 
Nød lærer naken kvinne å spinne – Når man i tilstrekkelig høy grad ønsker å løse et 
bestemt problem, vil man nok også finne en måte å gjøre det på; i en nødssituasjon vil 
mennesker klare ting man ikke trodde var mulig tidligere. 
Nøre opp under noe – Holde ved like el. gi næring til noe, (særlig misnøyen); (jf, 
puste til ilden); (jf, strø salt i såret); (jf, gå noen i næringen). 
Nøste opp noe / politiet er i ferd med å nøste opp saken – Få klarhet i noe; finne ut av 
noe; (jf, løse tråder); (jf, en rød tråd); (jf komme under vær med noe).   
Nå begynner det å bli moro – 1. Nå blir det mer gøy 2. nå har det gått for langt vidt. 
Nå blir det andre boller – Jf, nå skal det bli andre boller; (jf, få fart på sakene). 
Nå eller aldri – Brukes når det det byr seg en kjærkommen anledning til å lykkes med 
noe; bedre sjanse får man ikke; nå er tiden inne; (jf, kjenne sin besøkelsestid).  
Nå er (den store) stunden kommet – Brukes om noe viktig el. forventet som skal skje. 
Nå er det kroken på døra – Nå er det definitivt slutt, (for en virksomhet); nå må man 
stenge for godt; (jf, enden på visa); (jf, synge på siste verset); (jf i krokene). 
Nå er det nok – 1. Nå er tilstrekkelig 2. jf, nei, nå får det være nok; (jf, nok er nok). 
Nå er det nye / (helt) andre toner – Jf, nye toner / (helt) andre toner. 
Nå er det striskjorta og havrelefsa igjen – Jf, striskjorta og havrelefsa; (jf, en lefse). 
Nå er fanden løs – Nå går alt til helvete; nå blir det full oppstandelse. 
Nå er gode råd dyre – Brukes for å uttrykke at det er oppstått et problem som er 
vanskelig å løse; (jf, her er gode råd dyre); (jf, komme i kattepine). 
Nå er hundre og ett ute – 1. Nå er spillet (tydeligvis) tapt; nå ser det ille ut 2. nå blir 
det bråk el. oppstyr; (jf, være i hundre); (jf, helvete er løs). 
Nå for tiden – 1. I den perioden vi lever i; i våre dager 2. nå om dagen; i disse dager. 
Nå får det bære eller briste – Nå må det handles selv om det slår feil el. mislykkes; nå 
må vi gjøre noe om det går godt el. dårlig; (jf, det får gå som det går). 
Nå får pipa en annen lyd – Nå snakkes det i en helt annen tone; nå viser man forandret 
oppførsel; (jf, la pipa få en annen lyd); (jf, da fikk bjella en annen låt). 
Nå får vi se hva du er laget av – Nå skal vi se hva du duger til; nå får du virkelig 
prøvd deg; (jf, prøve krefter); (jf, være laget av stein).  
Nå gir jeg meg levende over – Brukes for å utrykke forbløffelse, overraskelse, 
oppgitthet el. glede; (jf, bli / være helt paff); (jf, se ut som man er falt ned fra månen). 
Nå har jeg aldri hørt / sett (på) maken – Brukes for å uttrykke overraskelse el. 
forargelse; (jf, ikke vite om man skal le el. gråte); (jf, høre en lus hoste).  
Nå har jeg sett / hørt det også – Brukes for å uttrykke overraskelse, lettere forargelse 
el. oppgitthet; (jf, gå ut av sin gode skinn); (jf, se spøkelser på høylys dag). 
Nå kan noen ha det så godt / nå kan hun ha det så godt – Brukes for å uttrykke at man 
er likeglad med noen, (som nå får klare seg selv) el. tar avstand fra noen.   
Nå langt i verden / hun vil nå langt her i verden – Lykkes i (arbeids)livet; ha suksess; 
komme seg fram; (jf, drive det langt); (jf, skjebnen smiler til noen). 
Nå må du bremse / nei, nå må du jammen meg bremse – Nå må roe deg ned; nå må du 
gi deg; (også, bremse seg ned); (jf, sette på bremsene); (jf, ta det kuli).  
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Nå må du se å få gluggene opp – Nå må du begynne å følge med, og se hva som skjer. 
Nå må folk / folket våkne – Nå må man snart reagere; nå må folk reise seg til protest 
el. aksjon; (jf, det noe hører ingen steds / ingen steder hjemme).  
Nå nye høyder – Stige i verdi el. prestasjonsnivå, (som var høyt fra før); (jf, ikke være 
på høyden); (jf, være høyt oppe); (jf, de høye herrer). 
Nå og da – Av og til; en gang imellom; til tider; jevnlig; (jf, nå eller aldri). 
Nå om dagen – 1. I disse dager; nå for tiden 2. i den tiden som vi nå lever i nå, (i 
motsetning til tidligere tider); (jf, før i tiden); (jf, i våre dager).   
Nå om stunder / det er ikke så enkelt nå om stunder – I den periode som vi lever i; (jf, 
nå om dagen); (jf, med tid og stunder); (jf, all den stund). 
Nå skal de fattige ha takk – Jf, og da skal de fattige ha takk; (jf, en fattiglus). 
Nå skal det bli andre boller – 1. Nå skal det bli stor forandring, (og sving på sakene) 
2. nå skal det bli strengere styring og hardere krav; (jf, ta skjeen i en annen hånd).  
Nå skal det bli en annen dans – Jf, en annen dans; (jf, få fart på sakene). 
Nå støvets år – Bli svært gammel; bli eldgammel; (jf, gammel som Metusalem). 
Nå står det helt stille for meg – 1. Jeg klarer ikke å tenke klart 2. jeg kommer ikke på 
det jeg leter etter; (jf, være helt bortreist); (jf, gå i glemmeboka). 
Nå står ikke verden til påske – Brukes for å uttrykke forundring el. forferdelse over 
usedvanlige ting el. hendelser; (jf, dette er det verste jeg har hørt). 
Nå taket / nå tror jeg omsetningen har nådd taket (2) – 1. Rekke opp til taket (i 
rommet) 2. ikke komme høyere; ikke kunne prestere bedre; (jf, sette tak på / for noe). 
Nå til dags – Jf, nå om dagen; (jf, i disse ulvetider); (jf, legge noe for dagen). 
Nåde og trøste deg – Jf, gud nåde og trøste deg; (jf, ikke være nådig). 
Når / om galt skal være – I verste fall; hvis det er nødvendig; om ulykken er ute. 
Når alt kommer til alt – Når man har tatt alt i betraktning; likevel; i siste instans; (jf, 
til syvende og sist); (jf, skal det være, så skal det være). 
Når bølgene har lagt seg – 1. Når situasjonen er mer rolig 2. når stemningen er mindre 
opphisset; (jf, bølgene går høyt); (jf, skape bølger). 
Når det er sagt – På den annen side; dessuten; det skal også sies; (jf, snakk vekk). 
Når det kommer til krita – Når noe skal avgjøres; når det blir alvor; når det røyner på. 
Når det kommer til stykket – 1. Når det virkelig gjelder; i det avgjørende øyeblikk 2. i 
virkeligheten; egentlig; i siste instans; (jf, da det kom til stykket). 
Når det regner på presten, drypper det på klokkeren – Et gode el. en bedret situasjon 
for en overordnet kan automatisk også ha positive konsekvenser for de andre. 
Når en dør lukkes åpnes en annen – Når en mulighet ikke (lenger) er aktuell, dukker 
det det alltid opp en annen; (jf, la en dør / døra stå på klem for noen / noe). 
Når enden er god er allting godt – Så lenge det går bra el. blir vellykket til slutt, 
glemmer man lett vanskelighetene og prøvelsene underveis; (jf, vinne det store lodd). 
Når fanden blir gammel, går han i kloster – Jf, da fanden ble gammel, gikk han i k. 
Når jeg sier x (så) mener jeg x / når jeg sier gå, så mener jeg gå – Brukes forsterkende 
(i lett irritasjon); dette mener jeg for fullt alvor; dette er nøyaktig det jeg vil. 
Når katten er borte danser musene på bordet – Unnlater man å holde oppsyn, fører det 
lett til at underordnede glemmer sine forpliktelser el. slurver unna og slår seg løs. 
Når krybben er tom, bites hestene – Når det er knapphet el. mangel på noe, oppstår 
det lett konflikter mellom mennesker; armod skaper uvennskap selv blant venner. 
Når man rekker fanden en lillefinger, tar han hele hånden – Hvis man i en sak viser 
den minste imøtekommenhet, utnytter motparten det straks til sin egen (store) fordel. 
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Når man snakker om sola, så skinner den – Brukes for å uttrykke (glad) overraskelse 
når noen man nettopp har snakket om, uventet dukker opp; (jf, som troll av ekse). 
Når musa er mett er melet beskt – Når man er mett smaker ikke maten godt lenger; 
når man har fått nok av noe har man ikke lenger så lyst på det; (jf, se seg mett på noe). 
Når nøden er størst er hjelpen nærmest – Når alt ser som verst ut, er det like før det 
begynner å bli bedre; (jf, i nøden spiser fanden fluer); (jf, en venn i nøden). 
Når røyken har lagt seg – 1. Når det sluttet å ryke (av noe) 2. når alt oppstyret, bråket 
el. kritikken er over; (jf, tåkelegge noe); (jf, røyke ut noen).  
Når sant skal sies – Brukes ved en innrømmelse el. understrekning; egentlig; i 
virkeligheten; (jf, sant å si); (jf, ikke legge noe imellom). 
Når sjansen byr seg – Når det dukker opp en (god) anledning. 
Når støvet har lagt seg / når støvet har lagt seg etter valget, er vi like langt – Når 
situasjonen er falt til ro etter en omveltning el. en urolig periode. 
Når tiden er moden – Når tiden er inne; når alt er klart; til riktig tidspunkt. 
Når ulykken er ute – Når det skjer en ulykke; når man er ekstra uheldig. 
Når ulykken først er ute – Brukes om det å gjøre det best mulige el. noe positivt ut av 
en uheldig situasjon el. ulykke; (jf, et mageplask); (jf, redde stumpene).  
Når vinen går inn, går vettet ut – Når man blir full, avtar evnen til å handle klart og 
tenke fornuftig; (jf, være ute på galeien; (jf, piker vin og sang). 
O, hellige enfold – Brukes for å uttrykke noens troskyldighet, naivitet el. dumhet; det 
er ikke lov å være så dum; (jf, et gudsord fra landet); (jf, være trang i nøtta). 
Ofre noen / noe på noens / noes alter / idealene ble ofret på frigjøringens alter – Ofre, 
svikte el. gi avkall på noen / noe for en annen persons / saks skyld; (jf, et offer). 
Ofre seg for noen / noe – 1. Levere en stor og tapper innsats for et annet menneske el. 
en sak 2. gi avkall på noe el. bringe et offer pga. noen / noe; (jf, gjøre sitt ytterste). 
Og alle hjerter gledet seg – Brukes som kommentar til noe gledelig som har skjedd; 
det er det grunn til å glede seg over; og alle var glad og fornøyd. 
Og da skal de fattige ha takk – Brukes for å uttrykke oppgitthet når man frykter at noe 
går galt el. virker svært dumt el. uheldig; (jf, nå skal de fattige ha takk). 
Og dermed basta – Brukes som kategorisk sluttbemerkning for å fastslå at man ikke 
vil si mer om den aktuelle saken; så mye du vet det; det er mitt siste ord; (jf, basta). 
Og fanden og hans oldemor – Brukes som slutten på en oppramsing, (man gidder ikke 
fortsette); og alt mulig annet lignende, (elendig herk); (jf, fanden og hans oldemor). 
Og hva så / studentene er misfornøyd, og hva så (1) – 1. Brukes som uttrykk for 
likegyldighet el. avvisning 2. brukes som spørsmål om hva som vil skje videre. 
Og jeg vet ikke hva – Og alt mulig annet av lignende, (overflødige el. elendige) slag.  
Og vet du hva – Jf, vet du hva; (jf, nei, vet du hva); (jf, ja, det skal jeg hilse og si).   
Også du min sønn Brutus – Brukes når man innser at selv en god venn finnes blant  
dem som har onde hensikter; selv du har sviktet meg; at du kunne gjøre noe så dumt. 
Oi / oi, oi, for en dag – Brukes for å uttrykke overraskelse, forbløffelse el. beundring. 
Oie – Skrike oi; huie; (jf, være skrikende urettferdig / galt); (jf, skrikende farger). 
Oie seg over noen / noe – Ynke seg, jamre over noen / noe; beklage seg høylytt over 
noen / noe; (jf, akke seg over noen / noe); (jf, klage sin nød).  
OK / Okay (eng) – 1. Brukes som aksepterende svar på noe el. for å uttrykke at man 
forstå noe; ja, ok 2. brukes for å uttrykke at man er med og interessert i det en annen 
forteller; aha; ja vel 3. brukes ved utsagn el. spørsmål som man regner med å få et 
positivt svar på; ok 4. brukes for å uttrykke innrømmelse el. tvil el. for å moderere sitt 
utsagn, (men okay); all right; ok.5. god; akseptabel, (jeg fikk en okay rolle i stykket). 
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Okke seg over noen / noe – Jf, akke seg over noen / noe; (jf, oie seg over noe). 
Okke som / okkesom – Uansett; i alle fall; (jf, uansett vær og vind). 
Ola Dunk – Brukes som nedsettende kallenavn på en usofistikert el. folkelig 
nordmann; prototypen på en litt innskrenket el. selvgod norsk mann. 
Ola Nordmann – 1. Brukes om gjennomsnitts - nordmannen; den typiske nordmann, 
(som vi kan vedkjenne oss) 2. brukes som personifisering av det norske folk. 
Ola og Kari (Nordmann) – 1. Brukes for å beskrive en typisk norsk mann og kvinne 2. 
brukes om det norske folk som helhet; (jf, Ola Nordmann); (jf, Ola Dunk). 
Ole Lukkøye – Et mystisk vesen som bringer folk i søvn; noen som får barn til å sove; 
(jf, Jon Blund); (jf, sove som et murmeldyr); (jf, sove som en stein).  
Olm som en stut / okse – Sint, ilsken el. mannevond; (jf, sint som en okse); (jf, dum 
som en stut); (jf, være dum som en gås / ku / sau / mm); (jf, se rødt).   
Om blikk kunne drepe – Brukes for å beskrive at noen ser hatsk el. ondskapsfullt på 
noen; (jf, et drepende blikk); (jf, se på noen / noe med nye øyne). 
Om dagen – 1. I den tid på døgnet det er lyst 2. hver dag; pr dag 3. for tiden; i denne 
perioden, (jf, nå om dagen); (jf, ingen kjenner dagen før solen går ned). 
Om det (så) skal bli det siste jeg gjør – Brukes om noe som er så viktig at det må 
gjennomføres uansett følger el. konsekvenser, (ofte noe negativt f eks. en hevn). 
Om du vil eller ikke – Uansett hva du sier; om du liker det eller ikke. 
Om enn – Brukes for å innrømme at noe ganske visst er tilfelle; enda om; tross det at. 
Om et par strakser / jeg kommer om et par strakser – Om en liten stund; om et 
øyeblikk; ganske snart; (jf, et øyeblikk); (jf, det får tiden vise).  
Om forlatelse – Brukes for å unnskylde hva man har gjort el. sagt   
Om jeg kjenner deg / henne rett – Jf, kjenner jeg deg rett (så). 
Om jeg skal si det selv / det ble fint om jeg skal si det selv – Brukes som forsiktig, (og 
fortjent) selvros; (jf, selvgjort er velgjort); (jf, være seg selv nok). 
Om jeg så må si – 1. Om jeg kan si det på den måten 2. brukes for å mildne el. ta 
brodden av noe man nettopp har sagt el. skal til å si; (jf, skulle jeg til å si). 
Om jeg tør spørre / hva gjør dere her, om jeg tør spørre – Brukes (i dag bare) i hånlig 
el. indignert henvendelse; (jf, en dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare). 
Om man pistrer eller galer / dette skjer uansett, om folk pistrer el. galer – Uansett om 
man vil el. ikke; (jf, enten du pistrer eller galer); (jf, om du vil eller ikke). 
Om og om igjen – Flere ganger på rad; på nytt og på nytt; nesten i det uendelige. 
Omgås noen på like fot – Omgås noen som sin likemann; omgås noen på samme 
vilkår som andre; (jf, stå på like fot); (jf, gjøre forskjell på folk). 
Onde tunger / onde tunger sier at …  – Mennesker som sladrer og lyver el. taler 
nedsettende (om noen / noe); (jf, ha noe på tunga); (jf, rekke tunge (til / av noen)).  
Ondt blod / vondt blod (mellom A og B) – Jf, sette ondt / vondt blod mellom noen. 
Ondt skal ondt fordrive – Jf, med ondt skal ondt fordrives; (jf, onde tunger). 
Onkel politi – Politiet; (jf, en onkel); (jf, ha en rik onkel (i Amerika)). 
Onkel Sam – Brukes som en (populær) personifisering av Amerikas forente stater. 
Opium – 1. Et vanedannende rusmiddel 2. et sløvende middel el. metode, (jf, være 
opium for folket); (jf, sove ut rusen); (jf, et vanemenneske); (jf, et vanedyr). 
Opp / ned gjennom tidene – Gjennom historien; i århundrenes løp. 
Opp ad dage – Jf, være noen opp ad dage; (jf, være som snytt ut av nesen på noen). 
Opp ad bakke – Jf, det går opp ad bakke (for / med noen / noe); (jf, gå riktig vei). 
Opp ad stolper og ned ad vegger – Jf, snakke opp ad stolper og ned ad vegger. 
Opp i dagen – 1. På jordoverflaten 2. (være) tydelig el. klart; (jf, ligge opp i dagen). 
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Opp med hendene / hedene i været – Brukes som varsel mot å prøve å forvare seg el. 
foreta seg noe; (jf, klappe i hendene); (jf, være håndfast). 
Opp med hodet – Jf, opp med nebbet; (jf, løfte / reise hodet); (jf, holde hodet høyt). 
Opp med nebbet – Brukes som en trøstende oppfordring om å være mindre skuffet el. 
lei seg; opp med humøret; (jf, frisk mot); (jf, henge med nebbet). 
Opp som en løve og ned som en skinnfell – Være skrytende og selvsikker på forhånd 
og feig og rådløs når det gjelder; (jf, en løve); (jf, gå rett i løvens gap). 
Oppe i det blå – Høyt oppe i lufta; på himmelen; (jf, være helt i det blå); (jf, ut av det 
blå); (jf, ut i det blå); (jf, den blå time); (jf, bli blå for noe). 
Oppføre seg som (et) villdyr – 1. Oppføre seg på en temperamentsfull el. fyrrig måte 
2. være aggressiv el. brutal; (jf, et villdyr); (jf, kjøre som en villmann).  
Oppføre seg som en verdensmann – Opptre på en ubesværet, dannet el. beleven måte; 
(jf, en verdensmann); (jf, være beleven); (jf, være stolt som en pave). 
Oppføre seg som folk / vil du oppføre deg som folk / vil du være folk – Oppføre seg 
ordentlig; vise folkeskikk; (jf, folke seg); (jf, folk flest); (jf, folkets røst).  
Oppgi ånden – Utånde; dø (jf, forlate denne verden); (jf, legge inn årene). 
Oppgjørets time (er kommet) – Jf, regnskapets time; (jf, dømme noen nord og ned). 
Oppholde noen med snakk – Oppholde noen el. avlede noens oppmerksomhet fra noe 
ved å snakke om noe likegyldig; (jf, snakke om løst og fast); (jf, snakke som en foss). 
Opplate sin munn – 1. Begynne å snakke; endelig si noe 2. si i fra; (jf, åpne munnen). 
Opplate sin røst – 1. La sin stemme lyde, (ved å si, rope el. synge noe) 2. ytre seg 
(offentlig); (jf, tale Roma midt imot); (jf, en tordentale). 
Opponere mot alt og alle – Krangle på alt; komme med motforestillinger el. 
innvendinger i tide og utide; (jf, ta til motmæle); (jf, en kverulant). 
Opprette ro og orden – Skape ro, lovlydighet og normale forhold. 
Oppriktig talt – 1. Brukes for å understreke noens oppriktige holdning til noe 2. 
brukes i lett irritasjon el. for å gi en liten korreks; nei hør nå her; (jf, ærlig talt). 
Oppstå søt musikk (mellom noen) – Bli forelsket el. erotisk tiltrukket av hverandre; 
(jf, søt musikk); (jf, en turteldue / turtelduer); (jf, for full musikk). 
Opptre majestetisk – Opptre på en opphøyd, verdig el. storslått måte; (også, et 
majestetisk landskap); (jf, en konge); (jf, en dronning); (jf, more seg kongelig).  
Opptre på slakk line / statsråden opptrådde på slakk line – Opptre uhøytidelig el. uten 
hemninger; være i en situasjon man ikke er vant til; (jf, balansere på stram line). 
Opptre som / spille / være djevelens advokat – Jf, djevelens advokat. 
Opptre som man eier hele verden – Opptre med stor selvsikkerhet (og overlegenhet). 
Opptre som moralens vokter – Ha overdreven omsorg for andres (seksual)moral.  
Opptre som noens gode engel – Være noens gode støtte el. redningsmann; (jf, komme 
som en reddende engel); (jf, en engel); (jf, du er en engel / å, du er en engel). 
Opptre under dekke av / de fikk innpass under dekke av å være journalister – Opptre 
kamuflert el. i ly av (noe); (jf, spille under dekke med noen). 
Ord blir fattige – Brukes for å uttrykke at noe oppleves så sterkt at det nesten er 
ubeskrivelig, (om noe gledelig, tragisk el. imponerende); (jf, ikke ha ord for noe).  
Ord for ord – 1. Det ene ord etter det andre, som ledd i en (lang) prosess 2. ordrett; 
med ordene fra en tekst nøyaktig gjengitt; (jf, lese noe fra perm til perm). 
Ord med brodd – 1. Krasse el. skarpe ord; ord med snert el. sting 2. utsagn som virker 
sårende el. smertende; sarkasme; (jf, ta brodden av noe).   
Ord står mot ord – Det eksisterer to motstridende påstander, og man vet ikke helt hva 
man skal tro på; (jf, holde ord); (jf, en mann er en mann, et ord er et ord).  



                                                               
 

456 

Orde frempå (om noe) / hun ordet frempå om litt sengekos – Antyde el. foreslå (noe); 
ymte om noe; minne om noe; (jf, ta til orde for noe); (jf, for et godt ord). 
Ordet er fritt – Brukes for å uttrykke at hvem som helst kan ta ordet el. uttale seg, (i 
en forsamling); (jf, få ordet); (jf, legge ordene i munnen på noen). 
Ordet går / «to bønder etter som ordet går, var» – Etter det folk sier; ryktet sier. 
Ordlegge seg / hun er flink til å ordlegge seg – Skildre med ord; finne ord for det man 
vil si; formulere el. uttrykke seg; (jf, ha ordet i sin makt). 
Ordne (den) biffen / jeg skal ordne den biffen – Ordne (den) saken; løse (det) 
problemet; (jf, greie biffen); (jf, saken er biff); (jf, ta saken i egne hender).  
Ordspill / så var det den stakkars frosken som ikke forsto det kvekk – (jf, et ordspill). 
Orge (noe), (kortord for organisere) – 1. Få tak i el. skaffe (noe) 2. stjele, rappe el. 
kvarte (noe); (jf, legge sin klamme hånd på noe); (jf, slå kloa i noe). 
Orme seg (fremover) – Bukte seg (fremover); krype som en orm; (jf, åle seg frem).  
Oven i kjøpet – Dessuten; i tillegg til, (det som ellers hører med); til og med. 
Over alle støvelskaft – For vidt; over alle grenser; (jf, gå over alle støvelskaft). 
Over alt på jord – Mer enn noe annet; (jf, elske noen over alt på jord). 
Over berg og dal – Langt avgårde; vidt av sted; (jf, over alle blåner).    
Over bordet / avtalen ble gjort over bordet – Direkte; med en gang; i samtalens løp. 
Over dammen / på andre siden dammen – Jf, reise over dammen. 
Over det ganske land – Over hele landet; landet over; (jf, i alle kriker og kroker). 
Over en lav sko / trenere sparkes over en lav sko – I store mengder; i fleng; til 
overmål; i massevis; uhemmet; (jf, i bøtter og spann); (jf, før fanden får sko på).  
Over hals og hode – I største hast; raskt og uten tid til forberedelse; hodestups; (jf, i 
hui og hast); (jf, flykte over hals og hode); (jf, gå på med krum hals). 
Over hele fjøla / det ble gjenvalg over hele fjøla (2) – 1. Over alt; på alle områder 2. 
hos alle; for alles vedkommende; (jf, over hele linjen), (jf, hele kostebinderiet). 
Over hele linjen / det spares over hele linjen (2) – 1. For alles vedkommende 2. på 
alle områder; (jf, over hele fjøla); (jf, løpe linjen ut); (jf, ha rene linjer). 
Over hodet på noen – 1. Jf, gå over hodet på noen 2. jf, beslutte noe over hodet på 
noen; (jf, over hals og hode); (jf, rive hodet av noen). 
Over langen / roboten lærer over langen – På lengre sikt; over en viss tid. 
Over mitt lik – 1. Det vil jeg kjempe mot med livet som innsats 2. ikke tale om; aldri i 
livet; (jf, gå over lik); (jf, seile med lik i lasten). 
Over natten / natta – 1. Fra den ene dag til den andre 2. på meget kort tid; uten videre; 
(jf, ikke være gjort over natten); (jf, være svarte natta / være som svarte natta). 
Over og ut / det er over og ut for gratis skolefrukt – Ferdig med det; slutt; forbi; over. 
Over snippen / han har ikke mye over snippen – Brukes om hodet, hjernen el. vettet. 
Over stokk og stein / loven ble vedtatt over stokk og stein før sommerferien (2) – 1. I 
full fart uten hensyn til små hindringer i terrenget 2. på en hurtig el. forhastet måte; 
(jf, hodekulls); (jf, så det suser), (jf, haste frem med sjumilsstøvler). 
Over tid – Over en lengre periode; (jf, på lang / lengre sikt). 
Over vannet / oven vanne, (litterært) – 1. Over vannflaten 2. fri for ulykke, nedgang 
el. økonomisk kollaps; (jf, ha hodet over vannet); (jf, gå i vannet). 
Overdynge noen med noe / de overdynget meg med skjellsord (2) – 1. Lesse noen ned 
med noe 2. utsette noen for noe i store mengder; (jf, overøse noen med noe). 
Overgi seg – Oppgi all kamp el. motstand og underkaste seg motstanderen; 
kapitulere; (jf, gi seg over); (jf, kaste inn håndkledet); (jf, bukke under). 
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Overgå alt og alle – Være bedre, drøyere, verre el. mer ytterliggående enn alle andre; 
(jf, ingen over, ingen ved siden); (jf, opponere mot alt og alle). 
Overgå noens (vett og) forstand – Jf, gå over / overgå noens forstand. 
Overgå seg selv – 1. Være bedre el. dyktigere enn før 2. være drøyere el. frekkere. 
Overhøre noe – 1. Ikke høre el. få med seg noe 2. unnlate å ta noe i betraktning; ikke 
etterkomme noe 3. lytte på noe som ikke er bestemt for en; tilfeldigvis høre noe. 
Overhøvle noen / kunden overhøvlet kassadamen – Irettesette noen strengt; skjelle ut 
noen; (jf, gi noen en overhøvling); (jf, flå noen levende). 
Overkjøre noen – 1. Overgå noen kraftig; knuse noen, (f eks. i idrett el. diskusjon) 2. 
ikke ta hensyn til noens argumenter; tilsidesette noens interesser; (jf, bli overkjørt).   
Overlate klubba til noen – Gå av fra en stilling og overlate (leder)vervet til en annen; 
(jf, bruke klubba); (jf, klubbe ned noen); (jf, klubbe noe igjennom). 
Overlate noe i noens hender – Overlate noe til noen; gi noen noe som oppgave, (f eks. 
verv el. ansvarsområde); (jf, ha alt i sin hule hånd), (jf, styre noe med fast hånd).  
Overlate noen til sin egen skjebne – Ikke lenger (ville) ta seg av el. beskytte noen; la 
noen klare seg selv; (jf, holde noens skjebne i sin hånd); (jf, utfordre skjebnen). 
Overlate tøylene til noen – Gi ansvaret for el. ledelsen av noe videre til en etterfølger; 
(jf, holde i tømmene / tøylene); (jf, styre noe med fast hånd). 
Overleve seg selv – Jf, ha overlevd seg selv; (jf, stamme fra steinalderen). 
Overse noen / noe – 1. Ved en feiltagelse ikke se el. få med seg noe; ikke legge merke 
til noen / noe 2. med vilje late som men ikke ser noen / noe; se bort fra noe. 
Overskygge noen / noe – 1. Fortrenge el. overgå noen / noe ved å gjøre seg gjeldende 
på en dominerende måte 2. formørke el. skygge over noe positivt og gledelig for 
noen; (jf, stille noen / noe i skyggen); (jf, leve på skyggesiden).  
Overspille – 1. Overdrive effektene i sin kunstutøvelse, (f eks. skuespill) 2. oppføre 
seg el. håndtere noe for iherdig el. feilaktig så man mister muligheten for å oppnå 
noe; (også, fotballaget ble overspilt); (gjøre gode miner til slett spill). 
Overta klubba – Bli valgt el. utpekt til å overta ledelsen av en organisasjon. 
Overta roret – Overta styringen el. ledelsen; (jf, ta tøylene). 
Overta stafettpinnen – Jf, en stafettpinne; (jf, gi pinnen / stafettpinnen videre). 
Overta tronen / Karlsen har overtatt sjakktronen (2) – 1. Overta kongemakten, (etter 
sin far) 2. bli den førende el. ledende innen noe; bli den nye mester el. aller beste 
innen noe; (jf, sitte på tronen); (jf, trone på toppen / øverst). 
Overøse noen med noe / han overøste henne med gaver (1) – 1. Gi noen noe i store 
mengder (som gave el tegn på hengivenhet) 2. utsette noen for el. tildele noen noe i 
store mengder; (jf, overdynge noen med noe); (jf, i bøttevis). 
Pakke inn noe – 1. Legge et omslag av papir rundt noe 2. bevisst tilsløre el. tale 
forskjønne om noe, og dermed fortie realitetene; (jf, tale i tunger).    
Pakke kofferten – 1. Gjøre seg klar og dra 2. gi opp og forlate stedet; (jf, pakke 
snippeska); (jf, en koffertløper), (jf, pakke seg hjem). 
Pakke noe inn i vatt / (sine meninger / ord) – Si noe på en overforsiktig el. 
overdrevent hensynsfull måte; (jf, ikke utfordre skjebnen); (jf, tale med ull i munnen). 
Pakke noen inn i vatt og bomull – Overbeskytte noen; forskåne noen for ubehagelige 
opplevelser; (jf, ha vatt i ørene); (jf, forkjæle noen). 
Pakke sammen – 1. Samle sammen noe og pakke det ned; stue sammen 2. trekke seg 
tilbake; gi opp 3. avvikle en virksomhet; (jf, sette kroken på døra). 
Pakke seg hjem / pakk deg hjem – Dra hjem; dra sin vei; (jf, ryke og reise). 
Pakke snippeska – 1. Pakke sammen; dra sin vei 2. gi opp (og komme seg vekk). 
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Pandoras eske – Jf, en pandoraeske; (jf, Sareptas krukke). 
Pang – 1. Brukes for etterligne en kort kraftig lyd, (f eks. skudd el. sammenstøt) 2. 
brukes for å uttrykke at noe skjer, hurtig og (ofte) voldsomt 3. brukes som forstavelse 
for å beskrive at noe er veldig bra el. sterkt; (f eks. en pangdebut el. pangavslutning). 
Paradisiske tilstander – Lykketilstander som minner om paradis mht. skjønnhet, lykke 
el. materiell overflod; (jf, paradis); (jf, hvor lenge var Adam i paradis).  
Parkere / hun parkerte sin debattmotstander (2) – 1. Sett fra seg et kjøretøy 2. sette ut 
av spill; rykke kraftig fra (en konkurrent i løp). 
Passe (inn) i noens kram – Være godt overensstemmende med noens planer, 
interesser el. ønsker, (jf, kunne sitt kram); (jf, være etter noens hjerte).  
Passe butikken – Aktivt medvirke til at en virksomhet fortsetter, i ledelsens fravær; 
overta ansvaret; (jf, stenge butikken); (jf, gjøre butikk på noe). 
Passe munnen sin / pass munnen din / jeg skal vite å passe munnen min – Være 
forsiktig og tilbakeholdende med hva man sier; avholde seg fra å si noe. 
Passe på som en smed – Passe svært nøye på; passe på en ivrig og iherdig måte; (jf, 
være sin egen lykkes smed); (jf, smi mens jernet er varmt). 
Passe seg selv / pass deg selv (4) – 1. Være uten oppsyn; fungere uten innblanding 2. 
holde seg for seg selv 3. la være å blande seg inn 4. ikke være særlig bedre selv. 
Passe sine egne saker / pass dine egne saker – Bare konsentrere seg om det man selv 
driver med; ikke blande seg i andres saker; (jf, holde fingrene (vekk) fra noe).  
Passe som fot i hose – Passe godt; svare helt til forventningene; (jf, gå som fot i hose). 
Passe som hånd i hanske – Passe fullstendig; (jf, det / noe passer som hånd i hanske). 
Passe tiden – Være oppmerksom på hva klokka er, f eks. for å overholde en møtetid. 
Passere middagshøyden / han har passert middagshøyden – 1. Passere det klokkeslett 
på dagen da solen står høyest på himmelen 2. passere høydepunktet el. det tidspunkt 
noe kulminerer, (særlig i en persons liv); (jf, være i sin beste alder). 
Passere målstreken – 1. Komme i mål i en idrettskonkurranse 2. fullføre et arbeide. 
Passere revy / livet passerte revy (2) – 1. Defilere forbi; utspille seg foran øynene på 
en 2. gjenta seg i erindringen; tone frem for ens indre blikk. 
Pavens skjegg – Brukes om noe som ikke eksisterer el. er uvesentlig; uviktige 
detaljer; (jf, diskutere pavens skjegg); (jf, en strid om pavens skjegg).  
Peanuts (eng) / peanøtter / for ham er dette bare peanuts – En svært liten mengde av 
noe; bare småtterier, (særlig om penger); (jf, bare blåbær). 
Pegasus – 1. Et fabeldyr i form av en hest med vinger 2. symbol på dikterkunsten el. 
en dikters inspirasjon; (jf, sale sin pegasus); (jf, være løgn og forbannet dikt). 
Peke fingre av noen / noe – 1. Gjøre hånende bevegelser med fingrene 2. gjøre narr av 
noen / noe; (jf, gi noen / noe fingeren); (jf, holde fingrene av fatet).   
Peke i retning av – Tyde på; vise hen til; våre orientert mot. 
Peke nese av noen / noe / Iran peker nese av FNs resolusjoner (2) – 1. Sette hendene 
hånende foran nesen med fingrene i været 2. gjøre narr av noen / noe; håne noen. 
Peke oppover – Vise positiv tendens; ha en god utvikling el. fremgang; (jf, pilen 
peker oppover); (jf, gå opp ad bakke); (jf, ha en rosenrød fremtid). 
Peke på noe – 1. Peke med fingeren mot noe 2. henlede oppmerksomheten på noe; 
påpeke noe; (jf, vekke noe til live); (jf, gjøre noen rangen stridig). 
Peke seg ut (som) / Northug peker seg ut som ankermann på laget – Vise seg å være; 
stå frem som; fremheve seg som; (jf, utpeke seg); (jf, vise seg som en mann).  
Peke ut noen – 1. Velge el. utnevne noen; (blant flere) 2. angi noen, (som skyldig). 
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Pelle seg vekk / pell deg vekk – Komme seg unna; komme seg vekk; forsvinne; (jf, 
dra pokker i vold); (jf, pille seg i nesen / pelle seg i nesen). 
Pen og pyntelig / det var en pen og pyntelig fest (2) – 1. Nett og pen el. tekkelig, (om 
person) 2. tam, forsiktig el. anstendig; (også, det gikk pent og pyntelig for seg). 
Pendelen er i ferd med å svinge tilbake – Utviklingen el. tendensen er i ferd med å gå 
i motsatt retning; (jf, frem og tilbake er like langt); (jf, snu på hælen). 
Pengene eller livet – 1. Brukes ved trussel om ran 2. brukes som overdrevent litterært 
bilde, som uttrykk for en drastisk forskjell; (jf, true noen på livet).  
Pengene på bordet – Jf, legge pengene på bordet; (jf, betale (noe) i klingende mynt). 
Pengene sitter løst (hos noen) – 1. Noen bruker lett mye penger; noe sløser bort 
pengene 2. noen er villig til å bruke store summer, (f eks. til å investere el. sponse). 
Penger lukter ikke – Penger har sin verdi uansett hvor de stammer fra, el. hvordan de 
er tjent; (jf, ha ræva full av penger); (jf, lukte død og fordervelse). 
Peppe opp noen / noe / det er hennes oppgave å peppe opp laget (2) – 1. Gjøre noen / 
noe mer interessant el. livfullt 2. tilføre noen / noe ny energi; (jf, en peptalk).  
Pepre – 1. Krydre med pepper 2. friske opp el. krydre (talen) 3. overøse el. overdrysse 
(noen med spørsmål) 4. kaste (mye på noen); gjennomhulle, (med kuler); (jf, krydre).    
Per – Brukes i faste forbindelser som omskrivning for fyr, person el. menneske, (f 
eks. nysgjerrigper, fattigper, busteper el. viktigper); (jf, Per og Pål).   
Per / pr. dato / pr. dags dato – Hittil; til denne dag; (jf, dato / dags dato). 
Per / pr. hode – Per person; for hver person; til hver; (jf, være pr kasse). 
Per og Pål – Hvem som helst; alle mulige (tilfeldige) mennesker; (jf, kreti og pleti).  
Per omgående – Straks; øyeblikkelig; sporenstreks; (jf, på røde rappen). 
Per snute / middagen kom på 200 kr pr snute – Jf, pr. hode; (jf, trekke snuten til seg). 
Persona non grata (lat) – (En) uvelkommen el. uønsket person; (jf, en svarteliste). 
Pest og kolera – Jf, måtte velge mellom pest og kolera; (jf, sky noe som pesten). 
Petter / dummepetter – Jf, Per; (også, lille Petter spillemann (om lillefingeren)). 
Piffe opp noen / noe – 1. Setter mot, fart el. futt i noen 2. friske opp el. tilføre noe mer 
smak, (jf, sette piff på noe); (jf, peppe opp noen / noe). 
Piffen gikk ut av noen – Jf, miste piffen; (jf, ta piffen ut av noen). 
Pigge av – Stikke av; ta til bens; forsvinne; (også, pigge seg hjem); (jf, være pigg). 
Piker, vin og sang – Brukes for å beskrive en glad og lettlivet mannlig tilværelse el. 
menns opptatthet av kvinner og fest; (jf, det søte liv); (jf, la humla suse).  
Pikk og pakk / pikkpakk – Jf, et pikk og pakk; (jf, smitt og smule). 
Pile av sted / avgårde – Løpe vekk i stor fart; skynde seg; (jf, som en pil). 
Pilen peker i riktig retning – Jf, pilen peker oppover; (jf, peke i riktig retning). 
Pilen peker oppover / nedover – Brukes for å angi at utviklingen viser en 
oppadgående / nedadgående tendens, (f eks. forretningsdrift el. fysisk form).  
Pille / pelle noen på nesen – Utfordre, kritisere el. tirre noen; (jf, ikke la seg pille / 
pelle på nesen); (jf, gjøre narr av noen); (jf, ta rotta på noen). 
Pille seg i nesen / pelle seg i nesen / pille nese – Pirke el. plukke seg i nesen. 
Pinadø / nå får det pinadø være nok – Brukes som mildt bannord for å understreke en 
personlig holdning el. nødvendighet; (jf, død og pine); (jf, ta sin død av noe). 
Pipa fikk en annen lyd – Jf, nå får pipa får pipa en annen lyd; (la, pipa få en annen 
lyd); (jf, da fikk bjella en annen låt), (jf, lyde som musikk i noens ører). 
Pipe som en mus – Lage en høy, tynn lyd; pistre; (jf, være stille som en mus). 
Pipe ut noen – Pipe, plystre el. bue for å uttrykke misnøye med noen, (f eks. med en  
taler); (jf, bli pepet ut); (jf, gi noen / noe fingeren).  
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Pirke borti noen / noe – 1. Forsiktig berøre el. skubbe til noen / noe, (med et redskap 
el. fingrene) 2. berøre et følsomt emne; forsiktig prøve å påvirke noens holdning.  
Pirke i maten – Spise lite; bare så vidt røre maten, (fordi den ikke smaker el. pga. 
nervøsitet); (jf, spise som en fugl / spurv); (jf, spise som en hest).   
Pirke på noen / noe / du pirker på alt jeg sier – Kritisere noen / noe; bry seg med 
detaljene i noe; (jf, en petimeter); (jf, være en pest og en plage for noen). 
Pirke ved noens glorie – Rette nedsettende kritikk mot en ansett person; (jf, en glorie). 
Pirre noen / noe / det pirrer nysgjerrigheten (2) – 1. Stimulere noens sanser el. 
(seksuelle) lyst, (f eks. ved hjelp lukt el. berøringer) 2. virke stimulerende på noens 
tanker el. følelser; virke som et incitament på noen / noe) 3. opphisse noen seksuelt. 
Pisk og gulrot – Brukes om påvirkning for økt arbeidsinnsats; press og lokkemidler; 
(jf, henge en gulrot fremfor eselet); (jf, få smake pisken); (jf, svinge pisken).     
Piskadausen / piskadød / nå skal du piskadausen til pers – Brukes som mildt 
kraftuttrykk el. ed; pinadø; (jf, filleren); (jf, du skal få).  
Piske opp stemningen / piske stemningen i været – Bevisst fremkalle en begeistret, 
opphisset el. hysterisk stemning i en forsamling; (jf, hausse opp stemningen). 
Piss / det er bare noe piss (2) / har du hørt sånt piss (3) – 1. Urin; tiss 2. brukes om 
noe som er dårlig el. mislykket; verdiløst skrap 3. brukes om en uttalelse el. 
kommentar som vekker irritasjon; vrøvl; sludder; tøv; (jf, et pissprat). 
Piss meg i øret / øyet – Brukes som foraktelig el. avvisende utsagn; da til helvete; (jf, 
drit og dra); (jf, pisse på noen); (jf, pisse noen oppetter ryggen).   
Pisse i buksa (av skrekk) – 1. La urinen gå i buksa 2. brukes for å uttrykke frykt, 
nervøsitet el. annen spenning; (jf, være pissredd); (jf, skjelve som et aspeløv). 
Pisse i buksa for å holde varmen – Jf, som å pisse i buksa for å holde varmen. 
Pisse ned – Regne kraftig; styrtregne; (jf, et pissregn; (jf, regne i strie strømmer). 
Pisse noen oppetter ryggen – Smiske for noen; innsmigre seg på underdanig måte hos 
noen, (særlig sjefen); (jf, slikke noen i ræva); (jf, jatte med noen). 
Pisse på noen / noe / fotballtreneren følte seg pisset på (1) – 1. Behandle noen 
uverdig; ydmyke noen 2. være fullstendig likeglad med noe; (jf, tråkke på noen). 
Pissvarm – Lunken; litt varm, (om væske); (jf, være varm som en glo). 
Plage livet av noen / varmen plager livet av meg – Plage noen voldsomt, mye el. ofte; 
(jf, skremme livet av noen); (jf, ta drepen på noen).  
Plante neven i bordet – Slå hardt i bordet, (for å slå noe ettertrykkelig fast el. markere 
sin misnøye); (jf, slå i bordet); (jf, banke i bordet). 
Plante noen / noe / plante et rykte (3) – 1. Sette en plante i jorda 2. plassere noe 
kraftfullt og ettertrykkelig i gulvet el. på bakken, (f eks. begge beina) 3. plassere noen 
/ noe hemmelig for å skade el. tilgodese noen; (jf, en nydelig plante).  
Plapre / plapre i veg om løst og fast – Snakke ustanselig; skravle i vei. 
Plapre ut med noe – Komme til å fortelle noe man ikke burde ha fortalt, (f eks. en 
hemmelighet); røpe noe; (jf, være løsmunnet); (jf, holde munn / kjeft).  
Plaske ned – Regne kraftig; striregne; (jf, fosse ned); (jf, regne i strie strømmer). 
Plaster på såret – Jf, et plaster på såret; (jf, gjøre noe godt igjen). 
Platonisk kjærlighet – Åndelig kjærlighet; kjærlighet uten sanselig begjær og erotikk. 
Pling i bollen – Jf, være pling i bollen; (jf, bli andre boller). 
Plukke noe av noen / jeg skal plukke nykkene av henne – Venne noen av med noe; få 
noen til opptre mer nøkternt el. jordnært; (jf, sette nykker i hodet på noen). 
Plukke på noe – 1. Fingre el. fikle med noe, (duken) 2. pille el. krafse på noe, (såret). 
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Plumpe opp i noe / plumpe opp i det – Uforvarende el. tilfeldig komme i en 
ubehagelig el. vanskelig situasjon; rote seg borti noe, (ofte ulovlig); (jf, dumpe borti). 
Plumpe til å gjøre noe / plumpet til å si noe – Ufrivillig komme til å gjøre el. si noe. 
Plumpe ut av noen / plumpe ut med noe – Uforvarende el. klosset komme til å si noe 
som ikke burde omtales; røpe noe; (jf, forsnakke seg); (jf, holde tann for tunge). 
Plumpe uti / plumpe uti det med begge beina / plumpe uti det (2) – Falle el. dumpe i 
vann 2. begå en feil, (ved å gi etter for en fristelse); dumme seg ut; (jf, gå fem på). 
Plunder og heft / du er bare til plunder og heft – Bry; bryderi; besvær. 
Pluss - minus / pluss - minus et par år – Brukes for å angi et intervall en usikkerhet 
ligger innenfor, et slingringsmonn el. et akseptabelt avvik; (jf, på slump). 
Plystre etter noen / noe / plystre etter jentene (1) – 1. Forsøke å få kontakt med noen 
2. gi opp noe; se bort fra noe; bare glemme noe, (f eks. et ønske).  
Plystre noe / vi plystrer middagen – Sløyfe noe; blåse i noe; (jf, plystre etter n / n). 
Pløye blåmyra – Seile til sjøs; (jf, seile på bølgen (den) blå); (også, dra over blåmyra).  
Pløye de sju hav – Seile på verdenshavene; (jf, ferdes på de sju hav). 
Pløye gjennom noe – Lese noe fort, (en bok); bla igjennom noe, (overfladisk).    
Pløye seg gjennom noe – 1. Bevege seg tungt og kraftfullt gjennom noe, (terrenget) 2. 
brøyte seg veg gjennom noe, (folkemassen); (jf, albue seg (frem)). 
Pløye upløyd mark – Gjøre noe som ikke er gjort før el. noe som er helt ukjent for en; 
(jf, være banebrytende); (jf, en upløyd mark); (jf, slå noen av marken). 
Pokker – Fanden, (brukt i faste vendinger og eder); (jf, bry seg pokker om noen). 
Pokker / det var som bare pokker(en) – Brukes som en mindre sterkt banneord, for å 
uttrykke sinne, ergrelse el. forakt; (jf, gi pokker i noen / noe).  
Pokker i vold – Veldig langt vekk; (jf, dra pokker i vold); (jf, bo / ligge pokker i v.).  
Pokker også – Det var forferdelig ergerlig; (jf, fanken og); (jf, som bare pokker).  
Pokkers / bare denne pokkers jula snart var over – Jf, pokker; (jf, hersens).  
Politisk korrekt – Som er i overensstemmelse med vedtatte, uangripelig meninger.  
Polsk riksdag – Jf, /en polsk riksdag; (jf, snakke i munnen på noen / hverandre). 
Pott og panne – Jf, være pott og panne; (jf, en nøkkelperson). 
Prakke på noen noe / han prakket på meg noen simple suvenirer – Nøde el. presse 
noen til å kjøpe el. ta imot noe ufordelaktig; (jf, kjøpe katta i sekken). 
Praktisk talt / beisen er praktisk talt fri for gift – Stort sett; så godt som; (jf, så å si). 
Prate dritt / vi satt bare og pratet dritt – 1. Snakke tull; vrøvle 2. småprate; sludre. 
Prate dritt om noen / noe – Snakke nedsettende om noen / noe; baktale noen. 
Prate hull i hodet på noen – Snakke i det uendelige om uviktige tinga; (jf, snakke om 
vind og vær); (jf, snakke som en foss); (jf, hull i hodet). 
Prate piss – Jf, et pissprat; (jf, prate dritt om noen / noe); (jf, la skravla gå). 
Praten går (om noe) – 1. Det føres en (livlig) samtale; samtalen dreier seg om (noe 
bestemt) 2. mange mennesker snakker el. sladrer om noe; (jf, snakke noen i senk). 
Prelle av / foreldrenes formaninger bare preller av – Være uten virkning; ikke gjøre 
noe inntrykk; ikke bite; (jf, gå inn det ene øret og ut av det andre).  
Prelle av som vann på gåsa – Jf, som å skvette vann på gåsa; (jf, lukke ørene for noe).   
Prentesvarten – Trykkfeilsdjevelen; utysket som får skylda for trykkfeil el. skrivefeil. 
Presse noen helt inn i tauene – 1. Presse boksemotstanderen opp mot tauene 2. presse 
motparten over på defensiven; ha de klart beste argumentene; (jf, ha / få overtaket).  
Presse noen til siste blodsdråpe / besetningen blir presset til siste blodsdråpe (2) – 1. 
presse noen til døde 2. presse noen til det ytterst; (jf, kjempe til siste blodsdråpe). 
Presse sitronen – 1. Presse saft ut av sitronen 2. få så mye som mulig ut av noe.  
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Prestere over evne (innen noe) – Overgå seg selv (i noe); lykkes usedvanlig godt (med 
noe); (jf, gjøre en helhjertet innsats); (jf, kjempe til siste blodsdråpe).  
Prikken over i` en – Den siste detalj el. et tillegg som gjør et resultat el. en virkning 
perfekt, (jf, sette prikken over i`en); (jf, kronen på verket); (jf, toppen av kransekaka).     
Prinsen på den hvite hest – (Rik og) attraktiv ung mann en ung pike drømmer om; 
drømmeprinsen; (jf, ridderen på den hvite hest); (jf, en ridder uten frykt og daddel). 
Prise noen / noe i høye toner – Gi noen / noe sterk ros; være full av lovord om noen / 
noe; (jf, rose noen / noe helt opp i skyene); (jf, skryte som en pave). 
Prise seg lykkelig (over noe) – Være svært glad, lettet el. takknemlig (for noe), (f eks. 
over at noe ikke gikk verre); (jf, være sjeleglad for noe). 
Prise seg ut (av markedet) – Ta så høy pris at man ikke får solgt varene. 
Prise sin lykke – Føle seg lykkelig over (uventet) hell el. fremgang. 
Privatlivets fred – 1. Brukes som juridisk begrep for (vern) av privatlivet 2. det å 
kunne ha sitt privatliv for seg selv, beskyttet mot andres el. offentlig nysgjerrighet.   
Pro forma (lat) / proforma – Rent formelt; uten reelt innhold el. reell betydning; 
(særlig om juridiske forhold); (jf, på papiret); (jf, i navnet men ikke i gavnet). 
Proppe noe ned i halsen på noen / vi skal ikke proppe de nye sangene ned i halsen på 
folk – Påtvinge noen noe; få noen til å motta noe mot sin vilje. 
Proppe seg med / proppe i seg – Spise i store mengder; dytte i seg; (jf, være proppfull 
av noe); (jf, sluke noe med hud og hår); (jf, en storspiser). 
Prostituere seg – 1. Stille seg til rådighet for seksuelle tjenester mot betaling 2. 
fornedre el. vanære seg for å oppnå en (økonomisk) fordel; skjemme seg ut. 
Prøve alle midler – Gjøre alt (for å oppnå noe); prøve alle metoder og utveier, (jf, ikke 
sky noe middel); (gjøre alt som står i ens makt).  
Prøve krefter – 1. Ta en utfordring og prøve om ens evner el. krefter holder 2. kjempe 
el. konkurrere med noen for å finne ut hvem som er sterkest. 
Prøve lykken – Gjøre et forsøk el. kaste seg ut i noe i håp at man er heldig, og at 
tingene lykkes for en; (jf, enhver er sin egen lykkes smed). 
Prøve og feile / prøving og feiling – 1. Jf, læring ved prøving og feiling 2. jf, prøve 
seg frem; (jf, brenne fingrene); (jf, brent barn skyr ilden). 
Prøve på ny frisk – Prøve på nytt; begynne igjen med nye krefter og friskt mot. 
Prøve seg fram – Ved stadige forsøk se el. finne den rette el. beste løsning.  
Prøve vingene / nå forlater vår sønn redet, og skal ut å prøve vingene – Forsøke å 
klare seg på egen hånd; (jf, på egen hånd); (jf, ta noen under sine vinger). 
Prøve å løfte seg etter håret – Jf, løfte seg selv etter håret; (jf, komme seg ovenpå). 
Psyke ned noen – Få noen til å miste motet el. troen på seg selv. 
Psyke opp noen – Sette mot i noen; gi noen økt selvtillit og gåpåhumør. 
Psyke seg opp – Oppildne seg (selv); sette seg selv i kamphumør. 
Pukke på noen / noe / pukke på sin rett (1) – 1. Henvise til noe på en insisterende 
måte; stå steilt på noe, (ofte i en argumentasjon) 2. anklage noen; kritisere noen / noe.  
Pulverisere – 1. Knuse til små, støvaktige partikler; finmale 2. ødelegge; tilintetgjøre 
3. beseire stort i krig eller idrettskonkurranse; (jf, knuse til pinneved). 
Pumpe jern – Drive intens vekttrening; dyrke bodybuilding; (jf, pumpe noen for noe). 
Pumpe noen for noe / han pumpet henne for opplysninger – Få noe ut av noen; spørre 
ut el. forhøre noen; (jf, spørre og grave); (jf, være helt pumpa). 
Punge ut / hun måtte punge ut med en million – Betale en (større) pengesum. 
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Punktere noe / myten om evig liv er punktert en gang for alle (2) – 1. Ta lufta ut av 
noe ved å stikke hull 2. effektivt avvise el. forkaste noe med en uttalelse el. handling; 
avlive noe for godt; (jf, erklære noe for dødt og maktesløst). 
Punktum finale / for min del er det nå punktum finale – Brukes for å markere at noe er 
ugjenkallelig forbi; helt slutt; (jf, sette punktum for noe); (jf, et punktum). 
Purk / purken kastet svinepelsen inn i bilen – Politikonstabel; politi; (jf, svartemarja). 
Purke / han ligger og purker og sover (2) – 1. (En) hunngris 2. sove tungt og hørbart. 
Pusse glorien / sin / noens glorie – Fremstille seg selv / en annen i et (overdrevent) 
fordelaktig lys; (jf, være skinnhellig); (jf, sole seg i glansen av noe). 
Puste gjennom nesen / nå må du puste gjennom nesen (2) – 1. Puste med vekt på å få 
luft gjennom nesen 2. brukes om å ta det rolig el. dempe seg, (ofte som henstilling). 
Puste lettet ut – Føle lettelse etter bekymring el. frykt; være glad for at noe gikk bra. 
Puste liv / nytt liv i noe – Tilføre (ny) energi, kraft el. inspirasjon til noe; få noe til 
utvikle seg el. blomstre; (jf, komme på glid); (jf, blomstre opp).  
Puste liv i glørne – 1. Blåse på glørne, slik at de flammer opp, (f eks. i et bål) 2. få en 
strid, (uenighet el. konflikt) til å utvikle seg (igjen); (jf, puste til ilden). 
Puste noen / noe i nakken – 1. Følge ubehagelig tett innpå noen 2. være like ved å 
innhente noen 3. snart være like dyktig el. betydningsfull som noen / noe. 
Puste og pese – Puste tungt; stønne; (jf, stønne og bære seg (over noe)).  
Puste på / la oss puste på litt – Ta en hvilepause; ta seg 5 minutter, (i arbeidet). 
Puste som en hval – Puste tungt; hive etter pusten; (jf, puste og pese).  
Puste til ilden – 1. Jf, puste liv i glørne 2. gjøre en konflikt el. spent situasjon verre, f 
eks. med provoserende bemerkninger; (jf, gjøre vondt verre); (jf, bære ved til bålet).  
Puste ut – 1. Puste luft ut gjennom munnen 2. hvile; få tilbake pusten etter hard fysisk 
anstrengelse; (jf, puste på); (jf, ta seg fem minutter). 
Putte pengene i sin egen lomme – Ta pengene selv; stikke av med fortjenesten.  
Pynte bruden – Fremstille noe så bra som mulig, for å oppnå høyest mulig pris. 
Pynte på noe / hun pynter på det hun sier (2) / han pyntet på rekorden (3) – 1. Mildne 
el. glatte over noe, (et uheldig utsagn) 2. gjøre noe bedre enn det er 3. forbedre noe. 
Pynte på sannheten – Tilpasse virkeligheten el. forklaringen, (for å slippe unna noe). 
Pynte seg – 1. Ha på seg pene klær, (og evt. smykker og makeup) 2. fremheve ser selv 
og sin egen posisjon ved hjelp av noe meget fordelaktig el. misunnelsesverdig. 
Pynte seg med lånte fjær – Ta æren for andres prestasjoner el. idéer; (jf, æres den som 
æres bør); (jf, en æresgjest); (jf, smykke seg med noe).   
Pynte seg til fingerspissene – Stase seg opp, (med sine fineste klær); jåle seg til. 
Pytt / pytt sann / pytt, ikke verre / pytt sann, det går nok bra – Brukes for å gi uttrykk 
for at man ikke tar noe så tungt el. er likeglad med noe.    
Pø / pøh / pø, jeg er ikke redd deg – Brukes for å vise ringeakt el. likegladhet; det bryr 
jeg meg ikke noe om; (jf, ikke bry seg filla om noen / noe). 
Pø om pø – Litt etter litt; etter hånden; smått om senn; gradvis. 
På (min) ære – Jf, på tro og ære; (jf, gjøre ære på noen); (jf, gjøre ære på maten). 
På alle bauger og kanter – 1. På kryss og tvers; i alle retninger; over alt 2. på alle 
tenkelige måter; i enhver hensende, (jf, i øst og vest); (jf, som tenkes kan). 
På alle fire / hun kravlet rundt på alle fire – Ved å støtte seg på hender og knær. 
På annen hånd / vi fikk opplysningen på annen hånd – Med noen / noe som 
mellomledd; indirekte; (jf, på første hånd); (jf, ha noe på hånden).  
På armlengdes avstand / henne bør du holde på armlengdes avstand – 1. Med en 
avstand tilsvarende lengden av en arm 2. langt unna seg, (om noen el. noe).  
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På avgrunnens rand – Jf, være på avgrunnens rand; (jf, være på gravens rand). 
På avveie / avveier – Jf, komme / være på avveie; (jf, føre noen på avveie). 
På banen – 1. På idrettsbanen 2. jf, være på banen; (jf, komme på banen). 
På bar bakke – Jf, stå på bar bakke; (jf, det går ned ad bakke; (for / med noen / noe).  
På bar bunn – I en situasjon hvor man ikke har noen erfaringer, resultater el. ressurser 
å bygge på; (jf, stå på bar bakke). 
På barrikadene – I kamp for en bestemt sak; (jf, gå på barrikadene) 
På berømmelsens tinde – I en svært berømt el. anerkjent posisjon; på toppen av en 
(kunstner)karriere; (jf, på maktens tinde); (jf, nyte noe i fulle drag). 
På bred basis / drøfte noe på bred basis – På bredt el. generelt grunnlag; med en vid 
el. allsidig begrunnelse; (jf, en plattform); (også, på frivillig basis). 
På bred front – Generelt; massivt; blant mange impliserte; på mange områder; (jf, 
danne front mot noen / noe); (jf, over hele fjøla); (jf over en lav sko).  
På bølgen blå – Jf, seile på bølgen blå / bølgen den blå; (jf, ut av det blå). 
På de skrå bredder – På (teater)scenen; innen skuespilleryrket el. teaterkunsten. 
På den ene side … på annen side – Brukes for å omtale to størrelse el. forhold som 
hører sammen som motsetninger; (jf, være så forskjellig som ild og vann).  
På den kontoen – Av den grunn; som skyldes; (jf, skrive noe på noes konto). 
På det jevne – Brukes for å uttrykke at noe er alminnelig, solid, middelmådig el. litt 
kjedelig; (jf, midt på treet); (jf, en middelhavsfarer). 
På djevelskap – Jf, gjøre noe av pur djevelskap; (gjøre noe på fandenskap / faenskap). 
På egen hånd – 1. Alene; uten andres selskap 2. uten andres hjelp; på eget ansvar; (jf, 
ta saken i egen hånd); (jf, gi noen en hånd (med noe)).  
På egen kjøl – 1. (Komme) i egen båt 2. (gjøre noe) i egen regi; selvstendig; (jf, 
komme på rett kjøl); (jf, være herre i eget hus).  
På egne vegne – For seg selv; for sin del; på eget initiativ el. ansvar. 
På en annen planet / han befinner seg på en annen planet – I en helt annen virkelighet; 
med en helt annerledes oppfatning el. forståelse; (jf, være i en annen verden).  
På en dag som denne – Brukes som høytidelig uttrykk når noe spesielt feires, 
markeres el. foregår; (jf, en gledens dag); (jf, dagen derpå). 
På en knivsegg – I en usikker situasjon hvor man ikke kan tillate seg å gjøre feil; (jf, 
balansere på en knivsegg); (jf, være ute å kjøre). 
På en prikk – Fullstendig; helt nøyaktig; presis; (jf, ligne noen / hverandre på en p). 
På en, to, tre / det er gjort på en to tre (1) – 1. Svært raskt; på et øyeblikk; på et blunk 
2. plutselig; med ett; (jf, en, to, tre); (jf, på et øyeblikk); (jf, på sekundet). 
På ert / jeg sa det bare på ert – For å erte el. drive ap; (jf; æ, bæ); (jf, peke nese av 
noen / noe); (jf, holde noen for narr); (jf, drive ap med noen). 
På et blunk / det er over på et blunk – På et øyeblikk; i løpet av kort tid; (jf, på null 
komma niks); (jf, på en, to, tre); (jf, et nu). 
På et hengende hår / på hengende håret – Bare så vidt, (at det gikk bra); nære på (å gå 
galt); (jf, med nød og neppe); (jf, det er så vidt båten bærer). 
På et hår – Jf, på håret; (jf, man skal ikke skue hunden på hårene). 
På et øyeblikk / båten sank på et øyeblikk – I løpet av et svært kort tidsrom; hurtig. 
På ett brett – Mange ting samtidig; på en gang; samlet, (jf, sette alt på ett brett). 
På faen / jeg gjorde det bare på faen – På faenskap; av ren ondskap el. djevelskap. 
På fallrepet / på fallrepet kan jeg fortelle at – Helt på slutten; i siste øyeblikk; til slutt; 
like før man bryter opp; (jf, ta seg en / et glass på fallrepet).  
På fastende hjerte – Uten å ha spist på lenge, (særlig uten frokost); (jf, på tom mage). 
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På fersk gjerning – Under el. like etter utførelsen av noe utillatelig el. ulovlig; (jf, bli 
tatt på fersk gjerning; (jf, bli tatt med fingrene i kakeboksen). 
På fire hjul – I bil; rullende på noe med fire hjul; (jf, krype på alle fire).  
På flekken – Jf, på flygende flekken; (jf, ikke komme av flekken). 
På flygende flekken / nå kommer du, på flygende flekken – Straks; øyeblikkelig; 
brennfort; (jf, komme som et uvær), (jf, fuglen er fløyet). 
På folkemunne – I folks alminnelige omtale av noe; sånn som noen el. noe omtales 
blant folk, (ofte nedsettende); (jf, komme på folkemunne).  
På forskudd – 1. Før det er nødvendig 2. før noe er aktuelt. 
På fote – 1. Frisk etter sykdom 2. i en akseptabel (økonomisk) tilstand (igjen); (jf, 
komme (seg) på fote); (jf, fote seg); (jf, komme seg opp av dynene). 
På frifot – Jf, være på frifot; (jf, sette noen på frifot); (jf, være fri som fuglen). 
På første / 1. klasse / vi reiser på første klasse – Brukes for å uttrykke at noen befinner 
seg i den beste kategori; (jf, av første klasse); (jf, være av første skuff / skuffe). 
På første hånd / dette har jeg på første hånd – Uten mellomledd; direkte; ved egen 
opplevelse; (jf, på annen hånd); (jf, ha noe på hånden).  
På gaffelen – Jf, ha / få noen / noe på gaffelen; (også, få gaffelen i noen / noe). 
På gale veier – Jf, komme / være på gale veier; (jf, komme ut å ute å kjøre). 
På galeien – I en tvilsom el. risikabel aktivitet; på rangel; (jf, være ute på galeien). 
På gaten – 1. Ute i byen; blant menneskene som ferdes i byen 2. offentlig tilgjengelig; 
utgitt, (om bok el. musikk) 3. illegalt; hos en pusher, (narkotika); (jf, på åpen gate).   
På gater og streder / torg – (Nærmest) over alt utendørs i en by; der folk befinner seg. 
På gefylen, (tilpasset ty) – Jf, ta noe å gefylen); (jf, kjenne noe på seg). 
På glattisen – I en usikker, farlig el. tvilsom situasjon; (jf, komme på glattisen). 
På gløtt / vi lot en vindu stå på gløtt – Litt åpen; (jf, på klem). 
På godt norsk / på godt norsk kalles dette svindel (2) – 1. Med vanlige, greie ord; uten 
overflødige omsvøp 2. med rene ord, (i irritasjon); (jf, kalle noe ved sitt rette navn).  
På godt og vondt – Med en saks positive og negative sider tatt i betraktning; med sine 
pluss og minus; (jf, ha sine sider); (jf, ta det vonde med det gode). 
På grasrota – 1. Blant vanlige folk, (jf, de brede lag av folket); 2. lengst ned i en 
organisasjon; blant de menige medlemmer; (jf, en gressrot / grasrot).   
På guds grønne jord / den vakreste byen på guds grønne jord – I hele verden; på jorda. 
På gyngende grunn – I en situasjon hvor man føler seg usikker el. tviler; (jf, være på 
gyngende grunn); (jf, hverken vite ut eller inn); (jf i bunn og grunn).  
På harde livet – Alt man orker; av alle krefter, (arbeide, kjempe, løpe); (jf, av alle 
livsens krefter); (jf, som merra den blinde). 
På hengende håret – Jf, på et hengende hår; (jf, ikke være et hår bedre).   
På herresiden – Jf, på sverdsiden, (jf, på spinnesiden).  
På hode og ræva ut / vi røyk på hodet og ræva ut av turneringen (2) – 1. Bli kastet ut 
på en brutal måte 2. bli slått av konkurransen el. turneringen (så det synger etter). 
På hodet i seng / og så, på hodet i seng – Direkte i senga; rett til sengs. 
På høy tid / det var på høy tid du kom – Like før det er for sent; på tide; i siste 
øyeblikk; i siste liten; (jf, i grevens tid); (jf, komme noen til unnsetning).  
På høyde med / hun er fullt på høyde med de beste i utlandet (1) – 1. Like god el. 
omfattende som, (jf, kunne måle seg med) 2. være på samme breddegrad som, rett 
utenfor el. like ved, (f eks. Mosjøen); (jf, være på høyde med situasjon). 
På høygir / vi arbeidet på høygir hele uka – På spreng; med full innsats; ivrig og 
intenst; (jf, gå helhjertet inn for noe); (jf, på lavbluss). 
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På høykant – 1. I en stilling hvor noe står på enden el. smalsiden; loddrett 2. jf, gå ned 
på høykant 3. jf, hennes nerver står på høykant; (jf, bølgene går høyt). 
På høylys dag – Jf, ved høylys dag; (jf, se spøkelser ved høylys dag). 
På høyre / venstre hånd – Til høyre / venstre; på høyre / venstre side; (jf, en høyre 
hånd); (jf, et venstrehåndsarbeid); (jf, hverken se til høyre eller venstre). 
På høyt plan – 1. På høyt akademisk nivå 2. høyt oppe i hierarkiet; på høyeste hold. 
På håret / på et hår / hun uttrykte på håret det jeg tenkte (1) – 1. Helt presis; nøyaktig i 
minste detalj, (jf, det / noe stemmer på håret) 2. så vidt; like ved, (jf, på nære nippet).  
På ingen måte – Under ingen omstendighet; slett ikke; ikke i det hele tatt. 
På kant – 1. Jf, på høykant 2. jf, komme på kant med noen / noe. 
På kanten – 1. På grensen til det som er uakseptabelt, (f eks. om meninger) 2. på 
randen av noe ubehagelig el. farlig, (f eks. en psykose) 3. på grensen av å være 
uanstendig el. med hentydning til kjønn el. sex, (særlig om vits). 
På kistebunnen – Spart sammen; i reserve; (jf, ha penger på kistebunnen). 
På kjøretøyer skal storfolk kjennes – Utrykket brukes for å konstatere at noen 
tydeligvis har god råd el. ønsker å vise seg frem på en brautende måte. 
På klem / vi lar døra stå på klem for katten – Litt åpen; (jf; på gløtt) 
På kort sikt – I den nære, umiddelbare fremtid; (jf, på lang / lengre sikt). 
På krigsfot – 1. Klar(gjort) til krig 2. i uvennskap; (jf, være på krigsfot). 
På krigsstien – Jf, være på krigsstien; (jf, sende opp røyksignaler). 
På krita – Jf, få / ta på kritta; (jf, sitte i gjeld til opp over ørene); (jf, lånte fjær). 
På kryss og tvers – I mange forskjellige retninger; frem og tilbake; over alt. 
På kvinnesiden / damesiden – Jf, på spinnesiden; (jf, på sverdsiden). 
På lang / lengre sikt – Lengre inn i framtiden; når man ser langt frem i tiden; (jf, i det 
lange løp); (jf, i tidens løp); (jf, være lang som et vondt år). 
På lavbluss / produksjonen går nå på lavbluss – I et langsomt tempo; med et minimum 
av energi; (jf, en halvhjertet innsats); (jf, arbeide på høygir). 
På lik linje med – På samme måte som; (jf, på linje med); (jf, lese mellom linjene). 
På like fot / adoptivbarna arvet ham på like fot med hans egne – På samme vilkår og 
betingelser; (jf, bli behandlet på like fot); (jf, stå på like fot).  
På liksom / «lissom» – Jf, gjøre noe på liksom; (jf, spille komedie). 
På linje med – Nokså lik; á la; kunne sidestilles med; (jf, kunne måle seg med). 
På liv og død / båtturen utviklet seg til et mareritt på liv og død (1) / hun ville på liv 
og død være med (2) – 1. Med livet som innsats 2. absolutt; svært gjerne. 
På livet løs – Jf, gå på livet løs; (jf, stå om livet); (jf, sette livet til). 
På lur / jeg har en godskvett på lur (2) – 1. I en lurende el. skjult posisjon, (jf, ligge / 
stå på lur) 2. i reserve; gjemt til en spesiell anledning.   
På lykke og fromme, (gjøre noe el. dra) – På slump; uten plan; tilfeldig, (i håp om at 
man vil være heldig; (jf, på måfå); (jf, på slump). 
På løpende bånd – I rask rekkefølge; fort vekk; på rekke og rad; uten stans.  
På lånt tid – Med kort tidshorisont; uten utsikt til langvarig el. blivende eksistens. 
På maktens tinde – I en svært høy maktposisjon; på høydepunktet i utvikling el. evne; 
på topp el. blant de ypperste innenfor et område; (jf, stå i noens makt).  
På millimeteren – Perfekt; nøyaktig; (jf, ikke en millimeter). 
På minuttet – 1. Med stor tidsmessig presisjon; presis; nøyaktig til rett tid 2. med det 
samme; øyeblikkelig; (jf, på sekundet); (jf, ta seg fem minutter). 
På morgenkvisten – På et tidlig tidspunkt på dagen; (gry)tidlig om morgenen. 
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På måfå (på må og få) / hun blar i bladet på måfå / han går og leter på måfå – På 
slump; tilfeldig el. planløst; (jf, gjøre noe på måfå); (jf, gjøre noe i / til måfå).  
På netthinnen – 1. På hinnen i det indre øyet 2. i erindringen el. bevisstheten i form av 
et bilde; (jf, brenne seg inn på netthinnen); (jf, ha noe for øyet). 
På nippen / det var på nippen at det skulle gå galt – Så vidt; nesten; (jf, på hengende 
håret); (jf, være på nære nippen); (jf, være fare på ferde).  
På nippet til / hun var på nippet til å begynne å gråte – Være nære ved; holde på å.   
På no time (eng) – På ingen tid; lynraskt; så fort som mulig. 
På noens bekostning – 1. Til noens utgift el. regning 2. slik at det går ut over noen. 
På noens konto – Jf, skrive noe på noens konto; (jf, ta noe på sin konto). 
På noens skuldre / skuldrer – Brukes for å uttrykke at noen påtar seg el. pålegges et 
(tungt) ansvar; (jf, noe hviler på noen skuldrer); (jf, legge noe på noens skuldrer). 
På norsk – 1. På det norske språk 2. på norsk vis; på norsk maner 3. med vanlige 
norske ord, uten overflødig utbroderinger el. omsvøp, (jf, skjønner du ikke norsk).    
På null komma fem / null – Jf, på null komma niks; (jf, være et null). 
På null komma niks / det gjør jeg på null komma niks – I løpet av meget kort tid; på et 
øyeblikk; (jf, i ekspressfart); (jf, på null komma fem / null).  
På ny frisk – Jf, begynne på ny frisk; (jf, starte med blanke ark). 
På nåde og unåde – I en situasjon der man ikke kan stille betingelser, men er overlatt 
til noens forgodtbefinnende; betingelsesløst; (jf, be om nåde).  
På papiret / han er klar favoritt på papiret (2) – 1. Formelt; i teorien, 2. 
forutsetningsvis, (basert på tidligere prestasjoner); (jf, bare på papiret). 
På plakaten – 1. På listen over kommende oppføringer, (i teater) 2. på dagsorden; (jf, 
på programmet); (jf, på tapetet); (også, tas av plakaten) 
På pletten – Jf, være på pletten; (jf, en hvit flekk på kartet); (jf, uten plett og lyte).  
På prikken – Jf, på en prikk; (jf, være på prikken lik(e)); (jf, til punkt og prikke).   
På programmet (være / stå) – 1. Være aktuelt, fremme; være oppe som emne, (samtale 
el. debatt) 2. være planlagt el. avtalt for (snarlig) utførelse el. behandling. 
På rad / det har nå skjedd tre år på rad – I rekkefølge rett etter hverandre; i trekk. 
På rad og rekke / løkplantene står på rad og rekke – I en rett rekke; etter hverandre i 
rekker; (jf, på rekke og rad); (jf, i rad og rekke). 
På ramme alvor / hun tok fleipen på ramme alvor – Fullstendig alvorlig; (jf, i fullt 
alvor; (jf, alvorets time er kommet); (jf, på fleip).     
På rappen – På rad; i trekk; (jf, på røde rappen); (jf, fortere enn svint).  
På rekke og rad – Rett etter hverandre; fortløpende; (jf, som perler på en snor). 
På rett kjøl – 1. I riktig, oppreist posisjon, (båt) 2. på rett vei; i tilfredsstillende tilstand 
igjen, (ofte etter moralsk nedtur); (jf, komme på rett kjøl (igjen)). 
På røde rappen / rappet / jeg kommer på røde rappen – Øyeblikkelig; straks; (jf, på 
flygende flekken); (jf, så fort som beina ville bære ham); (jf, på rappen). 
På seg selv kjenner man andre – 1. Ut fra egen erfaring er det mulig å bedømme 
hvordan andre vil oppføre seg el. reagere i en gitt situasjon 2. brukes som ironisk 
kommentar til noen som mistror noen el. beskylder noen for noe. 
På sekundet – 1. Med stor tidsmessig presisjon; presis; på klokkeslettet 2. med det 
samme; straks; øyeblikkelig; (jf, i siste sekund), (jf, på minuttet). 
På sett og vis / det du sier er på sett og vis riktig – I en viss utstrekning; på en måte; 
sett fra et visst synspunkt; (jf, det skal være sikkert og visst). 
På sikt – Betraktet lengre frem i tiden; i fremtiden; fremover; (jf, på lang / lengre 
sikt); (jf, kort sikt); (jf, ha noen / noe i sikte).  
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På sine gamle dager / hun har begynt å male på sine gamle dager – I sin alderdom; 
(nå) i alderdommen; (jf, dra på årene); (jf, være gammel som alle haugene). 
På sine bedende / gråtende knær – 1. Svært inntrengende 2. ved å tilkjennegi all 
tenkelig ydmykhet; (jf, be på sine knær); (jf, kravle / krype på kne for noen). 
På sitt glatte ansikt – Jf, få noe på sitt glatte / ærlige ansikt; (jf, få det glatte lag). 
På skjønn – Etter en omtrentlig el. subjektiv beregning, (av noes størrelse el. antall); 
(jf, på slump); (jf, ta noe på gefylen); (jf, et amerikansk øyemål).  
På skyggesiden – (Leve) under dårlige livsforhold; i trange kår; (jf, på solsiden). 
På slaget / hun var her på slaget ni – Presis på et bestemt tidspunkt; (jf, på sekundet). 
På slakk line -  Jf, opptre på slakk line; (jf, være ute på dypt vann), (jf, på stram line). 
På slep – 1. Slept el. trukket, (f eks. etter bil) 2. med noen plagsomt el. irriterende 
følgende etter seg; (jf, renne i ræva på noen); (jf, puste noen i nakken).  
På slump – Uten å foreta en nøyaktig måling el. opptelling; etter løst skjønn; (jf, på 
skjønn); (jf, et slumpetreff); (jf, ta det litt på slump). 
På sokkelesten / i sokkelesten – Bare med sokker på føttene, uten annet fortøy.  
På solsiden – 1. På den solvendte siden mot sør 2. brukes for å uttrykke et godt og 
sørgløst liv, (jf, leve på livets solside); (jf, en skyggeside).  
På sparebluss / produksjonen går på sparebluss (3) – 1. Med lite bruk av drivstoff 2. 
underlagt økonomiske besparelser 3. på et lavt nivå mht aktivitet el. forbruk.  
På spinnesiden / Norges første medalje på spinnesiden (1) – 1. Blant kvinnene 2. 
vedrørende kvinner, (f eks. innen sport el. teater); (jf, på sverdsiden).  
På spreng – Av all makt; av alle krefter; så fort man orker, (f eks. lese el. arbeide). 
På stedet – 1. På samme sted uten å flytte seg el. nå videre 2. øyeblikkelig; med det 
samme; her og nå; (jf, stå på stedet hvil); (jf, ikke komme av flekken). 
På strak arm – Straks; direkte; uten betenkning; (jf, ta noe på strak arm). 
På stram line – Jf, balansere på stram line; (jf, opptre på slakk line).  
På strømpelesten / han er 2 meter på strømpelesten (2) – 1. I bare strømpene 2. i 
nøyaktig målt høyde; (jf, liste seg på strømpelesten); (jf, være trøtt som en strømpe). 
På stående fot / jeg kan ikke svare på stående fot – Her og nå, (uten betenkning); uten 
videre; straks; (jf, uten å blunke); (jf, stå på god for med noen).  
På sverdsiden / Norges første medalje på sverdsiden (1) – 1. Blant mennene 2. 
vedrørende menn, (f eks. innen sport el. teater); (jf, på spinnesiden). 
På talefot – Jf, komme / være på talefot (med noen); (jf, stå på god fot med noen). 
På tampen – Mot slutten; til slutt; avslutningsvis; (jf, tampen brenner).  
På tapetet – Jf, være på tapetet; (jf, bringe noe på tapetet); (jf, på programmet).  
På tegnebrettet / prosjektet er fremdeles på tegnebrettet (2) – 1. På en skråstilt plate 
som brukes som underlag for tegning el. maling 2. under planlegging el. overveielse. 
På terskelen til noe – Ved begynnelsen el. overgangen til noe; på grensen til noe; (jf, 
stå på terskelen til noe); (jf, være på beddingen); (jf, være på trappene). 
På tide – På passende tidspunkt; beleilig; (jf, på høy tid); (jf, det er på tide). 
På timen / kom hit på timen – Med det samme; øyeblikkelig; (jf, på flygende flekken). 
På tom mage – Uten å ha spist på lengre tid el. den dagen; (jf, på fastende hjerte). 
På tomannshånd – I en situasjon hvor en person er alene sammen med, og ofte i 
samtale med en annen person; (jf, under fire øyne); (jf, slå av en prat). 
På toppen av – I tillegg til noe som er rikelig fra før; (jf, ikke nok med det).  
På toppen av alt / det hele – I tillegg til alt det (negative) som allerede er nevnt; ikke 
nok med det; (jf, være toppen av kransekaka); (jf, fra topp til tå). 
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På tro og ære – Brukes i høytidelige forsikringer el. løfter eller at man snakker sant el. 
holder ord; (jf, love noe dyrt og hellig); (jf, på æresord).  
På tuppene – I en tilstand hvor er særlig oppmerksom, energisk el. handlekraftig; 
nervøs; (jf, være på tuppene); (jf, være på tærne).  
På tå – (Opp) på tærne; (jf, strekke seg); (jf, strekke seg etter stjernene). 
På tå hev – Jf, være på tå hev; (jf, stå på tå for noen); (jf, være på tærne). 
På vaklende fot / føtter – Jf, stå på vaklende fot / føttet; (jf, vakle). 
På vannvogna – I en tilstand hvor man (etter eget ønske) ikke inntar alkohol. 
På vei – Jf, være på vei; (jf, det er ingen vei tilbake); (jf, kysten er klar). 
På vidt gap – 1. Helt åpen, (dør el. vindu); vidåpen 2. brutt el. revet opp; med fri 
tilgang; (jf, stå på vidt gap; (jf, stå på vid vegg); (jf, løvens gap).  
På villspor – 1. På spor som fører i gal retning 2. av en feilaktig oppfatning; (jf, lede / 
føre på villspor); (jf, være på ville veier); (jf, være på sporet). 
På vippen – I en uavklart situasjon hvor to forskjellige utfall er like sannsynlig, el. 
hvor det er nesten like store sjanser for at noe lykkes el. mislykkes; (jf, stå på vippen). 
På våre breddegrader – Brukes for å uttrykke en motsetning til mer fjerne land; i 
Norge / Norden; (jf, her på berget); (jf, i det vide og det brede).  
På våre kanter / det er alt vår på våre kanter – På våre trakter; i våre strøk av landet. 
På ære og samvittighet – 1. Brukes som en erklæring, (underskrift) om at det som står 
i et offentlig dokument er korrekt, (f eks. selvangivelsen) 2. brukes som muntlig 
garanti for at man vil holde et løfte el. snakker sant; (jf, love noe dyrt og hellig). 
På æresord – Med garanti; det lover jeg; (jf, stole blindt på noen). 
På øverste hylle – Av beste merke; av topp kvalitet; (jf, kunne velge fra øverste 
hylle); (jf, være av første skuff / skuffe). 
På øyeblikket / jeg kommer på øyeblikket – Med en gang; straks; øyeblikkelig. 
På øyemål / det tar jeg på øyemål – Etter omtrentlig vurdering, (av avstand, størrelse 
el. mengde); på skjønn; (jf, ha et godt øyemål); (jf, et amerikansk øyemål). 
På åpen gate / han solgte pistolen på åpen gate – I full offentlighet så alle kan se det. 
På` n / så er det på` n igjen (2) – 1. Lettere beruset; på en kant 2. oppe og i gang med 
arbeid el. annen aktivitet), (jf, være i full sving). 
Påta seg mer enn det man kan gape over – Påta seg mer enn det man kan rå med, 
overskue el. overkomme; love mer enn det man kan holde; (jf, gape over for mye). 
Rable for noen / det har rablet helt for henne – Jf, det rabler for noen. 
Radbrekke noen / noe – 1. Brekke knokene på noen, (straffemetode) 2. forvrenge et 
språk; uttale el. gjengi spesielle ord og uttrykk feil 3. forvrenge et åndsverk. 
Rage opp / høyt – 1. Stikke opp; være synlig el. fremtredende, (f eks. fabrikk) 2. 
utmerke seg; være fremtredende, (f eks. som forsker); (jf, peke seg ut (som)). 
Rake kastanjene ut av ilden – 1. Hjelpe seg selv el. en annen ut av en ubehagelig el. 
vanskelig situasjon 2. ordne opp i en annens selvforskyldte vanskeligheter.  
Rake veien – 1. Rett frem 2. uten opphold el. nøling; øyeblikkelig; (jf, sporenstreks). 
Rakke ned på noen / noe – Kritisere noen / noe på en urimelig grov el. nedsettende 
måte; (jf, kaste skitt på noen); (jf, snakke ned noe).  
Rakne / samholdet raknet / hele den ambisiøse planen raknet – 1. Gå opp i sømmen el. 
trevles opp, (klær) 2. oppløses el. falle fra hverandre; (jf, gå i knas / tusen knas). 
Ramle utenfor / utafor / utpå – Komme i en situasjon man ikke har kontroll over; 
komme på kant med samfunnets regler, havne på fylla el. kjøret; (jf, være utenfor). 
Ramme noen rett i hjerterota – Jf, treffe / ramme noen rett i hjerterota.  
Ramsalt / ramsalt sild (1) / ramsalt humor (2) – 1. Sviende salt 2. skarp; saftig. 



                                                               
 

470 

Rank som et lys – Jf, være rank som et lys; (jf, bære hodet høyt). 
Ransake hjerter og nyrer – Jf, granske hjerter og nyrer; (jf, vrenge sjelen ut). 
Rase ut / ungen må bare få rase ut – Rase fra seg; gradvis opphøre å være vill, 
voldsom el. sint; (om person, uvær el. sykdom); (jf, ta det pent). 
Rask som en vind / hun kom, rask som en vind – Svært hurtig; lynrask. 
Rask som et (olja) lyn – Jf, som et olja lyn; (jf, med lynets hastighet). 
Raske på / raska på (sve) / nå må du raska på – Skynde seg; sette opp farten. 
Rasle med sabelen – 1. True med å gå til angrep; true med krig el. konflikt 2. oppføre 
seg aggressivt; søke å skremme noen ved å demonstrere sin styrke. 
Rav ruskende gal – Helt gal; fullstendig vanvittig; (jf, riv ruskende galt).  
Rave omkring / rave rundt i fylla – Bevege seg usikkert el. vaklende omkring; sjangle.   
Redde / berge fasaden / hun tyr til løgn for å redde fasaden (2) – 1. Berge forsiden, 
(av huset) 2. redde æren; vise seg upåvirket, (som om alt er OK); (jf, holde fasaden). 
Redde ansikt – Unngå tap av prestisje; unngå ydmykelse; bevare sitt gode omdømme.  
Redde det som reddes kan – Jf, redde stumpene; (jf, berge liv og lemmer). 
Redde sitt eget skinn – Redde seg selv; slippe fra en vanskelig, ubehagelig el. farlig 
situasjon, (og la andre i stikken); selv gå klar el. overleve; (jf, redde skinnet). 
Redde skinnet – Klare seg velberget gjennom en vanskelig situasjon; gå klar; (jf, hytte 
skinnet); (jf, beskytte sitt eget skinn); (jf, fanden beskytter sine). 
Redde stumpene – Redde det lille man har igjen; redde det som enda kan reddes; (jf, 
gå på stumpene); (jf, gå i stumper og stykker). 
Regne i bøtter og spann – Regne svært mye; øsregne; (jf, i bøtter og spann). 
Regne i strie strømmer – Jf, regne i bøtter og spann; (jf, fosse ned). 
Regnskapets time – Tidspunktet ens liv og oppførsel (hittil) gjøres opp; oppgjøret; (jf,  
sannhetens time); (jf, timen er kommen); (jf, gjøre regning uten vert).   
Reise bust / byggeplanene har fått naboene til å reise bust (2) – 1.  Reise nakkehårene 
og innta en truende forsvarsposisjon, (om dyr) 2. bli harm; protestere el. gjøre 
motstand; (jf, slåss så busta fyker); (jf, bli / være stram i maska). 
Reise kjerringa – Komme sterkt igjen etter en dårlig prestasjon, (f eks. i idrett); reise 
seg etter et nederlag; få oppreisning; (jf, reise seg som en fugl Føniks (av asken)). 
Reise land og strand rundt – Reise mye omkring i landet, (for el. med noe spesielt). 
Reise over dammen – Reise over Atlanterhavet; reise til USA. 
Reise på tommelfingeren / tommelen – Reise gratis ved med hevet tommelfinger å be 
bilister en lift; haike. 
Reise seg – 1. Skifte til stående stilling 2. rette / sette seg opp, (til sittende stilling 3. 
gjenvinne sin styrke; komme (seg) på fote; (jf, reise kjerringa); (jf, få oppreisning). 
Reise seg (av asken) som en fugl Føniks – Komme tilbake og gjøre seg gjeldende på 
nytt etter et stort nederlag el. et fullstendig sammenbrudd; gjenoppstå i forynget el. 
kraftfull skikkelse; (jf, stå opp med fuglene); (jf, være ovenpå).   
Reise seg av asken – 1. Bli gjenoppbygd 2. gjenoppstå; (jf, reise seg). 
Reise vide omkring – Dra til mange forskjellige steder; farte rundt; (jf, vidt og bredt). 
Reke gatelangs – Drive el. slenge rundt omkring i gatene; (jf, flakke omkring). 
Rekke fanden lillefingeren – Jf, gir man fanden lillefingeren.   
Rekke noen hånda – 1. Rekke frem en hånd som hilsen el. takk. 2. vise 
imøtekommenhet, toleranse, åpenhet el. hjelpsomhet overfor noen.  
Rekke tunge (til / av noen) – Vise noen forakt ved å stikke tunga ut av munnen; 
hovere over noen; (jf, peke nese av noen); (jf, gi noen / noe fingeren). 
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Rekke ut en hånd – 1. Strekke ut en hånd for å gripe noe el. få fatt i noe 2. vise 
imøtekommenhet, toleranse el. hjelpsomhet; yte hjelp.  
Ren og skjær / dette gjør hun av ren og skjær idealisme – Brukes for å presisere at noe 
fullt ut svarer til betegnelsen; fullstendig; (jf, helt og holdent); (jf, ene og alene).  
Rene linjer – 1. Former og omriss som gir et harmonisk inntrykk 2. jf, klare linjer.  
Rene ord for pengene – Klar tale; en (oppriktig) uttalelse som ikke kan misforstås. 
Renne dørene ned / renne ned dørene (hos noen) – Plage noen med stadige besøk; 
hele tiden henvende seg til noen; trenge seg på; (jf, tråkke dørstokkene ned hos noen).   
Renne hodet mot veggen – Møte uoverstigelige hindringer; møte vedvarende 
motstand, (f eks. i byggesak); (jf, stange panna mot en mur); (jf, møte veggen). 
Renne i ræva på noen / hun renner i ræva på meg hele dagen – Følge i hælene på noen 
hele tiden, (på en irriterende måte); være påtrengende. 
Renne noen / noe i senk – Kjøre el. støte på noen / noe; velte noen / noe; ødelegge 
noen / noe; (jf, snakke noen i senk); (jf, knuse noen / noe). 
Renne på dørene hos noen – Jf, renne dørene ned; (jf, tråkke ned dørstokken hos). 
Rense lufta – 1. Sørge for at lufta blir renere (å puste i) 2. bilegge en 
uoverensstemmelse ved å snakke ut (om den); skape forsoning. 
Renske bordet – 1. Rydde opp; kvitte seg med alt; begynne på nytt 2. vinne alt som er 
mulig, (i konkurranse); (jf, gjøre rent bord); (også, renske opp el. renske ut). 
Rent trav – Jf, et rent trav; (jf, løpe som man har en viss mann i helene). 
Rent ut sagt / det er rent ut sagt for jævlig – Sagt uten omsvøp el. forbehold; sagt klart 
og tydelig; (jf, si noen noe i rene / klare ordelag); (jf, tale i klart språk). 
Renters rente – 1. Den renten en kapital gir når rentene legges til 2. det at noe man 
tidligere har gjort el. vært utsatt for, vender tilbake i større omfang el. styrke; (jf, 
gjengjelde (noe) med renter); (jf, betale i dyre dommer).  
Renvaske seg – Jf, bli / være renvasket; (jf, toe sine hender); (jf, ha rene hender).  
Renvaske sitt navn – Få oppreisning; fjerne beskyldninger el. mistanker. 
Reparere – 1. Sette i stand noe som ødelagt el. nedslitt 2. bringe (noe) tilbake til en 
tilfredsstillende tilstand; gjenopprette 3. drikke litt alkohol for døyve ubehag etter en 
rangel, (jf, en bakrus); (jf, drikke med begge hender); (jf, leve i sus og dus). 
Retorikk – 1. Jf, en retorikk; (jf, en retor); (jf, tale varmt om noen / noe). 
Rett / like borti hogget / hun bor rett borti hogget her – Like i nærheten; i nabolaget; 
(jf, være på hugget / hogget); (jf, hogge ned for fote); (jf, hogge i stein). 
Rett foran nesen på noen – Jf, like for nesen på noen; (jf, gå etter nesen). 
Rett fra levra – Rett ut (det man mener); uten omsvøp; (jf, si noe rett fra levra). 
Rett mann på rett plass – Brukes om at en person er velvalgt, for en spesiell oppgave. 
Rett og rimelig – Jf, være bare rett og rimelig; (jf, være på sin plass). 
Rett og skjell – Rettferdig behandling; rettferdighet; (jf, gjøre rett og skjell for seg). 
Rett og slett – Bentfram; simpelthen; ganske enkelt; (jf, hverken mer eller mindre). 
Rett opp i ansiktet – Direkte og uten blygsel; (jf, lyve noen rett opp i ansiktet). 
Rett på sak – 1. Uten innledning 2. rett fram uten omsvøp; (jf, gå rett på sak). 
Rett skal være rett – Vi får holde oss til det som er riktig; i rettferdighetens navn skal 
det sies, (særlig brukt for å gi noen man har kritisert litt medhold).  
Rett som det er / jeg får rett som det er spørsmål om dette – Ofte; stadig; nå og da. 
Rett som det var / rett som det var blåste det opp til storm – Plutselig; med ett; brått. 
Rett utenfor (stue)døra – Like i nærheten; i nabolaget; (jf, like om hjørnet). 
Rette / strekke på beina – Reise seg å gå litt rundt; (jf, slepe føttene etter seg). 
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Rette baker for smed – Straffe el. bebreide feil person; la det gå ut over en uskyldig 
person, (eg. henrette, Wessel); (jf, rive hodet av noen). 
Rette en advarende pekefinger mot noe – Advare mot noe; fraråde noe; (jf, løfte 
pekefingeren); (jf, gi noen gode råd og vink); (jf, gi noen en over fingrene). 
Rette opp skuta -  1. Få båten til å gå på riktig kurs igjen 2. få orden på noe, (som går 
på skeive); gjøre virksomheten lønnsom igjen; (jf, på rett kjøl); (jf, forlate skuta). 
Rette ryggen – 1. Rette seg opp fra bøyd stilling, (evt. i lengre tid) 2. gi uttrykk for 
selvtillit el. stolthet 3. gi el. inngyte seg selv selvtillit; (jf, stå med rak rygg). 
Rette seg etter noen / noe – 1. Følge en ordre el. en regel 2. la en handling bestemmes 
el. avhenge av noe annet; tilpasse seg etter noen / noe; (jf, nå er gode råd dyre).        
Rette skytset mot noen / hun rettet skytset mot formannen – Jf, grovt skyts. 
Rette søkelyset mot noen / noe – Jf, komme i søkelyset; (jf, sette søkelyset på noe). 
Reve seil – 1. Minske seil; redusere seilføringen 2. jf, ta rev i seilene.   
Ri høyt på noe – Ha gjort noe positivt som er blitt lagt merke til, og sole seg i glansen.   
Ri noen – Plage noen; gi noen (indre) kvaler; (jf, hva er det som rir deg). 
Ri noen som en mare – Jf, det / noe rir noen som en mare; (jf, en mare). 
Ri på en bølge / hun rir på en bølge av suksess (1) – 1. Befinne seg på et høydepunkt; 
ha suksess 2. utnytte el. dra fordel av en herskende stemning el. strømning (i tiden); 
(jf, en motebølge); (jf, en medgangsbølge); (jf, kaste seg på bølgen). 
Ri sine egne kjepphester – Stadig gi uttrykk for sin (velkjente) mening om noe man er 
opptatt av; forfekte sine (fikse) idéer; (jf, en kjepphest). 
Ri stormen av – 1. Komme gjennom en storm (et uvær) ved å ligge på været 2. klare 
seg gjennom en vanskelig og problemfylt situasjon; overvinne vanskelighetene. 
Ri to hester (samtidig) (forsøke) – (Ønske å) oppnå to ulike ting el. formål (samtidig); 
(forsøke å) skjule noe ved en annen handling el. et tilpasset utsagn; drive dobbeltspill.     
Ribbe noen til skinnet – Blakke noen; frata noen alle penger el. verdisaker, (særlig 
ved spill); (jf, blakke noen til skinnet); (jf, være ribbet for noe). 
Ridder av den bedrøvelige skikkelse – 1. En person(beskrivelse) i litteraturen 2. en 
ynkelig el. latterlig person; (jf, slå seg til ridder på noe).  
Ridderen på den hvite hest – Brukes om en (rik og) attraktiv ung mann som en ung 
pike drømmer om; (jf, prinsen på den hvite hest); (jf, ri to hester). 
Ride ranke – Leke at man rir på hest; voksen med et barn over skrevs på knærne, som 
vippes opp og ned i takt med en regle el. sang; (jf, sitte på fanget til noen). 
Rime dårlig (med noe) – 1. Ikke synes å passe i sammenhengen el. være troverdig 2. 
ikke være riktig; være feil; (jf, ikke være riktig vel bevart).  
Ringe for siste runde – 1. Varsle om at det er bare en runde igjen til mål, (f eks. 
baneløp) 2. nærme seg slutten (på noe); (jf, synge på siste verset). 
Ringeakte noen / noe / vise ringeakt for flagget (2) – 1. Tillegge noen / noe liten verdi 
el. betydning 2. ikke respektere el. påskjønne noen / noe, (i tilstrekkelig grad). 
Ringen er sluttet – 1. (Tittelen på en roman av Hamsun) 2. en utvikling el. virksomhet 
har nådd sin naturlige avslutning el. et punkt som minner om utgangspunktet. 
Ringer i vannet – 1. Små bølger rundt f eks. en stein som slippes i vann 2. jf, spre seg 
som ringer i vannet; (jf, skape bølger); (jf, bølgene går høyt). 
Ringside (eng) – 1. Område langs sidene av en boksering 2. tilskuerplassene ved et 
arrangement; et område tett på begivenheten; (jf, sitte ringside); (jf, ha orkesterplass). 
Riper i lakken – Brukes om noe som skjemmer et fint helhetsinntrykk el. et godt 
omdømme; (jf, få riper i lakken); (jf, skade sitt gode navn og rykte). 



                                                               
 

473 

Rippe opp i noe / det er ikke noe å rippe opp i – Ta opp igjen, omtale el. minne om 
noe ubehagelig el. sørgelig som er overstått, glemt el. fortrengt. 
Rippe opp i såret / sårene – Gjenoppvekke minnet om en ubehagelig opplevelse, et 
nederlag el. et tap som ellers nesten var glemt; (jf, strø salt i såret). 
Ris til egen bak – Det at man har sagt el. gjort noe som får ubehagelige følger for en 
selv; selvforskyldt skade el. problemer; (jf, lage / gi / være ris til egen bak).    
Riset bak speilet – En trussel el. et pressmiddel man har i bakhånd, (om noe ikke 
gjøres som forventet); (jf, en gulrot); (jf, true med bål og brann).  
Risikere liv og lemmer – Ta store sjanser; utsette seg for fare, (for liv og helse). 
Risikere sitt eget skinn – Jf, våge skinnet; (jf, redde skinnet); (jf   et skinn). 
Riste noe av seg – 1. Få av seg noe ved raske energiske bevegelser 2. komme over el. 
glemme noe som har påvirket en; (jf, legge noe bak seg). 
Riste noe ut av ermet – Fremskaffe noe med stor letthet; trylle frem noe; improvisere; 
(jf, ha en trumf i ermet); (jf, trylle fram); (jf, orge (noe)).  
Riste noen av seg – 1. Bli kvitt noen som klenger 2. slippe unna en forfølger; løpe fra.  
Riste på hodet (av / over noen / noe) – 1. Dreie hodet fra side til side, som uttrykk for 
nekting, uenighet el. oppgitthet 2. gi uttrykk for negativ forundring el. avvisning. 
Riste støvet av sine føtter – Jf, ryste støvet av sine føtter. 
Riv ruskende galt – Brukes forsterkende om noe som er feilaktig, meningsløst el. 
moralsk forkastelig; (jf, borti staur og vegger); (jf, rav ruskende gal).                         
Rive av seg noe / han rev av seg lua (1) / hun rev av seg en vits og gikk (2) – 1. Ta av 
seg noe 2. si el. fremføre noe på en ledig, smittende el. livlig måte, (ofte en vits). 
Rive hodet av noen / kommer jeg for sent river sjefen hodet av meg – Gi noen en 
voldsom irettesettelse; skjelle ut noen (etter noter); (også som overdreven trussel). 
Rive i / jeg river i drinker på hele gjengen – Spandere på; kjøpe til en annen / andre.  
Rive kjeft – Krangle; skjelle, (ev. for moro skyld) el. skråle. 
Rive noe i stumper og stykker – Jf, rive noen / noe i filler; (jf, gå i tusen knas). 
Rive noen / noe i filler / innvandringen river norsk kultur i filler (2) – 1. Rive noe i 
biter 2. ødelegge noen / noe fullstendig; destruere noe; (også, i fillebiter). 
Rive noen / noe med seg i fallet – Forårsake at en annen (part) mister makt el. 
posisjon som følge av at man selv har gått nedenom; (jf, falle for eget grep). 
Rive noen ned fra pidestallen – Trekke noen ned fra en opphøyd plass el. en ansett og 
urørbar stilling; jekke noen ned; (jf, en pidestall); (jf, sette noen på en pidestall). 
Rive opp et gammelt sår / gamle sår – Jf, rippe opp i såret / sårene. 
Rive seg i håret – Uttrykke sin fortvilelse; være oppgitt; (jf, henge med nebbet). 
Rive snerken av grøten – Være handlekraftig el. effektiv; (jf, gjøre vei i vellinga). 
Rive teppet vekk under noen / noe / arbeidsløsheten rev teppet revet vekk under 
familien (1) – 1. Forringe noens / noes forhold plutselig og drastisk 2. stille noen / noe 
i et uheldig el. avslørende lys; (jf, miste fotfeste); (jf, kalle noen inn på teppet).   
Rive vekk / bort (noen / noe) – 1. Kjøpe, ta el. bruke opp noe hurtig (og ivrig) 2. 
forårsake at noen dør; (jf, bli revet vekk); (jf, få bein å gå på). 
Ro / politikerne ror for harde livet – 1. Ro en båt 2. gå tilbake på noe; prøve å snakke 
seg vekk fra noe; (jf, fossro); (jf, ete sine ord i seg (igjen)). 
Ro i leiren / kan vi nå få ro i leiren – Fred, ro og stabilitet i en forsamling, gruppe el. i 
et lokale; (jf, liv i leiren); (jf, snakke i munnen på noen / hverandre).   
Ro noe i land / ro det hele i land – Bringe noe til heldig avslutning; få noe vellykket i 
mål; seire; (jf, bringe noe i havn); (jf, komme i mål med noe). 
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Ro seg for langt utpå – Komme galt av sted; gi seg i kast med noe man ikke makter; 
rote det til for seg; (jf, gå over streken); (jf, ro seg i land). 
Ro seg i land – Gå tilbake på noe; komme seg ut av noe ved å fire på ytterliggående 
standpunkt; (jf, være ute å ro); (jf, ro noe i land)  
Robbe noen / regjeringen robber oss fullstendig (2) – 1. Røve el. plyndre noen 2. ta 
fra noen urimelig mye; (jf, ribbe noen til skinnet); (jf, stjele showet).   
Rolig som skjæra på tunet – Jf, være rolig som skjæra på tunet; (jf, en ørn). 
Rollene er byttet om – Rollefordelingen mellom to parter har endret seg voldsomt, og 
situasjonen er derfor nå en helt annen; (jf, spille en rolle); (jf, utspille sin rolle). 
Rom ble ikke bygget / bygd på en dag – Et større prosjekt tar tid; vær tålmodig. 
Romantikkens blå blomst – Et symbol på den litterære romantikken el. og 
romantikkens evighetslengsel; (jf, sale sin pegasus); (jf, blomstre). 
Rope / hyle over seg – Skrike høyt uten særlig grunn; klage mer enn nødvendig.   
Rope / skrike av sine lungers fulle kraft – Rope / skrike veldig høyt og kraftig. 
Rope / skrike som besatt – Rope / skrike som vanvittig; skrike vilt og ukontrollert.  
Rope / skråle i vilden sky – Rope / skråle så det lyder høyt og gjennomskjærende. 
Rope akk og ve – Beklage seg høylytt; jamre; (jf, akk og ve). 
Rope et varsko / varsku – Alarmere el. varsle; si fra, (mens det ennå er tid). 
Rope hurra for noen / noe / de ropte hurra for jubilanten – 1. Hylle el. gratulere noen 
for / med noe 2. uttrykke stor tilfredshet med el. glede over noe. 
Rope i munnen på hverandre – Jf, snakke i munnen på noen / hverandre. 
Rope korsfest, korsfest – Kritisere noen / noe sterkt el. ta sterk avstand fra noen / noe, 
(ofte på (for) tynt grunnlag); (jf, slakte noen / noe); (jf, ta mannen i stedet for ballen). 
Rope og skrike / du trenger ikke å rope og skrike så fælt – Jf, rope / skrike som besatt. 
Rope ulv / rope «ulven kommer» – Advare gjentatte ganger om en innbilt fare, (med 
risiko for at ingen reagerer i det øyeblikk det farlige virkelig innfinner seg). 
Rose noen / noe i høye toner – Jf, prise noen / noe i høye toner. 
Rose noen / noe opp i skyene / til skyene – Rose noen / noe i begeistrede vendinger; 
være full av lovord om noen / noe; (jf, heve noen / noe til skyene). 
Rose seg av noe – Uttrykke stolthet over noe; skryte av noe; (jf, slå seg på brystet). 
Rosemale noe / han rosemaler forholdene i Kina (2) – 1. Male med blomsterlignende 
dekorasjoner 2. idealisere el. lovprise noe; skamrose noe; (jf, skjønnmale noe). 
Rosinen i pølsa – Høydepunktet; en effektfull avslutning; (jf, prikken over i-en). 
Roten til alt ondt – Opphavet el. kilden til elendigheten; årsaken til alt som er vondt 
el. det som går galt; (jf, rykke / rive noen / noe opp med rutet / rot).   
Rotere i sin grav – Jf, hun ville vende seg / rotere i sin grav (hvis).  
Rotere rundt sin egen akse – 1. Dreie rundt en tenkt sentral midtlinje, (som jorda) 2. 
være i travel aktivitet; fyke stresset rundt, (uten å få gjort stort). 
Rotte seg sammen – 1. Slå seg sammen (for å skade noen) 2. danne et komplott; legge 
skumle planer; (jf, ta rotta på noen); (jf, en grå mus). 
Rottene forlater det synkende skip – Feige el. upålitelige personer trekker seg ut av en 
virksomhet når det ser ut til å mislykkes; tilhengerne el. vennene svikter når deres 
stilling er dårlig el. spillet er tapt; (jf, redde sitt eget skinn); (jf, gå fra borde). 
Rubb og stubb / rubb og rake / rubbel og bit – Alt; hver eneste liten del av noe; (jf, 
hver smitt og smule); (jf, alle monner drar); (jf, være raka fant).  
Ruge over / han ruget over hemmeligheten i 20 år (2) – 1. Passe på el. vokte (på) noe, 
(f eks. pengene sine) 2. holde noe for seg selv; vokte over el. unngå å fortelle noe. 
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Ruge på noe – 1. Tenke el. gruble på noe, (f eks. et feilgrep) 2. spekulere el. fundere 
på noe, (f eks. en idé); (apropos, høna ruger på eggene i 21 dager). 
Ruge ut noe / han har ruget ut en listig plan – Tenke el. klekke ut noe; pønske ut noe. 
Rulle noen i tjære og fjær – Henge ut noen; straffe noen med offentlig skjensel. 
Rulle seg i halmen med noen – Ha samleie med noen; (jf, hoppe i halmen med noen). 
Rullegardinen går ned for noen – 1. Noen mister selvkontrollen, (i raseri) 2. noen kan 
plutselig ikke huske noe; (jf, få blackout); (jf, miste selvbeherskelsen). 
Rund baut – 1. Helt rundt (360 g) 2. over alt; over hele linjen. 
Runde en milepæl – Nå en viktig begivenhet el. merkedag; (jf, stå ved en milepæl).   
Runde talemåter – Generelt el. omtrentlig prat; floskler; (jf, en talemåte). 
Rundjule noen – Denge noen dugelig; banke opp noen til gagns. 
Rundstjele noen – Stjele alt el. veldig mye fra noen; robbe noen; (jf, loppe noen). 
Rundt om i de tusen hjem – Rund om i hjemmene; i de fleste hjem i landet; (jf, tusen). 
Rusk og rask – 1. Noe verdiløst småtteri 2. avfall, rask el. bøss. 
Russisk rulett – 1. Det å trekke av en revolver som er ladet med bare ett skudd mot 
sitt hode 2. et svært risikofylt foretagende; en hasardiøs handling. 
Ruve / fjellene ruver i bakgrunnen (1) / verket ruver i musikkhistorien (2) – 1. Ta stor 
plass; se stor (og flott) ut 2. være av stor betydning el. høyt nivå; (jf, rage opp).   
Rydde all tvil av veien – Fjerne all usikkerhet el. tvil; skape trygghet og visshet, (f 
eks. om at noe er riktig å gjøre); (jf, feie all tvil til side); (jf, være sikker i sin sak). 
Rydde bordet – 1. Ta av bordet etter et måltid 2. annullere el. fjerne det / de 
eksisterende for å kunne bygge opp noe på nytt; (jf, gjøre rent bord). 
Rydde noe av veien / alle misforståelser ryddet av veien (2) – 1. Fjerne noe fra et sted; 
sørge for at noe ikke ses el. merkes 2. fjerne el. overvinne et problem el. en hindring. 
Rydde noen av veien – Slå i hjel noen; drepe noen; (jf, gjøre noen et hode kortere). 
Rydde opp (i noe) – 1. Bringe orden i noe el. legge ting på rett plass 2. ordne opp i 
noe, (f eks. uregelmessigheter, problemer el. konflikter); (jf, sette en stopper for noe). 
Rydde sjappa – Jage el. kaste ut alle tilstedeværende personer, (og stenge), (f eks. et 
forsamlingssted); (jf, jage / skysse noen på dør); (jf, ryke og reise / ryk og reis).  
Rydde ut noen / noe – (I stort omfang) fjerne el. tilintetgjøre overflødige, skadelige el. 
(moralsk) tvilsomme elementer; (jf, fjerne noen / noe fra jordens overflate). 
Rydde vei / veien for noen / noe – Jf, bane vei / veien for noen / noe. 
Ryke i lufta – 1. Springe opp 2. miste selvbeherskelsen i sinne; eksplodere av raseri. 
Ryke i tottene på hverandre – Begynne å slåss el. skjennes; (jf, være i tottene på 
hverandre); (jf, fly i synet på hverandre); (jf, slåss så busta fyker). 
Ryke og reise / ryk og reis – Forsvinne og aldri vise seg mer / kom deg vekk. 
Ryke over ende – 1. Falle; dette i bakken 2. gå konkurs; (jf gå over ende). 
Ryke på ræva – Jf, gå på ræva; (jf, sitte på ræva); (jf, være tung i ræva). 
Ryke uklar – Bli uenig; bli uvenner; (jf, komme på kant med noen). 
Ryke ut med et brak – Bli slått (tidlig) ut av konkurransen; tape så det suser. 
Ryke ut med et spark – Bli sagt opp fra sitt arbeid; bli avskjediget, (i unåde). 
Rykke / rive noen / noe opp med roten / rot – 1. Rive opp en plante med roten på 2. 
fjerne noen / noe fullstendig fra utgangspunktet el. opphavet 3. fjerne el. utrydde noen 
/ noe fullstendig; (jf, rykke opp); (jf, ta ondet ved roten).  
Rykke frem på bred front – 1. Angripe i stor skala, (hæren) 2. ha stor fremgang el. 
suksess, (f eks. politisk parti el. religion); (jf, på bred basis). 
Rykke i lenkene – 1. Prøve å gjøre seg fri fra bindinger el. undertrykkelse; 2. vise  
utålmodighet el. utilfredshet; (jf, være lenket til senga / sykesenga).   
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Rykke opp med rot / roten – 1. Dra opp slik at også planteroten følger med 2. fjerne 
fullstendig fra utgangspunktet el. opphavet; utrydde.  

Rykke opp – 1. Trekke el. rive opp (noe) 2. avansere, (i yrkesstilling el. i gradene).  
Rykke ut med noe – Fortelle el. avsløre noe; utlevere noen; gi en nærmere forklaring. 
Rynke (på) øyenbrynene – Uttrykke irritasjon, utilfredshet el. vrede. 
Rynke pannen – Rynke huden i pannen som uttrykk for bekymring, utilfredshet el.  
forundring; (jf, klø seg i hodet); (jf, legge ansiktet i alvorlige folder). 
Rynke på nesen (av noen / noen) / hun rynket på nesen av hele forslaget – 1. Lage 
rynker på nesen, (ofte som uttrykk for misnøye el. dårlig lukt) 2. vise sin forakt for 
noen / noe; se ned på noen / noe; (jf, grine på nesen); (jf, ikke være etter noens smak). 
Ryste / rystes i sine grunnvoller – Jf, noen rystes i sine grunnvoller / er rystet i --).  
Ryste støvet av sine føtter / hun har rystet Londons støv av sine føtter – Bryte endelig 
opp, (fra er sted); dra, (forlate et sted) for godt, (ofte pga. mistrivsel). 
Ræva av seg (kjede / fryse / ergre / jobbe) / jeg kjeder ræva av meg – Brukes for å 
uttrykke at noe plager noen i stor grad; (jf, tvinne tommeltotter); (jf, gå på ræva). 
Ræva mi / ræva mi og – Brukes for å uttrykke at man avviser noe kraftig, (f eks. et 
løfte el. en unnskyldning), og at man slett ikke tar det alvorlig.  
Rævkjøre noen – 1. Overhale el. kjefte opp noen 2. beseire noen overlegent, (jf, slå 
noen ned i støvlene); (jf, la noen få høre det); (jf, slakte noen). 
Rød / ildrød i kammen – Jf, bli rød i ansiktet / trynet / kammen. 
Røde tall – Tall i et regnskap som viser et underskudd, (ofte skrevet med rød farge). 
Rødt kort – Jf, få rødt kort; (jf, et gult kort / gult kort); (jf, den røde hane galer).   
Rømme banen – Overlate plassen (til noen); trekke seg tilbake, (pga. tap el. press). 
Røre noen sirkler – (jf, forstyrre / røre noens sirkler); (jf, trå noen / noe for nær). 
Røre på seg – 1. Lee på seg; mosjonere 2. begynne å gjøre seg gjeldende; ta affære. 
Røre ved de romantiske strenger – Appellere til følelsene; røre ved noe vart el. 
romantisk; (ofte om et kunstverk); (jf, ha flere / mange strenger å spille på).  
Røyke / dampe som en skorstein – Røyke svært mye (tobakk); være storrøyker. 
Røyke fredspipe – 1. Røyke en pipe tobakk som tegn på fredsslutning, (indianerne) 2. 
(forhandle for å) slutte fred el. inngå forlik; forsones; (jf, leve i fred og fordragelighet) 
Røyke reven ut av hiet – 1. Få noen frem fra sitt skjulested 2. presse noen til avsløre 
seg el. fortelle sannheten; (jf, ingen røyk uten ild); (jf, en gammel rev).  
Røyke ut noen – 1. Drive noen ut med røyk 2. tvinge noen til å fortelle sannheten. 
Røyklegge noe / han prøver å røyklegge sine planer (2) – 1. Skjule noe med et dekke 
av røyk 2. forsøke å tilsløre el. skjule noe, (f eks. ved å være uklar el. diffus).   
Råd og dåd / personalet hjelper gjerne med råd og dåd – Råd og konkret hjelp.  
Råd og vink – Jf, gi noen gode råd og vink; (jf, lystre noens minste vink). 
Råde / rå grunnen (alene) – Herske (alene); styre el. bestemme over noe; dominere; 
(jf, være herre over noe); (jf, ha bukten og begge endene).  
Råde bot på – 1. Avhjelpe noe mangelfullt el. uheldig 2. gjøre godt igjen. 
Råtne opp – 1. Råtne fullstendig, (f eks. avlingen) 2. ødelegge livet i uvirksomhet el. 
fangenskap; (jf, være råtten tvers igjennom); (jf, være råttent gjort).      
Råtne på rot / demokratiet i landet råtner på rot (2) – 1. Råtne opp mens det står på 
roten, (f eks. et tre) 2. bli gradvis ødelagt i full virksomhet; forvitre innenfra. 
Rått parti / kampen ble rått parti – Brukes om et svært ujevnt styrkeforhold, (f eks. i 
idrett el. debatt); fullstendig utklassing; (jf, kjøre over noen). 
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Sable ned (noen / noe) / romanen ble sablet ned av kritikerne (2) – 1. Meie ned (noen 
/ noe); slå noen ettertrykkelig 2. omtale noen / noe på en negativ måte; kritisere noen / 
noe sterkt; (jf, bli sablet ned); (jf, bli slaktet); (jf, svinge øksa).   
Safe / seife – Ikke ta sjanser; være forsiktig; sikre seg; (jf, være safe). 
Safe and sound (eng) / jeg er glad du er tilbake safe and sound – Uskadet, hel og fisk. 
Saft suse / saft suse for et gledelig gjensyn – Brukes som følelsesutbrudd; du verden.  
Sage av / over den grenen man selv sitter på – Handle til skade for seg selv; ødelegge 
noe som er et nødvendig grunnlag for ens eksistens el. stilling. 
Sage tømmer – 1. Felle trær el. sage opp trestokker 2. snorke (høyt). 
Saken er biff – Saken er i orden; (jf, greie biffen); (jf, ordne (den) biffen). 
Saker og ting / men så plutselig skjedde det saker og ting – Alt mulig forskjellig. 
Sakens kjerne – Det sentrale el. vesentlige i en sak; det saken egentlig dreier seg om. 
Sakke akterut – Bli liggende el. hengende etter; ikke greie å følge med, (fysisk,  
åndelig el. økonomisk); (jf, komme / havne / være i bakleksa).   
Sakte men sikkert / sannheten gikk sakte men sikkert opp for meg – Gradvis; litt etter  
litt; på en forsiktig, men betryggende måte; (jf, smått om senn). 
Sale om – 1. Legge annen sal på hesten 2. endre fremgangsmåte; skifte taktikk.  
Sale sin pegasus, (et fabeldyr, hest med vinger) – Dikte; ta frem sin lyriske åre.  
Samle alle / alt på et brett – Samle alle / alt på samme sted; (jf, alt på et brett). 
Samle alle løse tråder – Samle alle opplysninger, momenter el. spor til et hele, (og   
samordne det); (jf, trekke i trådene); (jf, henge i en tynn tråd) 
Samle alle trådene i en hånd – Styre alt; dirigere alle ledd i en virksomhet. 
Samle glødende kull på noens hode – Lønne ondt med godt, og på den måten gi noen  
samvittighetskvaler; (jf, vende det annet kinn / det andre kinnet til).  
Samle i lader – Samle en stor beholdning for (mulig) fremtidig behov; skaffe seg 
overdrevent mye; (jf, ville ha både i pose og sekk); (jf, grafse til seg (noe)). 
Samle krefter – Hvile ut; få ny energi; forberede ny innsats; (jf, komme til krefter). 
Samle noen / noe under én hatt – 1. Samle noen / noe under noe felles, (bygning, 
organisasjon el. ledelse) 2. bringe flere personer i forståelse med hverandre; (jf, under 
samme hatt); (jf, samle alle tråder i en hånd); (jf, ta hatten av for noen / noe). 
Samle seg under fanene – Fylke seg; kjempe for samme sak; gå inn i samme 
bevegelse el. forening; (jf, melde seg under fanene); (jf, samles under samme fane). 
Samle strå til stakken – Være et strå til stakken; (jf, et strå til stakken). 
Samle støv – 1. Tiltrekke seg støv; bli belagt med støv 2. stå el. ligge ubrukt el. 
tilsidesatt, (og evt. bli støvete); (jf, bare stå å samle støv); (jf, støvets år). 
Samle troppene – 1. Trekke sammen de militære avdelingene 2. samle og organisere 
en gruppe til innsats for en felles sak; (jf, legge en slagplan).  
Samle trådene – 1. Samordne noe; sørge for å koordinere noe 2. skape el. forstå 
sammenhengen i en tankerekke el l; (jf, samle alle løse tråder); (jf, trekke i trådene).  
Samles under samme fane – Kjempe for samme sak; gå inn i samme bevegelse. 
Samme hvordan man snur og vender på det – Uansett hvordan man vurderer det; 
uansett hva man gjør el. forholder seg til det, (annerledes el. bedre blir det ikke); (jf, 
snu og vende på noe); (jf, snu og vende hver femøre); (jf, snu og vende på all ting). 
Samme surdeig – Akkurat det samme; av samme dårlige slag; (jf, en surdeig). 
Sammenligningen halter – Sammenligningen passer ikke helt; sammenligningen er 
feil på et vesentlig punkt; (jf, ikke henge på greip); (jf, være helt vilt). 
Samvittighetens røst – En indre (varslende el. angrende) stemme; en følelse av hva 
som er rett og galt; (jf, en indre stemme); (jf, en magefølelse / magefølelsen). 
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Sand i maskineriet – Brukes om motgang el. problemer som gjør at noe går tungt og 
trått, og langt fra knirkefritt; (jf, få sand i maskineriet); (jf, falle i grus). 
Sann mine ord – Jf, du skal få / kommer til å sanne mine ord; (jf, merk deg mine ord). 
Sannelig min hatt – Brukes for å uttrykke positiv overraskelse, forsikring el. 
bekreftelse; (jf, ta hatten av for noen / noe); (jf, bære sin hatt som man vil). 
Sannhetens time / øyeblikk – 1. Tidspunktet hvor noe avsløres; da det skal vise seg 
om noe er sant el. duger 2. tidspunktet hvor noen skal stå til regnskap el. møte sin 
skjebne; (jf, gjøre regning uten vert); (jf, bøte for noe).  
Sanse seg / alt var vekk før vi fikk sanset oss – 1. Komme til seg selv 2. rekke å 
reagere el. få det med seg; (jf, komme til sans og samling).  
Sant for dyden – Brukes forsterkende for å uttrykke en personlig oppfatning, en 
usminket sannhet el. en forsikring; sannelig; jaggu. 
Sant å si / det var sant å si ikke alltid lett – Oppriktig talt; i virkeligheten; for å si det 
som det er; (jf, når sant skal sies); (jf, legge kortene på bordet).  
Sareptas krukke – Jf, en sareptakrukke; (jf, Pandoras eske). 
Satan – En personifisering av ondskapen som den kristne guds motstander. 
Satan i helvete – Brukes som svært grov banning, f eks. når noe går riktig alt el. gjør 
veldig vondt; (jf, en satan); (jf, det var som satan; (jf, for satan). 
Satans / det var et satans leven / han har en satans god teft – Pokkers; helvetes. 
Satse alt på ett brett – Satse alt på en gang, (f eks. (øk.) ressurser på ett produkt). 
Satse alt på ett kort – Jf, sette alt på ett kort; (jf, kaste seg uti det / noe). 
Satse alt på ett terningkast – Satse alt på en gang; ta er stor sjanse el. risiko. 
Satse på en annen hest – Skifte mening; endre planer el. fremgangsmåte; (jf, skifte 
hest (midt i vadestedet)); (jf, spille på flere hester). 
Satse på feil hest – 1. Spille på en hest som ikke vinner 2. satse på noen / som man 
tror vil vinne men som viser seg å tape; velge noen / noe ut fra en feil antagelse av 
hva resultatet blir; treffe et valg man senere angrer; (jf, holde på gal hest). 
Saumfare noen / noe / hun saumfarte meg nøye – Granske noen / noe grundig; 
gjennomsøke noe, (for å finne feil); (jf, gå noen / noe etter i sømmene). 
Skåre / score billige poeng – Gjøre et godt inntrykk ved en smart handling el. en 
lettvint uttalelse; eller uten å gjøre en stor innsats for det; (jf, gjøre lykke (hos noen)). 
Se (verden) gjennom andres briller – Se ting fra andre synsvinkler enn sin egen; ikke 
ha selvstendige meninger; (jf, se gjennom fargede briller). 
Se / gå noe lyst i møte – Imøtese noe med forventning, optimisme el. glede. 
Se / lese skriften på veggen – Jf, skriften på veggen; (jf, male fanden på veggen).  
Se / undersøke hvor landet ligger – Vurdere den foreliggende situasjon, før man 
handler; (jf, vite / skjønne hvor landet ligger); (jf, det forjettede land). 
Se bort fra noen / noe – Ikke ta noen / noe i betraktning; ikke ta hensyn til noen / noe. 
Se bortreist ut – Jf, være bortreist; (jf, borte bra men hjemme best). 
Se både sol og måne – Være ør el. svimmel og se lysglimt etter slag i hodet; flimre for 
øynene; (jf, se stjerner); (jf, østenfor sol og vestenfor måne). 
Se dagens lys – 1. Bli født; komme til verden 2. oppstå; bli dannet; bli funnet opp. 
Se det / noe an – 1. (Etter hvert) skape seg et inntrykk av noe 2. forholde seg 
avventende; (jf, se tiden an); (jf, slå an tonen).  
Se dradd ut i ansiktet – 1. Se sliten el. trøtt ut 2. se skuffet el. lei seg ut; (jf, bli lang i 
ansiktet / maska); (jf, se ut som man har solgt smør uten å få betaling).  
Se faren i øynene – Bli klar over at det er fare på ferde, (og gå den modig i møte). 
Se frem til noe – Glede seg til noe; vente på noe med forventning.  
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Se fremover – Rett oppmerksomheten mot fremtiden el. kommende begivenheter, (og 
legge noe bak seg); (jf, se lys i enden av tunnelen); (jf, komme hva som komme vil). 
Se fremtiden lyst i møte – Jf, ha en lys fremtid; (jf, gå en lys fremtid i møte). 
Se gjennom fargede briller – Ikke være uhildet i sitt syn; (jf, se (veden) med andres 
briller); (jf, se verden gjennom rosenrøde briller). 
Se gjennom fingrene med noe – 1. Tilgi et mindre feiltrinn; være overbærende overfor 
noen; la noe passere (ustraffet 2. late som man ikke ser noe; ikke bry seg med noe. 
Se gjennom noen / noe – 1. Betrakte noen / noe med et blikk som ikke registrerer noe 
2. gjennomskue en saks rette sammenheng el. en persons virkelige hensikter.  
Se godt ut – 1. Ha et godt utseende; se sunn og frisk ut 2. (jf, være i godt hold). 
Se hjemmegjort ut – Se klossete el. uelegant ut; (jf, være hjemmegjort).   
Se hvilken vei vinden blåser – Jf, merke / fornemme / se hvilken vei vinden blåser.  
Se hælene på noen / jeg så bare hælene på ham – 1. Se noen forsvinne el. gå sin veg 2. 
bli løpt ifra; (jf, komme på hælene / hæla); (jf, dra sin veg); (jf, stryke avgårde). 
Se i nåde til noen – Vise mildhet el. overbærenhet med noen; (jf, be om nåde). 
Se land / nå begynner jeg å se land (2) – 1. Få øye på land el. en strand 2. se enden på 
et langvarig arbeid; (jf, komme i mål med noe); (jf, vinne nytt land). 
Se langt etter (noen / noe) / etterkommerne kan se langt etter millionene – Være svært 
interessert i, men ikke kunne få fatt i (noen / noe); (jf, måtte se langt etter noe).  
Se lys i enden av tunnelen – Ha godt håp om at situasjonen er i ferd med å bedre seg. 
Se lyset – 1. Få en religiøs åpenbaring; bli omvendt 2. få en viktig innsikt el. en 
fruktbar idé; bli grepet av noe, (ofte ironisk); (jf, komme frem i lyset).  
Se lyst på noe / vi ser lyst på fremtiden – Være optimistisk; se frem til noe med 
forventning, glede el. stor tiltro; (jf, gå en lys fremtid i møte). 
Se med lystne øyne på noen / noe – Se begjærlig på noen / noe; ha lyst på noen / noe; 
være seksuelt tiltrukket av noen; (jf, være kåt); (jf, være vill etter noen / noe). 
Se megetsigende på noen / noe – Med stor tydelighet uttrykke en bestemt holdning el. 
følelse overfor noen / noe, (f eks. se oppgitt på noen / noe); (jf, en mine).  
Se molefonken ut – Se trist, nedstemt el. sturen ut; (jf, være lei seg). 
Se morsk ut – Se bister el. streng ut; være sint; (jf, gjøre seg morsk). 
Se men ikke røre – Brukes for å uttrykke at det er tillatt å kikke, men ikke å (be)røre. 
Se muggen ut – Se gretten el. sur ut; (jf, være muggen). 
Se mørkt på noe – Være pessimistisk; ha lite tiltro til noe; grue seg til noe; (jf, se svart 
på noe); (jf, det ser mørkt ut (for noen); (jf, ikke se bunnen på noe). 
Se mørkt ut – Jf, det ser mørkt ut (for noen / noe); (jf, i nattens mulm og mørke). 
Se ned på noen / noe – Tillegge noen / noe svært liten verdi el. betydning; anse noen / 
noe for mindreverdig; (jf, ikke ha høye tanker om noen / noe). 
Se noe for seg – 1. Kunne tenke seg, forestille seg el. ønske noe 2. fremkalle et bilde i 
sin bevissthet; (jf, se noen / noe for sitt indre blikk); (jf, danne seg et bilde av n / n.). 
Se noe for sitt indre øye – Se noe i sin fantasi; skape seg et forestillingsbilde av noe.  
Se noe fra en annen synsvinkel – Vurdere noe fra et annet ståsted; legge andre hensyn 
til grunn; (jf, en synsvinkel); (jf, etter som man ser det). 
Se noe gjennom en annens briller – 1. Ikke ha selvstendige meninger 2. forsøke å se 
noe fra en annens posisjon el. ståsted; (jf, jatte med noen); (jf, være forutinntatt). 
Se noe gjennom fargede briller – Ikke være uhildet i sitt syn; være partisk. 
Se noe gjennom øyekroken – 1. Se noe uten å vende ansiktet mot det 2. tilfeldig se el. 
legge merke til noe; (jf, fornemme hvilken vei vinden blåser). 



                                                               
 

480 

Se noe i et nytt / annet lys / funnet gjør at vi ser saken i et annet lys – Vurdere noe fra 
en ny / annen synsvinkel; (jf, kaste lys over noe); (jf, se på noen / noe med nye øyne). 
Se noe i et rosenrødt skjær / man ser ofte barndomstiden i et rosenrødt skjær – Anse 
noe på en (vel) idyllisk el. romantisk måte; se (vel) optimistisk frem mot noe. 
Se noe i etterpåklokskapens (klare) lys – Jf, i etterpåklokskapens navn / klare lys.  
Se noe i froskeperspektiv – Se noe nedenfra; se rett opp på noe. 
Se noe i fugleperspektiv – Se noe ovenfra; ha godt overblikk over noe. 
Se noe i krystallkula – 1. Kunne se noe om fortid, nåtid og fremtid 2. spå noe om 
fremtiden; uttrykke tro på en bestemt utvikling; (jf, ha en / den sjette sans). 
Se noe i lys av noe – Se el. vurdere noe under hensyntagen til noe; ta noe i 
betraktning; (jf, i lys av); (jf, kaste lys over noe); (jf, ikke ofre noe en tanke). 
Se noe i møte – Se frem til el. frem mot noe med særlig forventning el. innstilling. 
Se noe i øynene – Erkjenne el. innse noe, (f eks. sannheten og handle deretter). 
Se noe i ånden – Forestille seg noe i tankene, (ofte noe negativt); frykte det verste.  
Se noe levende for seg – Se noe klart for sitt indre blikk; fornemme noe tydelig. 
Se noe med det blotte øyet – 1. Lett se el. legge merke til noe 2. se noe uten 
hjelpemidler, (f eks. mikroskop); (jf, skjønne hvor det bærer hen). 
Se noe med egne øyne – Personlig se el. overvære noe, (og derfor ikke være i tvil).   
Se noe med et halvt øye – Se el. oppfatte noe straks el. lett fordi det er så tydelig el. 
innlysende; se noe bare med et flyktig blikk; (jf, ved første øyekast). 
Se noe med norske briller – Være (for) patriotisk; ikke være uhildet i sitt syn; (jf, sett 
med norske øyne); (jf, se noe gjennom en annens briller).  
Se noe trygt i møte – Ikke frykte noe (bestemt); føle seg sikker på at noe vil gå bra.   
Se noen / noe for sitt indre blikk – Kalle fram et bilde av noen / noe i tankene.  
Se noen / noe i hvitøyet / det er ingen spøk å se døden i hvitøyet – 1. Konfrontere el. 
møte noen / noe (risikabelt) 2. innse alvoret i noe; (jf, ha øye for noe).  
Se noen / seg selv i øynene – Jf, kunne se noen / seg selv i øynene. 
Se noen dypt i øynene – 1. Se forelsket på noen 2. se spørrende, granskende el. 
alvorlig på noen; (jf, ikke ha øye for andre / annet). 
Se noens blide åsyn / det var hyggelig å se ditt blide åsyn – Se el. treffe noen man  
kjenner; (brukes som hilsen når man støter på noen man kjenner).   
Se opp – 1. Se opp fra noe el. rette blikket oppover mot noe 2. pass på; vær på vakt. 
Se opp til noen – Beundre noen; ha stor respekt for noen; ha noen som forbilde.  
Se over hodet på noen – 1. Kikke over noen 2. se ned på noen; ikke regne med noen. 
Se på noe med blide øyne – Være vennlig el. positivt stemt til noe; (jf, ikke se på n).  
Se på noe med friskt blikk – Vurdere noe på en ny el. skarpere måte.   
Se på noen / noe med milde øyne – Anse noen / noe på en rimelig måte; ikke være  
(for) streng el. kritisk; (jf, være mild i blikket / stemmen); (jf, for å si det mildt). 
Se på noen / noe med nye øynene – Se annerledes på noen / noe; (jf, i et nytt lys).  
Se på noen som et rart dyr / da jeg fortalte at jeg skulle studere juss, så de på meg som 

et rart dyr – Brukes når noen blir sjokkert over det noen forteller om seg selv. 
Se rosenrødt ut – 1. Se lovende ut 2. se idyllisk ut; (jf, se noe i et rosenrødt skjær). 
Se rødt – Bli rasende; bli fly forbannet; (jf, bli rød i ansiktet). 
Se sannheten i øynene – Erkjenne sannheten; innse realitetene, (og handle deretter). 
Se seg arg på noen / noe – Bli svært irritert på noen / over noe; bli gretten el. sur. 
Se seg blind på noe – Jf, stirre seg blind på noe; (jf, en blindpassasjer). 
Se seg for / når man veksler penger i utlandet må man se seg for (2) – 1. Orientere seg  
for å unngå å støte borti noen / noe; passe seg 2. være aktpågivende; passe på. 
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Se seg lei på noen / noe – Bli irritert på noen / noe; få nok av noen / noe. 
Se seg mett på noe – Nyte synet av noe så lenge el. omfattende at man tilslutt blir lei  
av å se på det; (jf, ikke kunne se seg mett på noen / noe).  
Se seg monn i noe – Se noe som nyttig el. til god hjelp; se seg tjent med noe. 
Se seg nødt til – Føle seg tvunget til; ikke se andre muligheter enn, (å gjøre noe). 
Se seg om – 1. Kikke rundt seg 2. gå på oppdagelse; reise rundt og bese seg.  
Se seg om i verden – Reise til forskjellige land; vise interesse for andre kulturer. 
Se seg som noe i ånden / jeg ser meg som en filmstjerne i ånden – Forestille seg å 
være noe, (spesielt), (i tankene el. fantasien); (jf, ha noen i tankene).  
Se seg tilbake – 1. Vende blikket bakover 2. vende oppmerksomheten mot fortiden og 
tidligere begivenhet el. hendelser; (jf, i de gode, gamle dager). 
Se seg ut noen / noe – Velge ut noen / noe blant flere mulige, (etter vurdering). 
Se sitt snitt til noe – Behendig utnytte en mulighet til å gjøre el. si noe bestemt. 
Se skjevt til noen / noe – Se på noen / noe med uvilje, mistro el. misunnelse; (jf, være 
uvillig stemt overfor noen / noe); (jf, bli / være uglesett). 
Se smått ut – Se dårlig ut; ha små utsikter til å lykkes; (jf, de små timer). 
Se snurten av noen / noe / jeg så snurten av deg i byen – Få et glimt av noen / noe. 
Se sol og måne – 1. Være i en tilstand av stor nytelse el. smerte 2. være ør el. 
svimmel, (jf, se stjerner); (jf, østenfor sol og vestenfor måne).  
Se splinten i sin brors øye – Se den minste feil hos andre, (men ikke hos seg selv). 
Se spøkelser ved høylys dag – Gjøre seg unødige forestillinger el. bekymringer; være 
redd el. nervøs uten grunn; (jf, male fanden på veggen). 
Se stivt på noen / noe – Se på noen / noe med et vedvarende el. intenst blikk.  
Se stjerner – Være ør el. svimmel, og se små lysglimt etter slag i hodet; flimre for 
øynene; (jf, se sol og måne); (jf, bli / være slått ut). 
Se stort på noe / det – Være raus; ikke være smålig; forholde seg likegyldig el. lite 
nøyeregnende til noe; (jf, se på noen / noe med milde øyne). 
Se stygt ut for noe – Se dårlig el. illevarslende ut for noe; virke som om noe har små 
sjanse til å gå bra el. lykkes; (jf, det ser stygt ut for noen / noe). 
Se stygt ut for noen – 1. Se faretruende ut for noen; virke som om noen er i ferd med 
å tape (konkurransen) 2. se ut som noen risikerer å dø el. få livsvarig skade.  
Se svart på noe – Se mørkt el. dystert på noe, (i fremtiden); være pessimistisk; vente 
seg det verste; (jf, male fanden på veggen); (jf, det ser mørkt ut (for noen)). 
Se syner – 1. Ha hallusinasjoner el. synsbedrag 2. ha en billedlig forestilling om noe 
som ikke eksisterer; innbille seg ting; (jf, se spøkelser ved høylys dag).  
Se tiden an – Vente en tid for å se om situasjonen endrer seg, (til det bedre). 
Se tingene gjennom fargede briller – Jf, se noe gjennom norske briller. 
Se ut i lufta – 1. Se rett frem uten å henvende seg til noen el. ha oppmerksomheten 
rettet mot noe; ikke feste blikket 2. virke uinteressert el. avvisende.  
Se ut som en bonde i byen – Være lite elegant el. umoderne kledd; se bondsk ut; (jf, 
bønder i by`n); (jf, være sidrumpet / sidrumpa); (et gudsord fra landet).  
Se ut som en druknet katt – Jf, være våt som en druknet katt; (jf, katta / katten og). 
Se ut som en julegris – Være tjukk og rund; (jf, være feit som en gris). 
Se ut som en kalket grav – Se fin ut, men i virkeligheten være falsk og skrøpelig. 
Se ut som / kave som en ku i havsnød – 1. Være klønete el. ubehjelpelig 2. være i 
alvorlige vansker; (jf, som kua i en grønn / den grønne eng). 
Se ut som en ku på glattisen – Være klønete; opptre hjelpeløst el. patetisk. 
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Se ut som en million (dollar) – 1. Ha klær, smykker og makeup som ser dyrt ut, 
(kvinne) 2. se godt ut; være flott (ofte med enkle midler), (om kvinne el. gjenstand). 
Se ut som en neger – Være solbrent el. (vel) brun; (jf, et negerarbeid).  
Se ut som en nyslått toskilling – Være ren og velstelt; (jf, være blank som en …). 
Se ut som en potetsekk – 1. Ha en slapp og dårlig holdning 2. være sjuskete kledd. 
Se ut som en slagmark / stua ser ut som en slagmark – Være i et forferdelig rot. 
Se ut som en svinesti – Være svært rotete og møkkete, (f eks. om værelse).  
Se ut som en villmann – Jf, en villmann; (jf, være vill i nikkersen); (jf, er du vill). 
Se ut som et (eneste) stort spørsmålstegn – Se ut som man ikke forstår noe som helst; 
være fullstendig forvirret; (jf, sette spørsmålstegn ved noe). 
Se ut som et (pyntet) juletre – Være utspjåket; (jf, være i full krigsmaling).  
Se ut som et bomba horehus – Jf, jf, ligne et bomba horehus.  
Se ut som et fugleskremsel – 1. Se tynn og skrantete ut; være mindre pen 2. være 
dårlig el. glorete kledd; (jf, ligne et fugleskremsel); (jf, skremme fanden på flatmark). 
Se ut som et galehus – Være fryktelig rotete; (jf, være et galehus); (jf, et galehus). 
Se ut som et gjenferd – Se blek og elendig ut; (jf, et gjenferd). 
Se ut som et levende lik – Jf, et levende lik; (jf, være hvit som et laken). 
Se ut som et levende spørsmålstegn – Jf, se ut som et (eneste) stort spørsmålstegn. 
Se ut som et takras – Se forferdelig el. sjuskete ut; være lite pen, (om noen / noe). 
Se ut som han er tygd og spyttet ut igjen – Se svært medtatt el. elendig ut. 
Se ut som lynet har slått ned – Jf, se ut som en slagmark; (jf, ikke se ut). 
Se ut som man er falt ned fra månen – Se svært forbløffet el. forvirret ut. 
Se ut som man har sett et spøkelse – Se meget forskrekket el. bestyrtet ut, (ofte helt  
hvit i ansiktet); (jf, være fra seg av skrekk); (jf, se spøkelser på høylys dag). 
Se ut som man har solgt smør uten å få betaling – Se skuffet el. overrasket ut over å 
ha blitt snytt; ha grunn til å føle seg snytt; (jf, bli lurt trill rundt). 
Se ut som sunnheten selv – Se særdeles sunn og frisk ut; (jf, en sunnhetsapostel).  
Se verden gjennom rosenrøde briller – Se optimistisk og (vel) idyllisk på livet og 
verden; (jf, ha en rosenrød fremtid); (jf, rosemale noe). 
Se øde og forlatt ut – 1. Være ubebygd el. ubebodd 2. se trist, ensomt el. 
mennesketomt ut; (jf bo / ligge langt utenfor folkeskikken).  
Se å få vatten ut av ørene – Hør nå ordentlig etter; vær nå oppmerksom.  
Sees / ses – Jf, vi sees / ses; (jf, ikke se skogen for bare trær). 
Seile / være i urent farvann – 1. Være i sjø med båer og skjær 2. være inne i noe 
problematisk, uforutsigbart el. uredelig 3. behandle en sak med mange feller; (jf, være 
i farvannet); (jf, være mange skjær i sjøen); (jf, ha mye å stri med).    
Seile i / ha medvind – 1. Ha vind bakfra; ha vinden ryggen 2. ha medgang, fremgang 
el. suksess; være inne i en heldig utvikling; (jf, ha hellet med seg); (jf, være i støtet). 
Seile med / ha lik i lasten – Ha en (skjult) belastende fortid, familiebakgrunn el. feil; 
være plaget av kompromitterende forhold i fortiden, (som man ønsker å holde skjult).   
Seile akterut – 1. Seile fra noen i en konkurranse 2. ikke kunne følge med (i en 
bestemt sammenheng); (jf, komme / havne i bakleksa); (jf, bli akterutseilt). 
Seile på bølgen (den) blå / bøljan (sve) den blå – Være til sjøs, (oftest som sjømann); 
(jf, pløye blåmyra); (jf, ferdes på de syv hav).  
Seile på de sju / syv hav – Jf, de sju hav / de syv hav; (jf, ferdes på de syv hav). 
Seile sin egen sjø – Være overlatt til seg selv; klare sine egne problemer, (evt. som 
velfortjent straff); (jf, la noen seile sin egen sjø). 
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Seile under falskt flagg – 1. Gi seg ut for å tilhøre en fremmed nasjons krigsflåte, 
(som ledd i en krigslist) 2. skjule sine sanne hensikter; (jf, tone flagg). 
Sekundene tikker og går – Brukes for å uttrykke at noe snart må skje el. at noen må 
komme snart, (ellers blir det for sent); (jf, telle sekundene); (jf, tiden flyr). 
Selge / gå som hakka møkk – Selge bra; omsetter i store mengder, (uten nødvendigvis 
å være mye verd); gå fort unna; (jf, hakka møkk); (jf, gå unna for unna). 
Selge høns i regnvær – Selge noe på et ugunstig tidspunkt (og ikke få god pris). 
Selge noe for en slikk og ingenting – Selge noe for et svært lavt beløp.  
Selge noe til spottpris – Selge noe svært billig; selge noe for en latterlig lav pris. 
Selge sand i Sahara – Være svært god til å selge, (særlig en vare som allerede finnes 
til overflod, og derfor ikke er etterspurt); (jf, ta med torsk til Lofoten).  
Selge seg (selv) – 1. Forsøke å overbevise noen om sine fortrinn 2. overlate sin kropp 
el. arbeidskraft til noen mot betaling 3. gå på akkord med sin overbevisning el. idealer 
for å oppnå materielle fordeler; begå forræderi 4. bli solgt el. omsatt svært lett.  
Selge seg dyrt – Gjøre tapper motstand; kjempe innbitt; (jf, ikke selge seg lett). 
Selge seg til fienden – Gå i fiendens tjeneste (mot betaling). 
Selge sin sjel – Avvike fullstendig fra sine prinsipper; være med på noe helt uhørt. 
Selge skinnet før bjørnen er skutt – Ta noe gledelig (men usikkert) på forskudd; satse 
på noe man (ennå) ikke har; bygge noe på forventninger og usikre antagelser. 
Selv et barn vet / kan se … – Jf, ethvert barn vet / kan se; (jf, være bare barnet).  
Selveste noen / selve / selveste fylkesmannen møtte opp – Brukes om en person som i 
en gitt sammenheng er av stor betydning el. har høy status; (jf, ingen ringere enn).  
Selvgjort er velgjort – Det man selv har utført el. vært mester for er man alltid 
fornøyd med; (jf, gjøre manns jobb); (jf, være hendt). 
Selvros stinker – Selvros virker motbydelig; det å fremheve seg selv er (ofte) kvalmt. 
Sementere noe / vedtaket sementerer den nåværende ordningen (2) – 1. Belegge el. 
sammenføye noe med sement el. sementholdig materiale 2. klart understreke at noe er 
gjeldende; fastslå noe som helt sikkert; låse fast.  
Sende en bønn til de høyere makter – 1. Rette en bønn til overnaturlige vesener som 
kan styre skjebnen 2. inderlig håpe (at noe vil lykkes); stole på hellet el. skjebnen. 
Sende noe til himmels / scoringen sendte jubelen til himmels (2) – 1. Sende noe høyt 
opp lufta; sende noe opp mot himmelen 2. få noe til å stige himmelhøyt. 
Sende noen et morderisk blikk – Se sint el. bebreidende på noen; gi noen et drepende 
blikk; (jf, om blikk kunne drepe); (jf, drepe noen med kaldt blod). 
Sende noen et øyekast – 1. Se megetsigende på noen, (ofte fortørnet, strengt el. 
oppgitt) 2. se interessert el. forførende på noen; (jf, ved første øyekast). 
Sende noen til de evige jaktmarker – Drepe noen; (jf, gå til de evige jaktmarker). 
Sende opp en prøveballong – Forsøksvis sende ut, offentliggjøre el. foreslå noe i en 
foreløpig form for å lodde stemningen, (særlig en idé el. erklæring). 
Sende opp røyksignaler – 1. Sende røyktegn opp i lufta, (indianerne) 2. forsøksvis 
sette ut rykter el. antydninger for å lodde stemningen i offentligheten. 
Senke blikket – 1. Rette blikket nedover 2. se ned el. ta blikket bort av sjenanse el. 
skam; (jf, se ned på noen / noe); (jf ta øynene til seg / ta øynene til deg).  
Senke hodet – 1. Bøye hodet framover 2. vise ydmykhet, skam el. sorg. 
Senke lista – Jf, legge lista lavt; (jf, legge lista høyt); (jf, heve lista). 
Senke skuldrene – Bli mindre anspent el. nervøs; slappe av; roe seg ned; (jf, kunne 
senke skuldrene); (jf, ha høye skuldre); (jf, få et klapp på skuldra). 
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Senke stemmen – 1. Snakke lavere 2. bli mindre påståelig; dempe seg; (jf, være 
kjepphøy); (jf, heve stemmen); (jf, ta det med ro); (jf, være stemt for noe). 
Sent eller aldri – (Først) når lang tid er gått; (jf, bedre sent enn aldri).  
Sent og tidlig – Til stadighet; ofte; (jf, den skal tidlig krøkes som god krok skal bli). 
Ser ikke skogen for bare trær – Jf, ikke se skogen for bare trær. 
Ser ikke ut i måneskinn – Jf, ikke se ut i måneskinn. 
Servere – 1. Anrette; varte opp; betjene 2. presentere; fremføre; gi til beste. 
Sesam / sesam, sesam, lukk deg opp (1) – 1. Brukes som en trylleformel i eventyr, (jf, 
simsalabim) 2. brukes for å uttrykke et inderlig ønske om at noe bestemt skal skje el. 
for å illudere en overraskelse; (jf, et sesam); (jf, et trylleformular). 
Sett med dagens øyne – Betraktet el. vurdert ut fra nåtidens kunnskaper el. vanlige 
holdninger; (jf, sett med norske øyne); (jf, se noe gjennom norske briller). 
Sett med norske øyne / sett med norske øyne var seieren fortjent (2) – 1. Sett på el. 
betraktet på vanlig norsk måte 2. sett el. vurdert som vi nordmenn helst ser det. 
Sette (et) kryss i margen / sette kryss i margen – Markere at noe er viktig el. 
interessant; fremheve noe som spesielt bra; (jf, få en stjerne i margen).  
Sette (noe) i scene – 1. Regissere; ha den kunstneriske ledelse, (f eks. teaterstykke) 2. 
stå bak noe; være opphavet til noe, (f eks. opprør el. opptrinn).   
Sette / føre noen på sporet av noen / noe – Hjelpe noen med å finne frem til noen / 
noe; gjøre noen oppmerksom på noen / noe; (også, oppspore noen / noe). 
Sette / kaste noen på porten – 1. Kaste ut noen; jage noen ut av huset 2. gi noen 
avskjed; sparke noen; (jf, bli kastet / satt på porten); (jf, kaste noen på dør). 
Sette / satse alt på ett brett – Satse alt man har på noe bestemt, (f eks. alle 
(økonomiske) ressurser på et enkelt prosjekt); (jf sette alt på ett kort). 
Sette / spenne beinkrok for noen – Spenne bein for noen; få noen til å snuble, (ved å 
sette fram en fot); (jf, spenne / sette kråkefot på noen); (jf, gå på snørra).  
Sette / stille noe på hodet – 1. Sette noe opp ned 2. fremstille noe (saken) feilaktig; 
fremstille noe stikk imot de faktiske forhold el. erfaringene; snu saken opp ned. 
Sette / stille noen i skammekroken – 1. Jf, komme i skammekroken 2. vinne stort over 
noen; (jf, stå i skammekroken); (jf, en skammekrok / skammekroken). 
Sette / stille seg på bakbeina – Være motvillig el. gjenstridig; (prøve å) forhindre noe; 
motsette seg andres forsøk på å diktere hva man skal gjøre. 
Sette / være prikken over i - en – Sette / være den siste detalj som gjør et resultat el. 
en virkning perfekt; (jf, kronen på verket); (jf, prikken over i’ en). 
Sette alle kluter til – Gjøre en ekstra innsats for at noe skal lykkes; bruke alle 
tilgjengelige midler; (jf, legge seg i selen); (jf, gi jernet). 
Sette alle krefter i bevegelse (for noe) – Gjøre alt det man kan, (for å oppnå noe); 
bruke alle tenkelige muligheter el. midler, (for å oppnå noe). 
Sette alt / alle krefter inn på noe – Gjøre alt man kan for å oppnå noe; bruke all sin 
energi for å gjøre el. oppnå noe; (jf, av alle krefter / all kraft).  
Sette alt på ett kort – Satse alt på en gang; (jf, satse alt på ett brett). 
Sette alt på ett terningkast – 1. Satse alt på en gang 2. la tilfeldighetene avgjøre. 
Sette ballen i nota / nettet – Score mål, (særlig fotball); (jf, spille ballen videre). 
Sette barn på noen – Gjøre noen gravid, (særlig ufrivillig); (jf, like barn leker best).   
Sette barn til verden – 1. Bli foreldre til barn; få barn, (med det ansvar det medfører). 
Sette bein under seg – Reise seg; stå opp (og gå); (jf, fote seg). 
Sette bom for noe – Stoppe noe brått; forhindre noe i å fortsette; (jf, sette en stopper 
for noe); (jf, gå på bommen); (jf, bomme); (jf, bomme noe). 
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Sette bukkebein – Være gjenstridig el. sta; prøve å forhindre noe (spesielt). 
Sette bukken til å passe havresekken – 1. Sette en person til å passe på noe som man 
må forvente at vedkommende forgriper seg på, el. utnytter til egen fordel 2. sette noen 
til å forhindre noe som vedkommende selv er kjent for å gjøre.   
Sette dagsordenen – 1.  Bestemme hvilke emner som skal debatteres, (og hvilen 
holdning man skal ha til dem) 2. bestemme el. styre utviklingen el. fremdriften; (jf, 
stå på dagsorden); (jf, være på tapetet); (jf, en dagsorden); (jf, sette på dagsordenen).  
Sette det lengste benet foran – Skyndte seg; haste på for å komme fram i tide. 
Sette det siste punktum – Avslutte skrivingen av en (lengre) tekst; (jf, sette punktum).  
Sette dype spor etter seg / hans virke har satt dype spor etter seg – Ha stor påvirkning 
el. betydning; gjøre noe som varer i ettertiden; (jf, sette sine spor i noen / noe).   
Sette døra på gløtt / klem – 1. La døra være litt åpen 2. jf, la en dør / døra stå på klem.    
Sette en piff på noe – 1. Friske opp noe; få mer futt i noe 2. gi noe mer smak. 
Sette en pris på noens hode – Utlove en dusør el. belønning for å fange el. 
uskadeliggjøre noen; (jf, prise seg lykkelig (over noe)).  
Sette en rakett i enden på noen – Få fart på noen; få noen til å skynde seg med noe. 
Sette en skrekk i livet på noen – Forskrekke noen voldsomt; gjøre noen svært redd; 
(jf, få seg en skrekk i livet); (jf skremme livet av noen). 
Sette en spiss på noe / litt ingefær setter en spiss på sausen – Gjøre noe ekstra godt el. 
vellykket; forhøye virkningen av noe; (jf, sette noe på spissen). 
Sette en stopper for noe – l. Få noe uønsket til å holde opp; bringe noe til opphør 2. 
forhindre noe i å skje el. fortsette, (f eks. sykdom el. karriere); (jf, sette bom for noe). 
Sette en strek over noe – 1. Streke over noe skrevet som skal utgå 2. gi opp noe man 
hadde regnet med el. håpet på; betrakte noe som avsluttet 3. betrakte noe som ugjort 
og glemt; (jf, slå en strek over noe); (jf, streke under noe).  
Sette farge på noe / et glass rødvin setter litt farge på hverdagen (2) – 1. Sette sitt 
særpreg på noe 2. friske opp noe; gjøre noe mer innholdsrikt el. spennende. 
Sette fart i noen / noe – 1. Få noen / noe til å bevege seg el. handle raskt; få noen til å 
skynde seg 2. få noe til å utvikle seg raskt; (jf, komme i sving); (jf, komme i sig(et). 
Sette fingeren på et ømt punkt / det ømme punkt – 1. Peke på en særlig svakhet ved 
noe 2. omtale et ømtålig emne el. peke på noe som oppfattes sårt; (jf, et ømt punkt). 
Sette fingeren på noe / det eneste jeg vil sette fingeren på (2) – 1. Peke ut noe som 
årsak til en utvikling el. som hovedpunkt i en bestemt sammenheng 2. finne et punkt å 
stoppe opp ved; presist påpeke en mangel, feil el. ulempe ved noe; (jf, ikke kunne 
sette fingeren på noe); (jf, løfte pekefingeren). 
Sette fokus på noen / noe – Gjøre noen / noe til sentrum for oppmerksomhet el. 
diskusjon; (jf, komme / være / stå i fokus); (jf, stille noe i sentrum). 
Sette fot(en) under eget bord – Stifte sitt eget hjem; (jf, dele seng og bord). 
Sette foten ned – 1. Energisk sørge for å forhindre noe; sette en stopper for noe; legge 
ned forbud; si stopp 2. kreve at ens rettigheter respekteres; (jf, legge ned veto (mot)).  
Sette foten på norsk jord – Ankomme til Norge; (jf, mor Norge); (jf, Ola Nordmann). 
Sette fotspor – 1. Utgjøre en stor forskjell 2. bli (varig) husket.  
Sette frimerke på noen – Sette en spiller til å dekke opp og følge en motspiller tett i 
håndball el. fotball; (jf, et frimerke); (jf, takle noen / noe).  
Sette grenser – Markere hva som ikke er tillatt el. hva man ikke kan finne seg i.  
Sette griller i hodet på noen – Gjøre noen innbilsk; vekke falske forhåpninger hos 
noen; (jf, fordreie hodet på noen); (jf, få / ha griller i hodet). 
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Sette grå hår i hodet på noen – Stadig skape bekymringer for noen; (ofte) volde noen 
sorg, ergrelser el. problemer; (jf, grå hår). 
Sette hardt mot hardt – Gå kraftig til motangrep; møte harde krav på tilsvarende måte.  
Sette himmel og jord i bevegelse – Foreta seg alt mulig el. bruke alle midler for å nå 
et bestemt mål; (jf, gjøre det månelyst); (jf, alt mellom himmel og jord).  
Sette hodet i pant på noe – Være sikker på noe; garantere noe; (jf, vedde hode på). 
Sette huset / byen på ende – Skape en tilstand av forvirring, uro, kaos el. hektisk 
aktivitet et sted; (jf, stå på ende); (jf, sette stua på taket).  
Sette i vrangen – Jf, sette noe i vrangstrupen; (jf, være vrien og vrang). 
Sette inn støtet – Gjøre det avgjørende trekk; bruke ekstra krefter for å få en 
avgjørelse; (jf, være i støtet); (jf, gi støtet til noe). 
Sette kaffen i halsen – Bli svært overrasket; bli sjokkert; (jf, miste munn og mæle).  
Sette kikkerten for det blinde øyet – Ignorere noe; bevisst overse el. fortrenge noe. 
Sette klengenavn på noen – Gi noen et oppnavn; bruke et økenavn på noen. 
Sette korken i flaska – Bestemme seg for å slutte å drikke el. misbruke alkohol.  
Sette kroken på døra – Jf, være kroken på døra; (jf, legge noe på hylla). 
Sette kronen på verket – Fullføre el. fullende noe (på fremragende måte); gjøre noe 
fullkomment; (jf, kronen på verket); (jf, prikken over i` en).   
Sette kryss i margen – Jf, sette (et) kryss i margen; (jf, bruke rødblyanten). 
Sette kryss i taket / kryss i taket – Brukes for å uttrykke at noe enestående el. uventet 
inntreffer, (som man bør merke seg); brukes særlig om noe bemerkelsesverdig fra 
noen man ikke venter det av; (jf, hoppe i taket); (jf, gå i taket). 
Sette kurs(en) (mot noe) / nå må jeg sette kursen hjemover (1) – 1. Begi seg i en 
bestemt retning el. reise til et bestemt sted 2. ville arbeide mot et bestemt mål. 
Sette latteren i halsen – Plutselig synes at noe ikke er morsomt lenger; slutte å le og 
bli sjokkert el. fortvilt; (jf, være ille til mote); (jf, ha gråten i halsen). 
Sette likhetstegn mellom noen / noe – Oppfatte to forskjellige ting, saker el. forhold 
som identiske, som to sider av samme sak el. å være på samme nivå. 
Sette livet på spill / ingen skal sette livet på spill i dette løpet – Utsette seg for stor 
fare; driste seg til noe risikabelt; (jf, stå på spill); (jf, være dumdristig). 
Sette livet til – Omkomme; dø; (jf, bukke under (for)); (jf, trekke sitt siste sukk). 
Sette makt bak (sine ord) – 1. Gjennomføre el. virkeliggjøre det som er på tale, 
(eventuelt hardhendt) 2. tvinge fram noe ved trussel om vold; (jf, gå fra ord til 
handling); (jf, en mann er en mann og et ord er et ord). 
Sette merkelapp på noen – Plassere noen i en bestemt gruppe; kategorisere noen; (jf, 
sette noen i bås); (jf, de er av samme surdeig); (jf, ikke være bedre selv)  
Sette mot i noen – Oppmuntre noen; hjelpe noen til å komme over et nederlag el. til å 
tørre mer; (jf, komme over kneika); (jf, komme seg ovenpå). 
Sette navn på noe – 1. Angi navn el. betegnelse som entydig identifiserer noen / noe i 
en bestemt sammenheng 2. si noe rett ut, (jf, kalle en spade (for) en spade). 
Sette nesen i været – 1. Opptre stolt el. overlegent; gjøre seg viktig 2. vise at man 
føler seg krenket 3. avvise noen / noe fordi man føler seg for god; (jf, stikke nesen i 
sky); (jf, ikke kunne huske fra nese til munn).    
Sette noe høyt – Verdsette noe høyt; rangere noe høyt; (jf, sette pris på noe). 
Sette noe i høysetet – Prioritere noe høyest; vurdere el. anse noe som svært verdifullt; 
(jf, et høysete); (jf, stå / være høyt i kurs (hos noen)).  
Sette noe i relieff – 1. La noe fremtre klart el. karakteristisk 2. danne det rette 
grunnlag for å vurdere en sak, en situasjon el. et problem på. 
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Sette noe i vrangstrupen – Jf, få noe i vrangstrupen; (jf, få noen i vrangstrupen). 
Sette noe over styr – Sløse el. ødsle bort noe, (pga. likegyldighet el. manglende 
dyktighet); tape el. miste noe i en satsing, (penger, stilling, helsa); (jf, gå over styr).    
Sette noe på ende – 1. Sette noe i oppreist stilling; sette noe på kant 2. jf, sette huset / 
byen på ende; (jf, stå på ende); (jf, noe vil ingen ende ta). 
Sette noe på kartet / skisprinten har virkelig satt Drammen på kartet (2) – 1. Sette noe 
på planen, arbeidsprogrammet el. møteagendaen 2. gjøre et sted kjent, bemerket el. 
berømt; virkelig markere seg; (jf, en hvit flekk på kartet).  
Sette noe på papiret / endelig fikk han satt sine opplevelser på papiret – Skrive noe; 
notere ned noe; (jf, feste noe til papiret); (jf, ikke være verdt papiret det er skrevet på). 
Sette noe på spill – Løpe en risiko for å miste el. få ødelagt noe, (også livet). 
Sette noe på spissen / nå setter du saken på spissen (2) – 1. Fremstille en sak el. et 
problem på en utvetydig, skarp og bevisst forenklet måte, (ofte for å provosere) 2. 
formulere noe i sin ytterste konsekvens; (jf, stå i spissen for noe). 
Sette noe på stallen / nå må du sette kjepphestene på stallen (2) – 1. Sette vekk noe for 
godt 2. oppgi noe for godt; slutte med noe, (jf, legge noe på hylla); (jf, en stall). 
Sette noe til livs / vel hjemme satte han til livs ti pølser – Spise noe; innta noe 
gjennom munnen; (jf, ikke ha magemål); (jf, være sulten på / etter noe). 
Sette noe ut av spill – Uskadeliggjøre noe; hindre noe i å fungere, virke el. være aktiv; 
(jf, sette noen ut av spill); (jf, spille høyt spill). 
Sette noe ut i livet – Omsette noe til handling; gjøre noe konkret el. virkelig; realisere 
noe; (jf, gå fra ord til handling); (jf, sette makt bak sine ord). 
Sette noen / noe høyt – Verdsette noen / noe; sette stor pris på noen / noe; (jf, ha høye 
tanker om noen / noe); (jf, stille / sette noen på en pidestall). 
Sette noen / noe i glass og ramme – 1. Ramme inn noe, (et bilde) 2. gjøre (for) stor 
stas på noen / noe; (jf, holde noen / noe i akt og ære); (jf, heve noen / noe til skyene). 
Sette noen / noe i skyggen – Jf, stille noen / noe i skyggen; (jf, skygge banen). 
Sette noen / noe i sving – Sette noen / noe i gang, (f eks. med å arbeide); aktivisere 
noen / noe; (jf, være i (full) sving); (jf, få fingeren ut). 
Sette noen / noe på (en) prøve – 1. Utsette noen / noe for (store) påkjenninger el. 
prøvelser 2. teste ut noens kvalifikasjoner, holdninger el. vesen. 
Sette noen / noe på svartelista – Definere noen / noe som suspekt el. uønsket; ikke 
ville ha noe (mer) med noen / noe å gjøre; (jf, svarteliste noen / noe). 
Sette noen / noe under lupen – Undersøke el. granske noen / noe kritisk; se grundig på 
noen / noe, (f eks. en tvilsom virksomhet el. opptreden).           
Sette noen bak lås og slå - Sette noen i fengsel; (jf, sitte bak lås og slå); (jf, komme b). 
Sette noen fast / sette fast noen / der satte du meg fast (2) – 1. Sette noen i fengsel 2. 
stille et spørsmål som noen ikke kan svare på; (jf, sitte i saksa).   
Sette noen horn i pannen – 1. Bedra en mann ved å ha seksuelt forhold til hans kone 
2. være utro mot sin mann / partner; gjøre sin mann til hanrei.  
Sette noen i bås / samme bås – På spinkelt grunnlag plassere noen i en gruppe, (f eks. 
mht til meninger, livssyn el væremåte); hurtig danne seg en bestemt mening om noen. 
Sette noen i (en) kattepine – Lage en vanskelig valgsituasjon for noen; skape et 
dilemma for noen; (jf, komme i kattepine); (jf, en kattepine / kattepine). 
Sette noen i harnisk – Jf, bringe noen i harnisk; (jf, gjøre noen til narr). 
Sette noen i kasjotten – Sette noen i fengsel; (jf, komme i kasjotten). 
Sette noen i klemma – Jf, sitte i klemma; (jf, komme / være i klemma). 
Sette noen kniven på strupen – Gi noen et ultimatum; (jf, få / ha kniven på strupen). 
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Sette noen opp på en pidestall – Jf, stille / sette noen på en pidestall. 
Sette noen opp mot noen / hverandre – Gjøre noen til motstander el. fiende av noen; 
spille noen ut mot hverandre; (jf, splitt og hersk); (jf, en hersker). 
Sette noen på en tålmodighetsprøve – Jf, en tålmodighetsprøve; (jf, spenne noen på 
pinebenken); (jf, tiden snegler seg av sted (for noen)). 
Sette noen på frifot – Løslate noen fra fangenskap; (jf, være på frifot). 
Sette noen på gaten – 1. Si opp noen fra sitt husvære; gjøre noen husløs 2. si opp 
noen; avskjedige noen; (jf, stå på gaten); (jf, sette / kaste noen på porten). 
Sette noen på plass – Irettesette noen, (som er for frekk, frimodig el. innbilsk); (jf, si 
noen et sannhetsord); (jf, sette tingene på plass). 
Sette noen på prøve – Jf, sette noen / noe på (en) prøve; (jf, stå sin prøve). 
Sette noen på sporet – 1. Gjøre noen oppmerksom på noen / noe 2. hjelpe noen frem 
til noen / noe, (oppklaring el. løsning); (jf, komme på sporet (etter)). 
Sette noen sjakkmatt – Bringe noen i en situasjon det er umulig å komme seg ut av; 
uskadeliggjøre noen; nøytralisere noen; (jf, være sjakkmatt); (jf, et sjakktrekk).  
Sette noen stevne – Avtale å møtes på et bestemt sted, til et bestemt tidspunkt.   
Sette noen stolen for døren – Kategorisk tvinge noen til å gjøre et valg; avkreve noen 
et svar; sette noen i en tvangssituasjon; (jf, tvinge noen / noe i kne). 
Sette noen til veggs – 1. Beseire noen, (konkurranse); vinne over noen, (diskusjon) 2. 
stagge el. bringe noen til taushet, (ved overbevisende argumenter). 
Sette noen ut av spill / ryggplagene satte henne ut av spill (1) – 1. Forhindre noen i å 
delta el. være aktiv 2. utmanøvrere noen; berøve noen sin makt el. innflytelse; 
uskadeliggjøre noen; (jf, sette noe ut av spill); (jf, spille annenfiolin).   
Sette noens blod i kok / sette blodet i kok – Jf, noen / noe får noens blod i kok.  
Sette noens hjerte i brann -  Gjøre noen lidenskapelig forelsket i seg; (jf, stå i brann).   
Sette nykker i hodet på noen – Gi noen forskrudde idéer el. merkelige innfall; gi noen 
for høye tanker om seg selv; (jf, ha primadonnanykker); (jf, plukke nykkene av noen). 
Sette ondt / vondt blod mellom noen – Skape splid; skape misstemning; skape 
misunnelse mellom noen, (enkeltpersoner eller grupper); (jf, så splid). 
Sette opp dampen – Sette opp farten; øke effektiviteten; arbeide hardere; (jf, holde 
dampen oppe); (jf, få fart i fillene); (jf, det går så det suser). 
Sette opp en geip - Vise en sur el. hånlig mine; gjøre grimaser; (jf, dra på geipen); (jf, 
henge med geipen); (jf, se ut som man har solgt smør og ikke fått betaling).  
Sette opp en mine – Vise et spesielt ansiktsuttrykk, (for eksempel av bekymring el. 
triumf); (jf, ta på seg en mine), (jf, gjøre mine til); (jf, legge ansiktet i de rette folder). 
Sette ord på noe – Gi noe en språklig formulering; uttrykke noe med ord; (jf, være 
vanskelig å sette ord på); (jf, ikke ha ord); (jf, et ord er et ord). 
Sette piff på noe / sennepen setter piff på retten – Sette spiss på noe; gi noe ekstra 
smak; (jf, piffe opp noen / noe); (jf, sette noe på spissen). 
Sette prikken over i` en – Jf, noe er / setter prikken over i` en; (jf, prikken over i` en). 
Sette pris på noe / jeg satte pris på at du tok meg i forsvar (2) – 1. Synes veldig godt 
om noe 2. verdsette noe høyt; være takknemlig for noe; (jf, takke sin gud og skaper). 
Sette punktum for noe – 1. Gjøre ende på noe, (ofte noe ubehagelig); avslutte noe 2. 
hindre noe i å bli gjennomført; (jf, sette det siste punktum). 
Sette på bremsene – 1. (Begynne å) bremse, (f eks. bilen) 2. holde igjen; begrense en 
aktivitet; ta det roligere; (jf, nå må du bremse); (jf, en brems). 
Sette på dagsordenen – Ta opp til drøftelse; sette under debatt; (jf, sette dagsordenen). 
Sette seg ende ned – Sette seg rett ned, (i overraskelse el. affekt). 
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Sette seg i respekt – Opptre slik at man blir respektert, påaktet el. regnet med (av 
andre); gjøre seg litt skremmende; (jf, vise muskler); (jf, ta igjen). 
Sette seg i sving med noe – Begynne med noe; gå i gang med noe; (jf, gi seg i kast 
med noe); (jf, være i full sving med noe); (jf, ta innersvingen på noen). 
Sette seg ned på sin flate ræv – Sette seg ned, (for i lang tid å konsentrere seg om å 
lese el. arbeide); (jf, sette seg på sin brede bak); (jf, lette på ræva).  
Sette seg noe fore – Ha til hensikt å gjøre noe; (helhjertet) bestemme seg for å 
gjennomføre noe; (jf, ha noe fore); (jf, skride til verket). 
Sette seg noe i hodet – Være fast bestemt på noe; beslutte seg for noe og holde fast 
ved det, (selv om det ofte er ufornuftig); (jf, som sagt, så gjort).  
Sette seg opp mot noen / noe / sette seg opp mot øvrigheten – Ytre sin motvilje mot 
el. misnøye med noe; være ulydig mot noen; protestere mot noen / noe.  
Sette seg på bakbeina – Jf, stille / sette seg på bakbeina; (jf, slå seg vrang).  
Sette seg på bakføttene – Slå seg vrang; stritte imot. 
Sette seg på den / sin høye hest (overfor noen) – (Begynne å) oppføre seg overlegent; 
opptre arrogant el. hovent (overfor noen); (jf, føle seg høyt hevet over noen). 
Sette seg på halen – Falle på baken; dette på rumpa; (jf, stikke halen mellom beina). 
Sette seg på sin brede bak – 1.  Sette seg ned traust, trassig el. tiltaksløs 2. jf, sitte på 
sin brede bak; (jf, sitte på rumpa); (jf, sette seg ende ned).  
Sette seg på skolebenken – Begynne på skole; få opplæring el. undervisning.  
Sette seg til doms over noen / noe – 1. Kritisere el. fordømme noen / noe 2. gjøre seg 
til moralsk dommer over noen, (uten strengt tatt å ha forutsetning el. rett til det). 
Sette seg til motverge – Gjøre motstand, fysisk el. med ord; forsvare seg; (jf, stritte 
imot av alle krefter); (jf, kjempe mot overmakten). 
Sette sin fot et sted – Gå el. komme et sted; (jf, der setter jeg ikke min fot mer). 
Sette sin lit til noen / noe – Ha tillit el. tiltro til noen / noe; stole på noen / noe, feste lit 
til noens / noes positive innflytelse el. innsats; (jf, legge noe i noens hender). 
Sette sin ære i noe – 1. Gjøre en sak til noe som er viktig for ens anseelse og 
selvrespekt 2. gå opp i noe med engasjement og nidkjærhet.   
Sette sine ord på skruer – Snakke tvetydig; uttrykke seg kunstig el. affektert. 
Sette sine spor (i noen / noe) – Få varig innflytelse på noen / noe; prege el. påvirke 
utseende, karakteren el. tilstanden (hos noen / noe); (også, dype spor). 
Sette sinnene i kok – Skape en sint, forarget el. opphisset stemning; provosere; (jf, 
gemyttene kom i kok); (jf, skape bølger); (jf, ha noe i sinne). 
Sette sitt lys under en skjeppe – Av beskjedenhet unnlate å fremheve det man er god 
til; la være å vise hvor flink el. dyktig man er; (jf, måle noen skjeppen full).  
Sette sitt navn på / under noe – Underskrive på et papir og dermed inngå en avtale el. 
påta seg ansvaret for innholdet; stå som garantist for noe; (jf, ved navns nevnelse). 
Sette sitt preg (på noen / noe) – Få varig innflytelse (på noen / noe); prege, påvirke 
utseendet, karakteren el. tilstanden, (hos / av noen / noe); (jf, ta farge av noe). 
Sette sitt stempel på noe – Gi noe et personlig særpreg; prege utseendet el. kvaliteten 
av noe; (jf, sette sitt preg (på noen / noe)); (jf, stemple noen). 
Sette sjøbein – Innta bred stilling med føttene for å holde balansen i sjøgang. 
Sette skapet på plass – Ordne opp; komme med det avgjørende argument; ta den rette 
beslutning; (jf, vite / vise hvor skapet skal stå); (jf, komme ut av skapet). 
Sette skrekk i noen – Skremme el. forskrekke noen; gjøre noen svært redd; (jf, få 
(seg) en skrekk i livet); (jf, holde på å dø av skrekk). 
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Sette sluttstrek – Avslutte et arbeid el. en virksomhet; endelig slutte med noe, (som 
har pågått litt for lenge); (jf, sette strek); (jf, sette punktum for noe). 
Sette sordin på (noe) – Jf, spille med sordin; (jf, dempe seg). 
Sette spaden i jorda – Jf, stikke spaden i jorda; (jf, ta det første spadestikk (til noe)).  
Sette spikeren i kista (for noe) – 1. Foreta den helt avgjørende el. skjebnesvangre 
handling; 2. gjøre det definitive slutt på noe; (jf, det / noe er spikeren i kista). 
Sette spiss på tilværelsen – Gjøre noe som hever livskvaliteten el. gir ekstra glede i 
hverdagen; (jf, sette en spiss på noe); (jf, spisse formen).   
Sette spor etter seg / hun har satt dype spor etter seg – Ha stor betydning el. 
innvirkning; prege noe for ettertiden; (jf, sette sine spor). 
Sette spørsmålstegn ved noe – Forholde seg kritisk til noe; stille seg skeptisk til noe; 
dra noe i tvil; (jf, stille spørsmål ved noe); (jf, dra noe i tvil). 
Sette strek (for noe) – Avslutte (noe); si stopp; (jf, sette sluttstrek). 
Sette stua på taket – Sette huset på ende ved romstering, rabalder el. leven. 
Sette støkk i noen – Skremme el. forskrekke noen; gjøre så noen farer sammen; (jf, få 
seg en støkk); (også støkke, - jeg stokk da jeg fikk se dem). 
Sette søkelyset på noe – Jf, komme i søkelyset; (jf, rette søkelyset mot noen / noe). 
Sette tak på noe – Fastsette en øvre grense for noe; (f eks. boligveksten i grenda).  
Sette til livs / han satte til livs ti pannekaker – Spise; innta igjennom munnen, (ofte i 
store mengder); (jf, komme noen / noe til livs); (jf, legge i seg). 
Sette tingene på plass – Tydelig avgjøre noe så det ikke lenger hersker tvil; rydde opp 
i forholdene; (jf, sette noen på plass); (jf, statuere et eksempel). 
Sette tommelskruene på (noen / noe) - Legge voldsomt press på (noen / noe); tvinge 
noen til noe, (med hardhendte midler); (jf, tvinge noen / noe i kne).    
Sette tæring etter næring – Tilpasse sitt forbruk og sine utgifter etter inntektene; leve i 
samsvar med de økonomiske midler man har; (jf, tæres av tidens tann). 
Sette ulven til å våkte fårene – Overlate behandlingen av en sak til noen som har 
åpenlys interesse i et bestemt utfall; (jf, sette bukken til å passe havresekken). 
Sette ut i livet – Omsette til handling og gjøre konkret el. virkelig; realisere. 
Sette øynene i noen – Se strengt på noen; gi noen et kritisk el. refsende blikk. 
Si / gjøre noe rett opp i ansiktet på noen – Si / gjøre noe på en direkte og hensynsløs 
måte; (jf, lyve noen rett opp i ansiktet); (jf, si sin hjertens mening).   
Si / mene noe i fullt alvor / for ramme alvor – Si / mene noe oppriktig el. i fast 
overbevisning; (jf, ta noen / noe på alvor); (jf, legge ansiktet i alvorlige folder).  
Si / nevne noe i forbifarten – 1. Si / nevne noe i det man går forbi 2. nevne noe flyktig 
el. tilfeldig i det man snakker el. beskjeftiger med noe annet; (jf, en passant). 
Si blankt nei – Avvise kategorisk; avslå fullstendig; nekte plent; (jf, få blankt nei).  
Si det / ja, si det – Hvem vet; sannelig om jeg vet; (jf, si ja og ammen til noe). 
Si det forløsende ord – Jf, et forløsende ord; (jf, det er ordet).  
Si det med blomster – 1. Gi uttrykk for sine følelser ved å sende blomster, (uttrykk for 
kjærlighet el. som takk) 2. gi ros, (jf, dele ut blomster). 
Si det som det er / - -, for å si det som det er – Si det som det egentlig er el. henger 
sammen; (jf, si noe med rene ord); (jf, ta bladet fra munnen). 
Si et siste farvel – Ta avskjed med en avdødd; (jf, sende noen til de evige jaktmarker). 
Si ja - 1. Akseptere noe, (f eks. ved å underskrive en kontrakt) 2. stemme for et 
forslag, (f eks. til lov) 3. gi etter for noe, (f eks. etter alt maset). 
Si ja og amen til noe / de sa ja og amen til alt det underlige hun foreslo – Akseptere 
noe ukritisk el. uten forbehold; (jf, ikke være nei i noens munn). 
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Si ja og ha – 1. Ikke (ville) gi et tydelig svar 2. ikke ville gi uttrykk for sin mening.  
Si meg, har du vatt i ørene – Si meg, hvorfor hører du ikke ordentlig etter; (jf, ha vatt i 
ørene); (jf, lytte med et halvt øre); (jf, ha ørene på stilk). 
Si mer enn tusen ord – Si alt; være helt tydelig el. åpenbart, (ofte om blikk el. bilde). 
Si nei til noe – 1. Avvise noe, f eks. en anmodning el. et tilbud 2. nekte noen noe; 
være knipen; (jf, si blankt nei); (jf, ikke være god å hanskes med); (jf, njet (rus)). 
Si noe / tingene rett ut – Være oppriktig og snakke åpent og direkte. 
Si noe halvt for / i spøk – Si noe alvorlig på en underfundig og spøkefull måte; si noe 
dels i alvor, dels på fleip; (jf, slå noe bort i spøk); (jf, spøk til side). 
Si noe i klartekst – 1. Meddele noe uten at det er i kode 2. si noe på en klar og 
utvetydig måte, (muntlig el. skriftlig) 3. si noen noe uten omsvøp; (jf, med rene ord).  
Si noe med hånden på hjertet / med hånden på hjertet kan jeg si – Si noe man med 
sikkerhet vet el. kan garantere er sant; være helt ærlig og oppriktig. 
Si noe med rene ord – Si noe som ikke kan misforstås; si noe på en direkte måte. 
Si noe mellom linjene – Si en ting og samtidig indikere noe annet, som (ofte) er det 
egentlige budskap; (jf, tale med kløvd tunge); (jf, ha dobbel bunn). 
Si noe på fleip – Si noe for å tulle el. erte; si noe på ap; fjase.   
Si noe på godt norsk – 1. Utrykke seg i et korrekt, klart og lettforståelig språk 2. si 
noe med rene ord; gi sin mening tydelig til kjenne, (ofte kritikk). 
Si noe uten omsvøp – Si noe rett fram, åpent og ærlig; ikke pakke inn sin mening. 
Si noen bevingede ord – 1. Uttale noen kjente uttrykk el. talemåter som ofte siteres 2. 
si noen uttrykksfulle ord i en tale som passer for anledningen; (jf, bevingede ord). 
Si noen et alvorsord – Gi noen en formaning el. advarsel; irettesette noen. 
Si noen et par sannheter – Si noen sin åpenhjertige mening uten omsvøp. 
Si noen et Pauli ord – Lekse opp for noen; gi noen en formaning el. irettesettelse. 
Si noen et takkens ord – Takke noen; uttrykke velvilje el. takknemlighet overfor noen.  
Si noen noe i rene / klare ordelag – Jf, si noe med rene ord; (jf, et ordelag). 
Si noen noe på godt norsk – Jf, si noe på godt norske; (jf, snakke rett fra posen). 
Si noen noen sannhetsord – 1. Gi noen en alvorlig formaning 2. gi utløp for (sin) 
irritasjon el. frustrasjon; (jf, fortelle noen et sannhetens ord).  
Si noen velvalgte ord / hun takket og sa noen velvalgte ord – Si noe som er passende, 
klokt el. heldig valgt; (jf, si noen bevingede ord); (jf, orde frempå, (om noe)). 
Si seg selv – Være innlysende; være helt klart; (jf, være krystallklar / krystallklart). 
Si seg villig til noe – Være beredt til å gjøre noe (etter noens ønske); akseptere noe. 
Si sin hjertens mening – Uttrykke sin oppriktige og ærlige mening; gi sitt syn el. 
mishag direkte til kjenne; (jf, si noen noen sannhetsord). 
Si stopp – 1. Si el. markere at man ikke (lenger) vil være med på el. akseptere noe 2. 
plutselig el. resolutt forhindre el. avbryte noe 3. opphøre å fungere, (f eks. hjertet); 
ikke virke lenger, (f eks. motoren); (jf, sette en stopper for noe).      
Si takk fot følget / så sa Terese plutselig takk for følget (2) – 1. Takke for turen 
sammen 2. løpe el. kjøre fra den el. dem man har holdt følge med.  
Si takk for seg / motoren sa takk for seg (3) – 1. Gå sin vei; trekke seg høflig tilbake 
2. ta avskjed; slutte (i en stilling), (jf, takke av) 3. gå i stykker; slutte å fungere. 
Si takk og farvel / på stillingen 15 – 15 sa Norge takk og farvel (2) – 1. Avtakke noen; 
si takk og adjø 2. gå raskt i fra; vinne overlegent, (f eks. i håndball el. terrengløp); (jf, 
være takk og farvel); (jf, måtte si / vinke farvel til noe).  
Si tja til noe / tja, jeg vet sannelig ikke – Uttrykke tvil el. ettertenksomhet om noe.  
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Side opp og side ned / om dette det er skrevet side opp og side ned – Svært (el. for) 
langt; veldig mye; (jf, skrive noe av seg); (jf, ikke ha magemål). 
Siden noen var en neve stor / han har spilt trompet siden han var en neve stor - Helt 
siden noen var ganske liten; (jf, være bare guttungen); (jf, en skårunge).  
Siger (sier) og skriver – Brukes for underskrive riktigheten av et overraskende beløp 
eller antall; hverken mer eller mindre; faktisk; (jf, når sant skal sies).  
Sikker som banken / på straffespark er han sikker som banken – Helt sikker; pålitelig 
og stødig; (jf, være sikkerheten selv); (jf, en banker / være bankers).   
Sikle etter / på noe / hun sikler alltid etter ros – Ha sterk lyst på; være sterkt lysten 
etter; (jf, slikke seg om munnen (etter noe)); (jf, være siklen på noe). 
Sikte for høyt – 1. Sikte slik at skuddet / pilen går over blinken 2. overvurdere seg 
selv; (jf, spenne buen for høyt); (jf, gape for høyt). 
Sikte mot stjernene – Ha skyhøye målsettinger og store ambisjoner, (om noen / noe). 
Sile av myggen og sluke kamelen – Henge seg opp i detaljer el. småfeil, men la 
viktige ting og graverende feil el. synder passere; (jf, sluke kameler).  
Silke / (sammensetninger med silke) – 1. Tekstil av kokongen til silkespinneren 2. 
silkefin, silkebløt, sikemyk, silkeglatt, (glatt og myk å ta på) 3. silkeføre, (godt 
skiføre); (jf, en silkeramp); (jf, spinne silke på noe); (jf, ta på noen med silkehansker). 
Simpelthen / dette kan vi simpelt hen ikke godta – Brukes for å angi at noe i høy grad 
er tilfelle el. gjelder uten forbehold; ganske enkelt; rett og slett.   
Simsalabim – 1. En trylleformel brukt i eventyr og av tryllekunstnere, (jf, 
hokuspokus) 2. brukes for å markere el. illudere en overraskelse; (jf, sesam).  
Sin vane tro – Som vedkommende pleier å gjøre; på sin sedvanlige måte. 
Sinnets adel – Brukes høytidsstemt om edle el. gjeve karakteregenskaper el. god 
dannelse; (også, adel forplikter, (adel og folk i høye posisjoner må være eksempel)).  
Sist men ikke minst – Brukes på slutten av en oppramsing; sist nevnt men ikke av 
minst betydning; (jf, og fanden og hans oldemor); (jf, først og fremst). 
Siste ord / ordet er ikke sagt – Saken er ikke å anse som avsluttet; det er ennå mulig å 
få en annen (bedre) løsning; (jf, ikke ha sagt sitt siste ord). 
Siste ord er sagt – Saken er avlutet; bestemmelse er tatt; (jf, få det siste ord). 
Siste skanse – Person, gjenstand el. forhold som kan yte det siste og avgjørende 
forsvar, (f eks. i idrett el. sak); (jf, holde skansen); (jf, sistemann på skansen). 
Siste skrik / lårkort er siste skrik – Det aller nyeste produkt på et område; siste mote. 
Siste skudd på stammen – 1. Person el. ting som er resultatet av den siste utvikling 
innen et område 2. siste tilskudd til familien; yngstemann. 
Sistemann på skansen – Den siste gjenværende person, (i en bestemt sammenheng).  
Sitt eget kjøtt og blod – Jf, noens eget kjøtt og blod; (jf, blodets bånd). 
Sitte (som) på nåler – (Sitte og) være svært spendt, nervøs el. engstelig for hva som 
vil skje el. hvordan noe vil gå; (stå / sitte som på glør). 
Sitte / stå (bom) fast / en oppgave gikk greit, men nå står jeg bom fast (2) - 1. Ikke 
kunne beveges el. rikkes 2. ikke kunne løse el. forstå noe; ikke komme videre.  
Sitte / stå i noe til halsen – Ha mange vanskeligheter med noe; være plaget av store 
problemer med noe, (som beslaglegger all ens energi); (jf, stå / sitte i møkk til halsen).     
Sitte / stå med armene i kors – Jf, legge armen i kors; (jf, holde beina på jorda). 
Sitte / stå med åpen munn – Se svært forbauset ut; være uten av stand til å si noe; 
være målløs; (jf, se ut som man er falt ned fra månen). 
Sitte / stå som spikret – Jf, sitte som spikret; (jf, være spikret). 
Sitte / stå ved roret – Ha ledelsen, kommandoen el. makten, (særlig politisk). 
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Sitte / stå å blomstre / vi sitter nå her og blomstrer – Vente lenge og forgjeves på noe. 
Sitte bak lås og slå / bak gitteret / i buret / i hullet / i kasjotten – Sitte i fengsel. 
Sitte begravd i noe – Sitte fordypet i noe; være oppslukt av el. konsentrert om noe; (jf, 
begrave seg i noe); (jf, sluke hvert ord); (jf, være i sin egen verden).  
Sitte fint i det / nå sitter vi fint i det – Være ille ute; ha brakt seg i en vanskelig 
situasjon; ha rotet det til for seg selv; (jf, være ute å kjøre).       
Sitte godt i det – Være velhavende; ha gode økonomiske kår; være godt stilt. 
Sitte hardt i det – Jf, sitte trangt i det; (jf, snu på skillingen); (jf, sitte godt i det). 
Sitte høyt på strå – Jf, komme / være høyt på strå; (jf, være på den grønne gren). 
Sitte i bua – Være i kakebua, (arrestlokalet i det militære); (jf, sitte bak lås og slå). 
Sitte i dype tanker – 1. Sitte å gruble el. fundere over noe 2. være uoppmerksom el. 
distré; (jf, være i en annen verden); (jf, tenke så det knaker). 
Sitte i fred og ro – Sitte uforstyrret; sitte i ro og harmoni; (jf, hverken få rast eller ro). 
Sitte i førersetet – 1. Sitte bak ratter i en bil 2. ha ledelsen el. hovedansvaret 3. ha 
overtaket, (i konkurranse); (jf, sitte ved rattet); (jf, holde i tømmene). 
Sitte i garnet – Være havnet i en fastlåst, ofte ubehagelig situasjon som er vanskelig å 
komme ut av; (jf, ha sine garn ute etter noen); (jf, gå i garnet). 
Sitte i gjeld til opp over ørene – Være så forgjeldet at det virker nesten 
uoverkommelig å komme seg ut av det; (jf, til opp over ørene). 
Sitte i gjørma – Være i en særdeles vanskelig el. kritikkverdig situasjon, (f eks. preget 
av ubehageligheter el. øk problem) være i et skikkelig uføre; (jf, havne i sumpen).  
Sitte i glasshus – 1. Være i en synlig posisjon 2. lett bli utsatt for kritikk el. angrep; 
(jf, man skal ikke kaste stein når man (selv) sitter i glasshus). 
Sitte i gode kår – Leve under romslige forhold; ha god råd; (jf, sitte godt i det). 
Sitte i høysetet – 1. Sitte på den mest fornemme plass ved bordet 2. dominere el. lede 
an innen noe; (jf, sette noe i høysetet); (jf, være herre i eget hus). 
Sitte i klemma – Være i en vanskelig situasjon man ikke kommer ut av el. som noen 
kan bruke som pressmiddel mot en; (jf, komme / være i en klemme).   
Sitte i klistret – 1. Være i en vanskelig situasjon, (jf, være i knipe) 2. være fanget el. 
avslørt, (for noe ulovlig); (jf, få noen i klistret); (jf, sitte som klistret).  
Sitte i ryggmargen / etikken sitter i ryggmargen – Være en del av personligheten; ikke 
være noe man behøver å tenke på; (jf, noe går noen i blodet); (jf, ha ryggrad). 
Sitte i saksa – 1. Ha blitt overlistet, narret el. fanget 2. være i en fastlåst, ofte 
ubehagelig situasjon hvor det er vanskelig el. umulig å handle fritt; (jf, gå i saksa). 
Sitte i sine egne tanker – Sitte å fundere på noe el. tenke på noe helt annet; være 
uoppmerksom; (jf, sitte i dype tanker); (jf, tenke så det knaker).  
Sitte i små kår – Ha lite å leve av; ha dårlig råd; (jf, sitte trangt i det). 
Sitte i veggene – Være del av en innarbeidet kultur, (i en organisasjon el. institusjon). 
Sitte i åndeløs spenning – Sitte spent el. aktpågivende; holde pusten av spenning.  
Sitte igjen som / med svarteper – Jf, bli / være svarteper; (jf, en svarteper). 
Sitte inne med noe – 1. Ha noe i sitt eie el. i sin forvaring 2. ha kunnskaper el. viten 
om noe; (jf, ha mye å fare med); (jf, ha mye mellom ørene). 
Sitte innenfor / bak murene – Jf, sitte bak lås og slå; (jf, sette noen i kasjotten). 
Sitte klistret til skjermen – Være sterkt opptatt av å se på fjernsyn. 
Sitte langt inne / seieren satt langt inne (2) – 1. Være svært vanskelig å oppnå el. få i 
havn 2. så vidt lykkes med noe, (seieren el. avtalen); (jf, på håret). 
Sitte løst / stemningen er spent, og knivene sitter løst (2) – 1. Bli brukt opp hurtig og 
uten omtanke, (penger) 2. ha lett for å komme til uttrykk el. bli brukt mot noen.     . 
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Sitte løst i salen – Ha en usikker stilling el. posisjon; være utrygg i sin maktposisjon; 
(jf, sitte trygt / fast i salen); (jf, vippe noen ut av salen). 
Sitte med beina i kors / kryss – 1. Sitte med kryssede legger 2. sitte rolig og avslappet, 
uten å foreta seg noe; (jf, stå med armene i kryss / kors). 
Sitte med en god hånd – Ha fått utgitt gode kort; (jf, ha gode kort på hånda). 
Sitte med hendene i fanget – 1. Være uvirksom el. inaktiv; ikke foreta seg det minste 
2. være avventende og passiv, (holdningsmessig); (jf, legge hendene i fanget). 
Sitte med hjertet i halsen – Jf, få / ha hjertet i halsen; (jf, ha hjertet (oppe) i halsen).  
Sitte med lange ører – Nysgjerrig høre el. lytte etter det som blir sagt. 
Sitte med livet i hendene – Være svært nervøs, spent el. redd; (jf, stå med livet i h). 
Sitte med makten – Ha styringsansvaret; være den som bestemmer; (jf, ha tøylene). 
Sitte med nøkkelen til noe – Ha løsningen på noe; være den som kan avgjøre noe. . 
Sitte med skjegget i postkassen – Jf, stå med skjegget i postkassen. 
Sitte med trumfesset – Ha opplysninger som kan avgjøre saken; (jf, ha et ess i ermet). 
Sitte med ørene på stilk – Lytte intenst; konsentrere seg for å følge med. 
Sitte med øynene på stilk – Stirre intenst; se spent og nysgjerrig på noe. 
Sitte mellom ørene – Jf, det sitter mellom ørene; (jf, ha mye mellom ørene). 
Sitte midt i smørøyet – Jf, havne midt i smørøyet; (jf, være på den grønne gren).  
Sitte nederst ved bordet – 1. Ha den minst ærefulle plassen ved bordet 2. befinne seg  
nederst på rangstigen; (jf, en rangstige); (jf, arbeide på gulvet).  
Sitte og kukelure / han vil sitte for seg selv å kukelure – Sitte stille og gruble. 
Sitte og tvinne tommelfingre / tommeltotter – Jf, tvinne tommelfingre. 
Sitte pal / hun sitter pal foran TV-en – Sitte uten å røre seg; sitte helt rolig, (lenge). 
Sitte på anklagebenken – 1. Møte som anklaget i retten 2. bli offentlig klandret el.  
beskyldt for noe; (jf, komme i skammekroken); (jf, stille / sett noen i gapestokken). 
Sitte på begge sider av bordet – Ha doble interesser; «forhandle» med seg selv. 
Sitte på benken / reservebenken – Være reserve, (særlig på et fotball lag).  
Sitte på den / sin høye hest – Jf, sette seg på den / sin høye hest, (overfor noen). 
Sitte på fanget til noen – 1. Sitte f eks. på mammas fang 2. tilbringe påfallende mye 
tid sammen med noen, (ironisk) 3. (tilsynelatende) være avhengig el. styrt av noen. 
Sitte på flesket – Være velberget; ha det godt selv, uten å bry seg om andre. 
Sitte på gjerdet – Observere uten å tilkjennegi standpunkt, (ofte av taktiske grunner); 
være avventende; vente og se; (jf, trå vannet); (jf, ligge i dvale). 
Sitte på hver sin tue – Brukes om instanser el. personer som operer el. mener noe hver 
for seg i stedet for å samarbeide; (jf, sitte trygt på sin tue). 
Sitte på kassen – Bestemme over pengebeholdningen; styre finansene; (jf, styre k-). 
Sitte på noe – 1. Ha noe i sin besittelse; ha full råderett over noe 2. tviholde på noe; 
beholde noe for seg selv, (f eks. opplysninger); (jf, ha noe i bakhånd). 
Sitte på nåler – Jf, sitte (som) på nåler; (jf, sitte / stå som på glør). 
Sitte på penge-sekken / kona sitter på penge-sekken – Bestemme over pengene; styre 
økonomien, (på en gjerrig måte); (jf, sitte på kassen).  
Sitte på rumpa – Være passiv; ikke foreta seg noe; (jf, sette seg på rumpa). 
Sitte på sin brede bak – Sitte tiltaksløst uten å foreta seg noe el. hjelpe til.  
Sitte på skolebenken – Gå på skole; motta undervisning; (jf, ta noen i skole). 
Sitte på stas – Bare sitte å ta seg ut, uten å gjøre noe nyttig; ha gode dager; (jf, gå på 
stas); (jf, gjøre stas på noen); (jf, stase opp / ut / til; (også, stase seg opp)). 
Sitte på tronen – 1. Inneha kongemakten el. den øverste fyrstetittel i et land 2. herske 
el. dominere på et område, (f eks. i tungvektsklassen i boksing); (jf, bestige tronen). 
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Sitte på vann og brød – Sone fengselsstraff på en skjerpet måte, (opprinnelig mot 
redusert straff); (jf, den enes død, den andres brød); (jf, gå gjennom ild og vann). 
Sitte ringside (eng) – Jf, ringside; (jf, ha orkesterplass); (jf, ringen er sluttet). 
Sitte smått i det / ha det smått – Jf, sitte trangt i det; (jf, være smalhans). 
Sitte som et pølseskinn – Være tett ettersittende; sitte som klistret til kroppen, (f eks. 
om kjole); (jf, sitte som støpt); (jf, sitte som klistret). 
Sitte som en prest – Sitte urørlig og med rak rygg; sitte tålmodig og andektig. 
Sitte som et skudd / talen satt som et skudd (1) / dressen sitter som et skudd (2) – 1. 
være en fulltreffer; være midt i blinken 2. passe perfekt; (jf, komme som et skudd). 
Sitte som i en skruestikke / skrustikke – Sitte helt fast; (jf, holde noen som i en s). 
Sitte som klistret / folk satt som klistret til radioapparatene (2) – 1. Klistre seg til noe; 
ikke skli 2. sitte urørlig, ivrig opptatt av noe 3. sitte fast i hukommelsen.  
Sitte som på nåler / jeg satt som på nåler, men ingen sa noe – Jf, sitte (som) på nåler. 
Sitte som spikret – 1. Sitte helt fast; ikke la seg rikke 2. huskes svært godt; sitte fast i 
minnet; (jf, stå som meislet (inn); (jf, brenne seg inn i hukommelsen).  
Sitte som støpt / blusen sitter som støpt – Passe perfekt; ha god passform. 
Sitte som tente lys – 1. Sitte høytidsstemt og andektig; stråle av forventning 2. følge 
svært interessert med; (jf, føre noen bak lyset); (jf, ikke være noe lys). 
Sitte som trollbundet / publikum satt som trollbundet – Være så fullstendig revet med 
el. grepet, (av det som foregår) at man glemmer alt annet; (jf, trollbinde noen). 
Sitte som veggpryd – Brukes om jenter som ikke er bydd opp til dans, og sitter langs 
veggen i danselokalet; (jf, en veggpryd); (jf, se skriften på veggen).    
Sitte stille i båten – 1. Sitte rolig i robåten 2. ikke foreta seg noe, (fordi man er havnet 
i vanskeligheter); passe på ikke å gjøre feil 3. jf, sitte på gjerdet.  
Sitte trangt i det – Ha dårlig råd; leve under vanskelige økonomiske forhold; (jf, 
trange kår); (jf, sitte godt i det); (jf, være smalhans). 
Sitte trygt / fast i salen – Ha en trygg og sikker posisjon el. stilling; ikke være truet i 
sin maktposisjon; (jf, sitte løst i salen); (jf, vippe noen ut av salen). 
Sitte trykt på sin tue – Være trygg selv; ikke ha noe å frykte i sin posisjon; (jf, ha sitt 
på det tørre); (jf, liten tue velter / kan velte stort lass); (jf, redde sitt eget skinn). 
Sitte ved rattet – 1. Sitte bak rattet; styre 2. ha styringen: bestemme. 
Sitte øverst ved bordet – Ha den mest fornemme plassen ved bordet, (som regel på 
enden); (jf, sitte i høysetet); (jf, sitte godt i det); (jf, ha noe sittende på seg). 
Sivilisasjonens vugge – Det sted sivilisasjonen el. en høyere samfunnsordning, 
begynte el. oppsto; (ofte om det gamle Hellas el. Aten); (jf, skisportens vugge).  
Sjanghaie noen – Overtale, tvinge el. lokke noen til å gjøre noe bestemt, (særlig til å 
bli sjømann); (jf, bli sjanghaiet); (jf, seile på bølgen den blå). 
Sjefen sjøl / han sjøl – 1. Hovedpersonen; den som bestemmer; husbonden 2. den aller 
dyktigste el. mest toneangivende i en gruppe; (jf, herren i huset).  
Sjekke / gå ut å sjekke damer (2) – 1. Kontrollere; gjennomgå 2. få tak i; kapre.   
Sjelden eller aldri – Nesten aldri; så godt som aldri; (jf, ikke på år og dag). 
Sjelden kost – Jf, være uvant kost (for noen); (jf, ikke være vanlig kost). 
Sju lange og sju breie – Jf, vente i sju lange og sju breie; (jf, i evigheter). 
Sju magre år / etter sju magre år håper vi nå at det blir bedring – Brukes om en lang 
periode hvor det har gått dårlig; (jf, miraklenes tid er ikke forbi). 
Skade / ødelegge sitt gode navn og rykte – Svekke sitt (gode) omdømme el. sin 
troverdighet; (jf, miste ansikt); (jf, bevare sitt gode navn og rykte).  
Skaffe / bringe noe til veie – Sørge for at noe ønsket fremskaffes; få tak i noe. 



                                                               
 

496 

Skaffe noen hodebry – Jf, gi / volde hodebry; (jf, ikke bry hjernen sin med noe). 
Skaffe seg noe på halsen – Jf, få / skaffe seg noe på halsen; (jf, strekke hals). 
Skakkjørt – Jf, være skakkjørt; (jf, komme (ut) på skråplanet). 
Skal det være fest, så la det være fest – 1. Brukes for å uttrykke at når man har begynt 
å bruke ressurser på noe, så kan man like godt bruke mye 2. skal noe først gjøres el. 
feires så gjør det til gagns; (jf, skal det være så skal det være). 
Skal det være, så skal det være – Jf, skal det være fest, så la det være fest. 
Skal hilse og si / jeg skulle hilse og si at dette likte hun dårlig (1) / skal hilse og si at 
det gikk fort unna (2) – 1. Brukes ved overbringelse av en hilsen, (positiv el. negativ) 
2. brukes forsterkende; utrolig; veldig; (jf, det er ikke måte på (hvor)).   
Skalke alle luker – Stenge alle muligheter el. veier, (f eks. til å få tak i noe el. 
unnslippe; (jf, stenge kranene); (jf, et skalkeskjul). 
Skalte og valte – Handle etter forgodtbefinnende, (ofte på en hensynsløs måte); 
herske over el. regjere (med noen / noe) som det passer en; (ofte, verdier el. eiendom).       
Skam å si / skam å si så gikk det dårlig – Dessverre; beklageligvis; (jf, med skam å 
melde); (jf, gå ad undas); (jf, skjemme seg ut).  
Skamme seg som en hund – Skamme seg veldig; være svært flau. 
Skamme seg til døde (over noen / noe) – Skjemmes voldsomt (over noen / noe). 
Skamrose noen – Overøse noen med (overdreven) ros; rose noen ukritisk, (også for å 
innynde seg); (jf, rose noen / noe opp i skyene); (jf, få et ord med på veien). 
Skamvett – Jf, ha skamvett; (jf, et skamvett / skamvett); (jf, skjemmes som en hund). 
Skape blest om noe – Skape stor oppmerksomhet el. oppstyr om noe; (jf, gjøre et stort 
nummert av noe); (jf, slå på stortromma); (jf, gjøre vesen av noen (noe)). 
Skape bølger – Forårsake stort oppstyr el. opphisset stemning; lage bråk; (jf, bølgene 
går høyt); (når bølgene har lagt seg); (jf, bølgen (den) blå / bølgene blå). 
Skape bølger i den lokale andedam – Vekke oppsikt el. lage skandale i et (snevert) 
lokalmiljø; (jf, en andedam); (jf, ri på en bølge). 
Skape furore – 1. Vekke begeistring; gjøre lykke 2. fremkalle forargelse el. 
forferdelse; (jf, vekke oppsikt); (jf, gjøre furore); (jf, gjøre lykke (hos noen)).  
Skape grobunn for noe – 1. Lage gode betingelser for plantevekst 2. danne grunnlag 
for at noe kan trives; skape vekstmuligheter, (f eks. for idéer el. tanker). 
Skape historie – Jf, skrive historie; (jf, gjøre en lang historie kort). 
Skape kluss / hennes raske ytre skapte kluss på vekslingssiden – Jf, lage kluss. 
Skape liv og røre – Forårsake livlig virksomhet el. aktivitet, (f eks. i bygda).  
Skape rabalder / «det volder litt rabalder, dog fred er ei det beste» – Jf, et rabalder. 
Skape røre – 1. Lage rot el. virvar 2. forårsake ståk el oppstyr 3. skape livlig aktivitet.     
Skape røre i andedammen – Jf, skape bølger i den lokale andedammen. 
Skape seg / skap deg ikke (2) – 1. Være hysterisk, skrike opp og oppføre seg 
ubehersket 2. være tilgjort, pjattete el. affektert; oppføre seg påtatt unaturlig. 
Skape seg en fremtid – Sørge for å få seg et lønnsomt yrke, (etter bevisste valg). 
Skape seg et navn – (Arbeide for å) bli kjent el. berømt, (og vinne anerkjennelse). 
Skape seg vrang – Jf, slå seg vrang; (jf, en vrangpeis); (jf, vise vrangvilje). 
Skape ståhei – Forårsake voldsomt oppstyr, leven el. diskusjon; (jf, et rabalder). 
Skapningens herre – 1. Mennesket, (som det ypperste skapte vesen) 2. mannen, 
(betraktet som overordnet kvinnen) 3. gud, (betraktet som skaper av alt i verden) 
Skarp / sterk lut – 1. Sterk lut, (basisk oppløsning) 2 harde midler; kraftige 
virkemidler, (nødvendig overfor forherdede personer el. for å få bukt med en plage). 
Skarre på r-ene – Uttale r ved å heve tunga mot drøvelen; (ikke lik rulle på r-ene). 
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Skatten min – Brukes som henvendelse til en kjæreste el. et barn; min elskede el. 
kjære barnet mitt; (jf, den man elsker, tukter man); (jf, bli varm om hjertet). 
Skeie ut – 1. Oppføre seg løssluppent el. ubehersket; slå seg løs 2. avvike fra normal 
adferd; komme   galt av sted; (jf, komme på skråplanet). 
Skifte / endre kurs – Forandre el. endre fremgangsmåte, taktikk, politikk el. mening. 
Skifte / endre signaler – Vise (bevisst el. ubevisst) ved handling, utsagn el. atferd at 
man har skiftet mening el. endret holdning; (jf, snu på flisa). 
Skifte beite – Gå over i en annen virksomhet; begynne med noe nytt; (jf, et beite). 
Skifte ham – 1. Bytte hud, (padder og krypdyr) 2. endre sin ytre form; få et annet 
utsende; (jf, et hamskifte); (jf, gi noe den siste finpuss). 
Skifte hest (midt i vadestedet) – Skifte holdning el. fremgangsmåte, (midt i en 
prosess); (jf, satse på en annen hest); (jf, (holde på to / flere hester). 
Skifte mening like ofte som andre skifter skjorte – Skifte mening uten særlig 
overveielser; være omskiftelig el. ustabil i sine holdninger; (jf, gjøre kuvending). 
Skifte sol og vind (mellom noen) – Være el. dømme rettferdig i forholdet mellom to 
el. flere parter; tilgodese alle parter i en sak på en rimelig måte.   
Skikk og bruk – 1. En gjengs måte å oppføre seg på; en kutyme 2. en vanlig anvendt 
fremgangsmåte; en sedvane 3. en sosialt etablert praksis; en hevdvunnet skikk.  
Skikke seg / skikke seg vel (1) / heldigvis har værgudene skikket seg (2) – 1. Oppføre 
seg (ordentlig); te seg, (om noen) 2. arte seg; bedre seg; gå bra, (om noe). 
Skille fårene fra bukkene / (skille bukkene fra fårene) – Skille de gode fra de onde; 
skille de beste i gruppen fra resten el. de dyktige fra de udugelige. 
Skille klinten fra hveten – Sortere det dårlige fra det gode; skille de / det onde fra de / 
det gode; skille de / det verdiløse fra de / det verdifulle; (jf, skille fårene fra bukkene). 
Skille lag – 1. Gå i hver sin retning el. til forskjellig steder 2. bryte forbindelsen med 
hverandre; gå fra hverandre, (f eks. samboere); (jf, spille på lag med noen). 
Skille seg av med noen / noe – Kvitte seg med noen / noe; kaste el. kassere noe. 
Skille seg ut – 1.  Avvike (fra); være forskjellig fra 2. kunne skjelnes fra omgivelsene. 
Skille seg ut fra flokken – Avvike fra andre; gjøre seg bemerket fremfor andre. 
Skille snørr og bart – Skille ulike ting fra hverandre; skille det viktige fra det uviktige. 
Skilte med noe – 1. Reklamere for noe, (på et oppsatt skilt) 2. vise noe på en 
iøynefallende måte; stille noe til skue; demonstrere noe; (jf, stille noe til skue). 
Skinnbarlig / den skinnbarlige sannhet – Åpenbar; tydelig; livaktig; (jf, den 
skinnbarlige); (jf, vise sitt sanne ansikt); (jf, en sannhet med modifikasjoner). 
Skinne gjennom – 1. Kunne svakt sees gjennom et overliggende lag 2. fremgå mer el. 
mindre klart; ikke la seg skjule, (f eks. hensikten); (jf, la noe skinne gjennom). 
Skinnet bedrar – Man kan ikke dømme ut fra det ytre (vesen); utseende gir ofte et galt 
inntrykk; (jf, man skal ikke skue hunden på hårene); (jf, gale hunder får revet skinn). 
Skisportens vugge – Det sted den moderne skisport har sitt utspring, (brukes om 
Morgedal i Telemark); (jf, fra vugge / vogge til grav / voggen til graven). 
Skit i det – Ikke bry deg om det; gi pokker i det; (jf, skite i noen / noe). 
Skit i Norge leve Toten – Brukes som kommentar til noens sneversynthet el. egoisme. 
Skite i eget reir – Angripe, sverte el. snakke nedsettende om sine nærmeste el. sitt 
eget miljø, (hjem(sted) el. fedreland); (jf, det er (en) dårlig fugl som skiter i eget reir). 
Skite i noen / noe – Være fullstendig likeglad med el. avvisende overfor noen / noe; 
ikke interessere seg for noen / noe; (jf, gi en god dag i noen / noe). 
Skitne til noen / noe – 1. Gjøre noen / noe skitten(t) el. møkkete 2. krenke el. 
fremstille noen / noe i et dårlig lys 3. bringe skam el. vanære over noen / noe. 
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Skitt au – Pytt; blås; la gå; (jf, skitt la gå); (jf, blås i noen / noe). 
Skitt fiske – Sies til noen som skal ut å fiske, (si godt fiske vil ødelegge fiskelykken). 
Skitt la gå / skit la gå – Uttrykk for å ta en sjanse; pytt; blås; la gå; la det stå til. 
Skitt og kanel – Brukes om et forhold el. en sak som rommer både noe positivt og noe 
negativt; dårlig og godt (i blanding); (jf, skjelne / skille skitt fra kanel). 
Skje fyllest / i denne sammenheng er det viktig at rettferdigheten skjer fyllest – Bli 
håndhevet; bli oppfylt el. oppnådd; (jf, gjøre fyllest for seg). 
Skje før eller senere / siden – Skje el. inntreffe på et eller annet (ubestemt) tidspunkt i 
femtiden; (jf, den som lever får se); (jf, i tidens fylde). 
Skje saker og ting – 1. Hende litt av hvert; skje mye forskjellig 2. skje mystiske el. 
uforklarlige ting; (jf, ikke vite hva man skal tro); (jf, kunne sine ting).  
Skjebnen smiler til noen – Noen er heldig; det går godt for noen; noen har medgang.  
Skjebnens ironi – Brukes om et paradoksalt el. pussig forhold; (jf, en skjebnens ironi). 
Skjebnens lune / luner – Tilfeldighetenes (positive) spill; (jf, ved et skjebnens lune). 
Skjebnens tilskikkelser – Jf, en skjebnens tilskikkelse; (jf, skjebnes lune / luner). 
Skjele til noe – 1. Kikke (hurtig) gjennom øyekroken i en bestemt retning; kaste et 
sideblikk på noe 2. la sin adferd bli påvirket av spesielle hensyn el. forhold; ta 
utenforliggende hensyn; (jf, komme under vær med noe). 
Skjelle noen fra heder og ære – Kritisere noen voldsomt; skjelle ut noen. 
Skjelle noen huden full – Overøse noen med skjellsord; (jf, hudflette noen). 
Skjelle noen ut etter noter – Jf, skjelle ut noen; (jf, ikke ha en tone i livet). 
Skjelle og smelle – Kjefte; skjelle ut noen voldsomt og langvarig, (ofte uten grunn).  
Skjelle ut noen – 1. Kjefte på noen, (ofte med sint og gneldrende stemme) 2. bruke 
sterkt nedsettende kallenavn på noen; (jf, gi noen det glatte lag).  
Skjelne skitt fra kanel – 1. Skjelne mellom hva som er dårlig og hva som er godt 2. 
avgjøre hva som er hva, (av noe som er vanskelig å identifisere el. definere); (jf, det / 
noe er hverken skitt eller kanel); (jf, skille snørr og bart).  
Skjelve i buksene / selv erfarne skuespillere skjelver i buksene ved tanken på å spille 
revy – Være nervøs el. redd; (jf, bli tatt med buksene nede). 
Skjelve i knærne – Være redd; frykte noe; (jf, være på knærne).  
Skjelve i stemmen – Være uklar i stemmen pga. sorg el. andre følelser. 
Skjelve på hånda / hendene – Ha hånd som dirrer; ikke greie å holde hånda stødig.  
Skjelve som et aspeløv – Skjelve el. riste voldsomt, (av skrekk, nervøsitet el. kulde).  
Skjemme seg ut – Bringe skam over seg selv; dumme seg ut; gjøre seg til latter. 
Skjemmes som en hund – Jf, skamme seg som en hund; (jf, være en hund etter noe). 
Skjenke noen sitt hjerte – Bli forelsket i noen; (love å) gifte el. forlove seg med noen.  
Skjerpe seg – Ta seg sammen; være (mer) oppmerksom; (jf, ta seg selv i nakken). 
Skjerpe tonen – Bli tøffere, mer kritisk el. uforsonlig i ordvalg el. måten å henvende 
seg til en annen på; (jf, en annen dans); (jf, heve stemmen). 
Skjule noe bak et fikenblad – Dekke over noe, (handling el. holdning), (f eks. noe 
støtende som det er best å skjule); (jf, et fikenblad); (jf, feie noe under teppet). 
Skjær i sjøen / det er enda mange skjær i sjøen (2) – 1. Bergrygg(er) under vann 2. 
problemer el. hindringer man kan støte på, og som kan gjøre at saken mislykkes. 
Skjære alle over en / samme lest – Jf, skjære alle over en kam; (jf, noe skjæres over 
samme lest); (jf, være godt skåret / vel skåren for tungebåndet). 
Skjære alle over én kam – Jf, skjære over én kam; (jf, sette noen i bås / samme bås). 
Skjære ansikt – 1. Gjøre grimaser 2. fordreie ansiktet pga. smerte el vemmelse. 
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Skjære av den grenen man selv sitter på – Jf, sage av / over den grenen (som) man 
selv sitter på; (jf, komme i heisen); (jf, gjøre / begå en fadese). 
Skjære grimaser – 1. Fordreie ansiktsuttrykket for spøk; gjøre seg til 2. fortrekke 
ansiktet pga. smarte el. i vemmelse; (jf, gjøre grimaser); (jf skjære ansikt). 
Skjære i ørene – Jf, noe skjærer noen i ørene; (jf, ikke ørens lyd å få).  
Skjære i øynene – Jf, noe skjærer noen i øynene; (jf, stikke i øynene).  
Skjære igjennom – 1. Dele i to el. flere stykker med kniv 2. stoppe uvesentlig 
diskusjon og holde fast ved det viktige i en sak; ta en beslutning; (jf, sette foten ned). 
Skjære inn til beinet – 1. Redusere de økonomiske omkostningene drastisk 2. kutte el. 
nå inn til det vesentlige, (selv om det er ubehagelig), (f eks. om utkastet til en roman). 
Skjære klar – Gå fri; slippe unna, (noe ubehagelig), (f eks. straff el. uhell). 
Skjære ned på noe – Redusere forbruket av noe; (spare ved å) begrense utgifter el. 
gjøre noe mindre i mengde, størrelse el. omfang; (jf, ta rev i seilene).  
Skjære noen i hjertet – Jf, noe skjærer noen i hjertet; (jf, bli varm om hjertet).  
Skjære over én kam / skjære alle over én kam / Forbrukerombudet skjærer alle over 
én kam – Behandle (alle) på samme (raske og overfladiske) måte; dømme (alle) like 
strengt; vurdere (alle) på samme (negative) måte; (jf, sette noen i bås / samme bås). 
Skjære seg – 1. Ved et uhell få et kutt fra en skarp gjenstand 2. gå galt; slå feil; gå i 
stå, (f eks. opplegget), (jf, noe skjærer seg) 3. jf, skjære seg mellom noen. 
Skjære seg mellom noen - Oppstå uenighet el. bli slutt i et kjæresteforhold. 
Skjære tenner – 1. Gnisse tennene hardt mot hverandre, (uvane el. lidelse) 2. brukes 
for å uttrykke eitrende sinne el. stor smerte; (jf, vise tenner).  
Skjønne hvor det bærer hen – Skjønne hvordan noe vil gå; fornemme at noe vil bli 
mislykket el. forfeilet; (jf, gå på trynet); (jf, det gikk lukt til helvete).  
Skjønne hvor landet ligger – Jf, vite / skjønne hvor landet ligger. 
Skjønne seg på noe / dette skjønner jeg meg på – Kunne mye om noe, (bestemt); 
forstå noe; (jf, ha forstand på noe); (jf, ikke skjønne (mer enn) katta). 
Skjønne tegningen – 1. Forstå hva det som er tegnet forestiller 2. se sammenhengen; 
oppfatte situasjonen; skjønne hva som er i ferd med å skje; forstå hvordan ting faktisk 
forholder seg; (jf, forstå det den som kan); (jf, hverken skjønne ut eller inn). 
Skjønner du ikke norsk – Hører du ikke hva jeg sier; nå gjør du som jeg sier; (jf, på 
godt norsk); (jf, sett med norske øyne); (jf, Ola Nordmann). 
Skjønnmale noe – Utmale el. skildre noe med retorisk overdrivelse; forskjønne 
virkeligheten; (jf, rosemale noe); (jf, en skjønnmaling).  
Skli ut – Utvikle seg til det verre; gradvis miste kontrollen; (jf, gli ut av hendene). 
Sko seg / han skodde seg godt på handelen – Forsyne seg grådig; grafse til seg; (jf, 
vite å sko seg); (jf, være om seg); (jf, ikke fylle noens sko).   
Skogens konge – Elgen; (jf, være konge(n) på haugen); (jf, en konge). 
Skolens skrekk – En elev som stadig finner på gale ting el. plager sine medelever. 
Skomaker, bli ved din lest – Brukes for å minne om at man bør nøye seg med å 
beskjeftige seg med ting som man har kvalifikasjoner til; hold deg til ditt eget 
(beskjedne) fagområde; (jf, den vet best hvor skoen trykker, som har den på).    
Skrape bunnen – Bruke av sine siste reserver; ta alt med, (også det av dårlig kvalitet). 
Skrape med stolen(e) – 1. Lage (unødig) støy med stolen 2. vise tegn på misnøye el. 
utålmodighet; (f eks., ville bryte opp); (jf, gi noen en skrape). 
Skrape til seg – 1. Ta til seg noe med hendene el. redskap 2. begjærlig el. grådig sette 
seg i besittelse av noe, (på andres bekostning); (jf, være skrapet). 
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Skreddersy noe / opplegget er skreddersydd for oss (2) – 1. Sy noe (klær) etter mål 2. 
planlegge, tilrettelegge el. utføre noe så det oppfyller et bestemt behov el. formål. 
Skrekk og gru – Brukes for å uttrykke forferdelse, uhygge el. avsky. 
Skremme fanden på flatmark / hun skremmer fanden på flatmark (1) – 1. Brukes om 
noen / noe som er stygg / stygt el. høres fælt ut, (f eks. skjærende musikk) 2. brukes 
om noen / noe som virker upassende el. skremmende, (f eks. en stygg språkbruk). 
Skremme livet av noen / du skremmer livet av meg – Gjøre noen svært forskrekket el. 
redd; (jf, bli / være livende redd); (jf, plage livet av noen).   
Skremme noen fra vett og forstand – Jf, skremme livet av noen; (jf, gå fra vettet). 
Skremme vannet av noen – 1. Jf, skremme livet av noen 2. få noen til å frykte tap, (en 
sterk motstander); (jf, de skremmer ikke vannet av noen). 
Skremme vettet av noen – Jf, skremme livet av noen; (jf, være liv laga).  
Skreve mer enn buksene kan holde – Prøve på å gjøre noe som det viser seg man ikke 
kan gjennomføre; (jf, spenne buen for høyt); (jf, forskreve seg). 
Skride til verket – Begynne; gå i gang med noe, (arbeid); ta fatt (på noe komplekst 
som har vært planlagt lenge); (jf, sette kronen på verket). 
Skriften på veggen – Sikre tegn på en uunngåelig og som regel ugunstig el. farlig 
utvikling; et ondt varsel.om dom el. nederlag; (jf, se / lese skriften på veggen); (jf, 
male fanden på veggen); (jf, være hogd i stein). 
Skrike opp – 1. Plutselig frembringe et el. flere skrik, (ufrivillig) 2. gi voldsomt 
uttrykk for sin mening el. for misnøye, sinne el. sterkt øske.  
Skrikende farger – Grelle el. glorete farger; (jf, noe skjærer noen i øynene). 
Skrinlegge noe / Regjeringen skrinlegger oljeutredningen av Lofoten – Oppgi el. 
utsette noe på ubestemt tid, (en plan el. prosjekt); (jf, legge noe på hylla).  
Skritt for skritt – 1. Ved langsomt å ta (gå) det ene skritt etter det andre 2. trinnvis; 
gradvis, (jf, litt etter litt); (jf, ta et skritt av gangen). 
Skrive for skrivebordsskuffen – Skrive (skjønn)litterære tekster, men uten å ha til 
hensikt å få dem utgitt; (jf, stå skrevet i stjernene); (skrive noe på noens konto). 
Skrive historie / landslaget skrev fotballhistorie – Prestere el. foreta seg noe 
bemerkelsesverdig el. noe som vil bli husket; gjøre en bragd som blir stående for 
ettertiden; (jf, skrive seg inn i historiebøkene); (jf, skrive sitt navn med gullskrift). 
Skrive hjem om noe – Legge merke til noe vesentlig el. interessant og deretter fortelle 
andre om det; (jf, ikke være mye å skrive hjem om). 
Skrive med sitt hjerteblod – Skrive ut fra sine innerste og mest intime følelser el. sine 
mest personlige (smertelige) opplevelser, (særlig om forfatter).  
Skrive ned – 1. Notere ned (på et papir) 2. nedskrive; devaluere, (f eks. kronen).  
Skrive noe av seg – Skrive noe ned for å lette seg selv, etter en svært ubehagelig el. 
tragisk opplevelse; (jf, lette sitt hjerte (for noen)). 
Skrive noe med bred penn – Jf, med bred penn; (jf, legge ned pennen).  
Skrive noe på kontoen for noe / vi må skrive den dårlige innsatsen på kontoen for 
manglende erfaring – Brukes for å forklare hvordan noe henger sammen.  
Skrive noe på noen / skriv det på meg – Skrive el. sette noe på noens regning. 
Skrive noe på noens konto / tapet må skrives på keeperens konto – Gi noen skylden 
el. la noen ta ansvaret for noe; (jf, ta noe på sin konto). 
Skrive regning med gaffel – Forlange en ublu pris; ta seg grovt betalt. 
Skrive seg fra – Komme el. stamme fra; datere seg fra; (jf, stamme fra steinalderen). 
Skrive seg inn i historiebøkene – Bli berømt pga. en spesiell innsats el. begivenhet; 
gjøre en bragd som vil bli husket for ettertiden; (jf, skrive historie). 

http://varsel.om/


                                                               
 

501 

Skrive seg noe bak øret / det skal jeg skrive meg bak øret / SV bør skrive seg dette 
bak øret – Legge merke til og huske på noe; innprente seg noe, (og ikke glemme det).    
Skrive sitt navn med gullskrift – Få et hederlig ettermæle; bli husket for noe stort; (jf, 
stå / være skrevet med gullskrift); (jf, være verdt sin vekt i gull).    
Skrive så blekket spruter – Skrive fort el. mye; skrive med stor iver og entusiasme. 
Skrive under på noe / jeg kan skrive under på at fangen er helt ufarlig (2) – 1. Skrive 
navnet sitt på et dokument; undertegne noe, (avtale el. ansvar) 2. erklære seg helt enig 
i noe; stå inne for noe; bekrefte noe; (jf, stå inne for noe).  
Skru klokka tilbake – 1. Stille klokka tilbake, (også til vintertid) 2. brukes for å 
beskrive uønsket tilbakegang, (ofte i debatt el. i irritasjon); vende tilbake til tidligere 
tiders dårligere tilstand; (jf, befinne seg i steinalderen); (jf, være sidrumpet). 
Skru ned noe / skru ned forventningene (2) – 1. Regulere effekten på et apparat ned, (f 
eks. lyden) 2. påvirke noe i nedadgående retning, (f eks. priser, krav el. tiltro).  
Skru opp noe / skru opp prisene (2) – 1. Regulere effekten på et apparat opp 2. heve 
el. drive noe i været, (særlig for å utnytte situasjonen); (jf, over all forventning).  
Skru på sjarmen – Bruke sin sjarm for å oppnå en fordel el. unngå vanskeligheter; 
opptre sympatisk el. tiltrekkende, (særlig overfor det annet kjønn). 
Skru sammen noe / denne romanen er godt skrudd sammen (2) – 1. Sette sammen noe 
materielt med skruer 2. sette sammen, lage el. konstruere noe, (ofte kreativt); (jf, være 
slik skrudd sammen); (jf, gå opp i sammenføyningene). 
Skru seg opp – Komme i en tilstand av spenning, begeistring el. annen følelsesmessig 
ubalanse; (jf, øse seg opp over noe); (jf, være i det vanskelige hjørnet). 
Skru tiden tilbake / la oss skru tiden tilbake til våren 1980 (1) – 1. Under beskrivelsen 
av noe flytte fokus tilbake til et tidligere tidspunkt 2. søke å gjenskape et miljø el. en 
stemning fra fortiden; (jf, det var tider / det var tider, det). 
Skryte som en pave – Jf, en skrytepave; (jf, være stolt som en pave). 
Skudd forbi – Det var bom; feil; det var galt gjettet; (jf, et skudd i mørke). 
Skue hunden på hårene – Jf, man skal ikke skue hunden på hårene. 
Skulle du ha sett / hørt (på maken) – Brukes for å uttrykke overraskelse el. irritasjon. 
Skulle ha moro av / jeg skulle ha moro av å prøve – Sulle ha lyst til; skulle ha 
interesse av; (jf, være med på moroa); (jf, gjøre noe på moro). 
Skulle i ilden – (Stå for tur) til å være med i en hard prøve, konkurranse el. gjøre en 
opptreden; (jf, ha mange jern i ilden); (jf, fra aksen til ilden). 
Skulle jeg til å si – Brukes som et tillegg etter å ha sagt noe man helst skulle ønske 
man ikke hadde sagt, fordi det ikke var bokstavelig ment el. litt for drøyt.    
Skumle om noen / noe – Uttrykke utilfredshet med noe el. kritikk av noen overfor seg 
selv el. andre, (ofte på en lavmælt, men sur og forurettet måte); (jf, murre i krokene). 
Skumme av raseri – Være rasende; skjelle og smelle; (jf, bli / være fly forbannet). 
Skumme fløten – Ta fordelene el. det beste og mest velegnede ved noe, uten å ha gjort 
seg fortjent til det, (ofte på andres bekostning); (jf, sole seg l glansen av noen / noe). 
Skurre i ørene – 1. Lyde disharmonisk el. klinge urent el. falskt, (om lyd) 2. virke lite 
troverdig; forekomme helt feilaktig 3. vekke avsky; (jf, skjære i ørene). 
Sky noen / noe som pesten – Gjøre alt man kan for å unngå noen / noe; forakte noen / 
noe; (jf, hate noen / noe som pesten); (jf, ikke sky hverken ild el. vann). 
Skyene trekker (seg) sammen – 1. Det blir gradvis mer overskyet 2. noe faretruende 
el. ubehagelig er på vei; (jf, det trekker opp til uvær); (jf, det er truende skyer på 
himmelen); (jf, bak skyene er himmelen alltid blå). 
Skygge banen – Komme seg vekk; trekke seg tilbake, trekke seg unna. 
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Skygge for noe / en liten feil må ikke skygge for det faktum at resten er aldeles 
glimrende (2) – 1. Stenge for lyset; gi skygge over noe 2. overskygge noe; la detaljer 
hindre helhetsinntrykket; (jf, leve på skyggesiden); (jf, se mørkt ut).  
Skygge noen – Følge ubemerket etter noen, (som en skygge); spionere på noen. 
Skygge unna / han skygger alltid unna vanskelighetene (2) – 1. Trekke seg unna; vike 
2. unndra seg; vegre seg; (jf, ikke ville vite av noen / noe). 
Skyggenes dal / Venstre er ute av skyggenes dal (2) – 1.  Et mørkt el. dystert sted 2. et 
sted el. en situasjon hvor noen / noe ikke blir lagt merke til el. kan bidra.  
Skyhøy / han er skyhøy favoritt / skyhøye priser – Svært høy; for høy. 
Skyt ikke på pianisten – Ikke angrip el. kritiser en som bare utfører ordre el. 
gjennomfører et oppdrag; ikke la det gå ut over en uskyldig; (jf, rette baker for smed). 
Skysse noen ut gjennom døra – Jf, jage / skysse noen på dør; (jf, vise noen døra). 
Skyte / kjøre noen / noe i senk – 1. Skade et skip ved skudd el. påkjørsel så det synker 
2. score mange flere mål og være noen knusende overlegen f eks. i håndball.   
Skyte en hvit pinn etter noe – Oppgi ønsket el. drømmen om noe; anse noe som tapt 
el. uoppnåelig; (jf, vinke farvel til noe); (jf, slå noe ut av hodet).  
Skyte fart – Bevege seg raskt frem el. opp; øke farten el. produksjonen; akselerere. 
Skyte fra hoften – Jf, et skudd fra hoften; (jf, ta noe på sparket). 
Skyte gullfuglen / han har ha skutt gullfuglen (1) – 1. Oppnå giftemål med en 
velstående person, ofte en arving til en formue 2. gjøre et varp; sikre seg noe som er 
økonomisk innbringende; (jf, legge gullegget); (jf, en fugl i hånden, er bedre enn …). 
Skyte hjertet opp i livet – Ta mot til seg; overvinne sin motstand mot å gjøre noe 
vanskelig, ubehagelig el. farlig; (jf, sitte med hjertet i halsen); (jf, manne seg opp). 
Skyte i været / som sønnen din har skutt i været (3) – 1. Dukke opp el. vokse frem av 
jorda (plante) 2. bli anlagt el. bygd hurtig og i stort antall 3. bli raskt høyere; vokse 4. 
stige el. øke (urimelig) raskt, (f eks. prisene); (jf, gå i lufta).  
Skyte lyn / hennes øyne skjøt lyn da hun ble spurt om kjæresten – Brukes om å sende 
et temperamentsfullt blikk el. øyekast; (jf, et øyekast).  
Skyte med løst krutt / løskrutt – 1. Skyte en patron med bare sortkrutt, (øvelse) 2. 
komme med tomme trusler el. sterke påstander uten reelt innhold; (jf, snakke med 
store bokstaver); (jf, tomme tønner rumler mest). 
Skyte med skarpt – 1. Bruke skarp ammunisjon 2. bruke sterke ord; angripe el. 
kritisere voldsomt 3. spørre el. intervjue på en grov og nærgående måte.   
Skyte noen en kule i pannen – Drepe noen ved å skyte vedkommende, (i hodet). 
Skyte opp som paddehatter – Jf, noe skyter opp som paddehatter. 
Skyte over målet – 1. Skyte over fotballmålet 2. bruke for sterke midler og derfor 
mislykkes el. forregne seg 3. ta for sterkt i; overdrive, (f eks. om beskyldninger). 
Skyte papegøyen – Ha hellet med seg; være svineheldig; (jf, skyte gullfuglen).  
Skyte rygg – 1. Krumme ryggen i sinne, (særlig kattedyr) 2. vise sin vrede; gjøre 
hardnakket el. rasende motstand, (om person); (jf, frese som en katt).  
Skyte seg en kule for pannen – Skyte seg (selv); begå selvmord. 
Skyte seg inn under noe – Bruke noe som unnskyldning; dekke seg bak noe. 
Skyte seg selv i foten – Gjøre en (bevisst el. ubevisst) handling som resulterer i at 
man skader seg selv el. sin virksomhet; (jf, stå på vaklende fot / føtter). 
Skyte spurv med kanoner – Bruke alt for sterke midler i forhold til situasjonen; bruke 
unødig mye makt mot en svak motstander; overdrive; overreagere. 
Skyve / stille noen / noe i bakgrunnen – Fortrenge noen / noe; gjøre at noen / noe ikke 
blir lagt merke til, så man selv får oppmerksomheten; (jf, komme i rampelyset). 
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Skyve noen / noe foran seg – Dekke seg bak noen / noe; legge skylda på noen / noe. 
Skyve noen ut i kulden – Holde noen utenfor et ettertraktet selskap el. felleskap; 
bevirke at noen (midlertidig) blir tilsidesatt el. oversett; (jf, det gode selskap). 
Skål – 1. Sagt som oppfordring til en eller flere man vil drikke med 2. brukes som 
hilsen el. for å ære el. hylle noen; (jf, utbringe en skål for noen); (jf, en skål). 
Skåre billige poeng – Jf, score billige poeng; (jf, ta det siste stikk). 
Skåret over samme lest – Jf, noe er skåret over samme lest.  
Slag i slag – I tett rekkefølge; fremover uavbrutt; planmessig; (jf, gå slag i slag). 
Slag under beltestedet – Jf, et slag under beltestedet; (jf, noe er under beltestedet). 
Slaget er (ennå) ikke tapt – Det er ennå visse sjanser til å lykkes el. vinne; jeg / vi gir 
ikke opp; (jf, komme fra noe med æren i behold). 
Slaget er tapt – Jeg / vi gir tapt; det er ikke mer å gjøre; kampen er slutt. 
Slakke tøylene – Løsne litt på grepet; redusere kontrollen; tillate større grad av frihet 
el. spillerom; (jf, slippe tøylene); (jf, stramme tøylene / tømmene).  
Slakte gjøkalven – Holde stor fest med mye mat og drikke, (særlig for å feire en 
(hjemvendt) hedersgjest, f eks. en sønn); (jf, drikke som en kalv). 
Slakte gåsa som legger gullegg – Ødelegge en hovedinntektskilde for en kortsiktig 
fordels skyld; (jf, skyte gullfuglen); (jf, en underlig fugl).  
Slakte noen / noe – 1. Avlive et dyr, (til mat) 2. gi knusende kritikk av noen / noe; gi 
en drepende omtale av noe 3. plukke noe fra hverandre el. demontere noe.  
Slamre med døra / dørene – Jf, smekke med døra; (særlig i sinne).  
Slangen i paradiset – Jf, være slangen i paradiset; (jf, et paradis). 
Slavebinde noen – Bestemme over el. kontrollere noens liv; (jf, trellbinde noen). 
Slenge dritt til noen – Snakke fornærmende el. nedsettende til noen; komme med 
sneiord til noen; (jf, kaste dritt på noen / noe); (jf, prate dritt om noen / noe).    
Slenge i draget – Være sliten; komme ut av stilen; (som hesten i kjerredraget). 
Slenge med kjeften – 1. Snakke nedsettende el. fornærmende 2. sladre el. tyste; være 
løsmunnet 3. snakke uten å tenke seg om; (jf, være sleivkjeftet). 
Slenge med leppa – Utale seg uvørent el. respektløst; (jf, slenge med kjeften). 
Slepe føttene etter seg – 1. Gå svært sagte fremover, (evt. med stort besvær) 2. gjøre 
noe på en slapp og giddeløs måte; (jf, gå på lavgir); (jf, en latsabb / latstokk). 
Slepe og slite (fra morgen til kveld) – Arbeide hardt; slite og streve (dagen lang).  
Slepe seg av sted / minuttene sleper seg av sted (2) – 1. Gå svært sakte; kreke seg 
fram, (om person el. dyr) 2. gå el. forløpe sent el. langsomt; (jf, snegle seg avgårde). 
Slett ikke ueffen / hun er slett ikke ueffen / denne retten er ikke ueffen – Ikke være 
verst; være ganske bra; være smart; (jf, ikke være å kimse av).   
Slette over noe – 1. Jevne el. stryke noe, (for å få det slett) 2. gjøre noe godt igjen; 
legge noe bak seg; (jf, la noe gå i glemmeboken); (jf, la nåde gå for rett). 
Slikke noen i ræva – Lefle for noen; smiske for noen; innsmigre seg hos noen på en 
underdanig måte, (særlig hos en overordnet); (jf, pisse noen oppetter ryggen).  
Slikke seg om munnen (etter noe) – 1. Slikke med tunga på leppene 2. brukes for å 
uttrykke at man har lyst på noe el. gleder seg til noe; være el. vise seg begjærlig etter 
å få noe, (jf, sikle etter noe); (jf, holde tunga rett i munnen). 
Slikke sine sår / sårene – (Søke å) komme seg etter en ubehagelig opplevelse, et 
nederlag el. tap; (jf, rippe opp i såret); (jf, tiden leger alle sår). 
Slikke sol – Sole seg; nyte varmen og lyset fra solens stråler; (jf, ta solbad).   
Slikt er ikke snytt ut av nesen – Jf, ikke være noe man snyter ut av nesen. 
Slinger i valsen – Jf, der / her er (det) ingen slinger i valsen; (jf, en annen dans). 
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Slipe kantene av noen – Få et menneske til å være lettere å omgås idet man sørger for 
at vedkommende gradvis tilpasser seg; (jf, være kantete); (være frynsete i kantene). 
Slippe / miste / tape noen / noe av syne – 1. Ikke lenger være i stand til å se noen / noe 
2. ikke lenger være konsentrert om noen / noe; (jf, lukke øynene for noe). 
Slippe billig – Slippe fra noe med få omkostninger, offer el. plager. 
Slippe billig fra noe / han slapp billig fra militærtjenesten – Komme fra noe uten 
skade el. nevneverdig offer; slippe fra noe (spesielt) på en lettvint måte.  
Slippe billig unna – 1. Få mindre straff el. kritikk enn man skulle vente 2. komme 
nesten uskadd fra noe; (jf, la nåde gå for rett); (jf, se gjennom fingrene med noe). 
Slippe det man har i hendene – 1. Slippe det man holder el. bærer i hendene 2. 
(øyeblikkelig) slutte med det man holder på med for å gjøre noe annet nødvendig, 
viktig el. morsomt; (jf, den ene hånd vet ikke hva den andre gjør). 
Slippe en vind – Slippe tarmluft ut gjennom endetarmåpningen; fise; prompe. 
Slippe fra – 1. Bli fri; komme fra det 2. dø (av høy alder el. etter langvarig sykdom). 
Slippe fra noe uten en skramme – 1. Slippe helt uskadd fra noe, (fysisk) 2. ikke bli 
belastet en tabbe; ikke bli kritisert for en dårlig vurdering el. gjennomføring. 
Slippe gjennom nåløyet – Oppnå el. bli godkjent til noe ettertraktet el. sjeldent etter å 
ha gått gjennom en kvalitativ vurdering el. test; (jf, komme gjennom nåløyet). 
Slippe helskinnet fra noe – Jf, komme helskinnet fra noe; (jf, redde skinnet). 
Slippe jubelen løs – Begynne å juble, klappe el. rope hurra; (jf, i vilden sky).  
Slippe katten ut av sekken – (Komme til å) avsløre noe som har vært holdt hemmelig; 
(endelig) komme med en opplysning som det har vært knyttet spenning til. 
Slippe med skrekken – Slippe heldig fra noe som kunne gått riktig galt; slippe uskadd 
unna; (jf, få seg en skrekk i livet); (jf, bli / være vettskremt). 
Slippe opp for noe – Gå tom for noe; bruke opp noe; (jf, slå lens); (jf, ebbe ut). 
Slippe tørrskodd fra noe – Jf, komme tørrskodd fra noe; (jf, gå skoene av seg).  
Slippe tøylene – 1. Overgi styringen el. ledelsen, (av en større virksomhet) 2. slakke 
på sin selvdisiplin; gi etter for sine lyster; (jf, ta tøylene). 
Slippe unna / politikerne slipper ikke unna nedskjæringer (2) – 1. Komme seg vekk, (f 
eks. fra politiet) 2. lure seg til el. forsøke å) unngå noe; (jf, ta beina fatt). 
Slippe unna med noe – Få gjennomført el. gjort noe til tross for hindringer el. 
motstand, (ofte uberettiget og ubemerket); (også, komme unna med noe). 
Slippe ut / nyheten er dessverre sluppet ut – (Uforsettlig) bli avslørt el. fortalt videre. 
Slippe ut av seg / det bare slapp ut av meg – Jf, plumpe ut med noe. 
Slit det / den med helsa – 1. Brukes som lykkeønskning når man gir bort noe til bruk 
2. brukes som ironisk kommentar om noe som giveren egentlig ikke ser noe verdi i. 
Slite helsa av seg – Arbeide el. streve så man blir syk av det; (jf, det går på helsa løs). 
Slite i lenkene – Jf, rykke i lenkene; (jf, være lenket til senga). 
Slite i oppoverbakke – 1. Streve seg opp en motbakke 2. slite tungt; ha motgang. 
Slite seg ut – Miste helsa av hardt arbeid; (jf, slite helsa av seg); (jf, gå på livet løs). 
Slite som et dyr / en hest / en galeislave – Jf, arbeide som en hest.   
Slite trappene hos noen – Komme ofte (på besøk) til noen; (jf, renne dørene ned).  
Sludder og vrøvl / vås – Tøv; tullprat; vås; nonsens; (jf, et sludder). 
Sluke hvert ord / alle slukte hvert ord hun sa – Lytte intenst; være særdeles interessert 
i det som sies; (jf, sluke ordene); (jf, sitte med ørene på stilk). 
Sluke kameler / en kamel – Akseptere el. gå med på noe som egentlig strider imot ens 
idealer el. ønsker; motvillig godta noe for å oppnå noe annet; (jf, bite i det sure eplet). 
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Sluke noe i et / ett jafs / hun slukte boka i et jafs / sluke hamburgeren i ett jafs – Jf, en 
/ et jafs; (jf, ta en jafs av noe); (jf, ta munnen for full). 
Sluke noe med hud og hår – Godta noe fullstendig; gå på en bløff helt og holdent. 
Sluke noe rått – Akseptere el. tro på noe på en naiv el. kritikkløs måte; (jf, ta noe for 
god fisk); (jf, bli lurt trill rundt); (jf, en bløffmaker). 
Sluke noen / noe med øynene / han formelig slukte henne med øynene – Betrakte 
noen / noe med et grådig el. begjærlig blikk; stirre henført på noen / noe; (jf, ete noen 
med øynene); (jf, ikke kunne ta øynene vekk fra noen / noe). 
Sluke ordene – Ha en utydelig uttale; sløyfe ord el. lyder; (jf, sluke hvert ord). 
Slukke (en) brann – 1. Bekjempe flammene 2. forsøker å stagge gemyttene el. dempe 
kritikken, (i en bestemt sak el. anledning); (jf, gytje olje på bølgene / opprørt hav). 
Slukke sine sorger / slukke sine sorger med noe – Døyve el. mildne sine sorger. 
Slukke tørsten – Stille el. døyve tørsten; drikke seg utørst; (jf, tørste etter noe). 
Slukne som et lys – Jf, gå ut som et lys; (jf, skolens / klassens lyse hode). 
Slumpe til – Hende tilfeldig; oppnå ved et hell; (jf, ved en slump); (jf, på slump). 
Slurpe i seg den kålen man (selv) har spyttet i – (Være nødt til å) godta noe man 
tidligere (med forakt) har vraket; (jf, måtte ete sine ord). 
Slutte mens leken er god – Holde opp med noe mens det (enda) går godt, man fortsatt 
har suksess el. før det går galt; (jf, holde opp mens leken er god). 
Slutte opp om noen / noe – Støtte en bestemt person el. sak; samle seg om noen / noe. 
Slutte seg til noen / noe – 1. Begi seg bort til noen 2. gå inn i en gruppe man deler 
interesser med 3. erklære seg enig med noen el. i noe; (jf, si ja og ammen).   
Slå / skyte en bresje i noe / slå en bresje i gamle fordommer (2) – 1. Skade noe; 
gjennomhulle noe 2. forårsake at noe settes delvis ut av kraft, (og ikke lenger tas for 
gitt); (jf, gå i bresjen for noe); (jf, slå noe til pinneved). 
Slå / slenge ræva i taket – Være svært begeistret; glede seg vilt; (jf, ikke være noe å 
slå / slenge ræva i taket for); (jf, hoppe i taket; (jf, gå i taket). 
Slå / spille på de nasjonale strenger – Jf, spille / slå på noen strenger. 
Slå alarm – 1. Gjøre anskrik; tilkalle hjelpe 2. gjøre oppmerksom på et farlig el. 
uheldig forhold; (jf, rope ulv); (jf, hyle som en stukken / stukket gris).  
Slå an – 1. Få en streng til å klinge ved å knipse 2. innføre; benytte seg av; bringe på 
bane 3. bli populær; få stor utbredelse.    
Slå an på noen – Jf, legge an på noen; (jf, (gjøre sine hoser grønne). 
Slå an sin dikteriske lyre – Jf, sale sin pegasus; (jf, Pegasus). 
Slå an tonen / i klassen var det oberstens sønn som slo an tonen – Angi hvordan noe 
skal forløpe; trekke opp rammene for noe; (jf, treffe den rette tone (hos noen)). 
Slå av en prat – Ta seg en prat; føre en vennskapelig samtale om dagligdagse ting. 
Slå av for kjente / du får slå av litt for kjente – Ikke overdrive; dette er ikke helt sant. 
Slå bakk – 1. Sette en båt i revers 2. trekke seg ut av noe man opprinnelig hadde valgt 
å støtte; vike tilbake fra noe; (jf, bakke ut); (jf, tenke seg om to ganger). 
Slå barnet ut med badevannet – Jf, helle / slå barnet ut med badevannet. 
Slå beina vekk under noe / funnet slo beina vekk under alle tidligere teorier – Fjerne 
grunnlaget for noe; ødelegge forutsetningene for noe; torpedere noe. 
Slå beina / føttene vekk under noen – 1. Sette kråkefot på noen 2. gjøre noen 
maktesløs, fortvilt el. usikker 3. overvelde el. imponere noen 4. bli svært forelsket.   
Slå bunnen ut av noe – Få noe til å bryte sammen el. fungere dårlig; ødelegge 
forutsetningene for noe, (ved å være for dyr el. omfattende); (jf, skrape bunnen).  
Slå den – Noen bedre; det overgår du ikke; det var ikke dårlig.  
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Slå dørene opp – Innvie el. åpne f eks. en utstilling el. en restaurant. 
Slå en bløff / skrøne – Lyve; narre noen; innbille noen noe; (jf, lyve så det renner). 
Slå en pel / pæl gjennom noe – (Prøve å) avlive el. gjendrive en feilaktig oppfatning 
el. påstand en gang for alle; (jf, ikke holde vann); (jf, ærlighet varer lengst).  
Slå en plate (i noen) – Fortelle en skrøne, bløffe, (ofte for å komme seg ut av noe).    
Slå en proper neve – Jf, føre en proper neve; (jf, knytte nevene).  
Slå en strek over noe – Betrakte noe som avsluttet; legge noe bak seg; bestemme seg 
for å glemme el. tilgi; se bort fra noe; (jf, sette strek over noe). 
Slå en tunnel (på noen) – Spille ballen mellom beina på en motstander, (i fotball). 
Slå et slag – 1. Slå med knyttneven 2. ta en liten tur; gå en liten vending, (over gulvet 
el. bortom naboen); (jf, være i slag); (jf, ikke det slag). 
Slå et slag for noen / noe – Gjøre en innsats for å fremme el. støtte noen / noe; 
argumentere kraftig for noen / noe; (jf, gå i bresjen for noen / noe). 
Slå feil – 1. Mislykkes; ikke gå som ønsket 2. jf, ikke holde stikk. 
Slå flikkflakk – 1. Ta et baklengs rundkast 2. jf, slå floke, (for å holde varmen). 
Slå floke – Slå armene sammen rundt kroppen så venstre hånd slår mot høyre skulder, 
og høyre hånd mot venstre skulder, for å holde el. få opp varmen. 
Slå fra seg – 1. Forvare seg ved å slå 2. argumentere for sin sak, (jf, ta til motmæle). 
Slå frempå om noe – Foreslå noe; gjøre hentydninger om noe, (jf, snakke frempå). 
Slå følge / Venstre har slått seg sammen Høyre i skattepolitikken (2) – 1. Slutte seg til 
en gående el. reisende 2. slå seg sammen med noen; inngå samarbeide med noen.  
Slå gnister – 1. Sende ut gnister pga. oppvarming el. utladning 2. utstråle sterke 
følelser el. voldsomt temperament; vise sterk glød el. inspirasjon.  
Slå hardt ned på noen / noe – Straffe noen / noe hardt; ta noen / noe kraftig fatt. 
Slå hendene sammen – 1. Slå håndflate mot hverandre foran kroppen 2. uttrykke 
forbauselse el. fortvilelse 3. uttrykke glede el. annerkjennelse; (jf, klappe i hendene). 
Slå hjulet – Svinge kroppen sidelengs helt rundt, med en mellomlanding på hendene 
slik at beina beskriver en sirkel i lufta; (jf, være femte hjul på vogna). 
Slå hodet ned i magen på noen / jeg skal slå huet ned i magen på deg – Gi noen 
grundig juling; banke opp noen, (oftest som trussel; (jf, gi noen juling). 
Slå hælene / hæla i taket – 1. Slå seg løs; feste løssluppent 2. være opprømt el. i høy 
stemning; (jf, det er ikke noe å slå hælene / hæla i taket for). 
Slå hælene sammen – 1. Innta grunnstilling, som militær hilsen 2. adlyde uten å stille 
spørsmål; (jf, følge i hælene på noen); (jf, gjøre noe på kommando). 
Slå hånden av noen – Bryte med noen; ikke lenger ville ha med noen å gjøre.  
Slå i bordet – 1. Jf, slå neven i bordet 2. forlange å bli adlydt uten videre diskusjon, 
(som trussel) 3. markere at man har fått nok og er irritert; (jf, nå er det nok). 
Slå i hjel (noen / noe) – 1. Forårsake noens død 2. ødelegge noe; bryte ned noe, (f eks. 
bakteriene) 3. fordrive noe, (jf, slå i hjel tiden); (jf drepe noen med kaldt blod).    
Slå i hjel tiden – Få tiden til å gå; fordrive tiden (med noe), (for ikke å kjede seg). 
Slå i proppen – Beslutte seg for el. love ikke å drikke alkohol mer. 
Slå igjennom / hun slo igjennom med hovedrollen i West Side Story (2) – 1. Få stor 
utbredelse, innflytelse el. effekt 2. oppnå stor berømmelse el. popularitet; få suksess.  
Slå inn på forbryterbanen – Jf, havne på forbryterbanen; (jf, havne i klistret). 
Slå inn åpne dører – Kjempe for en sak som allerede er vunnet; forsøke å overbevise 
noen som er overbevist fra før; (jf, holde en dør / døra åpen for noen / noe). 
Slå kaldt vann i blodet (på noen) – Dempe noens iver, optimisme el. begeistring; få 
noen til å ta det rolig, (også en selv); (jf, være varmblodig). 
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Slå klikk – Holde opp å fungere; svikte; mislykkes; (jf, det slår klikk for noen). 
Slå kloa i noen / noe – Jf, få kloa i noen / noe; (jf, falle / komme i noens klør). 
Slå knockout (eng) på noen – 1. Slå ut motstanderen i boksing 2. vinne en lett el. 
knusende seier, (idrett) 3. gjøre at noen plutselig lider nederlag el. settes ut av spill. 
Slå kollbøtte – Rulle rundt (med hodet først); gjøre rundkast; (jf, stupe kråke). 
Slå kontra / men hjemmelaget slo kontra (2) – 1. Slå tilbake (bl.a. om maskin, i 
boksing o.l.) 2. komme sterkt tilbake; (også, kontre – gjøre raskt motstøt). 
Slå kron og mynt – 1. Avgjøre noe ved å kaste en mynt i lufta, der siden som vender 
opp velger 2. avgjøre en viktig sak el. forhandling på en tilfeldig og useriøs måte. 
Slå krøll på seg – 1. Krølle seg; tvinne el. snirkle seg, (f eks. tau el. orm) 2. gjøre seg 
vrang; lage vanskeligheter; (jf, vri seg som en orm); (jf, lage kluss). 
Slå leir – 1. Lage en leirplass; slå seg ned for natten 2. gjøre seg klar til å bli en stund.  
Slå lens – Urinere; tisse; (jf, late vannet); (jf, snakke som en foss). 
Slå mynt på noe – Utnytte en situasjon til egen fordel, (på en lettkjøpt el. grov måte); 
(jf, slå politisk mynt på noe); (jf, ikke eie kongens mynt). 
Slå ned for fote – Jf, slå (noen) ned for fote; (jf, hogge ned for fote). 
Slå ned i noen – Komme til å tenke på; plutselig fremstå svært tydelig i bevisstheten, 
(ofte noe skremmende); (jf, slå noen); (jf, treffe / ramme noen rett i hjerterota). 
Slå ned noen / slå noen i bakken – Slå en person så hardt i hodet at han faller om kull.  
Slå ned som en bombe – Jf, komme som en bombe (på noen); (jf, la bomben springe). 
Slå ned på noen / noe – 1. Brukes om fugl som fanger et byttedyr 2. straffe noen / noe 
effektivt 3. velge ut noen / noe for å undersøke nærmere, (om noe uønsket). 
Slå neven i bordet – 1. Slå med neven i bordplaten 2. si ifra på en bardus, plutselig og 
overtydelig måte, (oftest i sinne); (jf, slå i bordet); (jf, banke i bordet). 
Slå noe bort i spøk – Unnlate å ta noe alvorlig; se humoristisk på noe; fleipe bort noe.  
Slå noe fast med sju toms spiker – Konstatere noe som en kjensgjerning; gjøre noe 
klinkende klart; (jf, være spikret); (jf, banke noe inn i hodet på noen).   
Slå noe fra seg – Bestemme seg for ikke gjøre noe (likevel); ombestemme seg. 
Slå noe til pinneved / flombølgen slo hytta til pinneved – Ødelegge el. smadre noe 
fullstendig; (jf, bli / være en pinn til noens / noes likkiste). 
Slå noe ut av hodet / det ønsket kan du bare slå ut av hodet – Oppgi noe; slutte å tenke 
på el. planlegge noe; (jf, la noe gå i glemmeboken); (jf, ikke la noe gå inn på seg).  
Slå noen / RBK slo VIF 3-0 (3) – 1. Gi noen et slag 2. plutselig synes klart (for noen), 
(jf, det slår meg) 3. vinne over noen; (jf, knuse noen / noe).   
Slå noen / noe av marken – Utkonkurrere noen / noe; vinne over noen / noe). 
Slå noen / noe i hartkorn med noen / noe – (Uberettiget) sidestille noen / noe; sette 
personer, gjenstander el. fenomener som er vidt forskjellig i samme kategori.  
Slå noen av marken – Beseire noen; vinne over noen, (i diskusjon el. konkurranse); 
(jf, sette noen til veggs); (jf, trekke det lengste strå). 
Slå noen flat / jeg skal slå deg flat – Jule opp noen; banke noen grundig. 
Slå noen i hodet (med noe) – 1. Gi noen et slag i hodet med noe 2. argumentere 
(voldsomt) mot en annens mening, ved å fremheve egne kunnskaper el. fremføre 
udiskutable opplysninger; (jf, møte sin overmann); (jf, bukke under).  
Slå noen i hodet med noe hardt / han skulle vært slått i hodet med noe hardt – Brukes 
i omtale av noen som burde ta seg sammen el. som fortjener en omgang juling.   
Slå noen ned for fote – Slå ned den ene etter den andre uten unntagelse; drepe uten 
skånsel; (jf, hogge ned for fote); (jf, nedsable noen / noe). 
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Slå noen ned i støvlene – 1. Denge noen kraftig; gi noen rundjuling 2. beseire noen 
overlegent; vinne over noen med stor margin; (jf, feie noen av banen).  
Slå noen som ligger nede – Angripe noen som ikke kan forsvare seg; utnytte noens 
elendighet; (jf, gå over lik); (jf, ligge nede med brukket rygg).   
Slå noen sønder og sammen / SIF slo RBK sønder og sammen (2) – 1. Banke opp 
noen kraftig 2. beseire noen grundig; (jf, sønder og sammen). 
Slå noen til plukkfisk – Jf, lage plukkfisk av noen; (jf, lage hakkemat av noen). 
Slå om – Endre seg plutselig (og avgjørende), (særlig været el. stemningen). 
Slå om seg (med noe) – (Ha og) bruke (noe) i rikelig monn, (f eks. penger el. store 
ord); (jf, strø om seg med noe); (jf, i bøtter og spann). 
Slå om seg med floskler / statsråden slo om seg med floskler – (Stadig) snakke med 
mye bruk av floskler el. fraser; (jf, en floskel); (jf, en frasemaker). 
Slå opp – Gjøre slutt på et kjæresteforhold; oppheve en forlovelse; (jf, gjøre det slutt). 
Slå opp latterdøra – Begynne å le høyt, (med munnen på vidt gap); gapskratte. 
Slå pjaltene / sine pjalter sammen / skal vi slå våre pjalter sammen – 1. Innlede et 
samarbeid; gjøre noe i fellesskap 2. bli kjærester el. gifte seg; flytte sammen. 
Slå politisk mynt på noe – På en lettkjøpt måte utnytte noe politisk til egen fordel el. 
fortjeneste; (jf, slå mynt på noe); (jf, være politisk korrekt).  
Slå på de nasjonale strenger – Jf, spille på de nasjonale strenger. 
Slå på skåka og mene merra – Komme med kritikk el. klage som ikke er direkte rettet 
mot den / det den vil ramme; si en ting, men tydelig sikte til noe annet. 
Slå på stortromma – Ta hardt i; bruke store ord; overdrive; (jf, store ord og fett flesk). 
Slå på tråden – Ringe; foreta en telefonoppringning; (jf, miste tråden). 
Slå ring om noen / noe – 1. Stille seg rundt noen / noe (fysisk) 2. slutte opp om el. 
forsvare noen / noe; (jf, stå last og brast (med noen)); (jf, ringen er sluttet).  
Slå rot – 1. Utvikle en rot og få gode vekstbetingelser, (plante) 2. etablere seg, trives 
og bli boende 3. gjøre inntrykk og feste seg; finne grobunn, (f eks. tanke el. idé). 
Slå seg – 1. Få smerter pga. slag el. fall 2. bli skjev el. buet pga. ujevn utvidelse el. 
sammentrekning, (særlig om treverk); (jf, være skakkjørt). 
Slå seg (selv) på munnen – Straks angre på det man har sagt (eller skulle til å si); (jf, 
kunne bite av seg tunga); (jf, holde tann for tunge). 
Slå seg for brystet / sitt bryst – Slå hånden mot brystet som tegn på sterk følelse; f 
eks. at man er forferdet el. sønderknust; uttrykke sorg el. anger; (jf, slå seg på brystet). 
Slå seg for pannen – 1. Slå seg lett på panna med hånda som uttrykk for at noe 
plutselig forekommer innlysende el. at man synes noe er tåpelig el. ergerlig 2. brukes 
når man strever med å huske noe. 
Slå seg fram – Arbeide seg opp; skaffe seg en sikker fremtid.  
Slå seg gul og blå – Slå seg voldsomt; få blåmerker på kroppen etter fall; (jf, ergre seg 
gul og grønn); (jf, bli blå for noe); (jf, en slagmark). 
Slå seg i lag med noen – 1. Slå / gi seg i følge med noen 2. slutte seg til noen; innlede 
et samarbeide med noen; (jf, slå sine pjalter sammen). 
Slå seg kvekk i hjel / her kan man slå seg kvekk i hjel – Slå seg til døde; (ramle og) 
bli drept; (også, slå seg lukt i hjel); (jf, le seg kvekk i hjel).   
Slå seg løs / endelig slo hun seg løs på talerstolen (2) – 1. More seg (uhemmet); feste 
(utagerende); (jf, slå ut håret) 2. slippe sine hemninger og utfolde seg fritt; (jf, ikke 
legge bånd på seg); (jf, løsne på tungebåndet); (jf, gatens løse fugler). 
Slå seg ned / vær så god, slå deg ned (1) – 1. Sette seg 2. flytte til et sted for å bo (og 
arbeide), (jf, slå rot); (jf, gi seg til / slå seg til); (jf, sitte pal). 
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Slå seg opp / han slo seg opp på bilsalg – Komme ovenpå; skaffe seg f eks. 
økonomisk el. politisk fremgang; (jf, gjøre business på noe). 
Slå seg på brystet – Slå seg på brystet som uttrykk for stolthet el. styrke; vise tegn på 
selvtillit el. selvtilfredshet; (jf, briske seg (av noe); (jf, slå seg for brystet).  
Slå seg på flaska – Begynne å drikke, (mye alkohol); bli drikkfeldig; bli alkoholiker. 
Slå seg på hælene – 1. Slå seg rytmisk på hælene i tradisjonsdans 2. more seg; slå seg 
løs; (jf, slå hælene i taket); (jf, være på hælene); (jf ha fanden i hælene). 
Slå seg på noe – Begynne å beskjeftige seg med noe; bli svært opptatt av noe. 
Slå seg rebelsk – 1. Bli vill og ustyrlig 2. gjøre opprør mot etablerte forhold, (jf, en 
rebell); (jf, ikke være til å komme nær); (f, en villstyring).  
Slå seg selv på munnen – 1. Motsi hva man selv nylig har sagt 2. straks angre det man 
har sagt, (el. skulle til å si); (jf, kunne bite av seg tunga).  
Slå seg til / gi seg til – Bli værende; slå seg til ro; (jf, slå rot).  
Slå seg til ridder på noe – Søke å ta æren for noe på en for lettkjøpt måte; fremheve 
seg selv på andres bekostning; (jf, sole seg i glansen av noen / noe). 
Slå seg til ro – Begynne et mer regelmessig og mindre travelt el. utsvevende liv; (jf, 
gå til ro); (jf, nyte sitt otium); (jf, slå seg til / gi seg til). 
Slå seg til ro med noe – Si seg tilfreds med noe; akseptere el. godta noe uten 
ytterligere innvendinger; (jf, si seg villig til noe); (jf, ikke si et mukk / kvekk). 
Slå seg til tåls med noe – (Være nødt til å) avfinne seg med noe, (situasjonen); nøye 
seg med noe; (jf, bite noe i seg); (jf, finne seg i noe).   
Slå seg vrang / hun slår seg stadig vrang (1) / like før vi var fremme slo motoren seg 
vrang (2) – 1. Gjøre seg vanskelig; være gjenstridig el. motvillig, (person el. dyr) 2. 
ikke ville virke el. gå; fuske; (om noe, f eks. en teknisk innretning). 
Slå sprekker – 1. Få sprekker; (begynne å) gå i stykker; revne, (f eks. muren el. isen) 
2. (begynne å) bryte sammen; gå i stykker; rakne, (f. eks. samarbeidet); (jf, sprekke). 
Slå stiften – Sette hendene i bakken, kaste seg over hodet og komme ned på føttene. 
Slå stort på (det) – Leve flott; sløse; være raus el ødsel; (jf, leve på stor fot). 
Slå opp større brød enn man kan bake – Begynne på noe som man ikke kan 
gjennomføre; (jf, være dum som et brød). 
Slå til / Brå slo endelig til i et VM (3) – 1. Si ja til en avtale el. et tilbud 2. vise seg å 
være riktig; gå i oppfyllelse, (f eks. en spådom) 3. yte en energisk og avgjørende 
innsats; sette inn støtet, (f eks. i krig el. sport); (jf, sette inn støtet).   
Slå til lyd for noe – Med (gode) argumenter prøve å skape interesse for noe, (f eks. 
sak el. idé); gå aktivt inn for noe; (jf, lyde som musikk i noens ører). 
Slå til ridder – Innvie noen til ridder ved en seremoni hvor han blir slått på skulderen 
med et sverd, (et ridderslag); (jf, ridderen på den hvite hest). 
Slå to fluer i en smekk – Være heldig å oppnå to resultater el. fordeler ved en og 
samme handling; utrette to ting på en gang; (jf, være er flue på veggen). 
Slå ut barnet med badevannet – Jf, helle / kaste / slå ut barnet med badevannet. 
Slå ut håret – Slå seg løs; more seg; feste løssluppent; utfolde seg. 
Slå ut i full blomst / kunstneren har nå slått ut i full blomst – Med ett la sine 
egenskaper komme til maksimal utfoldelse; utvikle seg helt; (jf, blomstre). 
Slå ut i lys lue – Jf, bryte ut i lys lue; (jf, stå i flammer). 
Slå ut med armene – 1. Gestikulere kraftig med armene 2. bevege armene ut fra 
kroppen, (ofte med håndflatene frem), som tegn på oppgitthet el. uskyld.    
Slå vrak på noe – Vrake el. forkaste noe; ikke verdsette noe tilstrekkelig. 
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Slå øynene ned – Senke blikket; ikke tørre møte en annens blikk, av beskjedenhet, 
skam el. pga. kritikk / frykt for kritikk; (jf, se ned på noen / noe). 
Slåss mot elementene – Kjempe mot naturkreftene, (f eks. voldsom nedbør el. storm). 
Slåss mot klokka – 1. Streve for å rekke noe i tide; ha det travelt 2. prøve å komme en 
uheldig situasjon el. utvikling i forkjøpet; (jf, klokka tikker og går).  
Slåss mot vindmøller – Jf, kjempe mot vindmøller; (jf, en vindhane). 
Slåss på tørre never – Være i nevekamp; slåss uten våpen; (jf, fly i synet på noen). 
Slåss så busta / fillene / fjæra fyker – Være i vill slåsskamp; (jf, reise bust).   
Smak og behag er forskjellig / (kan ikke diskuteres) – Brukes som konstatering av at 
forskjellige personer har forskjellige ønsker, tilbøyeligheter el. vaner. 
Smake av fugl – 1. Ikke være helt identisk med noe bestemt (attraktivt), men ligne det 
litt; love bra 2. holde et høyt nivå; ha noe visst stort over seg; (jf, det / noe smaker av 
fugl); (også: «begynne å smake av fugl» og «smake litt av fugl»). 
Smake av noe / hele saken smaker av lureri – Virke som noe; minne om noe; (jf, noe 
etterlater seg en smak av noe); (jf, ane fred og ingen fare).  
Smake død og fordervelse – Smake aldeles forferdelig; (jf, smake pyton). 
Smake himmelsk – Smake vidunderlig; (jf, et himmelsk måltid); (jf, himmelsk). 
Smake pyton – Jf, lukte / smake pyton; (jf, smake død og fordervelse). 
Smake på ordet – Uttale et ord langsomt og dvelende, idet man merker seg uttalen el. 
betydningen; (jf, etter bokstaven); (jf, ordet er fritt).  
Smake som oppvaskvann – Ha en vond, el. flau smak; være nesten uten smak, (f eks. 
tynn kaffe el. te); (jf, være tynn suppe); (jf, ha god smak). 
Smake som å rekke tunga ut av vinduet – Jf, det / noe er som å rekke tunga ut av v). 
Smekke døra i for nesen på noen – 1. Lukke døra rett foran noen 2. nekte å møtes el. å 
snakke med noen; vise at noen ikke er velkommen 3. forkaste et initiativ til forsoning.  
Smekke med døra – 1. Slå igjen døra 2. forlate noen / noe i sinne, (evt. sin stilling).  
Smelte (for noen) / hun smeltet da hun fikk blomster – Bli bløtgjort; bli mild og veik.    
Smelte noens hjerte – 1. Bløtgjøre noen; gjøre noen mildt stemt 2. beta el. sjarmere 
noen; vinne noen for seg; (jf, bli varm om hjertet). 
Smelte på tunga / kjøttet smelter på tunga – Være velsmakende; være mykt el. mørt. 
Smelte sammen – 1. Flyte sammen ved smelting 2. bli til ett; forene seg – på en 
smidig måte 3. gjøre så noe flyter sammen til én masse. 
Smelte som smør – Jf, smelte (for noen); (jf, være bli som smør). 
Smi / spinne renker (mot noen) – Konspirere; legge hemmelige og snedige planer (for 
å skade noen); lage intriger (mot noen); (jf, en renkesmed); (jf, en rimsmed). 
Smi mens jernet er varmt – Utføre en handling når muligheten for et vellykket resultat 
er tilstede; utnytte en gunstig situasjon, (før det er for sent). 
Smil til verden - og verden smiler til deg – Smil og godt humør smitter over på 
omgivelsene; et smil gjengjeldes oftest med et smil tilbake. 
Smile bredt – Jf, smile fra øre til øre; (jf, flire / smile i skjegget). 
Smile fra øre til øre – Være strålende fornøyd; være svært glad el. overlykkelig. 
Smile i skjegget – Smile el. more seg på en underfundig el. skadefro måte. 
Smile innvendig – Glede seg i sitt indre el. i tankene; (også, rase innvendig). 
Smile over hele ansiktet – Jf, smile fra øre til øre; (jf, stråle som en sol). 
Smile skjevt av noen / noe – Smile ironisk el. overbærende av noen / noe. 
Smile som en sol – Jf, stråle som en sol; (jf, ingen kjenner dagen før solen går ned).  
Smilet stivner på noens lepper – 1. Noen blir plutselig helt alvorlig 2. noen blir grepet 
av redsel el. frykt; (jf, bli / være livende redd); (jf, frykte det verste). 
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Smilets land – Brukes ofte om Thailand, (med sine vennlige og høflige innbyggere). 
Smitt og smule / hver smitt og smule – Alt sammen; rubbel og bit; hvert eneste grann. 
Smuler er også brød – Man skal ikke ignorere de små tingene; (jf, et strå til stakken). 
Smuler fra de rikes bord / måtte nøye seg med smuler fra de rikes bord – Brukes f eks. 
ved skjev fordeling av ressurser el. andre goder; bare småtterier; småpenger. 
Smykke seg med lånte fjær – Jf, pynte seg med lånte fjær; (jf, en fjær i hatten). 
Smykke seg med noe / hun smykker seg med direktørtittel (2) – 1. Pynte seg med noe, 
(f eks. et perlebånd) 2. fremstå (mer) positivt el. fordelaktig ved å fremheve noe 
ærefullt; fremheve sin status; (jf, en skjønnhetsåpenbaring).    
Smør på flesk – Unødig; dobbelt opp; for mye av det gode; (jf, store ord og fett flesk).   
Smøre – 1. Bre utover i et tynt lag 2. tilsette olje til bevegelige deler 3. jf, smøre noen. 
Smøre haser – Løpe hurtig; ta flukten; stikke av; (jf, bite noen i hasene).  
Smøre noen / de smurte oss med gratis sydenturer – Bestikke noen; kjøpe seg til noe. 
Smøre noen om munnen (med noe) – (Prøve å) gjøre noen tilfreds; oppholde el. 
besnære noen med (fagre) ord og løfter; (jf, få seg en på kjeften). 
Smøre seg bort – Smøre med feil skismurning, (og dermed mislykkes i løpet). 
Smøre seg med tålmodighet – Være tålmodig; finne seg i lang ventetid el. forgjeves 
innsats, (uten å miste besinnelsen); (jf, ha en engels tålmodighet). 
Smøre tjukt på – Overdrive; ta kraftig i, (for å skryte el. virke overbevisende). 
Små gryter har også ører – Også barn hører og forstår hva som blir sagt omkring dem, 
så man skal passe på hva man sier når det er barn tilstede; (jf, smuler er også brød). 
Små sorger taler, store sorger tier – Man forteller ikke om det som er vondest. 
Småfolk / her kommer det snart småfolk (3) – 1. Mytologiske vesener; dverger 2. 
vanlige el. litt fattige mennesker, (uten særlig innflytelse) 3. småbarn i en familie. 
Småpenger / noen tusen er bare småpenger for henne (2) – 1. Penger, mynter og 
sedler med lav verdi 2. et (forholdsvis) lite beløp; (ofte, ikke akkurat småpenger). 
Smått om senn – Litt etter litt; pø om pø; gradvis; (jf, sakte men sikkert). 
Smått stell – Dårlige greier; fattige forhold; smalhans; (også, dårlig stell); (jf, det er 
det smått stell med); (jf, er du på styr / stell).  
Snadder – 1. God bit(er); slikkerier; søtsaker 2. skravl; sladder. 
Snakk for deg selv – Brukes for å uttrykke at man slett ikke vil slutte seg til en annens 
utsagn; (jf, det var dine ord); (jf, ha sine meningers mot). 
Snakk norsk – Brukes som irritert utbrudd over uklar tale; snakk så jeg skjønner deg.   
Snakk om / du snakker om – Brukes for å betene noe som usedvanlig, el. 
overordentlig i sin art, (både om beundring og avsky); (jf, ai / ai - ai). 
Snakk vekk – Snakk i vei; begynn å prate el. fortelle; (jf, det er bare prat).  
Snakke (for) høyt om noe – 1. Nevne el. snakke om noe kontroversielt el. anstøtelig i 
andres påhør el. offentlig 2. være (for) optimistisk el. skrytende; (jf, ikke s).  
Snakke / prate hull i hodet på noen – Snakke / prate mye; snakke ustoppelig; trøtte ut 
noen med sin talestrøm; (jf, prate dritt om noen / noe). 
Snakke / tale for døve ører – 1. Snakke uten at noen hører etter 2. ikke få gjennomslag 
for sine argumenter; (jf, ikke få inn et ord); (jf, ikke ha sagt sitt siste ord).  
Snakke / tale rett ut av posen – Snakke fritt og uten omsvøp; si rett ut hva man mener; 
(jf, snakke rett fra levra); (jf, være åpenhjertig / åpenhjertet). 
Snakke bredt – Snakke dialekt; snakke et særlig folkelig språk; (jf, snakke fint). 
Snakke business (eng) – 1. Diskutere forretninger, (jf, gjøre business) 2. mene alvor. 
Snakke drit / dritt / vi satt og snakka dritt i timevis (2) – 1. Snakke nedsettende (om 
noen); fornærme el. baktale (noen) 2. småprate; sludre; (jf, prate dritt (om noen)). 
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Snakke et alvorsord med noen – Gi noen en advarsel el. irettesettelse; gi noen en 
alvorlig formaning; (jf, få seg en på kjeften); (jf, en vekker). 
Snakke et par ord med noen – Snakke med noen et øyeblikk; ha en kort prat med 
noen; nevne noe for noen; (også, veksle et par ord); (jf, et par ord.)    
Snakke fanden et øre av – Snakke svært mye; overbevise andre med sin talestrøm. 
Snakke fint – Snakke skriftspråk; snakke bymål el. riksmål, (moderat bokmål); (ofte 
som mild kritikk om / til noen som har gått bort fra sin dialekt); (jf, knote). 
Snakke fintrøndersk – Jf, fintrøndersk; (jf, det skal kule til en trønder). 
Snakke for egen regning – Uttrykke sin egen personlig mening; uttale seg bare på 
vegne av seg selv; (jf, si sin hjertens mening); (jf, åpne kjeften). 
Snakke for seg / hun kan snakke for seg – Ordlegge seg (godt / dårlig) for saken sin. 
Snakke for sin syke mor – Snakke løs for å oppnå noe bestemt; søke å få en fordel for 
seg selv under påskudd av å be for andre el. tale andres sak; (jf, be for sin syke mor). 
Snakke forbi hverandre – Misforstå hverandre; ikke høre ordentlig etter hva 
samtalepartneren sier; ikke snakke om det samme; (jf, ikke snakke samme språk). 
Snakke frem og tilbake om noe – Diskutere el. snakke lenge om noe, ofte uten å 
komme til noe resultat; (jf, ut og inn); (jf, i lange baner). 
Snakke frempå om noe / hun snakket frempå om ny kjole – Ymte om noe; gjøre 
hentydninger om noe; foreslå noe på en forsiktig måte; (jf, slå frempå om noe). 
Snakke gebrokkent – Snakke ukorrekt, ubehjelpelig el. med sterk aksent, (på et språk 
som ikke er morsmålet); (jf, tale i tunger); (jf, tale er sølv, men taushet er gull). 
Snakke godt for seg – Argumentere godt for et personlig anliggende. 
Snakke hull i hodet / høl i hue på noen – Snakke mye; snakke ustoppelig; skravle, (så 
noen blir helt ør i hodet); (jf, snakke som en foss).   
Snakke i munnen på noen / hverandre – Snakke samtidig med en el. flere andre, (slik 
at det blir uforståelig); være overdrevent ivrig og avbryte noen / hverandre. 
Snakke i vei – Tale ufortrødent, uhemmet og ivrig; (jf, ferdig snakket). 
Snakke i vilske / vilska – Snakke uklart el. fantasere som følge av høy feber, 
sinnsbevegelse el. vanvidd; (jf, snakke over seg); (jf, ikke vite av seg).  
Snakke i ørska / hun har feber og snakker i ørska – Fantasere; røre; (jf, svare i ørska).           
Snakke koffert – Snakke underfundig el. på kanten, (med hentydninger til sex). 
Snakke løs – Snakke i vei uten stans; snakke uten hemninger; (jf, snakke i vei). 
Snakke med bomull / ull i munnen – Uttrykke seg i uklare el. indirekte vendinger; (jf, 
pakke sine meninger inn i vatt); (jf en tåkefyrste). 
Snakke med noen under fire øyne / kan jeg snakke med deg under fir øyne – Snakke 
med noen privat el. fortrolig, uten at andre er til stede; (jf, på tomannshånd). 
Snakke med seg selv – Snakke hørbart uten å henvende seg til noen el. uten at noen 
hører det; mumle noe halvhøyt til seg selv; (jf, mumle i skjegget). 
Snakke med store bokstaver – 1. Si noe så det ikke er til å ta feil av, (særlig om 
henstilling el. formaning) 2. uttale sin kritiske mening høyt og bestemt.   
Snakke ned noe – Gjennom tale el. skrift bidra til at noe får mindre omfang, 
betydning el. verdi; (jf, tale for seg selv); (jf, snakke opp noe). 
Snakke nedsettende om noen / noe – Utale seg ufordelaktig el. nedlatende om noen / 
noe; (jf, ikke ha noe / mye til overs for noen / noe). 
Snakke noen etter munnen – Si det man tror noen gjerne vil høre; si seg enig med 
noen for å unngå konflikt; (jf, jatte med noen); (jf, danse etter noens pipe). 
Snakke noen fra noe – Overtale noen til å unnlate å gjøre noe el. bli med på noe. 
Snakke noen i senk – Trøtte noen helt ut med snakk; overøse noen med sin talestrøm. 
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Snakke noen rundt / hun snakket meg trill rundt – Overtale noen, (uten at det egentlig 
er gode grunner for det); forlede noen, (til noe); (jf, narre noen opp i stry). 
Snakke noen til fornuft – Jf, snakke noen til rette; (jf, komme på bedre tanker).   
Snakke noen til rette – Overbevise noen om å forholde seg til noe på en annen, mer 
rimelig el. fornuftig måte enn hittil; (jf, snakke noen til fornuft).  
Snakke om alt mellom himmel og jord – Jf, snakke om løst og fast. 
Snakke om løst og fast – Snakke om alle mulige slags emner; prate (sammen), (både) 
om det ene og det andre; (jf, snakke om alt mellom himmel og jord).   
Snakke om snøen som falt i fjor – Jf, snøen som falt i fjor; (jf, være nedsnødd). 
Snakke om vind og vær / vær og vind – Jf, snakke om løst og fast. 
Snakke opp ad stolper og ned ad vegger (om noe spesielt) – Snakke mye og uavbrutt, 
ofte uten at det fører til noe; forsøke å overbevise noen med sin talestrøm.  
Snakke opp noe – Gjennom tale el. skrift bidra til at noe får større omfang, betydning 
el. verdi; (jf, rose noen / noe opp i skyene); (jf, snakke ned noe). 
Snakke over seg – 1. Tale i villelse; snakke i ørska 2. komme til å si noe som ikke 
skulle vært sagt; si mer enn det er grunnlag for; (jf, snakke i ørske / ørska).  
Snakke rent – Uttale ordene, særlig enkelte konsonanter, feilfritt, (særlig om små 
barn); (jf, være det rene mirakel); (jf, skarre på r-ene). 
Snakke rett fra levra – Si sin ærlige mening uten omsvøp el. forbehold; si rett ut hva 
man mener; (jf, snakke / tale rett ut av posen), (jf, være frisk på levra). 
Snakke rett ut av posen – Si noe helt ærlig og uten omsvøp; (jf, si noe med rene ord). 
Snakke samme språk – 1. Ha samme morsmål 2. ha samme grunninnstilling og 
referanserammer så man forstår hverandre 3. ha felles oppfatning av en sak, (og lett 
bli enig); (jf, ikke snakke samme språk); (jf, tale samme språk). 
Snakke sammen på tomannshånd – Snakke sammen toene (to alene); ha en (fortrolig) 
prat med en annen person; (jf, under fire øyne). 
Snakke seg bort – 1. Glemme å passe tiden fordi man har så mye å si el. fortelle 2. 
sakke om noe helt annet enn det man egentlig skal si el. snakke om.   
Snakke seg bort fra noe – (Forsøke å) bortforklare noe; snakke om noe annet; (prøve 
å) redusere sin egen skyld el. befatning med noe; (jf, komme / være på vidåtta).   
Snakke seg varm – 1. Bli ivrig, revet med el. sikker på seg selv pga. det man sier el. 
måten men sier det på 2. virkelig komme i gang med å snakke, (etter en treg start); (jf, 
få tunga på gli); (jf, bli varm i trøya); (jf, er retor). 
Snakke som en foss – Snakke mye og fort; snakke uavbrutt, (uten hensyn). 
Snakke som man har forstand til – 1. Si noe dumt, tåpelig el. uoverveid 2. uttale seg 
om noe man ikke har forstand på; (jf, du snakker som du har forstand til). 
Snakke sprøyt / slutt å snakke sprøyt – Prate tull; snakke tøv; (jf, et sprøyt / sprøyt). 
Snakke stygt om noen / noe – Snakke nedlatende el. respektløst om noen / noe. 
Snakke så det fosser – Jf, snakke som en foss; (også, koke så det fosser). 
Snakke til veggene / hun var så ensom at hun begynte å snakke til veggene – Snakke 
høyt selv om man er alene; snakke med seg selv; (jf, det er som å snakke til veggen). 
Snakke ut – 1. Si sin oppriktige mening om noe; si el. diskutere noe ærlig og uten 
omsvøp 2. gjøre seg ferdig med alt det man har å si; (jf, ta bladet fra munnen). 
Snakke ut med noen – Gjøre opp med noen; avklare en konflikt med noen. 
Snakke utenom noe – Unnlate å omtale el. nevne et bestemt ubehagelig emne el. 
forhold ved å snakke om noe annet; (jf, et utenomsnakk); (jf, gå rundt grøten).  
Snakke ørene av noen – Jf, tute noen ørene fulle; (jf, lukke ørene for noe).  
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Snakkes – Brukes ved avslutning av en samtale når man avtaler å møtes igjen; ser deg 
senere; ha det bra så lenge; (jf, vi snakkes); (jf, tale noens / noes sak). 
Snakket går (om noen / noe) – Mange mennesker snakker el. sladrer om noen / noe; 
folk prater om noe / noe; (jf, ordet går); (jf, ha dårlig ord på seg).  
Snappe / gjespe etter været – Søke å få pust (under anstrengelse el. opphisselse). 
Snappe etter luft – Hive etter pusten; (jf, snappe / gjespe etter været). 
Snappe noe foran nesen på noen – Rive til seg el. få tak i noe like før en annen. 
Snappe opp noe – (Tilfeldig) få fatt i en nyhet el. hemmelighet; fange opp noe.  
Snart sagt / tulipaner finnes i snart sagt alle hager – Man kan nesten si; omtrent. 
Snegle seg av sted – Gå el. bevege seg ytterst langsomt, (f eks. tiden el. trafikken). 
Snevre grenser / rammer – Begrensede muligheter; lite spillerom; (jf, et spillerom).  
Snike noe inn bakdøren – 1. Snike noe inn i huset, (ulovlig) 2. oppnå el. innføre noe 
indirekte el. i det skjulte, (særlig om politiske beslutninger). 
Snikksnakk – 1. Uforpliktende og overflødig snakk 2. brukes som avvisende svar på 
noe som oppfattes som misvisende el. galt; sludder og vrøvl. 
Snipp, snapp, snute – 1. Brukes som avslutningsformular i eventyr 2. brukes for å gi 
uttrykk for at en aktivitet el. et forsøk er over el. avviklet, (fordi det ikke gikk bra). 
Sno / snurre noen rundt lillefingeren – Besnære noen så vedkommende gjør hva man 
ønsker, (med sjarm el. smiger); rå med noen som man vil; (jf, gi noen fingeren). 
Sno seg (frem) – 1. Åle seg frem, (fysisk) 2. opptre lurt el. behendig, og klare seg. 
Snorrett / byen har snorrette gater – Rett som en (stram) snor. 
Snu (helt) om – 1. Forandre seg (totalt) (som person) 2. skifte mening; forandre 
fremgangsmåte; (jf, vende opp ned på noe); (jf, snu på flisa). 
Snu / dreie 180 grader – 1. Endres el. endre til det motsatte el. noe helt annet enn før 
2. forandre mening el. holdning totalt; (jf, en kuvending). 
Snu bunken – Jf, vende bunken; (jf, begynne på ny frisk); (jf, ligge øverst i bunken). 
Snu døgnet – Sove om dagen og være oppe (og arbeide) om natten. 
Snu godsiden til – Være positiv, blid el. imøtekommende, (og slett ikke sur el. tverr). 
Snu hver stein / vi skal snu hver stein for å komme til bunns i saken – Undersøke el. 
belyse hver detalj; ikke la noe være uprøvd; (jf, hver stein skal snus). 
Snu kappen etter vinden – Være opportunistisk; slutte opp om det som for tiden er 
mest populært; endre mening etter den situasjon man er i. 
Snu noe på hodet – 1. Vende opp ned på noe 2. gi en forvrengt fremstilling av noe.  
Snu og vende hver femøre – Være svært sparsommelig el. gjerrig; nøye overveie hver 
utgift; (jf, spare på skillingen og la daleren / dollaren gå / rulle). 
Snu og vende på alt / alle ting – Saumfare; være kritisk; (jf, vri og vrenge på alt).  
Snu og vende på noe – Overveie (og ev. diskutere) noe lenge, betraktet fra forskjellige 
synsvinkler; (jf, hvordan man enn snur og vender på det). 
Snu opp ned på noe – Endre noe fullstendig; omkalfatre noe; endevende noe. 
Snu på en femøre / snu på femøren – 1. Snu på svært liten plass, (bil); være flink til å 
manøvrere 2. skifte mening radikalt el. endre humør fra det ene øyeblikk til det andre. 
Snu på flisa – Prøve en ny fremgangsmåte el. annen metode; (jf, starte på ny frisk). 
Snu på hælen – 1.  Snu brått og besluttsomt; tverrvende 2. ombestemme seg, (og 
handle deretter); (jf, vende om på hælen); (jf, komme på bedre / andre tanker).  
Snu på skillingen – Jf, snu og vende hver femøre; (jf, knipe på skillingen). 
Snu ryggen til noen – 1. Snu seg med ryggen mot noen som uttrykk for sinne el. 
oppgitthet 2. avvise, svikte noen; ikke ville ha mer med noen å gjøre, (jf, vende noen 
ryggen); (jf, la noen seile sin egen sjø); (jf, snu kappa etter vinden). 
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Snu saken på hodet – Jf, sette / stille noe på hodet; (jf, vri og vrenge på noe).  
Snu seg etter hvert skjørt – Kikke etter alle pene damer; (jf, en skjørtejeger).  
Snu seg i graven – Jf, vende seg / rotere i sin grav; (jf, en gravrøst). 
Snu seg med sola – Snu seg i samme retning som sola tilsynelatende går. 
Snu smørsiden fram – Vise sin gode og vennlige side, (for en gangs skyld). 
Snu tingene på hodet – 1. Se på tingene på en ny måte; gjøre noe annerledes enn 
vanlig 2. gi et misvisende bilde av noe; fordreie sannheten; (jf, snu opp ned på noe). 
Snu vrangsiden ut – 1. Vrenge et plagg slik at innsiden kommer ut 2. være vanskelig 
el. vrang; være ilter el. ikke til å komme nær; (jf, vende vrangen ut).    
Snuble – 1. Komme ut av balanse el. falle 2. begå et feiltrinn el. være uheldig med en 
handling el. oppgave; (jf, på stående fot); (jf, være stø som fjell). 
Snuble i ordene / hun snakker så fort at hun snubler i ordene – Uttale ordene 
unøyaktig el. feilaktig pga. iver el. forvirring, så det er vanskelig å forstå det som sies. 
Snuble over noe – Tilfeldig komme over noe; ved et hell få tak i el. kjøpe noe 
attraktivt, evt. billig; (jf, komme rekende på en fjøl); (jf, gjøre et kupp). 
Snublende nær / partene er snublende nær et forlik – Jf, være / ligge snublende nær. 
Snurpe / snerpe munnen sammen – Trekke munnen sammen (i rynker), som tegn på 
forargelse el. motvilje; (jf, en snerpe); (jf, rynke på nesen (av noen / noe)). 
Snurrepiperier – Jf, et snurrepiperi; (jf, dikkedarer); (jf, en petimeter). 
Snuse i andres saker – Jf, stikke nesen sin (opp)i noe; (jf, ha nese for noe). 
Snuse opp noe – Oppspore noe; finne noe; (jf, få fingrene i noe). 
Snuse på noe – 1. Lukte på noe 2. se på og vurdere noe (for evt. kjøp) 3. drive 
hemmelige undersøkelser av noe, (jf, få snusen i noe); (jf, holde snuten fra noe).   
Snuse på noen / RBK snuser faktisk på Zlatan – 1. Spionere på noen 2. vurdere noen 
for evt. tilsettelse el. kjøp, (f eks. en proffspiller); (jf, en snushane). 
Snuske til seg noe – Få tak i noe på en ufin el. uhederlig måte; (jf, fare med snusk). 
Snylte på noen / noe – 1. Leve på og få næring fra en annen organisme 2. dra nytte av 
andre uten å gjøre noe til gjengjeld; la andre forsørge seg; (jf, en snyltegjest). 
Snyte noen for konfekten – Frata noen (favoritten) seieren el. gevinsten.  
Snøballen begynner å rulle – Noe utvikler seg raskt; noe tiltar i omfang; noe baller på 
seg; (jf, en snøballeffekt); (jf, få snøballen til å rulle). 
Snøen som falt i fjor – Brukes om det som nå er forsvunnet, glemt el. uten interesse; 
det som hører el. bør høre fortiden til; (jf, snakke om snøen som falt i). 
Snør og tårer – Brukes om gråt og sorg el. savn og forsakelse; (jf, koste snør og tårer); 
(jf, gråt og tenners gnissel); (jf, det var så snørr og tårer rant). 
Snøre seg til / nå begynner det virkelig å snøre seg til – Bli virkelig alvor; bli 
vanskeligere; (jf, nettet snører seg sammen om noen); (jf, spisse seg til). 
Snøre sekken / SIF greide endelig å snøre sekken (2) – 1. Knytte igjen sekken, (og gå 
sin vei 2. greie å vinne en kamp el. avgjøre en strid fra en overlegen posisjon. 
Sogne / sokne til / hun sogner til Riksmålsforbundet – Høre til; høre hjemme i. 
Sole seg – 1. Oppholde seg i sollyset, (særlig for å bli brun) 2. nyte egen suksess el. 
andres beundring; (jf, være brun som en neger); (jf, slå seg på brystet). 
Sole seg i glansen av noen / noe – Nyte oppmerksomheten el. berømmelsen av egen 
el. andres innsats el. prestasjoner, (ofte sammen med en annen hovedperson). 
Sole seg i sin egen fortreffelighet – Tydelig vise sin tilfredshet med seg selv og det 
man har oppnådd; (jf, sole seg i sin egen glans); (jf, skifte sol og vind (mellom noen)).  
Sole seg i sin egen glans / treneren satt der og solte seg i sin egen glans – Tydelig vise 
at man er fornøyd med seg selv; nyte sin egen berømmelse el. hyllest.  
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Solen går ned for noen / noe / solen er i ferd med å gå ned for smelteverket – Det 
nærmer seg slutten for noen / noe; (jf, synge på siste verset). 
Som (det) seg hør og bør – Slik som skikk og bruk er; som rett og rimelig er; sånn 
som man bør gjøre; (jf, som det sømmer seg); (jf, sin vane tro). 
Som aldri før / reiseglade fyller flyene som aldri før / nordmenn smugler snus som 
aldr før – Brukes forsterkende i slutten av en setning; i stor grad; veldig mye.  
Som bare det / det er så glatt som bare det / han løp som bare det – Forsterkende 
uttrykk i slutten av en setning; til gangs; veldig; (jf, så det holder). 
Som bare fanden / jeg elsker henne som bare fanden (1) / han skyter mål som bare 
fanden (3) – 1. Brukes som forsterkende kraftuttrykk; noe inn i helvete 2. på en dårlig 
måte; overhodet ikke 3. på en svært dyktig måte; forbannet godt.  
Som bare fy – Jf, som bare det; (jf, i stor stil); (jf, som bare rakkeren). 
Som bare nøkken / båten lekker som bare nøkken – Jf, som bare fanden. 
Som bare pokker – Jf, pokker; (jf, det var som bare fanken / pokker(en). 
Som bare rakkeren / breene smelter som bare rakkeren – Jf, som bare fanden. 
Som besatt – Jf, være som besatt; (jf, være besatt av noen / noe). 
Som dagen er lang / babyen er snill som dagen er lang – Hele tiden; veldig. 
Som den mest naturlige ting i verden – 1. Med den største letthet; ubesværet; som om 
det var dagligdags 2. uten å skjemmes el. være flau; uten å fortrekke en mine; (jf, med 
den største selvfølgelighet), (jf, utakk er verdens lønn); (jf, verden vil bedras). 
Som det faller seg – Som det passer; avhengig av det som skjer el. er naturlig. 
Som det heter / som det heter hos Ibsen (2) – 1. Som man sier; som man ofte hører 2. 
som det sies el. utrykkes hos / av noen, (f eks. dikteren); som det lyder, (i sangen). 
Som det sømmer seg – I overensstemmelse med gjeldende normer for hva som er 
sosialt el. moralsk passende; (jf, man får ta skikken der man kommer). 
Som det så smukt heter – Som man gjerne sier; som man så vakkert uttrykker det.  
Som en drøm – Ualminnelig godt el. flott; (jf, en drøm); (jf gå som en drøm). 
Som en elefant i et glassmagasin – (Oppføre seg) klosset, taktløst, uheldig el. uten 
finfølelse; (jf, gjøre en mygg til en elefant); (jf, ha husk som en elefant). 
Som en fisk i vannet – Veltilpass; i sitt rette element; (jf, trives som fisken i vannet). 
Som en fisk på land – Tydelig plaget; utilpass; se dum el. oppgitt ut. 
Som en gal / jeg spekulerte som en gal på hva jeg skulle gjøre – Intenst; kraftig; 
desperat; som besatt; (jf, bli / være vill og gal); (jf, være vill etter noen / noe).  
Som en gave fra oven – Som en uventet, men ytterst kjærkommen begivenhet el. 
hendelse; (jf, en gave fra himmelen); (jf, ha store talegaver). 
Som en gud / han spiller som en gud (2) – 1. Som noen var en gud, (f eks. tilbe noen) 
2. (gjøre noe) på en ualminnelig god måte; (jf, en gud); (jf, det skal gudene vite). 
Som en ku i havsnød – Jf, se ut / kave som en ku i havsnød; (ikke lide noen nød). 
Som en ku på glattisen – Brukes om en person som er særlig klosset el. ubehjelpelig (i 
en bestemt situasjon); (jf, være ute av stand til noe). 
Som en lukket bok – Jf, noe er (som) en lukket bok (for noen); (jf, som en åpen bok). 
Som en lus mellom to negler – Jf, føle seg som en lus mellom to negler. 
Som en lus på en tjærekost – Uhyre langsomt; forferdelig sakte; (jf, i lusefart). 
Som en løpeild – Svært hurtig; (jf, bre seg som en løpeild); (som ild i tørt gress). 
Som en løve i bur – Rastløs el. utålmodig; (jf, gå fram og tilbake som en løve i bur). 
Som en pil – I full fart, svært raskt; (jf, løpe som en pil); (også, fare av sted som en p).  
Som en skjebnens ironi – Jf, en skjebnens ironi; (jf, ved et skjebnens lune). 
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Som en tyv om natten – Uten at noen har lagt merke til noe el. fått vite noe; på 
overrumplende el. lyssky vis; (jf, stjele seg til noe); (jf, stjele som en ravn). 
Som en vind – Svært rask; svært snar; (jf, så rask som et lyn). 
Som en åpen bok – Jf, være som en åpen bok; (jf, som en lukket bok).  
Som erter av en sekk / blødmene kom som erter av en sekk – I rask rekkefølge; fort 
vekk; (jf, på løpende bånd); (jf, som perler på en snor).   
Som et knappenålshode / ikke større enn et knappenålshode / et knappenålshode er 
nok – Brukes for å beskrive noe som er svært lite el. smått, (størrelse el. mengde). 
Som et olja lyn – (Fare av sted / forsvinne) i rasende fart; lynraskt; (jf, komme som 
lyn fra klar himmel); (jf, som en vind); (jf, som dugg for sol). 
Som et piska skinn – Hektisk; i stor travelhet; (jf, løpe som et piska skinn). 
Som et svin / hun kjører som et svin – Brukes forsterkende; veldig; enormt, (jf, være 
full som et svin); (jf, kaste perler for svinn); (jf, drikke som et svin). 
Som falt ned fra skyene – Svært forundret; helt himmelfallen; (jf, som falt ned fra 
skyene); (jf, sveve på en lyserød sky); (jf, se ut som man er falt ned fra månen). 
Som far så sønn / som mor så datter – Brukes for å uttrykke at eplet ikke faller langt 
fra stammen, (f eks. om egenskaper el. yrkesvalg); (jf, være sin fars sønn). 
Som fisken i vannet – Jf, trives som fisken i vannet; (jf, ha det som fisken i vannet). 
Som forslår – Som virkelig hjelper; som monner tilgangs; (jf, så det forslår). 
Som fot i hose – Svært enkelt el. uten vanskeligheter; (jf, gå som fot i hose). 
Som få / hun er snill som få – Ekstraordinær; spesiell; mer enn vanlig. 
Som gjedda i sivet / spissen lurte som gjedda i sivet – På vakt; alltid beredt til å slå til. 
Som gud glemte – Jf, stedet som gud glemte; (jf, et gudsforlatt sted.  
Som går i to sko – Som finnes blant mennesker; (jf, det største fjols som går i to sko).  
Som går på to bein – Jf, den største idiot som går på to bein; (jf, som går i to sko). 
Som hakka møkk – Fort (unna); i store mengder; (jf, selge / gå som hakka møkk). 
Som hogd i stein – Kort og fyndig; (jf, hogd i stein); (jf, ikke være hogd i stein). 
Som hun hadde fanden / styggen selv i helene – Løpe veldig fort; ha det svært travelt. 
Som hånd i hanske – Jf, passe som hånd i hanske; (jf, ta hansken opp). 
Som ikke det var nok – Attpåtil; enn videre; på toppen av det hele; i tillegg, (til det 
andre negative); (jf, nok er nok); (jf, nok om det). 
Som ild i tørt gress – Svært fort; som en løpeild; (jf, spre seg som ild i tørt gress). 
Som ild og vann – Jf, være så forskjellig som ild og vann. 
Som ingenting / Sverige ble feid overende som ingenting – Svært lett; uten det minste 
besvær el. anstrengelse; (jf, være så lett som ingenting); (jf, late som ingenting). 
Som jeg skulle gjort det selv – Brukes for å uttrykke at man synes noe er (blitt) svært 
bra el. fornuftig håndtert; veldig bra; (jf, enhver er seg selv nærmest) 
Som jeg skulle ha sagt det selv – Brukes for å uttrykke støtte til et utsagn; det er helt i 
overensstemmende med mitt syn el. min oppfatning; (jf, som jeg skulle gjort det selv). 
Som jeg står og går / jeg kommer som jeg står og går – Som jeg er; uten å gjøre noen 
anstrengelser, (f eks. å kle seg om); (jf, ikke legge to pinner i kors). 
Som julekvelden på kjerringa – Jf, komme som julekvelden på kjerringa. 
Som kjepper i hjul / det går som kjepper i hjul – Svært fort; i ett kjør; uten 
vanskeligheter; (jf, gå som kjepper i hjul); (jf, stikke kjepper i hjulet for noen / noe). 
Som kjerringa mot strømmen – Jf, være (som) kjerringa mot strømmen; (jf, reise k.). 
Som ku i en grønn eng / som kua i den grønne eng – Jf, ha det som en ku i en g. e. 
Som landet ligger – Som sitasjonen nå er; (jf, vite / skjønne hvordan landet ligger). 
Som lyn fra klar himmel – Jf, komme som lyn fra klar himmel. 
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Som lyn og torden / hesten kom mot oss som lyn og torden – Hurtig, voldsomt og 
overrumplende; (jf, med lynets hastighet); (jf, tordne). 
Som man har livet til låns – 1. Av alle krefter; for livet 2. jf, med livet til låns.  
Som man reder, så ligger mann – Jf, ligge som man har redet; (jf, ligge flat). 
Som man roper i skogen får man svar – Man kan vente samme opptreden el. høflighet 
av sine omgivelser som man selv presterer; man får den behandling man har gjort seg 
fortjent til; (jf, betale med samme mynt); (jf, få svar på tiltale). 
Som man sår, skal man høste – Man får den skjebne man har gjort seg fortjent til; det 
man gjør el. foretar seg har sine konsekvenser; (jf, som man reder, så ligger man). 
Som man var betalt for det / hun skravler som hun var betalt for det – Enormt; i store 
mengder; i ett kjør; (jf, i det vide og det brede); (jf, så det forslår).  
Som med en munn / nei lød det fra alle, som med en munn – I full enighet; som det 
var en person; unisont; (jf, to sjeler, én tanke); (jf, i samlet tropp / flokk).  
Som merra den blinde – I vilske; voldsomt; tankeløst; (jf, lyve som merra den blinde). 
Som natt og dag – Jf, være som natt og dag; (jf, være så forskjellig som ild og vann). 
Som noen / hun er norsk som noen – Særdeles; veldig; (jf, god som noen). 
Som perler på en snor – I stort antall og regelmessig orden; (jf, på rekke og rad).  
Som plommen i egget – Jf, ha det som plommen i egget; (jf, et columbi egg). 
Som rammet av lynet – Jf, stanse / stå som rammet av lynet. 
Som sagt, så gjort – Brukes for å uttrykke at noe ble utført slik som det nettopp var 
blitt nevnt; slik som det ble sagt, ble det gjort; (jf, gå fra ord til handling).  
Som seg hør og bør – Jf, som (det) seg hør og bør; (jf, som det sømmer seg). 
Som sendt fra himmelen – Som uventet og gledelig hjelp i ytterste nød; (jf, komme 
som en gave fra himmelen); (jf, komme som kallet).  
Som sier seks / vi er på en rangel som sier seks – Jf, så det sier seks.  
Som sild i tønne – Svært tett sammen; (jf, stå som sild i tønne). 
Som skrevet står – Som det står i en bestemt, kjent tekst, (ofte i bibelen).  
Som skutt ut av en kanon – Svært hurtig; i rasende fart; uten den minste nøling. 
Som sluppet ut av en sekk / mørket kom som sluppet ut av en sekk – Plutselig el. 
voldsomt; uten forvarsel; i stor mengde; (jf, før man / vi vet ordet av det). 
Som styggen sjøl – Som selveste djevelen; som fanden selv; (jf, som bare fanden).  
Som sunket i jorda – Sporløst forsvunnet, evt. på mystisk vis; umulig å finne; (jf, 
være borte som en sviske); (jf, synke i jorda); (jf, falle i dårlig jord).  
Som tatt rett ut av noens hjerte – Helt i samsvar med noens dyptfølte ønske el. 
holdning; (jf, etter noens hjerte); (jf, være etter noen smak). 
Som tenkes kan / vi fikk den verste start som tenkes kan -- Som det overhodet er 
mulig å forestille seg; (jf, alle mulige og umulige); (jf alt mellom himmel og jord). 
Som troll av eske – Svært hurtig og plutselig; uten forvarsel, (f eks. fare opp el. 
komme, (ofte på en komisk måte)); (jf, gå troll i ord); (jf et troll). 
Som tusan (sve) – Jf, det var som tusan; (jf, det er som utgjort / var da (som) utgjort). 
Som varm kniv i smør / han skar gjennom forsvaret som varm kniv i smør – Svært 
enkelt; raskt og uten problemer; glatt; (jf, jammen sa jeg smør). 
Som ved et trylleslag / støyen stoppet som ved et trylleslag – Helt plutselig og 
overraskende; (jf, en tryllekunstner); (jf, jeg kan jo ikke trylle heller). 
Som ved et under – Helt mirakuløst; uforståelig; helt utrolig; (jf, et mirakel).  
Som ville faen / helvete / fisken bet som ville faen – Forsterkende uttrykk; som bare 
det; veldig; enormt; (jf, være helt vilt); (jf, av den annen verden). 
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Som vinden blåser / han skifter tilslutning som vinden blåser – Uten plan eller 
mønster; tilfeldig; (jf, det er med ham som vinden blåser). 
Som å bære havre til (en) død hest / å stimulere bibliotekene er som å bære havre til 
en død hest – Brukes om noe som er fullstendig bortkastet el. helt idiotisk. 
Som å få en bøtte kaldt vann i hodet – Brukes for å uttrykke en uventet avvisning el. 
en enorm skuffelse; (jf, få seg en kalddusj); (jf, ha is i magen).  
Som å komme til en annen verden – Komme til et sted el. en virkelighet som er helt 
annerledes; være snakk om noe helt annet; (jf, det er en verden til forskjell).   
Som å pisse i buksa for å holde varmen – Brukes om noe som er dumt el. lite 
gjennomtenkt, og som bare gir en kortvarig el. skadelig virkning. 
Som å pisse i motvind – Brukes for å uttrykke at noe er kronglete el. helt idiotisk. 
Som å sammenligne epler og pærer – Brukes for å påpeke en helt urimelig 
sammenligning, (pga. alt for store forskjeller i grunnleggende egenskaper).  
Som å skvette vann på gåsa – Jf, det er som å skvette vann på gåsa. 
Som å snakke til veggen – Uten å gjøre det minste inntrykk, (på den det er myntet på); 
virkningsløst, forgjeves; (jf, det er som å snakke til veggen).  
Som å stjele sukkertøy fra unger – Svært lett el. enkelt; helt uproblematisk. 
Sommer som vinter – Hele året; uansett vær og føreforhold; (jf, år og dag). 
Sondere terrenget – Undersøke hvordan noe forholder seg; vurdere situasjonen; (jf, 
stikke fingeren i jorda); (jf, se hvilken vei vinden blåser). 
Sope inn penger – Tjene svært mye penger; tjene grovt; (jf, håve inn). 
Sorgen og gleden de vandrer til hope – Brukes som uttrykk for livets kontraster; 
opplevelsen av medgang og motgang, lykke og ulykke gjennom livet. 
Sove bort tiden – Spille el. sløse bort tiden (ved å sove); (jf, gjøre natt til dag). 
Sove de rettferdiges søvn – Sove godt; sove rolig og med god samvittighet. 
Sove en tornerosesøvn – Jf, en tornerosesøvn; (jf, bli vekket av sin tornerosesøvn). 
Sove godt om natta / nå kan jeg endelig sove godt om natta (2) – 1. Sove i dyp søvn 2. 
ikke lenger engste seg el. være urolig; (jf, ha god / ren samvittighet). 
Sove i timen / bransjen har sovet i timen – Unnlate å være oppmerksom el. gripe inn 
på et tidspunkt hvor det var nødvendig; ikke følge med utviklingen. 
Sove middag – Ta seg en lur (kort søvn) etter middag; (jf, hvile middag). 
Sove på det / jeg må sove på det – Overveie noe og vente med å ta beslutning, (til 
neste dag eller om et par dager); vurdere noe nærmere; (jf, tenke så det knaker).   
Sove på sitt grønne øre – Sove godt; (jf, sove som en stein). 
Sove som en engel / barnet sov som en engel da vi kom hjem – Sove trygt og godt. 
Sove som en lensmann – Jf, en lensmannssøvn; (jf, være våken). 
Sove som en stein – Sove tungt, (og knapt reagere på høy lyd). 
Sove som et barn – Sove trygt og godt; sove sin uskyldige søvn. 
Sove som et murmeldyr – Sove dypt og lenge, (person), (ofte av latskap). 
Sove som høna på vaglen – Sove svært lett, (og evt. glippe med øynene). 
Sove ut – Sove så lenge at man våkner frisk og utvilt; (jf, ta igjen det forsømte). 
Sove ut rusen – Ligge til man blir edru, (og våkner i noenlunde god form). 
Sovne bort / beinet mitt har sovnet bort – Dovne bort; miste følelsen.  
Sovne inn / hun sovnet stille inn (2) – 1. Sovne; falle i søvn 2. dø (rolig); utånde.  
Spanske seg – 1. Gå stiv og stram; sprade 2. gjøre seg viktig; blære seg; briske seg; 
(jf, så spansk som en greve); (jf, ta en spansk en). 
Spar deg – 1. Spar deg bryderiet el. innsatsen 2. ikke forsøk deg; la være. 
Spar meg / spar meg for dine morsomheter – Skån meg; la meg være forskånet for. 
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Spare noen for noe – Skåne noen for noe; frita noen for noe; (jf, holde sin hånd over). 
Spare på kruttet – 1. Ta det rolig; beherske seg 2. spare på kreftene 3. ikke komme 
med kritikk el. handle aggressivt før det rette øyeblikk er kommet; (jf, ikke spare på 
kruttet); (jf, holde kruttet tørt); (jf, skyte med løst krutt / løskrutt). 
Spare på skillingen og la daleren / dollaren gå / rulle – Være sparsommelig el. 
påholden med små utgifter, men ødsel med store ting; spare i smått men sløse i stort. 
Spare seg sine ord / du kan bare spare deg dine ord – Gi opp å si noe, da det likevel er 
forgjeves, (ingen vil likevel gjøre som noen sier); (jf, klappe sammen). 
Spare seg til fant – Være så sparsommelig og forsiktig at det går alvorlig ut over 
økonomien el. forretningen; (jf, drikke seg til fant); (jf, en fant). 
Sparke ballen i gang – 1. Stare kampen med et spark på ballen 2. jf, sparke noe i gang. 
Sparke ballen over til noen – 1. Sentre til noen 2. overlate initiativet el. ansvaret til 
noen; (jf, spille ballen videre / tilbake); (jf, ha baller). 
Sparke i grusen – Være utålmodig; vente på å få begynne el. starte; (jf, et spark).  
Sparke inn åpne dører – Jf, slå inn åpne dører; (jf, døren er / står åpen).  
Sparke noe i gang – 1. Starte noe; sette i gang noe 2. sette fart på noe. 
Sparke noen på leggen – 1. Sparke noen på leggen i fotball 2. kritisere noen; komme 
med provoserende el. spydige kommentarer; (jf, gi noen et spark); (jf, et spark).  
Sparke noen på skinneleggen – 1. Sparke noen på forsiden av leggen 2. ramme noen 
der det gjør mest vondt; straffe el. kritisere noen. 
Sparke noen som ligger nede – Oppføre seg dårlig el. nedlatende overfor noen som 
allerede har det vondt el. befinner seg i en vanskelig situasjon; (jf, strø salt i såret). 
Speke sitt kjød (kjøtt) – Leve asketisk; avstå fra nytelser; (jf, en selvplager). 
Spenne / sette kråkefot på noen – Jf, spenne bein under noen; (jf en kråkefot).  
Spenne bein(krok) for noen / noe – 1. Jf, spenne bein under noen 2. legge hindringer i 
veien for noen; søke å spolere noe en annen arbeider med; (jf, et beinspark). 
Spenne bein under noen – Sette beinet sitt frem slik at en annen snubler. 
Spenne buen for høyt – 1. Stille for store krav el. forventninger; gå over rimelighetens 
grenser 2. påta seg for mye, (mer enn man kan klare); (jf, gape for høyt). 
Spenne inn livreima – Leve mer nøysomt; innskrenke forbruket; spare; (jf, leve 
spartansk); (jf, leve i trange kår); (jf, leve fra hånd til munn). 
Spenne krok for noen – Jf, spenne bein under noen; (jf, spenne kråkefot på noen). 
Spenne noen på pinebenken – La noen vente i pinefull el. nervepirrende spenning el. 
uvisshet, (f eks. om en avgjørelse); (jf, holde noen på pinebenken). 
Sperre øynene opp / opp gluggene – 1. Stirre 2. bli overrasket, forbløffe el. 
himmelfallen; (jf, gjøre store øyne); (jf, en glugge / gluggene).   
Spikke fliser – 1. Med kniv skjære fliser av et trestykke 2. henge seg opp i bagateller; 
pirke på detaljer; (jf, et hårkløyveri); (jf, en flisespikker). 
Spile opp øynene – Åpne øynene vidåpent; sperre opp øynene, (særlig som uttrykk for 
beundring el. overraskelse); (jf, gjøre store øyne); (jf, åpne øynene). 
Spille / drive dobbeltspill – Opptre tvetydig, uærlig el. bedragersk; (jf, føre noen bak 
lyset); (jf, ri to hester); (jf, vende opp ned på noe). 
Spille / slå på noen strenger – Appellere til og utnytte en bestemt følelse, innstilling 
el. svakhet hos en annen part for å oppnå dennes aksept el. tilslutning. 
Spille / synge fra bladet – Spille / synge direkte fra noteblad el. manuskript, uten å ha 
øvd på forhånd; (jf, ikke ha en tone i livet); (jf, synge på siste verset).  
Spille annenfiolin – Være i en underordnet posisjon i forhold til andre; ha en mindre 
fremtredende rolle; (jf, spille førstefiolin); (jf, sette noen i skyggen).   
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Spille bajas – Prøve å more andre ved å oppføre seg komisk el. gjøre seg til latter; 
være klovn; (jf, gjøre ablegøyer); (jf, lage show).      
Spille ball i hatt med noen – Utklasse noen; være motstanderen helt overlegen.  
Spille ball med noen / noe – Erte el. leke med noen; behandle noen / noe etter 
forgodtbefinnende; (jf, bli / være en kasteball (for noen / noe). 
Spille ballen videre – Overlate initiativet el. ansvaret til en annen; (jf, sparke ballen 
over til noen); (jf, overlate tøylene til noen); (jf ta mannen i stedet for ballen). 
Spille den forfulgte uskyldighet – Fremstille seg selv som fullstendig uskyldig el. 
plettfri; (jf, være uskyldig som et barn i mors liv); (jf, toe sine hender). 
Spille en avgjørende / stor rolle (for noen / noe) – Være av avgjørende / stor 
betydning (for noen / noe); være svært viktig (for noen / noe). 
Spille en hovedrolle – Ha en spesielt viktig funksjon; ha overordnet betydning. 
Spille en rolle – Være av betydning el. viktighet for oppfattelsen el. forløpet og 
utfallet av en sak; (jf, ikke spille noen rolle); (jf, ha en finger med i spillet). 
Spille en underordnet rolle (for noen / noe) – Være av svært liten betydning; være 
relativt uvesentlig (for noen / noe); (jf, ikke ha noe å si).  
Spille fallitt – Ikke innfri forventningene; mislykkes; lide nederlag. 
Spille for galleriet – 1. Opptre teatralsk el. hyklersk for å behage noen el. vinne 
sympati 2. appellere til tilhørerne på en grov el. tilgjort måte; (jf, et spill for galleriet).  
Spille førstefiolin – Være i en fremtredende el. overordnet posisjon; ha en 
dominerende el. ledende rolle; (jf, slå an tonen); (jf, spille annenfiolin).  
Spille hasard (med noe) – Sette noe verdifullt på spill i en risikobetont aktivitet; ta en 
stor sjanse; (jf, satse alt på ett terningkast); (jf, ta en pokersjanse); (jf, en hasard). 
Spille høyt spill – Foreta seg noe sjansebetont; løpe en stor og unødig risiko; (også, 
drive (et) høyt spill); (jf, et høyt spill / høyt spill); (jf, noe står på spill).  
Spille klovn / Statsministeren sang og spilte klovn – Oppføre seg (ufrivillig) komisk. 
Spille komedie - Gi uttrykk for andre følelser el. synspunkter enn dem man i 
virkeligheten har; forestille seg; hykle; (jf, legge ansiktet i de rette folder).  
Spille liten rolle – Ha liten betydning; være uvesentlig; (jf, det / noe spiller ingen r). 
Spille martyr / hun liker å spille martyr – Fremstille seg som et uskyldig offer; 
fremstå som den lidende; (jf, et slaktoffer); (jf, en hakkekylling). 
Spille med hjerte utenpå drakten – Jf, ha hjertet utenpå drakta; (jf, blø for drakta). 
Spille med musklene – 1. Vise sin (fysiske) styrke; stramme og slakke musklene 2. 
bruke sin makt el. innflytelse; (jf, vise muskler); (jf, ha muskler av stål). 
Spille med skjulte kort – Være hemmelighetsfull el. uærlig mht det man foretar seg. 
Spille med sordin – 1. Bruke en innretning til å dempe klangen på et 
musikkinstrument 2. opptre diskré; vise tilbakeholdenhet; oppføre seg el. uttrykke seg 
(mer) dempet. 
Spille med åpne kort – Være åpen og ærlig mht det man foretar seg; ikke legge skjul 
på noe; (jf, legge kortene på bordet); (jf, holde kortene tett inntil kroppen / brystet). 
Spille noe / vi må ikke spille tiden med snakk – Kaste el. sløse bort; forspille noe.  
Spille noen et puss – Jf, noen / noe spiller noen et puss; (jf, gjøre noen et pek). 
Spille noen noe i hendene / spille noe i hendene på noen – La noen få noe ved et 
tilfelle; skaffe noen noe på snedig vis; (jf, få noe for en billig penge). 
Spille noen ut mot hverandre – Bevisst skape splid el. motsetningsforhold mellom to, 
el. flere parter; sette noen opp mot hverandre; (jf, sette ondt blod mellom noen). 
Spille noen ut over sidelinjen – Sette noen ut av spill; sørge for at noen må stå utenfor 
el. ikke får involvert seg, (jf, spille seg selv ut over sidelinjen). 
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Spille på de nasjonale strenger – Spille på nasjonalfølelsen; bruke romantiske el. 
sentimentale virkemidler; (jf, slå på de nasjonale strenger). 
Spille på flere hester – Satse på flere muligheter samtidig; (jf, holde på to / flere 
hester); (jf, satse på feil hest); (jf, ta skjebnen i egne hender). 
Spille på harpe – 1. Spille på strengeinstrumentet harpe 2. være død, (og befinne seg 
blant englene i himmelen, som ofte fremstilles spillende på harpe). 
Spille på hele registret – Utfolde seg; utnytte alle muligheter, evt. for å oppnå noe. 
Spille på lag – 1. Konkurrere på samme lag 2. samarbeide; hjelpe el. støtte hverandre. 
Spille på mange strenger / alle strengene – Ha og anvende sine mange forskjellige 
talent og virkemidler; være allsidig; (jf, ha flere strenger å spille på). 
Spille på noe / han er flink til å spille på sjarmen – Bevisst bruke el. utnytte noe for å 
oppnå et godt resultat el. en bestemt virkning, (f eks. en svakhet hos motstanderen).  
Spille på slurva – Kneppe på underleppa med en finger mens man gir lyd el. nynner, 
(oftest på babyer); (jf, slenge med leppa); (jf, være på alles lepper). 
Spille på to / flere hester – Jf, holde på to / flere hester; (jf, arbeide som en hest).  
Spille seg selv ut over sidelinjen – Sette seg selv ut av spill; ødelegge for seg selv, slik 
av man må stå utenfor el. ikke får involvert seg; (jf, stå på sidelinjen).  
Spille seg varm / nå ha laget spilt seg varm, og kjemper bedre – Komme godt i gang 
med en aktivitet etter en treg start; (jf, snakke seg varm); (jf, få fart på fillene). 
Spille sine kort dårlig – 1. Ikke utnytte sine evner el. muligheter på en god måte 2. 
ikke lykkes i å sette sitt preg på begivenhetenes gang; (jf, forvalte sitt pund). 
Spille sine kort godt / klokt – 1. Utnytte sine evner og muligheter godt / klokt, (til å 
oppfylle sine ønsker el. nå sine mål) 2. vite å benytte de sjanser som byr seg; være 
dyktig til å sette sitt preg på begivenhetenes gang; (jf, ha / få overtaket). 
Spille skjorta av noen – Overgå noen; være noen knusende overlegen; (jf, koste 
skjorta); (jf, ta rotta på noen); (jf, kjøre over noen). 
Spille skuespill – 1. Fremføre et dramatisk verk for publikum 2. forestille seg; vise en 
adferd som skjuler ens egentlige holdning, følelse el. hensikt; (jf, spille for galleriet). 
Spille spillet / spille noens spill – Delta i noe på de gitte el. andres betingelser.  
Spille statistens / statistenes rolle – Være helt under underlegen; ikke sette sitt preg på 
et forløp el. en begivenhet, (ofte konkurranse); (jf, en statist).  
Spille storkar – 1. Opptre så overlegent og overdrevent selvtilfreds at det virker 
narraktig 2. være flott, raus og slå om seg med penger; (jf, en storkar). 
Spille teater – 1. Opptre som (yrkes)skuespiller 2. opptre uekte el. påtatt for å gi et 
falskt inntrykk; forstille seg; overdramatisere; (jf, spille skuespill). 
Spille til fløyta går – 1. Ikke slakke av i (fotball)kampen selv om det går mot slutten, 
(og man eventuelt ligger under) 2. holde ut så lenge det er håp; nekte å gi opp.  
Spille under dekke med noen – Ha hemmelige avtaler med noen; være sammensvoren 
med noen; (jf, holde sammen i tykt og tynt); (jf, komme til dekket bord).  
Spille ut sin siste trumf / sitt siste kort – Benytte seg av siste, tilbakeholdte 
(makt)middel; gjøre et avgjørende trekk, (f eks. med en faktaopplysning). 
Spille vegg med noen – 1. Samspille med noen om noe; veksle på å argumentere for 
det samme 2. spille ballen fram og tilbake med en annen fotballspiller på samme lag.  
Spilleregler / spillets regler – 1. De regler som gjelder for et spill, en lek el. en 
konkurranse 2. de allment aksepterte (uskrevne) prinsipper el. normer for hvordan noe 
skal foregå; (f eks. demokratiets spilleregler); (jf, holde sin sti ren).  
Spillet er tapt – En part, motstander el. forbryter er tvunget til å gi opp. 
Spinke og spare – Være svært sparsommelig; legge til side det lille man kan. 
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Spinne renker (mot noen) – Jf, smi / spinne renker (mot noen). 
Spinne sammen / i hop noe – Dikte opp noe; finne på noe, (ofte for å skade noen). 
Spinne silke på noe – Få (økonomisk) fordel av noe; (jf, lage gull av gråstein). 
Spinne videre på noe – Utvikle noe; fantasere rundt noe; tvære ut noe. 
Spinnesiden – Jf, en spinneside; (jf, kvinnens eldste yrke); (jf, sverdsiden). 
Spirit – Jf, en spirit / spirit; (jf, en fighting spirit / fighting spirit). 
Spise / ete noen med øynene – Se forelsket el. lystent på noen; være forgapt i noen; 
(jf, sluke noen / noe med øynene); (jf, en lekkerbisken). 
Spise av hånden / spise av noens hånd – 1. Ete mat el. for som noen holder i hånden, 
(om dyr) 2. underordne seg noens makt, (ofte spøkende); være noen totalt hengiven.   
Spise av lasset – Stjele; urettmessig tilegne seg noe fra det man steller med. 
Spise for to – Spise svært mye; (jf, spise som en hest); (jf, arbeide for to). 
Spise hatten sin – Jf, jeg tør spise hatten min på at; (jf, ta hatten av for noen). 
Spise kirsebær med de store – Innlate seg med sine overmenn; omgås el. konkurrere 
med noen som er dyktigere el. rikere, (og gjøre som dem); (jf, bare blåbær).   
Spise sine ord – Jf, ete i seg sine ord (igjen); (jf, slenge med munnen).   
Spise som en fugl / spurv – Spise svært lite; være småspist; (jf pirke i maten). 
Spise som en hest – Spise svært mye; ha enorm matlyst; ha god appetitt. 
Spise som en tømmerhogger – Jf, spise som en hest; (jf, legge i seg). 
Spise til man sprekker – Spise seg god og mett; spise alt man orker. 
Spise ute – Spise på restaurant el. kafe; (jf, gå ut og spise); (jf, gå ut).  
Spisse formen – Trene slik at man kommer i toppform, (mot en viktig konkurranse). 
Spisse pennen – Jf, kvesse pennen; (jf, ha en kvass penn); (jf, ha en skarp tunge). 
Spisse seg til – Bli mer alvorlig, spent el. kritisk, (f eks. en konflikt); (jf, tilspisse). 
Spisse ørene / ører – 1. Rette ørene i være for å høre bedre, (om dyr) 2. lytte 
oppmerksomt; høre nøye etter; bli interessert el. nysgjerrig i hva som sies. 
Spjåke seg til / ut – Pynte seg overdrevent el. narraktig; jåle seg til.  
Spleise – 1. Skjøte, flette sammen to tau(ender) 2. forene til en enhet, (på lignende 
måte) 3. skjøte sammen penger 4. vie til et par; (jf, sveise). 
Spleise (sammen) et par – Vie et par; få et par gift; (jf, Kirsten Giftekniv). 
Splitt og hersk / splitt og hersk - metoden – Det å skaffe seg makt ved å splitte 
motstanderne el. de underordnede i innbyrdes uenige grupper, og dermed få makten 
over alle; (jf, sette noen opp mot noen); (jf, en hersker).  
Splitte mine bramseil – Brukes som mildt kraftuttrykk for å understreke overraskelse, 
forskrekkelse el. irritasjon; (jf, nå gir jeg meg levende over). 
Sporene skremmer – Erfaringene har vist at en foreslått fremgangsmåte er feil el. 
problematisk; (jf, man lærer så lenge man lever); (jf, gå i noens spor).  
Sporenstreks – 1. Uten nøling; omgående 2. rake veien; direkte mot et mål. 
 Spre / bre seg som en farsott – Brukes om et fenomen som sprer seg i et stort og 
(ofte) faretruende omfang; (jf, en farsott); (jf, gå som en farsott). 
Spre møkk om noen – Snakke nedsettende om noen; baktale noen; (jf, snakke dritt). 
Spre noe for alle vinder – Offentliggjøre noe; fortell noe vidt og bredt; fortelle noe til 
alle på en indiskré el. taktløs måte, (nyheter el. sladder); (jf, spres for alle vinder). 
Spre seg som ild i tørt gress – Spre seg svært fort, (f eks. et rykte); (jf, bre seg som en 
løpeild); (jf, bre / spre seg som en præriebrand); (jf, bre om seg). 
Spre seg som ringer i vannet – Jf, noe sprer seg som ringer i vannet. 
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Sprekke – 1. Revne, briste el. få sprekker 2. ikke greie å gjennomføre el. fullføre noe, 
(f eks. om løper el. alkoholiker) 3. ikke greie å holde på en hemmelighet; fortelle 
sannheten under press el. tortur 4. ikke greie å holde følelsene tilbake (lenger). 
Sprekke nullen / endelig sprakk nullen – Få det første målet, (i fotball). 
Sprekke som en ballong – Ikke greie å fullføre; gå tom for krefter, (idrett). 
Sprekke som en boble / planen sprakk som en boble (1) – 1. Bli knust; ikke bli noe av, 
(pga. manglende realisme) 2. ikke makte å fullføre; gå helt tom for krefter, (idrett).  
Sprelle i nettet / garnet – Ha blitt fanget el. avslørt og forgjeves prøve å finne en utvei.  
Sprenge en grense / sine grenser – Utvide sin innsikt; vinne nye erfaringer. 
Sprenge grenser – Bevege seg utover vedtatte grenser, ved å fornye el. provosere.  
Sprenge lenkene – Frigjøre seg fra sine bindinger el. fra undertrykkelse. 
Sprenge noen / noe i lufta – Ødelegge el. drepe noen / noe ved en eksplosjon. 
Sprengstoff – Jf, et sprengstoff; (jf, en kruttønne); (jf, være rene dynamitten).  
Spres / blåse bort som agner for vind – Være lettvinte og verdiløse og bli hurtig 
glemt, (om løfter el. forsetter); ikke bli tatt alvorlig el. utført i praksis. 
Spres for alle vinder – Jf, bli spredt for alle vinder; (jf, fyke om ørene på noen). 
Sprike i alle retninger – 1. Peke i ulike el. tilfeldige retninger 2. gå i hver sin retning; 
være uten sammenheng; vise inkonsekvens el. logisk brist.  
Springe / ryke i lufta – 1. Eksplodere 2. miste selvbeherskelsen og vise voldsomme 
følelser, (særlig raseri); (jf, gå i lufta); (jf, tenne på alle pluggene). 
Springe i øynene – Virke påfallende; tiltrekke seg oppmerksomhet; vekke oppsikt; 
ikke være til å overse; (jf, falle i øynene); (jf, vekke oppsikt). 
Springe lekk – Plutselig få en lekkasje el. utetthet; begynne å ta inn vann, (båt). 
Springe skoene av seg – Forhaste seg; skynde seg; (jf, løpe beina av seg). 
Springe som merra den blinde – Jf, som merra den blinde. 
Springe ut i full blomst / flor – Jf, slå ut i full blomst; (jf, stå i (sin) (fulle) flor).  
Sprite opp noe / kåseriet var spritet opp med anekdoter og vitser (2) – 1. Tilsette sprit 
i noe 2. gjøre noe mer fengende, interessant el. morsomt; (jf, piffe opp noe). 
Språklig ugress – (Tilfelle av) dårlig el. stilløs språkbruk; språklige fraser el. uvaner. 
Språklige bilder – Er samlebegrep for ord og uttrykk med overført betydning, (der 
ordene ikke skal tas bokstavelig); (jf, et språklig bilde); (jf, tale i bilder). 
Spy edder og galle – Uttale seg surt og negativt; tømme ut av seg ukvemsord; (jf, 
utøse sin galle); (jf, banne så det lyser etter); (jf, kaste skitt på noen).  
Spytte i kassen / bøssa / spytte i noen kroner – Gi et tilskudd el. bidrag til noe; være 
med å betale; (jf, et spleiselag), (jf, yte / gi noen en / sin skjerv (til noe)). 
Spytte i nevene – Gjøre seg klar til et krafttak, (f eks. arbeidsinnsats el. slåsskamp); ta 
skikkelig fatt; (jf, gyve løs på noen / noe); (jf, ha mot på noe).   
Spytte på noen / noe / dette er å spytte på Grand Prix (2) – 1. Spytte en klyse på noen / 
noe 2. fornedre noen / noe; vise forakt el. avsky for noen / noe. 
Spytte ut / spytt ut – Snakke ut; fortelle (noe) åpent og uten omsvøp; (jf, ut med 
språket); (jf, noens munn er lukket med sju segl); (jf, åpne munnen). 
Spøk til side – Brukes etter en spøkefull el. ironisk bemerkning for å vise at man nå 
går over til noe alvorlig; (jf, være med på spøken); (jf, ikke være til å spøke med). 
Spøke for noe / det begynner å spøke for kornhøsten – Se stygt ut for noe; se ut som 
noe vil gå galt; (jf, være ute i hardt vær); (jf, være på nippen).  
Spøke i kulissene – Brukes om noen / noe som skjult og avventende kan ventes å 
dukke opp el. gripe inn; (jf, bak kulissene); (jf, foregå / utspille seg bak kulissene). 
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Spør du meg, så spør jeg deg – Brukes som svar på noe man ikke har svar på; jeg har 
ingen anelse; det vet jeg like lite om som deg; (jf, se ut som et stort spørsmålstegn). 
Spør om / spør om jeg ble glad – Brukes for å understreke noe; gjett om. 
Spørre i øst og få svar i vest – Få et helt meningsløst svar, (som slett ikke passer til 
spørsmålet); (jf, svare i øst og vest); (jf, øst, vest, hjemme best). 
Spørre noen til råds – Be noen om råd og veiledning, (før man bestemmer seg for hva 
man skal gjøre); (jf, jeg vet ikke min arme råd); (jf, nå er gode råd dyre).  
Spørre og grave / gutten spurte og grov om alt mulig – Spørre inngående; mase; være 
(vel) nysgjerrig; (jf, tørste etter noe); (jf, et levende / vandrende leksikon).   
Spørre seg for – Be om å få vite noe, (f eks. for å finne veien el. sondere terrenget); 
forhøre seg; (jf, vite / skjønne hvor landet ligger); (jf, vite hvilken vei vinden blåser).  
Spørre seg frem – Spørre om veien; finne veien ved å forhøre seg. 
Spørre seg selv / jeg må spørre meg selv om dette er riktig – Overveie; tenke 
gjennom; grunne på; (jf, tenke seg om); (jf, tenke noe i sitt stille sinn). 
Spørre ut i lufta – Spørre uten å henvende seg el. ha oppmerksomheten rettet mot 
noen / noe; (også, snakke el. svare ut i lufta); (jf, være luft for noen). 
Stable / stille noe på beina / hun har nå fått stablet en regjering på beina – Få i stand 
noe; organisere, arrangere el. fremskaffe noe; (jf, komme på beina). 
Stable seg på beina – Komme seg på beina; reise seg opp (i stående stilling). 
Stadig vekk / selv med dette reduserte laget vinner vi stadig vekk – 1. Om og om 
igjen; regelmessig; ofte 2. fremdeles; som tidligere; nå som før, (ofte til tross for noe). 
Stake ut kursen – 1. Peke den geografiske retning, (noen / noe skal bevege seg i) 2. 
bestemme hvordan et arbeid skal legges opp; bli retningsgivende.  
Stakkar / fikk du ikke være med du da, stakkar (2) – 1. Jf, en stakkar 2. brukes som 
tilleggsord til el. om en uheldig person el. skapning; (jf, trekke det korteste strå).   
Stakkars deg / stakkars deg om jeg får tak i deg (2) – 1. Brukes for å uttrykke medynk 
med noen 2. brukes som trussel; du skal jammen få (gjennomgå). 
Stamme fra steinalderen – Brukes ironisk om noe som er veldig gammelt el. håpløst 
gammeldags; (jf, befinne seg i steinalderen); (jf, være steinaldersk). 
Stammens hyl – 1. Krigsrop 2. brukes som uttrykk for samhørighet.  
Stampe i motvind – 1. Kjempe mot vinden (og bølgene) 2. få en uheldig el. ugunstig 
utvikling; møte motstand, (ved gjennomføringen av noe); (jf, stå i stampe). 
Stampe noe opp av jorden – Skaffe eller samle noe til et bestemt formål, (ofte hurtig 
el. på uforklarlig vis); trylle fram noe; (jf, skaffe noe til veie). 
Stang ut / for Alexander Kristoff var det stang ut på tre etapper – 1. Fotballen treffer 
stanga og går utenfor 2. noe som var nære på å lykkes, mislykkes; (også, stang inn). 
Stange hodet mot noe / vi stanger hodet mot lover og paragrafer (2) – 1. Skalle borti 
noe 2. bli hindret el. hemmet av noe; (jf, renne hodet mot veggen). 
Stange hornene av seg – Jf, løpe / renne hornene av seg; (jf, bære horn). 
Stange i taket – 1. Slå hodet i taket 2. møte en hindring for videre vekst, (f eks. for en 
bedrift); (jf, nå taket); (jf, fly i taket); (jf, ha taket på noen / noe). 
Stange panna mot en mur – Møte uoverstigelige vanskeligheter el. massiv motstand; 
bli bremset i sitt forsøk på å gjennomføre noe; (jf, spenne bein for noen / noe).  
Stanges med (noen / noe) / vi stanges litt om hvor grensen går (2) – 1. Slåss ved å 
støte hodet mot hverandre, (dyr) 2. måle krefter med; nappes; strides med. 
Stanse / stå som rammet av lynet – Bli / være fullstendig overveldet el. sjokkert; (jf, 
bli / være lamslått); (jf, se ut som man er falt ned fra skyene). 
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Starte et felttog mot / for noen / noe / mange større firma har startet et felttog mot 
gjenbruken – 1. Starte en krigsoperasjon mot noen 2. starte en større innsats el. 
kampanje (for el.) mot noen / noe; (jf, gå til felts mot noen / noe). 
Starte med blanke ark – Legge fortiden bak seg og starte på nytt; få (og gripe) en ny 
sjanse (jf, stille med blanke ark); (jf, begynne på ny frisk).  
Starte med to tomme hender – Starte (opp noe) helt uten kapital el. midler; (jf, på bar 
bakke); (gå / stå med tomme hender); (jf, tjene penger som gress).   
Starte på ny frisk – Jf, begynne på ny frisk; (jf, starte med blanke ark). 
Stase opp / ut / til – Kle på (overdrevent) fint; pynte ved hjelp av f eks. smykker. 
Statuere et eksempel – Irettesette el. straffe noen for en forseelse med det formål å 
advare andre mot å gjøre det samme; avskrekke andre; (jf, til skrekk og advarsel). 
Status quo (lat) – (Bibehold av) den nåværende tilstand el. det nåværende nivå; ingen 
endring; (jf, alt er ved det gamle); (jf, holde seg godt).  
Stede noen til hvile – Begrave en person; (jf, komme under torva). 
Stedet som gud glemte – Brukes for å uttrykke at et sted er stygt eller tilbakestående. 
Stedets store sønn / Jonas Fjeld, Drammens store sønn (1) – 1. Brukes om en lokal 
størrelse, som er (litt) offentlig kjent 2. brukes humoristisk om en person fra stedet.  
Steg for steg / vinne fram steg for steg – Jf, skritt for skritt; (jf, med sjumilssteg). 
Steile / jeg steilet da jeg fikk høre prisen (2) – 1. Reise seg på bakbeina, (hest) 2. 
reager sterkt; bli oppbrakt; (jf, stille / sette seg på bakbeina); (jf, slå seg vrang. 
Steke i sitt eget fett – Ta de ubehagelige følgene av sine handlinger el. uttalelser; 
måtte klare seg selv ut av vanskelighetene; (jf, bli stekt i sitt eget fett).  
Stekke noens vinger / vingene på noen – 1. Stusse vingene på en fugl 2. begrense 
noens handlefrihet; hemme noens utviklingsmuligheter; (jf, vingeklippe noen). 
Stelle det til / nå har du virkelig stelt det til – Gjøre noe dumt el. galt, (som er 
vanskelig å rett opp); havne i (uforutsette) vanskeligheter; (jf, være ute å kjøre). 
Stelle seg dumt – Jf, stelle det til; (gjøre noe med hodet under armen).  
Stemme på millimeteren – Passe perfekt; være nøyaktig riktig; (jf, en millimeter). 
Stemme på øret – Være helt nøyaktig riktig sum el. pris; (jf, på en prikk). 
Stemple noen – 1. Gi noen et dårlig omdømme; karakterisere noen på negativ måte 2. 
tråkke på en motspiller med knottene, (fotball); (jf, snakke stygt om noen / noe). 
Stenge butikken – 1. Låse butikkdøra 2. nedlegge virksomheten; gi opp sitt 
foretagende, (f eks. pga. motstand el. dårlig økonomi); (jf, pakke sammen). 
Stenge døren – 1. Lukke døren 2. jf, lukke døren for noen / noe. 
Stenge klaffen / steng klaffen – Tie still; holde munn; holde kjeft; (jf, klappe igjen). 
Stenge kranene – 1. Stenge tilførslene; stoppe tilgangen, (av penger el. varer) 2. 
avslutte serveringen av alkoholholdig drikke, (for kvelden) 3. forby alkoholservering, 
(et serveringssted); inndra bevillingen; (jf, lukke opp munnen); (jf, åpne slusene).  
Sterk kost / maleriet ble for sterk kost for galleriet (2) – 1. Grove, harde el. krasse ord 
2. nifse el. rystende fremstillinger, fortellinger el. hendelser; (jf, hard kost). 
Sterk lut – Jf, skarp lut; (jf, gå for lut og kaldt vann); (jf, være lut / luta lei).  
Sterk som en bjørn / okse – Være sterk som en bjørn; (jf, ligge bjørn). 
Sterke saker – 1. Brennevin; drikkevarer med høyt alkoholinnhold 2. sjokkerende 
utsagn el. rystende opplevelser; (jf, ryste noen i sine grunnvoller).  
Stige i gradene – 1. Avansere i det militære 2. gå fra det ene nivå til et høyere; få en 
mer overordnet stilling; gjøre karriere 3. bli høyere ansett el. mer respektert.   
Stige ned fra pidestallen – Oppgi sin opphøyde el. selvgode verdighet; (jf, sette noen 
på en pidestall); (jf, komme ned på jorda (igjen)); (jf, en pidestall). 
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Stige noen til hodet / den enorme suksessen har steget henne til hodet (2) – 1. Gjøre 
noen beruset, (av alkohol) 2. ødelegge noens dømmekraft; gjøre noen innbilsk, (jf, ha 
primadonnanykker); (jf, gå noen til hodet); (jf, få noen ned på jorda (igjen)).   
Stige til himmels / prisene har steget til himmels (2) – 1. Bevege seg oppover mot 
himmelen 2. stige el. øke (for) høyt el. raskt; (jf, sveve oppe i skyene). 
Stikk den – 1. Prøv å overgå den; slå den; 2. det var da svært; den var ikke snau.  
Stikk i strid – Jf, være stikk i strid med noe; (jf, ta siste stikk). 
Stikk motsatt / stikk imot – Helt motsatt; helt forskjellig el. avvikende (fra). 
Stikke / få hull på noe – 1. Stikke el. få laget åpning og dermed få tak i innholdet; gi 
innholdet fritt avløp 2. få åpnet opp for et (psykisk) problem. 
Stikke av – Forlate et sted (hurtig), (ofte uten tillatelse el. varsel); rømme; forsvinne. 
Stikke av med halen mellom beina – Jf, stikke halen mellom beina; (jf, dra sin vei). 
Stikke av med hele kaka – Få hele gevinsten el. alle fordelene ved noe, (som også 
andre har bidratt til); (jf, ta kaka); (jf, vinne det store lodd / loddet). 
Stikke av med noe / Therese stakk av med seieren (3) – 1. Stjele, kvarte el. rappe noe 
2. dra el. reise sin vei med noe 3. vinne konkurransen, (og evt. pokalen). 
Stikke dypt / misunnelsen stikker ganske så dypt (2) – 1. Gå langt ned i noe, (f eks. 
telen) 2. være en grunnfestet følelse el. egenskap; være et alvorlig problem. 
Stikke en kniv i ryggen på noen – 1. Skade noen med et knivstikk i ryggen 2. angripe 
noen som tror at angriperen er en forbundsfelle; (jf, dolke noen i ryggen). 
Stikke fingeren i jorda – Forsøke å få et realistisk inntrykk av stemningen et bestemt 
sted; avpasse sin handlemåte etter forhold og omstendigheter; (jf, lodde stemningen). 
Stikke fram haken (våge å) – (Tørre å) stå frem, blande seg borti el. bry seg.  
Stikke halen mellom beina – 1. Bli taus el. lavmælt fordi man skammer seg 2. trekke 
seg feigt tilbake etter å ha lidd nederlag, (jf, stikke av med halen mellom beina). 
Stikke hestehoven fram – 1. Vise sitt sanne onde vesen 2. røpe sine egentlige 
hensikter el. nedrige planer; (jf, vise sitt sanne ansikt); (jf, en satan / satan). 
Stikke hodene sammen – 1. Møtes for å planlegge el. avtale noe med hverandre 2. 
legge hemmelige el. fortrolige planer; konspirere; (jf, hviske bak noens rygg). 
Stikke hodet frem / det er tydelig frykten som stikker hodet frem (2) – 1. Stå frem; 
markere seg, (noen) 2. begynne å vise seg; gjøre seg gjeldende; (noe). 
Stikke hodet i sanden – 1. Lukke øynene for virkeligheten; ignorere et problem el. en 
fare 2. aktivt holde fast på en villfarelse; (jf, en strutsepolitikk).   
Stikke hodet inn i løvens gap – Jf, gå rett i løvens gap; (jf, løvens hule). 
Stikke hull på byllen – 1. Gå hardt til verks mot en vanskelighet el. en plage 2. 
(endelig) få noe fram i lyset; (jf, få hull på byllen); (jf, gå hull på byllen). 
Stikke hånden (inn) i et vepsebol – Begynne å beskjeftige seg med en ømtålig sak; 
berøre et spørsmål som kan skape opphisselse el. strid; (jf, et vepsebol). 
Stikke i øynene – 1. Være grelt el. lite harmonisk, (å se på) 2. virke påfallende el. 
innlysende; tiltrekke seg ens oppmerksomhet; vekke oppsikt; (jf, springe i øynene). 
Stikke innom / stikke innom som snarest -- Ta en liten tur inn hos noen / noe; avlegge 
noen / noe et kort besøk; (jf, gjøre en snarvisitt til noen / noe); (jf, en snarvending). 
Stikke kjepper i hjulene for noen / noe – Legge vanskeligheter i veien for noen / noe; 
forhindre at noe planlagt gjennomføres; (jf, som kjepper i hjul). 
Stikke nesen / snuten fram – Markere seg; stikke seg frem; gjøre seg bemerket. 
Stikke nesen / snuten sin (opp)i noe – Blande seg borti noe, (som ikke angår en); bry 
seg med noe, (man ikke har noe med); (jf, holde fingrene (vekk) fra noe). 
Stikke nesen i sky – Jf, sette nesen i været; (jf, være kjepphøy); (jf, en viktigper). 
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Stikke nesen in / innenfor / innom – 1. Komme på et kort besøk 2. våge seg inn et sted 
i kort tid; (jf, avlegge noen / noe en visitt); (jf, tråkke dørstokken ned hos noen). 
Stikke nesen ut av døra – 1. Ta seg en tur ut, (etter å ha vært lenge inne) 2. våge seg ut 
i kort tid (jf, ha vært ute en vinterdag før); (jf, være ute i hardt vær).          
Stikke noe i (sin) egen lomme – Beholde noe urettmessig selv i stedet for å gi det til 
den rette mottaker; ta noe uten å dele med andre involverte; (jf, være i lomma på n.).   
Stikke noe til seg – Ta til seg noe og gjemme det, (oftest ulovlig); stjele. 
Stikke noe til side / unna – Spare noe; ta til seg noe og gjemme det, (til senere bruk). 
Stikke noe under stol / (stolen) – Jf, stikke under stol; (jf, ikke stikke under stol). 
Stikke pipa i sekk / sekken – 1. (Eg. om sekkepipe); stemme tonen ned; tie brått stille 
2. bli mer forsiktig, (jf, trekke følehornene til seg) 3. gi tapt i en strid; gi seg. 
Stikke seg frem – Gjøre seg bemerket; vise seg; markere seg; (jf, stikke nesen frem). 
Stikke seg unna – Gjemme seg; lure seg vekk, (særlig for å slippe å gjøre noe). 
Stikke sin vei – Jf, stikke av; (jf, forsvinne som en ånd i en fillehaug). 
Stikke sitt stygge ansikt fram / pietismen stikker sitt stygge ansikt frem – Dukke frem 
(igjen); vise seg; begynne å gjøre seg gjeldende; (jf, stikke hestehoven fram).  
Stikke spaden i jorda – Begynne på et (stort) bygge- el. anleggsarbeid; markere 
starten av et prosjekt; (jf, ta det første spadestikk); (jf, danne grunnvollen for noe). 
Stikke sverdet i sliren / skjeden / balgen – 1. Holde opp å kjempe 2. gi avkall på bruk 
av makt; (jf, svinge sverdet); (jf, åndens sverd). 
Stikke under stol / det er ikke til å stikke under stol at – Skjule, hemmeligholde el. 
fortie noe; legge skjul på noe; (jf, stikke noe under stol / (stolen)). 
Stikke ut en føler – Prøve seg forsiktig frem; undersøke situasjonen el. hva folk tenker 
før man handler; (jf, stikke fingeren i jorda); (jf, undersøke hvor landet ligger). 
Still going strong (eng) / Arve Tellefsen er still going strong – Stadig aktiv, frisk og 
rask, (til tross for f eks. høy alder); (jf, være i full vigør). 
Stille (store) forhåpninger til noen / noe – Ha god tro på noen / noe; ha tiltro til at 
noen / noe lykkes; (jf, det / noe smaker av fugl); (jf, en uslepen diamant).   
Stille / sette noe i høysetet – Jf, sette noe i høysetet; (jf, komme i første rekke). 
Stille / sette noe på spissen – Formulere en sak el. et problem provoserende skarpt el. i 
sin ytterste konsekvens; trekke opp linjene hardt; (jf, sette hardt mot hardt).   
Stille / sette noen / noe i et dårlig lys – Bringe noen / noe i vanry; omtale noen / noe 
på en negativ måte; (jf, rakke ned på noen / noe); (jf. prate dritt om noen / noe). 
Stille / sette noen / noe i et godt lys – Gi noen / noe et godt ry el. omdømme; omtale 
noen / noe på en positiv måte; (jf, heve noen / noe til skyene). 
Stille / sette noen i gapestokken – 1. Plassere noen i den offentlige strafferedskap med 
jernbøye om halsen 2. gjøre noen til gjenstand for hån el. forakt; henge ut noen; stille 
ut noen til spott og spe; (jf, en gapestokk); (jf, komme i gapestokken). 
Stille / sette noen i spissen for noe – 1. Anbringe noen fremst el. i første rekke av noe 
2. overdra ledelsen av noe til noen; (jf, stå i spissen for noe). 
Stille / sette noen på en pidestall – Heve noen til en opphøyd el. urørbar posisjon; 
behandle noen med overdreven beundring; dyrke noen; (jf, en pidestall). 
Stille / sette noens tålmodighet på prøve – 1. Være så urimelig el. ubehagelig at det 
ikke kan få fortsette 2. være så tregt el. langtrukkent at det ikke er til å holde ut.  
Stille / sette seg i spissen for noe – 1. Plassere seg i fronten el. i første rekke av noe 2. 
ta ledelsen av noe; (jf, være talsmann for noen / noe); (jf, en handlingens mann). 
Stille / sette seg på bakbeina – Være motvillig el. gjenstridig; yte motstand; holde fast 
på sin egen mening og ikke la seg diktere til noe; (jf, bite seg fast). 
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Stille / skru klokken tilbake – 1. Stille klokka tilbake, (f eks. til vintertid) 2. gå tilbake 
til noe dårligere; anvende foreldede metoder; (jf, de gode gamle dager). 
Stille med blanke ark – Kunne vurdere fritt evt. på nytt; ikke være forutinntatt; (jf, 
starte med blanke ark); (jf, være blank løgn); (jf, vende bunken).  
Stille noe / saken på hode – Fremstille noe / saken feil; forvrenge noe / saken. 
Stille noe i bero / anskaffelsen er stilt i bero – Stanse el. utsette noe inntil videre. 
Stille noe i sentrum – Konsentrere oppmerksomheten om noe; (jf, stå i fokus). 
Stille noe på beina – Jf, stable / stille noe på beina; (jf, ha flere bein å stå på). 
Stille noe til skue – 1. La noe komme til syne; gjøre noe synlig el. klart for alle 2. 
fremvise noe i det ytre, (uten at det samsvarer med det indre); (jf, skilte med noe). 
Stille noen / noe i et lite flatterende lys – Jf, stille / sette noen / noe i et dårlig lys.  
Stille noen / noe i skyggen – Overgå noen / noe; overstråle noen / noe; være mer 
fremtredende el. bemerkelsesverdig enn noen / noe; (jf, stå i skyggen av noen). 
Stille noen ansikt til ansikt med noe – Konfrontere noen med noe; (særlig problemene 
el. realitetene); (jf, stå ansikt til ansikt med noen / noe); (jf, bli lang i ansiktet).  
Stille noen mot veggen – Kreve at noen bekrefter en kjensgjerning el. forklarer seg.  
Stille noen noe i utsikt – Gi noen grunn til å forvente noe; forespeile el. love noen 
noe; (jf, love (noen) gull og grønne skoger); (jf, kaste noen blår i øynene). 
Stille noen opp mot muren – Henrette noen ved skyting, (uten dom). 
Stille noen til regnskap (for noe) – Trekke noen til ansvar (for noe); gjøre noen 
ansvarlig (for noe); la noen svare for noe; (jf, bli stilt til regnskap for noe). 
Stille opp for noen / noe – Utvise støtte el. engasjement for noen / noe. 
Stille seg / stå i bresjen for noe – Jf, gå / stille seg i bresjen for noen / noe. 
Stille seg bak noen / noe – Støtte noen / noe; være garantist for noe, (tiltak). 
Stille seg i veien (for noen / noe) – (Bevisst) hindre (noen) i noe; sperre (for noen / 
noe), (så han ikke kan se el. komme videre); opponere mot noen / noe. 
Stille seg laglig til for hogg / hugg – Komme i en utsatt el. ubehagelig stilling; utsette 
seg for mulig kritikk el. angrep; (jf, stå laglig til for hogg / hugg).   
Stille seg på tvers / beboerne stilte seg på tvers og sa nei – Være vrangvillig; si nei.   
Stille som en mus – Jf, være stille som en mus; (jf, musestille). 
Stille spørsmål ved noe – Være kritisk til noe; dra noe i tvil; (jf, sette spørsmålstegn 
ved noe); (jf, se ut som et (eneste) stort spørsmålstegn). 
Stille vann har dypest grunn – En person som sier lite el. gjør lite ut av seg, kan ofte 
være tenksom og skarpsindig; de mer tilbakeholdne har ofte mest å fare meg. 
Stimle sammen – Samles i flokk; danne en klynge; (jf, komme i flokk og følge). 
Stinn brakke – Fullt hus; stappfullt lokale; oppmøte i stort antall.   
Stinke / det stinker løgn av hele historien (3) – 1. Ha en kraftig og ubehagelig lukt 2. 
være mistenkelig, tvilsomt el. lumskt 3. bære preg av noe (man tar avstand fra).  
Stirre i femte veggen – Glane i taket; stirre i løse lufta; (jf, gå på veggen). 
Stirre på sin egen navle – Være selvopptatt el. egosentrisk; (jf, bare se sin egen navle). 
Stirre seg blind på noe – Konsentrere seg så mye om noe at man mister overblikket el. 
blir ute av stand til å ta andre forhold i betraktning; være så opptatt av noe at man 
mister evnen til å tenke nytt. 
Stjele av kassen – Stjele penger fra et sted man har adgang til som (betrodd) 
medarbeider el. medlem; (jf, ta av kassen); (jf, det er ebbe i kassen).  
Stjele seg – Lure el. snike seg, (ut bakveien el. innpå noen).   
Stjele seg til noe – Gjøre el. skaffe seg noe uten å fortelle andre om det; gjøre noe i 
smug, (også, stjele seg til et kyss); (jf, tenke (bare) på sitt eget ve og vel). 
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Stjele showet – Tiltrekke seg mest oppmerksomhet; være den som publikum blir mest 
opptatt av el. begeistret for; bli midtpunktet; (jf, spille på hele registret); (jf, lage s.) 
Stjele som en ravn – Ha stor tilbøyelighet til å stele; være tyvaktig, (jf, være svart som 
en ravn); (jf, ha lange fingre); (jf, være en ørn til noe). 
Stokke kortene – 1. Blande kortene før man deler ut på nytt 2. slutte med noe for å 
prøve om igjen på en ny måte 3. blande sammen (to) ulike saker, (jf, gå i surr). 
Stokke seg / det stokket seg for meg – Gå i surr; gå i stå (for noen). 
Stole blindt på noen – Ha absolutt tillit til noen; ikke være det minste i tvil om noens 
troverdighet el. dyktighet; (jf, være sikkerheten selv); (jf, lukke øynene for noe). 
Stolt som en pave – Svært stolt; (jf, en skrytepave); (jf, diskutere pavens skjegg). 
Stopp en hal / nei, stopp en hal (3) – 1. Slutt å hale, (stop and haul (eng)) 2. vent litt; 
stopp et øyeblikk 3. brukes som (mild) protest mot noe som noen har sagt, gjort el. 
skal til å gjøre; (jf, tenke seg om to ganger), (jf, det blir over mitt lik). 
Stoppe mens leken er god – Jf, slutte mens leken er god; (jf, er du med på leken, får-). 
Stoppe munnen på noen – 1. Få noen til å tie stille, (med en beklagelse el. trussel) 2. 
frata noen lysten til å si mer, (med en rammende bemerkning). 
Stor stas / det ble stor stas da faren kom hjem fra sjøen – Stor glede; jubel. 
Stor ståhei for ingenting – Jf, en ståhei; (jf, storm i et vannglass). 
Store ord / det ble sagt store ord om frihetens seier (2) – 1. Utsagn som oftest rommer 
overdrivelse el. skryt 2. ord som betegner grunnleggende livsvilkår el. verdier; 
høyverdig tale; (jf, store ord og fett flesk); (jf, tale mot bedre vitende). 
Store ord og fett flesk – Tomt snakk el. tomme løfter; fagre talemåter uten reelt 
innhold; (jf, store ord); (jf, love bot og bedring); (jf, en frasemaker).  
Store penger – Mange penger; store inntekter; (jf, ha penger som gress). 
Stortute – Gråte høylytt og uhemmet; strigråte. 
Storm i et vannglass – Jf, en storm i et vannglass; (jf, stor ståhei for ingenting). 
Stort sett – 1. Bortsett fra noen ganske få og uvesentlige detaljer; så godt som 2. som 
oftest; (jf, i det store og det hele); (jf, være toneangivende). 
Straffe noen på pungen – Straffe noen ved å kreve urimelig høy betaling el. 
motytelse; (jf, svi på pungen); (jf, punge ut). 
Straka vegen (sve) / strake veien – 1. Rett fram; direkte 2. lett videre; uten problemer. 
Stramme grepet – Skjerpe kontrollen el. herredømme over noen / noe, (jf, miste g.). 
Stramme inn livreima – Jf, spenne inn livreima; (jf, snu og vende på hver femøre). 
Stramme opp noen – 1. Be noen ta seg sammen 2. irettesette noen. 
Stramme seg opp – 1. Stive seg opp 2. ta seg sammen; bli mer modig el. energisk. 
Stramme seg til – Forverres; bli alvorligere, mer krevende el. strengere. 
Stramme skruen – Gjøre vilkårene for en aktivitet vanskeligere el. strengere, (f eks. 
mht. økonomi); (jf, sette tommelskruene på (noen / noe)). 
Stramme tøylene / tømmene – Stramme grepet; skjerpe styringen el. kontrollen; tillate 
mindre frihet; (jf, gi noen frie tøyler (til noe); (jf, ta tøylene). 
Strande – 1. Seile el. bli skylt på land 2. bli etterlatt et sted og ikke komme seg derfra 
3. bli gitt opp el. gå i stå, (ofte etter flere forsøk på å finne en løsning). 
Strebe mot de store høyder – Anstrenge seg iherdig for å nå til topps innen noe; jakte 
på ære og berømmelse; (jf, komme / være høyt på strå); (jf, bestige tronen). 
Strebe noen etter livet – Forsøke å slå i hjel noen; ønske noen død. 
Streke under noe / særlig vil jeg streke under det siste jeg sa (2) – 1. Sette en strek 
under noe (skriftlig); (særlig for å vise at det er viktig) 2. fremheve noe; presisere el. 
betone noe; (jf, understreke noe); (jf, ta i); (jf, sette sluttstrek). 
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Strekke (på) beina / nå var det godt å strekke på beina – Reise seg og gå litt rundt, (f 
eks. i en pause); (jf, ta seg en pust i bakken); (jf, en snarvending). 
Strekke hals – 1. Løfte hodet for å se bedre 2. våkne til el. bli mer ivrig, (etter å se el. 
høre); (jf, følge med som en smed); (jf, holde hodet høyt).   
Strekke kjølen til noe – Gjøre en begynnelse på noe; ta det første skritt til noe. 
Strekke seg – 1. Strekke kroppen med armene over hodet 2. utvide seg og bli større, 
(om klær i vask) 3. være ettergivende og fleksibel; være mer imøtekommende. 
Strekke seg etter noe – 1. Prøve å rekke opp el. frem til noe, (et stykke unna) 2. prøve 
å oppnå noe el. lykkes med noe, (f eks. ny banerekord); (jf, gi jernet). 
Strekke seg etter stjernene – Ha store ambisjoner; ha høye (litt urealistiske) mål.  
Strekke seg lenger enn skinnfellen rekker – Jf, ikke strekke seg lenger enn s. rekker.  
Strekke til – 1. Være nok el. tilstrekkelig; forslå 2. være god el. dyktig nok; duge; (jf, 
ikke strekke til); (jf, gjøre noen rangen stridig); (jf, ha gode papirer). 
Strekke våpen – Oppgi kampen; gi tapt; overgi seg; (jf, legge våpnene ned).  
Strengt tatt / det hun sier henger strengt tatt ikke på greip – Når man holder seg til det 
vesentlige el. realitetene; i grunnen; (jf, når sant skal sies); (jf, når det er sagt). 
Streve livet av seg – 1. Slite hardt; arbeide tungt 2. anstrenge seg; kjempe hardt, (for å 
oppnå noe); (jf, slite helsa av seg); (jf, sette alle kluter til).  
Stride mot all fornuft – Være ufornuftig; virke ulogisk; være ubegripelig (for noen).  
Stridens eple – Stridens gjenstand; det striden dreier seg om; det emnet man er i 
(hissig) uenighet el. diskusjon om; (jf, sakens kjerne); (jf, fly i synet på hverandre). 
Striskjorta og havrelefsa / nå er det striskjorta og havrelefsa igjen – Hverdagen; det 
daglige slitet og hverdagskosten, (ofte etter en ferie el. fest). 
Stritte imot (av alle krefter) – Kjempe iherdig mot noe; stå stivt imot noe; være 
gjenstridig, (ofte mot utviklingen el. overmakten); (jf, sette seg på bakbeina). 
Stritte imot med hender og føtter – Jf, stritte imot (av alle krefter). 
Strunte i noe (sve) – Være fullstendig likeglad med noe; gi blaffen i noe.   
Strutte (av noe) – 1. Være full av energi el. kraft 2. bære tydelig preg av å være i en 
bestemt tilstand el. i besittelse av en bestemt egenskap, (f eks. selvtillit); utstråle noe.  
Stryke avgårde – Fare raskt av sted; dra sin veg; (jf, pile av sted / avgårde). 
Stryke flagget – 1. Fire flagget; ta ned flagget 2. (også) tegn på at man overgir seg. 
Stryke med – 1. Gå tapt; bli oppbrukt 2. sette livet til; dø; (jf, gå heden). 
Stryke med et brak – Jf, dumpe med et brak; (jf, stå med glans). 
Stryke noen med hårene – Innynde seg hos noen; prøve å behage noen; opptre føyelig 
og ettergivende; (jf, snakke noen etter munnen); (jf, føye noen). 
Stryke noen mot hårene – Gjøre noen irritert, misfornøyd el. sint; ikke føye noen. 
Stryke på dør – Løpe ut (av døra el. huset); dra sin veg, (oftest i sinne). 
Stryke sin kos – Dra sin veg; forsvinne; fordufte; stikke av; (jf, pigge av). 
Strø om seg med noe / kommunen strør om seg med penger (1) – 1. Dele ut 
rundhåndet el. ødselt 2. villig gi noe til kjenne, (f eks. løfter el. meninger).  
Strø roser på ens vei, (poetisk) – Gjøre livet behagelig, trivelig el. lett for en.  
Strø salt i såret – Øke smerten el. pinen, ofte den psykiske, (f eks. ved å minne om 
noe); angripe noen som på forhånd lider; (jf, gjøre vondt verre). 
Strø sand på noe – (Formelt) godkjenne noe som allerede er avgjort (av lavere 
instans); passivt erklære enighet til en beslutning; (jf, en sandpåstrøer).   
Strømme over / hun strømmer over av begeistring (1) / diktet strømmer over av bilder 
(2) – 1. Fylles av noe i svært (overdreven) høy grad, (og gi uttrykk for det) 2. komme 
el. være tilstede i svært høy grad, (og langt over det som er vanlig el. ønskelig). 
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Strømme til – Komme el. innfinne seg i store mengder; (jf, i flokk og følge). 
Stråle av fryd / glede / lykke – Jf, stråle som en sol; (jf, en solstråle).   
Stråle som en nyslått toskilling – Jf, se ut som en nyslått toskilling; (jf, en sol). 
Stråle om kapp med sola – Jf, stråle som en sol; (smile fra øre til øre). 
Stråle som en sol – Være synlig glad, lykkelig el. stolt; (jf, stråle av fryd / glede).  
Stulle og stelle (med noe) – Pusle el. ordne (med noe), (f. eks i huset); sysle med sitt; 
(jf, gå å stulle for seg selv); (jf, ha mye å henge fingrene i). 
Stupe kråke – Rulle rundt (med hodet først); (jf, slå kollbøtte); (jf, en salto). 
Stupe ut i noe – Handle uten å tenke seg om; gjøre noe overilt; (jf, hoppe på noe). 
Styggemannen – Djevelen; fanden; styggen (selv); (f, den skinnbarlige). 
Styggen – 1. Den stygge skapningen 2 jf, styggemannen; (jf, satan). 
Stykkevis og delt – I deler; i porsjoner; stykke for stykke; ikke i sin helhet. 
Styre kassen – Ha hånd om pengene el. økonomien, (også innen familien). 
Styre med jernhånd / direktøren styrte staben med jernhånd (2) – 1. Regjere på en 
diktatorisk og nådeløs måte, (om et lands diktator) 2. styre el. lede på en (vel) hard og 
kontrollerende måte; (jf, bli holdt i stramme tøyler); (jf, være slavebundet).  
Styre noe med fast hånd – Styre el. lede noe på en sikker, bestemt el. konsekvent 
måte; (jf, holde i tøylene); (jf, ha bukten og begge endene).  
Styre og stell – Arbeid; virksomhet; sysler, (jf, være med i styre og stell (i bygda)). 
Styre seg / nå må du styre deg – Utøve selvkontroll; beherske seg; holde seg i tømme. 
Styre seg for noe / det kan jeg styre meg for – Ikke være særlig begeistret for noe; 
ikke like noe; (jf, holde seg for god til noe); (jf, ikke ville høre på det øret). 
Styre skuta – 1. Styre skipet el. båten 2. lede virksomheten, foretagendet el. 
prosjektet, (ofte om noe som ikke fungerer så godt); (jf, forlate skuta). 
Styre skuta i åkeren / «seile min skute på grunn» – 1. Styre (båten) slik at den går på 
land 2. stelle seg så klosset at det går galt med det man er satt til å gjøre, (jf, en skute). 
Støkke i noen / det ordentlig støkk i henne – Fare sammen (av redsel); kvekke.  
Stønne og bære seg (over noe) – Beklage seg over noe; jamre seg over noe.  
Støte noen på mansjettene – Fornærme noen; såre el. krenke noen; (jf, bli støtt på 
mansjettene); (jf, bli dødelig fornærmet); (jf, pille / pelle noen på nesen). 
Støte noen ut i mørket – Fordrive noen fra en posisjon; utelukke noen fra et 
fellesskap; (jf, la noen seile sin egen sjø); (jf, jage / skysse noen på dør). 
Støte panna mot en mur – Møte uoverstigelige vanskeligheter el. massiv motstand. 
Støtt og stadig / støtt og stadig må han ut på oppdrag – Ofte; bestandig; stadig vekk. 
Støvet har lagt seg – 1. Virvlet opp støv har lagt seg 2. situasjonen er falt til ro, etter 
en omveltning el. urolig periode; (jf, bøye seg i støvet); (jf, riste støvet av sine føtter). 
Støvets år – Den høye alderdommen, (hvor man kan vente snart å dø). 
Støvsuge noe / støvsuge fjorden for fisk (2) – 1. Fjerne støv og rusk med støvsuger 2. 
tømme helt for noe; bruke det aller siste av noe; (jf, lete med lys og lykte).  
Stå (som) lamslått – Jf, bli / være lamslått; (jf, bli / være himmelfallen). 
Stå / holde steilt på noe – Holde standhaftig fast på noe; være urokkelig; (jf, en 
stabukk); (jf, ikke være til å rokke); (jf, ikke fire en tomme). 
Stå / ligge noen fjernt – Være helt utenfor det noen kan finne på å gjøre, interessere 
seg for el. gå inn for; (jf, det står meg fjernt); (jf, det kunne ikke falle meg inn). 
Stå / ligge på lur – Stå / ligge i bakhold og vokte på noen / noe; holde seg skjult og 
følge med i det som skjer, (jf; ha noe på lur); (jf, skjule noe bak et fikenblad). 
Stå / sitte / ligge pal – Stå, sitte, ligge stille el. urørlig; ikke ville rikke seg; ikke gjøre 
tegn til å ville gå el. forsvinne; (jf, gro fast); (jf, ikke lee (på) en finger). 
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Stå / sitte i møkk til halsen – Jf, sitte / stå i noe til halsen; (jf, strekke hals). 
Stå / sitte meislet (inn) i … / ulykken sitter meislet inn i hans bevissthet – Gjøre / ha 
gjort uutslettelig inntrykk på …; stå prentet i …; (jf, brenne seg inn på netthinnen). 
Stå / sitte som på glør – Være svært spent el. nervøs for hva som vil skje el. hvordan 
noe vil gå; (jf, ha hjertet (oppe) i halsen); (jf, vri hendene i fortvilelse).  
Stå / være blest om noen / noe – Jf, det står blest om noen / noe. 
Stå / være fast som en klippe – Stå / være urokkelig; være solid og pålitelig. 
Stå / være helt på bunnen – 1. Være uten opplysninger i en sak; måtte begynne fra 
bunnen av med noe 2. mangle penger; ha bunnskrapt kasse; (jf, sitte på kassen). 
Stå / være høyt i kurs (hos noen) – Jf, stå høyt i kurs hos noen; (jf, aksjene står høyt). 
Stå / være håndfallen – Være redd el. rådløs; midlertidig miste handlingsevnen pga. 
forvirring el. overraskelse; (jf, ikke vite sin arme råd); (jf, miste motet).  
Stå / være i en / sin egen klasse – Jf, stå i en klasse for seg; (jf, av første skuff). 
Stå / være i forgrunnen – Jf, komme / være / stå i forgrunnen; (jf, rage opp / høyt). 
Stå / være i ledtog med noen – Være sammensvoren (sammensverget) med noen; 
være i et komplott med noen; samarbeide med noen, (om noe negativt el. el. ulovlig). 
Stå / være i skuddlinjen – 1. Stå i kulebanen 2. være utsatt for kritikk uten å være 
direkte involvert el. ansvarlig; (jf, stå laglig til for hogg / hugg).   
Stå / være i strid med noe – Ikke stemme overens med noe; kollidere med noe.  
Stå / være i veien for noen / noe – 1. Befinne seg et sted og dermed forhindre andres 
adgang til noe 2. forhindre noe i å kunne foregå; sperre for noen / noe. 
Stå / være på dårlig fot (med noen) – Ha et dårlig forhold til noen; (jf, stå på god fot 
med noen); (jf, ikke være til å komme nær); (jf, gode busser).  
Stå / være på nippet til å gjøre noe – Være like ved å gjøre noe; holde på å gjøre noe. 
Stå / være på terskelen til noe – Være ved begynnelsen el. overgangen til noe; være på 
grensen til noe, (f eks. en ny tid); (jf, gå noen / noe i møte). 
Stå / være på vaklende føtter – Hvile på et usikkert grunnlag; være i en kritisk 
tilstand; (jf, stå på svake føtter); (jf, være på kanten av stupet). 
Stå / være på vippen / det sto på vippen mellom borgerlig og sosialistisk – Være like 
stor sjanse for det ene som for det andre; være i faresonen; (jf, det var på vippen). 
Stå / være skrevet med gullskrift – Brukes om noe enestående som vil bli husket for 
ettertiden, (f eks. en bragd el. sprestasjon); (jf, skrive sitt navn med gullskrift). 
Stå / være stikk i strid med noe – Tilsi det helt motsatte av noe; være helt forskjellig 
fra noe; (jf, være på kollisjonskurs); (jf være så forskjellig som ild og vann).  
Stå / være ved et veiskille – Være nødt til å foreta et (avgjørende) valg; måtte foreta 
en (viktig) personlig beslutning; (jf, veie for og imot); (jf, kaste lodd).  
Stå ansikt til ansikt med noen / noe / han sto ansikt til ansikt med døden (2) – 1. Stå 
rett overfor en person og ha øyekontakt 2. bli (direkte) konfrontert med noe, (f eks. et 
stort problem); (jf, gå noen / noe i møte); (jf, ta tyren ved hornene).   
Stå av – 1. Ikke ville være med mer; si fra seg 2. slutte å fungere el. virke, (om noe). 
Stå bak noen / noe – 1. Være opphavsmann til noe 2. støtte noen / noe; bakke opp 
noen / noe 3. være en underliggende faktor el. den egentlige årsak til noe.       
Stå bom fast – 1. Ikke komme videre; ikke finne noe svar el. løsning 2. ikke komme 
løs; ikke rikke seg av flekken, (f eks. bilen); (jf, sitte / stå (bom) fast). 
Stå brud – Bli gift (kvinne); bli viet; gifte seg; (jf, anholde om en dames hånd). 
Stå distansen – 1. Gjennomføre el. klare seg godt fra begynnelse til slutt, (i løp el. 
kamp) 2. greie å gjennomføre en krevende oppgave; innfri forventningene; (jf, stå 
løpet ut); (jf, stå løpet ut); (jf, ha sisu / finsk sisu); (jf, ha mye å fare med). 
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Stå fast som en klippe – Være urokkelig el. pålitelig; ikke forandre mening; (jf, en 
bauta); (jf, være stø som fjell); (jf, snu kappa etter vinden).   
Stå fjellstøtt – 1. Være solid forankret; ha solid fundament 2. lande stødig og sikkert, 
(skihopper) 3. være sikker el. urokkelig; ha godt grunnlag, (om egne meninger). 
Stå for døren / jula står for døren – Være nær forestående; komme snart. 
Stå for en støyt / trøkk – Tåle en (hard) påkjenning; tåle en trøkk; være robust. 
Stå for fall / høstferien bør snart står for fall – Se ut til snart å skulle forsvinne el. bli 
avskaffet; (jf, noe står og faller med noen / noe); (jf, falle noen til fote). 
Stå for historiens dom – Bli anerkjent også i ettertiden; (jf, gå over i historien). 
Stå for noens egen regning / det får stå for din egen regning – Jf, noe står (bare) for 
noens egen regning; (jf, en strek i regningen); (jf, for egen / noens regning og risiko). 
Stå for skudd – Bli utsatt for kritikk el. angrep; være gjenstand for angrep; (jf, komme 
/ være i ilden); (jf, stå for en støyt); (jf, være tykkhudet).   
Stå for slag / kunne stå for slag – 1. Stå seg el. holde seg på beina i nevekamp 2. ha 
motstandskraft; tåle en trøkk; (jf, stå for en støyt); (jf, være seiglivet). 
Stå for styre og stell (hjemme) – Ha (hoved)ansvaret for arbeidet i hjemmet; (jf, være 
med i styre og stell); (jf, ha mye å stå i (med)); (jf. gjøre rett og skjell for seg). 
Stå for tur – Være den neste i en rekkefølge; vente på å slippe til. 
Stå først i køen – 1.  Stå fremst i rekken av ventende personer el. kjøretøy 2. være den 
neste som slippe til 3. være den / det som gis prioritet el. forrang; (jf, stå i kø).  
Stå hen – Utsettes inntil videre; (jf, i morgen er det atter en dag). 
Stå høyt i kurs (hos noen) – 1.  Nyte høy anseelse (hos noen); bli beskyttet (av noen) 
2. være svært ettertraktet (av noen); (jf, stå lavt i kurs); (også, stå høyt i gunst). 
Stå håndfallen – Jf, bli stående håndfallen; (jf, miste både munn og mæle). 
Stå i (sin) (høyeste) flor – 1. Blomstre for fullt, (om planter) 2. stå på et høydepunkt i 
utvikling el. utfoldelse; (jf, slå ut i full blomst); (jf blomstre). 
Stå i / han står i hele dagen – Arbeide flittig; ha mye å gjøre; (jf, ha mye å henge 
fingrene i); (jf, arbeide som en hest); (jf, slite helsa av seg). 
Stå i begrep med – Nettopp skulle til å; ha nettopp begynt på; (f eks. å bytte ringer). 
Stå i brann / Europa står i brann (2) – 1. Brenne med flammer og ødeleggende 
virkning 2. være i krig el. intens konflikt 3. brukes om intens lidenskap el. varme, (jf, 
sette noens hjerte i brann); (jf, stå i lys lue); (jf, gå gjennom ild og vann).  
Stå i brodden for noe – Stå i spissen for noe; føre an innen noe. 
Stå i en klasse for seg – Være overlegen; være mye bedre enn alle de andre (i en 
kategori el. gruppe), (om prestasjoner, kvalitet el. nivå), (jf, være i en egen klasse). 
Stå i flammer / huset sto i flammer – Brenne kraftig; være i brann; (jf, svi seg på noe). 
Stå i fokus – Jf, komme / være / stå i fokus; (jf, sette fokus på noen / noe). 
Stå i full flor – 1. Stå i full blomstring; blomstre (vakkert og frodig) 2. være på et 
høydepunkt i utvikling el. utbredelse; (jf, et flor); (jf, blomstre). 
Stå i fyr og flamme – Jf, stå i flammer; (jf, bli / være fyr og flamme). 
Stå i gjeld til halsen – Ha stor gjeld; skylde svært mye penger; (jf, drukne i noe). 
Stå i gjeld til noen / noe – 1. Skylde noen penger 2. anerkjenne at noen / noe har (hatt) 
stor betydning for en; (jf, stå i takknemlighetsgjeld til noen).  
Stå i kø / oppdragene står i kø (3) – 1. Stå i en rekke (av personer el. biler) 2. utgjøre 
en (stor) gruppe som venter på noe, (f eks. å få arbeid) 3. komme på rekke og rad. 
Stå i ledtog med noen – Være i (hemmelig) samarbeid el. kompaniskap med noen, 
(med klanderverdig formål, ondt el. kriminelt); (jf, stå / være i ledtog med noen). 
Stå i lys lue – Brenne med kraftige flammer; stå i full fyr; (jf, bryte ut i lys lue). 
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Stå i med noen – Være kjæreste med noen, (ofte på si); (jf, en hanrei). 
Stå i motsetning til noen / noe – Være til forskjell fra noen / noe; stå strid med noe. 
Stå i noens / noes tegn / hele forestillingen sto i vårens tegn – Være preget, dominert 
el. styrt av noen / noe; (jf, sette sitt preg på (noen / noe). 
Stå i noens makt – Være mulig for noen, (å gjøre el. greie); (jf, ikke stå i noen makt). 
Stå i skammekroken – Jf, komme i skammekroken; (jf, komme i gapestokken). 
Stå i skrikende kontrast til noe – Være sterkt i strid med el. i stor motsetning til noe. 
Stå i skyggen av noen – Stå i annen rekke i forhold til noen; ikke være så 
fremtredende som noen; ikke gjøre særlig inntrykk el. bli lagt merke til, (pga. den 
andre); (jf, stille noen / noe i skyggen); (jf, råde / rå grunnen (alene)). 
Stå i spissen for noe – Lede noe; være anfører for noe; (jf, gå / stå i spissen for noen / 
noe); (jf, sette en spiss på noe); (jf, ha spisse albuer). 
Stå i stampe – Være i en tilstand hvor det ikke skjer noen utvikling; stagnere; (jf, gå i 
stå); (jf, stampe i motvind); (jf, ikke komme av flekken). 
Stå i stil med noe – 1. Være på linje med noe; samsvare med noe, (f eks. ambisjonene) 
2. passe sammen med noe; ha samme preg el. utseende som noe, (f eks. møblene). 
Stå i strid med noe – 1. Være uoverensstemmende med noe 2. være disharmonisk el. i 
motstrid med noe; (jf, være fra en annen planet); (jf, skjære i øynene). 
Stå i takknemlighetsgjeld til noen – (Føle forpliktelse til å) være takknemlig for hva 
noen har gjort for en; skylde noen stor takk, (for noe spesielt). 
Stå i veien for seg selv – Gjøre det vanskelig for seg selv, (pga. egne dårlige 
egenskaper el. tilbøyeligheter); (jf, være sin egen verste fiende). 
Stå igjen med to tomme hender – Stå skuffet tilbake, uten å ha oppnådd noe av det 
man ville, (og nesten regnet med); (jf, gå med tomme hender).  
Stå inne for noe – 1. Garantere noe; forsikre noe 2. vedkjenne seg noe. 
Stå laglig til for hogg / hugg – Være i en utsatt el. ubehagelig stilling; være beleilig å 
utsette for kritikk; være nærliggende å angripe, (jf, stille seg laglig til for hogg). 
Stå lammet av skrekk – Være satt ut av angst el. frykt; (jf, være vettskremt); (jf, være 
skrekkslagen); (jf, være fra seg av skrekk); (jf, være ved å dø av skrekk / skam). 
Stå last og brast (med noen) – Holde sammen (med noen) i medgang og motgang; 
være solidarisk (med noen) i en vanskelig situasjon; (jf, stå skulder ved skulder). 
Stå lavt i kurs (hos noen) – Jf, stå høyt i kurs (hos noen); (jf, være svartelistet). 
Stå løpet ut – Holde ut; fullføre (noe krevende); klare brasene; (jf, stå distansen). 
Stå malt i ansiktet på noen / redselen sto malt i ansiktet hennes – Fremgå el. vises 
klart på noens ansiktsuttrykk; (jf, det / noe ligger tykt utenpå noen). 
Stå med armene i kryss / kors – Jf, legge armene i kors / kryss. 
Stå med begge bein oppi i noe – Være kommet i en vanskelig el. ulovlig situasjon; ha 
havnet i et uføre; (jf, havne i klistret); (jf, komme ille opp i det). 
Stå med det ene bein i graven – Være nær ved å dø; være så syk el. gammel et døden 
snart kan ventes; (jf, være på gravens rand); (jf, stå på kanten av graven). 
Stå med et / ett bein i hver leir – Ha sympati el. interessefellesskap med begge (el. 
alle) de uenige parter; omgås begge parter i en strid, uten særlig mer sympati for den 
ene fremfor den andre part; (jf, ha en fot i begge leire); (jf, et janusansikt).  
Stå med glans – Bestå eksamen, (med letthet); (jf, stryke med et brak); (jf, bestå med 
glans); (jf, kaste glans over noen / noe); (jf, ha sine gode sider). 
Stå med gråten i halsen – Jf, ha gråten i halsen; (jf, ha noen / noe helt opp i halsen). 
Stå med hatten / lua i hånda – Være tilbakeholdende, ettergivende, ydmyk el. 
underdanig; ha en bedende el. ærbødig holdning; (jf, hatten av for noen).  
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Stå med hendene i lomma – 1. Ha hendene i bukselomma 2. stå uten å gjøre noe el. 
gripe inn; (jf, sitte med hendene i fanget); (jf, grave dypt i lomma). 
Stå med livet i hendene – Jf, sitte med livet i hendene; (jf, med livet i hendene). 
Stå med rak rygg – 1. Stå rett i ryggen, (ikke bøyd) 2. ikke trenge skamme seg; ha god 
samvittighet; (jf, ha sitt på det tørre); (jf, rette ryggen); (jf, ta fanden på ryggen). 
Stå med ryggen mot muren – Jf, ha / stå med ryggen mot veggen; (jf, ha sterk rygg). 
Stå med ræva ut av buksene – Være fattig; være i store økonomiske vanskeligheter.  
Stå med seierens palmer (i hendene) – Være seierherre; bli feiret som vinner av en 
(sports)konkurranse; (jf, gå av med seieren); (jf, ta seieren hjem / ta hjem seieren). 
Stå med skjegget i postkassen – Være i en problematisk situasjon hvor man føler seg 
maktesløs, (og ikke komme noen vei), etter å ha blitt skuffet, sviktet el. narret. 
Stå med tomme hender – Jf, stå igjen med to tomme hender; (jf, få kloa i noe). 
Stå med åpen munn – Se svært forbauset ut; være målløs; være ute av stand til å si 
noe pga. forbauselse; (jf, stå som fjetret); (jf, være lamslått).  
Stå meislet (inn) / årstallet står meislet (inn) i bevisstheten – Ha satt seg varig fast; 
huskes svært godt; (jf, sitte som spikret); (jf, brenne seg fast i bevisstheten). 
Stå mellom barken og veden – Jf, komme mellom barken og veden; (jf være hel ved). 
Stå noen / noe nær / kilder som står slottet nær (2) – 1. Være nært følelsesmessig 
knyttet til noen / noe; være gjenstand for noens interesse el. omsorg 2.  ha god kontakt 
el. forbindelse med noen / noe; (jf, være nære venner); (jf, trå noen for nær).  
Stå noen bi – Hjelpe el. støtte noen; (jf, stå last og brast (med noen)). 
Stå noen etter livet – Ville drepe noen; ønske noen død; (jf, ikke være noe å stå etter). 
Stå noens hjerte nær – 1. Være noens nære og fortrolige venn 2. være gjenstand for 
noens interesse og omsorg; være elsket av noen; (jf, ligge noens hjerte nær). 
Stå og falle med noen / noe / hele prosjektet står og faller med at hun deltar – Være 
helt avhengig av noen / noe; (jf, noe står og faller med noen /noe).  
Stå og samle støv – Aldri bli brukt; bare stå til pynt, (og bli støvete). 
Stå om livet – Være fare for livet; være døden nær; jf, med livet i hendene). 
Stå opp – 1. Reise seg fra et leie; gå ut av sengen 2. være årvåken og klar til innsats. 
Stå opp fra de døde – 1. Våkne til liv (igjen) 2. bli (mer) aktiv; engasjere seg igjen. 
Stå opp før fanden / en viss mann får / har fått sko på – Stå meget tidlig opp om 
morgenen; (jf, stå opp ved hanegal); (jf, gå i seng med hønene). 
Stå opp i otta – Stå opp (gry)tidlig om morgenen; stå opp i grålysningen. 
Stå opp igjen (av asken) som en fugl Føniks – Jf, reise seg (av asken) som en fugl F. 
Stå opp med det gale beinet først / stå opp på feil bein – Jf, ha stått opp med det gale 
beinet først / ha stått opp på feil bein; (jf, ikke være til å komme nær). 
Stå opp med fuglene – Stå opp svært tidlig om morgenen; (jf, en morgenfugl). 
Stå opp med sola – Stå svært tidlig opp om morgenen; (jf, stråle som en sol).  
Stå opp som en fugl Føniks (av asken) – Jf, reise seg som en fugl Føniks (av asken).   
Stå opp ved hanegal – Stå svært tidlig opp om morgenen; stå opp grytidlig. 
Stå overfor et fait accomplis (fr) – Stå overfor et fullbyrdet faktum, en avgjort sak el. 
en kjensgjerning; (jf, et fait accomplis); (jf, være opp og avgjort).  
Stå på (om noe) / det vil stå på en uke – Foregå; forløpe; vare; (jf, det står ikke på).  
Stå på (om noen) – Være pågående el. utholdende; henge i; holde ut; ikke gi seg. 
Stå på bar bakke – 1. (Plutselig) være helt uten eksistensmidler; være i den rene 
fattigdom 2. være helt uten spor el. opplysninger, (jf, famle i mørke). 
Stå på dagsordenen – Være planlagt for et møte el. en arbeidsdag, (evt. en periode). 
Stå på egne ben / bein – Kunne klare seg på egen hånd; klare seg selv økonomisk. 
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Stå på en pidestall – Jf, sette noen på en pidestall; (jf, forgude noen). 
Stå på ende / leiligheten sto på ende (3) – 1. Stå oppreist el. på kant 2. være i en 
tilstand av forvirring, uro el. hektisk aktivitet 3. være i fullt virvar el. et eneste rot. 
Stå på farten – Være i ferd med å gå; skulle akkurat til å forlate et sted. 
Stå på gaten – 1. Være hjemløs; ikke ha noe sted å bo 2. være uten økonomiske 
midler; være arbeidsløs; (jf, gatens løse fugler); (jf, reke gatelangs). 
Stå på gløtt – Være litt åpen, (f eks. vinduet); (jf, la døra stå på gløtt for noen / noe). 
Stå på god fot med noen – Ha et godt og vennskapelig forhold til noen, (gså, 
vennskapelig el. fortrolig fot); (jf, være på god fot med noen). 
Stå på gravens rand – Være nær ved å dø; (jf, stå på kanten av graven). 
Stå på hodet – 1. Balansere med bena i været og hodet i bakken 2. være snudd opp 
ned 3. anstrenge seg; gjøre sitt beste 4. være endevendt; være i vill uorden. 
Stå på hodet av begeistring – Være svært glad el. begeistret; være vill av glede. 
Stå på hodet for noen / noe – Gjøre alt det man kan for noen / noe. 
Stå på hodet i noe / hun står på hodet i den nyoppdagede kisten (2) – 1. Arbeide ivrig 
med noe 2. undersøke noe nærmere; rote i noe; (jf, klø seg i hodet).  
Stå på høykant – Jf, på høykant; (jf, nervene står på høykant; (jf, gå ned på høykant). 
Stå på kanten av graven – Være like fremfor døden; (jf, stå på gravens rand). 
Stå på kravene – Kreve sin rett; ikke fire el. gi seg; (jf, kreve noens hode på et fat). 
Stå på like fot med noen – Være like godt stilt som noen; våre jevnbyrdig med noen. 
Stå på linje med – Kunne måle seg med; (jf, være / ligge på linje med (noen / noe)). 
Stå på maktens tinde – Jf, på maktens tinde; (jf, sette makt bak (sine ord)). 
Stå på noens side – Ta parti med noen; være enig med noen; støtte noen.  
Stå på skuldrene av noen – Dra nytte av andres, (ofte tidligere generasjoners) 
erfaringer; arbeide og bygge videre på en forgjengers resultater, (f. eks vitenskapelig).  
Stå på pinne for noen – Oppvarte og oppfylle ethvert ønske el. krav fra noen; hele 
tiden være beredt til å hjelpe el. behage noen; (jf, lystre noens minste vink). 
Stå på programmet – Jf, på programmet; (jf, ha noe på tapetet). 
Stå på reisefot – Være i ferd med å reise; være klar til å dra, (jf, være på farten). 
Stå på sidelinjen – 1.  Stå ved sidelinjen 2. stå utenfor; ikke (ville) involvere seg 
aktivt; ikke (ville) velge side i en konflikt; (jf, spille noen ut over sidelinjen). 
Stå på sin rett – Hevde el. kreve sin rett; (jf, stå på kravene). 
Stå på sitt / han står på sitt uansett – Fastholde sin mening; være sta el. påståelig. 
Stå på spill – Jf, noe står på spill; (jf, et høyt spill / høyt spill). 
Stå på sprang / spranget (til noe) – 1. Være ferdig el. parat (til å gjøre noe) 2. være 
oppsatt på el. ivrig etter (å gjøre noe), (jf, ta / våge spranget); (jf, et tigersprang).  
Stå på stedet hvil – 1. Stå i hvilestilling i militær orden 2. stå rolig; ikke komme 
videre, (i arbeid el. utvikling); (jf, ikke komme av flekken); (jf, på stedet). 
Stå på stedet marsj – Være i en rotete el. ineffektiv tilstand helt uten fremgang. 
Stå på svake føtter – 1. Stå å vakle 2. hvile på et usikkert grunnlag; være dårlig 
fundert, (f eks. om en teori); (jf, stå på vaklende fot / føtter). 
Stå på svartelista – Være boikottet el. uønsket; være definert som suspekt; (jf, 
svarteliste noen / noe); (jf, en svarteliste); (jf, være svart som bek). 
Stå på terskelen til noe / stå på terskelen til det 21. århundre – Stå ved begynnelsen av 
noe nytt; være overgangen til noe, (f eks. periode el. utviklingstrinn). 
Stå på tærne av hverandre – Være tilstede i stort antall, (for å oppnå noe el. 
konkurrere om noe); (jf, stå som sild i tønne); (jf, være i samme båt). 
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Stå på tå hev for noen – Ta ekstra hensyn til noen; varte opp noen; krype el. smiske 
for noen; (jf, gå på tærne for noen); (jf, på tå); (jf, liste seg på tå). 
Stå på vaklende fot / føtter / regimet står på vaklende føtter (2) – 1. Stå usikkert (om 
person el. gjenstand 2. være utsatt for sterk påkjenning el, truet med fall, (om rike el. 
institusjon) 3. være usikker el. i ferd med å svikte, (om oppfatning el. teori).   
Stå på vid vegg / døra sto på vid vegg – Være helt åpen; være vidåpen. 
Stå på vidt gap / sette døra på vidt gap – Jf, stå på vid vegg; (jf, løvens gap).  
Stå rett i glaninga – Stå slik at alle kan se en; ikke skjule seg; (jf, en glaning). 
Stå rett opp og ned – Stå urørlig uten å foreta seg noe; bare stå der. 
Stå ribbet (tilbake) – Være fratatt (mye) av sine verdier; ha mistet sitt livsgrunnlag.  
Stå sammen – Utgjøre en enhet i kraft av felles interesser el. tett samarbeid. 
Stå sammen i tykt og tynt – Jf, holde sammen i tykt og tynt; (jf, henge sammen). 
Stå seg på noe / han står seg på fortelle sannheten – Tjene på noe; ha fordel av noe.  
Stå sin prøve – Vise seg å (kunne) leve opp til de forventninger og krav som stilles; 
klare påkjenningene; vise sin styrke; (jf, det får stå sin prøve). 
Stå skolerett – 1. (Bli pisket på naken rygg av lærere og elever) 2. måtte stå til rette 
for noe; bli strengt irettesatt (av noen); (jf, komme i skammekroken). 
Stå skrekkslagen – Jf, være skrekkslagen; (jf, bli / være lamslått). 
Stå skrevet – 1. Foreligge i skriftlig form 2. være en allmenngyldig sannhet el. 
bestemt ved avtale el. lov 3. være uttrykk for el. tegn på en bestemt fysisk el. psykisk 
tilstand, (om ansiktets og kroppens utseende); (jf, det sto ikke skrevet). 
Stå skrevet i fjeset (på noen) – Være åpenbart; være helt tydelig. 
Stå skrevet i stjernene – Jf, det / noe står skrevet i stjernene; (jf, en stjerne). 
Stå skulder ved skulder – 1. Stå side ved side 2. holde sammen i felles kamp el. fare; 
stå på samme side i en sak; (jf, stå last og brast); (jf, kjempe skulder ved skulder). 
Stå som en bauta, (eg. bautastein), (om noen / noe) – 1. Bli husket som en ruvende 
skikkelse, (f eks. innen musikk el. en politisk bevegelse) 2. få vidtrekkende el. 
historisk betydning, (f eks.om en banebrytende roman) 3. brukes om en god keeper. 
Stå som en levende vegg – Være umulig å score mål på; foreta utrolige redninger. 
Stå som et stort spørsmålstegn – Stå helt uforstående (overfor noe); ikke ha forstått 
noe som helst; (jf, se ut som et levende spørsmålstegn).  
Stå som fjetret – Stå som trollbundet; stå som naglet til stedet; (jf, være lamslått). 
Stå som forsteinet – Stå som gjort til stein; stå ubevegelig pga. skrekk el. kulde. 
Stå som himmelfallen – Jf, bli / være himmelfallen; (jf, stå som fjetret). 
Stå som lammet – Være ute av stand til handle el. fungere, (av skrekk el. sorg). 
Stå som naglet (fast) – Stå helt urørlig; stå som lammet, (av skrekk el. spenning). 
Stå som på glør – Jf, sitte / stå som på glør; (jf, sitte (som) på nåler). 
Stå som rammet av lynet – Jf, stanse / stå som rammet av lynet. 
Stå som sild i tønne – Stå helt sammenpresset; stå så tett at man knapt kan røre seg.  
Stå steilt på sitt – Holde fast på sin mening på en sta el. uforsonlig måte. 
Stå stiv som en støtte – Stå helt ubevegelig; ikke reagere; (jf, ikke lee en finger).  
Stå svart på hvitt / her står det svart på hvitt – Være skrevet el. trykt; kunne leses, 
(som bekreftelse); (jf, svart og hvitt) (jf, for svarte svingende).  
Stå til ansvar for noe (måtte) – Jf, stå til regnskap; (jf, ha noe på samvittigheten).  
Stå til liv – Gå (ganske) bra; (jf, det står til liv), (jf, ha ni liv som katten). 
Stå til regnskap (overfor noen / for noe) – (Måtte) forklare seg om en bestemt sak, og 
evt. påta seg skylden og de eventuelle konsekvenser; (jf, avlegge regnskap for noe).  
Stå til rette for noe – (Måtte) stå til ansvar for noe; (måtte) gjøre rede for noe. 
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Stå til tjeneste – Være parat til å hjelpe el. utføre ordre; stå til rådighet.  
Stå til troende – Være til å stole på; være sannferdig el. oppriktig; (jf, tro det eller ei).  
Stå under pisken – Jf, være under pisken; (jf, få smake pisken). 
Stå under slavepisken – 1. Være slave 2. være under brutal tvang 3. bli ledet på en 
(for) autoritær måte, (jf, stå på hodet for noen); (jf, et slavearbeid). 
Stå vakt om noe – Beskytte noe; passe på noe; (jf, være på vakt) 
Stå ved en korsvei – Jf, stå ved en skillevei; (jf, vi møtes ved neste korsvei). 
Stå ved en milepæl – 1. Stå foran en viktig begivenhet el. merkedag 2. være ved et 
vendepunkt; (jf, en milepel / milepæl); (jf, velge mellom to onder). 
Stå ved en skillevei – 1. Være ved et veikryss 2. være i en situasjon hvor man skal ta 
et avgjørende el. vanskelig valg; begynne på en ny utvikling; (jf, skille lag). 
Stå ved et tideverv – 1. Stå foran en ny epoke 2. være ved et tidsskifte da noe tar en 
ny retning, (f eks. innen kunsten); (jf, før i tiden); (jf, med tid og stunder).  
Stå ved et veiskille i livet – Stå foran et avgjørende valg i livet, (f eks. mht yrke, 
bosted el. ekteskap); (jf, velge og vrake); (jf, starte med blanke ark).   
Stå ved lag / tilbudet står ved lag – Gjelde; fortsatt være gyldig. 
Stå ved makt – Stadig være gjeldende, (pålegget); fortsatt være gyldig, (tillatelsen). 
Stå ved noens side – 1. Stå hånd i hånd 2. hjelpe el. støtte noen; (jf, spøk til side). 
Stå ved sitt ord – Holde sitt løfte; gjøre som avtalt; (jf, holde ord). 
Stå øverst på dagsordenen – Være en prioritert sak el. et svært viktig tema, (f. eks i 
samfunnsdebatten el. et møte); (jf, en dagsorden); (jf, på tapetet). 
Stå øverst på listen (noen / noe) – Være den / det høyest prioriterte el. den / det man 
helst ønsker seg; (jf, en ønskeliste); (jf, ønske seg måten).  
Stå å bable / hva er det du står å babler om – Stå å plapre, skravle el. prate tull; (bable, 
også snakke utydelig); (jf, det er ikke noe (mer) å bable om). 
Stå å flette fingre – Kjede seg; ikke foreta seg noe; være tiltaksløs; (jf, flette fingre). 
Stå å gape / ikke stå der og gap – Stirre dumt (framfor seg); kope; ikke foreta seg noe.  
Stå å trippe – 1. Ta små skritt på stedet, (f. eks. pga. kulde el. nervøsitet) 2. være 
utålmodig etter å komme i gang (med noe); være ivrig etter å oppnå el. få tak i noe. 
Stålsette seg – Gjøre seg (vilje)sterk el. hard for å takle vanskelighetene; forberede 
seg mentalt, (på noe spesielt); (jf, ha nerver av stål).  
Suge noe av eget bryst / dette har du ikke sugd av eget bryst – Finne ut el. nå frem til 
noe ved selvstendig tenkning, arbeid el. erfaring; (jf, være brystfager). 
Suge på karamellen – Nyte en triumf el. suksess, (så lenge den varer). 
Suge på labben – 1. Leve uten mat, (som bjørnen i hiet) 2. ha det knapt; måtte spare; 
måtte nøye seg med hva man allerede har; (jf, leve spartansk). 
Suge seg fast (som en igle) – Være vanskelig å bli kvitt el. slippe unna; ikke være lett 
å riste av (seg); (jf, henge på som en klegg); (jf, følge i hælene på noen). 
Suge til seg noe / på slike turer suger jeg til meg alle inntrykkene – Betrakte el. 
studere noe intenst og med stor interesse, for å lære el. dra nytte av det. 
Suge ut / utsuge (noen / noe) – 1. Suge veske el. luft ut av noe 2. gjøre fattig ved 
systematisk og hensynsløst å tilegne seg økonomiske verdier; utarme noen / noe. 
Sukre pillen – Mildne inntrykket av noe ubehagelig; (jf, gjøre seg sukkersøt). 
Sultefore noen / noe – 1. Gi krøtter så vidt nok for til å overleve til våren 2. få mindre 
av noe enn det er behov for el. sterkt ønskelig; (jf, være sulteforet på noe). 
Sulten gnager i noen – Noen er svært sulten; (jf, tarmene skriker av sult); (jf, være 
skrubbsulten); (jf, tarmene skriker av sult); (jf, magen blir mett før øyet). 
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Summa summarum (lat) – Brukes avsluttende el. konkluderende etter en oppramsing 
av tall, opplysninger el. omstendigheter; totalt sett; alt i alt; (jf, i sum). 
Summe seg – 1. Samle seg; sanse seg, (etter sjokk el. innsats) 2. (prøve å) komme til 
klarhet, (over muligheter, utsikter el. planer); (jf, tenke seg om). 
Sunt bondevett – Vanlig godt vett; sunt skjønn, (ofte med god praktisk sans). 
Sure oppstøt – Jf, et surt oppstøt; (jf, komme med et spark til noen). 
Surfe på en bølge av suksess – Dra nytte av noe; lykkes med å videreføre noe. 
Surfe, (eng, surf) – 1. Seile stående på et brett 2. søke på internettet. 
Surmule – 1. Sette opp et surt og furtent ansikt 2. være sur og irritabel; furte; (jf, 
henge med geipen); (jf, se ut som man har solgt smør uten å få betaling).  
Surr og rot – Lite orden og system; lettere kaos; (jf, gå i surr for noen). 
Sus i serken / da musikken spilte opp ble det sus i serken – Livlig og løssluppen 
stemning el. aktivitet; (jf, liv i leiren); (jf, komme i stemning). 
Suse / det suste for ørene (1) – 1. Lage svakt brusende, hvesende lyd 2. bevege seg 
hurtig av sted; fare raskt 3. gå på byen og more seg; svire, (jf, leve i sus og dus). 
Svada / dette er svada fra ende til annen – Jf, en svada / svada; (jf, et pølsevev). 
Svare bort i tåka – Jf, svare i hytt og vær; (jf, i hør og heim). 
Svare bort i været – Gi et meningsløst svar; (svare i øst og vest).  
Svare i hytt og vær – Svare på måfå; gi meningsløse svar; (jf, helt bort i natta).  
Svare i ørska / som i ørska – Gi åndsfraværende el. meningsløse svar; (jf, gå i ørska). 
Svare i øst og vest – Jf, svare i hytt og vær; (jf, love i øst og vest). 
Svare med samme mynt – Jf, betale med samme mynt; (jf, gi svar på tiltale).  
Svaret blåser i vinden – Svaret er usikkert; (jf, man kan aldri vite). 
Svart arbeid – Arbeid med inntekt som ikke oppgis til skattevesenet; ulovlig arbeid.  
Svart hav / denne uken har det vært svart hav – Uten fisk; ikke fisk å få; (jf, et napp). 
Svart humor – Humor som på en absurd el. grotesk måte utnytte fenomener som anses 
for svært alvorlig, (for å vekke tilhørernes latter el. evt. ettertanke); makaber humor. 
Svart magi – Utnyttelse av onde, overnaturlige krefter; trolldom (i det skjulte) med 
skadelig hensikt; (jf, en svartebok / svarteboka); (jf, for svarte svingende). 
Svart og hvitt – Brukes om uttrykk for en unyansert oppdeling i to motsetninger, f 
eks. i noe dårlig og noe godt; (jf, gjøre svart til hvitt); (jf, svart som en neger). 
Svart på hvitt / her står det svart på hvitt – Jf, stå svart på hvitt. 
Svart som bek – Jf, være svart som bek, (et tjæreprodukt); (jf, svart og hvitt). 
Svart som en ravn – Helt beksvart; kullsvart; (jf, være hvit som et laken). 
Svarte faen / det var som svarte faen – Kraftig banning; faen i helvete.  
Svarte natta – Jf, være svarte natta; (jf, midt på svarte natta). 
Svarte penger – Inntekt (el. formue) som ikke oppgis til skattevesenet; ulovlig tjente 
penger; (jf, arbeide svart); (jf, under bordet); (jf, betale / få under bordet). 
Svartebørs – Jf, en svartebørs / svartebørsen; (jf, handle på svartebørs). 
Svarteliste noen / noe – Jf, sette noen / noe på svartelista; (jf, en svarteliste / - lista). 
Svartemannen / det var som svartemannen selv sto bak – Djevelen; fanden selv.  
Svartemarja – Jf, en svartemarje / svartemarja; (jf, bli kastet i kasjotten / hullet). 
Svarteper – Jf, en svarteper / svarteper; (jf, gi / sende svarteper videre).  
Svartmale noe – Skildre el. fremstille noe på en pessimistisk måte; beskrive noe 
overdrevent negativt; (jf, male fanden på veggen); (jf, ane uråd). 
Svartne for noen / det svartnet for øynene mine – Flimre for øynene på noen; bli 
svimmel; (jf, se stjerner); (jf, se både sol og måne). 
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Sveise – 1. Forene metallstykker ved høy varme 2. forene; skape samhold 3. gå med 
svingende bevegelser 4. vie et ektepar; (jf, spleise). 
Sveive noen / noe i gang / nå skal vi sveive turgruppa i gang igjen (2) – 1. Med sveiv 
starte en (bil)motor el l 2. starte opp noe; sette noen i gang med noe bestemt. 
Svelge all (sin) stolthet – Ignorere el. fortrenge enhver skamfølelse hos seg selv. 
Svelge en bitter pille / den bitre pille (måtte) – (Måtte) finne seg i noe ubehagelig, 
uten å kunne stille (noe) opp imot det, (f eks. skuffelse el. ydmykelse). 
Svelge en kamel / kameler – Jf, sluke kameler / en kamel. 
Svelge en klump i halsen / hun svelger en klump i halsen og går videre – Være sterkt 
sinnsbeveget, (ofte i en rørende situasjon); (jf, få en klump i halsen).  
Svelge gråten – Holde el. tvinge tilbake gråten; undertrykke sin fortvilelse; (jf, være 
på gråten); (jf, ta til tårene); jf, ikke vite om man skal le eller gråte). 
Svelge noe – 1. Føre mat ned i spiserøret 2. holde igjen noe; undertrykke noe, (gråt el. 
sukk) 3. bite i seg noe; finne seg i noe, (f eks. en fornærmelse). 
Svelte som en hund – Lide fælt av sult; nesten svelte i hjel; (jf, det er det rene 
sveltihjel); (jf, et hundeliv); (jf, være en hund etter noe).  
Sverdsiden – Jf, en sverdside / sverdsiden; (jf, en spinneside / spinnesiden). 
Sverge høyt og dyrt – Jf, love noe dyrt og hellig; (jf, det kan du banne på). 
Sverge sin salighets ed på noe / jeg tør jeg sverge min salighets ed på – Garantere for 
noe; forsikre noe på det mest bestemte; (jf, vedde hodet sitt på noe).   
Sverge til noe / jeg sverger til litt bredere ski – Være begeistret tilhenger av noe; anse 
noe for det eneste riktige; (jf, sette noe i høysetet); (jf, rose noen / noe i høye toner). 
Sverme – 1. Fly omkring i en sverm el. flokk, (insekter el. fugler) 2. bevege seg i en 
stor samlet flokk, (mennesker) 3. jf, sverme for noen / noe; (jf, fly etter jentene). 
Sverme for noe – Føle seg tiltrukket el. fasinert av noe, (ofte på en naiv måte). 
Sverme for noen – Være forelsket i noen, (ofte på en uskyldig måte). 
Sverte noen – Snakke stygt el. nedsettende om noen; baktale noen; (jf, en sladrehank). 
Sveve høyt – 1. Fly el. gli høyt oppe i lufta 2. være (vel) optimistisk el. entusiastisk; 
mangle bakkekontakt; (jf, sveve oppe i skyene); (jf, fly høyt).  
Sveve i de høyere luftlag – 1. Sveve oppe i de høye lag av atmosfæren 2. bevege seg 
på et (for) høyt åndelig plan; (jf, ferdes i de høyere regioner). 
Sveve i den tro at / han svever i den tro at alt er i orden – Jf, leve i den tro at.  
Sveve i det uvisse – Befinne seg i en uviss, ubestemt el. truet stilling, (som svinger 
mellom to forhold el. muligheter); (jf, ikke vite hva man skal tro). 
Sveve i en villfarelse – 1. Brukes om å avvike fra den kristne tro 2. brukes om det å 
fare vill, ta feil el. misforstå; (jf, snakke i vilske / vilska); (jf, være på glattisen). 
Sveve i løse lufta – 1. Gli rolig gjennom lufta, (i luftstrømmen) 2. være uten forfeste 
el. kontaktpunkter til underlaget; (jf, henge i lufta); (jf, gi noe luft).  
Sveve i uvisshet (om noe) – Mangle kunnskap om hvordan noe forholder seg el. vil 
forløpe; (jf, sveve i det uvisse); (jf, hverken vit ut el. inn). 
Sveve mellom himmel og jord – Sveve i løse lufta; henge ubehagelig høyt fra bakken. 
Sveve mellom liv og død – Være nær ved å dø; være dødssyk; (jf, stå på gravens 
rand); (jf, ligge for døden); (jf, se noe i øynene). 
Sveve oppe i skyene – 1. Sveve høyt opp i lufta 2. ikke ha noen føling med 
virkeligheten; fantasere; (jf, tape seg i skyene); (jf, sveve på en lyserød / rosa sky). 
Sveve over vannene – Jf, noen / noe svever over vannene; (jf, ligge opp i dagen). 
Sveve på en lyserød / rosa sky – Være i en henført el. oppløftet tilstand; være i en 
(uvirkelig) gledesrus; (jf, være i lykkerus); (jf, være oppe i skyene). 
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Svi / det svir langt inn i sjelen (2) – 1. Gjøre vondt på en brennende el. stikkende 
måte, (særlig på huden el. i øyne) 2. gjøre vondt psykisk; være meget ergerlig. 
Svi av noe / i London svidde jeg av 10000 (2) – 1. Brenne (opp) noe; sette fyr på noe, 
(f eks. gress) 2. raskt bruke opp mye penger; (jf, brenne seg (på noe)).  
Svi på pungen – Falle dyrt; koste mer enn det man egentlig har råd til; (jf, straffe noen 
på pungen); (jf, koste flesk); (jf, grave dypt i lomma). 
Svi seg på noe – Jf, brenne fingrene på noe; (jf, man lærer så lenge man lever). 
Svinaktig / det gjorde svinaktig vondt – Brukes forsterkende; i svært høy grad; veldig. 
Svine til noen / noe – 1. Skitne el. grise til noen / noe 2. snakke nedsettende om noen / 
noe (til noen); (jf, drikke som et svin); (jf, en gammel gris). 
Svinebanke noen – 1. Gi noen grundig juling, (jf, slå noen sønder og sammen) 2. 
vinne overlegent over noen i en konkurranse, (jf, slå noen ned i støvlene).   
Svinebinde noen / hun var svinebundet i en dårlig femårskontrakt – 1. Binde noen på 
hender og føtter så han ikke kan røre seg 2. sette noen i en bestemt (ubehagelig) 
situasjon; frata noen handlefriheten; (jf, være bundet på hender og føtter).  
Svinge begeret / pokalen – Feste og ture; drikke flittig; (jf, begeret er fullt). 
Svinge fanen – Kjempe el. ivre for en sak; markere seg i forhold til noe; (jf, holde 
fanen høyt); (jf, samles under samme fane); (jf, en fanebærer). 
Svinge pisken (over nakken på noen) – Presse noen til å arbeide hardt; tvinge noen til 
å anstrenge seg; (jf, få smake pisken); (jf, være under pisken).  
Svinge seg i halmen – Jf, gå til sengs med noen; (jf, hoppe i halmen / høyet). 
Svinge seg på parketten – Danse; svinge seg på dansegulvet; (jf, en annen dans). 
Svinge storslegga – Jf, bruke storslegga; (jf, svinge øksa); (jf, ikke være nådig). 
Svinge svepen over noen – 1. Jf, svinge svøpen 2. irettesette noen; kjefte på noen. 
Svinge sverdet – Angripe el. true en motstander; gå til kamp (for en bestemt sak). 
Svinge svøpen over (noen / noe) – 1. Refse noen / noe hardt 2. styre med hard hånd. 
Svinge øksa / treneren svingte øksa i pausen (3) – 1. Hogge med øks 2. utføre et 
stykke ubehagelig arbeid, særlig si opp noen el. foreta nedskjæringer 3. bruke kjeft. 
Svinse og svanse – Gå el. rusle rastløs omkring; gå med små skritt og vrikke litt på 
seg; (jf, virre omkring); (jf, vimse fram og tilbake).   
Svitsje (over) til – Gå over til; begynne med; Jf, snu på flisa). 
Svømme i noe – Være rikelig omgitt av noe; ha mye av noe; (jf, ha et hav av noe). 
Svømme i penger – Ha mye penger; være rik; (jf, vasse i penger). 
Svømme over av noe / avisene svømmer over grusomme mord / gulvet svømmer over 
av papir – Være helt full av noe; (jf, flomme over av noe).   
Svømme som en fisk – Være svært flink til å svømme; (jf en kald fisk). 
Sy puter under armene på noen – Gjøre det (altfor) lettvint for noen; skjemme bort 
noen; (jf, få alt hva man peker på); jf, være på den grønne gren). 
Synd og skam / det er synd og skam hvis hun mister sjansen – Svært ergerlig. 
Synge / skrike av full hals – Synge / skrike høyt og med gjennomtrengende stemme. 
Synge av hjertens lyst – Synge høyt el. uhemmet; (jf, av hjertens lyst). 
Synge i vilden sky – Synge i vei, høyt og frimodig, (og ofte lenge); (jf, i vilden sky). 
Synge med sitt nebb – Ha sin særegne måte å uttrykke seg på; si noe på sin måte; (jf, 
enhver synger med sitt nebb); (jf, knipe nebb); (jf, åpne nebb). 
Synge noens / noes pris – Ytre seg el. skrive rosende om noen / noe. 
Synge på siste verset / (sitt) siste vers / salget synger på siste verset (1) / denne 
skriveren synger på siste verset – 1. Nærme seg avslutningen; gå mot slutten, (også 
død); 2. være i ferd med å gå i stykker; være nedslitt, kassabelt el. for gammeldags.  
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Synge rent – Synge med riktig tonehøyde; ikke synge falskt; (jf, snakke rent). 
Synge sin svanesang – 1. Skape et stort, siste kunstverk; gjennomføre en stor, siste 
kunstneriske opptreden 2. være i ferd med å dø, streike, bryte sammen el. gå i stykker, 
(gradvis el. sakte men sikkert); (jf, en svanesang); (jf, legge noe på hylla).  
Synge som en engel – Jf, synge som en lerke; (jf, sove som en engel). 
Synge som en fugl / lerke – Synge svært vakkert; (jf, være blid som en lerke). 
Synge ut (om noe) – 1. Si sin oppriktige mening el. kritisere noen / noe 2. røpe noe 
(som er holdt hemmelig); (jf, ta bladet fra munnen); (jf, en sangfugl / sanglerke). 
Synke dypt / at du kunne synke så dypt (2) – 1. Synke langt ned i noe, (særlig vann) 2. 
forfalle moralsk; nedverdige seg; (jf, (jf, føle seg forlat av gud og mennesker). 
Synke i grus – 1. Falle el. styrte sammen, (byggverk) 2. gå til grunne; mislykkes 
totalt; (jf, legge noe i grus); (jf, ligge i grus); (jf, gå på trynet). 
Synke i jorda – Forsvinne hurtig og sporløst, (på mystisk vis); (jf, som sunket i jorda).   
Synke i jorda av skam – Jf, jeg kunne synke / var ved å synke i jorda av skam. 
Synke i kne – 1. Sige sammen 2. gi opp; bli overvunnet; (jf, tvinge noen i kne). 
Synke som en stein / aksjekursene har sunket som en stein (2) – 1. Synke raskt 
nedover i vannet; ikke holde seg flytende 2. gå raskt nedover; reduseres kraftig. 
Syrlig – 1. Lettere sur el. skarp, (om smak og lukt) 2. spydig; hånlig; sarkastisk. 
Syte og klage – Gi uttrykk for misnøye; sutre; (jf, klage sin nød). 
Søke nye jaktmarker – Søke andre virkefelter el. nye forhold el. utfordringer, (fordi 
man trenger forandring); (jf, gå til de evige jaktmarker). 
Sønder og sammen – (Bombe / slå / banke / kritisere noen / noe) så kraftig og grundig 
at det medfører ødeleggelse av noe el. beseiring av noen; (jf, knuse noen / noe). 
Søren / hvordan søren skal jeg forklare dette – Brukes som mildt bannord for å 
uttrykke ergrelse el. overraskelse; søtten; pokker; (jf, for søren); (jf, søren ta deg). 
Søt musikk – 1. Språklige signaler som vekker glede el. forventninger 2. kjærlighet el. 
ømhet; gjensidig erotisk tiltrekning; (jf, oppstå søt musikk); (jf, det / noe lyder som / 
er (søt) musikk i mine ører); (jf, for full musikk). 
Søt som honning – Jf, være søt som honning; (jf, flyte med melk og honning). 
Søta / kom hit da, søta – Om en søt jente, (mest som kjærlig tiltale). 
Søta bror – Brukes som betegnelse på Sverige og svenskene. 
Søten / er det her du står da, søten – Om en kjekk gutt, (mest som ironisk tiltale). 
Søtten / søtten og (2) – 1. Tallet sytten 2. brukes som mildt bannord; (jf, pokker). 
Søtten ta deg – Jf, fanden / faen ta deg; (jf, for sytten / søtten); (jf, det var da som s). 
Så busta / fillene / fjæra fyker – Jf, slåss så busta / fillene / fjæra fyker. 
Så det braker – Ettertrykkelig; så det ljomer; (jf, så det synger etter). 
Så det er en gru / bulldoseren bråker så det er en gru – Brukes om noe som er 
frastøtende, irriterende el. støyende; aldeles forferdelig; helt grusomt. 
Så det forslår – Så det hjelper tilgangs; så det virkelig monner; (jf, som forslår). 
Så det fosser / snakke så det fosser (2) – 1. Så det strømmer el. skummer 2. fort og 
my; voldsomt; (også koke, ro el. lyve så det fosser); (jf, koke over). 
Så det gyver / fyker / gviner – I stor fart; ettertrykkelig; voldsomt; til gagns. 
Så det halve kunne vært nok / han er så kvinnfolkgal at det halve kunne vært nok – 
brukes for å uttrykke at noe er overdrevent el. gått for langt, (både om noe positivt og 
negativt); (jf, halvparten); (jf, fullt og helt); (jf, utnytte noe til siste trevl).  
Så det holder / dette er kjønnsdiskriminering så det holder – 1. Slik at det holder el. 
varer 2. i overdreven grad; til gagns; (jf, til de grader / milde grader). 
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Så det ljomer i åsene / han sa ifra så det ljomet i åsene – Svært høyt og tydelig; (jf, så 
det synger / ljomer etter); (jf, med fynd og klem); (jf, være hardtslående).   
Så det lukter svidd – Jf, lukte svidd; (jf, det forteste man har lært). 
Så det sang / vi tapte så det sang / hun slo i bordet så det sang – Så det forslo; så det 
ble lagt merke til; (jf, så det synger (etter)); (jf, synge ut). 
Så det sier seks / ta i så det sier seks – Så det virkelig kjennes, monner el. forslår; 
kraftig; ettertrykkelig; (jf, som sier seks); (jf, så det lukter svidd). 
Så det står etter / han banner så det står etter (2) – 1. I stor fart 2. veldig; 
ettertrykkelig; mye; til gagns; (jf, jeg kan ikke banne på det); (jf, så det gyver).  
Så det suser – Jf, så det gyver; (også, komme susende, og, suse forbi). 
Så det svir – 1. Så man får en brennende følelse, (f eks. i huden) 2. betydelig; så man 
merker det, (på en negativ måte); (jf, gi så det svir); (jf, svi seg på noe). 
Så det synger / ljomer (etter) / han banner så det synger etter – Høyt og tydelig; så det 
monner; så det virkelig blir lagt merke til, (jf, så det sang); (jf, det kan du banne på). 
Så dragesæd – Volde splid og uenighet; skape uvennskap; yppe kiv. 
Så er / var den gleden over – Nå er det (dessverre) slutt el. forbi, (med noe bra, 
positivt el. behagelig); (jf, så var / er den sorgen slokket).  
Så er det på´ n / i morgen tidlig er det på´ n igjen – Så er det å starte opp igjen; nå må 
vi ta fatt på nytt, (med arbeid, virksomhet el. aktivitet); (jf, striskjorta og havrelefsa). 
Så et frø / tvilens frø er sådd (2) – 1. Sette et plantefrø i jorda 2 skape et inntrykk av 
el. en tanke om noe 3. komme med en idé; starte en gryende prosess; (jf, gå i frø). 
Så fort som beina ville bære ham – I full fart; (jf, det forteste man har lært). 
Så god som noen / hun er forfatter så god som noen – Veldig god; (jf, som noen). 
Så godt som / så godt som alle var beruset – Nesten; stort sett; praktisk talt; så å si. 
Så hardt som en hest sparker – Brukes om et veldig hardt støt el. slag. 
Så hårene reiser seg – Brukes som uttrykk for å bli sterkt begeistret, redd el. sjokkert. 
Så intet øye var tørt / hun sang så intet øye var tørt – Så alle ble grepet el. rørt.     
Så jeg (nesten) ikke kan få sagt det – Brukes forsterkende som uttrykk for sterk 
skuffelse, glede el. annen sterk følelse; (jf, jeg trodde ikke mine egne øyne). 
Så lang man er / han falt så lang han var (1) / hun lyver så lang hun er (2) – 1. 
langflat, (ramle el. ligge) 2. brukes forsterkende; veldig; noe forferdelig.  
Så langt som et vondt år – Jf, være så langt som et vondt år; (jf, langt om lenge). 
Så langt øyet rekker / kan nå / her er det rikmannsboliger så langt øyet rekker – 1. Så 
langt man kan se med det blotte øyet 2. overalt; så langt man kan se. 
Så langt, så godt – Brukes for å uttrykke at inntil nå har alt gått meget bra, men at 
fortsettelsen godt kan tenkes å bli vanskelig; (jf, ingen vet hva morgendagen bringer). 
Så lenge det er liv er det håp – Jf, det er håp i hengende snøre; (jf, håpe det beste). 
Så lett som ingenting – Svært lett; uten det minste besvær el. anstrengelse. 
Så lett som å kø seg (selv) i nakken – Uhyre enkelt og liketil; (jf, som for i hose). 
Så menn / det har du så menn rett i – Sannelig; virkelig; (jf, jammen); (jf, jo, så m -). 
Så mye du vet det / jeg gjør det ikke, så mye du vet det – 1. Brukes for å understreke 
at man står urokkelig fast på det man nettopp sa; (jf, så vidt du vet det). 
Så nå kan hun ha det så godt – Brukes for å gi uttrykk for at man, (i skuffelse) er 
likeglad med el. tar avstand fra noen, (etter å ha prøvd el. hjulpet så godt man kunne). 
Så raskt som et lyn – (Komme, forsvinne) meget hurtig; i full fart; (jf, lynraskt).  
Så samles vi på valen (fra dikt) – 1. Da møtes vi på slagmarken (mil) 2. så samles vi 
der kampen, konkurransen el. diskusjonen skal foregå; (jf, en val); (også, stupe på v-).   
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Så sannelig min hatt – Brukes som uttrykk for forsikring el. (positiv) overraskelse; 
jammen; (jf, min santen); (jf, det tør jeg spise hatten min på). 
Så sant jeg heter x (Lars) – Brukes som en forsikring el. garanti; det kan du banne på.  
Så sant råd er – Om det finnes en mulighet; (jf, kommer tid kommer råd). 
Så sant som det er sagt – Fullstendig sikkert og visst; (jf, det er så sant som det er s-). 
Så sikkert som amen i kirka – Jf, det er så sikkert som amen i kirka.  
Så sikkert som at to og to er fire – Jf, så sikkert som amen i kirka; (jf, to og to er fire). 
Så skilles våre veier – 1. Vi havner nå på hver vår kant; vi kommer ikke til å se noe 
mer til hverandre 2. vi går fra hverandre, (om ektepar el. kjærester).   
Så snart man snur ryggen til (noen) – Straks man slipper noen av syne; når man 
unnlater å passe på, (finner de på noe el. gjør noe galt); (jf, når katten er borte - -). 
Så snill som dagen er lang – Jf, være så snill som dagen er lang.   
Så snørr og tårer renner / han anstrenger seg så snørr og tårer renner (2) – 1. Brukes 
om å gråte voldsomt 2. til det ytterste; av alle krefter; (jf, snørr og tårer).  
Så som så / det går så som så med studiene – Ikke særlig imponerende; sånn passe. 
Så spansk som en greve – Jf, gå der så spansk som en greve; (jf, ta en spansk en). 
Så splid (mellom noen) / arveoppgjøret sådde splid i familien – Skape innbyrdes 
uenighet el. strid; skape motsetninger mellom noen; (jf, sette ondt blod mellom noen). 
Så stille at man kunne høre en knappenål falle (til jorden) – Fullkomment stille; så 
stille at man ville kunne høre den minste lyd; (jf, være stille som en mus).  
Så støvet gyver – 1. Så det virvles opp støv 2. i rasende fart; med full energi; (jf, gyve 
løs på noe); (jf, komme fykende); (jf, i hurtigtogsfart). 
Så svetten siler – Jf, arbeide så svetten siler; (jf, i sitt ansikts sved).  
Så taket løfter seg – 1. Brukes som uttrykk for kraftig glede el. engasjement 2. brukes 
(særlig) om høy og støyende sang og musikk; (jf, få taket til å løfte seg). 
Så til de grader / jeg følte meg så til de grader lurt – Jf, til de grader. 
Så tvil om noe – Få folk el. noen bestemt til å begynne å tvile på noe; skape 
usikkerhet om noe, (hos noen); (jf, ha sine tvil); (jf, uten tvil). 
Så var / er den sorgen slukket / slokket – Så er den sorgen el. bekymringen ute av 
verden; da er ikke det et problem lenger; (jf, så er / var den gleden over).  
Så vidt båten bærer – Jf, det er så vidt båten bærer; (jf, på hengende håret). 
Så vidt du vet det / du lar henne være i fred, så vidt du vet det – Uttrykk som 
forsterkning, ofte som mild trussel; ellers skal du få med meg og gjøre.  
Så vidt jeg vet / så vidt vites – Brukes for å uttrykke at man tar forbehold for det man 
sier; (jf, ha hørt en fugl synge om noe); (jf, ikke være skråsikker). 
Så vidt båten bærer – Jf, det er så vidt båtene bærer / det var så vidt båten bar. 
Så vidt meg bekjent – Jf, så vidt jeg vet; (jf, ikke meg bekjent).  
Så vind og høste storm – 1. Kritisere el. gjøre noen vondt, og derpå selv rammes enda 
hardere 2. si el. gjøre noe ubetydelig el. bagatellmessig som får en uventet voldsom 
konsekvens; (jf, den som sår vind høster storm); (jf, være i vinden). 
Så ørene flagrer – Så det forslår; til gagns; voldsomt; (jf, få så ørene flagrer). 
Så øyet blir stort og vått – (Lese, glane, se) med stor iver, innlevelse el. glød. 
Så øynene nesten triller ut av hodet – (Glane, stirre) lettere sjokkert el. hemningsløst; 
følge særdeles ivrig el. spent med; (jf, ikke tro sine egne øyne).  
Så å si / ambulansen er så å si sykehusets forlengende arm (2) – 1. Nesten; stort sett; 
nærmest; praktisk talt 2. uttrykt på annen måte; (jf, med andre ord). 
Sånn er det med det / den saken – Det må man avfinne seg med; det tjener ikke til noe 
å ergre seg over det; (jf, gå sin skjeve gang); (jf, gå på trynet). 
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Sånn er livet – Det går opp og ned i livet; nedturer og skuffelser hører med. 
Sånn midt på treet – Jf, midt på treet; (jf, på det jevne); (jf, en middelhavsfarer). 
Ta (hardt) i / det synes jeg er å ta i – Ta kraftig i; overdrive; bruke sterke ord. 
Ta (i) et tak – Hjelpe til; assistere med noe; (jf, gi noen en (hjelpende) hånd). 
Ta (seg) en på øyet – Ta seg en lur; sove en kort stund; (jf, få seg en på øyet). 
Ta (seg) en runde / de tok seg en runde i hagen – Gå (seg) en liten tur; (jf, ta seg en 
runde på byen); (jf, gå sine egne veier); (jf, gå seg vill). 
Ta (seg) noe ad notam (lat) – 1. Motta og notere seg en meddelelse el. avgjørelse, 
(uansett hva man mener om den) 2. motta en beskjed og rette seg etter den; (jf, ta noe 
til etterretning); (jf, danse etter noens pipe). 
Ta / gjøre storeslem – 1. Ta alle stikk (bridge) 2. vinne alt; ta rubbel og bit; (jf, gjøre 
rent bord); (jf, knuse noen); (jf, trekke det lengste strå).  
Ta / gripe noe ut av løse luften – Jf, være grepet ut av luften; (jf, henge i luften). 
Ta / gripe noen på fersk gjerning – 1. Overraske noen i en pinlig situasjon 2. gripe 
noen i en ulovlig el. kriminell handling; (jf, ta noen med buksene nede). 
Ta / gripe ordet – Begynne å snakke; holde tale, (i en forsamling). 
Ta / gå rake / strake veien hjem – Gå rett hjem; gå hjem uten omveier el. tidsspille. 
Ta / våge spranget – Ta et avgjørende skritt; bestemme seg for å gjøre noe dristig el. 
foreta en risikabel forandring, (jf, stå på sprang / spranget). 
Ta affære / alt gikk på skeive, så jeg måtte ta affære – Gripe inn; gå til handling; 
opptre aktivt, (i en situasjon der man synes det er nødvendig); (måtte) reagere. 
Ta alle stikkene – 1. Vinne hvert utspill i et kortspill 2. vinne overlegent; (jf, ta det 
siste stikk); (jf, ta / gjøre storeslem); (jf, gjøre rent bord).  
Ta anstøt av noe – 1. Bli forarget el. irritert over av noe 2. føle seg moralsk krenket av 
noe; forkaste noe av etiske el. estetiske grunner; (jf, vekke anstøt (hos noen)). 
Ta arven opp etter noen – Fortsette en forgjengers verk, (på samme høye nivå). 
Ta av / i fjor tok salget virkelig av (3) – 1. Lette fra bakken med fly 2. dele en  
kortstokk i to 3. begynne å stige for alvor; bli suksess 4. øke i intensitet el. villskap. 
Ta av kassen – Jf, stjele av kassen; (jf, en kassasuksess); (jf, sitte på kassen). 
Ta av seg hatten for noen / noe – Jf, ta hatten av for noen / noe. 
Ta avstand fra noen / noe – Uttrykke sin uenighet el. fordømmelse av noen / noe. 
Ta ballegrep på noen / noe – 1. Ta tak rundt pungen på noen 2. ta kraftig tak i noen / 
noe; få styring el. kontroll på noen / noe; (jf, ha baller); (jf, ha taket på noen / noe). 
Ta ballen / jeg tar den ballen (2) – 1. Få kontroll på (fot)ballen 2. ta en 
arbeidsoppgave; påta seg et oppdrag; overta en sak; (jf, spille ballen videre). 
Ta beina fatt – Begynne å gå; gå sin vei; (jf, bruke apostlenes hester). 
Ta beina på nakken – Løpe hurtig vekk; stikke av; komme seg unna ved å flykte. 
Ta beinkrok på noen – Jf, spenne / sette beinkrok på noen; (jf, en kjelke i veien).  
Ta bladet fra munnen – Si sin mening rett ut; si klart ifra; (jf, synge ut).  
Ta bolig / noe gåtefullt som har tatt bolig i henne (3) – 1. Bosette seg; flytte inn 2. 
komme tilstede; ta fast opphold 3. besjele el. besette (noen), (jf, være besatt av n / n).  
Ta brodden av noe – Fjerne el. dempe den smertelige el. sårende virkningen av noe; 
mildne et utsagn; (jf, stå i brodden for noe); (jf, det er brodne kar i alle land). 
Ta brødet ut av munnen på noen – 1. Ta levebrødet fra noen; gjøre noen arbeidsløs 2. 
foregripe det noen vil si, (jf, ta ordet ut av munnen på noen). 
Ta bølgen – 1. Lage en bølgelignende bevegelse av begeistring, (blant publikum) 2. 
juble; gledes seg over noe; (jf, ri på en bølge); (jf, gå i bølger).   
Ta den høye c – 1. Klare de høyeste toner 2. skrike høyt; (jf, hyle som en gris). 
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Ta det / noe med et smil – Ikke la det / noe gå innpå seg; (jf, ta noe med godt humør).  
Ta det / noe som en helt – Takle det / noe (plagsomt) på en kjekk, modig el. 
forståelsesfull måte; (jf, ta noe som en mann); (jf, drikke som en helt). 
Ta det første skritt til noe / hun tok det første skritt til forsoning – Ta initiativet til 
noe; begynne noe; gjøre et utspill til noe; (jf, ta skritt til / for).  
Ta det første spadestikk (til noe) – 1. Starte på den aller første del av et større (bygge) 
prosjekt; innlede arbeidet 2. brukes om den seremonielle åpning av et prosjekt. 
Ta det kuli / nei, nå må du ta det kuli – Ta det rolig; ta det med ro; (jf, være kul). 
Ta det litt på slump – 1. Ikke være så nøye med et mål el. antall, (ofte i matlagning) 2. 
være litt unøyaktig el. slumsete i sin væremåte; (jf, på slump). 
Ta det med ro – 1. Ta det rolig og besindig; ikke hisse seg opp 2. gå langsomt til 
verks; ikke forhaste seg; (jf, steg for steg); (jf, ikke ri den dagen man saler). 
Ta det onde ved roten – Jf, ta ondet ved roten; (jf, rykke noen / noe opp med rot). 
Ta det pent – 1. Ta det rolig; gå sakte 2. ikke hisse seg opp; ikke bli fornærmet.  
Ta det piano – 1. Gå sakte frem 2. ta det rolig og besindig. 
Ta det sikre for det usikre – Holde seg til det som er trygt; ikke ta sjansen på et 
usikkert alternativ; (jf, være på den sikre siden); (jf, holde seg i skinnet). 
Ta det siste stikk – Vinne en avgjørende seier; klare seg best til slutt. 
Ta det som det kommer – La det bli som det blir; takle situasjonen som den oppstår; 
(jf, falle seg (slik)); (jf, la skjebnen råde); (jf, komme hva som komme vil)  
Ta det sure med det søte – Akseptere så vel de ubehagelige som de behagelige sidene 
ved en sak; (jf, ta det vonde med det gode); (jf, ikke være mange sure sild verdt).  
Ta det vonde med det gode – Avfinne seg med både de negative og positive sider av 
noe; godta også det som er mindre bra, fordi det likevel har noen fordeler. 
Ta drepen på noe – Ta knekken på noe; utrydde noe; drepe noe, (f eks. veggsopp). 
Ta drepen på noen / dette tar drepen på meg – Ta knekken på noen; være svært 
plagsomt el. uutholdelig for noen; være ødeleggende for noen, (også økonomisk). 
Ta dånedimpen (sve) – 1. Dåne; besvime; miste bevisstheten 2. bli brakt ut av fatning. 
Ta en jafs av noe – Ta en stykke av noe; ta en bit av noe; (jf, en / et jafs). 
Ta en kikk på noen / noe – Se på noen / noe; (begynne å) vise interessere for noen / n. 
Ta en liten en på øret – Jf, ta (seg) en på øyet; (jf, sove på sitt grønne øre). 
Ta en pokersjanse / vi tok en pokersjanse da vi satset i denne bransjen – Ta en dristig 
sjanse; ta en urimelig stor sjanse, (med små muligheter til å lykkes); (jf, et pokerfjes). 
Ta en pust i bakken – Ta en pause i arbeidet; (jf, puste på); (jf, ta fem minutter). 
Ta en sjanse / sjansen – Våge seg på noe som er forbundet med fare; handle for å 
oppnå noe, i visshet om at det kan bli negativt; (jf, ha kjangs hos damene). 
Ta en spansk en – Redde seg ut av en situasjon ved å gjøre noe som er litt på kanten; 
ta en sjanse for å berge skinnet; slå en bløff; vike unna; (jf, spanske seg). 
Ta en time på øyet – Sove en liten stund; ta seg en liten lur; (jf, ta seg en dupp). 
Ta et avgjørende skritt – Gå til en avgjørende handling, (i utviklingen mot noe). 
Ta et glass på fallrepet – Drikke en siste drink el. dram før man skilles. 
Ta et hvileskjær – 1. Ta et langt og rolig glideskjær, (i skøyteløp) 2. ta det roligere i  
en liten stund; (jf, hvile på sine laurbær / laurbærene). 
Ta et krafttak / det må nå tas et krafttak innen helsesektoren (1) – 1. Gjøre en ekstra 
stor ressursinnsats 2. ta et tak el. gjøre en innsats der man bruker sin fulle kraft.  
Ta et langt steg fremover – Ha stor fremgang; ha en svært positiv utvikling. 
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Ta et oppgjør med noen / noe – 1. Ta en konfrontasjon el. diskusjon med en annen 
person om et mellomværende el. en alvorlig uenighet 2. ta kritisk avstand fra noe man 
tidligere har støttet el. akseptert, (ofte skriftlig el. med harde ord).  
Ta et oppgjør på kammerset – Jf, gjøre opp på kammerset; (jf, under fire øyne). 
Ta et ord for et ord – Stole på det som er blitt sagt el. lovet; (jf, et ord er et ord). 
Ta et skippertak – Gjøre en plutselig, kortvarig stor arbeidsinnsats; ta et krafttak, (for 
å få noe i orden); (jf, gjøre vei i vellingen); (jf, spytte i nevene). 
Ta et skritt av gangen – Gå gradvis el. trinnvis frem; gjøre noe i tur og orden, (og ikke 
gå for fort frem); (jf, skritt for skritt); (jf, ta skrittet fullt ut). 
Ta et stikk – 1. Ta et stikk i kortspill 2. vinne en liten seier; score et poeng. 
Ta et tak – Gjøre en arbeidsinnsats; hjelpe til; (jf, ta et krafttak). 
Ta et tigersprang – Jf, et tigersprang; (jf, stå på sprang / spranget). 
Ta etter vinden – Jf, ta etter været; (jf, hive etter pusten); (jf, miste pusten). 
Ta etter været – Hive etter pusten; gjespe etter luft; (jf, trekke været). 
Ta fanden på ryggen – Påta seg en svært vanskelig oppgave, (som man må fullføre).  
Ta farge av noe – Bli påvirket el. preget av noe, (f eks. av noens holdninger el. av 
omgivelsene); (jf, i alle regnbuens farger), (jf, være fargeløs). 
Ta fart – 1. Ta tilløp, (f eks. i lengde) 2. begynne å bevege seg hurtig, (f eks. toget) 3. 
begynne å utvikle seg hurtig, (f eks. arbeidsløsheten); (jf, få fart i sakene). 
Ta for seg – Kaste seg ivrig over noe; grafse til seg, (av godene). 
Ta for seg av rettene – 1. Spise i vei; forsyne seg grådig 2. kaste seg ivrig over noe. 
Ta fornuften fangen – Bruke (sunn) fornuft, (og ikke gjøre det man har mest lyst til); 
(jf, ta til vettet); (jf, komme til fornuft); (jf, med vett og forstand). 
Ta første stikk – Vinne første runde; komme godt i gang; (jf, ta det siste stikk). 
Ta hansken opp / ta opp hansken – Akseptere en utfordring, (til diskusjon el. strid). 
Ta grep – 1. Ta effektivt tak om noe 2. gjøre noe for å bedre el. rett opp noe. 
Ta hardt i – Sette noe på spissen; overdrive; (jf, bruke store ord). 
Ta hatten av for noen / noe / man må ta hatten av for bedriftens årsresultat – Ha / vise 
anerkjennelse, respekt el. beundring for noen / noe; (jf, ta av seg hatten for n / n). 
Ta hull på noe / retten tok i dag hull på en ny maraton-sak (2) – 1. (Åpne for å) 
begynne å bruke av noe 2. begynne på å gjøre noe, (f eks. med en stor papirbunke). 
Ta høyde for noe – Innberegne noe i sine planer og handle i samsvar med det; forutse 
avvik og dermed forhindre en ugunstig utvikling; (jf, ta noe med i beregningen). 
Ta hånd i hanke med noen / noe – Jf, ha / få / ta hånd i hanke med noen / noe. 
Ta hånd om noe – Ta seg av noe; passe på noe; sørge for noe; (jf, gjøre fyllest for). 
Ta hånd om noen – Ta seg av noen; passe på noen; hjelpe noen; (jf, ta tiden til hjelp). 
Ta i – 1. Gjøre en ekstra innsats, (jf, av alle krefter) 2. overdrive, (jf, smøre tjukt på). 
Ta i et tak – 1. Gjøre en (liten) innsats; bidra 2. hjelpe til. 
Ta i miss – Ta feil; oppfatte galt; (jf, tabbe seg ut); (jf, gjøre / begå en bommert). 
Ta i sin munn – Si; bruke et bestemt ord el. uttrykk; (jf, ikke ta i sin munn). 
Ta i så det knaker – Ta i alt man orker; (jf, ta i så det monner); (jf, knake og brake). 
Ta i så det monner – Ta i så det hjelper el. gjør (skikkelig) virkning; ta i så det forslår.  
Ta igjen / han er så snill at han tar aldri igjen (2) – 1. Ta tilbake noe man har solgt, 
gitt el. lånt fra seg 2. gjøre motstand; hevne seg, (jf, svare med samme mynt). 
Ta igjen det forsømte – Tå igjen det man har neglisjert, latt være å gjøre el. glemt. 
Ta igjen på gyngene det man taper på karusellen – De ulempene man har på et 
område, oppveies av fordelene på et annet; ta igjen på en virksomhet det man taper på 
en annen, (i forretninger); (jf, tape på gyngene det man vinner på karusellen).  
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Ta imot en utstrakt hånd – 1. Ta imot tilbud om hjelp, støtte el. sympati 2. ta imot et 
tilbud om forsoning; (jf, møtes på halvveien); (jf, være gode busser).   
Ta imot noe med takk / det tar jeg imot med takk – 1. Brukes for å uttrykke at man 
gjerne tar imot noe, og er takknemlig for det 2. ønske noe velkommen. 
Ta imot noe med åpne armer – Ta imot el. godta noe med takk; takke ja til noe. 
Ta imot noen med åpne armer – Ønske noen hjertelig el. gjestfritt velkommen; ta imot 
noen med tydelig glede; (jf, kaste seg i armen på noen / noe). 
Ta innersvingen på noen – Vinne over noen; få overtaket på noen; sette noen ut av 
spill, (ved rask el. behendig taktikk); (jf, ta rotta på noen); (jf, svinge øksa). 
Ta kaka – Vinne; toppe; ta prisen; være best el. uforlignelig; (jf, noen / noe tar kaka).  
Ta kampen opp mot noen / noe – 1. Gå aktivt inn for å bekjempe noen / noe, 
(uønsket) 2. ta imot en utfordring fra en konkurrent el. motstander. 
Ta knekken på noen / noe / sprayen tok knekken på veggdyrene (2) – 1. Overvinne el. 
beseire noen / noe; utklasse noen 2. gjøre det av med noen / noe; få bukte med noe. 
Ta kollevippen (sve) – 1. Bli brakt ut av fatning 2. dø; (jf, bli vippet av pinnen). 
Ta kvelden – 1. Avslutte arbeidet for dagen 2. gå i stykker; slutte å fungere 3. dø. 
Ta kverken på noen / noe – Drepe noen; ta livet av noen / noe; få has på noen / noe; 
utrydde noe, (ofte utøy el. ugress); (jf, kverke noen); (jf, utslette noen / noe).  
Ta lappen – Kjøre opp; få førerkort; (jf, løpet er kjørt / det løpet er kjørt). 
Ta lett på noe / ting – 1. Ikke la noe / ting noe gå innpå seg 2. være overfladisk; ikke 
gå i dybden på noe; (jf, pirke borti noen / noe); (jf, heve seg over noe). 
Ta livet av noe / endelig fikk vi tatt livet av det dumme ryktet (2) – 1. Drepe noe, (f 
eks. et innsekt) 2. få noe til å opphøre el. stanse; avsanne noe; (jf, utrydde noen / noe). 
Ta livet av noen – Slå i hjel noen; drepe noen, (f eks. med kniv). 
Ta livet med ro – 1. Ta det rolig; ikke stresse el. forhaste seg 2. slappe av.  
Ta livtak med noen / noe – 1. Ta armene rundt livet på en annen person, (også som 
brytegrep) 2. kjempe el. slite veldig med noe; arbeide intenst med noe.  
Ta loven i egne hender – Utøve selvtekt; selv straffe noen / noe som man synes er 
urettferdig; handle som man finner det for godt, (selv om det er ulovlig). 
Ta luven av noen – Overgå noen; vinne over noen; glimre i forhold til noen; (jf, stille 
noen i skyggen); (jf, slå noen ned i støvlene).  
Ta mannen i stedet for ballen – (I en diskusjon) bli personlig og dermed rette angrep 
mot personen i stedet for hans synspunkter; (jf, gå etter ballen og ikke etter mannen). 
Ta med deg døra – Lukk (igjen) døra etter deg; (jf, gå stille i dørene). 
Ta med torsk til Lofoten – Gjøre noe som er overflødig el. unødvendig; gi noen noe 
som denne har nok av fra før; (jf, selge sand i Sahara).  
Ta meg faen – Brukes som forsterkende uttrykk; sannelig; tror du ikke at; (jf, fanden).  
Ta midt på treet – Finne en rimelig mellomløsning; velge et standpunkt midt imellom 
ytterlighetene; (jf, være på det jevne); (jf, fire på kravene). 
Ta mot til seg / han tok mot til seg og spurte om hun ville være med – Samle seg; få 
en indre styrke til å gjøre el. si noe, (ubehagelig el. skummelt), (etter tvil og nøling).  
Ta motet fra noen – Ta fra noen håpet om noe el. lysten til å gjøre el. fortsette med 
noe, (f eks. etter tre tap på rad); (jf, skyte hjertet opp i livet). 
Ta munnen for full – 1. Ta for sterkt i; overdrive 2. love mer enn man kan holde; (jf, 
gape for høyt); (jf, love (noen) gull og grønne skoger). 
Ta mål av noen – 1. Betrakte noen grundig og vurderende; mønstre noen 2. vurdere 
noens karakter, egenskaper el. styrke; (jf, måle noen opp og ned). 



                                                               
 

550 

Ta mål av seg til noe / jeg har tatt mål av meg til å vinne – Ønske el. forsøke å gjøre, 
gjennomføre el. oppnå noe bestemt, (og ha god tro på det); (jf, ta sikte på noe). 
Ta mål av seg til noe stort – Ha høye fremtidsambisjoner; ha store planer.    
Ta noe ad notam (lat) – Jf, ta seg noe ad notam; (jf, legge seg noe på sinnet). 
Ta noe alvorlig – 1. Regne noe som vesentlig; legge vekt på noe 2. ta seg nær av noe.  
Ta noe bokstavelig – Ta noe nøye i samsvar med ordlyden, (og se bort fra hensikten); 
oppfatte noe på snevreste måte; (jf, ikke ta noe bokstavelig); (jf, bokstavelig talt).  
Ta noe for gitt – 1. Anse noe som selvsagt; ta noe som en selvfølge 2. se noe som en 
forutsetning; (jf, legge noe til grunn); (jf, ta noen for gitt). 
Ta noe for god fisk – 1. Tro på noe; godta som en sannhet 2. godta noe som godt nok. 
Ta noe for hva det er verdt / vi får ta det for hva det er verdt – Akseptere el. godta 
noe, (med sine mangler); (jf, la noe stå for sitt verd); (jf, være null verdt). 
Ta noe hjem / SIF tok seieren hjem – Vinne el. sikre seg noe; (jf, bringe noe i havn).   
Ta noe i den rette ånd – 1. Oppfatte noe på den måten det var tenkt 2. ha den rette 
innstilling til noe; (jf, se lyst på noe); (jf, være ved godt mot). 
Ta noe i øyesyn / vi må ta låven nærmere i øyensyn – Jf, ta noen / noe i øyensyn. 
Ta noe ille opp – Forstå el. oppfatte noe i vond mening; bli fornærmet el. såret over 
noe; (jf, ikke ta noe / det ille opp); (jf, være hårsår). 
Ta noe inn over seg – 1. Ta noe alvorlig; skjønne omfanget av noe og ta hensyn til det 
2. ta noe tungt; ta seg nær av noe; klandre seg selv for noe; (jf, legge noe på seg). 
Ta noe kaldt og rolig – Ta noe med ro og fatning; møte noe på en uredd måte.   
Ta noe med en klype salt – Ikke oppfatte noe alt for bokstavelig; ta et visst forbehold 
overfor noe; ha litt sunn skepsis overfor noe; (jf, ikke ha til salt i maten / suppa). 
Ta noe med fatning – Ta noe med stor ro el. selvbeherskelse; møte noe uten å bli 
opphisset el. irritert; (jf, miste fatningen); (også, beholde fatningen). 
Ta noe med godt humør – Ikke la noe gå inn på seg; ikke la seg irritere over noe. 
Ta noe med i beregningen – Regne med noe; huske å ta hensyn til noe; (jf, ta høyde 
for noe); (jf, beregne sitt publikum); (jf, ha noe i mente). 
Ta noe med knusende ro – Ta noe med fatning el. sindighet; være helt uberørt av noe. 
Ta noe med makt – Tilegne seg noe ved tvang; erobre noe med makt.  
Ta noe med på kjøpet (måtte) – (Måtte) finne seg i noe ubehagelig for å oppnå 
bestemte fordeler som er knyttet til det el. av hensyn til andre; (måtte) regne med noe. 
Ta noe med rak rygg – Jf, stå med rak rygg; (jf, ha sterk rygg). 
Ta noe med seg i graven / hemmeligheten om funnet tok han med seg i graven – Ikke 
avsløre el. røpe noe; bevare noe som en hemmelighet; (jf, taus som graven). 
Ta noe med stoisk ro – Ta noe med uforstyrrelig sinnsro el. selvbeherskelse.  
Ta noe opp til (ny) overveielse – Tenke over el. vurdere noe (på nytt).    
Ta noe på forskudd – 1. Ta (litt) betaling på forhånd 2. foreta seg noe el. ha en 
bestemt følelse før noe blir aktuelt, (og muligens ikke inntreffer). 
Ta noe på gefylen (tilpasset ty) – Gjøre noe som man føler det; avpasse noe litt 
tilfeldig; ta det litt på slump; (også, ha noe på gefylen); (jf, det ante meg). 
Ta noe på hælen – Gjøre noe uten forberedelse; ta lett på noe, (og ignorere negative 
konsekvenser); (jf, ta noe på sparket); (jf, gå over noe med (en) harelabb). 
Ta noe på kammerset – 1. Diskutere noe (alvorlig) internt el. seg imellom 2. jf, gjøre 
opp på kammerset; (jf, under fire øyne); (jf, ha noe usnakket med noen).   
Ta noe på kornet – 1. Ta nøyaktig siktepunkt på noe, (med gevær) 2. karakterisere noe 
på en treffende måte; finne det typiske ved noe; (jf, sitte som et skudd).  
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Ta noe på ryggen – 1. Bære noe på ryggen 2. påta seg noe tungt el. vanskelig; (jf, ha 
sterk rygg); (jf, rette ryggen); (jf, stå med rak rygg). 
Ta noe på sin (egen) kappe – Ta (på seg) skylden el. ansvaret for noe (selv); være 
villig til å ta kritikken; (jf, stille seg laglig til for hogg / hugg). 
Ta noe på sin konto – Jf, ta noe på sin (egen) kappe; (jf, bære byrdene).  
Ta noe på sparket – Gjøre el. uttale seg om noe uten forberedelse el. uten å nøle.   
Ta noe på strak arm – 1. Ta en vanskelig situasjon helt rolig el. uten tegn til svakhet 2. 
gjøre / si noe med en gang, direkte, uten betenkningstid el. forberedelser; (jf, på 
stående fot); (jf, drive noen i armene på noen / noe).  
Ta noe på styrten / han tok hele flaska på styrten – Helle el. kyle i seg noe; belme noe 
i seg; (jf, drikke som en kalv); (jf, ikke eie magemål). 
Ta noe på øyemål – Jf, et øyemål / øyemål; (jf, et amerikansk øyemål). 
Ta noe som det faller seg – Ta noe som det treffer seg el. slumper til for anledningen. 
Ta noe som en mann – Ta noe ubehagelig, (f eks. et nederlag) tappert og uten å syte.  
Ta noe til etterretning – 1. Motta og notere seg en meddelelse el. avgjørelse, (uten 
kommentar) 2. motta en beskjed og rette seg etter den; (jf, ta (seg) noe ad notam). 
Ta noe til følge / klagen ble tatt til følge – Etterkomme el. adlyde noe, (f eks. en 
henstilling el. et krav); gi medhold i en påstand; (jf, følge med i dragsuget). 
Ta noe til inntekt for noe – Bruke en forklaring el. argument til støtte for egne 
synspunkter, (ofte litt tvilsomt etter andres mening); (jf, slå mynt på noe). 
Ta noe til seg / hun tar til seg det minste (2) – 1. Oppfatte noe som rettet mot el. 
gjelde en selv 2. la noe gå innpå seg; lett bli såret av noe; (jf, ta på vei for noe). 
Ta noe tungt – 1. La noe gå innpå seg; ergre seg over el. være lei seg for noe 2. gå 
sterkt opp i noe; ta noe alvorlig, (jf, ikke ta det / noe (så) tungt).  
Ta noen / han tok henne tre ganger den natten (3) – 1. Fange noen 2. true, slå el. 
banke opp noen 3. ha samleie med noen; (jf, ta rotta på noen). 
Ta noen / noe høytidelig – Jf, ta noen alvorlig; (jf, ta noe alvorlig). 
Ta noen / noe i sin favn – 1. Omfavne noen 2. vise imøtekommenhet overfor noen / 
noe; sørge godt for noen / noe; (jf, ta imot noen / noe med åpne armer). 
Ta noen / noe i øyesyn – Se granskende, undersøkende el. vurderende på noen / noe; 
undersøke noen / noe nærmere.  
Ta noen / noe på alvor – Ta noen / noe høytidelig el. seriøst; (jf, ta noe alvorlig). 
Ta noen / noe på kornet – 1. Beskrive noen / noe presist og treffende; karakterisere 
noen / noe på en overbevisende måte 2. ramme et ømt punkt hos noen. 
Ta noen / noe til inntekt for noe – 1. Bruke noen / noe som støtte for sin egen 
oppfatning el. anskuelser 2. påstå at noen / noe har en bestemt mening.   
Ta noen / noe til sitt hjerte – Fatte stor sympati for noen / noe; komme til å holde av 
noen / noe, og behandle henne / det med kjærlighet el. hengivenhet. 
Ta noen alvorlig – Oppfatte noens uttalelser el. handlinger som virkelig ment, (og 
ikke bare som spøk); (jf, ta noe alvorlig); (jf, si noen et alvorsord). 
Ta noen av dage – Slå noen i hjel; drepe noen; (jf, bli tatt av dage); (jf, gjøre det av 
med noen / noe); (jf, hodene ruller); (jf, gjøre noen et hode kortere). 
Ta noen et tak – Refse noen; kjefte på noen; (jf, gi noen en leksjon). 
Ta noen fatt – Irettesette noen; (jf, gi noen en overhøvling). 
Ta noen for gitt – Anse el. regne med noen som en selvfølge, (uten å verdsette det / 
dem); stole på noens positive deltagelse; (jf, ta noe for gitt); (jf, håpe det beste).   
Ta noen for seg – Formane noen; henstille kraftig til noen; (jf, ta noen i skole). 
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Ta noen i kraven / kragen – 1. Gripe fatt i noen; holde ham tilbake, (og stille ham til 
regnskap) 2. gi noen en irettesettelse; (jf, stille noen til regnskap (for noe)). 
Ta noen i nakken / nakkeskinnet – 1. Løfte et dyr med et fast grep om den løse huden 
på nakken 2. få noen til å skikke seg el. øke innsatsen; (jf, ta seg selv i nakken); (jf, få 
noen på nakken); (jf, krumme nakken).  
Ta noen i nakken og ræva og kaste ham ut – Kaste ut noen på en brutal måte. 
Ta noen i skole – Belære noen om hva som er riktig og galt; irettesette noen; skjelle ut 
noen; (jf, være av den gamle skole); (jf, danne skole).  
Ta noen med buksene nede – 1. Overrumple noen i en pinlig situasjon el. 
sammenheng 2. gripe noen i en uakseptabel el. kriminell handling.  
Ta noen med storm – Vekke stor begeistring hos noen; hurtig vinne sympati el. 
popularitet hos noen; (jf, slå beina / føttene vekk under noen). 
Ta noen på fersk gjerning / fersken – Jf, bli tatt på fersk gjerning. 
Ta noen på ordet – Ta noens uttalelse alvorlig og la den være bindende, selv om den 
ikke var slik ment; skynde seg å holde fast på det noen (tankeløst) uttaler, (f eks. 
forslag el. tilbud); (jf, ta noe bokstavelig); (jf, et ord er et ord).  
Ta noen på senga – 1. Innfinne seg hos noen som ikke er stått opp 2. overraske el. 
overrumple noen som ikke er forberedt, (evt. til egen fordel); komme noen i 
forkjøpet; (jf, bli tatt på senga); (jf, som julekvelden på kjerringa). 
Ta noen rett inn fra gata – Jf, komme inn fra gata; (jf, trekke på gata).   
Ta noen til nåde – Vise noen velvilje el. tilgivelse; gi noen oppreisning. 
Ta noen til seg / de har tatt til seg et vietnamesisk barn – Overta ansvaret og 
omsorgen for noen; (jf, ta noe til seg); (jf, ta noen til sitt hjerte). 
Ta noen til sitt hjerte – Fatte stor sympati for noen; vise omsorg for noen. 
Ta noen under sine vinger – Beskytte noen; ta seg av noen; være mentor for noen. 
Ta noen ved nesen – Narre el. villede noen; snyte noen; (jf, bli tatt ved nesen). 
Ta noen ved vingebeinet – 1. Ta noen ordentlig fatt; utsette noen for sterk kritikk 2. ta 
et fast grep i noen, (og føre ham av sted); (jf, være på vingene). 
Ta notis av noen / noe – 1. Legge merke til noen / noe; ense noen / noe 2. vie noen / 
noe sin oppmerksomhet; bekymre seg om noen / noe; (jf, ikke ta notis av noen / noe). 
Ta offensiven – Gå til angrep; ta initiativet; være først ute; (jf, komme / være på 
offensiven); (jf, gå helhjertet inn for noe); (jf, angrep er det baste forsvar).  
Ta ondet ved roten – Løse et problem ved besluttsom el. drastisk handling; ta ondet 
fra grunnen av; (jf, rykke (noe) opp med roten).  
Ta opp hansken – Ta imot utfordringen; (jf, ta hansken opp); (jf, kaste hansken).  
Ta opp noe – 1. Ta opp noe til diskusjon; sette noe på dagsorden 2. beskjeftige seg 
med noe, (som man tidligere selv el. andre har bedrevet); (jf, være oppe). 
Ta opp tråden – Fortsette der man slapp; fortsette med hovedtemaet i et foredrag el. 
en samtale; (jf, ta tråden opp etter noen); (jf, miste tråden). 
Ta ordet – Begynne å snakke; starte et innlegg el. en tale; (jf, gi noen ordet). 
Ta ordet ut av munnen på noen – Komme noen i forkjøpet med å si noe 
vedkommende nettopp skal si; (jf, snakke i munnen på noen / hverandre). 
Ta overhånd / drikkingen hans tar overhånd – Få for stor makt; få for stor utbredelse; 
(jf, gå for vidt); (jf, få overhånd); (jf, bli / være for mye av det gode). 
Ta parti (for / mot noen / noe) – Stille seg på en bestemt side el. støtte en bestemt part 
i en konflikt; åpent erklære seg som tilhenger el. motstander av noen / noe. 
Ta peppen fra noen – Ta motet fra noen; slå ut noen; (jf, miste peppen). 
Ta piffen ut av noen / noe – Ta energien el. futten ut av noen / noe; (jf, miste piffen). 



                                                               
 

553 

Ta pipen fra noen – Ta motet fra noen; skremme noen (fra noe). 
Ta prisen / du tar prisen – 1. Bli best; vinne, (konkurranse) 2. overgå alle / alt; toppe i 
sammenligningen med noen / noe, (positivt og negativt); (jf, noen / noe tar kaka).    
Ta pungen fram – (Motvillig) betale et stort beløp; (jf, gripe dypt i pungen). 
Ta pusten fra noen – 1. Gjøre det vanskelig å puste normalt 2. gjøre et overveldende 
inntrykk på noen; sjokkere, forbløffe el. imponere noen; (jf, miste pusten). 
Ta på kornet – 1. Sikte på med gevær 2. finne det typiske; beskrive presist og 
treffende; ramme et ømt punkt hos noen; (jf, ta noen / noe på kornet). 
Ta på kreftene – Være anstrengende el. slitsomt, (også psykisk); (jf, slite som et dyr). 
Ta på krita – Jf, kjøpe på krita; (jf, handle på bok); (jf, være noen takk skyldig).  
Ta på noen / noe med silkehansker – Behandle noen / noe meget skånsomt el. 
hensynsfullt; behandle noen / noe med den aller største finfølelse el. taktfullhet, (for å 
unngå å såre el. krenke noen / noe); (jf, ikke bli tatt på med silkehansker).  
Ta på noen med blide hender – Behandle noen blidt, skånsomt el. hensynsfullt. 
Ta på seg (en) skolemestermine – Få et viktig el. belærende uttrykk i ansiktet.   
Ta på seg en (alvorlig / streng / fornærmet) mine – Få et spesielt ansiktsuttrykk; (jf, 
sette opp en mine); (jf, legge ansiktet i de rette folder). 
Ta på seg fillene – Ta på seg klærne; kle på seg; (jf, gå kledd som en fillefant). 
Ta på seg noe bak fram – Ta på seg et plagg med forsiden bak, (f eks. genseren). 
Ta på seg spanderbuksene – Være mer raus el. rundhåndet enn vanlig; (jf, ha 
spanderbuksene på); (jf, være i det gode / gavmilde hjørnet). 
Ta på seg tenkehetta – 1. Begynne å tenke grundig gjennom en sak 2. prøve å få nye 
idéer; (jf, gå i tenkeboksen); (jf, legge hodet i bløt); (jf, bruke de små grå). 
Ta på vei for noe / det er da ikke noe å ta på vei for – Bli sint el. opphisset for noe; gi 
utrykk for misnøye el. ergrelse over noe; (jf, ta noe til seg). 
Ta reper`n (slang) / ta reper`n på noen – 1. Stikke av; dra sin vei 2. skynde seg 
avgårde 3. ta knekken på el. drepe noen 4. dø el. stryke med, (også selvmord). 
Ta rev i seilene – Opptre mer forsiktig; moderere seg; (jf, komme på andre / bedre 
tanker); (jf, reve seil); (jf, la noen seile sin egen sjø). 
Ta roret – Ta over styringen; ta ledelsen, kommandoen el. makten; (jf, sitte / stå ved 
roret); (jf, ta tøylene / tømmene); (jf, overta roret). 
Ta rotta på noen – 1. Utmanøvrere noen, (jf, ta innersvingen på noen) 2. ta noen 
grundig fatt; (jf, ta knekken på noen); (jf, rotte seg sammen). 
Ta ræva på noen – Snyte el. narre noen; overrumple noen; (jf, føre noen bak lyset). 
Ta saken i egen hånd – Selv påta seg ansvaret for at noe blir gjort el. satt i verk. 
Ta saken i egne hender – Bestemme og handle selvstendig, (utenom autoriteter el. 
myndigheter); (jf, ta loven i egne hender); (jf, på egen hånd).          
Ta samling i bånn (bunnen) – Komme sammen for å legge en plan for å forbedre sine 
resultater; gjøre en felles innsats for å få fremgang; (jf, få snøret i bånn). 
Ta seg (om dyr) / den eldste kua har tatt seg, og er drektig – Bli svanger; bli drektig. 
Ta seg (selv) til rette – Ta el. skaffe seg det man mener man har krav på, (uten å 
spørre noen om lov); gjøre som man selv finner for godt; (jf, ta seg friheter). 
Ta seg av noen / noe – 1. Ta hånd om el. sørge for noen / noe 2. sørge for at noe 
spesielt blir gjort el. gjennomført; (jf, gjøre noe på egen hånd). 
Ta seg den frihet å (gjøre / si noe) / jeg tar meg den frihet å … – Driste seg til å (gjøre 
/ si noe); gjøre noe ubedt; si noe uten å ha noe med det; (jf, ta seg friheter). 
Ta seg en / et glass på fallrepet – Drikke en siste drink el. dram før man skilles. 
Ta seg en blås – Ta seg en røyk, (særlig en sigarett); (jf, blåse i noen / noe). 
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Ta seg en dram – Ta seg et lite glass brennevin, (særlig akevitt); ta seg en snaps. 
Ta seg en drink – Ta seg et glass alkoholholdig drikk, (oftest blandet med noe). 
Ta seg en høneblund – Ta seg en liten lur; ta seg en ørliten blund. 
Ta seg en knert / hivert / hikkas / pinne / støyt / nubb / slurk / tår / sup – Ta seg en 
dram el. en drink; (jf, drikke som en svamp); (jf, drikke neo som vann).  
Ta seg en liten en – Jf, ta seg en knert; (jf, få / ta seg en (liten en) på øret / øyet). 
Ta seg en lur / blund / dupp – Sove en liten stund; (jf, en time på øret / øyet). 
Ta seg en pinne – Ta seg en liten dram; (jf, ta seg en knert / hivert). 
Ta seg en pust i bakken – Ta seg en pause el. hvil, (for å puste ut). 
Ta seg en runde på byen – Gå en liten tur på byen; (jf, ta (seg) en runde). 
Ta seg en skarp en – Ta seg en dram med sterkt brennevin; (jf, ta seg en knert). 
Ta seg en tår – 1. Drikke en liten mengde væske, (f eks. en kaffetår) 2. ta seg en dram. 
Ta seg en tår over tørsten – Drikke så mye alkohol at man blir beruset; drikke seg full; 
(jf, ha fått en tår over tørsten); (jf, tørste etter noe). 
Ta seg et glass for mye – Drikke for mye alkohol; drikke seg full. 
Ta seg fanden / faen på noe – Være sikker på noe; garantere noe; (jf, det kan du ta deg 
fanden / faen på); (jf, banne og sverte); (jf, banne i kirka). 
Ta seg fem minutter – Ta seg en kort pause (i arbeidet); puste på en liten stund. 
Ta seg friheter – Være for dristig; være vel nærgående el. frekk, (ofte overfor det 
annet kjønn); (jf, ta seg den frihet å); (jf, være fritt fram for noen / noe). 
Ta seg godt betalt – Forlange høy pris; ta stor betaling; (jf, betale seg). 
Ta seg godt ut – 1. Se bra ut; være et pent skue, (jf, se godt ut) 2. gjøre et godt 
inntrykk; være passende; (jf, gjøre seg); (jf, som det sømmer seg); (jf, ta seg ut). 
Ta seg i akt / ta Dem i akt for hunden – Passe på; være forsiktig el. vokte seg. 
Ta seg i det / noe / jeg skulle til å lyve, men tok meg i det – Stoppe seg selv; beherske 
seg; unnlate å si / gjøre noe, (jf, noen var nære på å si / gjøre noe). 
Ta seg i vare – Passe seg; akte seg; være forsiktig; (jf, ta seg i akt). 
Ta seg noe ad notam (lat) – Jf, ta noe til etterretning; (jf, bite merke i noe). 
Ta seg nær av noe – 1. Ta noe svært alvorlig og bli såret el. fornærmet over det 2. bli 
svært lei seg for noe; sørge over noe; (jf, ikke ta seg nær av noe). 
Ta seg på tak – Anstrenge seg; skjerpe seg; gjøre så godt man kan. 
Ta seg sammen – Skjerpe seg; anstrenge seg mer, fysisk el. mentalt for å greie noe. 
Ta seg selv av dage – Begå selvmord; (jf, skyte seg en kule for pannen). 
Ta seg selv i nakken – Ta seg sammen; anstrenge seg kraftig for å gjennomføre el. 
leve opp til noe; (jf, ta noen i nakken); (jf, få noen på nakken). 
Ta seg til hodet – 1. Ta hånda el. hendene opp til hode som følelsesmessig reaksjon 2. 
bli svært overrasket, fortørnet el. forarget over en (tåpelig) handling el. beslutning.  
Ta seg ut / bildet tar seg godt ut på veggen (2) – 1. Drive seg til det ytterste 2. se ut; 
fremtre 3. passe; sømme seg; gjøre et godt inntrykk, (jf, det tar seg dårlig ut). 
Ta seg vann over hodet – Ta på seg noe man ikke kan greie; love noe som man ikke 
behersker el. har kapasitet til; (jf, gape for høyt); (jf, skreve mer enn buksa holder). 
Ta seieren hjem / hjem seieren – Vinne konkurransen; seire; (jf, gå av med seieren). 
Ta sikte på noe / han tar sikte på å bli jurist (2) – 1. Rette øynene mot noe, som 
siktepunkt 2. ha noe som mål; stile mot noe; (jf, en mester); (jf, sikte mot stjernene). 
Ta sin død av noe – 1. Ta seg så nær av noe at man dør av det 2. brukes om at noe er 
forferdelig ergerlig el. svært irriterende; (jf, til døde); (jf, noen / noe blir noens død) 
Ta sin hatt og gå – Forlate en jobb el. stilling i sinne el. fornærmet tilstand; slutte i 
protest; (jf, kaste noen på dør); (jf, ta hatten av for noen / noe). 
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Ta sin tid / dette tar sannelig sin tid – Ta lang tid; vare lenge; trekke ut. 
Ta sin tørn / alle leieboerne tok sin tørn – Gjøre sin del av jobben; bidra.  
Ta sine ord i seg (igjen) – Jf, spise sine ord; (jf, ete i seg sine ord). 
Ta siste stikk / stikket – Jf, ta det siste stikk; (jf, stikk den); (jf, stikke av med kaka). 
Ta sitt eget liv / ta livet av seg – Begå selvmord; (jf, skyte seg en kule for pannen). 
Ta sitt monn igjen – 1. Ta rikelig igjen det forsømte el. det man tidligere ha har måttet 

renonsere på 2. gjøre det bra på et annet område, (så det går litt opp i opp). 
Ta sitt pikk og pakk og gå – 1. Ta sine eiendeler el. bagasje og gå 2. forlate et sted el. 
en virksomhet i fornærmet tilstand; bryte med noen el. noe i sinne; (jf, et pikkpakk). 
Ta skalpen på noen – 1. Vinne over noen, (i sport el. konkurranse) 2. avsløre noen; 
utsette noen for drepende kritikk; (jf, en skalp); (jf, være ute etter noens skalp).  
Ta skammelig feil – Ta grundig feil; misforstå totalt; (jf, være helt på jordet). 
Ta skikken der man kommer – Tilpasse seg de vanlige omgangsformer el. seder på 
stedet; gjøre som alle andre der man oppholder seg; (jf, alle veier fører til Rom). 
Ta skjebnen i egne hender – Jf, ta saken i egne hender; (jf, gjøre noe på egen hånd).  
Ta skjeen i en / den annen hånd – 1. Endre fremgangsmåte, taktikk el. atferd, (fordi 
den som ble anvendt tidligere er uønsket el. har vist seg uheldig) 2. forandre seg helt; 
ta seg kraftig sammen; (jf, nå skal det bli andre boller). 
Ta sjumilssteg – Jf, et sjumilsteg; (jf, være der som et lyn). 
Ta skrekk / skrekken av noe / jeg har tatt skrekken av tårnstup – Bli (varig) redd for 
noe; ha fått nok av noe; (jf, sette skrekk i noen); (jf, få (seg) en skrekk i livet). 
Ta skrellen – Ta de ubehagelige konsekvenser av noe, særlig i form av kritikk.  
Ta skritt til / for – Treffe foranstaltninger til; gjøre nødvendige tiltak for; ta initiativ 
til; (jf, ta det første skritt mot noe); (jf, være et skritt i riktig retning.).  
Ta skrittet fullt ut – Gjennomføre (noe) helt el. fullstendig; ikke stoppe på halvveien. 
Ta smellen for noe – 1. (Måtte) ta kritikken for noe 2. ta tapet el. nedgangen.  
Ta solbad – Ligge (lenge) i sola for å bli brun; sole seg; (jf, la seg steke av sola). 
Ta sorgene på forskudd – Jf, ta noe på forskudd; (jf, den tid den sorg). 
Ta stilling til noe – Ta (og formulere) et begrunnet standpunkt til noe. 
Ta strupetak på noen / noe – 1. Ta tak i strupen el. kveletak på noen 2. skape store 
vansker for el. kvele noe, (ved tilstramming el. harde tiltak); (jf, kverke noen / noe).  
Ta støyten – 1. Påta seg noe, (skylden) 2. utsette seg for noe plagsomt el. vanskelig. 
Ta tabbe på noe / sommerens «vinter-vær» har tatt tabbe på rypekullet – Gjøre ende 
på noe; ta knekken på noe; (jf, ta knekken på noen / noe). 
Ta telling – Bli liggende mens man lar boksedommeren telle over seg, (opptil ti); (jf, 
gå ned for telling); (jf, telle til ti); (jf, telle sekundene / minuttene).   
Ta temperaturen på noen / noe – 1. Måle varmetilstanden hos noen / noe, (også en 
persons kroppstemperatur) 2. undersøke i hvilken tilstand noe aktuelt befinner seg i, 
(også, den politiske temperatur); (jf, en temperatur); (jf, se hvilken vei vinden blåser). 
Ta tid – 1. Måle hvor lang tid noe tar; ta tiden på noen / noe 2. ta lang tid; vare lenge. 
Ta tiden til hjelp – La være å forsere el. rushe; bruke den tid som er nødvendig. 
Ta til beins – Begynne å løpe; løpe sin vei; stikke av; (jf, være lett til beins). 
Ta til fornuft / Stortinget må ta til fornuft i denne saken – Bruke sin tenkeevne el. 
sunne sans; endre sitt standpunkt; (jf, komme på bedre tanker); (jf, komme til fornuft). 
Ta til gjenmæle (mot noe) – Komme med sitt eget, motstridende synspunkt; imøtegå 
en (kritisk el. anklagende) uttalelse; (jf, svare med samme mynt).  
Ta til motmæle – Protestere el. komme med innvendinger (mot noe); si imot. 
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Ta til orde (for) / ta til orde for å innføre eiendomsskatt – 1. Begynne å snakke 2. ytre 
seg (offentlig); foreslå; (jf, ta ordet ut av munnen på noen). 
Ta til seg øynene – Jf, ta øynene til seg; (jf, ha et godt øye til noen / noe). 
Ta til takke med det huset formår – Brukes i en beskjeden innbydelse el. som utsagn 
til plutselig ankomne gjester; (jf, ikke være mye å skryte av).   
Ta til takke med noe – Nøye seg med el. avfinne seg med noe beskjedent el. mindre 
godt; ikke forlange el. forvente noe mer; (jf, slå seg til tåls med noe). 
Ta til tårene / hun har lett for å ta til tårene – Begynne å gråte; bli svært lei seg. 
Ta til vettet – Bruke forstanden el. fornuften; besinne seg; (jf, bruke hodet). 
Ta tre strake / RBK tok sin tredje strake (seier) – Ta tre på rad el. etter hverandre. 
Ta tråden opp etter noen / han tok tråden opp etter faren og fortsatte driften – Ta 
utgangspunkt i noe som allerede foreligger og fortsette el. gjenoppta det; (jf, ta opp 
tråden); (jf, miste tråden); (jf, en rød tråd); (jf, være lett på tråden). 
Ta tungt på noe – Gå virkelig opp i noe; ta noe svært alvorlig; (jf, ta noe tungt).  
Ta tyren ved hornene – Resolutt gjøre noe som krever selvovervinnelse; gå bestemt i 
gang med en vanskelig oppgave; (jf, gå rett på sak); (jf, ta ondet ved roten). 
Ta tørn / nå må du ta tørn – Gi seg; roe seg ned; (jf, en stri tørn); (jf, holde an). 
Ta tøylene / tømmene – Overta styringen; ta makten el. kommandoen; (jf, holde i 
tømmene / tøylene); (jf, gi noen frie tøyler); (slakke tøylene). 
Ta vare på noen / noe – Passe på noen / noe; dra omsorg for noen / noe. 
Ta vatten ut av ørene – Begynne å høre ordentlig etter, når man blir snakket til. 
Ta verden som den er / kommer – Måtte leve med alle svakheter og uberegnelige 
forhold man støter på i livet; (jf, la skjebnen råde); (jf, av den annen verden). 
Ta vinden ut av seilene – 1. Manøvrere et skip slik at seilet settes ut av funksjon 2. 
minske el. fjerne kraften i noens bestrebelser; komme noen i forkjøpet; få noen til å 
miste selvtilliten, (ved en uventet handling); (få / ha vind i seilene). 
Ta været fra noen – Jf, ta pusten fra noen; (jf, puste noen i nakken). 
Ta øynene til seg / ta øynene til deg – Ta blikket bort fra noen / noe; slutte å se el. 
stirre på noen / noe; (jf, ikke kunne se seg mett på noen / noe). 
Tabbe seg ut / han tabbet seg loddrett ut – Gjøre en tabbe; begå et feilgrep el. en 
(tankeløs) dumhet; (jf, dumme seg ut); (jf, trampe i klaveret).  
Tafse på noen – Ta el. fingre på kroppen til en annen uten lov; (jf, klå på noen). 
Tak om tak / hun svettet og frøs tak om tak – Avvekslende; skiftevis; av og til. 
Take it or leave it (eng) – Brukes som oppfordring til enten å akseptere og ta imot noe 
som det er (med eventuelle ulemper), eller helt la det være; (jf, takk som byr). 
Taket ramlet nesten i hodet på meg – Jeg ble veldig overrasket el. forskrekket; jeg 
fikk nesten sjokk; (jf, være helt fra seg av skrekk).  
Takk for sist / nå skal du få takk for sist, din idiot (2) – 1. Brukes som høflig 
påminnelse av siste gang man var sammen, (f eks. på fest) 2. brukes for å uttrykke at 
noen hevner seg el. gjør gjengjeld på en ubehagelig måte; (jf, du skal få igjen).   
Takk i like måte / lige måde, (vanlig form) – Takk, det samme. 
Takk og farvel – Jf, være takk og farvel; (jf, si takk og farvel); (jf, måtte si / vinke 
farvel til noe); (jf, lykke på reisen / på reisa). 
Takk og lov / pris – Brukes for å uttrykke tilfredshet, bifall el. lettelse; (jf, 
gudskjelov); (jf, når enden er god er allting godt); (jf, vinke farvel til noe).  
Takk skal du ha – 1. Brukes som vanlig, høflig takk 2. brukes for å understreke at noe 
gjør inntrykk på en, (f eks. ved å overraske, imponere el. forskrekke).   
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Takk skjebne – 1. Brukes (ironisk) når man har gått glipp av en god anledning el. når 
uhellet har spilt en et puss 2. brukes for å understreke at noe gjør inntrykk på en.  
Takk som byr – Takk for tilbudet; ja takk; det vil jeg gjerne; (jf, takke og bukke). 
Takk som byr, men / takk som spør – Brukes når man blir tilbudt noe, men avslår; nei 
takk, men det var snilt av deg å spørre; (jf, takke nei til noe). 
Takke av – Trekke seg tilbake; ta avskjed; (jf, si takk for seg). 
Takke fanden for det – Brukes om noe man mener ikke å ha noen grunn til å være 
takknemlig for; det skulle bare mangle, (jf, fanden heller); (jf, ha seg selv å takke).  
Takke for seg / takk for meg (1) og (2) – 1. Si takk for et opphold (som gjest), (og for 
at man fikk komme) 2. takke for oppmerksomheten (f eks. etter en tale) 3. dø; utånde 
4. gå i stykker; slutte å virke; ta slutt; (jf, si takk for seg); (jf, si et siste farvel). 
Takke ja til noe – Si ja takk til noe; akseptere noe, (motta noe el. være med på noe). 
Takke meg til / takke meg til trikken – Heller ville ha; tross alt foretrekke noe fremfor 
noe annet; (jf, ta til takke med); (jf, takk somm byr). 
Takke nei til noe – Si nei takk til noe; avslå noe, (motta noe el. være med på noe). 
Takke noen av hele sitt hjerte – Takke noen varmt, dypt og oppriktig. 
Takke og bukke / jeg takker og bukker – Brukes som takk for noe man får, tilkommer 
lett el. overraskende; (jf, prise seg lykkelig (over noe). 
Takke sin gud og skaper / det kan han takke sin gud og skaper for – Være svært 
takknemlig; være overlykkelig, (for at det gikk bra). 
Takken kommer fra hjertet – Takken er oppriktig og alvorlig ment. 
Takket være noen / noe / hun ble ansett som løgnaktig, takket være sitt flakkende 
blikk – Ved hjelp av noen / noe; på grunn av noen / noe, (positivt el. negativt). 
Takle noen / noe – 1. Gå i nærkamp med en motspiller, (for å erobre ballen) 2. 
håndtere el. forholde seg til en sak, situasjon el. person på en bestemt måte, ofte slik 
at et problem el. en konflikt blir løs el. unngås; (jf, være situasjonens herre). 
Takt og tone – Alminnelig gjeldende normer for passende måte å omgås hverandre; 
etikette; (jf, være god tone); (jf, ha fingerspissfølelse). 
Tale er sølv, men taushet er gull / pass hva du sier, husk at tale er sølv, men taushet er 
gull – Noen ganger er det bedre å tie stille enn å si noe; (jf, taushet er gull). 
Tale for døve ører – 1. Tale el. skrive formanende, uten at det blir tatt alvorlig 2. tale 
uten å få oppmerksomhet el. uten at noen hører etter; (jf lukke ørene for noe). 
Tale for seg selv – Jf, det / noe taler for seg selv; (jf, være selvinnlysende).  
Tale i bilder – Uttrykke seg metaforisk el. billedlig; bruke symboler el. 
sammenligninger; (jf, et billedspråk); (jf, et billedlig uttrykk); (jf, billedlig talt). 
Tale i gåter – Utrykke seg dunkelt, uklart el. uforståelig; uttale seg tvetydig; (jf, det er 
en gåte for meg); (jf, du er meg en gåte). 
Tale i klart språk – Uttrykke seg klart og utvetydig, uten omskrivninger; (jf, gå rett på 
sak); (jf, i klartekst); (jf, ikke legge noe imellom). 
Tale i tunger – 1.  Frembringe lyder på et fremmed språk el. komme med uforståelige 
lyder under religiøs ekstase 2. tale el. uttrykke seg på en måte så andre ikke forstår 
det; snakke diffust; (jf, snakke med bomull / ull i munnen); (jf, onde tunger). 
Tale med en stemme – Ytre seg om noe i enighet; komme med et felles utsagn.  
Tale med hevet røst – 1. Snakke med høy stemme 2. tale på en verdig el. streng måte. 
Tale med kløyvd tunge – 1. Være uklar el. upresis; være lite etterrettelig 2. si en ting 
men gjøre noe helt annet; (jf, snakke forbi hverandre); (jf, ha en skarp tunge). 
Tale med to tunger – 1. Bevisst uttale seg dobbelttydig, dunkelt el. usant 2. si snart det 
ene, snart det andre; (jf, ikke vite hvilket bein man skal stå på).      
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Tale med ull i munnen – Uttale seg i uklare el. indirekte formuleringer; (jf, være 
ullen); (jf, pakke noe inn i vatt); (jf, snakke som man har forstand til). 
Tale mot bedre vitende – Brukes om noen som ikke er oppriktig el. som bevisst 
fordreier virkeligheten; (jf, føre noen bak lyset); (jf, snakke for sin syke mor). 
Tale noen / noe midt imot – Jf, tale Roma midt imot; (jf, ta kampen opp mot n / n). 
Tale noens / noes sak – Uttale seg positivt om og dermed til fordel for noen / noe; 
forsvare noen / noe; (jf, legge inn et godt ord for noen / noe). 
Tale Roma midt imot – Tale imot en autoritet el. herskende mening; ta til motmæle 
mot en sedvane el. inngrodd praksis; stå alene mot overmakten; (jf, banne i kirka). 
Tale samme språk – Jf, snakke samme språk; (jf, komme ut med språket). 
Tale sitt tydelige språk – Jf, noe taler sitt tydelige språk; (jf, tale i klart språk). 
Tale til noens / noes fordel / det taler til hennes fordel at hun tilsto – Være uttrykk for 
noe positivt ved noen / noe; være et pluss for noen / noe; (jf, ha noe å skilte med). 
Tale til noens gunst – 1. Være positivt el. fordelaktig for noen 2. uttale seg til fordel 
for noen; (jf, vinne / nyte noens gunst); (også, vinne en kvinnes gunst). 
Tale varmt om noen / noe – 1. Uttrykke beundring for noen / noe 2. gi noen / noe sin 
beste anbefaling; (jf, ha varme følelser for noen / noe); (jf, ta noen under sine vinger).  
Tallenes tale – Det som vises direkte av tallene; realiteten; faktum.  
Tampen brenner – 1. Brukes for uttrykke at noen nærmer seg noe som er skjult el. 
gjemt, (f eks. i leken «tampen brenner») 2. man er like ved å nå en erkjennelse om 
noe el. finne det riktige svaret på noe; (komme fore en dag / dagens lys). 
Tanken er tollfri / tanker er tollfrie – Ingen blir straffet for sine tanker. 
Tant og fjas – 1. Unyttig aktivitet som man utfører for sin fornøyelses skyld 2. noe 
tomt el. verdiløst skrap; (jf, tøv og tant); (jf, kaste noe på båten).  
Tap og vinn med samme sinn – Man bør ikke ta et nederlag for tungt, likeså lite som 
man bør hovere over en seier; (jf, ta noe med knusende ro). 
Tape / miste sin glans – Tape seg; bli redusert; bli dårligere, mindre pen el. attraktiv.  
Tape ansikt – Jf, miste / tape ansikt; (jf, bli lang i ansiktet); (jf, redde ansikt).  
Tape noen / noe av syne – 1. Ikke lenger kunne se noen / noe; miste øyekontakten 
med noen / noe 2. ikke kunne overskue noe; ikke lenger ha samme klare mål; (jf, 
komme til syne); (jf, et syn for guder); (jf, for syns skyld).  
Tape på gyngene det man vinner på karusellen – De fordelene man har på et område 
oppveies av ulempene på et annet; tape på en virksomhet det man vinner på en annen; 
(jf, ta igjen på gyngene det man taper på karusellen); (jf, en karusell). 
Tape seg / hun har tapt seg mye på 5 år (2) – 1. Forringes; bli redusert 2. miste mye av 
sin skjønnhet; eldes; (jf, tæres av tidens tann); (jf, ha alt å vinne og ingenting å tape). 
Tape seg i skyene – Hengi seg til fantasier; bli for høytflyvende og urealistisk; (jf, 
sveve i skyene); (jf, forsvinne helt i skyene).   
Tape sitt hjerte til noen / noe / hun har tapt sitt hjerte til Tanzania (2) – 1. Bli forelsket 
i noen; falle for noen / noe 2. bli begeistret el. inntatt i noen / noe. 
Tape terreng – Miste innflytelse el. utbredelse; ikke kunne beholde sin posisjon el. sitt 
overtak; være i tilbakegang; miste oppslutning, (jf, vinne terreng). 
Tarmene skriker av sult – Jf, være så sulten at tarmene skriker, (jf, sulten gnager i n.). 
Taus som graven / han sto urørlig og taus som graven – Jf, være taus som graven; (jf, 
være stille som (i) graven); (jf, være stum som en østers); (jf, holde kjeft). 
Taushet er gull – Det er (ofte) best å ikke si noe; (jf, tale er sølv, men taushet er gull). 
Te seg som en dåre – Oppføre seg uforstandig el. tåpelig; (jf, en dåre); (jf, en 
dårekiste); (jf, en dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare).  
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Te seg som et villdyr – Jf, oppføre seg som et villdyr; (jf, bli / være vill og gal). 
Tegn i sol og måne / det er alle tegn i sol og måne på et godt sildefiske – Forskjellige 
ting som alle tyder i en bestemt retning; (jf, ingen kjenner dagen før solen går ned). 
Tegne / gi et bilde av noen / noe – Beskrive noen / noe i generelle trekk. 
Tegne bra / godt – Se lovende ut; ha startet bra; (jf, smake av fugl). 
Tegne et glansbilde av noe – Fremstille noe på en forherliget måte; forskjønne de 
virkelige forhold; (jf, skjønnmale noe); (jf, heve noen / noe til skyene). 
Tegne et levende bilde av noen / noe – Beskrive noen / noe i generelle trekk. 
Tegne et mørkt bilde av noe – Beskrive noe på en dyster og pessimistisk måte; (jf, se 
svart på noe); (jf, et mørkt / svart kapitel); (jf, se lyst på noe). 
Tegne seg på talerlista – (Skrive seg på el.) melde fra at man vil holde en tale el. et 
(lengere) innlegg; (jf, be om ordet); (jf, tale noens / noes sak). 
Tegne til (å bli) / hun tegner til å bli en storspiller – Gi utsikter til; se ut til å ville bli 
el. utvikle seg til; (jf, hun er en uslepen diamant); (jf, skjebnen smiler til noen). 
Telle dagene / jeg teller dagene til hun blir frisk – Glede seg veldig til noe som skal 
skje; vente med lengsel el. utålmodig (på noe); (jf, vente i sju lange og sju breie).  
Telle på fingrene – 1. Foreta en enkel tallmessig beregning ved at man med en finger 
på den ene hånden peker på fingrene på den andre, en etter en 2. veie el. vurdere att 
og fram; være uviss på hva man bør gjøre el. velge; (jf, trekke lodd).  
Telle på knappene – Være rådvill; ha problemer med å bestemme seg; være i villrede; 
være i tvil om hva man skal beslutte seg for, (og derfor kanskje velge litt tilfeldig). 
Telle sauer – Forestille seg en rekke sauer som hopper over et gjerde el. løper forbi, 
og som man teller til man tilslutt faller i søvn; (jf, Ole Lukkøye).  
Telle sekundene / minuttene / jeg teller sekundene til jeg har deg i armene – Vente 
utålmodig el. spent på noe man vet kommer til å skje el. inntreffe; (jf, sekundene 
tikker og går); (jf, den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves). 
Telle til ti / du må lære deg å telle til ti (2) – 1. Jf, ta telling, (boksing) 2 vente litt før 
man reagerer, (evt. blir sint el. eksploderer); tenke seg litt om før man handler.  
Tenke (bare) på sitt eget ve og vel – Være (mest) opptatt av sin egen situasjon, trivsel 
el. velvære; (jf, være seg selv nok); (jf, ha høye tanker om seg selv). 
Tenke en tanke / tanken til bunns – Tenke grundig gjennom noe; innse fullt ut hva noe 
innebærer; (jf, tenke så det knaker); (jf, bare ha en tanke i hodet). 
Tenke i nye baner – Gjøre seg annerledes tanker om noe; ha nye idéer; finne andre 
løsninger; (jf, tenke ut av boksen); (jf, snu på flisa); (jf, en annen dans).   
Tenke koffert – Tolke uskyldige utsagn i seksuell retning; tenke på el. assosiere noe 
med sex; (jf, ha noe å se fram til); (jf, bo i koffert); (jf, en koffertløper). 
Tenke med gru på noe – 1. Tenke på noe med frykt el. avsky, (fengselsoppholdet) 2. 
grue seg til noe, (hjemturen); (jf, i all sin gru); (jf, grøss og gru). 
Tenke noe i sitt stille sinn – Tenke noe innerst inne el. for seg selv; gjøre seg sine 
tanker om noe, (uten å gi uttrykk for dem), (særlig tvil el. kritikk); (jf, tenke sitt). 
Tenke på noens / andres ve og vel – Ha omsorg for noen; tenke på noens / andres 
trivsel el. velvære; (jf, ta noen til sitt hjerte); (jf, ha et hjerte av gull). 
Tenke seg om – Anstrenge seg for å finne ut av noe, komme på noe el. nå fram til en 
beslutning; (jf, legge hodet i bløt); (jf, tenke så det knaker). 
Tenke seg om to ganger – Tenke seg godt om; tenke grundig over noe; avvente litt. 
Tenke seg til – Brukes for å uttrykke forbauselse el. indignasjon; har du hørt på 
maken; (jf, har du hørt slikt); (jf, for å si det mildt); (jf, få seg en god latter). 
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Tenke seg til noe – 1. Nå en bestemt konklusjon el. oppfatning ved å tenke 2. nøye 
seg med å forestille seg noe fordi det mangler i den aktuelle situasjon. 
Tenke sitt / jeg tenkte mitt – Gjøre seg sine bestemte tanker, (uten å røpe dem); være 
kritisk el. sterkt i tvil om noe; (jf, ha bange anelser); (jf, frykte det verste). 
Tenke så det knaker – Tenke seg meget grundig om; intenst prøve å huske el. komme 
på noe; (jf, vri hjernen (sin)); (jf, ikke om jeg står på hodet). 
Tenke tanken / jeg har (aldri) tenkt tanken – Brukes (oftest) om det å tenke på noe 
uvanlig el. (vel) dristig; (jf, tenke i nye baner); (jf, tenke utenfor boksen).  
Tenke ut av / utenfor boksen – Bruke sin fantasi til å finne utradisjonelle el. kreative 
løsninger på en oppgave; tenke nytt el. fra et nytt perspektiv. 
Tenkte jeg det ikke – Det gikk som jeg tenkte; det var det jeg fryktet. 
Tenne en motild / motbrann / vi har tent en motild mot de sterke rasistiske 
holdningene – 1. Svi av et område for stoppe en skogbrann 2. treffe mottiltak. 
Tenne på alle pluggene – Bli rasende; hisse seg voldsomt opp; fyke opp. 
Tenne på noe – 1. Få noe til å brenne 2. bli sterkt oppsatt på noe; bli begeistret el. 
motivert for noe 3. bli opphisset el. sint pga. noe; (jf, tenne på alle pluggene). 
Tenne på noen – Bli sterkt tiltrukket av noen; bli seksuelt opphisset av noen.  
Teori og praksis (er to forskjellige ting) – Brukes for å uttrykke at teorien slett ikke 
alltid stemmer; det er lettere å snakke om noe enn å gjennomføre det; (jf, liv og lære). 
Teppet går ned – 1. Sceneteppet blir senket, (f eks. etter første akt) 2. jf, rullgardinen 
går ned for noen; (jf, de skrå bredder); (jf, i mørket er alle katter grå). 
Teppet går opp (for noe) – 1. Sceneteppet går opp (for f eks. andre akt) 2. noe 
begynner som offentligheten el. en forsamling kan se på el. ta del i. 
Terningen er kastet – En viktig (og ugjenkallelig) beslutning for fremtiden er truffet. 
Terrenget stemmer ikke med kartet – Virkeligheten stemmer ikke med teoriene; 
situasjonen samsvarer ikke med opplysningene; (jf, ligge lavt i terrenget). 
Terske / (treske) langhalm på noe – Behandle noe på en unødig langtrukken el. 
uinteressant måte, (i skrift og tale); snakke lenge (og ofte) om det samme emnet uten 
å si noe interessant; tvære ut noe; (jf, snakke opp ad stolper og ned ad vegger). 
Tett i pappen / han er temmelig tett i pappen – Jf, være tett i pappen.  
Tett som hagl / spørsmålene kom tett som hagel – Svært tett; nesten uten stans; (jf, la 
det hagle med noe); (jf, pepre); (jf, overdynge noen med noe). 
Tett som sild i tønne – Jf, stå som sild i tønne; (jf, stå som på nåler). 
Texas / helt texas (2) – 1. Et land i USA 2. brukes om ville, kaotiske el. lovløse 
tilstander; (jf, være helt texas); (jf, full baluba); (jf, en baluba / baluba). 
The upper class (eng) – Brukes om aristokrati el. høyere sosiale lag; overklassen, 
(ofte rike og høyt utdannet); (jf, de høyere sirkler); (jf, det brede lag (av folket)). 
Tid er penger – Det gjelder å utnytte den tid man har til rådighet, effektivt. 
Tiden arbeider for noen – Etter som tiden går blir vilkårene bedre for noen, (f eks. ved 
at noens idéer gradvis blir mer utbredt el. anerkjent); (også, tiden arbeider mot noen). 
Tiden er inne – Nå er det det rette tidspunkt; nå er det klart (for); nå er det på tide (å).  
Tiden er moden (for å) – Nå er det klart (for å); tiden er inne (til å); det er på tide (å). 
Tiden faller (noen) lang – Tiden går sent for noen, (fordi man har lite å gjøre el. finne 
på); (jf, tiden snegler seg av sted); (jf, telle sekundene / minuttene). 
Tiden flyr – Tiden går (altfor) fort; (jf, ikke få sukk for seg). 
Tiden leger alle sår – Problemer og bekymringer varer ikke evig. 
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Tiden løper fra noen / tiden har løpt fra faren min (2) – 1. Noen får for knapp tid; 
noen rekker ikke det som er planlagt 2. noen følger ikke med i tiden; noen blir 
hengende etter i (samfunns)utviklingen; (jf, befinne seg i steinalderen). 
Tiden snegler seg av sted (for noen) – Tiden oppleves (av noen) å gå ytterst langsomt, 
(i en bestemt situasjon); (jf, la vente på seg); (jf, trekke ut tiden). 
Tiden tikker og går – Brukes for å uttrykke at snart må noe bestemt skje; det begynner 
å haste; det er snart for sent (for noe); (jf, klokka tikker og går). 
Tiden vil vise – Jf, det vil tiden vise; (jf, den som lever får se). 
Tidenes morgen – Jf, fra / siden tidenes morgen; (jf, i tidenes morgen).  
Tidens tann – Tidens nedbrytende kraft; den gradvise oppløsning el. forvitring; den 
fremadskridende slitasje el. forfall; (jf, tæres av tidens tann). 
Tidens ånd / tidsånden – Brukes for å beskrive den tenkning, holdning el. innstilling 
som en tidsepoke er preget av; (jf, i noens ånd); (jf, se noe i ånden). 
Tie noen / noe i hjel / partiet prøver å tie saken i hjel – Fjerne, nedkjempe el. 
motarbeide noen / noe gjennom taushet; bevisst la være å snakke el. skrive om n / n. 
Tie stille – La helt være el. holde opp med å snakke, ytre seg el. avgi lyd. 
Tigerstaden / han går til grunne i tigerstaden – Et uttrykk som ofte blir brukt om Oslo, 
(også i vinklingen en ugjestmild el. farlig storby); (brukt i dikt av Bjørnson).   
Til all lykke – Heldigvis; som godt / vel var; (jf, lykken står den kjekke bi).  
Til alle døgnets tider – Når som helst på døgnet; hele tiden; selv på de mest upassende 
tider; (jf, natt og dag / jeg tenker på henne natt og dag); (jf, dagen lang). 
Til alle tider / dette har kvinner gjort til alle tider – Alltid, (særlig om fortiden). 
Til alt hell – Heldigvis; som godt er; (jf, en heldiggris); (jf, ha hellet med seg). 
Til blods / ranerne slo ham til blods – På en slik måte at det oppstår sår som blør. 
Til bunns / hun er i ferd med å gå til bunns (2) – 1. Ned til bunden, (i sjø el. væske) 2. 
helt ned, (psykisk, fysisk el. sosialt) 3. grundig; gjennomtrengende; helt igjennom, 
(undersøke el. forstå noe); (jf, etter alle kunstens regler); (jf, så det sier seks). 
Til dato / inntil dato / til dags dato – Inntil i dag; frem til nå; (jf, fra dato); (jf, per d). 
Til de grader / til de milde grader – Brukes forsterkende; kolossalt; uhyre; veldig.  
Til den bitre ende – Jf, to the bitter end; (jf, til den siste blodsdråpe).  
Til den lyse morgen / vi festet til den lyse morgen – Helt til soloppgang den følgende 
morgen; til det grydde av dag; (jf, ut i de små timer); (jf, den blå time). 
Til den store gullmedalje / kiosken selger is til den store gullmedalje – Energisk el. 
voldsomt; på fenomenalt vis; med hell; i stort omfang, (også i overdreven grad). 
Til det kjedsommelige – Jf, til kjedsommelighet; (jf, i det uendelige). 
Til dommedag / det kan du mase om til dommedag (2) – 1. Til evig tid 2. i umåtelig 
lang tid, (og derfor forgjeves el. uten resultat); (jf, i evigheter). 
Til doms – 1. For retten; til domsavsigelse, (jf, gå til doms) 2. brukes om det å 
fordømme el. kritisere, (jf, sette seg til doms over noen); (jf, la nåde gå for rett). 
Til døde / jeg savner deg til døde (2) – 1. Med døden til følge 2. i høy grad; veldig; 
noe forferdelig; (jf, til de grader / til de milde grader); (jf, ta sin dør av noe). 
Til en forandring / i dag har jeg fått litt fri til en forandring – Til en avveksling; for en 
gangs skyld; (jf, forandring fryder); (jf, ha hendene fulle).  
Til en viss grad – I en viss utstrekning; delvis; noenlunde; (jf, i noen grad). 
Til en viss grense – Bare i et visst omfang; opp til et visst punkt; ikke helt. 
Til enhver tid / her er det fullt belegg til enhver tid – Bestandig; alltid. 
Til evig tid / vi visst må vente til evig tid (2) – 1. For bestandig 2. i svært lang tid. 



                                                               
 

562 

Til fingerspissene / hun er ordensmenneske til fingerspissene – Helt og holdent; fullt 
ut; tvers igjennom; til fullkommenhet; (jf, være noe tvers igjennom). 
Til fots – Gående, (i motsetning til kjørende); (jf, gå til fots).  
Til fulle – Uten forbehold el. begrensninger; i enhver henseende; helt og fullt; (jf, nyte 
noe i fulle drag); (jf, være hel ved); (jf, være seg selv lik). 
Til gagns / hun kunne leksa si til gagns / han fikk juling, og det til gagns – Grundig; 
ordentlig; så det monner; så det forslår; som bare det; (obs, vanlig feil «gangs»).  
Til helvete med noen / noe – Brukes for å uttrykke likegyldighet el. forakt for noen / 
noe; (jf, gi faen i noen / noe); (jf, ryke og reise / ryk og reis).    
Til himmels / helikoptret steg til himmels (1) / prisene går til himmels (2) – 1. Høyt 
opp i lufta; opp mot himmelen 2. høyt (og raskt); (jf, gå til himmels). 
Til husbruk / han fisker litt til husbruk (1) / jeg spiller litt til husbruk (2) – 1. Til eget 
forbruk; til bruk i hjemmet 2. i det små; ikke for publikum; ikke av høy kvalitet. 
Til høyre og venstre / hun var i sitt ess, og snakket løs til høyre og venstre – Til alle 
sider; så alle og enhver er involvert; (jf, i hytt og vær); (jf, i øst og vest). 
Til ingen verdens nytte – Ikke til noen nytte overhodet; helt overflødig el. forgjeves. 
Til kjedsommelighet – I det uendelige; til det ulidelige; så man er grundig lei av det.  
Til krampa (krampen) tar noen / du kan bare mase til krampa tar deg – I det 
uendelige; i stor grad; i store mengder; med stor energi; (jf, til dommedag). 
Til lands og til vanns – Både på landjorda og på sjøen / vannet / havet. 
Til lykke (med dagen) – Gratulerer (med dagen), (f eks. konfirmasjonsdagen). 
Til man blir blå i trynet / du kan bare klage til du blir blå i trynet – Alt man orker; om 
og om igjen; i det uendelige; (jf, det skal du bli blå for); (jf, i det blå). 
Til man stuper – Til siste slutt; så lenge man orker; (jf, to the bitter end). 
Til mote – I en bestemt, (ofte dårlig) sinnsstemning, (jf, være ille til mote).  
Til noens / noes pris / en sang til fedrelandets pris – Til noens / noes ros el. ære; som 
hyllest til noen / noe; (jf, heve noen / noe til skyene); (jf, takk og pris).   
Til noens store sorg / til sin store sorg oppdaget hun at …. – Med det resultat at noen 
blir svært lei seg; til noens bekymring, uro el. fortvilelse; (jf, et sorgens kapittel). 
Til nye høyder / de har tatt samspillet til nye høyder – Til et enda høyere nivå (i 
dyktighet el. kvalitet); (jf, i høyeste potens); (jf, til himmels). 
Til nød – Brukes for å uttrykke at noe er så vidt tilstrekkelig el. godt nok, (selv om 
man kunne ønsket noe annet el. bedre); i nødsfall; i verste fall; (jf, i et knipetak). 
Til opp over ørene / jeg hadde melkesyre til opp over ørene – Veldig mye; i stort 
omfang; enormt; (jf, sitte i gjeld til opp over ørene); (jf, bli / være opp over ørene 
forelsket); (jf, drukne i noe); (jf, til overmål); (jf, i bøtter og spann). 
Til overmål – Mer enn rikelig; ut over den nødvendige; (også, i overmål – rikelig) 
Til punkt og prikke / avtalen ble holdt til punkt og prikke – Svært nøyaktig, presist el. 
omhyggelig; fullstendig; fullt ut; (jf, helt og holdent); (jf, prikken over i-en). 
Til sakens kjerne – Til det sentrale el. vesentlige i en sak; (jf, inn til beinet). 
Til sin tid – På et tidspunkt i fremtiden; når tiden er inne; (jf, den tid, den sorg). 
Til sine tider – På spesielle tidspunkter el. i noen tilfell; av og til; nå og da. 
Til siste blodsdråpe / besetningen blir presset til siste blodsdråpe (2) – 1. Til det ikke 
er mere liv, (slåss) 2. til det ytterste; av all makt; (jf, kjempe til siste blodsdråpe). 
Til siste slutt – Til siste øyeblikk; helt til ende(s), (f eks. kjempe, stå på, holde ut). 
Til skinnet – 1. Helt inn til kroppen 2. jf, kle av noen til skinnet; (jf, et skinn).  
Til skrekk og advarsel / dette er et eksempel til skrekk og advarsel – Brukes for å 
beskrive at noe virker el. er ment å virke skremmende el. preventivt.  
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Til spott og spe – 1. For å bli hånet el. spottet; for å bli hengt ut 2. slik at noen blir 
hånet el. latterliggjort; (jf, stille / sette noen i gapestokken); (jf, holde noen for narr). 
Til spottpris – Jf, en spottpris / spottpris; (jf, selge noe til spottpris). 
Til syvende / sjuende og sist – Egentlig; i virkeligheten; allikevel; i siste instans; (jf, 
når alt kommer til alt); (jf, når det kommer til stykket).   
Til tider / til tider er det veldig travelt her – På noen tidspunkt el. i noen tilfelle; 
somme tider; (jf, av og til); (jf, fra tid til annen); (jf, i tide og utide). 
Til tusen / jeg er patriot til tusen – Fullt og helt; veldig; utrolig; fullblods; (jf, tusen) 
Til øyet blir stort og vått / jeg leser Peer Gynt til øyet blir stort og vått – Brukes for å 
utrykke at noe er svært interessant, godt el. pent; (jf, ha øye for noe). 
Til å ta og føle på – Jf, være til å ta og føle på; (jf, føle seg fram).  
Tilbake i manesjen – (Komme / være) tilbake hvor man arbeidet, virket el. utfoldet 
seg tidligere, (ofte i en synlig posisjon); (jf, kjenne lukten av sagmugg). 
Tilbe noen – 1. Be til el. uttrykke ærefrykt for en gud el. guddom 2. beundre, elske 
eller dyrke noen i stor el. overdreven grad; (jf, forgude noen).  
Tilfeldighetenes spill – Det at noe skjer tilfeldig el. preget av uforutsigbarhet; 
innvirkningen av flaks; (jf, ikke overlate noe til tilfeldighetene); (jf, skjebnens lune(r).  
Tilhøre den gamle skole – Jf, være av den gamle skole; (jf, ta noen i skole). 
Tilhøre første divisjon / norsk økonomi hører til i første divisjon (2) – 1. Være i den 
øverste liga, (f. eks. i fotball) 2. være av beste kategori; være blant de ypperste, (f eks. 
musikkens førstedivisjon); (jf, være av første skuff / skuffe). 
Tilspisse / tilspisses / motsetningene tilspisses (3) – 1. Gi noe en avsmalnende form 2.  
fremsette noe på en skarp og forenklet måte 3. bli mer alvorlig, spent el. kritisk.  
Tiltre noe – 1. Begynne på en virksomhet, (også i ny stilling) 2. gi sitt tilsagn til el. 
aksept av noe; erklære seg enig i noe; (jf, gi sitt besyv med (i laget)). 
Timeglasset er i ferd med å renne ut (for noen / noe) – Tiden er snart ute (for noen / 
noe); det går ubønnhørlig mot slutten (for noen / noe); (jf, et timeglass). 
Timen er kommen / kommet – Tida (da noe avgjørende hender) er inne; (jf, 
regnskapets time); (jf, jeg trodde min siste time var kommet). 
Tine opp – Jf, tø opp; (jf, smelte på tungen); (jf, smelte sammen)  
Tingeltangel – 1. Støyende, enkel musikk; klingklang 2. gjenstander av dårlig kvalitet 
el. uten særlig nytteverdi, (f. eks billige smykker el. nips); juggel; (jf, dingeldangel). 
Tipp topp / bilen er i tipp topp stand (2) – 1. Av absolutt høyeste kvalitet el. klasse; 
utmerket 2. fullt ut; helt; aldeles; (jf, være tipp topp); (jf, være av ny / nyere dato). 
Titt og ofte – Hyppig; stadig vekk; (jf, før man aner det); (jf, i tide og utide). 
Tja / tja, jeg vet sannelig ikke (2) – 1. Brukes som svarord 2. brukes for å uttrykke tvil 
el. ettertenksomhet, (f eks. når man skal svare på et spørsmål); (jf, tjo). 
Tjene fett / grovt på noe – Tjene svært mye penger på noe; gjøre en god forretning.  
Tjene gode penger på noe – Jf, gjøre business på noe; (jf, kaste penger ut av vinduet). 
Tjene noen til ære / det tjener ham til ære at han dempet seg – Være til noens fordel, 
fortjeneste el. gunst; (jf, tale til noens gunst); (jf, ha æren for noe). 
Tjene penger som gress – Tjene penger i store mengder; (jf, ha penger som gress). 
Tjene sitt brød – Arbeide; livnære seg; brødfø seg; tjene til sitt daglige brød. 
Tjene store penger – Tjene mye; ha store inntekter; (jf, gjøre det godt). 
Tjene til føden – Tjene (tilstrekkelig med) penger til å leve for; (jf, livnære seg). 
Tjene til livets opphold – Ha (arbeid og) tilstrekkelig inntekt til mat, klær og bolig. 
Tjene til sitt daglige brød – Jf, tjene til livets opphold; (jf, ha hodet over vannet).  
Tjo – Brukes for å uttrykke plutselig, overstrømmende livsglede; (jf, tjo hei); (jf, tja). 
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Tjo hei / tjohei – 1. Jf, tjo 2. brukes som uttrykk for fart og leven; (jf, en hurlumhei).  
To – tre / soppen skal bare kokes i to – tre minutter – To el. tre; mellom to og tre el. 
rundt det; noen få; (jf, på en to, tre); (jf, telle til ti). 
To alen av samme stykket – Jf, være to alen av samme stykket. 
To blad x (f. eks. Hansen) – To (el. et lavt antall) personer fra samme familie, samme 
(lille) sted el. gruppe; (jf, blod er tykkere enn vann); (jf, stammens hyl).  
To etter Liaklev (skøyteløper) – (Være; ligge) litt etter skjema el. planen.  
To indre og vekk me‘n (med ham) – 1. Utrykk fra skytesporten (Kuppern) om taktisk 
bruk av kreftene 2. jf, ta innersvingen på noen / noe; (jf, ta noen ved nesen). 
To og to er fire – Brukes for å uttrykke at noe er selvfølgelig, innlysende el. helt 
sikkert; (jf, så sikkert som ammen i kirka); (jf, tro meg på mitt ord). 
To ord / to ord til orientering – Brukes om noen få talte setninger el. en kort skrevet 
tekst til bruk i en bestemt anledning; (jf, et par ord); (jf, kan jeg få to ord (med deg)). 
To sekunder / du kan ikke snu ryggen til i to sekunder – Et kort tidsrom; et øyeblikk. 
To sjeler, én tanke – Brukes som utsagn fra den ene, når to personer har tenkt det 
samme el. fått den samme idéen; (jf, ta ordet ut av munnen på noen). 
To skritt frem og ett tilbake – Brukes for å uttrykke utilfredshet med at fremskritt el. 
utvikling forsinkes el. vanskeliggjøres av stadige tilbakeslag; (jf, tape på karusellen-).  
To store kan ikke rommes i en sekk – To mektige (maktsyke) personer kan vanskelig 
samarbeide el. forlikes, (i daglig omgang); (jf, være mørkt som i en sekk). 
To the bitter end (eng) – (Fortsette med noe el. kjempe) til alle muligheter er oppbrukt 
og det ikke er mer å gjøre, (uansett omkostninger el. konsekvenser); til døden. 
To the point (eng) – 1.  Relevant; dreie seg om kjernen i saken 2. nøyaktig, korrekt 
(fremstilt); presist (poengtert); (jf, komme til poenget); (jf, treffe spikeren på hodet). 
To tyver på samme marked – Brukes om noen som forsøker å oppnå det samme el. 
som konkurrerer om de samme godene; (jf, ha spisse albuer). 
Toe sine hender – 1. Vaske el. tvette hendene (i vann) 2. fraskrive seg ansvaret, (i en 
ubehagelig sak); erklære sin uskyld 3. markere likegyldighet el. nøytralitet. 
Toget har gått / det toget er gått (2) – 1. Toget har forlatt stasjonen 2. det er for sent; 
sjansen er spolert; (jf, det går flere tog); (jf, kjenne sin besøkelsestid). 
Tomhendt – 1. Uten å holde noe i hendene 2. uten å ha fått el. oppnådd det man ville. 
Tomme fraser – Tomt prat; floskler; fagre ord; (jf, en frase); (jf, et snikksnakk). 
Tomme ord / beskyldninger / løfter / trusler – Brukes for å beskrive at et utsagn 
mangler dekning i virkeligheten og dermed troverdighet; (jf, et snikksnakk). 
Tomme talemåter – 1. Innholdsløst prat 2. forslitte språklige uttrykk som ikke kan 
tillegges reelt innhold; (jf, tomme ord); (jf, tomme fraser); (jf, et vrøvl / vrøvl). 
Tomme tønner rumler mest – De som har minst å fare med, skriker ofte høyest el. er 
mest frempå; ubetydelige mennesker forsøker å gjøre seg bemerket. 
Tone flagg – 1. Heise skipsflagget og dermed gi seg til kjenne 2. vise seg som den 
man er; åpenbare sin holdninger og hensikter; (jf, vise flagget); (jf, flagge noe). 
Tone ned noe – Jf, gjøre noe mindre vesentlig, fremtredende el. dominerende.  
Tone rent flagg – Gi sine meninger el. anskuelser ærlig til kjenne; ikke legge skjul på 
hvem el. hva man sympatiserer med el. støtter, (f eks. politisk). 
Toppen av isfjellet / vi har ennå bare sett toppen av isfjellet – Det lille som er synlig 
el. kjent, (av samme slag); en liten del av noe mye større, (ofte noe ubehagelig).  
Toppen av kransekaka – 1. Det aller ypperste; det beste el. de dyktigste på et bestemt 
område 2. det høydepunkt som markerer avslutningen på en rekke av begivenheter; 
(jf, kronen på verket); (jf, sette prikken over i` en); (jf, være tipp-topp). 
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Tordenskjolds soldater – 1. En (fåtallig) gruppe el. flokk som gir inntrykk av å være 
mange ved å vise seg igjen og igjen 2. personer som dukker opp i mange 
sammenhenger el. går igjen på flere poster; (jf, en krigsdans). 
Tordne – 1. Være tordenvær 2. brake; dundre 3. snakke sint og høyrøstet; buldre; 
agitere sterkt (om el. mot noe); (jf, som lyn og torden).  
Torpedere noe / torpedere forhandlingene (2) / torpedere en teori (3) – 1. Angripe el. 
treffe noe (et skip) med torpedo 2. angripe noe hardt; forhindre el. forpurre noe 3. 
ødelegge noe; slå beina vekk under noe; (jf, en torpedo); (jf, knuse noe til pinneved). 
Tort og svie / hun fikk erstatning for tort og svie – Noe ubehagelig; krenkelse el. 
ydmykelse; (brukes også som juridisk begrep); (jf, få for tort og svie). 
Tradisjonen tro – I overenstemmelse med det man pleier å gjøre; som sedvanlig. 
Trampe i klaveret – Dumme seg ut; begå en tabbe; være taktløs; (jf, tråkke i salaten). 
Trange kår / vi vokste opp i trange kår (2) – 1. Dårlig plassforhold å leve under, 
(mennesker el. dyr) 2. dårlig levevilkår el. fattige forhold, (også, små kår). 
Trange tider / i disse trange tider – En periode preget av dårlig økonomi. 
Trappe ned / mange trapper ned mot pensjonsalderen - Arbeide mindre; ikke ha full 
stilling lenger; (jf, trappe ned noe); (jf, nyte sitt otium).            
Trappe ned noe – Gradvis minske el. redusere noe, (særlig et forbruk el. en aktivitet).  
Trappe opp noe – Gradvis øke noe; gjøre noe større; forsterke noe. 
Trasse seg til noe – Oppnå noe ved hardnakket påståelighet el. oppsetsighet.  
Tre av – 1. Forlate geleddet el. oppstillingen, (militært), (også som ordre) 2. forlate 
sin post el. stilling; (jf, tre tilbake); (jf, gå i takt); (jf, ta sin hatt og gå). 
Tre av på naturens vegne – Trekke seg tilbake for å gjøre sitt fornødne, gå på do; slå 
lens; (jf, et nødvendig ærend); (jf, naturen går over opptuktelsen). 
Tre i bakgrunnen – 1. Bli mindre viktig; trekke seg tilbake 2. virke mindre påfallende 
enn tidligere; (jf, tape seg); (jf, stikke pipa i sekk / sekken). 
Tre i kraft – 1. Få gyldighet el. rettsvirkning, (regel el. lov) 2. begynne å gjelde el. 
virke, (også, være i kraft); (jf, lovens ånd og lovens bokstav). 
Tre inn i de voksnes rekker – Nå den alder man ikke lenger er barn, (særlig brukt om 
konfirmasjonsalderen); (jf, ikke være noen smågutt); (jf, være oppgaven voksen).  
Tre inn i denne verden – Bli født; (jf, se dagens lys); (jf, bringe til verden). 
Tre noe ned over hodet på noen – Gjennomføre noe mot noens vilje el. uten å spørre; 
påtvinge noen noe; tvinge noe gjennom; (jf, ikke kunne få noe ut av hodet). 
Tre støttende til – Yte hjelp eller støtte; komme til unnsetning; (jf, trå til). 
Tre tilbake – Trekke seg tilbake fra sin post el. stilling; (jf, trekke seg tilbake).  
Treffe / ramme noen rett i hjerterota – Berøre noens dype, sårbare el. fortrengte 
følelser; (jf, bli varm om hjerterota); (jf, strø salt i såret).  
Treffe blink / midt i blinken – 1. Treffe målet el. midt i skiva 2. få suksess i sin 
virksomhet, (pga. en treffsikker vurdering el. handling) 3. være gjengitt el. formulert 
helt presist og treffende, (en ytring); (jf, føle seg truffet). 
Treffe den rette tonen (hos noen) – Finne den rette uttrykksform el. stemning (overfor 
noen); finne inn til noen, (om følelser el. forstand); (jf, slå an tonen). 
Treffe noen hjemme – 1. Møte noen i sitt hjem 2. falle i smak hos noen; være akkurat 
etter noens ønske; (jf, være hjemme i noe); (jf, borte bra, men hjemme best). 
Treffe spikeren på hodet – Treffe det vesentlige ved noe; gjøre el. si nøyaktig det rette 
i en situasjon; si noe treffende el. som er innlysende riktig; (jf, være midt i blinken). 
Trekke (store) veksler på noen / noe – (Hensynsløst) utnytte el. misbruke noen / noe. 
Trekke / dra på smilen – Smile svakt; (jf, dra / trekke på smilebåndet). 
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Trekke / stille noen til ansvar – Kreve at noen forklarer seg el. påtar seg skylden; 
gjøre noen ansvarlig for noe; (jf, stille noen til regnskap). 
Trekke blankt – Trekke fram et våpen, (eg. sabel el. sverd); (jf, kjempe med blanke 
våpen); (jf, være blank løgn); (jf, kaste hansken). 
Trekke det korteste strå – Være den tapende part; tape; lide nederlag; være den 
uheldige taper; (jf, bite i gresset); (jf, trekke strå om noe). 
Trekke det lengste strå – Være den seirende part; vinne; gå av med seieren; være den 
heldige vinner; (jf, være høyt på strå); (jf, gå av med seieren). 
Trekke det tyngste lasset – Utføre den største og vanskeligste del av virksomheten el. 
arbeidet; (jf, dra lasset); (jf, bære all verdens synd på sine skuldre). 
Trekke en kanin opp av hatten – Gjøre noe overraskende, f eks. komme med en ny og 
uventet opplysning el. elegant komme med en løsning el. idé der noen er rådvill. 
Trekke et lettelsens sukk – Ha en følelse av befrielse og avspenning som skyldes at en 
bekymring er fjernet el. et problem er løst; (jf, puste lettet ut).  
Trekke følehornene til seg – Trekke seg tilbake etter å ha søkt kontakt, (ofte for å 
finne ut noe); bli mindre påtrengende el. nærgående; (jf, få kalde føtter). 
Trekke godt sammen – Gå godt sammen; samarbeide på en god måte; (jf, gå i spann). 
Trekke gulloddet / hun har virkelig trukket gulloddet - Være svært heldig; (jf, ha 
griseflaks); (jf, skyte gullhøna); (jf, vinne det store lodd / loddet). 
Trekke hornene til seg – Slutte å vise motvilje; ikke lenger være så hatsk el. 
aggressiv; (jf, ha et horn i siden til noen); (jf, se rødt). 
Trekke i arbeidstøyet –1. Gå i gang med et stykke praktisk (el. teoretisk) arbeid etter 
en uvirksom periode 2. gå kraftig inn for el. agitere for noe; (jf, spytte i nevene). 
Trekke i finstasen – Ta på seg sine fineste klær; kle seg i galla; (jf, pynte seg). 
Trekke i langdrag – 1. Vare lenger enn normalt el. ønskelig 2. få (noe) til å vare 
lengre enn normalt el. ønskelig; hale ut (noe); (jf, dra i langdrag).  
Trekke i nødbremsen – 1. Trekke i reservebremsen på et tog, (som kan betjenes av 
passasjer) 2. gjøre noe effektivt som siste mulighet for å stoppe en uheldig utvikling. 
Trekke i samme enden av tauet – Dra i samme retning; arbeide (godt) sammen om et 
prosjekt el. mål; (jf, gå i spann); (jf, stå sammen i tykt og tynt). 
Trekke i trådene – Styre el. dirigere ved å bruke sin innflytelse i det skjulte; stå bak 
(noe); påvirke begivenhetenes gang; (jf, ha / holde trådene i sin hånd). 
Trekke i uniform(en) – 1. Kle på seg uniform 2. bli soldat; verve seg i det militære. 
Trekke inn klørne / trekke klørne til seg – Ikke lenger opptre så aggressivt; oppgi sin 
stridbare el. fiendtlige holdning; (jf, vise klør); (jf, slå kloa i noen / noe). 
Trekke inn piggene – Holde opp å være anspent, hårsår el. aggressiv; bli mer 
avslappet og samarbeidsvillig; (jf, ha piggene ute); (jf, puste gjennom nesen). 
Trekke lodd – Brukes om å la tilfelle avgjøre noe, særlig en (avtalt) fordeling, (ved å 
trekke blant stikker av ulik lengde); (jf, loddet er kastet); (jf, kaste lodd). 
Trekke nisselua (godt) ned – Opptre sneversynt og selvgod; ikke ville se el. høre hva 
som foregår, (og eventuelt gjøre noe med det); ikke bry seg; (jf, tro på julenissen).  
Trekke noe etter hårene – Gi en uttalelse et annet innhold enn det som egentlig ligger 
i den; trekke et utsagn for langt; (jf, gjøre en mygg til en elefant). 
Trekke noe opp av hatten – Jf, trekke en kanin opp av hatten; (jf, være på hatt). 
Trekke noe ut av noen / hvorfor må vi trekke alt ut av deg – (Måtte) slitte for å få 
noen til å snakke, svare el. fortelle noe bestemt; (jf, få tunga på gli); (jf, spytte ut).  
Trekke noen ned i skitten – 1. Bringe noen ned i en ussel livssituasjon 2. snakke stykt 
om noen; (jf, komme ned i skitten); (jf, kaste skitt på noen). 
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Trekke noen ned i søla – Vanære noen; snakke stygt og nedsettende om noen. 
Trekke noen opp av skitten – Trekke noen opp fra en ussel livssituasjon; hjelpe noen 
til en bedre tilværelse; (jf, ligge under for noe); (jf, se lyst på noe). 
Trekke noen til trauet – Tvinge noen til noe vedkommende ikke er innstilt på. 
Trekke opp til uvær / det trekker opp til politisk uvær (3) – 1.  Vise tegn til voldsomt 
vær, (sterk vind el. nedbør) 2. brygge opp til en kaotisk situasjon el. voldsom røre, 
(opprør el. kraftig motstand); (jf, skyene trekker seg sammen).  
Trekke pusten – 1. Puste inn; ta et dypt åndedrag 2. (kunne) slappe av for å gjenvinne 
kreftene, (etter anstrengelse); (kunne) arbeide i normalt tempo igjen; (jf, puste på). 
Trekke på gata – Livnære seg som gatepike el. hore; (jf, gatens løse fugler). 
Trekke på nesen – Jf, rynke på nesen (av noen / noe); (jf, ikke være noe å stå etter). 
Trekke på skuldrene / han trakk på skuldrene av det hele (2) – 1. Løfte på skuldrene, 
(som uttrykk for noe) 2. markere mangel på interesse, kunnskap el. handlekraft. 
Trekke på årene – Eldes; begynne å bli eldre; (jf, komme opp i årene). 
Trekke seg inn i seg selv – Isolere seg; holde opp med å ha kontakt med andre 
mennesker; (jf, en einstøing); (jf, en eremitt). 
Trekke seg inn i sitt / et skall – Avskjære seg fra kontakt med andre; isolere seg ved 
taushet el. innesluttethet; (ofte av psykiske årsaker); (jf, komme ut av skallet). 
Trekke seg tilbake – 1. Bevege seg bort fra et sted 2. frivillig slutte med en 
virksomhet; forlate en stilling el. post; (jf, tre tilbake); (jf, legge noe på hylla)  
Trekke seg tilbake fra verden – Isolere seg; avskjære el. skjerme seg fra samfunnet.  
Trekke sine ord i seg (igjen) – Gi uttrykk for at man angrer noe man har sagt; (jf, ete 
sine ord); (jf, ønske at jorda åpner seg under en). 
Trekke sitt siste sukk – Dø; utånde; (jf, forlate denne verden); (jf, ende sine dager). 
Trekke snuten til seg (igjen) – Trekke seg tilbake igjen; ikke (lenger) være så 
pågående og nysgjerrig; (jf, stikke snuten frem); (jf, holde snuten fra noe). 
Trekke strå om noe – Jf, trekke lodd; (jf, trekke det lengste strå).  
Trekke tennene ut på noen / noe – 1. Trekke tenner hos tannlegen 2. svekke noen / 
noe alvorlig; uskadeliggjøre noen / noe; (f eks. ved å ta fra noen / noe maktmidler). 
Trekke til seg pipa – Bli mer forsiktig og tilbakeholden; (begynne å) holde lavere 
profil; (jf, stikke pipa i sekk / sekken); (jf, knipe nebb). 
Trekke til seg ørene / trekk til deg ørene – Ikke ville overhøre el. lytte på noe, 
(uredelig el. utrivelig) / slutt og lytt; (jf, lukke ørene for noe).  
Trekke til seg øynene / trekk til deg øynene – Ikke (ville) se på noe (som foregår) / 
slutt og glan; (jf, lukke øynene for noe); (jf, lukke øynene og la det stå til). 
Trekke ut – 1. Vare lengre enn normalt el. ønskelig 2. få noe til å vare lenge; hale ut; 
(jf, trekke i langdrag); (jf, dra ut); (jf, det varte og (det) rekk). 
Trekke ut tiden – Hale ut el. forsinke noe med vilje; vente med noe i håp om bedre 
forutsetninger; (jf, alt til sin tid); (jf, ha tiden for seg). 
Trekke veksler på noen / noe / hun trekker veksler på tantens gjestfrihet – Utnytte 
noen / noe, (ofte hensynsløst); (jf, trekke (store) veksler på noen / noe). 
Trekke vinnerloddet – 1. Trekke loddet med den store premien 2. være svært heldig; 
gjøre det uventet godt; (jf, skyte gullfuglen); (jf, ha lykken med seg). 
Trellbinde noen – 1. Gjøre noen til trell; bestemme over el. kontrollere andres liv 2. 
undertrykke el. underkue noen med tvang; (jf, slavebinde noen). 
Trenge et spark bak / i baken / i ræva – Trenge at noen tilskynder en til (endelig) å ta 
seg sammen og få opp farten el. komme videre; (jf, få et spark bak). 



                                                               
 

568 

Trenge inn på noens enemerker – 1. Bevege seg inn på et landområde som en eller 
ganske få eier el. rår over 2. gripe forstyrrende inn i noens forhold; trenge inn på 
noens faglige område el. virkefelt, (hvor noen har særlige rettigheter el. privilegier). 
Trenge noen opp i en krok – 1. Jage noen til et trangt sted det er umulig å unnslippe 
fra 2. bringe noen i en vanskelig situasjon hvor man er tvunget til å ta stilling til noe 
el. innrømme noe; (jf, i krokene); (jf, komme i knipe). 
Trenge noen opp i et hjørne – Jf, bli trengt opp i et hjørne; (jf, være like om hjørnet).          
Trenge nytt blod – Jf, nytt blod; (jf, blodets bånd); (jf, blodet stiger til hodet). 
Trenge til overflaten – Bli kjent; ikke lenger være skjult el. hemmeligholdt, (særlig 
om sannheten); (jf, komme frem i dagen / dagens lys). 
Trille ball i hatt med noen – 1. Sjonglere med noen; behandle noen etter 
forgodtbefinnende 2. rundspille noen, (i idrett); (jf, etter eget forgodtbefinnende). 
Trinn for trinn – Litt etter litt; gradvis; etappevis; (jf, steg for steg). 
Tripp – trapp – tresko – Brukes for å illustrere forskjell i størrelse mellom tre personer 
el. ting, (oftest barn i ulik alder); (jf, gå gradene); (jf, fra barnsben av). 
Tripp- trapp, tripp-trapp – Brukes for å gjengi lyden av fottrinn, (som i eventyret om 
bukkene Bruse); (jf, bruke apostlenes hester); (jf, få bein å gå på). 
Trives som fisken i vannet – Trives svært godt; være vel tilpass; være i sitt rette 
element; (jf, ha det som fisken i vannet); (jf, ta noe for god fisk). 
Tro / føle man kan gå på vannet – Jf, gå på vannet; (jf, tro kan flytte fjell). 
Tro at man er noe / han tror visst han er noe – Være overlegen el. arrogant; oppføre 
som en storhet; (jf, bære hodet høyt); (jf, være høy på pæra); (jf, en verdensmann).   
Tro at man har slukt all verdens visdom – Tro at man er usedvanlig klok og derfor har 
rett til å belære andre; (jf, i sin visdom); (jf, en allviter); (jf, et levende leksikon). 
Tro at man kan løpe fra sin egen skygge – Tro at man kan gå ut over sine egne 
grenser el. overvinne seg selv el. sine begrensninger; (jf, stille noen / noe i skyggen). 
Tro at men er gud / han tror visst at han er gud – Ha alt for høye tanker om seg selv; 
være innbilsk; (jf, tro at man er noe); (jf, gå med nesen i været / sky); (jf, en blære).  
Tro det den som vil – Brukes for å uttrykke sterk tvil; dette tror jeg slett ikke på; dette 
er ren bløff; (jf, dra noe i tvil); (jf, være for godt til å være sant). 
Tro det eller ei – Brukes forstekende om noe utrolig; selv om det høres fantastisk ut, 
det er helt sant; (jf, det er så sant som det er sagt); (jf, når sant skal sies). 
Tro det verste om noen – Ikke ha særlig tiltro el. tillit til noen; ikke stole på noen; (jf, 
ikke ha høye tanker om noen); (jf, frykte det verste). 
Tro fullt og fast på noen / noe – Ha sterk tro på el. tillit til noen / noe; være helt 
overbevist om noe; (jf, ha kullsviertro på noen / noe). 
Tro godt om noen – Tro om noen at de har gode el. edle hensikter. 
Tro kan flytte fjell – Man kan oppnå el. utrette det utrolige om man tror sterkt nok på 
det; (jf, tro / føle man kan gå på vannet); (jf, ikke vite hva man skal tro). 
Tro meg på mitt ord – Jf, tro noen på hans ord; (jf, det tror fanden / pokker). 
Tro noe er verdens navle / han tror visst hjembyen er verdens navle – Tro / synes / gi 
inntrykk av at et sted er svært viktig el. sentralt; (jf, verdens navle).  
Tro noen på hans ord / jeg tror ham på hans ord – 1. Stole på at det noen sier er sant 2. 
tro at han mener det han sier; (jf, stå til roende); (jf, tradisjonen tro). 
Tro noen på sitt ærlige ansikt – Tro el. stole på noen fordi vedkommende virker 
tillitvekkende og ærlig, (og derfor ikke kreve noen sikkerhet); (jf, få noe på sitt glatte 
/ ærlige ansikt); (jf, legge ansiktet i de riktige folder). 
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Tro om / tro om det blir regn – Brukes for å uttrykke usikkerhet el. tvil; jeg lurer på 
om; (jf, mon / mon tro); (jf, ikke vit hva man skal tro). 
Tro på julenissen – Være naiv og godtroende; være lettlurt; (jf, trekke nisselua ned). 
Tro som gull – Jf, være tro som gull; (jf, være god som gull). 
Trollbinde noen / hun trollbinder sitt publikum (2) – 1. Binde fast noen ved trolldom; 
forgjøre el. forhekse noen 2. gjøre sterkt inntrykk på noen; fange noens 
oppmerksomhet så fullstendig at man glemmer alt annet; (jf, sitte som trollbundet). 
Tromme med fingrene – Vise tydelig tegn på utålmodighet; være litt stresset. 
Tromme sammen – Samle en gruppe mennesker med henblikk på en bestemt 
aktivitet, (ofte på en litt oppsiktsvekkende måte); (eg. ved trommeslag). 
Trone / han tronet ved enden av bordet – Sitte og ruve; dominere; (jf, sitte på tronen). 
Trone på toppen / øverst – Være den fremste, beste el. mest betydningsfulle, (innenfor 
er område); rage over de andre; være best (i noe), (ofte idrett); (jf, være den ukronede 
konge (i noe)); (jf, en dronning); (jf, en mester). 
Troppe opp – Møte opp; innfinne seg; komme anstigende; (jf, samle troppene). 
Trosse enhver beskrivelse / fattigdommen trosser enhver beskrivelse – Være så fælt, 
elendig el. redselsfullt at det nesten ikke kan uttrykkes med ord. 
True noen med bål og brann – True noen med vold, tvang el. voldsomme represalier.  
True noen på livet – True med å slå i hjel noen; (jf, føle seg truet på livet). 
True seg til noe – Oppnå noe ved å fremsette trusler el. ved å være vrang og sur. 
Trumfe – 1. Sikke med et trumfkort 2. presse el. tvinge, (jf, trumfe gjennom) 3. levere 
et utspill som effektivt overgår alle andre; (jf, ha en trumf i ermet). 
Trumfe igjennom / Arbeiderpartiet trumfet igjennom hotellbygget – Få en sak el. et 
ønske gjennom tross motstand el. fornuftige motforestillinger; (jf, ha noe i ermet). 
Trumfe sin vilje gjennom – Få det som man vil; få sitt (sterke) ønske oppfylt, (tross 
motstand); (jf, få viljen sin); (også, trumfe seg til å bli med). 
Trygle og be om noe – 1. Be ydmykt og inderlig om noe, (f eks. om å få lov til noe) 2. 
tigge om noe; (jf, be tynt om noe); (jf, be på sine knær). 
Trykke noen / noe til sitt bryst – Anerkjenne noen / noe; bifalle noen / noe. 
Trykke på de riktige knappene – Gjøre de rette tingene; kontakte de rette personene 
el. instansene; (jf, kjenne sine pappenheimere); (jf, ha lært leksa si). 
Trykke på knappen – Sette i gang; starte el. utløse noe; (jf, telle på knappene). 
Trylle frem / hun tryller frem de lekreste retter – Frembringe noe ved stor behendighet 
el. dyktighet; skaffe noe på en mirakuløs måte; (jf, ei trollkjerring). 
Trynefaktoren – Jf, en trynefaktor; (jf; én på trynet); (jf gå på trynet). 
Trærne vokser ikke inn i himmelen – Jf, intet tre vokser inn i himmelen. 
Trøste meg / trøste oss / trøste oss for et uvær – Jf, trøste og bære meg. 
Trøste og bære (meg) / trøste og bære meg, så rasende hun ble – Brukes for å uttrykke 
overraskelse, forskrekkelse el. oppgitthet; (jf, du store verden). 
Trå / tråkke over – Vrikke foten; trå slik at man strekker leddbånd i ankelen.  
Trå klampen i bånn – 1. Tråkke hardt på gasspedalen 2. kjøre på; gjøre noe for fullt; 
(jf, gi gass); (jf, for fulle mugger); (jf, gå fort (unna) i svingene). 
Trå noen for nær – Krenke noen; forulempe noen; (jf, trenge inn på noens enemerker). 
Trå over noens grense – Gjøre el. si noe noen ikke finner akseptabelt el. moralsk 
godtagbart; (jf, ut over alle grenser); (jf, til en viss grense). 
Trå sammen / regjeringen trådte sammen – Holde møte; samles til diskusjon. 
Trå sine barnesko – 1. Tilbringe sin barndom; vokse opp 2. tilbringe sin første læretid; 
(jf, ha trådt sine barnesko); (jf, ikke være et av vårherres beste barn). 
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Trå til – Sette inn alle krefter; gjøre en storinnsats; (jf, tre til); (jf stå på). 
Trå vannet – 1. Bevege armer og bein så man holder seg flytende 2. forholde seg 
passiv og avventende (i en vanskelig situasjon); holde det gående, (i påvente av en 
avklaring), (jf, sitte på gjerdet); (jf, legge armene i kors). 
Trå varsomt / her gjelder det å trå varsomt – Være forsiktig; ikke gjøre noe overilt. 
Tråkke i andres bed – 1. Foreta seg noe der andre er i gang 2. gripe forstyrrende inn 
på andres (ansvars)område; gå inn å konkurrere på noens område; (jf, gå / tråkke noen 
i bedene); (også, gå / tråkke hverandre i bedene); (jf, et enemerke / enemerker).  
Tråkke i salaten – Gjøre noe upassende; dumme seg ut; komme inn på et ømtålig 
emne på en lite passende måte; (jf, dumme seg ut); (jf, trampe i klaveret). 
Tråkke ned dørstokken / dørstokkene ned hos noen – Jf, renne dørene ned hos noen. 
Tråkke noen / noe under fote – Åpenlyst forakte el. håne noen / noe; behandle noen / 
noe svært dårlig; undertrykke noen / noe; (jf, feie noen / noe til side). 
Tråkke noen på liktornene – Treffe et ømt punkt hos noen; berøre et ømtålig emne, 
(som man ikke har noe med); (jf, en liktorn); (jf, tråkke på en øm tå). 
Tråkke noen på tærne – Forulempe noen; fornærme el. (respektløs) støte noen. 
Tråkke oppå hverandre – Jf, gå og tråkke oppå hverandre; (jf, stå som sild i tønne). 
Tråkke på en øm tå – Jf, tråkke noen på liktornene; (jf, tråkke noen på tærne). 
Tråkke på noen – Behandle noen stygt og nedverdigende; såre el. ydmyke noen. 
Tråkke på noens følelser – Jf, tråkke på noen; (jf, trå noen for nær). 
Tråkke på noens rettigheter – Bevisst krenke el. ignorere noens rettigheter, (som 
samfunnsborger el. personlig); (jf, gå noen i næringen); (jf, et enemerke / enemerker).  
Tråkke uti det (med begge bein / beina) – Uforvarende rote seg opp i noe. 
Tråle / han trålet alle butikken på jakt etter det rette utstyret – 1. Fiske med trål 2. 
farte omkring, (og lete gjennom); undersøke el. gjennomsøke. 
Tull og tøys – Sludder og vås; surr; vrøvl; (jf, fare med tull og tøys). 
Tung i ræva – Jf, være tung i ræva; (jf, være tung i sessen); (jf, ha bly i ræva). 
Tung kost – Jf, være tung kost; (jf, ikke være lett å fordøye). 
Tung om hjertet – Jf, være tung om hjertet; (jf, være lett om hjertet). 
Tungen på vektskålen – Den lille detaljen som gjør utslaget el. bestemmer utfallet. 
Turtelduer – Jf, leve som to turtelduer; (jf, en turteldue / turtelduer). 
Tusan (sve) – Kraftuttrykk; fanken; søtten; (jf, gi tusan i noe); (jf, for tusan). 
Tusen / nå har jeg sagt dette tusen ganger (2) – 1. Tallordet tusen 2. brukt om et 
ubestemt, stort antall, (jf, ørten) 3. brukes også slik; (jf, tusen takk); (jf, til tusen); (jf, 
for tusende gang); (jf, rundt om i de tusen hjem); (jf, de tusen sjøers land). 
Tute med ulvene / tute med de ulver som er ute – 1. Jf, man må tute med de ulver man 
er blant 2. tale og opptre på samme (dårlige) måte som dem man er sammen med. 
Tute noen ørene fulle – 1. Si noe gjentatte ganger for å få noen til å endre adferd el. 
oppfatning; stadig mase om noe 2. plage el. kjede noen med hele tiden å fortelle noen 
noe (bestemt); (jf, noen har hakk i plata); (jf, lukke ørene for noe).  
Tute og kjøre / tut og kjør – Stå på; kjøre i vei; holde det gående. 
Tvers igjennom – Fullt og helt; (jf, være noe tvers igjennom); (jf, være hel ved). 
Tvi – 1. Brukes for å uttrykke avsky 2. jf, tvi – tvi; (jf, tvi vøre) 
Tvi - tvi / tvi – tvi med eksamen – Brukes som en lykkeønskning el. oppmuntring. 
Tvi vøre / tvi vøre deg (1) – 1. Uttrykk for forakt el. avsky for noen / noe, (som man 
ikke vil ha noe med å gjøre) 2. brukes som foraktelig uttrykk for noe man spytter ut 
fordi det smaker vondt; (jf, ikke ville se noen for sine øyne (mer)). 
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Tviholde i / på noe / hun tviholder på retten sin (2) – 1. Holde hardt i noe, (en 
gjenstand) 2. holde vedvarende fast på noe, (f. eks en påstand el. mening). 
Tvilen skal / bør komme noen / noe til gode – Usikkerheten om utfallet av en sak må 
ikke bli til ulempe for den part som har mest å tape; (også juridisk prinsipp). 
Tvillingsjeler – Jf, en tvillingsjel; (jf, en sjelevenn); (jf, henge sammen som erteris). 
Tvinge noen / noe i kne – Tvinge noen til å gi seg; beseire noen; overvinne noen / 
noe; (jf, være på knærne); (jf, sette noen til veggs). 
Tvinge noen på defensiven – 1. Tvinge noen tilbake 2. presse noen til å gi seg el. fire; 
(jf, komme / være på defensiven); (jf, angrep er det beste forsvar). 
Tvinne tommelfingre / tommeltotter – 1.  Folde hendene og dreie høyre og venstre 
hånds tommelfingre rundt om hverandre, (også av vane) 2. sitte uvirksom og kjede 
seg; ikke ha noe å gjøre el. finne på; være opprådd; (jf, sitte og tvinne tommelfingre). 
Tvære ut noe – Tøye ut noe mer enn nødvendig; skildre noe for omstendelig. 
Ty til skarpere / sterkere lut – (Måtte) bruke sterkere virkemidler; velge en mer brutal 
fremgangsmåte; (jf, gjøre underverker); (jf, ta skrittet fullt ut). 
Tygge drøv (på noe) – 1. Tygge oppgulpet føde for annen gang, (om drøvtyggere); 
jorte 2. behandle el. drøfte om og om igjen et emne som for lengst er utdebattert; terpe 
på noe 3. overveie noe lenge og grundig; (jf, fintygge noe); (jf, tenke så det knaker). 
Tygge på noe / det må jeg tygge litt på før jeg kan svare (2) – 1. Tygge på noe (med 
tennene) 2. tenke grundig over noe; overveie noe, (jf, gi noen noe å tygge på). 
Tyv tror hvermann / hver mann stjeler – Brukes om en person som tillegger andre 
personer sine egne feil og svakheter; (jf, på seg selv kjenner man andre). 
Tyvlytte / tjuvlytte – Lytte ulovlig el. i hemmelighet; bevisst overhøre noe som man 
ikke skal høre; (jf, lytte ved dørene); (jf, et tyvepakk / tjuvepakk). 
Tyvstarte / tjuvstarte – 1. Starte før startsignalet el. kommandoordet er gitt, (idrett) 2. 
begynne med el. sette noe i gang før tiden, (før det var planlagt el. forventet). 
Tyvtrene / tjuvtrene – 1. Trene i smug el. hemmelighet; trene mer enn det man sier 2. 
øve seg godt på forhånd, (f eks. på en tale); (jf, øvelse gjør mester).  
Tæres av tidens tann – Slites el. brytes ned av tidens ubønnhørlige nedbrytende kraft; 
forvitres; gå i oppløsning pga. alder el. slitasje, (jf, være preget av tidens tann).     
Tø opp – 1. Tine; gå fra frossen til bløt tilstand 2. bli vennligere el. mer forsonlig 
stemt; bli mer imøtekommende el. pratsom; (jf, tine opp); (jf, smelte som smør). 
Tømme begeret til bunns – Måtte gjennomgå noe trist el. ubehagelig til ende; måtte 
utstå mange lidelser; (jf, dråpen som får begeret til å flyte over). 
Tømme en bitter kalk – Erkjenne et bittert nederlag; føle sorg el. smerte. 
Tømme et beger sammen – Drikke brennevin el. vin sammen; (jf, svinge begeret). 
Tømme gledens / lidelsens beger – Brukes for å uttrykke det (spesielle) skjebnen har 
tilført en, ved en anledning el. i livet, (særlig sorger); (jf, ha mye å stri med). 
Tømme overflødighetshornet – Øse av sin overflod; øse ut sin overflod. 
Tømre / tømre sammen / de tømret sammen en sterk organisasjon (2) – 1. Bygge av 
tømmer el. annet trevirke 2. sette sammen el. organisere noe; få til å samarbeide el. 
fungere sammen som en enhet; (jf, bygge bro mellom (noen / noe)).  
Tørke av seg fliret / tørk av deg fliret – Brukes i irritasjon over at noen upassende ler 
av noe, (f eks. ved skjenn el. tilrettevisning) / slutt å le; dette skal du ta alvorlig.  
Tørke støvet av noe – Jf, blåse støvet av noe; (jf, ryste støvet av sine føtter). 
Tørne (for noen) – 1. Bli gal; gå fra vettet 2. klikke (for noen); gå helt rundt for noen.  
Tørne inn – 1. Gå av vakt; slutte arbeidsøkta, (jf, ta kvelden) 2. gå i seng; falle i søvn. 
Tørne sammen – 1. Støte mot hverandre 2. begynne å slåss el. krangle.   
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Tørne ut – 1. Våkne og stå opp av senga, (og gå på vakt, (særlig til sjøs)) 2. komme 
seg (ut) på arbeid; gå til aksjon; (jf, på` n / så er det på` n igjen). 
Tørr bak ørene – Voksen; moden og erfaren; (jf, være tørr bak ørene).  
Tørrprat – Jf, en tørrprat; (jf, snakke om vær og vind). 
Tørste etter noe – Føle en sterk trang til el. lengsel etter noe, (f eks. kjærlighet el. 
hevn); (jf, ha et brennende ønske om noe); (jf, være sulteforet på noe). 
Tøv og tant / mor Åse: «alt ihop er tøv og tant» – Fantasi; oppspinn; (jf, tant og fjas). 
Tøye grensene – 1. Utvide hva som er mulig å gjøre el. tenke seg 2. bevege seg ut 
over grensen til det som er tillatt el. akseptabelt; (jf, tøye strikken). 
Tøye seg (langt) – 1. Strekke kroppen el. en arm for å nå frem / opp 2. være svært 
imøtekommende; være (svært) hjelpsom; gi etter. 
Tøye strikken – 1. Jf, tøye grensene 2. tøye noens tålmodighet til bristepunktet; (jf, 
ikke tøy strikken for langt); (jf, gå for vidt); (jf, holde seg i skinnet). 
Tøyle noe – Styre el. beherske noe, (f eks. sin fantasi el. begeistring); (jf, ha tøylene). 
Tåkelegge noe – 1. Gjøre noe uklart og svevende 2. prøve å skjule el. dekke over noe; 
(jf, en tåketale); (jf, fortape seg i tåken); (jf, legge et slør over noe). 
Tåle dagens lys – 1. Være hederlig el. rettskaffent 2. være så troverdig, presentabelt 
el. effektivt at det kan vises frem el. offentliggjøres; (jf, ikke tåle dagens lys). 
Tåle en støyt / trøkk – Tåle et slag; tåle en kraftig påkjenning; være robust.   
Tårne seg opp / problemene tårner seg opp (2) – 1. Samle el. dynge seg opp, (til en 
stor haug) 2. samles i el. utgjøre en stor mengde; (jf, hope seg opp).  
Uansett vær og vind / hver helg, uansett vær og vind (2) – 1. Uten å bry seg om de 
skiftende værforhold 2. uansett; om det passer eller ikke, (jf, for enhver pris). 
Ubudne gjester – 1. Folk som har forsynt seg el. tatt for seg uten lov; uvedkommende 
2. dyr el. fugler som har vært på ferde og gjort ugagn, (jf, en ubuden gjest). 
Uff / uff, så leit – Brukes for å uttrykke beklagelse, vemmelse el. ubehag; (jf, huff).   
Uff a meg / uff a meg, som du skremte meg – Jf, uff; (jf, huff a meg). 
Uff da / uff og uff – 1. Brukes som svar når man hører noe beklagelig 2. bukes for 
uttrykke overraskelse, forbauselse el. misnøye; (jf, uffe seg over noe). 
Uffe seg over noe – Si uff (for noe); beklage seg over noe; jamre seg (for noe). 
Ugler i mosen – Noe mistenkelig; noe muffens; (jf, det er ugler i mosen). 
Ukrutt forgår ikke så lett – Jf, et ukrutt; (jf, det er brodne kar i alle land). 
Ulme – 1. Brenne svakt, uten flamme; gløde 2. være tilstede el. fornemmes som noe 
som gir grunn til usikkerhet el. foruroligelse, og som kan utvikle seg; (ligge å) nage 3. 
være olm el. gretten; (jf, en ulmende misnøye); (jf, ingen røyk uten ild).  
Ulv i fåreklær – Jf, en ulv i fåreklær; (jf, skille fårene fra bukkene). 
Ulvetimen / vargtimen (sve) – 1. Timene på morgenkvisten, (ca. kl. 3-5) 2. tiden når 
småbarnsfamilier samles etter dagen strev, frem til middag. (Såkalt pendelord). 
Umake seg – Gjøre seg anstrengelser; bestrebe seg; (jf, gjøre seg umake). 
Under all kritikk / selve innretningen var under all kritikk – Alt for dårlig; elendig; (jf, 
være under enhver kritikk); (jf, ikke holde vann); (jf, ikke tåle dagens lys). 
Under beltestedet – 1. Brukes som henvisning til kjønnsorganene el. det seksuelle 2. 
brukes om et ureglementert bokseslag 3. brukes om en ufin og sårende beskyldning; 
(jf, et slag under beltestedet); (jf, noe er under beltestedet).   
Under bordet – (Ekstra og) uten at ytelsen er åpenlys og lovlig, (ofte som (krevd) 
bestikkelse); (jf, betale / få under bordet); (jf, slå i bordet). 
Under dekke av – Jf, opptre under dekke av; (jf, spille under dekke med). 
Under eget tak – I egen bolig; (jf, ha tak over hodet); (jf, under samme tak). 
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Under fire øyne – Uten at det er andre til stede; i fortrolighet (mellom to personer); 
(jf, på tomannshånd); (jf, i all stillhet); (jf, holde øye med noen / noe). 
Under hånden – 1. I fortrolighet el. hemmelighet; i det skjulte 2. privat; i fri handel 
utenom det offentlige marked; (jf, legge sin klamme hånd på noe). 
Under jorda – I en tilværelse hvor man holder seg skjult for offentligheten el. en 
fiende; (jf, gå under jorda); (jf, leve under jorda). 
Under lås og slå – Låst inne; låst ned; (jf, bak lås og slå); (jf, sitte bak lås og slå). 
Under noens vinger – Under noens beskyttelse, dominans el. ledelse. 
Under radaren / uten revisjon går virksomheten glatt under radaren – I en posisjon el. 
situasjon hvor ingen oppdager el. legger merke til noe (spesielt). 
Under samme hatt – På samme sted, under samme organisasjon el. under samme 
institusjon; (jf, samle noen / noe under én hatt); (jf, få så hatten passer). 
Under samme tak – I samme bolig, hus el. institusjon som en annen part. 
Under skinn av noe – (Gjøre noe) med en falsk fasade el. under dekke av noe annet.  
Under solen / intet under solen er bedre enn å se på vakre damer – I livet; i verden; (jf, 
intet er nytt under solen); (jf, forsvinne som dugg for sol / (solen).  
Under torva – Død og begravet; (jf, stede til hvile); (jf, spille harpe). 
Under tøffelen – Undertrykt el. under sterk innflytelse av sin kone; (jf, en tøffelhelt). 
Under varmere himmelstrøk – Jf, varmere himmelstrøk; (jf, i all verden). 
Under åpen himmel – Utendørs; uten tak over; (jf, ute i det fri); (jf, himmel og hav). 
Underskrive sin egen dødsdom – Handle slik at konsekvensene for ens eksistens el. 
anseelse blir svært alvorlig; (jf, det er å skrive under på sin egen dødsdom). 
Undersøke fra hvilken kant vinden blåser – Jf, se hvilken vei vinden blåser. 
Undersøke hvor landet ligger – Jf, vite / skjønne hvor landet ligger. 
Undertrykke noe – 1. Holde noe nede; kontrollere el. hindre noe 2. (ved 
selvbeherskelse) holde tilbake, kvele el. hemme noe, (f eks. et gjesp el. en følelse). 
Undertrykke noen / diktatoren undertrykker folket – 1. (Med makt el. vold) holde 
noen i en tilstand av ufrihet el. tunge sosiale kår; tyrannisere noen 2. (aktivt) forhindre 
noen i å utfolde seg; holde noen nede, (jf, kue noen); (jf, holde noen i age). 
Undrenes tid er ikke forbi – Jf, miraklenes tid er ikke forbi; (jf, et under). 
Unge mann – Brukes som tiltale fra en eldre til en yngre, (ofte muntert el. 
nedlatende); (jf, gamle ørn); (jf, være gammel som Metusalem). 
Unger er unger / ikke vær for steng, unger er unger – Man må regne med at unger 
bråker litt og gjør ubetenksomme el. gale ting; (jf, kjært barn har mange navn). 
Unna for unna / arbeidet gikk unna for unna – I ett (kjør); uten stans.  
Unna vei – Gi plass; løype; (jf, gå unna); (jf, bane seg vei); (jf, albue seg (frem)). 
Unnfange / idéen til kunstverket ble unnfanget på påskefjellet (3) – 1. Danne foster 
ved befruktning 2. bli befruktet; bli gravid 3. få som innfall el. tanke; tenke ut. 
Upløyd mark – 1. Jord el. mark som ikke er dyrket el. pløyd opp 2. et nytt el. ukjent 
felt; et område som ikke er utforsket; (jf, en hvit flekk på kartet). 
Upper class (eng) – 1. Jf, the upper class 2. det ypperste (i kvalitet); det beste. 
Urent trav – Jf, et urent trav; (jf, et rent trav); (jf, spille på flere hester). 
Ut av det blå / han dukker opp ut av det blå og redder henne – Ut av det rene 
ingenting; plutselig; (jf, komme ut av det blå); (jf, ut i det blå); (jf, være i det blå). 
Ut av en annen verden / av en annen verden / jeg hadde en bakrus ut av en annen 
verden – Helt enormt; aldeles ufattelig; (jf, av den annen verden). 
Ut i de små timer – Til etter midnatt; til langt på natt; (jf, den blå time). 
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Ut i det blå – 1. Uten et bestemt mål, (f eks. en tur) 2. uten mening; ut i lufta, (jf, 
svare bort i været); (jf, uten mål og med); (jf, en blåveis). 
Ut i lufta / hun sa det bare sånn ut i lufta – Uten å henvende seg til noen spesielt; 
tilfeldig nevne noe; (jf, glo ut i lufta); (jf, stirre (tomt) ut i lufta). 
Ut med språket – 1. Kom fram med din viten 2. tilstå; si sannheten. 
Ut og inn / dette kan hun ut og inn (2) – 1. Brukes for å beskrive bevegelse som 
gjentar seg til og fra noe 2. fullstendig; i alle detaljer; (jf, både forfra og bakfra). 
Ut over alle grenser – I stort omfang; veldig mye; (jf, gå over alle grenser), (jf, i det 
vide og det brede); (jf, ikke ville noen ende ta). 
Uta blank, inna krank – Brukes om noen / noe som viker bra el. ser fin(t) ut, men som 
egentlig er gebrekkelig; bak det fine ytre skjuler det seg skrøpeligheter. 
Utakk er verdens lønn – Brukes for å uttrykke at man ikke blir påskjønnet el. verdsatt 
for sine anstrengelser; (jf, verden vil bedras); (jf, den omvendte verden).  
Utallig som havets sand – (Finnes) i et uoverskuelig stort antall el. i enorme mengder. 
Utbasunere noe – Meddele noe klart og tydelig til omverden; bekjentgjøre noe, 
(unødig) høylytt og prangende; (jf, synge ut); (jf, snakke med store bokstaver).   
Utbringe en skål for noen / jeg vil utbringe en skål for Bjørg – Få andre med seg i å 
skåle og drikke av sitt glass til ære for noen; (jf, drikke noens / noes skål). 
Utbrodere noe – Fortelle noe unødvendig detaljert; overdrive enkelhetene i noe.      
Ute av syne, ute av sinn – Brukes for å uttrykke at det som ikke er synlig el. 
nærværende, blir fort glemt; (jf, la noe gå i glemmeboka).  
Ute av verden – Ikke lenger tilstede som et problem; (jf, være ute av verden). 
Ute i det fri – Utendørs; ute i naturen; (jf, under åpen himmel). 
Ute i verden den vide, (ofte poetisk) – Ute i den store verden; omkring i verden.   
Ute på dypt vann – I en usikker, risikofylt el. vanskelig situasjon; i knipe. 
Uten dikkedarer – Uten unødvendige formaliteter el. detaljer; uten å pynte på noe. 
Uten en tråd – Helt naken; uten klær på seg; (jf, i adamsdrakt). 
Uten et ord / hun dro sin vei uten et ord – Uten å si fra; uten å fortelle noe som helst. 
Uten frykt og beven – Jf, med frykt og beven; (jf, uten frykt og daddel).    
Uten frykt og daddel – Jf, en ridder uten frykt og daddel; (jf, uten frykt og beven). 
Uten hode og hale – Jf, det er hverken hode el. hale på noe; (jf, hodeløs). 
Uten kruseduller / hun snakket rett fram, uten kruseduller (2) – 1. Uten snirklete 
utskjæringer el. utbroderinger 2. uten omsvøp el. dikkedarer; (jf, et fiksfakseri / 
fiksfakserier); (jf, tale i klart språk); (jf, en krusedull). 
Uten like / det var en opplevelse uten like – Som overgår (nesten) alt annet mht 
kvalitet, størrelse el. intensitet; enorm; fantastisk; (jf, uten sidestykke). 
Uten lov og dom – Uten rettergang; (jf, ta loven i egne hender).   
Uten mat og drikke duger helten ikke – Man må sørge for å få noe å spise og drikke 
hvis man vil klare seg el. prestere noe; (jf, samle krefter). 
Uten mål og med / gå rastløs rundt uten mål og med – Uten et egentlig mål el. formål. 
Uten navns nevnelse – Uten å nevne navn; uten å si hvem det gjelder 
Uten noe om og men – Uten videre; uten omsvøp, uten dikkedarer; rett på sak. 
Uten omsvøp – Rett ut, uten å pynte på noe; uten bortforklaringer. 
Uten sammenligning / hun er uten sammenligning den flinkeste i klassen – I så stor 
grad el. omfang at det langt overgår alle andre / alt annet; avgjort; uten tvil. 
Uten sammenligning for øvrig – Brukes om noe som er i samme gate men likevel 
forskjellig; (jf, i sammenligning med); (jf, ikke tåle sammenligning med noe). 
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Uten sidestykke / en befolkningseksplosjon uten sidestykke – Som hever seg over alt 
annet av samme slag mht kvalitet, størrelse el. intensitet; som ikke er sett før. 
Uten tvil – Brukes for å utrykke at noe er helt sikkert; utvilsomt; (jf, være utenfor 
enhver tvil; (jf, vare så sikkert som to og to er fire). 
Uten videre – 1. Uten vansker; så lett som ingenting 2. uten forklaring; uten å spørre 
3. uten å betenke seg el. nøle; straks; (jf, uten å blunke); (jf, på stående fot). 
Uten viderverdigheter – Uten besværlige omstendigheter; uten ergrelser el. skuffelser. 
Uten å blunke / vi aksepterer det uten å blunke – 1. Uten innvendinger el. 
betenkeligheter; uten å nøle 2. jf, uten å fortrekke en mine; (jf, lyve uten å blunke).   
Uten å fortrekke en mine – Uten å røpe sine egentlige følelser gjennom kroppsspråk 
el. ansiktsuttrykk; uten å la seg merke med noe; (jf, gjøre gode miner til slett spill).  
Uten å kny – Uten å klage; uten å gi lyd fra seg; uten å si noe som helst. 
Uten å løfte en hånd – 1. Uten å gjøre el. foreta seg noe som helst (for å hjelpe) 2. helt 
uten egen innsats, (få el. oppnå noe); (jf, ikke løfte en finger). 
Uten å mukke / hun gjorde alt det hun ble bedt om uten å mukke – Uten å gjøre 
innvendinger el. klage; uten å vise sin misnøye; (jf, ikke et mukk); (jf, mukke).  
Uten å tape fatningen – Uten å få panikk; uten å miste sinnsroen, (og fortsatt være 
rolig og behersket); (jf, bevare fatningen); (jf, miste fatningen).  
Uteske noen – 1. Utfordre el. provosere noen; øve press på noen 2. oppfordre noen til 
å gi uttrykk for en holdning el. gi et svar; (jf, gå noen på klingen). 
Utfordre skjebnen – Gjøre noe som lett kan gå galt el. bringe uhell; løpe en tåpelig 
risiko; (jf, la skjebnen råde), (jf, skjebnens ironi); (jf, besegle noen skjebne). 
Utforske / undersøke noe til bunns – Sette seg grundig inn i noe; nå fram til 
erkjennelse av de egentlige årsaker; finne den fulle sannhet om noe. 
Utføre et kunststykke – Jf, et kunststykke; (jf, greie det kunststykke å …).  
Utklasse noen / SIF utklasset RBK 5 – 0 – Seire overlegent over noen, (særlig i 
idrett); slå noen klart; være flere klasser bedre enn noen; (jf, slå noen ned i støvlene). 
Utlevere noen – Avsløre de usympatiske, pinlige el. latterlige trekk ved en person el. 
institusjon; utsette noen for andres kritikk el. latter; (jf, bli til latter).    
Utlevere seg selv – Avsløre hvem men egentlig er; røpe sitt innerste vesen. 
Utmale noe / hun utmalte begivenheten til minste detalj (2) – 1. Skildre noe i detalj i 
et kunstverk 2. beskrive noe levende og detaljert; fortelle om noe i langdrag. 
Utmale seg / han utmalte seg alt det som kunne skje – Tenke seg til; fantasere om. 
Utmeisle noe – 1. Meisle el. hogge ut noe 2. utforme noe så det fremstår enkelt el. 
tydelig; formulere noe klart el. fyndig; (jf, stå meislet (inn)). 
Utnytte noe for alt hva det er verdt – Gjøre maksimalt ut av noe; bruke noe til egen 
fordel; (jf, bruke noe for alt det er verdt); (jf, trekke veksler på noen / noe). 
Utnytte noe til siste trevl / han utnyttet sjansen til siste trevl (2) – 1. Bruke (opp) alt av 
noe, (jf, hver smitt og smule) 2. gjøre veldig mye ut av noe, (i egen vinnings hensikt); 
utnytte noe i (for) stor grad, (også en annens tabbe); (jf, gjøre noen til latter). 
Utpeke seg – Gjøre seg særlig gjeldende; vise sine fortrinn; (jf, peke seg ut (som)). 
Utpensle noe – 1. Male noe med nøyaktige pennestrøk 2. beskrive noe inngående. 
Utrydde noen som rotter – Utrydde el. drepe noen hensynsløst el. i massevis. 
Utslette noen / noe – 1. Få noe til å holde opp med å eksistere el. virke; få bort noe 2. 
få noen / noe til å forsvinne helt; (jf, fjerne noen / noe fra jordens overflate).  
Utstråle (noe) / hun utstråler en indre harmoni – 1. Sende energi i form av lys el. 
annen stråling 2. avspeile el. uttrykke noe, (en bestemt egenskap), (f eks. autoritet). 
Utvide sin horisont – Utvide sine kunnskaper el. sine interesseområder; (jf, ha vid h). 
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Utøse sin galle – La sin bitterhet få fritt utløp; tømme ut av seg allslags vondord; (jf, 
spy edder og galle); (jf, noens galle flyter over); (jf, gi noen inn (etter noter)). 
Utøse sin harme / forbannelse (over noen / noe) – Gi heftig uttrykk for sitt sinne el. 
raseri; la sin vrede el. bitterhet få fritt utløp; (jf, utøse sin galle). 
Utøse sitt hjerte (for noen) – Fortelle noen åpent og ærlig hva man føler el. håper; 
betro seg til noen; (jf, lette sitt hjerte (for noen)); (jf, åpne seg for noen).  
Utånde – Dø, (jf, forlate denne verden); (jf, trekke sitt siste sukk). 
Vakle / ekteskapet har begynt å vakle (3) – 1. Bevege seg usikkert av sted så man 
holder på å falle 2. stå ustøtt, (om noen / noe) 3. hvile på et usikkert grunnlag; være i 
en kritisk tilstand 4. være tvil om hva man skal velge el. mene; (jf, være vaklevoren). 
Valfarte / folk valfarter til London på julehandel (2) – 1. Reise til et hellig sted; gjøre 
en pilegrimsferd, (f eks. til Mekka) 2. reise til et sted som er særlig populært el. 
prestisjefylt i en bestemt sammenheng; (jf, en pilgrimsferd). 
Valgets kval / kvaler – Brukes om den ofte vanskelig prosess det er å velge mellom 
likeverdige ting el. goder; (jf, klø seg i hodet); (jf, telle på knappene). 
Valse ned noen – Seire stort over noen; meie ned noen; (jf, knuse noen). 
Valse opp med noen – Skjelle noen kraftig ut; gi noen en overhaling; (jf, ta noen 
grundig i skole); (jf, gi noen en oppstrammer; (jf, få en overhøvling). 
Valse over noen / noe / EU valser over norsk folkestyre (1) – 1. Kjøre over, dominere 
el. utmanøvrere noen / noe 2. knuse noen (i konkurranse el. diskusjon); argumentere 
noen i senk; (jf, danse etter noens pipe); (jf, være tung å danse med). 
Vandre / gå heden – 1. Dø, (spøkende) 2. gå til grunne; forsvinne; bli ødelagt.  
Vandre i skyggenes dal – Ha en ubemerket el. innholdsløs tilværelse; være lite 
respektert el. påaktet; (jf, en skyggetilværelse); (jf, spille en underordnet rolle). 
Vandre i tåkeheimen – 1. Være uklar el. tåkete i det man sier 2. leve i en 
fantasiverden; (jf, fortape seg i tåken); (jf, svare borti tåka). 
Vanens makt – Brukes for å uttrykke at man lett blir slave av sine vaner. 
Vanke som en grå katt i huset hos noen – Stadig ha sin gang og føle seg hjemme hos 
noen; (jf, renne dørene ned / renne ned dørene (hos noen)). 
Vann på mølla – Jf, få vann på mølla (jf, førstemann til mølla (får først male)). 
Var det likt seg – 1. Det kunne jeg ha tenkt meg 2. nei langt ifra; på ingen måte. 
Vare i sju lange og sju brede – Ta ulidelig lang tid; vare urimelig lenge; (jf, til sjuende 
og sist); (jf, være i den syvende himmel); (jf, noens munn er lukket med sju segl). 
Vare seg / vare seg for å – Utvise forsiktighet, aktpågivenhet el. tilbakeholdenhet. 
Vare sin munn / var munnen din – Være forsiktig el. tilbakeholdende med hva man 
sier; avholde seg fra å si noe; (jf, passe munnen sin); (jf, holde munn / kjeft). 
Varm om hjertet – Jf, noe varmer noen om hjertet; (jf, bli varm om hjertet). 
Varme / slite benken – 1. Være reserve; sitte på reservebenken, (f eks. i fotball) 2. 
ikke bli budt opp til dans, (jf, en veggpryd); (jf, spille annenfiolin). 
Varme noens ører / varme ørene på noen – 1. Slå noen (på siden av hodet); gi noen en 
ørefik 2. kritisere noen voldsomt; (jf, henge med ørene).  
Varmere himmelstrøk – Områder el. egner på jordkloden med et mye varmere klima. 
Varsellampene blinker – Brukes for å uttrykke at noe utvikler seg uheldig el. er galt. 
Varte opp med noe / laget varter opp med glimrende spill (2) – 1. Servere noe (ved 
bordet) 2. fremvise, oppvise el. prestere noe; (jf, diske opp med noe). 
Varte opp noen – 1. Servere noen 2. stå til rådighet for noen for å oppfylle hennes 
ønsker og behov; betjene noen; (jf, gå noen til hånde); (jf, lystre noens minste vink). 
Vase bort tiden – Tulle el. tøyse hele tiden; sløse bort tiden; (jf, gå å vase). 
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Vase seg bort – Tulle el. vrøvle seg bort; rote det til for seg; (jf, snuble over noe). 
Vasse i noe / han vasser i damer – Ha el. være omgitt av noe i stor mengde; ha rikelig 
tilgang på noe; (jf, svømme i noe); (jf, ha flust av noe). 
Vasse i penger – Jf, svømme i penger; (jf, ha ræva full av penger / gryn). 
Ve og vel / hun er bekymret for mitt ve og vel – Jf, tenke på noens / andres ve og vel. 
Ved en skjebnens ironi – Jf, en skjebnens ironi; (jf, skjebnen smiler til noen). 
Ved en slump / jeg kom over dette ved en ren slump – Ved en tilfeldighet; ved et 
(heldig) treff; (jf, på slump); (jf, slumpe til); (jf, komme rekende på en fjøl).    
Ved et skjebnens lune – Ved en tilfeldighet; ved et lykketreff; (jf, et lune). 
Ved første blikk – Umiddelbart da man så noen / noe; (jf, det var kjærlighet ved første 
blikk); (jf, kaste sine øyne / øynene på noen / noe); (jf, ved første øyekast). 
Ved første øyekast / ved første øyekast kan materiellet virke uoversiktlig (2) – 1. Ved 
første betraktning 2. etter en første, foreløpig bedømmelse; (jf, ved første blikk).  
Ved gud (i himmelen) – 1. Brukes som en vektig forsikring 2. brukes forsterkende 
som uttrykk for overraskelse, forbløffelse el. ergrelse; (jf, hjelpe og trøste (meg / oss). 
Ved hanegal – Tidlig om morgenen; grytidlig; (jf, før hanen galer). 
Ved høylys dag – Når det er helt lyst; midt på (lyse) dagen; (jf, se spøkelser ved 
høylys dag); (jf, intet nytt under solen); (jf, ikke la sola gå ned over sin vrede). 
Ved navns nevnelse / de ble alle kritisert ved navns nevnelse – Med uttrykkelig 
angivelse av noens / noes navn; ved å nevne noen / noe ved navn. 
Ved nærmere ettertanke – Etter grundig overveielse; når man tar seg tid til og tenker 
nøye over det; (jf, tenke en tanke / tanken til bunns); (jf, tenke i nye baner).  
Ved sine fulle fem – Jf, være ved sine fulle fem; (jf, ikke være ved sine fulle fem). 
Vedde hodet sitt på noe – Jf, vedde på noe; (jf, jeg vedder hodet mitt på at). 
Vedde på noe / jeg vedder på at du har tatt den – Føle seg sikker på noe; garanter noe. 
Vegg i vegg – Jf, bo vegg i vegg; (jf, male fanden på veggen). 
Veggene har ører – Man skal være forsiktig når man sier noe fortrolig, for det er 
kanskje noen uvedkommende som lytter; (jf, små gryter har også ører). 
Veie for og imot – 1. Sammenligne to muligheter for å kunne velge det beste 2. være i 
tvil om man skal innlate seg på noe; (også, fordelene veier opp ulempene). 
Veie opp for noe / hun trimmer for å veie opp for all sjokoladen (2) – 1. Erstatte noe 
på en tilfredsstillende måte 2. avhjelpe el. motvirke det negative av noe; utligne noe. 
Veie sine ord – Tenke nøye over hvordan man formulerer seg; omhyggelig avpasse 
sine uttalelser; (jf, veie sine ord på gullvekt); (jf, belegge sine ord).  
Veie sine ord på gullvekt – Jf, veie sine ord; (jf, belegge sine ord); (jf, tenke seg om).  
Veie tungt / hennes mening veier tungt – Bli tillagt stor vekt; ha stor betydning.  
Veie tungt i vektskåla – Være en viktig faktor el. argument, (for avgjørelsen i en sak).  
Veien er / ligger åpen – Det er ingenting som hindrer gjennomføringen av noe. 
Veien til mannens hjerte går gjennom maven – Man vinner en mans kjærlighet ved å 
lage god mat til ham; (jf, ligge på magen for noen). 
Veis ende – Slutten; målet, avslutningen; (jf, være ved veis ende).  
Veive / vifte med flagget / man må veive med flagget for den nye loven – Uttrykke 
tilfredshet med noe; uttrykke glede over noe; (jf, tone rent flagg). 
Vekke anstøt (hos noen) – 1. Være fornærmende (for noen) 2. virke moralsk 
krenkende (på noen); (jf, ta anstøt av noe); (jf, være tung å svelge). 
Vekke den slumrende løve – 1. Fremkalle vrede el. sinne hos en ellers fredsommelig 
person; (jf, opp som en løve og ned som en skinnfell). 
Vekke gjenklang – Jf, vinne gjenklang; (jf, vinne / få gehør for noe). 
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Vekke noe (hos noen) – Være årsak til, el. fremkalle noe (hos noen), (f eks. 
begeistring, interesse el. mistanke); (jf, tenne på noen / noe). 
Vekke noe til live – Gjøre noe levende, våkent el. aktuelt igjen; få noe til å blusse opp 
(f eks. gamle følelser); trekke frem noe fra gamle dager, (minner). 
Vekke noen – 1. Få noen til å tenke seg om; fremkalle el. skape oppmerksomhet el. 
interesse hos noen 2. omvende noen til religiøs tro, (bli vakt); (jf, tenke seg om). 
Vekke noen / noe av dvalen / oljefunnet vekket byen av dvalen – 1. Vekke noen / noe 
opp fra søvn el. fra en døsig el. skinndød tilstand 2. få noen / noe til å våkne, 
engasjere seg el. reagere; (jf, ligge i dvale); (jf, ikke ligge på latsiden). 
Vekke noen fra sin tornerosesøvn – Jf, en tornerosesøvn; (jf, sove som en stein). 
Vekke oppsikt – Bli gitt alminnelig oppmerksomhet; vekke forundring. 
Vekke oppstuss / det vekket oppstuss da … – Skape oppstyr el. bråk; skape uro. 
Veksle blikk – 1. Se (megetsigende) på hverandre, (ofte lettere sjokkert) 2. se 
interessert el. kjærlig på hverandre; (jf, finne nåde for noens øyne).  
Veksle et par ord – Jf, snakke et par ord med noen; (jf, under fire øyne).  
Vel begynt er halvt fullendt – Jf, godt begynt er halvt fullendt; (jf, halvt om halvt). 
Vel bekomme / velbekomme – 1. Brukes som svar på takk for maten 2. brukes som 
ironisk avstandtagen for noe som tilbys noen; ja, vær så god, (om du er så dum). 
Vel blåst – Brukes for å uttrykke anerkjennelse; bra utført; godt gjort; gratulerer. 
Vel og vakkert / hun tok seg vel og vakkert hjem – Velberget; i god behold; i orden. 
Vel talt – 1. Godt sagt; det var treffende formulert 2. det er jeg helt enig i; det var det 
godt at noen sa; (jf, tale noen / noe midt imot); (jf, snakke godt for seg). 
Vel å merke – Brukes som tilføyelse etter en presisering el. understrekning; riktignok.  
Velge det minste av to onder – Velge det minst dårlige av to alternativer; ta det som 
er minst uheldig, skadelig el. smertelig; (jf, valgets kval / kvaler). 
Velge mellom pest og kolera – Jf, måtte velge mellom pest og kolera. 
Velge minste motstands vei – Velge det som skaper minst problemer el. diskusjon; 
unngå konflikt ved å vike unna; (jf, fire på kravene); (jf, bøye seg for overmakten). 
Velkommen etter – 1. Brukes som hilsen til noen som vil komme senere, (f eks. til 
hytta) 2. brukes som et hint til noen som endelig har oppfattet el. skjønt noe, (som 
andre har skjønt for lengst); (jf, komme halsende etter (noen)). 
Velkommen til gårds / om bord – Brukes som en lett velkomsthilsen. 
Velsigne noen / noe – 1. Gi noen / noe religiøs velsignelse 2. uttrykke takknemlighet 
el. ros overfor noen 3. uttrykke velvillig aksept av noe 4. jf, være velsignet med noe. 
Velte seg i noe – 1. Beskjeftige seg med (og nyte) noe i store mengder 2. ha en 
overflod av noe; (jf, vasse i noe); (jf, svømme i penger). 
Vende / dreie 180 grader – Endres el. endre til det motsatte el. noe helt annet. 
Vende bladet – Starte på ny frisk; se fremover; komme videre; (jf, komme på glid). 
Vende bunken – Begynne forfra igjen, (særlig om forelesere); (jf, snu bunken). 
Vende det annet kinn til / det andre kinnet til – Finne seg i en krenkelse el. et 
overgrep uten å gjøre gjengjeld; ikke la seg provosere; (jf, se gjennom fingrene med). 
Vende det blinde øyet til – Overse noe med vilje; late som man ikke oppfatter noe. 
Vende det døve øret til – Ikke ville høre etter; ikke ville høre snakk om (noe); late 
som man ikke hører el. forstår noe, (f eks. anmodning, klage el. kritikk). 
Vende det hvite ut av øynene – (Rulle pupillene oppover, og dermed) vise sin skrekk, 
forargelse, irritasjon el. annen voldsom reaksjon; (jf, koste det hvite ut av øynene). 
Vende hver eneste krone – Være svært sparsommelig; ha dårlig råd; (jf, en gnier). 
Vende hver stein – Jf, snu hver stein; (jf, snu og vende på alt / alle ting). 
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Vende nesen hjemover / det er på tide å vende nesen hjemover – Begi seg på 
hjemveg; dra hjem el. til et nærmere angitt sted, (sies som opptakt til å bryte opp). 
Vende noe ryggen – Forlate, avvise el. vrake noe; ikke ville befatte seg med noe 
lenger; ikke ville ha noe mer med noe å gjøre; (jf, ha noe i ryggen). 
Vende noen ryggen – 1.  Snu ryggen mot noen som uttrykk for sinne el. oppgitthet, 
(og evt. forlate vedkommende) 2. svikte, avvise el. vrake noen; ikke ville ha noe mer 
med noen å gjøre; (jf, snu ryggen til noen); (jf, vise noen vinterveien). 
Vende og dreie hver femøre – Jf, vende hver ensete krone; (jf, snu på skillingen). 
Vende om på hælen – Vende el. snu seg hurtig og besluttsomt, (fordi man har det 
travelt, er overraket el. sint); (jf, snu på hælen); (jf, ha fanden i hælene). 
Vende opp ned på noe – Endre noe fullstendig; omkalfatre noe; (jf, snu noe på hodet).   
Vende piggene ut – Være utilnærmelig, være kranglete el. umedgjørlig; være anspent 
el. hårsår; (jf, ha piggene ute); (jf, ikke være god å bites med). 
Vende ryggen til – 1. Bevisst snu seg vekk, (fra noe man ikke vil se el. høre 2. jf, 
vende noen ryggen / jf, vende noe ryggen; (jf, ikke ville vite noe). 
Vende seg / rotere i sin grav – Jf, hun ville vende seg / rotere i sin grav (hvis). 
Vende snuten hjemover – Jf, vende nesen hjemover; (jf, stikke snuten fram). 
Være tilbake i folden – Jf, komme / være tilbake i folden; (jf, gå hjem). 
Vende tilbake med uforrettet sak – Ikke ha lykkes med sitt forehavende; ikke ha 
oppnådd hensikten; (jf, stå igjen med to tomme hender); (jf, gå rett vest). 
Vende tilbake til gamle synder – Gjøre de samme feil el. ha de samme uvaner som 
tidligere; (jf, være den gode gamle); (jf, en syndens pøl). 
Vende tilbake til gamle tomter – Vende tilbake til de trakter el. egner man har bodd 
el. oppholdt seg tidligere i livet; (øst, vest, hjemme best). 
Vende tilbake til røttene / med denne låten vender hun tilbake til røttene – Vende 
tilbake til utgangspunktet el. der det begynte; (jf, komme / være tilbake i folden). 
Vende tomhendt hjem – Måtte vende tilbake uten ha fått el. oppnådd det man ønsket. 
Vende tommelen ned (for noen / noe) – Avvise el. forkaste (noen / noe); mislike el. 
uttrykke misnøye (med noen / noe); (jf, ikke gi fem flate øre for noen / noe). 
Vende tommelen opp (for noen / noe) – Godta, godkjenne el. applaudere (noen / noe); 
uttrykke støtte el. tilfredshet (med noen / noe); (jf, være såre godt / vel). 
Vende vrangen ut – 1. Snu innsiden ut på et klesplagg 2. vise en ukjent el. ubehagelig 
side (av noen / noe) 3. gjennomgå (noe) svært grundig; (jf, snu vrangsiden ut). 
Venne noen av med noe / vi må venne gutten av med å banne – Få noen til å oppgi en 
vane el. til å slutte med noe; (jf, gammel vane er vond å vende); (jf, et vanedyr). 
Venne seg av med noe – Slutte med noe man har hatt som vane, (oftest en uvane). 
Vent og se – Du skal få se at jeg her rett; det blir garantert som jeg sier, (jf, bare vent). 
Vente i sju lange og sju breie – Vente i ulidelig lang tid; vente urimelig lenge. 
Vente i åndeløs spenning – Vente spent og aktpågivende; være så spent at man nesten 
ikke får puste; (jf, sitte som på nåler); (jf, holde pusten). 
Vente og se / vi får vente og se – Være tålmodig; vente (med å handle el. bestemme 
seg); (jf, se tiden an); (jf, smøre seg med tålmodighet). 
Vente på noen / noe med lengsel og smerte – Vente på noen / noe med intens 
forventning; lengte etter noen / noe; (jf, telle dagene); (jf, tiden snegler seg av sted).   
Vente seg – Være gravid; vente baby; (jf, kunne vente seg).  
Vente til støvet har lagt seg – Vente til det blir roligere el. fredeligere, (etter noe 
opprivende); vente til misnøyen el. krangelen har dempet seg; (jf, virvle opp støv). 
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Ventilere (noe) – 1. Lufte ut; sørge for utluftningsmuligheter, (i rommet) 2. ta opp 
(noe) til foreløpig drøfting, (sak el. spørsmål); (jf, lufte noe). 
Verden er ikke stor – 1. Brukes som utbrudd når man tilfeldig møter noen på et fjernt 
el. uvant sted 2. utbrudd ved uventet å konstatere at men har felles bekjente med noen.   
Verden går noen imot / nå føler jeg at verden virkelig går meg imot – Noen opplever 
mye motgang el. (ufortjente) problemer (for tiden); (jf, slite i oppoverbakke).  
Verden raser sammen (for noen) – Alt går forferdelig galt (for noen); noen blir helt 
fortvilt el. utslått; (jf, falle i grus); (jf, miste motet).  
Verden står ikke til påske – Jf, nå står ikke verden til påske. 
Verden vil bedras – Brukes for å uttrykke at mennesket er godtroende av natur; folk 
lar seg lett narre el. bli revet med; (jf, bli ført bak lyset); (jf, bli narret opp i stry). 
Verdens eldste yrke / kvinnens eldste yrke – Prostitusjon (utøvet av kvinner). 
Verdens ende – 1. Verdens undergang; døden 2. et svært (øde og) fjerntliggende sted; 
(jf, bo / ligge ved verdens ende); (jf, når enden er god er allting godt). 
Verdens navle – Et sted som man synes er svært viktig og sentralt, (oftest ironisk); (jf, 
tro noe er verdens navle); (jf, stirre på sin egen navle). 
Verdens største under – Et lite barn som blir gjenstand for (overdreven) beundring fra 
de voksnes side; (jf, et under); (jf, et kjærlighetsbarn); (jf, et mirakel). 
Verdens tak – Et meget høytliggende fjellområde, særlig (land el. område) i Himalaya 
el. Pamir; (jf, ha tak over hodet); (jf, stange hodet i taket). 
Verdens undergang – 1. En mulig hendelse da jorda (livet) vil opphører å eksistere 2. 
(en følelse av) uopprettelig skade el. ulykke; (jf, det er ikke verdens undergang).   
Verdens øyne / verdens øyne er rettet mot Oskar-utdelingen – Med oppmerksomhet 
fra hele verden; alles interesse; (jf, vekke noe til live); (jf, ha øye for noen / noe). 
Verdens åttende vidunder – En person eller ting som oppfattes som helt fantastisk og 
enestående, (i tillegg til verdens sju underverker); (jf, et vidunder).  
Verdensaltet – Alt som eksisterer, (materie, energi, tid, rom); universet; jorden. 
Vere oppfarende – Være hissig el. bråsint; (jf, fare opp); (jf, fyke i været / lufta). 
Verke etter / hun satt og verket etter å komme til orde – Være urolig el. utålmodig 
(etter å si, gjøre el. komme i gang med noe); (også, verke av lyst til å).  
Verke i fingrene etter å gjøre noe – Jf, klø i fingrene etter å gjøre noe. 
Verre enn verst / etter vårregnet er grusveien verre enn verst – Svært ille; til og med 
verre enn vanlig; (jf, være under all kritikk); (jf, ikke være noe å rope hurra for). 
Vestlandsfanden – Brukes som personalisering av egenskaper og synsmåter i 
vestnorske miljøer, (særlig om småskårenhet og innful fanatisme); (jf, bibelbeltet). 
Vet du hva / vet du hva, jeg er likeglad (1) / nei, vet du hva, dette er for grovt (2) – 1. 
brukes for å varsle om at det kommer en oppfatning el. en betroelse 2. brukes for å 
uttrykke mishag el. kritikk med samtalepartnerens handling el. mening.  
Vi alene vite / jeg alene vite – Brukes som nedsettende karakteristikk av en egenrådig 
person el. instans; (jf, ha monopol på noe); (jf, en besserwisser). 
Vi alminnelige dødelige – Vi alminnelige mennesker, (som ikke skiller oss ut).  
Vi befinner oss på to forskjellige planeter – Vi har helt forskjellige holdninger; vi 
tenker grunnleggende forskjellig; vi lever i hver vår virkelighet. 
Vi er alle i samme båt – Vi er alle i samme (kjedelige) situasjon el. har de samme 
vanskeligheter; vi ha de samme problemer og bekymringer; (jf, være ute å ro). 
Vi er i samme båt – Vi er (begge) i samme kjedelige el. utrygge situasjon. 
Vi er små hjul i samfunnsmaskineriet – Brukes for å uttrykke at selv om hver enkelt 
ikke teller stort så har vi en betydning i den store sammenheng.  
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Vi møtes ved neste korsvei – Vi treffes igjen ved neste passende anledning, (møte el. 
selskap); (jf, en korsvei i livet); (jf, våre veier krysses); (jf, våre / deres veier skilles).  
Vi sees / ses – Brukes som vennskapelig avslutning på en samtale el. uformell avskjed 
som uttrykke for at man vil møtes (igjen) på et senere tidspunkt; vi sees senere. 
Vi snakkes (ved) / vi snakkes neste uke – Jf, vi sees / ses; (jf, snakke om løst og fast). 
Vice versa (lat) – Med de nettopp omtalte størrelser, men i omvendt rekkefølge el. 
forhold; motsatt; omvendt; (jf, den som ler sist ler best). 
Vidt og bredt / muset reklamerer vidt og bredt, (men) – Mange steder; overalt. 
Vifte med en rød klut – Gjøre noe som fremkaller aggresjon el. sinne (hos noen 
bestemt); (jf, virke som en rød klut (på en okse)); (jf, være dum som en stut). 
Vifte med ørene – Jf, være ute og vifte med ørene; (jf, ha lange ører). 
Vifte noen om nesen med noe – Stille noen noe i utsikt; bruke noe som lokkemat 
overfor noen; (jf, friste noen over evne); (jf, en lokkemat). 
Vike plassen for noen / noe – Bli etterfulgt el. erstattet av en annen / noe annet, (ofte 
motvillig); (jf, kaste noen / noe på sjøen); (jf, nytt / friskt blod); (jf, nye krefter). 
Vike tilbake for noe / hun viker tilbake for de vanskelige beslutningene (2) – 1. La 
seg skremme el. avskrekke av noe, (farlig, forkastelig el. vanskelig) 2. avholde seg fra 
noe; unnlate å gjøre noe; (jf, være på vikende front); (jf, ikke vike en tomme). 
Vike utenom / unna noe – 1. Forsøke å unngå å beskjeftige seg med noe; neglisjere 
noe 2. unngå å snakke om noe; forsøke å bortforklare noe; (jf, gå rundt grøten). 
Vikle seg inn i noe / hun viklet seg inn i selvmotsigelser (2) – 1. Komme i en uheldig 
situasjon pga. egne feil el. tankeløshet; rote seg borti noe 2. komme til å si noe 
usammenhengende el. forvirrende; rote det til for seg selv; (jf, bli innviklet i noe). 
Vil du være med på leken, får du tåle steken – Jf, den som er med på leken, må / får 
også tåle steken; (jf, være med på moroa); (jf, være med i dansen). 
Ville gi / selge sin siste skjorte for noe – Ville gjøre hva som helst for noe; være parat 
til å ofre sine siste eiendeler for å oppnå noe; (jf, ofre seg for noen / noe). 
Ville gi sin høyre arm for noe – Ville gjøre hva som helst for å noe; være parat til å 
bringe et stort offer for å oppnå noe; ha et brennende ønske om noe.  
Ville ha både i pose og sekk – Ville ha mange slags goder el. fordeler; kreve urimelig 
mye; (jf, i pose og sekk); (jf, få både i pose og sekk).  
Ville ha det siste ord – 1. (Alltid) ville ha rett el. få sin vilje 2. (alltid) ville si det siste 
(og avgjørende) i en diskusjon; (jf, siste ord er ikke sagt); (jf, for et godt ord). 
Ville noe med djevelens vold og makt – Ville noe uansett og under alle 
omstendigheter, uten hensyn og med bruk av alle midler; (for enhver pris).  
Ville noe på død og liv – Jf, på liv og død; (jf, for enhver pris). 
Ville noe, koste hva det koste vil – Jf, koste hva det koste vil. 
Ville noen / noe til livs – (Forsøke å) gjøre det av med, ramme, utslette el. fjerne noen 
/ noe; (jf, komme noen / noe til livs); (jf, sette til livs). 
Villig vekk – I ett sett; titt og ofte; (jf, i ett kjør); (jf, som perler på en snor).  
Vimse fram og tilbake / rundt / omkring – Bevege seg (livlig) hit og dit; tulle 
omkring, (særlig om liten person el. lite dyr); (jf, svinse og svanse). 
Vinden har snudd – 1. Vinden kommer fra en annen himmelretning 2. situasjonen har 
forandret seg, (oftest til det bedre); (jf, nye tider, nye skikker). 
Vingeklippe noen – 1. Klippe vingene på en tam fugl 2. hindre en person i å utfolde 
seg fritt; legge kraftig bånd på noen; (jf, stekke vingene på noen). 
Vinke farvel (til noen) – Ta avskjed med noen, (med en viftende håndbevegelse). 
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Vinke farvel til noe – (Måtte) gi opp el. overlate noe; (måtte) gi avkall på noe; 
erkjenne å ha lidd et (økonomisk) tap; (også, si farvel); (jf, noe vinker i det fjerne).  
Vinn eller forsvinn – Brukes som uttrykk, særlig i idrettsverden, (f eks. i utslagsspill).  
Vinne / eie gods og gull – Vinne / ha stor rikdom; bli / være velstående; (jf, jordisk 
gods og gull); (jf, man kan også kjøpe gull for dyrt); (jf, være tro som gull). 
Vinne / få gehør for noe / hun vant gehør for synspunktene sine – Vinne forståelse el. 
sympati for noe; få tilslutning til noe; få respons på noe; (jf, ha noen i lomma). 
Vinne / få innpass / IT vinner stadig innpass i skolen – Bli utbredt; bli populær. 
Vinne / få storeslem – Jf, en storeslem / storeslem; (jf, rubb og rake). 
Vinne / nyte noens gunst – Få / ha noens sympati el. velvilje; (også, stå høyt i gunst).  
Vinne alles hjerter / hun vinner alles hjerter med sin sjarm – Jf, vinne noens hjerte. 
Vinne anklang – Få tilslutning; vinne gehør; (også, finne a); (jf, vinne gjenklang). 
Vinne det store lodd / loddet – 1. Få storgevinst i lotteri 2. ha en heldig skjebne; gjøre 
et varp; gjøre et kupp, (ofte, ektefelle el. kjæreste); (jf, skyte gullfuglen).    
Vinne gjenklang – Møte sympati el. forståelse; få respons el. tilslutning; (jf, gi 
gjenklang); (jf, finne klangbunn (for noe)); (jf, vekke gjenklang). 
Vinne gjetord (for noe) – Jf, et gjetord; (jf, det går gjetord om noen / noe). 
Vinne heder og ære – Vinne anerkjennelse el. respekt; få ros el. god omtale, (berømt).  
Vinne i lotteriet / jeg har vunnet i lotteriet og fått den perfekte jobb (2) – 1. Få gevinst 
i utlodningen 2. være svert heldig med en virksomhet el. et tiltak; ha flaks; (jf, et 
lotteri); (jf, trekke det lengste strå); (jf, ha skutt gullfuglen). 
Vinne noens hjerte – Oppnå en eller flere personers kjærlighet el. hengivenhet; vinne 
noens sympati el. tilslutning; (jf, en hjertenskjær); (jf, noe skjærer noen i hjerte). 
Vinne nytt land – 1. Bryte el. rydde nytt åkerland 2. gjøre nyvinninger; utvikle noe 
videre, (intellektuelt, kunstnerisk el. teknisk); (jf, vite hvor landet ligger).   
Vinne på gyngene det man taper på karusellen – Jf, tape på gyngene det man vinner 
på karusellen; (jf, tap og vinn med samme sinn); (jf, en vinner); (jf, en taper). 
Vinne ry / han vant stort ry ved å erobre Roma – Bli kjent el. berømt. 
Vinne seg / hun vinner seg ved nærmere bekjentskap – Komme seg; bli bedre. 
Vinne som man vil / Therese vant 3 mila som hun ville – Vinne lett; være overlegen, 
(i konkurransen); (jf, kunne måle seg med noen / noe); (jf, en mester). 
Vinne terreng – Få mer innflytelse; bli utbredt; ha fremgang; tilta i styrke, makt el. 
aksept; få større oppslutning, (jf, tape terreng); (jf, spre / bre seg som en farsott).  
Vinne ære og makt – Prestere store ting; skaffe seg en høy el. ansett posisjon.  
Vinninga går opp i spinninga – Innsatsen og fortjenesten balanserer omtrent; (jf, gå 
opp i opp); (jf, gå den veien høna sparker); (jf, det går hett for seg). 
Vippe noen av pinnen – 1. Utmanøvrere noen; fortrenge noen fra en ervervet stilling 
el. posisjon 2. overrumple noen; bringe noen ut av fatning; sette noen ut av spill. 
Vippe noen av tronen – 1. Fjærene noen fra en lederstilling 2. overta som mester etter 
noen, (f eks. i idrett); (jf, detronisere noen); (jf, en vinner). 
Vippe noen ut av salen – 1. Gjøre så noen faller av hesten 2. styrte noen; berøve noen 
hans stilling, posisjon el. innflytelse; (jf, sitte trygt / fast i salen).  
Vips / vips, var jenta vekk / og vips, så var vi der – Brukes for å uttrykke at noe skjer 
svært hurtig; brått; med ett; (jf, før man får sukk for seg); (jf, på et blunk). 
Virke som en brann i nesen på noen – Mishage el. ergre noen; virke meget ubehagelig 
på noen; (jf, være en torn i øyet på noen); (jf, ha et horn i siden til noen). 
Virke som en brannfakkel – Skape opphisselse el. uro; forårsake opphetet diskusjon; 
(jf, kaste en brannfakkel (inn i debatten)); (jf, true noen med bål og brann). 
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Virke som en hemsko på noe – Virke som en hindring el. brems på noe, (f eks. 
utviklingen); (jf, være en klamp om foten); (jf, en bremsekloss). 
Virke som en magnet på noen / en vannpytt virker som en magnet på unger – Virke 
tiltrekkende, besnærende el. uimotståelig på noen; (jf, et magnetisk blikk). 
Virke som en rød klut (på en okse) – Gjøre (noen) opphisset el. rasende; bringe (noen) 
i voldsom affekt; (jf, vifte med en rød klut). 
Virke som salt i åpne sår – Jf, strø salt i såret; (jf, gjøre vondt verre). 
Virre omkring / rundt – Bevege seg frem og tilbake, trøtt, forvirret el. oppgitt. 
Virvle opp støv – 1. Gjøre så det fyker støv opp i lufta 2. skape uro el. 
uoverensstemmelser; trekke fram små el. gamle problemer; (jf, støvet har lagt seg). 
Visdommens kilde – 1. Kilden ved roten av kunnskapens tre, Yggdrasil 2. brukes 
litterært om boklig lærdom og kunnskaper; (jf, drikke av visdommens kilde). 
Vise (en) vei ut av noe – Vise en mulighet for å slippe ut av en utilfredsstillende 
tilstand; (jf, vise vei); (jf, ta på vei for noe).  
Vise ansikt – 1. Ta bort sløret fra ansiktet 2. jf, vise sitt sanne ansikt.  
Vise farge / kulør – 1. Brukes som begrep i kortspill 2. røpe sine planer; si el. vise hva 
man har til hensikt el. mener, (i en sak); (jf, bekjenne kulør). 
Vise flagget – Gjøre oppmerksom på seg selv ved å være tilstede el. yte en særlig 
innsats, (person el. firma); markere seg; (jf, tone flagg); (jf, flagge noe). 
Vise for all verden – Vise el. demonstrere grundig; ikke legge skjul på el. skjemmes. 
Vise fram godsiden – Jf, snu godsiden til; (jf, snu vrangsiden ut). 
Vise fram sine yndigheter – Vise fram sine (yppige) kvinnelige former; opptre 
utfordrende el. sexy; (jf, en snelle); (jf, en skjønnhetsåpenbaring).  
Vise gode takter – Gjøre fin fremgang; være lovende; (jf, smake av fugl). 
Vise hva man er laget av – Vise hva man virkelig duger til; demonstrere sin dyktighet 
el. gode egenskaper; (jf, det er gutt som har vaska seg); (jf, det er jenta si). 
Vise hva som bor i en / nå får du vise hva som bor i deg – Jf; vise hva man er laget av. 
Vise klasse – Vise dyktighet, høyt nivå el. god kvalitet; (jf, stå i en klasse for seg). 
Vise klør (overfor noen) – True (noen); utvise aggressivitet (overfor noen / noe); 
demonstrere sin styrke og kampvilje (overfor noen); vise vilje til å bite fra seg.  
Vise kortene – 1. Brukes som begrep i kortspillet poker 2. jf, legge kortene på bordet.  
Vise muskler – 1. Vise sin (fysiske) styrke 2. bruke sin makt el. innflytelse. 
Vise noen / noe fingeren – Jf, gi noen / noe fingeren; (jf, peke fingre). 
Vise noen den siste ære – Være til stede i begravelse; (jf, æres den som æres bør). 
Vise noen døra – Sende noen vekk; be noen uttrykkelig om å gå el. forsvinne, (særlig 
etter fornærmelse el. krangel); avvise noen; (jf, kaste noen på dør); (jf, stå for døren). 
Vise noen hvor David kjøpte ølet – Gi noen klar beskjed om en saks rette 
sammenheng; gi noen en irettesettelse, (el. varsel / trussel om det).  
Vise noen ryggen – 1. Beseire el. distansere noen i et løp el. lign. 2. overgå noen; 
utkonkurrere noen; (jf, vende noen ryggen); (jf, vende om på hælen). 
Vise noen vinterveien – Jage vekk noen; avvise noen; (jf, vende noen ryggen).  
Vise seg – 1. Komme frem; komme til syne; dukke opp 2. tre frem som et syn 3. 
oppføre seg dumdristig, hensynsløst el. hovent; demonstrere sin overlegenhet. 
Vise seg fra sin beste side – Opptre el. fremstå dyktigere el. mer sympatisk enn 
vanlig; (jf, snu godsiden til); (jf, vise fram smørsiden); (jf, være blid som smør). 
Vise seg fra smørsiden – Vise seg fra sin beste el. mest sympatiske side, (noen / noe). 
Vise seg som en mann / vis deg som en mann og be om unnskyldning – Stramme seg 
opp; vise mot og handlekraft; (jf, være mann for noe); (jf, dagens mann)  



                                                               
 

584 

Vise sitt sanne ansikt – Vise hvem man egentlig er (i negativ forstand); avsløre sine 
dårlige sider; (jf, tape ansikt); (jf, ikke være helt fin i kanten). 
Vise sitt sanne jeg – Jf, vise sitt sanne ansikt; (jf, kaste maska). 
Vise tenner – 1. Flekke tenner som tegn på aggressivitet, (hund) 2. vise at man er sint; 
ta igjen; opptre aggressivt el. truende; (jf, vise muskler); (jf, gjøre seg umulig). 
Vise til noe – 1. Referere til noe for sammenhengens skyld 2. vise til noe som bevis 
el. hjemmel; påberope seg noe; (også, henvise til noe); (jf, peke på noe). 
Vise vei – 1. Gå foran, (for å finne fram) 2. vise en mulighet; danne et godt eksempel. 
Vise vrangsiden – Jf, snu vrangsiden ut; (jf, være vrien og vrang); (jf, en vriompeis). 
Vise vrangvilje – Jf, en vrangvilje / vrangvilje; (også, bli møtt med vrangvilje). 
Visne – 1. Tørke ut og miste kraft til å vokse, (om plante) 2. miste liv; dø ut 3. bli 
kraftløs el. svinne hen pga. sykdom, om legemsdel, f. aks arm. 
Visvas / innlegget var bare visvas – Jf, et visvas / visvas; (jf, sludder og vrøvl). 
Vite / skjønne hvor landet ligger – Være klar over den aktuelle situasjon; oppfatte 
stemningen el. hvordan noe forholder seg; (jf, se / undersøke hvor landet ligger). 
Vite / vise hvor skapet skal stå – Jf, bestemme hvor skapet skal stå, (innen familien 
bare om kvinnen); (jf, sette skapet på plass); (jf, være herre i huset).  
Vite hva klokken er slagen / har slått – 1. Vite hva klokka er på døgnet 2. vite at noe 
alvorlig el. avgjørende er skjedd; vite hva man nå har i vente; (jf, klokken er slagen). 
Vite hva man snakker om / hun vet hva hun snakker om – Har godt kjennskap til 
emnet; ha gode kunnskaper om noe (spesielt); (jf, du vet ikke hva du snakker om). 
Vite hverken att el. fram – Jf, hverken vite att eller fram; (jf, att og fram er like langt). 
Vite hverken ut el. inn – Jf, hverken vite ut eller inn; (jf, komme ut å kjøre). 
Vite hvilken vei vinden blåser – Vite i hvilken retning en sak utvikler seg, og innrette 
seg deretter; (jf, ligge godt an); (jf, ligge syltynt an); (jf, blåse i noen / noe).    
Vite hvor landet ligger / hun ante hvor landet lå – Jf, vite / skjønne hvor landet ligger. 
Vite hvor man har noen – 1. Kjenne noens egenskaper, hensikter el. holdninger 2. vite 
hva noen mener el. tenker om noe; (jf, ikke vite hvor man har noen).  
Vite hvor skoen trykker – Vite hvor problemet er; vite hva problemet består i; (jf, føle 
/ kjenne hvor skoen trykker; (jf, den vet best hvor skoen trykker, som har den på). 
Vite råd for uråd – Forstå hvordan man skal komme seg ut av en vanskelighet el. løse  
et (farlig) problem; (jf, ane uråd); (jf, ikke vite sin arme råd). 
Vite å sko seg / han vet å sko seg, den karen – Jf, sko seg; (jf, før fanden får sko på) 
Vite å sno seg – Vite å innrette seg lurt el. behendig; kunne ordne seg til sin egen 
fordel; vite å komme seg frem i livet; (jf, sno seg (fram)); (jf, albue seg fram).  
Vokse fra hverandre / de har vokst fra hverandre – Utvikle seg i hver sin retning, (ofte 
om holdninger el. interesser); bli mer ulik el. forskjellig; (ofte om samlivsbrudd). 
Vokse med oppgaven – Utvikle seg med arbeidet el. oppgaven; bli dyktigere pga. 
kravene som stilles; (jf, øvelse gjør mester); (jf, man lærer så lenge man lever). 
Vokse noe av seg – Overkomme el. bli kvitt noe (med årene), (f eks. en plage).  
Vokse noen over hodet – 1. Bli høyere enn noen 2. bli noen overlegen, (særlig 
åndelig) 3. bli for mye for noen, (om arbeid), (jf, noe vokser noen over hodet). 
Vokse som soppen – Vokse svært raskt, (oftest om barn); (jf skyte i været). 
Vokser ikke på trær – Jf, noe vokser ikke på trær; (jf, en sjelden vare / sjelden vare). 
Vokte målet – Være målmann; stå i mål; (også, målvokter / målvakt). 
Vokte seg / politikerne bør vokte seg for å opptre så aggressivt – Ta seg i akt; passe 
på; være forsiktig; (jf, vare seg); (jf, vokte tunga si); (jf vokte målet). 
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Vokte seg vel for noe / jeg skal vokte meg vel for å – Avholde seg fra å gjøre el. si 
noe; passe seg så man ikke gjør el. sier noe, (uheldig); (jf, tråkke i salaten). 
Vokte sin munn / vokte munnen sin – Jf, vare sin munn; (jf, passe munnen sin).  
Vokte tunga si / nå du må vokte tunga di – 1. Passe seg for hva men sier, (pga. mulige 
konsekvenser 2. være mindre frekk el. stygg i munnen, (da noen kan bli krenket). 
Volde noen noe / dette volder meg stadig bry – Forårsake el. være opphav til noe 
(negativt) for noen, (f eks. skade, bry el. vanskeligheter); (jf, bry hjerne sin med noe). 
Volde noens død – Forårsake noens død; (jf, hogge hodet av noen). 
Volde rabalder / «Det volder litt rabalder, dog fred er ei det beste», (B B) – Forårsake 
bråk el. spetakkel; skape høylytt diskusjon; (jf, lage oppstyr); (jf, synge ut).  
Voldta noen / noe – 1. Tiltvinge seg samleie med noen med vold el. trusler 2. 
undertvinge seg noe med makt; begå overgrep mot noen / noe.    
Vondt blod – Jf, sette ondt / vondt blod mellom noen; (jf, blodets bånd). 
Vondt skal vondt fordrive – Ubehageligheter må bekjempes med skarpe midler; 
behandling av skade el. sykdom er ofte smertefull; (jf, med ondt skal ondt fordrivers).  
Vrake noe / han vraket bilen (1) – 1. Gjøre noe til vrak; ødelegge noe 2. avstå fra å 
bruke noe; forkaste noe som ubrukelig, (f eks. et forslag); (jf, velge og vrake). 
Vrake noen – Forkaste noen, (en søker); forsmå noen, (en frier); vise bort noen. 
Vralte som en gås – Gå tungt og vaggende; ha en haltende gange; (jf, en gås). 
Vrenge seg – 1. Kaste opp 2. fortelle alt mulig om seg selv, sine følelser el. 
formeninger, (så det kan virke pinlig); (jf, øse seg opp over noe). 
Vrenge sjelen ut – Blottlegge seg; fortelle om sine innerste tanker og følelser.  
Vri / dreie kniven om i såret – Gjøre vondt verre; minne noen om noe følelsesmessig 
smertefullt; (jf, strø salt i såret); (jf, et plaster på såret).  
Vri armen om / rundt på noen – 1. Med en vridende bevegelse tvinge en persons arm 
på ryggen og holde den der 2. (forsøke å) tvinge sin vilje gjennom (mot noens vilje); 
presse noen hardt og uimotståelig; (jf, sette noen kniven på strupen) 
Vri halsen om på noen – Drepe noen; gjøre det av med noen; (jf, kunne vri halsen -). 
Vri hendene / sine hender i fortvilelse – Være fullstendig fortvilt; (jf, gråte blod).  
Vri hjernen (sin) – Spekulere intenst; tenke svært grundig over noe; prøve å finne et 
svar el. en løsning på noe; (jf, legge hodet i bløtt); (jf, tenke så det knaker). 
Vri kniven rundt (i såret) – Jf, dreie kniven rundt i såret; (jf, være kniven). 
Vri og vrenge på noe / alt (som blir sagt) – Forvrenge el. fordreie det som blir sagt; 
pirke på noe / alt (jf, spikke fliser); (jf, vri på ordene).  
Vri på ordene – 1. Gjengi noe så ordene får en annen mening 2. tillegge det som sies 
noe som er feil; (jf, vri og vrenge på noe / alt); (jf, en kverulant). 
Vri seg – 1. Krumme kroppen kraftig pga. smerte, gråt el. for å komme løs 2. føle seg 
forlegen ved noe el. uvillig til el. utilbøyelig til noe bestemt.   
Vri seg som en orm – Kvi seg; vise tydelig uvilje; prøve alle mulige utflukter el. 
unnvikelsesmanøvrer for å slippe noe (ubekvemt el. ubehagelig), man blir bedt om. 
Vri seg som en mark / ål – Jf, vri seg som en orm; (jf, gjøre en vri). 
Vri seg unna – 1. (Prøve å) unngå å måtte gjøre noe; ikke ta ansvar 2. ikke svare 
direkte el. ærlig; (jf, vri seg som en orm); (jf, snakke med kløyvd / kløvd tunge).   
Vri seg ut av noe – Gjøre seg store anstrengelser for å unngå noe ubehagelig. 
Vri sine hender – Brukes for å uttrykke sorg, fortvilelse el. forbitrelse. 
Vrikke med hoftene, (kv) – Gå ved å svinge lett med hoftene; gå seksuelt utfordrende. 
Vrøvle (om noe) / du bare står og vrøvler – Ytre seg usammenhengende el. 
meningsløst; si noe vrøvl el. sludder; snakke (lenge) om meningsløse ting.  



                                                               
 

586 

Vær du trygg / jeg kommer, vær du trygg – Det kommer til å skje, (uansett); uten tvil. 
Vær hilset – 1. En ærbødig hilsen el. et hyllende tilrop 2. brukes som (humoristisk) 
hilsen når man møtes; hei på deg / dere; (jf, hilse noen / noe velkommen). 
Vær og vind / vi drar uansett vær og vind – Jf, uansett vær og vind.   
Vær så god / vær så god og forsyn dere (1) – 1. Brukes som høflighetsfrase for 
innbydelse el. oppfordring 2. brukes når man overrekker noe el. sender noe videre 3. 
brukes som svar på takk; ingen årsak; (jf, værsågod); (jf, takk som byr). 
Vær varsom - plakaten – Brukes om pressens sentrale, selvpålagte etiske 
retningslinjer el. forsiktighetsregler; (jf, ta seg i vare); (jf, prentesvarten).  
Være (bare) en skygge av seg selv – Ikke være sitt vanlige jeg; ikke leve opp til sin 
normale standard; ikke være til å kjenne igjen, (f eks. pga. sykdom el. vekttap). 
Være (bare) en strek i lufta – Være svært el. syklig tynn (person). 
Være (bare) en vits – Være noe svært dårlig el. uten verdi; ikke kunne tas alvorlig. 
Være (bare) rett og rimelig – Være helt på sin plass; være passende el. rettferdig. 
Være (bare) ræva / denne filmen er bare ræva – Være svært dårlig, ille el. elendig. 
Være (godt) hjemme i noe – Beherske noe godt; ha gode kunnskaper om noe. 
Være (gått) fra forstanden – Være (blitt) gal, skjør el. avsindig; (jf, gå fra forstanden).     
Være (hardt) ute å kjøre – Jf, komme ut å kjøre; (jf, være ute i hardt vær). 
Være (helt) bak mål – Være idiotisk el. (helt) latterlig; være (totalt) meningsløst. 
Være (helt) fremme i skoene – 1. Være oppmerksom, handlekraftig og energisk 2. 
være fremst i utviklingen. 
Være (helt) grønn / han er helt grønn i fysikk (2) – 1. Være uten erfaring; være 
nybegynner 2. være uten kunnskap og modenhet; (jf, ergre seg grønn). 
Være (helt) gåen / hun er helt gåen i nervene (2) – 1. Være utslitt el. utmattet, (fysisk) 
2. være kaputt el. ødelagt, (psykisk) 3. være helt slått ut el. hinsides, (f eks. av rus). 
Være (helt) høl i hue / hull i hodet – Være tåpelig, idiotisk el. vanvittig; (jf, være den 
rene galskap); (jf, ikke være ved sine fulle fem); (jf, ha hodet under armen). 
Være (helt) i hundre – 1. Være svært ivrig el. oppsatt på noe 2. være oppspilt, 
begeistret el. lykkelig; (jf, være hissig på grøten); (jf, være helt oppe i skyene). 
Være (helt) kanon / den løsningen er helt kanon (3) – 1. Være overstadig beruset, (jf, 
være kanon full) 2. være svært god; være knallgod 3. være helt glimrende; være helt 
supert; (jf, en kanon); (jf, som skutt ut en kanon). 
Være (helt) skolebok / biljardstøtet hans er helt skolebok – Jf, være etter boka. 
Være (helt) vekk i noen – Være svært forelsket i noen; være dypt betatt av noen. 
Være (laget) av godt stoff – Ha gode anlegg; ha godt to i seg; (jf, være hel ved). 
Være (lett) til fals – Være (lett) å kjøpe el. bestikke; være lett å overtale til noe. 
Være (litt av) et kors for noen – 1. Være en prøvelse el. tung skjebne for noen 2. være 
et overraskende resultat el. noe som er vanskelig å fatte (for noen); (jf, et tankekors). 
Være (litt) på en snei – Jf, være på en kant; (jf, være på en snurr). 
Være (litt) på kanten – 1. Være på grensen til det uakseptable el. usømmelige 2. være 
erotisk vågalt, (f eks. om en vits); (jf, ikke være helt fin i kanten). 
Være (nesten) for godt til å være sant – Brukes for å uttrykke stor tilfredshet med noe 
som nesten ikke er til å tro; være fantastisk; være helt utrolig. 
Være (som) blåst – Være funklende ren el. ryddig, (f eks. i stua); (jf, vel blåst). 
Være (som) en kalket grav – 1. Se fint ut men i virkeligheten være falskt el. skrøpelig 
2. være en hykler; fremstå som moralsk mye bedre enn man er. 
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Være (som) en lukket bok (for noen) / det er som en lukket bok for meg – Være 
fullstendig ukjent, uforståelig el. ugjennomskuelig for noen; være noe man overhodet 
ikke har forstand på; (jf, være som en åpen bok); (jf, vær etter boka). 
Være (som) et hår i suppa (for noen) – Jf, være et hår i suppa (for noen).  
Være (som) kjerringa mot strømmen – 1. Være en egensindig og gjenstridig person 2. 
være en som ofte sier andre imot el. har andre oppfatninger enn omgivelsene.  
Være (som) skreddersydd for noen / noe – Passe perfekt; være nøyaktig tilpasset noen 
/ noe; være i harmoni med noen / noe; (jf, som hånd i hanske); (jf, sitte som et skudd). 
Være (som) utgjort / det var da (som) utgjort også – Være uheldig el. umulig; være 
ergerlig el. forbasket; være fortvilet; (jf, være som besatt); (jf, ikke komme noen vei). 
Være (så og så mye) verd mellom brødre – Være (så og så mye) verd, når man regner 
ut på en helt ærlig måte; (jf, den ene tjenesten er den annen verdt).  
Være (så) forskjellig som natt og dag – Være vidt forskjellig; være hverandres 
motsetninger, (jf, være som natt og dag); (jf, i nattens mulm og mørke). 
Være (så) tynn som oppvaskvann – Være svært tynn, (nesten uten farge, smak el. 
kraft), (f eks. om suppe); (jf, en oppvask); (jf, være tynn suppe). 
Være (ute) på galeien / være med på galeien – 1. Være på rangel; være ute på et 
lettsindig eventyr 2. være med på noe ubetenksomt, tvilsomt el. risikabelt. 
Være (ute) på skråplanet – Være inne i en uheldig utvikling, (mht levevis el. 
lovlydighet) som er vanskelig å stoppe; være på gale veier; skeie ut; (jf, komme (ut) 
på skråplanet); (jf, være på ville veier); (jf, havne i sumpen). 
Være (ute) på tynn is – 1. Være i en risikabel situasjon el. en utsatt posisjon; være i en 
situasjon man har vanskelig for å makte 2. være i en situasjon hvor ens argumenter er 
utilstrekkelig el. uholdbare; (jf, våge seg ut på tynn is); (jf, være på gyngende grunn). 
Være / agere skolemester – Belære andre; spille allvitende; (jf, gi noen en leksjon).  
Være / befinne seg i en annen verden – Være åndsfraværende; tenke på noe helt annet 
enn det som det snakkes om; (jf, noe går noen hus forbi); (jf, tape seg i skyene). 
Være / befinne seg på en annen planet / på to forskjellige planeter – 1. Ha helt ulike 
meninger el. oppfatninger; se noe helt forskjellig 2. være helt ulike av natur. 
Være / føle seg (helt) kust – Være / føle seg helt ødelagt, rystet, lammet el. utslettet.  
Være / føle seg mørbanket – 1. Ha fått grundig juling 2. være øm, støl el. lemster, 
(etter hard fysisk anstrengelse); (jf, slå noen sønder og sammen). 
Være / føle seg som en dverg blant kjemper – Være / føle seg underlegen; føle seg 
liten el. utilstrekkelig; (jf, være en spurv i tranedans); (jf, en underdog).  
Være / føle seg vel til mote – Være ved godt mot; være i god sinnsstemning; (jf, være 
ved godt mot); (jf, være lett til sinns); (jf, være ille til mote). 
Være / gå rundt som en løve i bur – Være irritabel el. i dårlig humør; ikke være til å 
komme nær; (jf, vekke den slumrende løve); (jf, en ulv i fåreklær).  
Være / ha helvete på jord – Være forferdelig el. helt uutholdelig; ha det helt grusomt.  
Være / komme (frem) i rampelyset – Være / bli gjenstand for stor offentlig 
oppmerksomhet el. interesse; være / bli kjent el. feiret, (f eks. som kunstner). 
Være / komme i beit – Være / komme i knipe el. vanskeligheter; mangle noe. 
Være / komme på mote / moten – Være / bli moderne; regnes for nytt og smart. 
Være / leve på reisefot – Være stadig på reise; (jf, stå på reisefot). 
Være / ligge i noens gate / det er (helt) i min gate (1) – 1. Være etter noens smak; 
være i samsvar med noens stil 2. være / ligge innenfor noens spesialområde.  
Være / ligge på et høyt plan – Være intellektuelt krevende el. avansert; være svært 
vanskelig; (jf, gå over hodet på noen); (jf, ha forstand på noe). 
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Være / ligge på linje med noen / noe – 1. Være enig med noen / noe 2. være i 
overensstemmelse med noen / noe 3. kunne sidestilles med noen / noe mht. type, fart 
el. verdi; (jf, på lik linje med); (jf, være av samme ulla). 
Være / ligge snublende nær / løsningen ligger snublende nær – Være så tett på el. så 
opplagt at det ikke er til å overse el. komme utenom, (helt i nærheten el. opp i dagen). 
Være / ligge to etter Liaklev, (skøyteløper) – 1. Ligge litt etter tidsplanen 2. være litt 
bak de beste; (jf, hoppe etter Wirkola); (jf, komme i bakleksa).  
Være / lyde som musikk i noens ører – 1. Være behagelig å høre på 2. være svært 
gledelig å høre, (fordi det oppfyller noens ønsker el. stemmer overens med noens 
holdninger); (jf, det / noe lyder som musikk i mine ører). 
Være / sitte som klistret til noe – Ikke kunne løsrive seg fra noe, (f eks. TV); være 
ivrig opptatt med noe; (jf, holde pusten (av spenning)); (jf, sitte i klistret).  
Være / stå (fullt) på høyde med noen – Være (minst) like flink som noen; greie seg 
godt i forhold til el. mot noen; (jf, være høyt på strå). 
Være / stå i gjeld til opp over ørene – Skylde noen mye penger; være svært 
gjeldtynget; (jf, bli / være opp over ørene forelsket); (jf, henge med ørene). 
Være / stå i pari – 1. Ha pålydende verdi 2. være normal; (jf, være under pari).  
Være / stå på nippet til noe – Være nære ved el. holde på å gjøre noe; (jf, være på 
nære nippen); (jf, holde på å gå på baken); (jf, stå / være på vippen). 
Være / stå på post – 1. Være et sted for vakthold, utkikk el. kontroll, (f eks. soldat el. 
jeger) 2. jf, være på sin post; (jf, passe på som en smed); (jf, ha øynene med seg). 
Være / stå skrevet med gullskrift – Være av historisk karakter; huskes med stolthet. 
Være / stå spent som en fjær – Være svært anspent; stå (og vente) i stor spenning. 
Være / stå til skue / samlingen står til skue i rådhuset – Være synlig el. tilgjengelig; 
være mulig å betrakte; (jf, stille noe til skue); (jf, for alles øyne).  
Være / stå ved en korsvei – Være ved et veiskille; ha kommet til et tidspunkt hvor 
viktige el. avgjørende valg må tas; (jf, et veiskille); (jf, en milepæl).   
Være / tjene som (et) skalkeskjul for noe – Være noe som skjuler eller tilslører noe; 
(den egentlig hensikt el. virksomhet); være et påskudd; (jf, et skalkeskjul). 
Være / virke til skrekk og advarsel / det er et eksempel til skrekk og advarsel – Være / 
virke skremmende; ha preventiv virkning, (f eks. straff); (jf, være skrekkslagen).   
Være / være kommet på rett kjøl – Jf, være på rett kjøl; (jf, komme på rett kjøl). 
Være a jour – 1. Stadig ha kjennskap til el. følge med i utviklingen 2. ha brakt noe 
frem til dags dato; (jf, holde seg a jour); (også, komme a jour); (jf, være up to date).   
Være alfa og omega – Være hovedsaken; være det viktigste; være det som det 
kommer an på; (jf, alfa og omega); (jf, først og fremst).  
Være all right (eng) – Jf, all right; (jf, ålreit); (jf, OK / okay). 
Være alle tiders / hun er alle tiders / forestillingen var alle tiders – Være svært bra; 
være flott el. storartet; være helt topp; (jf, du store tid). 
Være allemannseie – Være noe som er vanlig å eie; være noe folk flest har adgang til 
el. kan skaffe seg; (jf, alle og enhver); (jf, alt hva hjertet begjærer). 
Være alt / timing er alt / image er alt – Bety svært mye; være avgjørende. 
Være altetende – 1. Like all slags mat; ete alt mulig, (som bjørnen) 2. interessere seg 
for, forbruke el. utnytte mang ting 3. like alle typer el. sjangere av noe, (f eks. kunst).  
Være analfabet – 1. Ikke kunne lese el. skrive, (om voksen person) 2. være helt 
uvitende el. kunnskapsløs på et spesielt område el. i sin alminnelighet.  
Være angstbitersk – Være aggressiv på grunn av redsel eller følelse av svakhet. 
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Være ansiktsløs / hvem er de ansiktsløse som styrer Sommerland (1) – 1. Ikke kunne 
identifiseres som individ 2. være kjedelig el. uten individuelt særpreg. 
Være anvendelig som et svart skjørt – Kunne brukes til det meste; passe i mange 
forskjellige anledninger, (både om noen og noe); (jf, den lille sorte). 
Være anvendelig som poteten – Kunne brukes til veldig mye forskjellig; passe til det 
meste; (jf, en potet); (jf, en varm potet); (jf, være anvendelig som et svart skjørt). 
Være arkitekten bak noe – Være opphavsmannen til en idé el. et prosjekt; være den 
person som har planlagt noe; (jf, være hjernen bak noe). 
Være askegrå – 1. Være av farge grå el. som svakt gulaktig akse 2. være syklig blek. 
Være av den annen verden – Jf, av den annen verden; (jf, komme til verden). 
Være av den gamle skole – Være tradisjonell el. gammeldags, (særlig mht 
omgangsformer el. oppdragelse); representere en forgangen tid, (også i positiv 
betydning); (jf, tilhøre den gamle skole); (jf, befinne seg i steinalderen). 
Være av det gode / litt regn er bare av det gode – Være positivt el. fordelaktig; være 
til gagn el. nytte; (jf, være godt som gull); (jf, alle gode ting er tre). 
Være av det onde – Slett ikke være bra; være negativt, skadelig el. forkastelig.  
Være av edel støpning – Være av særlig fin karakter, art el. type; med en spesielt god 
innstilling el. evne; (jf, en støpning / støpning); (jf, ikke være av samme kaliber). 
Være av fin familie – Komme fra en overklassefamilie; tilhøre de høyere 
samfunnslag; (jf, være født med en sølvskje i munnen); (jf, være fin på det).  
Være av første rang – Jf, av første rang; (jf, være av første skuff / skuffe). 
Være av første skuff / skuffe – Være førsteklasses; være av beste kaliber.  
Være av gammel / eldre dato / han kjøpte en bil av eldre dato – Ikke være helt ung el. 
ny; være (forholdsvis) gammel; (jf, være av ny / nyere dato); (jf, være steingammel). 
Være av god familie – Tilhøre en vel ansett familie, med gode tradisjoner, (oftest fra 
borgerskapet el. bondeslekt); (jf, ha sin rot i noe); (jf, ta arven opp etter noen). 
Være av høy byrd – Være av god avstamning el. herkomst, (oftest kongelig el. 
adelig); (jf, et slektregister); (jf, en stamtavle); (jf, ha det som en greve). 
Være av ny / nyere dato / problemet er ikke av ny dato – Ikke være særlig gammel; 
være forholdsvis ny; (jf, være av gammel / eldre dato).  
Være av samme blod – Være i familie; tilhøre samme slekt; (jf, et blodsbånd). 
Være av samme skuff / skuffe) – Være av samme (dårlige) kvalitet el. kaliber. 
Være av samme surdeig – Jf, de er av samme surdeig; (jf, ikke være noe tess).  
Være av samme ulla / dere er av samme ulla hele gjengen – Være av samme (dårlige) 
slaget; være like av natur el. tenkemåte; (jf, eplet fallere ikke langt fra stammen).  
Være av verste skuff / skuffe / et amatørbilde av verste skuff – Være helt elendig; 
være av dårligste kvalitet; (jf, ikke henge på greip); (jf, frende er frende verst). 
Være avblomstret – 1. Har holdt opp å blomstre 2. har mistet sin skjønnhet og glans.  
Være avdanket – 1. Ikke lenger være virksom i sitt yrke, (pga. oppsigelse el. alder) 2. 
være herjet el. utslitt, (om personer el. gjenstander); (jf, stamme fra steinalderen). 
Være avholdende – Avholde seg fra nytelser, særlig alkohol el. sex. 
Være back in business (eng) – 1.  Ha vendt tilbake til sin tidligere beskjeftigelse 2. 
være toneangivende igjen; (jf, gjøre business på noe); (jf, det er ikke min business) 
Være bakstreversk – Vise el. uttrykke motstand mot forandring el. utvikling og i 
stedet ville bevare nåværende el. tidligere tiders forhold; (jf, være tungnem).  
Være balsam for sjelen / lyden av bølgeskvulp er balsam for sjelen – Ha en behagelig, 
beroligende el. lindrende virkning; (jf, en balsam / balsam). 
Være balstyrig – Være vanskelig å styre; være vill og uregjerlig; (jf, være vill av seg). 
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Være banebrytende – Være markant annerledes og nyskapende, (særlig innenfor 
vitenskap og kunst); innlede noe nytt og viktig; være epokegjørende.  
Være bankers – Jf, en banker; (jf, være sikker som banken). 
Være bannlyst – Jf, bannlyse neon / noe; (jf, svarteliste noen / noe). 
Være bare (noe) piss – 1. Være bare (noe) vrøvl, sludder el. tøv, (om uttalelse el. 
kommentar) 2. være bare noe verdiløse saker el. skrap; (jf, piss); ((jf, prate dritt).  
Være bare barnet – 1. Ikke være voksen enda, (og derfor ikke kunne stilles helt 
ansvarlig); være ung og uskyldig 2. være for ung til noe spesielt; være yngre enn en 
(juridisk) bestemt alder; (jf, ikke være tørr bak ørene); (jf, ikke være født i går). 
Være bare blåbær – 1. Være en bagatell; være bare småtteri (sammenlignet med noe) 
2. være en enkel sak; være lite å bry seg om; (jf, være bare peanøtter).  
Være bare dritt – 1. Være bare noe verdiløst skrap 2. ikke duge el. tåle belastninger. 
Være bare en brikke (i spillet) – 1. Ikke ha stort å si; bety lite 2. bli kontrollert av 
andre el. manipulert; (jf, ikke komme til ordet); (jf, spilleregler / spillets regler). 
Være bare en vits / tiltaket er bare en vits (2) – 1. Være helt ubetydelig; være latterlig 
lite; 2. være uten virkning; (jf, ikke spille noen rolle). 
Være bare et menneske / han er da bare et menneske, han også – Brukes om at noen 
ikke kan greie alt mulig el. tåle hva som helst av fysiske el. psykiske påkjenninger. 
Være bare fornavnet / uredelighet er bare fornavnet – Jf, det er bare fornavnet. 
Være bare guttungen / men han er jo bare guttungen – Være en liten gutt el. smågutt; 
være vel ung til noe bestemt; (jf, ikke være noen smågutt). 
Være bare kjeften og bakføttene – Være stor i kjeften, men ellers lite tess. 
Være bare peanøtter / peanuts (eng) – Være bare småtterier; være bare helt 
ubetydelig, (særlig om pengesum); (jf, være bare blåbær). 
Være bare rett og rimelig – 1. Være passende; være som fortjent 2. være forståelig; 
ikke være annet å vente; (jf, være som seg hør og bør). 
Være bare skinn og bein – Være helt utmagret; være radmager, (særlig pga. sykdom). 
Være bare surr og rot (med noen) – Jf, surr og rot; (jf, gå surr (i noe)). 
Være bare til stas – Være bare til pynt; ikke være til noe nyttig; (jf, gå / sitte på stas).   
Være barmfager / barmfagre Dolly Parton er verdens beste countrysanger – Ha store 
og flotte bryster; (jf, være veldreid); (jf, være flat som en fjøl). 
Være barn av sin tid – Være et produkt av oppvekstsvilkårene; være preget av den tid 
man lever i, (særlig i tenke - el. væremåte); (jf, en gullunge). 
Være bastet og bundet – Jf, baste og binde noen, (jf, være bundet på hender og føtter).  
Være bedre enn sitt rykte – Være ganske god el. anvendelig; være bedre enn det folk 
vil ha det til; (jf, skade / ødelegge sitt gode navn og rykte). 
Være bedring å spore / det er tross alt bedring å spore – Være merkbar fremgang el. 
forbedring (hos noen / noe); (jf, gå fremover); (jf, se lyst på noe).  
Være bedugget – Være påvirket av alkohol; være (lettere) beruset; (jf, være påseilet). 
Være beinhard / en beinhard konkurranse (2) – 1. Være av svært hardt materiale 2. 
være svært belastende, (fysisk, psykisk el. økonomisk) 3. være streng el. ufølsom 4. 
være krevende å ha med å gjøre, (f eks. som forhandler); (jf, være hard som bein). 
Være beleven – Være høflig, taktfull el. forekommende; (jf, være verdensvant). 
Være belgmørkt – Være fullstendig mørkt; være svarte natta; (jf, være bekmørkt). 
Være belånt til opp over pipa – Være belånt opp til el. over den faktiske verdi.  
Være beruset av lykke – Være svært lykkelig; (jf, sveve på en rosa sky). 
Være beryktet – Ha et dårlig rykte el. omdømme; være kjent pga. dårlige handlinger 
el. egenskaper; (jf, ha et frynsete rykte); (jf, ikke være et av vårherres beste barn). 
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Være besatt av noen / noe – 1. Være styrt av onde ånder el. djevelen 2. være meget 
sterkt opptatt av noe, (f eks. en idé, tanke el. teori); (jf, være som besatt).  
Være besjelet av noe / hun er besjelet av en trang til å opponere (2) – 1. Være oppfylt 
med åndelig kraft 2. være oppildnet el. begeistret av noe; (jf, besjele noen / noe). 
Være besnærende – Være forførende el. forlokkende; være gunstig el. svært fristende. 
Være betimelig / han fikk en betimelig advarsel (2) – 1. Være formålstjenlig, el. 
nyttig; være passende 2. være tilbørlig; være på sin plass; (også, i betimelig tid).   
Være bevandret i noe – Ha omfattende kunnskaper innen et bestemt område; være 
kyndig i noe; (jf, kunne sitt kram); (jf, ha mye mellom ørene).  
Være big business (eng) – Brukes om noe som gir stor omsetning el. en høy profitt. 
Være bikkjekaldt / det er bikkjekaldt ute – Være svært kaldt; (jf, være svinekaldt). 
Være billedskjønn – Være svært pen av utseende; være svært vakker. 
Være bitre fiender – Være uforsonlige uvenner; hate hverandre. 
Være bitt av noe – Jf, bli / være bitt av noe; (jf, være hekta på noe). 
Være blakk – 1. Være pengelens 2. være falmet el. matt 3. være gråhvit el. blekgul, (f 
eks. som en blakk hest); (jf, ikke eie nåla i veggen); (jf, være fargeløs). 
Være blakk som en kirkerotte – Være helt uten penger; være totalt pengelens. 
Være blandet drops – 1. Være en blanding av drops med ulik smak 2. være en 
underlig blanding; være mye rart, (av ujevn kvalitet). 
Være blandet kost – Være svært ujevnt; være litt av hvert; være litt for dårlig; (jf, 
være hard kost); (jf, være uvant kost); (jf, en blandet fornøyelse). 
Være blank / jeg er helt blank – Være uten kunnskaper el. viten (i en bestemt sak el. 
situasjon); ikke kunne svare; (jf, ikke kunne svare på stående fot). 
Være blank løgn / det du forteller er blank løgn – Være fullstendig usant; ikke 
medføre riktighet; (jf, en svart løgn); (jf, en hvit løgn).  
Være blank som en nyslått toskilling – Jf, se ut som en nyslått toskilling. 
Være blank som et speil, (om vannflate) – Være helt stille, med blank og 
reflekterende overflate; (jf, speilblank); (jf, se seg blind på noe). 
Være bleik – Være forsiktig, redd el. feig; ikke være (særlig) modig; (jf, ikke være 
bleik for noe); (jf, du er ikke bleik); (også, en bleik innsats). 
Være blek / hvit som en kalket vegg – Være svært blek i ansiktet, (av sykdom el. 
skrekk); (jf, bli / være blek om nebbet); (jf, være hvit som et laken). 
Være blek / hvit i kammen – Ha blek hudfarge; være grånet i håret; (jf, være bleik). 
Være blek men fattet – Være preget av en vond el. vanskelig situasjon, (men ikke slått 
ut); (jf, være preget av stundens alvor); (jf, skyte hjertet opp i livet). 
Være blek om nebbet – 1. Se dårlig ut; være blek i ansiktet pga. sykdom 2. være blek 
av forskrekkelse el. forlegenhet; (jf, bli / være blek om nesen). 
Være blek som et lik – Være forferdelig blek; se syk og elendig ut; (jf, være likblek). 
Være blest om noen / noe – 1. Være stor oppmerksomhet el. publisitet rundt noen / 
noe 2. være mye røre og ståhei om noen / noe; (jf, stå / være blest om noen / noe).   
Være blid som en lerke – Være svært blid; juble av glede; (jf, synge som en lerke). 
Være blid som en sol – Være svært blid; være strålende fornøyd; (jf, smile fra øre til 
øre); (jf, stråle som en sol); (jf, stråle om kapp med sola). 
Være blid som smør – Være svært blid el. glad; (jf, være smørblid). 
Være blind – 1. Være ute av stand til å se 2. være kritikkløs, tankeløs el. sanseløs. 
Være blind for noe – Være uten evne el. vilje til å innse el. forstå noe (bestemt). 
Være blodfattig – 1. Lide av blodmangel; være anemisk 2. være uten temperament el. 
livskraft 3. være innholdsmessig tynt el. fargeløst, (f eks. foredrag el. utredning).  
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Være blodig alvor – Være fullt alvor; være forferdelig alvorlig; (også, blodig 
urettferdig); (jf, være dødsens alvor); (jf, si noen et alvorsord).  
Være blodtørstig / stemningen nå var blitt mindre blodtørstig (2) – 1. Tørste etter 
blod; ha lyst til å drepe 2. blodtørstig kan brukes om en hatsk el. morderisk stemning.  
Være blott til lyst – Være kun til glede; være bare for å ha det gøy; være harmløst. 
Være blottet for noe / hun er blottet for humoristisk sans – Mangle noe fullstendig, (f 
eks. omtanke); overhodet ikke være i besittelse av noe; (jf, være en saga blott).   
Være blytung / SIF fikk en blytung start på sesongen – 1. Være svært tung; veie mye 
2. være psykisk tungt el. svært skuffende; (jf, være tung som bly). 
Være blærete – Være el. virke oppblåst el. hoven; være overlegen el. viktig. 
Være bløt – 1. Være våt i klærne, (jf, være bløt til skinnet) 2. være åndssvak. 
Være bløt i fisken – Være slapp el. svakelig; ikke være noe tess; (jf, en bløt vits). 
Være bløt på pæra – 1. Være dum el. fjollete 2. være åndssvak; være (alderdoms)sløv.  
Være bløt som en barnerumpe – Være svært myk el. bløt å ta på. 
Være bløt som smør – Jf, bli bløt som smør; (jf, sno / snurre noen rundt lillefingeren). 
Være bløt til skinnet – Vær fuktig el. våt tvers igjennom; være klissbløt. 
Være bløthjertet – 1. Være følsom og lettrørt; være sentimental 2. være (for) 
ettergivende el. snill; (jf, bli bløt om hjertet); (jf, være hardhjertet). 
Være blå / mørkeblå – 1. Være malt el. farget blå 2. være politisk konservativ / 
ytterliggående konservativ; (jf, bli blå for noe); (jf, være rød / mørkerød). 
Være blåst / kjøkkenet var helt blåst (1) – 1. Være rent og ryddig 2. være utkjørt.  
Være blåst i topplokket – 1. Være tom i hodet 2. være dum el. idiotisk. 
Være blåøyd / hun er vel blåøyd (2) – 1. Ha blå øyenfarge 2. være godtroende el. 
naiv, (men optimistisk); (jf, ikke gjøre noe for noens blå øynes skyld). 
Være bombastisk – 1. Uttale seg på en svulstig el. høyttravende måte 2. være for 
sikker el. påståelig; (jf, store ord); (jf, være skråsikker).  
Være bomsterk – 1. Være svært stek, (sterk som et tre) 2. ha stor fysisk (el. psykisk) 
styrke, (om personer el. kropp); (jf, være sterk som en bjørn / okse). 
Være bondsk – Være primitiv, klosset el. plump, (og slett ikke raffinert el. elegant).  
Være borte – 1. Være bevisstløs (en kort stund) 2. ikke være tilstede 3. ikke lenger 
eksistere el. være i live 4. ikke være til å finne; være forsvunnet; (jf, ikke være borte).  
Være borte som en sviske – Være plutselig forsvunnet; være umulig å finne igjen. 
Være borte vekk – Jf, bli borte / vekk / borte vekk; (jf, hun er ikke borte vekk).    
Være borti staur og vegger – Være riv ruskende galt; være helt meningsløst; være 
vanvittig; (jf, være helt borti veggene); (jf, være uhørt). 
Være bortreist / han er helt bortreist pga. rus (2) – 1. Ha reist vekk; være borte fra sin 
bolig, (en tid) 2. være helt utenfor; ikke være mentalt til stede. 
Være bramfri / han uttaler seg bramfritt om alt (1) – 1. Være rett frem; ikke være 
preget av forlegenhet el. tilbakeholdenhet; uten omsvøp 2. være stillfarende, 
beskjeden el. ujålete, (tidligere bruk); (jf, bramfri), (jf, med brask og bram). 
Være bred som en låvedør / ishockeykeeperen er bred som en låvedør «(2) – 1. Være 
svært bred el. vid 2. være svært kraftig el. tjukk; (jf, være åpen som en låvedør). 
Være breddfull av noe / hun er breddfull av historier (2) – 1. Være fylt til randen av 
noe 2. være full av noe; ha mye på lager, (f eks. historier el. beretninger).  
Være brennemerket / han er brennemerket for livet (2) – 1. Ha fått innbrent et merke 
2. være stemplet som noe nedverdigende; være stigmatisert; (jf, svi seg på noe). 
Være brisen / han var god og brisen – Være lett beruset; være animert. 
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Være bristeferdig / stemmen var bristeferdig av gråt (2) – 1. Være klar til å springe ut 
(blomsterknoppene) 2. være ferdig til å briste; holde på å briste el. sprenges; (jf, være 
på bristepunktet; (jf, stå i full flor); (jf, blomstre); (jf, et flor). 
Være brun som en neger / tater / orrestubbe – 1. Være svært brun el. mørk i huden 2. 
være solbrent; (jf, ikke la solen gå ned over sin vrede); (jf, et negerarbeid). 
Være bryet verdt – Betale seg; lønne seg; være innsatsen verdt; (jf, betale seg). 
Være brystfager / brystfagre Dolly Parton er verdens fremste countrysanger – Ha en 
frodig og velformet byste; ha store pupper; (jf, være barmfager). 
Være bråkjekk – Være litt for frekk el. freidig; være påtatt tøff; (jf, en kjekkas).  
Være bundet på hender og føtter – Jf, noen er bundet på hender og føtter. 
Være bundet til masten – Være låst el. fritatt handlefriheten, (pga. egne eller andres 
tidligere beslutninger); ha forpliktet seg; (jf, være bastet og bunnet). 
Være bygd på sandgrunn / hele avtalen er bygd på sandgrunn – 1. Ha et lite sikkert el. 
pålitelig fundament, (f eks. et hus) 2. ha en dårlig forankring el. organisering; (jf, stå 
på vaklende føtter); (jf, noe faller på steingrunn).  
Være bånn / forestillingen var helt bånn – Være svært dårlig; være elendig. 
Være bånn i bøtta – Være det absolutte bunnivå; være helt håpløst.  
Være dagligdags – Skje el. forekomme daglig el. ofte; være helt vanlig; (jf, ikke være 
daglig kost); (jf, hver evige dag); (jf, høre til dagens orden). 
Være dags for noe (sve) – Være tid for noe; være på tide med noe; (jf, være på høy 
tid); (jf, så snill som dagen er lang); (jf, gi en god dag i noen / noe). 
Være den fødte ….  / han er den fødte leder – Være helt spesielt flink til …; være som 
skapt for ...; (jf, ha et stort register å spille på); (jf, spille på mange strenger). 
Være den første blant likemenn – Være den person som i realiteten rager høyere enn 
personer vedkommende formelt er likestilt med; (jf en likemann). 
Være den første spire til noe – Være starten el. begynnelsen på noe som kan utvikle 
seg, (f eks. vennskap); (jf, en spire); (jf, slå rot); (jf, mens gresset gror dør kua).  
Være den gamle, gode – Være lik seg; ikke ha forandret seg nevneverdig; være den 
samme som før; (jf, han er den største idiot som går på to bein). 
Være den minste kunst – Være svært enkelt; være mye enklere enn det ser ut for. 
Være den naturligste (mest naturlige) ting i verden – Være en selvfølgelighet; være 
det riktige å gjøre, (for noen spesielt); (jf, ha (godt) lag med noen / noe). 
Være den rake motsetning – Være et motstykke; være en sterk kontrast. 
Være den rene dynamitten – 1. Smake veldig sterkt, (dram); være kruttsterk, (kaffe) 2. 
ha veldig styrke el. (uberegnelig) handlekraft, (om person el. gruppe) 3. være en 
handling el. et initiativ som skaper stor usikkerhet el. uenighet.    
Være den rene galskap – Jf, det er den rene galskap; (jf, det er mening i galskapen). 
Være den rene plankekjøring – Være svært enkelt og endefram. 
Være den rene sveltihjel / lønnstilbudet var (den) rene sveltihjel (2) – 1. Være en 
tilværelse på sultegrensen 2. være altfor lav lønn el. inntekt. 
Være den rene trolldom – Være helt utrolig el. fantastisk; ikke være til å tro; (jf, være 
det rene mirakel); (jf, jeg kan jo ikke trylle heller). 
Være den siste på skansen – Jf, være sistemann på skansen; (jf, til den lyse morgen). 
Være den som har buksene på – Være den dominerende part i et parforhold; være den 
som har det avgjørende ord el. treffer beslutningene i familien; (jf, være herre i huset). 
Være den største idiot som går på to bein – Jf, han er den største idiot som går på to 
bein; (jf, hun er det største fjols som går i to sko); (jf, en sportsidiot). 
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Være den ukronede dronning (i noe) / noes ukronede dronning / hun er 
krimsjangerens ukronede dronning – Være den kvinne som er førende el. 
dominerende (innenfor noe); være nummer en (i noe); (jf, sitte på tronen). 
Være den ukronede konge (i noe) / noes ukronede konge / han er sjakkens ukronede 
konge – Være den mann som er førende el. dominerende (innenfor noe); være 
nummer en (i noe); (jf, trone på toppen); (jf, en mester).  
Være der for noen / du er der alltid for meg du, pappa – Være tilgjengelig til å gi 
støtte el. trøst til noen, (spesielt i vanskelige perioder). 
Være der som et lyn / jeg er der som et lyn – Være der øyeblikkelig; reagere veldig 
hurtig; (jf, med lynets hastighet); (jf, som skutt ut av en kanon). 
Være det eneste saliggjørende – Være det eneste rette el. riktige og som fører til 
målet; være det som løser alle problemer og gjør en lykkelig. 
Være det rene helvete – Være helt uutholdelig; være helt jævlig.  
Være det rene lotteri – Være svært usikkert; være et sjansespill; (jf, spille hasard). 
Være det rene mirakel – Være helt ufattelig (at det gikk så bra); (jf, et mirakel).   
Være det rene oppvaskvann – Brukes om veldig tynn kaffe el. te. 
Være det rene ville vesten / Stovner er (det) rene ville vesten – Være preget av 
lovløshet, kaos el. vold; (jf, det ville vesten); (jf, ikke være helt god).  
Være det største fjols som går i to sko – Jf, hun er det største fjols som går i to sko.  
Være diametrale motsetninger – Være rake el. absolutte motsetninger; være vidt 
forskjellig; (jf, være så forskjellig som ild og vann). 
Være djevelens verk – 1. Regnes for å være skapt av djevelen el. den onde 2. være 
svært dårlig, irriterende el. ubehagelig; (jf, det her fanden skapt). 
Være dollete – Like å sminke og pynte seg, (feminint); være overdrevent pyntet. 
Være drepen – 1. Være uutholdelig; være forferdelig kjedelig 2. være ødeleggende; 
være årsaken til at noen / noe går dukken; (jf, være til å gråte over). 
Være drita full / dritings – Være sterkt beruset av alkohol; (jf, være pære full).  
Være dritt / drit(a) (god / dårlig) – Brukes som forsterkende forledd, (i positiv og 
negativ sammenheng); veldig; fullstendig; i høyeste grad; (jf, være drit flink).   
Være drittlei / dritlei / drita lei / jeg er drita lei hele skolen – Være svært lei; ikke 
gidde mer; (jf, være lutlei); (jf, være en dritt); (jf, drit og dra).  
Være drøy / dyr i kosten – Spise uvanlig mye; (jf, spise noen ut av huset). 
Være drøy å svelge – Jf, være tung å svelge; (jf, være tung å fordøye). 
Være dråpen som får begeret til å flyte over – Være det som virker som den utløsende 
kraft; være det som får noens tålmodighet til å briste, (f eks. etter mange krenkelser). 
Være duket for noe / det er duket for norsk seier – 1. Være dekket på (for selskap) 2. 
være lagt til rette for noe; være lagt opp til noe; ligge an til noe; (jf, duke for noe). 
Være duknakket – 1. Ha hodet foroverbøyd; ha en lutende holdning 2. være underkuet 
el. ha latt seg underkue; være nedtrykt; (jf, bøye nakken); (jf, være en slave av noe). 
Være dum som en gås / ku / sau / et naut / fe / nek / brød – Være en svært dum 
kvinne; (jf, en gås); (jf, en sau); (jf, et fe); (jf, et naut); (jf, et nek). 
Være dum som en stut / sau / et naut / brød / nek – Være en svært dum mann; (jf, en 
stut); (jf, en sau); (jf, et naut); (jf, være dum som en gås / ku / sau). 
Være dumdristig – Være alt for dristig; ta uforsvarlige sjanser; (jf, en risikosport). 
Være durkdreven – 1. Være dreven el. erfaren 2. være slu el. snedig; være utspekulert. 
Være dyp / den var litt for dyp for meg (2) – 1. Ha langt ned til bunnen 2. være 
vanskelig å fatte el. få tak i; ikke være lett å skjønne; (jf, ikke skjønne bæret). 
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Være dypt rystet over noen / noe – Være sjokkert over noen / noe; være helt forferdet 
el. oppgitt over noen / noe; (jf, noen rystes i sine grunnvoller). 
Være dyptpløyende – 1. Ha plogskjær som går dypt ned i jorda 2. søke å forklare el. 
belyse emnet til bunns; være i stand til dyp el. grundig tenkning; (jf, gå i dybden). 
Være dyrekjøpt – 1. Ha kostet mye, (penger el. slit) 2. være smertelig el. lærerik; (jf, 
en dyrekjøpt seier); (jf, koste mer enn det smaker); (jf, være lettkjøpt).  
Være død og begravet – 1. Være avgått ved døden og begravd 2. være ute av verden; 
være oppgjort og glemt (for lengst), (f eks. en konflikt) 3. ikke lenger være aktuell; 
ikke lenger eksistere, (f eks. en drøm om noe); (jf, være ute av verden). 
Være død som en sild – Være fullstendig død; være helt livløs; (jf, være stein død). 
Være døddrukken – Være sanseløs av alkoholrus; (jf, være fra sans og samling). 
Være dødelig forelsket – Være vanvittig forelsket; (jf, bli dødelig fornærmet).  
Være døden nær – Være dødelig syk; være nær å omkomme; være truet på livet.  
Være dødfødt – 1. Være født dødt, (barn el. dyr) 2. være ugjennomførlig; ikke kunne 
bli noe av; være dømt til å mislykkes på forhånd, (f eks. en plan el. tanke).  
Være dødsdømt / dette prosjektet er dødsdømt (3) – 1. Være dømt til døden 2. være 
antatt å skulle dø innen kort tid 3. være spådd til å mislykkes 4. være klar for å 
kasseres el. destrueres; (jf, ikke være liv laga); (jf, bukke under (for)).  
Være dødsens – Være sikker på å miste livet; (også, dødsens syk). 
Være dødsens alvor – Være svært alvorlig el. (livs)farlig; (jf, være blodig alvor). 
Være dødsens stille / dødsstille – Være fullstendig stille, (ofte på en uhyggelig el. 
svært intens måte); (jf, ikke høre et pip / pipp); (jf, være tyst som i graven).    
Være dødsens trøtt / dødstrøtt – 1. Være forferdelig trøtt el. søvnig 2. være totalt 
utmattet el. avkreftet; (jf, ikke være mange sure sild verdt).  
Være døgnvill – 1. Ikke vite hvilken tid det er på døgnet 2. ikke vite hvilken ukedag 
det er 3. være fullstendig fortumlet; (jf, snu døgnet); (jf, til alle døgnets tider).  
Være dømt til å … – Være vurdert el. forutbestemt til å ...; ikke kunne unngå å (f eks. 
mislykkes el. tape); (jf, dømme noen / noe nord og ned). 
Være dønn umulig – Være helt el. fullstendig umulig; (jf, le seg dønn i hjel). 
Være døv for noe – Ikke ta hensyn til noe; være upåvirkelig av noe, (jf, snakke for 
døve ører); (jf, vende det døve øret til); (jf, la noe gå inn det ene øret og ut av det a.). 
Være dårlig skodd – Jf, være godt skodd; (jf, være skarpskodd). 
Være dårlig til beins – Ha vanskelig for å gå; (jf, være lett til beins) 
Være ebbe i kassen – Ha lite penger til disposisjon; lide av pengemangel; (jf, være per 
kasse), (jf, sitte på kassen); (jf, en kassasuksess). 
Være edelmodig – Ha et edelt sinnelag; være generøs el. human; (jf, være storsinnet). 
Være edruelig – 1. Være måteholden med alkohol 2. være sindig el. nøktern.  
Være egensindig – Være egenrådig og sta; ha sine egne idéer og meninger om ting.  
Være elastisk – 1. Være tøyelig; gjenvinne formen etter å ha vært tøyd el. vridd (stoff) 
2. være smidig el. fleksibel; kunne tilpasse seg ulike forhold; kunne jenke seg (pers). 
Være eldgammel – Jf, være urgammel / ur gammel / utgammel. 
Være elektrisk / stemningen var elektrisk (2) – 1. Være drevet av elektrisitet 2. være 
preget av anspendthet, spenning el. intensitet; (jf, stå som på nåler). 
Være ellevill – Være usedvanlig begeistret og glad; sprudle av glede; (jf, sveve høyt). 
Være emnet til noe stort – Være bestemt til noe viktig el. krevende; ha svært gode 
utviklingsmuligheter el. tegne til noe stort; (jf, være eslet til noe).  
Være en (blek) skygge av seg selv – Ikke være ved sitt fulle jeg; ikke leve opp til sin 
vanlige standard; ikke være til å kjenne igjen; (jf, ikke skjønne halvparten). 



                                                               
 

596 

Være en annen sak – Jf, det er en annen sak; (jf, en annen dans). 
Være en annen verden / nå er det en helt annen verden – Være helt annerledes og mye 
bedre, (tilværelse el. situasjon); (jf, av den annen verden); (jf, på en annen planet). 
Være en av dem det går tretten av på dusinet – Være ordinær, anonym el. 
middelmådig; ikke være noe særlig; (jf, det går tretten på dusinet av noen / noe). 
Være en av gutta – Være en av dem som blir regnet med; være blant de tøffe el. 
mektige, (jf, de store gutta), (jf, det er gutt som har vaska seg). 
Være en bitter pille å svelge – Være noe ubehagelig, (skuffelse el. ydmykelse) som 
man må finne seg i, uten å kunne stille noe opp noe imot det; (jf, bite i gresset).   
Være en blandet fornøyelse – Være en tvilsom opplevelse; være en lite hyggelig 
hendelse; (jf, være blandet drops); (jf, ikke være noe å trakte etter). 
Være en djevel til noe, (f eks. til å spille fiolin) – Være rasende dyktig til noe.  
Være en dyd av nødvendighet – Være tvingende nødvendig for å få det beste ut av 
noe; måtte til for å vende en uønsket forpliktelse til noe positivt. 
Være en død sild (noen / noe) – 1. Ikke lenger være interessant el. relevant; ikke være 
realiserbar, (om sak el. idé); 2. være sløv, uinspirerende el. kjedelig, (om person); (jf, 
være død som en sild); (jf, stå som sild i tønne). 
Være en engel / du er en engel – Være en ualminnelig snill og tålmodig person; (jf, en 
engel); (jf, en reddende engel); (jf, ha en engels tålmodighet). 
Være en evig kamp – Være et konstant slit el. hardt arbeid, (f eks. for å få endene til å 
møtes el. få noen på rett kjøl); (jf, slite helsa av seg); (jf, gå på livet løs). 
Være en fandens kar – Brukes om en mann som fører seg flott el. har høye tanker om 
seg selv; (jf, være pokker(s) til kar); (jf, en verdensmann); (jf, en flottenfeier). 
Være en fjær i hatten (for / på noen) – Jf, noe er en fjær i hatten (for / på noen). 
Være en flue på veggen / jeg skulle gjerne vært en flue på veggen når … – Diskré el. 
ubemerket overvære noe; være usett tilstede og få med seg det som sies el. foregår. 
Være en fryd for øyet – Være svært vakker / vakkert; være en glede å se på; (jf, en 
øyenslyst); (jf, ikke kunne se seg mett på noen / noe). 
Være en fusker i faget – Jf, fuske i faget; (jf, en dilettant). 
Være en gammel rev – 1. Være en erfaren person som lett finner gode løsninger 2. 
være en luring, (jf, være slu som en rev); (jf, en rev). 
Være en glad laks – Være en lystig fyr; være en lettlivet el. festglad mann. 
Være en gudbenådet (noe) / hun er en gudbenådet sangerinne – Være en som fra 
naturens side er utstyrt med et stort talent på et område; (jf, være noe av guds nåde). 
Være en gåte – Være uforklarlig; ikke være til å finne ut av for noen; (jf, det er meg 
en gåte); (jf, tale i gåter); (jf, miraklenes tid er ikke forbi). 
Være en hake ved noe – Jf, det er en hake ved det / noe; (jf, et aber). 
Være et halvt menneske – Være et ulykkelig menneske som savner noe i livet el. er i 
følelsesmessig ubalanse; (jf, aldri bli menneske igjen / mer). 
Være en hard negl – Være en hard, tøff, fryktløs el. stridbar person, (mann).  
Være en hard nøtt å knekke – 1. Være en vanskelig oppgave el. situasjon å løse el 
håndtere 2. være en person som ikke er lett å vinne over el. diskutere med, (jf, ikke 
være god å skubbe seg på); (jf, det / noe krever sin mann) 
Være en hund etter noe – Være svært ivrig el. begjærlig etter noe; være gal etter noe; 
like noe svært godt; (jf, være en vittig hund); (jf, skjemmes som en hund). 
Være en håndfull for noen – Være mer enn noen lett kan håndtere, makte el. beseire; 
(jf, en håndfull); (jf, ikke være god å hanskes med).  
Være en hårsbredd fra noe / hun var en hårsbredd fra VM tittelen – Jf, en hårsbredd.    
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Være en innertier – 1. Være sentrumsblink på skyteskiva 2. være en svært vellykket 
handling; være en suksess; passe perfekt; (jf, være et blinkskudd).  
Være en kald fisk – Være en kald, ufølsom el. hardhjertet person; (jf, en sleip fisk). 
Være en kalddusj – Jf, en kalddusj; (jf, få en kalddusj); (jf, få en kald skulder). 
Være en kamp mot klokka – Hele tiden måtte skynde seg; ha det travelt; ikke få tiden 
til å streke til; (jf, klokka tikker og går); (jf, tiden løper fra noen).  
Være en kasteball for noen / landet er en kasteball for stormaktene – Jf, en kasteball. 
Være en katt blant hermeliner – 1. Være en katt som er sammen røyskatter, (som har 
fin og verdifull pels) 2. være en person som har tatt seg inn i et miljø der 
vedkommende ikke er av like fin herkomst som de øvrige, el. på annen måte ikke er 
tilstrekkelig fin for selskapet; (jf, en kattepine). 
Være en klamp om foten på noen – Være en person, gjenstand el. omstendighet som 
gjør noen ufri el. er til besvær; utgjøre en hindring el. et hefte for noen; (en hemsko). 
Være en klippe / han er en klippe i midtforsvaret (1) – 1. Være noen / noe som er 
sikker og pålitelig 2. være et rolig, trofast og stabilt menneske; (jf, en klippe). 
Være en kløft mellom noen – Være stor avstand, forskjell el. motsetningsforhold 
mellom noen; noen kan overhodet ikke forstå hverandre; (jf, på en annen planet). 
Være en kløpper i noe / til å … – Være en svært dyktig person innen noe. 
Være en knallsuksess – Være en storsuksess; (jf, ende med knall og fall). 
Være en knupp / du er en knupp – Være en utmerket person; være flink, svært snill el. 
hjelpsom; (jf, en engel); (jf, en kjernekar); (jf, du er knuppen på dasslokket). 
Være en knute på tråden – Jf, en knute på tråden; (jf, være som hund og katt). 
Være en kvise samfunnets rumpe – Være en unyttig el. brysom person; være en som 
ikke bidrar til fellesskapet; (jf, ikke ville vite av noen / noe). 
Være en levende legende / Northug er blitt en levende legende – Være en fantastisk 
(dyktig) person; være en det går store ord el. myter om; (jf, gå over i historien).  
Være en listig rev – Være en slu, lur el. utspekulert person; være en luring. 
Være en liten brikke (i et stort spill) – Være ubetydelig i den store sammenhengen, og 
lett kunne bli kontrollert el. manipulert av andre; (jf, ikke ha noe å skulle ha sagt). 
Være en lukket bok – Jf, være som en lukket bok; (jf, være som en åpen bok). 
Være en mann / kvinne etter noens hjerte / han er en mann etter mitt hjerte – Være en 
mann / kvinne noen liker og har respekt for, (oftest en helstøpt el. pålitelig person). 
Være en mann av den gamle skole – Være en tradisjonsbundet el. gammeldags mann, 
(særlig mht omgangsformer el. oppdragelse); (jf, en gammel gris). 
Være en mann av folket – Være en ganske vanlig mann fra de brede lag av 
befolkningen, (også, kvinne av folket); (jf, folket røst); (jf, oppføre seg som folk).   
Være en mann av få ord – Være en innadvendt person; være en som ikke snakker el. 
uttaler seg i utrengsmål; (jf, være stum som en østers); (jf, kjenne sin besøkelsestid).  
Være en mann med hår på brystet – Være en mann med mot og mandig styrke, (og 
som viser det); (jf, ikke sky hverken ild el. vann); (jf, hverken frykte gud el. fanden). 
Være en maur til å arbeide / hun er en skikkelig arbeidsmaur – Være svært flittig; 
arbeide jevnt og trutt; (jf, en flittig maur); (jf, en modig maur); (jf, en liten maur). 
Være en mester til noe / han er en mester til å unnskylde seg (2) – 1. Være svært 
dyktig til noe 2. gjøre noe (negativt) i utpreget grad; (jf, være mester for noe).  
Være en morgenfugl – Være en person som står tidlig opp; (jf, stå opp med sola); (jf, 
et A – menneske); (jf, ved hanegal); (jf, spise som en fugl / spurv).  
Være en møllestein om halsen på noen / noe / loven er en møllestein om halsen på 
pelsnæringen – Være en enorm byrde for noen / noe; være en kilde til undergang.   
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Være en nydelig plante / du er jammen en nydelig plante – Være en uoppdragen, 
frekk el. på annen måte ubehagelig person; være en umulius; (jf, være litt av en pode).        
Være en nyttig idiot (for noen) – Være en som ubetenksomt bidrar til å støtte el. 
styrke en sak (for noen); (jf, være på noens side); (jf, ta parti). 
Være en pest og en plage for noen – Være svært slitsom, plagsom el. enerverende for 
noen; (jf, død og plage); (jf velge mellom pest og kolera). 
Være en pingle / pinglete – Jf, en pingle; (jf, en stakkar); (jf, en pyse). 
Være en pinn til noens / noes likkiste – Jf, bli / være en pinn til noens / noes likkiste). 
Være en propp (i systemet) / ofte sitter proppen på toppen, (om sjefen) – Være den / 
det som hindrer noe i å virke effektivt; være den / det som bremser utviklingen. 
Være en pryd for øyet – Være vakker (å se på); være en skjønnhet; være en 
forskjønnelse; (også, for bygda el. slekta); (jf, ikke være noen pryd for øyet).  
Være en racer i noe / hun er en racer i fransk – Være svært flink i noe; (jf, være en 
kløpper); (jf, ha litt over snippen); (jf, ha grepet på noe). 
Være en ravn etter noe – Være svært pågående el. grådig etter å få tak i noe; (jf, stjele 
som en ravn); (være hes som en ravn), (jf, være svart som en ravn). 
Være en reddhare – Jf, en reddhare; (jf, et harehjerte); (jf, ingen vet hvor haren hopper 
Være en røst i ørkenen – 1. Være den eneste om å forkynne noe 2. bli overhørt el. 
møtt med likegyldighet; (jf, bli overkjørt); (jf, ikke få inn et ord).  
Være en saga blott – Ikke lenger være gjeldende, i bruk el. ha betydning; tilhøre 
fortiden el. historien; (jf, være ute av sagaen); (fra / siden Arilds tid). 
Være en sak for seg – Være et særskilt el. eget punkt el. område; være noe annet enn 
det som blir drøftet; (jf, det er en sak for seg); (jf, være sikker i sin sak). 
Være en sann skrekk for noen – Være til plage el. uhygge for noen, (f eks. naboene); 
være til konstant frykt for noen; (jf, frykte det verste); (jf, ta skrekk av noe). 
Være en satan til noe / han er en satan til å lure folk / en satan til å danse – Være svært 
flink el. vel drøy til noe, (oftest negativt); (jf, være en racer til noe); (jf, et råskinn). 
Være en skitt / han er en skitt jeg ikke enser – Være en ussel, ynkelig el. sjofel person. 
Være en skygge av seg selv / han er bare en skygge av seg selv – Ikke være sitt 
vanlige jeg; ikke leve opp til sin vanlige standard; ikke være til å kjenne igjen.  
Være en slave av noe / hun er av slave av alkoholen (1) – 1. Være avhengig av noe; 
være bundet av el. underkastet noe, (jf, være henfallen til noe) 2. gå helt opp i noe; 
bare leve for noe, (sine plikter el. sitt arbeid), (jf, leve og ånde for noe).    
Være en sleip fyr – Være en lur, glatt el. utkrøpen mann; (jf, en sleip fisk).  
Være en slukhals / han er litt av en slukhals – Brukes om menneske el. dyr som spiser 
mye el. grådig; (jf, ikke ha magemål); (jf, magen blir mett før øyet).  
Være en smal sak / det er en smal sak å sette sammen denne bokhylla – Være lett og 
overskuelig; være greit overkommelig; (jf, ikke være noen sak). 
Være en solstråle – Jf, en solstråle; (jf, stråle som en sol); (jf, et englebarn). 
Være en spore til innsats – Være noe som bidrar til å øke iveren el. innsatsen; være en 
stimulans el. oppmuntring; (jf, få blod på tann); (jf, få mersmak på noe). 
Være en spurv i tranedans – 1. Ikke være så fornem som de andre 2. være helt 
underlegen de andre; delta i noe man ikke egner seg til; (jf, skyte spurv med kanoner) 
Vøre en strid om pavens skjegg – Jf, en strid om pavens skjegg. 
Være en studie i noe / filmen var en studie i rå vold – Være en detaljert og grundig 
skildring av noe; (jf, male med bred pensel); (jf, gå i dybden). 
Være en svoren tilhenger / motstander av noe – Være en (overbevist og) erklært 
tilhenger / motstander av noe; (jf, være edsvoren); (jf, ta parti). 
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Være en torn i øyet på noen – Være en (konstant) kilde til misunnelse, ergrelse el. 
uvilje; (jf, noen / noe er en torn i øyet på noen); (jf, ha et horn i siden til noen).   
Være en tro kopi av noen / noe – Være helt lik noen / noe; ikke være til å skille fra 
noen / noe; (jf, ligne noen på en prikk); (jf, være like som to dråper vann). 
Være en ulv i fåreklær – Jf, en ulv i fåreklær; (jf, en ensom ulv); (jf, rope ulv). 
Være en uuttømmelig kilde – Være noe som (tilsynelatende) aldri blir tom; være 
svært rikholdig; (jf, ha rike kilder å øse av); (jf, være et oppkomme).  
Være en varm tilhenger av noen / noe – Støtte noen / noe med iver og engasjement. 
Være en verden mellom noen – Værer stor forskjell på noen; ha helt ulike holdninger; 
(jf, være fra en annen planet); (jf, være så forskjellig som ild og vann). 
Være en ærlig sak / det er en ærlig sak å skifte mening – Brukes for å beskrive at man 
synes noe er forståelig el. helt rimelig; (jf, gjøre kuvending). 
Være en ørn til noe – Være svært dyktig til noe; (jf, en ørn); (jf, han er ingen ørn).  
Være eneste hane i kurven – Være eneste mann (el. vesen av hankjønn) blant flere 
kvinner (el. hunnkjønn), (og evt. derfor omsvermet); (jf, gjøre hanebein til noen).  
Være eneveldig – 1. Ha stor el. uinnskrenket (politisk) makt 2. dominere el. 
bestemme enerådig (uten å ta hensyn til andre) i en virksomhet el. organisasjon. 
Være ensporet – 1. Være ensidig opptatt av en enkelt sak 2. være sneversynt el. 
dogmatisk; (jf, være trangsynt); (jf, ri sine egne kjepphester). 
Være enøyd – 1. Ha bare ett øye; være blind på det ene øyet 2. være ensporet el. 
sneversynt, (om person el. resonnement); (jf, være ensporet). 
Være eplekjekk – Være overdrevet el. påtatt kjekk; være overlegen el. arrogant; (jf, 
være bråkjekk); (jf, en kjekkas); (jf, slå seg på brystet). 
Være epokegjørende – Være særdeles betydningsfull; være så viktig at det markerer 
innledningen til en ny tid el. epoke; (jf, være skjellsettende). 
Være eslet til noe / han er eslet til noe stort – Være tiltenkt el. bestemt for noe.  
Være et (avgjørende) skritt på veien til noe – Være en (avgjørende) handling for 
utviklingen frem mot noe; (jf, være et skritt i riktig retning). 
Være et avsluttet kapitel – Være noe (negativt) som regnes for slutt el. over. 
Være et barn av sin tid – Jf, et barn av sin tid; (jf, være bare barnet). 
Være et drøyt stykke – 1. Være en lang avstand (å gå) 2. være for galt el. frekt; være 
helt urimelig; (jf, det / noe hører ingensteds / ingen steder hjemme). 
Være et dårlig papir / han er et dårlig papir – Være en uhederlig person; ha dårlig ord 
på seg; (jf, være stiv / sterk i papirene); (jf, få avskjed på grått papir).  
Være et ekko av noen – Brukes om en person som ureflektert er enig med el. sier det 
samme som en annen; (jf, en medløper); (jf, snakke samme språk).  
Være et ekko fra fortiden – Brukes om utsagn som hører hjemme i fortiden, (særlig 
om noe ubehagelig); (jf, være virkelighetsfjern); (jf, ikke høre denne verden til).     
Være et eksempel til etterfølgelse – Være et godt forbilde; være en handling som det 
står respekt av; (jf, eksemplets makt); (jf, være noens utrykte bilde). 
Være et eksempel til skrekk og advarsel – Være et skremmende eksempel el. tilfelle, 
som viser hvordan noe ikke skal være el. gjøres; (jf, et skrekkens eksempel). 
Være et fenomen til noe / hun er et fenomen til å brodere – Være oppsiktsvekkende 
dyktig til noe, (ofte om en bemerkelsesverdig person); (jf, et vidunder). 
Være et galehus – Jf, et galehus; (jf, se ut som et galehus); (jf, et galmannsverk). 
Være et godt / dårlig tegn – Tyde på noe ønskelig / uønsket; love godt / dårlig. 
Være et godt hode – Være en gløgg el. intelligent person; (jf, ha et godt hode). 
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Være et godt parti – Være en svært attraktiv partner å bli gift el. samboer med, (særlig 
i økonomisk henseende); (jf, gjøre et godt parti); (jf, et godt gifte). 
Være et hakk bedre / SIF var et hakk bedre og vant fortjent – Være litt bedre; være et 
lite grann bedre, (om personer og ting); (jf, ligge et hakk over); (jf, en tanke).  
Være et hardt slag for noen – Være et stort tap for noen; være en tung el. vanskelig 
påkjenning for noen; (jf, ikke være til å leve med); (jf, et slag i ansiktet).  
Være et harehjerte / du er et harehjerte, trollene skremte aldri meg da jeg var ung, sa 
faren – Være en redd, feig el. fryktsom person; (jf, ha harehjerte); (jf, en reddhare). 
Være et hederlig unntak – Være et godt, positivt el. fordelaktig unntak. 
Være et helvete – 1. Være et fryktelig el. uhyggelig sted 2. være en forferdelig 
tilstand. 
Være et hengehode – Være en trist og kjedelig person; være en som mangler friskhet 
el. livsglede; (jf, være sidrumpet); (jf, ha sine sider). 
Være et hestehode foran (noen / noe) / på dette området ligger vi et hestehode foran 
våre naboland (2) – 1. Være et (lite) stykke foran noen i en konkurranse el. et kappløp 
2. overgå noen / noe; være bedre enn noen / noe; (jf, et hestehode). 
Være et hode høyere enn noen / alt folket – 1. Være svært mye høyere enn noen, (om 
kroppslengde) 2. være betydelig bedre enn noen; ha langt større format enn noen. 
Være et hår i suppa (for noen) – Være til irritasjon el. ergrelse (for noen); være 
ubeleilig el. ubehagelig (for noen); (om noen / noe); (jf, føle seg som et hår i suppa). 
Være et jern (til noe) / hun er et jern til å drive på – Være en (dyktig), effektiv el. 
arbeidsom person; (jf, et arbeidsjern); (jf, smi mens jernet er varmt). 
Være et kapitel for seg (selv) – Jf, noen / noe er et kapittel for seg; (jf, et sorgens k.). 
Være et langt gjesp – Være svært kjedelig el. langtekkelig, (f eks. en forestilling). 
Være et langt lerret å bleke – Være et langt og møysommelig arbeid; være en 
langdryg oppgave; (jf, kjede seg i hjel); (jf, som å se maling tørke). 
Være et lett bytte – 1. Være en enkel sak å erobre; være lett å fange 2. være lett å 
overtale el. narre; (jf, en enkel sjel); (jf, lure noen trill rundt). 
Være et levende / vandrende leksikon – Jf, være et levende leksikon. 
Være et lyst hode – Jf, et lyst hode; (jf, ha omløp i hodet). 
Være et menneske av kjøtt og blod – Jf, et menneske av kjøtt og blod. 
Være et null / være et rent / stort null / han går for å være et null – Være en ubetydelig 
person, som ikke duger til el. forstår seg på noe som helst; (jf, null og niks).  
Være et null i fattigkommisjonen – 1. Være fullstendig uten betydning el. innflytelse; 
være svært lavt ansett 2. føle seg liten el. udugelig; (jf, et null). 
Være et nummer for ...  / hun er et nummer for frekk – Være det lille som gjør noe 
uakseptabelt; (jf, dråpen som får begeret til å flyte over); (jf, et nummer).  
Være et nummer for liten – Jf, bli et nummer for liten; (jf, bli / være et nummer for 
stor (for noen); (jf, ikke holde mål); (jf, ligge tilbake å ønske); (jf, et glansnummer).    
Være et nummer i rekken – Jf, bare være et nummer i rekken; (jf, på rekke og rad). 
Være et oppkomme / hun er et oppkomme av idéer – 1. Være full av idéer og innfall 
2. ha store kunnskaper å øse av; (jf, et orakel); (jf, ha rike kilder å øse av).    
Være et plaster på såret – Jf, et plaster på såret; (jf, få noe som (et) plaster på såret). 
Være et rent barn (ved siden av noen) – Være betydelig yngre enn noen, (og derfor 
være mye mindre erfaren, kyndig el. sterk); (jf, ikke være tørr bak ørene (enda).  
Være et sjakktrekk – Jf, et sjakktrekk; (jf, ikke være noe sjakktrekk). 
Være et skoleeksempel – 1. Være et særlig klart eller typisk eksempel på noe 2. være 
helt etter retningslinjene, (for den beste fremgangsmåte); (jf, være helt etter boka). 
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Være et skritt i riktig retning / det er i alle fall et skritt i riktig retning – Være et 
stykke på vei; være en (liten) positiv forbedring; (jf, smake av fugl). 
Være et skår i gleden – Jf, et skår i gleden; (jf, få seg en kalddusj); (jf, skjære seg). 
Være et slag i ansiktet / trynet – 1. Være en grov (og uventet) fornærmelse el. 
krenkelse 2. være et stort nederlag el. overraskende tap; (jf et slag i ansiktet / trynet).  
Være et slag i lufta – Være et mislykket el. virkningsløst forsøk på endre el. 
gjennomføre noe; være et halvhjertet forsøk; (jf, noe er et slag i lufta). 
Være et spill for galleriet – Jf, et spill for galleriet; (jf, spille for galleriet). 
Være et spørsmål om liv og død – Være et avgjørende el. livsviktig spørsmål el. 
anliggende; (jf, nå får det bære eller briste); (jf, det er ikke liv / livet om å gjøre)  
Være et sterkt / sikkert kort – 1. Ha gode ferdigheter el. kunnskaper 2. være en sterk 
konkurrent el. sannsynlig vinner; (jf, ha alle trumfer på hånda).  
Være et stort barn / han er og blir et stort barn – Være svært barnslig, umoden el. 
naiv, (om en voksen person); (jf, ha beholdt barnet i seg). 
Være et stort spørsmålstegn – Stå helt uforstående overfor noe; ikke ha forstått noe 
som helst; være forvirret; (jf, se ut som et (eneste) stort spørsmålstegn). 
Være et strå hvassere (kvassere) – Være en tanke bedre; være litt dyktigere. 
Være et strå til stakken – Jf, dra sitt strå til stakken; (jf, et strå til stakken).   
Være et studium verdt – 1. Være grunn til å studere el. undersøke nærmere 2. være 
vel verd å se nøyere på; (jf, være en studie i noe); (jf, ta en kikk på noen / noe). 
Være et svart / mørkt kapitel – Være en ubehagelig sak el. hendelse som man gjerne 
skammer seg over; (jf, feie noe under teppet); (jf, ha svin på skogen). 
Være et svin til å ta seg betalt – Være rå el. ublu i sine betalingskrav; (jf, et svin). 
Være et syn for guder – Jf, et syn for guder; (jf, være noe av guds nåde). 
Være et troll / han er et ordentlig troll – Være direkte slem el. ondskapsfull; (jf, et 
troll); (jf, et troll av en kjerring); (jf, være den rene trolldom).  
Være et tveegget sverd – Jf, et tveegget sverd; (jf, svinge øksa); (jf, hogge i). 
Være et ubeskrevet blad – 1. Være ung og uerfaren 2. være ukjent, fordi man ennå 
ikke har markert seg faglig el. fått vist sine evner el. dyktighet. 
Være et vindu mot verden / skolefjernsyn ble tidlig et vindu mot verden – Være noe 
som gjør noe synlig el. tilgjengelig; (jf, komme til syne); (jf, komme for en dag).  
Være et åpent spørsmål / det er et åpent spørsmål hva som skje med bygget – Ikke 
være avgjort; være uvisst; ikke være klart enda; (jf, klø seg i hodet). 
Være ett fett / for meg er dette ett fett – Være det samme; ikke bety noe, (hva man 
gjør el. velger); (jf, det / noe er ett fett); (jf, det spiller ingen rolle). 
Være etter boka – Være nøyaktig som det bør være el. foregå; være el. gjøres som 
etter en tenkt lærebok, instruks el. forskrift; (jf, være (helt) skolebok). 
Være etter noens hjerte – Være helt etter noens smak el. ønske; være i 
overensstemmelser med noens følelser, idéer, forestillinger el. interesser.          
Være etter noens smak / formen på taket er helt etter min smak – Være i 
overensstemmelse med det noen synes er riktig el. vakkert; (jf, falle i smak).  
Være etterpåklok / det er lett å være etterpåklok – Brukes om det å etterpå vite så 
inderlig godt hva som burde vært gjort el. sagt; (jf, i etterpåklokskapens navn / lys). 
Være fabelaktig – 1. Som hører hjemme i en fabel; virke oppdiktet 2. være utrolig 
(god); være fantastisk; være fenomenal 3. være veldig, særdeles, (flink, god el. stor).  
Være fadder til noe – Være opphavsmann el. ansvarlig for å frembringe noe 
(bestemt); (jf, en fadder); (jf, stå i spissen for noe); (jf, trekke i trådene). 
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Være fair (eng) – 1. Være etter redelige og rettferdige regler; virke korrekt el. rimelig 
2. oppføre seg redelig el. rettferdig; (jf, sove de rettferdiges søvn).   
Være familiens sorte får – Være en person som ikke lever opp til familiens normer og 
forventninger; være som den bringer skam over familien; (jf, et sort får). 
Være fandenivoldsk – Være løssluppen, vill el. uregjerlig; trosse vanlige regler.  
Være fare på ferde / det er fare på ferde om feberen øker – Være fare for at noe 
risikofylt el. uheldig vil inntreffe; (jf, være ugler i mosen); (jf, spille høyt spill). 
Være fargeløs – 1. Være gjennomsiktig el. uten farge; være blass 2. være kjedelig el. 
uinteressant, (om person); være uten særpreg el. livlighet; (jf, miste gløden). 
Være fasiten – 1. Være svaret el. konklusjonen 2. være det eneste rette (å gjøre). 
Være fast i fisken – 1. Ha faste muskler og en godt trent kropp 2. ha en fast vilje el. en 
aktiv holdning; (jf, være løs i fisken); (jf, være slapp i fisken). 
Være fast inventar – 1. Være fast deltager el. tilstedeværende, (som har vært det 
lenge) 2. være hyppig gjest; (jf, en stamgjest); (jf en ubedt gjest).   
Være fast takst / det er fast takst at hun stikker innom – Være en vane; være fast regel. 
Være fattig i ånden – 1. Være ydmyk (i sin tro på en gud) 2. være dårlig utstyrt med 
forstand; være enfoldig; (jf, ikke ha mye mellom ørene); (jf, ikke ha vett for fem øre).   
Være fattig på gods og gull – Ha lite penger; mangle formue el. eiendom.  
Være fattig som en kirkerotte – Være svært fattig, og knapt dekke daglige behov.  
Være fattig som en lus – Jf, være fattig som en kirkerotte; (jf, en fattiglus). 
Være fed up (eng) (av noe) – Være lei noe; ha fått mer enn nok av noe.   
Være feit som en gris – Være svært tjukk og feit; (jf, se ut som en julegris).   
Være femte hjul på vogna – Være overflødig el. sjenerende; være uønsket; (f eks. i 
forbindelse med et kjærlighetsforhold); (jf, føle seg som / bli / være osv.). 
Være ferdig / direktøren er ferdig (3) – 1. Ha fullført noe 2. være utslitt el. helt 
utmattet 3. ha utspilt sin rolle; (jf, være ute av dansen); (jf, være passé). 
Være ferdig mann / han er ferdig mann – 1. Være døende (mann) 2. være helt uslitt el. 
gåen, (jf, en slagen mann); (jf, ikke være mange sure sild verdt). 
Være ferdig med noen – Ikke ville ha noe mer med en bestemt person å gjøre; ha fått 
nok av noen; (jf, ikke ville se noen for sine øyne (mer); (jf, ha fått nok av noen / noe). 
Være ferdig som en sviske – Være utslått el. fortapt; (jf, en taper); (jf, være ute av 
dansen); (jf, en sviske); (jf, være borte som en sviske).  
Være fiendtlig stemt mot noen – Ha motvilje mot noen; (jf, være stemt for noe). 
Være fiks ferdig – 1. Være helt ferdig; være fullført 2. være forberedt; være klar. 
Være fin i farta / farten – Være beruset; ha fått for mye alkohol; (jf, være påseilet). 
Være fin i kanten – 1. Være helt ut som det kan forlanges; være helt utmerket 2. være 
fjollete, fornem el. kresen; (jf, være frynsete i kanten); (jf, ikke være helt fin i kanten). 
Være fin og fjong – Være flott av utseende; være fin; være elegant i klesveien.  
Være fin på det – Være snobbete; føle seg bedre el. sosialt høyere enn andre; (jf, være 
stor på det); (jf, snakke fint); (jf, komme høyt på strå). 
Være fin på hånden – Være nøyaktig; gjøre noe på en forsiktig måte; (jf, være lett på 
labben); (jf, være flink med hendene); (jf, med stø hånd). 
Være fingernem / fingerferdig – Være flink og rask til å arbeide med fingre og 
hender; (jf, være netthendt); (jf, ha et godt håndlag). 
Være firkantet – 1. Ha fire kanter el. sider 2. være bred og undersetsig, (om person) 3. 
være lite smidig el. fleksibel; være stiv; (om person el. bestemmelse), (jf, være 
stivbeint) 4. være skjematisk el. unyansert; (jf, en firkantet oppfatning). 
Være fisefin – Være tilgjort fin; være fornem; (jf, være tertefin); (jf, være fin på det). 
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Være fit for fight (eng) – Være klar til kamp el. innsats; være velopplagt og godt 
forberedt, (psykisk og fysisk); (jf, kaste hansken (til noen)).  
Være fjellstø / fjellstøtt / stå fjellstøtt (2) – 1. Være sikker el. trygg; være urokkelig el. 
pålitelig 2. beherske noe svært godt; lykkes, (også om nedslaget i skihopp).  
Være fjern – 1. Være åndsfraværende el. tankespredt 2. være sterkt påvirket av 
rusmidler; (jf, ikke ha den fjerneste formening); (jf, fra fjern og nær). 
Være flasket opp med noe / hun er flasket opp med klassisk musikk – Være fostret 
opp med noe; være tilvent noe fra fødselen; (jf, fra barnsben av). 
Være flat som en fjøl – Være flatbrystet (kvinne); ha små bryster el. pupper. 
Være flat som en pannekake / hele grenda er flat som en pannekake – 1. Være helt 
flat, (om terreng og gjenstander) 2. jf, være flat som en fjøl. 
Være flink med hendene – Være en dyktig håndarbeider; være flink i arbeid el. 
hobbyer som utføres med hendene, (f eks. snekre, brodere el. modellere).  
Være flink til å ordlegge seg – Være god til å skildre noe i ord el. finne de rette ord; 
være flink til å formulere el. uttrykke seg; (jf, være god til å snakke for seg). 
Være flintskallet – Være helt skallet; være uten hår på hodet. 
Være flittig som en bie – Jf, være flittig som em maur; (jf, jevnt og trutt). 
Være flittig som en maur – Være svært flittig el. iherdig; være ivrig opptatt av sitt 
arbeid; (jf, være en maur til å arbeide); (jf, en modig maur).  
Være flue på veggen – Jf, være en flue på veggen; (jf, ikke gjøre en flue fortred). 
Være flåkjeftet – Være uvøren i munnen; være storkjeftet; (jf; være løsmunnet).  
Være folk / nå får du være folk – Jf, oppføre seg som folk; (jf, folke seg). 
Være for god for denne verden – Brukes for å beskrive et spesielt godt el. edelt 
menneske; (jf, være eiegod); (jf, en engel); (jf, være god som gull). 
Være for godt til å være sant – Være mye bedre enn man torde håpe på; nesten ikke 
være til å tro; (jf, ikke tro sine egne øyne / ører); (jf, slå en plate).  
Være for grovt / dette er for grovt (1) – 1. Være for drøyt el. urimelig; være å gå for 
langt 2. være langt unna sannheten; (jf, nei, nå får det være nok). 
Være for hånden – Være til rådighet el. i nærheten; være innen rekkevidde, (og lett å 
gripe til); (jf, gå noen til hende); (jf, ha noe på rede hånd). 
Være for ingenting å regne / det rene ingenting – Være svært lite; være helt 
ubetydelig; (jf, som ingenting); (jf, ikke for ingenting); (jf, et null). 
Være for lommerusk å regne – Være bare småtteri, (oftest om penger). 
Være for mye av det gode – Jf, bli / være for mye av det gode; (jf, godt som gull). 
Være for nedadgående – 1. Være på tur nedover, (f eks. bussen) 2. være i ferd med å 
svekkes; dabbe av; (f eks. formen); (jf, det går ned ad bakke (for / med noen / noe)). 
Være forankret i noe – 1. Være gjort fast i noe 2. være grunnfestet i noe; ha røtter i 
noe; (f eks. en bestemt oppfatning el. fenomen); (jf, være rotekte). 
Være forfinet – Være fornem el. overklassepreget; (jf, være fin på det).  
Være forfulgt av uhell / uflaks – Stadig være utsatt for uhell; stadig ha uflaks; (jf, en 
ulykkesfugl); (jf, en ulykke kommer sjelden alene); (jf, risikere liv og lemmer). 
Være forgapt i noen – Være forelsket i noen; være inntatt i noen; (jf, forgape seg i n.). 
Være forkjemper for noe – Være en person som arbeider ivrig (og entusiastisk) for en 
bestemt sak; (jf, gå helhjertet inn for noe); (jf, ofre seg for noen / noe). 
Være forlatt av gud og mennesker – Føle seg fullstendig alene og forlatt. 
Være forlovet med noen / noe – 1. Ha gitt noen løfte om ekteskap 2. være svært 
opptatt av noen / noe; bruke mye tid på noen / noe, (f eks. jobben) 3. være svært lojal 
overfor noen / noe, (f eks. partiet), (ofte ironisk); (jf, ha sans for noe). 
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Være forskrudd – Avvike fra det normale så det virker sært el. unaturlig; være rar el. 
sprø; (også, ha forskrudde meninger); (jf, være fra vettet). 
Være forsteinet – 1. Ha blitt omdannet til stein 2. ha holdt opp å utvikle seg; være 
uimottagelig for påvirkning utenfra, (om person); (jf, være helt forstokket).  
Være fortapt – 1. Være gjenstand for moralsk el. sosial undergang 2. være uten sjanse 
til å vinne el. gjøre seg gjeldende 3. være redningsløst forelsket. 
Være forut for sin tid – Være lenger fremme i utviklingen enn samtiden; være mer 
nyskapende, fremsynt, visjonær enn den alminnelige utvikling. 
Være forutinntatt – Ha dannet seg en mening på forhånd, (og derfor ikke være 
uhildet); være fordomsfull; (jf, skue hunden på hårene). 
Være fra en annen planet – 1. Være el. tenke helt annerledes; ha fullstendig ulik 
oppfatning, (sammenlignet med de andre el. det som er vanlig) 2. være utrolig mye 
bedre el. flinkere, (enn dem / det man kan sammenligne med).  
Være fra sans og samling – 1. Være sprø el. vanvittig 2. være ute av stand til å tenke 
el. oppfatte klart; (jf, gå fra sans og samling); (jf, (komme til sans og samling); (jf, 
drikke seg fra sans og samling); (jf, ha den sjette sans). 
Være fra seg av skrekk – Være forferdelig redd; være vettskremt; (jf, stå lammet av-).    
Være fra vettet / er du fra vettet – 1. Være gal, skjør el. forrykt 2. være vanvittig el. 
dumdristig; (jf, være (gått) fra forstanden); (jf, snakke som man har forstand til).   
Være fra øverste hylle / scoringen var en perle fra øverste hylle – Være av høy 
kvalitet; være helt utenom det vanlige; (jf, av første skuff / skuffe). 
Være fredet – 1. Være beskyttet ved lov el. forskrift. 2. være unntatt for kritikk el. 
angrep, (f. eks en politiker) 3. være fritatt for inngrep el. forandring, (f.eks. en bygn.). 
Være frekk og freidig – Være dristig, frimodig el. pågående; (jf en frekkas). 
Være frekkere enn flatlusa – 1. Være uhørt frekk el. uforskammet; ta seg friheter 2. 
ikke sky noe middel, (f eks. i handel); (jf, en frekkhet uten grenser). 
Være frelst på noe – Jf, være helt frelst på noe; (jf, være bitt av noe). 
Være fremadstormende – Være pågående og suksessrik; ha fremgang. 
Være frempå / han er stadig frempå med fintene sine (2) – 1. Være aktiv el. pågående 
2. være frekk el. freidig; (jf, slå frempå om noe); (jf, holde seg frempå). 
Være fremtidsmusikk / dette er bare fremtidsmusikk – Jf, en fremtidsmusikk.  
Være fresk / hun er en skikkelig fresk jente (1) – 1. Være livsglad og livat 2. være 
uvøren, djerv el. dristig; (jf, en rabagast); (jf, begynne på ny frisk).  
Være fri og frank – Være ubundet; ikke være i et fast kjæresteforhold; (jf, være ledig 
på torget); (jf, være ungkar og spellemann); (jf, en ungkarskvinne). 
Være fri som fuglen – Jf, kjenne seg fri som fuglen; (jf, være fri og frank). 
Være frimerke på noen – Jf, sette frimerke på noen; (jf, holde nullen). 
Være frisk i frasparket – 1. Ha kraftige fraspark, (skøyter) 2. ta kraftig i; bruke harde 
ord; ikke legge noe imellom; (jf, være hardtslående); (jf, bruke sterke ord). 
Være frisk og rask – Være i fin form; ikke være det minste syk; (jf, frisk som en fisk).  
Være frisk på levra / det er jente som er frisk på levra – 1. Være uredd el. uforferdet, 
(jf, snakke rett fra levra) 2. være kvikk, livlig el. livslysten; (jf, det søte liv). 
Være frisk som en fisk – Være sunn og frisk, (fysisk og psykisk); være velopplagt og 
i fin form; slett ikke være syk, (som noen tror); (jf, være frisk og rask).  
Være fritt fram for noen / noe – 1. Alle kan trå frem el. ta for seg 2. være tilrettelagt 
for noen / noe; være gitt klarsignal for noen / noe; (jf, få / ha frie hender (til noe)). 
Være fritt vilt / kvinner er fritt vilt på Tahrir - plassen – Være uten beskyttelse; være 
svært utsatt; (jf, føle seg som jaget vilt); (jf, ta seg den frihet (å gjøre / si noe)). 
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Være frittalende – Si sin (oppriktige) mening; være åpenhjertig el. meddelsom. 
Være from som et lam – Være mild, snill og elskverdig; være ydmyk og saktmodig. 
Være fruktbar / dagens debatt var svært fruktbar (3) – 1. Gi gode avlinger 2. være i 
stand til å få barn el. unger; være fertil 3. gi godt resultat; være utbytterik el. nyttig.   
Være frynset i kantene – 1. Være tjafsete i kantene, (f eks. en duk) 2. være moralsk 
tvilsom; ikke være helt hederlig; (jf, ikke være helt fin i kanten). 
Være fuktig / festen ble skikkelig fuktig (2) – 1. Være litt våt el. klam 2. være preget 
av rikelig inntak av alkohol 3. være drikkfeldig; (jf, være litt fuktig av seg). 
Være full av faen / fanden / hun er full av faen – Være en ondsinnet el. utspekulert 
person; stadig si el. finne på ubehagelige ting; (jf, et hespetre). 
Være full av futt / det er jente som full av futt i (1) – 1. Være full el. energi el. 
livlighet; være fyrrig 2. ha mye fres el. boblende kullsyre i seg, (drikke). 
Være full av krutt – Værer fyrrig el. energisk; (jf, spare på kruttet); (jf, holde kruttet 
tørt); (jf, skyte med løskrutt); (jf, ikke ha funnet opp kruttet). 
Være full av spillopper – Stadig finne på morsomheter el. skøyerstreker; (jf, en 
spilloppmaker); (jf, lage spillopper); (jf en skøyerfant). 
Være full kar igjen – Være frisk el. helt sprek igjen, (og kunne arbeide som før), (om 
gutt el. mann); (jf, det koster å være kar); (jf, være kar for / om noe). 
Være full rulle / nå er det er full rulle for håndballjentene – Være full fart el. fres; 
være hektisk aktivitet; være mye å gjøre; gå for fullt; (jf, full rulle). 
Være full som en alke – Være sterkt beruset av alkohol, (og ha vaggende gange). 
Være full som et svin – Jf, være full som en alke; (jf, være dritings); (jf, et svin). 
Være fullblods (noe) / han er fullblods republikaner (2) – 1. Være ekte el. ren rase, (f 
eks. hest) 2. være noe helhjertet, uforbeholden el. fullt ut; (jf, helt og holdent). 
Være fylt til randen / fryselagrene er fylt til randen av kjøtt – Være helt full el. fylt 
opp; være stappfull; (jf, være på randen av noe); (jf, være breddfull av noe). 
Være fyr og flamme – Jf, bli / være fyr og flamme; (jf, fyre av kanonen). 
Være født med en sølvskje i munnen – Være født (inn) i en velstående familie; ha rike 
foreldre og lyse framtidsutsikter; (jf, være på den grønne gren); (jf, på solsiden). 
Være født med ski på beina – Være vokst opp med snø og ski; være flink på ski.  
Være født på solsiden – Jf, leve på livets solside; (jf, leve på skyggesiden). 
Være født under en heldig / lykkelig stjerne – Være heldig med alt man foretar seg el. 
er implisert i; (jf, en lykkestjerne); (jf, en lykkens pamfilius). 
Være føre var – Være påpasselig el. aktpågivende på forhånd, (så det ikke skjer noe 
uheldig el. uforutsett); (jf, det er for sent å snyte seg når nesen er borte). 
Være gal – 1. Være sindssyk 2. være vettløs; være fra seg 3. være vill el ustyrlig. 
Være gal etter noen / noe – Ha veldig lyst på noen / noe; være svært forelsket i noen. 
Være gal i hodet / jeg kan bli gal i hodet når jeg tenker på det (2) – 1. Være crazy el. 
forrykt, (jf, være klin kokos) 2. være sint el. opphisset; (jf, miste hodet). 
Være galimatias / svaret hun kom med var det rene galimatias (2) – 1. Være en 
meningsløs el. vanvittig tanke el. plan 2. være noe sludder, tullprat, vås el. vrøvl.  
Være galt det samme – Jf, det er galt det samme; (jf, komme ut på det samme). 
Være galt fatt / nå er det rent galt fatt med henne / er det noe galt fatt – Henge galt 
sammen; stå dårlig til; være dårlig bevendt (med noen / noe); (jf, være noe i veien). 
Være gammel i gamet – Være erfaren på (fag)område; (jf, være ny i gamet). 
Være gammel i tralten – Være erfaren i virksomheten; være godt kjent med 
forholdene (jf, den daglige / gamle tralten); (jf, ha mange år på baken). 
Være gammel og grå – Være gammel; være preget av alderen, (om noen / noe).  
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Være gammel og mett av dage – 1. Være livstrett; være gammel og uten noe særlig 
ønske om å leve videre 2. være utslitt, utbrukt el. avleggs, (noe); (jf, dø mett av dage).   
Være gammel som alle haugene – Være svært gammel; være eldgammel, (mest om 
ting); (jf, være av gammel / eldre dato); (jf, være over alle hauger). 
Være gammel som Metusalem – 1. Være gammel og avfeldig; være eldgammel, (om 
person) 2. være slitt og gammeldags (om ting) 3. være av gammel dato, (og lite 
aktuell), (f eks. en idé el. plan); (jf, gammel kjærlighet ruster ikke); (jf, Gamle – Erik).  
Være gangbar – Være vanlig; være anvendelig, gyldig el. akseptabel (i en sammenh.). 
Være gangbar mynt / dette utrykket er gangbar mynt (2) – 1. Ha gyldighet som 
betalingsmiddel 2. være gyldig, gjengs el. anerkjent som anvendelig el. brukelig.  
Være garvet – Ha lang erfaring og derfor ofte være hardfør og tåle mye; (jf, være 
herdet); (jf, være tykkhudet); (jf, være gammel i tralten). 
Være gefundenes fressen (ty) – 1. Være noe svært bra man har nytte av; være 
kjærkomment 2. være noe (negativt) som man kan godte seg over el. bruke i sine 
motargumenter; (jf, få blod på tann); (jf, få vann på mølla).   
Være gem (eng game) – Være grei, real el. sporty; (jf, en kjernekar). 
Være gem for noe / hun er alltid gem for en fest – Være opplagt på noe; være stemt 
for noe; være villig til å være med på noe; (jf, være med på leken). 
Være giftig – 1. Ha skadelig el. drepende virkning 2. jf, være giftig som en slange 3. 
være farlig for motstanderen; være dyktig til å score mål el. poeng.  
Være giftig som en slange – Være ondskapsfull, utspekulert el. spydig. 
Være giret / gira – 1. Være (høyt) oppskrudd, eksaltert el. hektisk 2. være kåt.   
Være giret / gira på noe – Være innstilt på noe; følge et fast spor mot noe. 
Være gjennomsyret av noe / hatet gjennomsyrer alt hun har skrevet / materialismen 
gjennomsyrer samfunnet – Være gjennomgripende; være totalt preget av noe; (ofte 
noe negativt el. uønsket); (jf, være noe tvers igjennom); (jf, være noe herk). 
Være gjort av godt stoff / han er gjort av godt stoff i den gutten – Ha godt to i seg; ha 
gode anlegg; (jf, vise hva man er bygd av); (jf, hun er ikke snau). 
Være gjort av stein / man skulle tro han var gjort av stein – Være / virke ufølsom, 
kald el. hard; (jf, ha et hjerte av stein); (jf, være stein død / steindød).  
Være gjort i en snarvending – Være fullført i en fart, uten bry; (jf, en snarvending).  
Være glad i flaska – Være drikkfeldig; misbruke alkohol; (jf, slå seg på flaska). 
Være glad som en fele – Jf, være glad som en lerke; (jf, være blid som en lerke). 
Være glad som en lerke – Være jublende glad; synge av glede; (jf, juble i vilden sky). 
Være glad til – Være glad for at man tross alt oppnådde litt; måtte si seg fornøyd; 
likevel være tilfreds, (med at det ikke gikk verre); (jf, redde stumpene). 
Være glatt (i fjeset) som en barnerumpe – 1. Være svært glatt og god å ta på 2. være 
helt uten rynker i ansiktet, (jf, helle / kaste / slå barnet ut med badevannet). 
Være glatt som en ål – 1. Være glatt og vanskelig å holde i grep 2. være vanskelig å få 
tak på; være unnvikende og vanskelig å diskutere med 3. være upålitelig. 
Være glatt som silke – Være svært glatt og godt å ta på; (jf, silke); (jf, det glatte lag). 
Være gledestrålende – Vise tegn på stor glede, (jf, stråle som en sol). 
Være glovarm – Være svært varm; være overopphetet; ha feber; (jf, være varm som 
en glo); (jf, bli het i toppen); (jf, smi mens jernet er varmt). 
Være god / dårlig butikk – Jf, gjøre butikk på noe; (jf, stenge butikken). 
Være god / riktig medisin – 1. Være det rette legemiddel 2. være det helt rette å gjøre; 
gi positiv effekt; (jf, treffe spikeren på hodet); (jf, treffe blink / midt i blinken). 
Være god av seg – Være snill og hjelpsom; (jf, ha et hjerte av gull).   
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Være god latin – Være en oppfatning, atferd el. fremgangsmåte som er allment 
akseptert el. regnes som riktig; (jf, det er / pleier å være god latin). 
Være god og rund – Være tjukk; være i godt hold; (jf, være godt i stand).   
Være god på bunnen – Være et godt menneske, innerst inne, (tross enkelte dårlige 
egenskaper el. dumme handlinger); (jf, når det kommer til stykket). 
Være god som gull – Være helt igjennom ærlig, trofast el. tiltalende; (jf, være tro som 
gull); (jf, ha et hjerte av gull); (jf, være godt som gull). 
Være god til å snakke for seg – Være dyktig til å fremme el. begrunne sine behov el. 
ønsker, (ofte i overkant); (jf, ha gode talegaver); (jf, ha ordet i sin makt).  
Være god tone – Være i samsvar vanlig høflighet el. oppførsel; (jf, takt og tone). 
Være gode busser – Være gode kamerater; gå godt sammen (med noen). 
Være godheten selv – Være et svært godt og velvillig menneske; være eiegod. 
Være godhjertet – Være snill, gavmild, el. hjelpsom; (jf, ha et hjerte av gull). 
Være godt / dårlig utstyrt fra naturens side – 1. Ha god el. sterk / dårlig el. svak fysikk 
2. være begavet el. intelligent / være mindre begavet el. intelligent; (jf, ha gode 
talegaver); (jf, en gave / gaver); (jf, være godt utrustet). 
Være godt forspent med noe / jeg er godt forspent med skrivesaker – Være godt 
utstyrt el. utrustet med noe; (jf, ha noe i rikt monn); (jf, vasse i noe). 
Være godt i stand – Være tjukk el. overvektig; (jf, være god og rund). 
Være godt skodd – 1. Ha gode el. egnede sko (på seg), (person el. hest) 2. ha gode 
dekk, (bilen) 3. være godt utrustet (mentalt) 4. være godt kvalifisert el. forberedt. 
Være godt skåret / vel skåren for tungebåndet – 1. Være meget veltalende el. 
slagferdig; ha lett for å uttrykke seg 2. være pratsom el. snakkesalig. 
Være godt som gull – Være veldig bra; tilfredsstille kravet; holde i massevis; (jf, være 
god som gull); (jf, være gull verdt); (jf, det er ikke gull alt som glimrer). 
Være godt til mote – Være i god sinnsstemning; se lyst på situasjonen; (jf, være ved 
godt mot); (jf, være ille til mote); (jf, ha en lys fremtid). 
Være godt to i noen / det er godt to i henne – Jf, ha godt to i seg. 
Være godt utrustet – 1. Ha godt med utstyr el. forsyninger, (f eks. til fjellturen) 2. ha 
spesielt bra fysikk el. utseende, (også, ha stor penis) 3. være begavet el. intelligent.  
Være godt vant – Leve under gode forhold; være vant til å ha god råd el. suksess. 
Være godt voksen – 1. Være godt over ungdomsalderen 2. begynne å bli eldre; (jf, 
være oppgaven voksen); (jf, være bare guttungen); (jf, være bare barnet).  
Være godtroende – Være tillitsfull overfor andre, og (naivt) tro på hva de sier; ikke 
stille spørsmålstegn ved noe; (jf, bite på noe); (jf, sluke noe rått). 
Være gram i hu – Være vred el. forbitret; være i dårlig humør; (jf, med velberådd hu).  
Være grei skuring – Jf, det er grei skuring; (jf, (være lett som fot i hose). 
Være grepet ut av det blå / den blå luft – Jf, være grepet ut av luften. 
Være grepet ut av luften – Være uten grunnlag i virkeligheten; være rent oppspinn; 
(jf, ta / gripe noe ut av løse luften); (jf, ikke være grepet ut av luften).    
Være grov i munnen / kjeften – 1. Bruke et ukultivert språk, plumpe uttrykk el. 
skjellsord 2. bruke et usedelig el. drøyt språk, (på kanten); banne mye.  
Være grønn – Være fersk, ung el. uerfaren, (på et område); (jf, ikke være tørr bak 
ørene); (jf, i noens grønne ungdom); (jf, være på den grønne gren). 
Være grønn av misunnelse – Jf, bli / være grønn av misunnelse; (jf, bli blå for noe). 
Være gråten nær – Være like ved å begynne å gråte; (jf, ha gråten i halsen).  
Være gudsjammerlig dårlig – Være forferdelig dårlig; være elendig.   
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Være gull verdt / opplysningen er gull verdt – Være svært verdifull el. nyttig; være til 
uunnværlig hjelp; (jf, være verd / verdt sin vekt i gull); (jf, gullet mitt). 
Være gåtefull – Være vanskelig å forstå; være dunkel, uforklarlig el. mystisk. 
Være halsløs (gjerning) – Være risikabel el. ubesindig; være dumdristig. 
Være happy (eng) – 1. Være glad el. lykkelig 2. være fornøyd el. tilfreds 3. være 
beruset; (jf, en happy ending); (jf, være i det gode hjørnet). 
Være hard i klypa – 1. Jf, være sterk i klypene 2. behandle noen / noe tøft el. hardt. 
Være hard i magen – Ha hard avføring; (jf, være løs i magen); (jf, en harding). 
Være hard kost / denne påstanden er hard kost – Være vanskelig å godta el. fordøye; 
føles urettferdig; (jf, være tung kost); (jf, være uvant kost). 
Være hard på flaska – Være drikkfeldig; misbruke alkohol; (jf, kikke dypt i glasset). 
Være hard som bein – Jf, være hard som flint; (jf, være beinhard). 
Være hard som flint / denne osten er hard som flint – Være svært hard; være 
steinhard; (jf, fly i flint); (jf, sette hardt mot hardt). 
Være hard å fordøye / kritikken er hard å fordøye – Være vanskelig å tåle el. godta. 
Være hardfør – Være sterk el. motstandsdyktig nok til å tåle motgang, belastninger el. 
vanskelige betingelser; (jf, ha sterk rygg); (jf, tåle en støyt). 
Være hardhendt / tannlegen var temmelig hardhendt (1) – 1. Være (for) hard på 
hånden 2. være uvøren el. hensynsløs (i sin fremgangsmåte); treffe drastiske tiltak, (jf, 
med hard hånd); (jf, den ene hånd(en) vet ikke hva den andre gjør).   
Være hardhjertet – Være ufølsom el. ubarmhjertig; ikke kjenne el. vise medfølelse el. 
medlidenhet; (jf, ha et hjerte av stein); (jf, være bløthjertet). 
Være hardhudet – 1. Være upåvirkelig av motgang, kritikk el. psykisk press 2. tåle 
mye smerte el. fysisk ubehag; (jf, være tykkhudet); (jf, være kaldblodig). 
Være hardkokt / amerikansk tv er en hardkokt bransje (3) – 1. Være kokt så lenge at 
også plommen i egget har stivnet 2. ha en hard og tøff fasade, og ikke lett la seg 
påvirke følelsesmessig, (særlig om mann) 3. ha et barskt og usentimentalt preg.    
Være hardnakket – 1. Være ubøyelig, urokkelig, el. sta 2. være iherdig el. utholdende 
(f eks. motstand) 3. være gjenstridig el. ugjendrivelig (f eks. rykte el. sykdom).   
Være hardtslående / USA har en hardtslående journalistikk (2) – 1. Som kan slå med 
stor kraft, (f eks. en tennisspiller) 2. ha en svært direkte og pågående fremgangsmåte 
el. fremtoning; (jf, være hardhendt); (jf, være hardfør); (jf, være hardhudet). 
Være harry – 1. Være vulgær el. udannet; ha dårlig smak, (jf, være helt Johan) 2. være 
smakløst el. simpelt; være umoderne el. avleggs, (om gjenstand). 
Være hederskronet / det hederskronte Orkdal landsgymnas – Være ansett og verdsatt 
pga. gode egenskaper el. tidligere bedrifter; være ærverdig; være gammel og god. 
Være heidundrende forbannet – Være voldsomt el. durabelig sint; (også, en 
heidundrende fest); (jf, bli / være fly forbannet); (jf, slå hælene / hæla i taket).  
Være heit på grøten / syklisten var vel heit på grøten og gikk tom for krefter – Være 
svært ivrig og pågående, (ofte for ivrig); (brukes også om seksuelle tilnærmelser). 
Være hektet / hekta på noe – 1. Være sterkt engasjert i noe; være lidenskapelig opptatt 
av noe 2. være avhengig av noe vanedannende el. avhengighetsskapende.  
Være hel ved – 1. Være et helt trestykke uten sammenføyninger, (f eks. en bordplate) 
2. være tvers igjennom solid el. redelig 3. være uklanderlig el. av høy standard.  
Være helbom / skiskytternes VM-oppkjøring var helbom – Jf, en helbom / helbom. 
Være helfrelst / hun er en helfrelst jazztilhenger (2) – 1. Være helt overbevist el. 
urokkelig, (i troen på el. støtten til noe) 2. være lidenskapelig tilhenger, (av noe). 
Være hell i uhell – Jf, hell i uhell; (jf, lykken var bedre enn forstanden). 
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Være helstøpt – 1. Være støpt el. fremstilt i ett stykke, (og dermed sterkere) 2. være 
harmonisk og gjennomført solid, (om person) 3. være fullendt og harmonisk, (f eks. 
om kunstverk); (jf, tåle en støyt / trøkk; (jf, være støpt i samme form). 
Være helsvart / landslaget hadde en helsvart dag – Være fullstendig håpløst; være 
uten lyspunkter; (jf, være svarte natta); (jf, svartmale noe). 
Være helt bak mål / beslutningen er helt bak mål (1) – 1. Være idiotisk, latterlig el. 
meningsløst 2. være dum el. idiotisk (om person); (jf, skyte over mål / målet). 
Være helt blank – 1. Være helt uten kunnskaper om emnet el. spørsmålet 2. ikke 
huske noe om noe bestemt; (jf, stå på bar bakke); (jf, ikke huske fra nese til munn). 
Være helt borte – 1. Være totalt vekk, (gjenstand) 2. ikke være mentalt til stede; 
forsvinne inn i seg selv; drømme seg vekk; (jf, forsvinne som dugg for sol). 
Være helt borti natta – Være uriktig el. feilaktig; være fullstendig meningsløst. 
Være helt borti veggene / hampen / natta – Jf, være borti staur og vegger.  
Være helt bortreist – Jf, være bortreist; (også, se helt bortreist ut). 
Være helt forstokket – 1. Være uforbederlig; være forherdet 2. være stri el. ubøyelig; 
være urokkelig i sin oppfatning av noe; (også, en forstokket oppfatning). 
Være helt fra seg – Være brakt ut av fatning; være svært sjokkert, forvirret, oppglødd 
el. opphisset; (jf, bli / være helt ute av seg); (jf, være fra seg av skrekk).  
Være helt frelst (på noe) – Være (blitt) entusiastisk tilhenger (av noe). 
Være helt fremme i skoene / her må man være helt fremme i skoene (1) – 1. Være 
oppmerksom, handlekraftig og energisk 2. være fremst i utviklingen. 
Være helt gresk (for noen) – Jf, det / noe er gresk for meg; (jf, god latin). 
Være helt gåen – 1. Være utmattet el. utslitt (fysisk) 2. være spent el. overnervøs; (jf, 
være helt skutt); (jf, være på felgen); (jf, ikke om det gjaldt livet). 
Være helt himmelsk – 1. Være noe som gir legemlig el. sjelelig velvære 2. være 
vidunderlig; smake helt herlig, (jf, et himmelsk måltid). 
Være helt høl i huet / hull i hodet / det er helt høl i hue rive det fine huset – Være 
tåpelig el. idiotisk; (jf, være helt bort i natta); (jf, ikke skjønne seg på noe). 
Være helt i det blå – Være svært usikkert; være aktuelt langt inn i fremtiden; ikke 
være endelig bestemt; (jf, i det blå); (jf, ut i det blå).  
Være helt i hundre – Være svert ivrig; være meget oppsatt på noe. 
Være helt i ørska – Være helt forvirret el. omtåket; være åndsfraværende. 
Være helt Johan / Nils – Brukes (som slang) om noen / noe som er bondsk, ukult el. 
uintelligent; være teit el. treg; være dumt, dårlig el. umoderne; (jf, være harry).   
Være helt kake – Være helt utkjørt el. utkjast; (jf, ta kaka); (jf, mele sin egen kake).  
Være helt kanon – 1. Være veldig bra; være flott el. ypperlig; være kjempefint, (jf, 
være kanonbra); 2. være sterkt beruset; være sørpe full, (jf, være kanon full). 
Være helt ko-ko – Være toskete, helt gal el. sprø; (jf, være klin kokos). 
Være helt konge – 1. Være helt topp el. førsteklasses; være alle tiders 2. være suveren 
el. helt overlegen; (jf, en konge / konge); (jf, være konge for en dag). 
Være helt korka / si meg er du helt korka – Være dum; ikke skjønne noen ting; være 
helt teit; (jf, være korka dum); (jf, ha lite vett i skallen). 
Være helt nede i kjelleren – 1. Være helt nede i underste etasje 2. være langt nede 
mentalt 3. måtte ta ut sine siste krefter, (særlig i idrett); (jf, gå helt i kjelleren). 
Være helt nils – Være tufsete; være idiotisk el. dum; (jf være helt korka). 
Være helt opp under taket – Være svært oppstemt el. oppglødd; (jf, holde på å gå 
gjennom taket); (jf, slå hælene / hæla i taket); (sveve høyt). 
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Være helt oppe i skyene – Være svært begeistret el. lykkelig; (jf, være i den sjuende 
himmel); (jf, sveve på en lyserød / rosa sky); (jf, sveve oppe i skyene). 
Være helt opphengt i noe / hun er helt opphengt i den digitale verden (2) – 1. Ha 
svært mye å gjøre; være preget av travelhet 2. være oppslukt av noe. 
Være helt over seg – Være opprømt, begeistret el. overlykkelig, (f eks. over gaven). 
Være helt propell / barnebarnet mitt er helt propell – Være svært aktiv; være i stadig 
bevegelse el. i farten; ikke kunne sitte i ro lenge av gangen. 
Være helt pumpa / jeg er helt pumpa etter den harde treningsøkta – Være helt tom; 
være utslitt el. utmattet; (jf, være på felgen); (jf, være helt gåen). 
Være helt på bærtur – Være utenfor sitt naturlige område; ha mistet kontrollen. 
Være helt på bånn, (bunnen) – Være svært nedtrykt el. deprimert; (jf, være ute av 
seg); (jf, få snøret i bånn); (jf, være bånn); (jf, bånn i bøtta). 
Være helt på jordet – Være helt desorientert el. uvitende; være helt utafor; ta grundig 
feil; (jf, være ute på viddene); (jf, hverken vite att eller fram).  
Være helt på trynet / veiskiltingen i Oslo er helt på trynet – Være (aldeles) idiotisk, 
latterlig el. meningsløst; (jf, ikke henge på greip). 
Være helt på tuppa / tuppene – Være (svært) urolig el. nervøs; være stresset el. 
oppkavet; (jf, ha mye å stri med); (jf, ha sitt svare strev med noe). 
Være helt rå / keeperen vår er helt rå (1) – 1. Være virkelig god el. dyktig; være 
fenomenal 2. være tøff, stilig el. kul 3. jf, være rå; (også, en rå vits).  
Være helt rått / sistehoppet hans var helt rått – Være utrolig bra; være helt 
fenomenalt; (jf, sluke noe rått) (jf, le rått), (jf, være rå). 
Være helt skrapa – 1. Være blakk el. pengelens 2. være tynn el. avmagret. 
Være helt skutt – 1. Være segneferdig av trøtthet el. utmattelse 2. være voldsomt 
forelsket; (jf være helt gåen); (jf, ikke vite av seg); (jf, være helt bortreist). 
Være helt sprø – 1. Være fra vettet; være gal 2. gjøre mye rart; (jf, være sprø). 
Være helt texas – Være kaotisk; være preget av ville el. lovløse tilstander. 
Være helt tullerusk / er du helt tullerusk – Være tullete, gal el. helt vill.  
Være helt under båten – Være overraskende dårlig; ikke være på sitt vanlige nivå. 
Være helt utenfor / utafor – 1. Ikke være med; være helt i villrede, (jf, være helt på 
jorde) 2. ikke være i form; være trøtt el. uopplagt, (f. eks. tidlig på morgenen). 
Være helt vekk (i noe) – Være fullstendig oppslukt (av noe), (en aktivitet). 
Være helt vekk i noen – Være (dypt) forelsket i noen; (jf, være opp over ørene f.). 
Være helt vilt / dette er helt vilt – 1. Være helt fantastisk el. utrolig bra 2. være 
fullstendig meningsløst el. vanvittig; (jf, gå vilt for seg). 
Være heltemodig – Være modig el. uselvisk; være heroisk; opptre som en helt. 
Være hendig / en hendig koffert (2) – 1. Være flink med hendene; være nevenyttig el. 
netthendt 2. være lett å håndtere el. bruke; være praktisk; være lettvint.  
Være hendt / hendt til all slags arbeid – Være flink med hendene; ha godt håndlag. 
Være henfallen til noe – 1. Være avhengig av noe, (f eks. alkohol) 2. ha en særlig 
dårlig vane; (jf, være slave av noe); (jf, ha sitt å slite med). 
Være herdet – 1. Være gjort hard ved hurtig avkjøling etter oppvarming, (jern) 2. 
være sterk, hardfør el. motstandsdyktig (etter harde fysiske el. psykiske belastninger). 
Være herjet i ansiktet – Være furete el. grov i ansiktet; være merket av et hardt liv, slit 
el. motgang; (jf, se ut som han er tygd og spyttet ut igjen).  
Være herre i eget hus – 1. Ha makten over det (land)område man mener å ha krav på 
2. være fri og selvstendig; være den som bestemmer på sitt eget område. 



                                                               
 

611 

Være herre i huset – Være den som bestemmer el. rangerer høyest i en familie, 
institusjon el. annen gruppe; (jf, være sin egen herre). 
Være herre over noe – Kontrollere el. styre noe; kunne bestemme (over) noe; (jf, bli 
herre over noe); (jf, være sin egen herre); (jf, ha bukten og begge endene). 
Være herre over situasjonen – Mestre situasjonen; ha full kontroll el. styring; makte 
oppgaven; (jf, ikke være herre over seg selv); (jf, være herre i eget hus). 
Være hes som en ravn – Være svært hes; være skurvete i målet. 
Være hett mellom noen – Jf, det er hett mellom noen; (jf, tenne på noen). 
Være hevet over (all) tvil – Brukes for uttrykke at noe er helt sikkert; være garantert 
riktig; være utvilsomt; (jf, være så sikkert som amen i kirka). 
Være hevet over kritikk – Være helt feilfritt el. utmerket; være så dyktig el. bra at all 
kritikk vil være malplassert; (jf, en hellig ku); (jf, en helligbrøde).  
Være hevet over noe – 1. Være uforpliktet i forhold til noe; ikke bry seg om noe 2. jf, 
heve seg over noe; (jf, føle seg hevet over noen); (jf, ikke ta seg nær av noe). 
Være himmelfallen – Jf, bli / være himmelfallen; (jf, stå som fjetret).  
Være himmelropende / beslutningen er himmelropende tåpelig (2) – 1. Være 
innlysende urettferdig el. fryktelig 2. brukes forsterkende; utrolig; fantastisk. 
Være hinsides / forslaget var helt hinsides (2) – 1. Være på den andre el. motsatte 
siden, (jf, hinsides graven) 2. jf, være hinsides all fornuft; (jf, dette og hint).  
Være hinsides all fornuft – Være svært dumt, ufornuftig el. uforsvarlig. 
Være hipp som happ – Jf, det / noe er / kan være hipp som happ; (jf, komme ut på 
ett); (jf, ikke spille noen rolle); (jf, ikke ha noe å si). 
Være hippen etter / på noe – Være oppsatt på el. ivrig etter noe; (jf, være hypp på 
noe); (jf, være ute med snøret (etter noen / noe)). 
Være hissig på grøten – Være sterkt engasjert el. oppsatt på å få viljen sin, (også i 
seksuell sammenheng); (jf, gå som katten om den varme grøten). 
Være historisk sus over noe – Være så viktig, avgjørende el. ekstraordinært at det vil 
bli husket lenge; (jf, skrive historie); (jf, stå for historiens dom). 
Være hjemme i noe – Ha store kunnskaper om el. mye erfaring med noe, (faglig). 
Være hjemmegjort / hjemmestrikket (2) / hjemmesnekret (2) – 1. Være noe man har 
laget selv 2. se hjemmegjort ut; være klosset, uelegant el. primitivt.   
Være hjemsøkt av noen / noe – 1. Være rammet el. plaget av noe (stadig) 2. være 
oppsøkt av noen / noe i ond hensikt, (ofte et spøkelse el. en demon) 3. være utsatt for 
ødeleggelser el. forbrytelser av noen, (jf, en ubuden gjest). 
Være hjernen bak noe – 1. Være skaperen el. oppfinneren av noe 2. være den som 
planla noe, (positivt el. negativt); (jf, stå bak noen / noe). 
Være hjerteløs – Være kald, kynisk el. hensynsløs; være uten hjertelag.  
Være hjertensgod – Være tvers igjennom snill og god, (av karakter); (jf, være eiegod). 
Være hjerteskjærende – 1. Være dypt gripende, sørgelig el. tragisk 2. lyde høyt og 
gjennomtrengende, (jf, gå gjennom marg og bein); (jf, et krigshyl).  
Være hjertevarm – Vise varme el. oppriktige og hjertelige følelser. 
Være hjulbeint – Ha bein som går i en bue utover ved knærne; (jf, være kalvbeint). 
Være hogd i stein – Jf, hogd i stein; (jf, ikke være hogd i stein). 
Være hoppende glad – Være svært glad el. lykkelig; (jf, være ellevill). 
Være hoven – 1. Ha hovnet opp etter slag 2. være overlegen og nedlatende overfor 
andre; være arrogant; (også, en hoven mine); (jf, være blærete). 
Være hudløs – 1. Være uten hud 2. være svært nærtagende; være overfølsom. 
Være hundekald(t) / bikkjekald(t) – Være ufyselig kald(t); (jf, gå i hundene). 
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Være hurtig i avtrekket / på avtrekkeren – Jf, være rask på avtrekkeren; (jf, være sein i 
avtrekket); (jf, være rask / snar i vendingen); (jf, komme som et skudd).  
Være hurtig til bens – Være rask til å løpe; (jf, være lett til bens). 
Være hverdagskost – 1. Jf, en hverdagskost 2. være noe som gjøres el. forekommer 
med jevne mellomrom og som man (i dag) er vant til; (jf, ikke være hverdagskost). 
Være hvit / hvitglødende av raseri – Være eitrende sint; være fly forbannet.  
Være hvit som et laken – Være svært blek; være hvit i ansiktet, (f eks. syk el. redd). 
Være hvit som snø – 1. Være kritt hvitt 2. være likblek i ansiktet; (jf, være blek / hvit 
som en kalket vegg); (jf, være blek om nebbet). 
Være hypp på noen / noe – Ha lyst på noen / noe; være oppsatt på noe; (jf være 
hippen på / etter noe); (hypp – også, tilrop for å skynde på hesten). 
Være høl i hue – Jf, det / noe er høl i hue / hull i hodet; (jf, en tomskalle).  
Være høy i hatten – 1. (Føle seg og) vise seg overlegen 2. være viktig, arrogant el. 
storsnutet; (jf, være kjepphøy); (jf, ikke være høy i hatten).  
Være høy på pæra – Være overlegen, arrogant el. storsnutet; gå med nesen i sky. 
Være høy på seg selv – Være fornøyd med seg selv; være stolt el. kry; (jf, være 
kjepphøy); (jf, ha høye tanker om seg selv); (jf, være noe til kar). 
Være høyt og lavt / hun er høyt og lavt (1) – 1. Være over alt; fyke omkring; 
romstere, (f eks. en liten unge) 2. ha det travelt; ha mange ting å ordne med. 
Være høyt oppe – 1. Være i godt humør el. høy stemning, (evt. pga. alkohol) 2. være 
svært glad el. optimistisk; (jf, være langt nede); (jf, sveve høyt). 
Være høyt oppe og langt nede – Ha vekslende sinnsstemning; være lettbevegelig. 
Være høyt oppe på rangstigen – 1. Være høytstående i sosial verdighet 2. ha en høy 
stilling el. grad i forsvaret; (jf, de høyere sirkler); (jf, de brede lag (av folket)).  
Være høyt på strå – 1. Ha plass høyt oppe 2. være innflytelsesrik, rik, el. heldig, (og 
evt. oppføre seg overlegent); (jf, komme / være høyt på strå). 
Være høyt under taket / i dette styret er det høyt under taket – Være preget av vidsyn 
og toleranse; være rom for ulike meninger; (jf, ha stor takhøyde). 
Være håndfast – 1. Være preget av fasthet og kraft; være hardhendt, (om person el. 
handling) 2. være konkret, direkte el. tydelig, (f. eks. bevis).  
Være hårreisende – Være skremmende el. opprørende; gjøre noen sjokkert el. foraget; 
som får hårene til å reise seg; (jf, være galimatias); (jf, det er den rene galskap).  
Være hårsår – Være nærtagende; bli fornærmet for lite; ikke tåle det minste kritikk; 
(jf, være tynnhudet); (jf, være tykkhudet); (jf, ta til tårene). 
Være i / under anmarsj / en ny terrorbølge er under anmarsj (2) – 1. Nærme seg raskt; 
være på vei 2. være nær forestående; være under utvikling; (jf, være like om hjørnet). 
Være i alles munn – Bli snakket om av mange; være et svært aktuelt samtaleemne; (jf, 
være på alles lepper); (jf, gå fra munn til munn); (jf, slå seg selv på munnen). 
Være / bli / komme / stå i beit for noe / hun er aldri i beit for svar – Jf, i beit. 
Være i bakrus – Føle ettervirkningene etter en rus el. for stort alkoholkonsum. 
Være i begrep med / brudeparet er i begrep med å bytte ringer – Jf, stå i begrep med. 
Være i beknip – Jf, komme / være i beknip; (jf, ikke vite om man skal le eller gråte). 
Være i besittelse av noe / - i besittelse av en stor porsjon tålmodighet (2) – 1. Ha noe i 
sitt eie; være innehaver av noe 2. være utstyrt med noe; ha noe som egenskap el. evne.   
Være i bildet – Jf, være inne i bildet; (jf, komme inn i bildet). 
Være i boks / avtalen er i boks – Være gått i orden; være sikret; være avsluttet med 
hell; (jf, gå i boks); (jf, enhver er sin egen lykkes smed). 
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Være i bås med noen – 1. Være i lag med noen, (i lengre tid) 2. være i samme 
situasjon som noen; (jf, sette noen i bås); (jf, skjære alle over en kam). 
Være i de beste hender – Være i sikkerhet el. under god behandling hos kyndige el. 
vennlige mennesker; (jf, komme / være i gode hender). 
Være i den daglige / gamle tralten – Være i den samme ensformige el. rutinepregede 
virksomheten (som før); (jf, gå i den daglig / gamle tralten). 
Være i den skjønneste orden – 1. Være helt greit el. akseptabelt 2. være i full stand el. 
brukbar; (jf, alt i orden); (jf, gjøre rett og skjell for seg). 
Være i den syvende himmel / jeg er den syvende himmel når jeg har deg her – Være 
overordentlig lykkelig el. glad; være euforisk; (jf, sveve i skyene). 
Være i det blå – Jf, være helt i det blå; (jf, ut i det blå); (jf, en blåmandag). 
Være i det gode hjørnet – Være i godt humør; være i god stemning; (også f eks. det 
blide, muntre el. gavmilde hjørnet); (jf, snu godsiden til). 
Være i det lattermilde hjørnet – Være i latterhumør; le så det er vanskelig å holde opp.  
Være i det umulige hjørnet – Være i kjempeslag, og umulig å slå el. vinne over.    
Være i det vanskelige / vrange hjørnet – Være i dårlig humør; være kranglevoren. 
Være i draget – Jf, komme i draget; (jf, komme / være i siget). 
Være i drømmeland – 1. Være i søvnens rike; sove tungt 2. befinne seg i en 
fantasiverden el. idealverden; (jf, ha en livlig fantasi); (jf, en drømmer). 
Være i drøyeste laget – 1. Være vel stor; være litt for mye 2. være for grov el. frekk; 
være vel drastisk 3. være for kravstor; være for stiv, (forlangende el. pris).   
Være i dytten, (muntlig slang) – Være i støtet; være på offensiven; ha fremgang. 
Være i dårlig lune – Være i dårlig sinnsstemning el. humør; (jf, være i slett lune). 
Være i ekstase – 1. Være uimottagelig for påvirkning utenfra, (pga. rus el. hypnose) 2. 
være i en tilstand av stor nytelse, glede el. vill begeistring; (jf, være balstyrig). 
Være i emning – 1. Være i ferd med å bli til; holde på å ta form 2. være i ferd med å 
starte opp el. begynne; (jf, ta det første spadestikk (til noe)); (jf, gry av dag). 
Være i en annen verden – Være ukonsentrert el. drømmende; ikke følge med på det 
som forventes; (jf, som å komme til en annen verden); (jf, på en annen planet). 
Være i en egen klasse – Være mye bedre enn de andre, (i en kategori el. gruppe); (jf, 
stå i en klasse for seg); (jf, en vinner) (jf, en mester). 
Være i familiens skjød – Befinne seg i den omsorgsfulle og trygge familiekretsen. 
Være i faresonen / kvinner er særlig i faresonen for å få lungekreft (3) – 1. Risikere 
doble straffepoeng i bridge 2. oppholde seg et sted hvor det er farlig å ferdes, (f eks.  
pga. skyting) 3. være i en tilstand el. situasjon hvor noen / noe er særlig utsatt el. truet.   
Være i farten – 1. Være underveis; komme snart 2. mens man skynder seg; holde på.  
Være i farvannet – 1. Være i det nære sjøområdet 2. være i nærheten 3. være 
umiddelbart forestående; være i vente; (jf, være like om hjørnet). 
Være i ferd med – 1. Være beskjeftiget med; være i gang med 2. skulle til å (gjøre). 
Være i fiffen – Være i elegante klær el. i sin fineste stas; (jf, fiffen). 
Være i fokus – 1. Være i brennpunktet for linsen 2. jf, komme / være / stå i fokus. 
Være i forkant – Være fremst i utviklingen; holde seg à jour, orientert el. parat.  
Være i form – 1. Ha fysisk styrke og utholdenhet til yte en god sportsprestasjon 2. 
være i en velfungerende tilstand; være på toppen av sin yteevne; (jf, være i slag). 
Være i fritt fall / kursen er i fritt fall (2) – 1. Falle uhindret gjennom luften 2. synke 
drastisk el. ukontrollert i antall, verdi, omfang el. anseelse; være i rask nedgang. 
Være i full krigsmaling – 1. Være malt i ansiktet for krig, (indianer) 2. være sminket 
for selskap el. fest; ha brukt (vel) kraftig makeup; (jf, se ut som et (pyntet) juletre).  
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Være i full krigsmundur – 1. Være utstyrt for strid el. krig 2. være kledd i festantrekk; 
være i sin flotteste stas; (jf, være i full krigsmaling); (jf, se ut som en million). 
Være i full sving – Være godt i gang; ha holdt på en stund; (jf, være i sving).   
Være i full vigør – 1. Være i full aktivitet; være full av livskraft el. styrke 2. være i 
godt humør; være full av liv; (jf, være i sin beste alder); (jf, en humørspreder). 
Være i førersetet – 1. Sitte i bilens førersete 2. ha kommandoen el. styringen. 
Være i gjære – Være i ferd med å skje el. bli planlagt; være under oppseiling, (ofte 
noe muffens); (jf, være ugler i mosen); (jf, lukte lunta).  
Være i god form – 1. Være i god fysisk form, (treningsmessig) 2. være frisk, opplagt 
el. velfungerende; (jf, ha muskler (som) av stål); (jf, en treningsnarkoman).  
Være i god stand – Være i orden; være i god tilstand; fungere godt. 
Være i gode hender – Jf, komme / være i gode hender; (jf, gni seg i hendene). 
Være i godt hold – 1. Se godt ut, (med passe kjøtt på kroppen) 2. være fyldig el. 
lubben; (jf, være godt i stand); (jf, være rund og trivelig). 
Være i godt lune / godlune – Være i godt humør el. lett sinnsstemning. 
Være i grenseland – 1. Være i et område ved en landegrense 2. være i et 
mellomområde, (f eks. mellom poesi og prosa) el. i en litt ubestemmelig tilstand. 
Være i grøfta – Være langt nede, (økonomisk el. moralsk); (jf, være ute å kjøre); (jf, 
kjøre noe i grøfta); (jf, havne i rennesteinen); (jf, gå i hundene). 
Være i gå - på - humør – Være full av energi el. innsatsvilje; (jf, ha sisu). 
Være i harnisk – Jf, komme / ryke i harnisk; (jf, bli eitrende sint). 
Være i havsnød – 1. Være i fare for å forlise på havet 2. ha alvorlige problemer (med 
noe), (f eks. om et firma); (jf, gå nedenom og hjem); (jf, som en ku i havsnød). 
Være i hundre – Jf, være (helt) i hundre; (jf, hundre); (jf, nå er hundre og ett ute). 
Være i hælene på noen – Følge / komme like bak noen; forfølge noen; (jf, følge hakk i 
hæl på noen); (jf, ha fanden i hælene); (jf, slå hælene sammen). 
Være i ilden – 1. Være i ferd med å opptre el. gjennomføre en prøve 2. være utsatt for 
voldsomme angrep el. sentrum for nærgående oppmerksomhet; (jf, komme i ilden).  
Være i kanonform – 1. Være i svært god fysisk form 2. være svært opplagt; prestere 
på sitt beste; (jf, være helt kanon); (jf, som skutt ut av en kanon).  
Være klok som en ugle – Være en svært klok person; (jf, bli / være uglesett). 
Være i klørne på noen – Ufrivillig være i noens makt; være under noens kontroll el. 
dominans; (jf, lystre blindt); (jf, være i noens vold). 
Være i kongens klær – Tjenestegjøre som soldat; avtjene verneplikten (i det militære). 
Være i krigshumør – Være i krigslystent el. stridbart humør; være vrang el. 
kranglevoren; (jf, være i harnisk); (jf, en krigsmaling); (jf, gå i krig med noe).  
Være i lomma på noen / noe – Være helt avhengig av noen / noe; være i noens / noes 
makt; (jf, ha noen i lomma); (jf, grave dypt i lomma); (jf, stå med hendene i lomma). 
Være i lykkelige omstendigheter – Være gravid; vente barn; (jf, en lykkelig 
begivenhet); (jf, til all lykke); (jf, lykke på reisen). 
Være i lykkerus – Være svært lykkelig el. glad; være ør av lykke el. glede. 
Være i miskreditt – Ha dårlig ord på seg; (jf, komme i miskreditt). 
Være i nettoen – Være naken: ikke ha noen klær på kroppen; (jf, i Evas drakt).            
Være i noens / noes favn / i søvnens favn (2) – 1. Være omfavnet av noen / noe 2. 
være i en behagelig el. ubehagelig tilstand som synes å omslutte en; (jf, favne vidt). 
Være i noens brød – Være ansatt hos noen; (jf, tjene sitt brød); (jf, ha noen i sitt brød). 
Være i noens sko – Være i noens sted el. situasjon; (jf, ikke ville ha vært i hans sko). 
Være i noens vold – Være under noens herredømme; være i noens makt.  



                                                               
 

615 

Være i noens ånd – Jf, i noens ånd; (jf, det / noe er i noens ånd). 
Være i omstendigheter – Jf, være i lykkelige omstendigheter; (jf, et vidunderbarn). 
Være i panikkalderen – Være ugift kvinne godt over gifteferdig alder. 
Være i perlehumør – Være i strålende humør; være i kjempevigør; (jf, en perle). 
Være i rampelyset – Være gjenstand for stor offentlig oppmerksomhet; (jf, et 
rampelys); (jf, komme i rampelyset); (også, tre frem i rampelyset).  
Være i rute – 1. Komme til fastsatt tid; holde ruten 2. ha gjort unna arbeid i rett tid. 
Være i samme båt – 1. Være i samme (problemfylte el. utrygge) situasjon 2. ha felles 
interesse; (jf, vi er alle i samme båt). 
Være i samme gate – Være i samme kategori; være av samme slag; (jf, det ligger ikke 
i min gate); (jf, sette noen på gata); (jf, mannen i gata). 
Være i seng – Ha lagt seg; ha gått til sengs; (jf, sove på sitt grønne øre). 
Være i seng med fienden – 1. Ha inngått en allianse med fienden 2. brukes 
(spøkefullt) om å alliere seg med en konkurrent, en motstander el. noen det ikke 
forventes at man skal ha omgang med; (jf, to tyver på samme marked). 
Være i sig(et) – Ha kommet i gang; ha fått opp farten; være i ferd med å lykkes. 
Være i sin beste alder – Være voksen og velfungerende; være midt i yrkeslivet. 
Være i sin egen boble – Jf, leve i en / sin egen boble; (jf, være i en annen verden).  
Være i sin egen verden – Være distré el. ukonsentrert; tenke på noe annet enn det som 
sies el. foregår; (jf, være som en drøm); (jf, jeg kunne ikke / aldri drømme om). 
Være i sin fulle rett – Ha full adgang el. tillatelse til noe; være berettiget til noe; (jf, ha 
sitt på det tørre); (jf, komme til sin rett); (jf, ha noe på sin side).  
Være i sin stiveste puss – Være svært fint kledd; være i festantrekk; være stivpyntet. 
Være i sitt ess – 1. Være strålende opplagt; være i storform 2. være i sitt rette element. 
Være i sitt gamle jeg – Være (tilbake) i sin vanlige væremåte, med sine 
tilbøyeligheter el. holdninger; (jf, være den gode gamle). 
Være i sitt rette element – Være i sitt naturlige miljø; være under de forhold man 
trives best i; like seg; (jf, trives som fisken i vannet); (jf, ha det på g). 
Være i skammekroken – Jf, sette noen i skammekroken; (jf, en gapestokk). 
Være i skjønneste orden – 1. Være i førsteklasses stand; være tipp topp 2. være helt 
greit el. akseptabelt; (jf, ikke ha noe å sette fingeren på). 
Være i skuddet – Jf, komme / være i skuddet; (jf, være in (eng)). 
Være i skuddlinjen – 1. Befinne seg i et området det skytes 2. være utsatt for angrep, 
kritikk el. vurderinger; (jf, et skudd fra hoften); (jf, stå laglig til for hogg / hugg). 
Være i slag – 1. Være i god (fysisk) form 2. være opplagt; være i godt humør el. 
spirituell, (jf, være i form); (jf, være i sitt ess); (jf, være i støtet); (jf, være høyt oppe). 
Være i slett lune («jeg i slett lune, Morgenblad» (H W)) – Jf, være i dårlig lune. 
Være i splid med seg selv – 1. Ha en indre (personlig) konflikt 2. være innbyrdes 
uenig, (f eks. laget el. partiet); (jf, splitt og hersk / splitt og hersk - metoden).   
Være i stil med noe – Være på linje med noe; samsvare med noe; (jf, stå i stil med n.).  
Være i stiveste laget – 1. Være litt for stiv el. lite bøyelig 2. være for drøyt, frekt el. 
dyrt; (jf, et stivt stykke); (jf, være stiv som en pinne); (jf, gå over stokk og stein). 
Være i stormvær – Jf, et stormvær; (jf, ri stormen av); (jf, ta noen med storm). 
Være i støpeskjeen – Jf, noe er i støpeskjeen; (også, komme i støpeskjeen).  
Være i støtet – 1. Være velopplagt el. i humør; være i slag, (og snakke mye) 2. ha 
fremgang el. suksess; (jf, sette inn støtet); (jf, gi støtet til noe); (jf, komme / være i s). 
Være i sving – Være i gang (med noe); være i aktivitet; (jf, være i full sving). 
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Være i særklasse – 1. Ha et særlig høyt lønnstrinn 2. være i spesiell klasse når det 
gjelder kvalitet el. dyktighet; (jf, være i en egen klasse); (jf, stå i en klasse for seg). 
Være i søkelyset – Jf, komme i søkelyset; (jf, være i rampelyset); (jf, vekke oppsikt). 
Være i tenkeboksen – Jf, gå i tenkeboksen; (jf, tenke utenfor boksen). 
Være i tipp topp stand – Være i perfekt stand; være aldeles i orden, (f eks. en bil); (jf, 
være tipp topp); (jf, du er toppen); (jf, være toppen av kransekaka). 
Være i tottene på hverandre – Slåss el. kjefte kraftig på hverandre; (jf, ryke i tottene 
på hverandre); (jf, gå noen på nervene); (jf, en kjeftesmelle).    
Være i tråd med noe – Jf, falle i tråd med noe; (jf, henge i en tynn tråd). 
Være i urent farvann – 1. Være i et seilbart strøk med mange båer og skjær 2. være i 
en usikker el. risikofylt situasjon; (jf, det er mange skjær i sjøen). 
Være i uvant farvann – Være på et (fag)område men ikke kjenner så godt. 
Være i vater – 1. Være vannrett; være horisontalt 2. være avslappet og i fin form; 
være i mental balanse; (jf, ligge langflat); (jf, legge seg flat). 
Være i velten – Være blant de toneangivende; være populær; være på mote.  
Være i vinden – 1. Være aktuell, populær el. omsvermet 2. være i knipe el. 
vanskeligheter, (jf, være søkelyset); (jf, det blåser nye vinder); (jf, komme i vinden). 
Være i villrede – Jf, komme / være i villrede; (jf, hverken vite ut eller inn). 
Være idiotsikker – Være lett å betjene el. finne ut av; nesten ikke kunne håndteres el. 
brukes feil; (jf, være den minste kunst); (jf, være så lett som ingenting). 
Være ille faren – Være dårlig stilt, (jf, være ille ute); (jf, fare ille). 
Være ille til mote – Være i dårlig sinnsstemning; være mismodig; (også, trist til 
mote); (jf, bli ille ved); (jf, være / føle seg vel til mote). 
Være ille ute – Være i fare; være i vanskeligheter; (jf, fare ille med noen). 
Være immun mot noe – 1. Være uimottakelig for smittsom sykdom 2. være 
uimottakelig for påvirkning; ikke være mottakelig for noe, (f eks. kritikk el. gode 
råd); (jf, være vaksinert for / mot noe); (jf, ikke la seg pille / pelle på nesen). 
Være impotent / vi har en del politikere som er totalt politisk impotente (2) – 1. Lide 
av seksuell impotens; ikke få reisning 2. vise mangel på kraft, vilje el. styrke.   
Være imøtekommende – Være elskverdig el. forekommende; (jf, komme noen i 
møte); (jf, være godheten selv); (jf, ha et hjerte av gull). 
Være in – Være populær; være på moten; være aktuell; (jf, være i skuddet). 
Være ingen ringere enn – Jf, ingen ringere enn; (jf, selveste noen). 
Være inne i bildet – 1. Være med i betraktningen; være på tale, (blant flere) 2. ha 
betydning i en viss sammenheng; (også være med i bildet); (jf, komme inn i bildet). 
Være inne i en blindgate – Ha gått i stå; (foreløpig) ikke komme videre; arbeide uten 
at det gir resultater el. fører til noe; (jf, komme inn i en blindgate). 
Være inne i en ond / vond sirkel – Jf, en ond / vond sirkel; (jf, en ond ånd). 
Være inne i varmen (hos noen) – Være populær, anerkjent el. akseptert (av noen 
(bestemt)); (jf, bli tatt inn i varmen); (jf, ha en høy stjerne hos noen).  
Være innelukket – 1. Være lukket inne; være innesperret 2. holde sine tanker og 
følelser for seg selv, (og ha lite kontakt med omverden); (jf, lukke seg inne). 
Være innenfor murene – Sitte i fengsel; sone fengselsstraff; (jf, sitte bak lås og slå). 
Være innful / han smilte innfult – Være svært lur el. listig; (jf, være utspekulert). 
Være iskald – 1. Være svært kald el. fryse, (f eks. på beina) 2. være helt rolig og 
konsentrert; være nøktern og objektiv 3. være følelseskald; være avvisende el. 
uvennlig stemt; (også, en iskald øl); (jf, være kald som is).  
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Være iørefallende – 1. Være fengende el. lett feste seg i minnet 2. umiddelbart lyde 
godt og behagelig i øret; (jf, skjære i ørene); (jf, henge med ørene). 
Være iøynefallende – 1. Vekke oppmerksomhet el. oppsikt pga. særlige trekk 2. 
stikke seg frem og være lett å få øye på; (jf, skjære i øynene). 
Være jaget vilt – Jf, føle seg som jaget vilt; (jf, jage / skysse noen på dør). 
Være jalla, (slang) – 1. Være av dårlig kvalitet, mindreverdig el. halvveis, (og evt. 
forsøkt presentert som fullverdig), (særlig av Midt – Østen kvalitet).  
Være jentegal – Vær vill etter jenter; (jf, en jentefut); (jf, pikenes Jens). 
Være jevnbyrdig – 1. Ha samme styrke, evne el. verdi 2. være noenlunde like gode el. 
sterke, (i konkurranse.); (jf, finne sin likemann); (jf, være den første blant likemenn). 
Være jomfrunalsk – 1. Være blyg el. tertefin 2. være snerpete; (jf, være tantete). 
Være jordnær – 1. Være nær bakken 2. være knyttet til alminnelige el. dagligdagse 
ting; være praktisk og realistisk; (jf, holde seg på jorda); (jf, ha begge bein på jorda). 
Være kald som en istapp – 1. Brukes om ting el. legemsdeler 2. overhodet ikke være 
tilgjengelig for varme følelser; være følelseskald; (jf, være hardhjertet). 
Være kald som is – Jf, være iskald; (jf, ha is i magen); (jf, noens blod fryser til is). 
Være kaldblodig – 1. Være følelseskald; være utspekulert 2. være fattet, veloverveid, 
el. handlekraftig, (i det avgjørende øyeblikk); (jf, være hardhudet). 
Være kaldhjertet – Være hard og ufølsom; være brutal el. nådeløs; (jf, være 
hardhudet); (jf, være varmhjertet); (jf, være iskald).  
Være kalvbeint – Ha bein som krummer innover og gnisser sammen i knærne, (oftest 
om jenter); (jf, være hjulbeint); (jf, drikke som en kalv). 
Være kamp om taburettene – Være konkurranse om statsrådpostene el. plass i 
nasjonalforsamlingen; (jf, en taburett); (jf, klamre seg til noe, (også, til taburetten)). 
Være kanon full – Være overstadig beruset; (jf, være full som et svin). 
Være kanonbra – Være kjempefint; være knallbra; (jf, være tipp topp). 
Være kantete – 1. Være mangekantet el. ha fremstående hjørner 2. ha en væremåte 
som lett støter folk; være umedgjørlig el. lite fleksibel 3. være stiv, klosset el. lite 
behendig; være keitet; (jf, ha skarpe kanter); (jf, være firkantet).  
Være kar – Være stolt, hoven el. viktig; (jf, spille storkar); (jf, det koster å være kar). 
Være kar for / om noe – Være mann for noe; kunne greie el. makte noe; (jf, ikke være 
kar om å); (jf, være ungkar og spellemann); (jf, være mann for sitt ord).   
Være katolsk i hodet – Være forvirret; være tullete el. gal; (jf, være helt korka). 
Være kattemyk – Ha myke og smidige bevegelserten; (jf, ikke være for katten). 
Være kattens lek med musen – 1. Være sin motstander el. konkurrent totalt overlegen 
2. være et spill el. lek med noen; hensynsløst holde noen i uvisshet om utfallet. 
Være keen (eng) på, (muntlig) – Være interessert i; være ivrig etter; være lysten på.  
Være kilde (til / for noe) / kildesortering, etter opprinnelsen (2) – 1. Være 
utgangspunkt el. bakgrunn for noe 2. være opphav, opprinnelse el. utspring av noe.  
Være kjemisk fri for noe – 1. Mangle noe fullstendig; være helt lens for noe 2. være 
helt blottet for noe, (f eks. humor); (jf, ikke eie skam i livet).  
Være kjempestor / jettestor (sve) / han satt bak et kjempestort skrivebord – 1. Være 
stor som en kjempe 2. være svært stor, (skapning el. gjenstand); være enorm. 
Være kjepphøy – Være overmodig; være optimistisk el. vel selvsikker. 
Være kjettersk – 1. Ha en avvikende religiøs overbevisning 2. ha meninger som 
avviker fra det som er generelt akseptert, og som skaper forargelse el. fordømmelse. 
Være kjølig – 1. Holde en forholdsvis lav temperatur 2. være rolig og avdempet el. 
lett avvisende 3. være veloverveid el. nøktern; være lidenskapsløs. 
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Være kjøpt og betalt – Være bestukket el. overtalt; ha valgt side etter utilbørlig el. 
uredelig påvirkning; (jf, ta parti (for / mot noen / noe); (jf, en partipisk). 
Være klappet og klar – 1. Være helt ferdig, parat el. forberedt 2. være helt i orden; 
være satt i stand; (jf, komme til dekket bord); (jf, berede grunnen for noen / noe).  
Være klar i hodet – 1. Være ved bevissthet 2. være intelligent; kunne tenke klart. 
Være klar i toppen – 1. Være edru 2. kunne tenke klart; (jf, dagen derpå). 
Være klar som dagen – 1. Være meget klar og tydelig 2. være fullstendig innlysende 
el. helt åpenbart, (jf, være soleklar); (jf, ingen kjenner dagen før solen går ned)  
Være klar som et / en egg – Være helt klar, beredt el. parat; være villig. 
Være klar til dyst – Være klar til kamp; være klar til innsats; (jf, spytte i nevene). 
Være klarsynt – 1. Kunne iaktta, oppfatte el. dømme klart og skarpt; være i stand til å 
forstå og gjennomskue en situasjon 2. ha evne til å se og oppfatte ting el. begivenheter 
uavhengig av tid og rom og av det normale sanseapparat; være synsk; ha den 6. sans. 
Være klart som blekk – Være innlysende; være uten noen som helst tvil.  
Være klassens lyse hode – Være den flinkeste i klassen; (jf, en gullunge). 
Være kledd av til skinnet – 1. Ikke ha mere penger el. andre verdier igjen 2. ha blitt 
beseiret el. slått overlegent, (idrett, konkurranse el. dyst) 3. være avslørt el. ydmyket 
uten skånsel, (falske motiver el. hule argumenter); (jf, ribbe noen til skinnet).  
Være klin kokos – Være sprø, halvgal el. dumdristig; være helt forskrudd; (jf, være 
helt ko-ko; (jf, være gått fra vettet); (jf, være spenna gæren / galen). 
Være klippefast – 1. Være fast el. urokkelig som fjell 2. være sikker el. ugjendrivelig.  
Være klok av skade – Ha lært av sine uheldige handlinger, negative erfaringer el. 
feilvurderinger; (jf, av skade blir man klok); (jf, du er ikke riktig klok). 
Være kluss / krøll på linja – Være vanskeligheter el. uenighet mellom noen.  
Være klåfingret – Stadig skulle ta på ting; ikke greie å holde fingrene vekk; (jf, holde 
fingrene fra fatet); (jf, klå på damene); (jf, holde fingrene (vekk) fra noe). 
Være knakende kjekk – Være svært kjekk, pen el. sympatisk, (oftest om mann). 
Være kniven / han er kniven – Være den beste, fremste el. gjeveste; (jf, du er kniven). 
Være knuppen (knoppen) på dasslokket – Jf, være en knupp; (jf, du er en engel). 
Være knusktørr – 1. Være tørr som knusk; være helt tørr og derfor svært brennbart 2. 
være fantasiløs el. kjedelig (person) 3. ha et flatt og monotont språk. 
Være knust av sorg – Være overveldet og lammet av fortvilelse el. sorg. 
Være knute på tråden – Jf, en knute på tråden; (jf, det er noe mellom dem). 
Være kommet for å bli / romfergene er kommet for å bli – Synes å ha etablert seg fast 
el. for godt; virke varig; (jf, kommer tid kommer råd); (jf, bli tatt inn i varmen). 
Være kommet over kneika – Ha lagt bak seg de største vanskelighetene; ha gjort unna 
det verste; (jf, så var / er den sorgen slukket); (jf, den tid, den sorg).  
Være konge – 1. Være en mannlig regent 2. være den person som (synes) å herske 
over et (tenkt) rike, (f eks. i en religion) 3. være den person som er førende innenfor et 
område, (f eks. innen sport el. musikk), (jf, være helt konge).  
Være konge for en dag – Oppleve luksus el. oppmerksomhet for en stakket stund. 
Være konge(n) på haugen – Være den som dominerer el. råder; være den fremste, 
sterkeste el. dyktigste på et område; stå på toppen; (jf, en høvding). 
Være korka dum – Jf, være helt korka; (jf, være trang i nøtta). 
Være korrekt til fingerspissene – Ha en uklanderlig oppførsel; opptre i samsvar med 
regler for god takt og tone; (jf, være noe til fingerspissene). 
Være kort (mot noen) – Være ordknapp; være kort og avisende; være uvennlig. 
Være kort for hodet – Svare kort el. uvennlig; svare avvisende; være sur. 
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Være krampaktig – 1. Minne om el. ligne på krampe(trekninger) 2. være / virke 
unaturlig, kunstig, forsert el. tilgjort, (om person) 3. være gjort for syns skyld; virke 
upassende el. lite relevant, (om uttrykk el. opptreden); (jf, spille skuespill). 
Være krig på kniven – 1. Være en fiendtlig el. innbitt kamp, (mellom to eller flere) 2. 
være en fortvilet, innbitt el. slitsom kamp for å oppnå noe, (f eks. å overleve). 
Være kritthvit – 1. Være blendende hvit uten skjær av noen annen farge 2. være svært 
blek i huden el. ansiktet; (jf, være hvit som et laken); (jf, være svarte natta). 
Være kroken på døra (for noe) / det er kroken på døra for båtruta – Være slutten for 
noe, (særlig en virksomhet); noe må opphøre el. legges ned; (jf, sette kroken på døra).  
Være kronen på verket – Jf, sette kronen på verket; (jf, krone noe med hell). 
Være kry som en hane – Være svært kry; sprade og briske seg; (jf, spanske seg). 
Være krystallklar / krystallklart / på det punktet var hun krystallklar (2) – 1. Være klar 
og gjennomsiktig som krystallglass 2. være lett å forstå og ikke til å ta feil av 3. være 
uten noen akustiske forstyrrelser; (jf, ikke være til å komme fra). 
Være kul / vi har den kuleste læreren på skolen (1); en kul bukse (2) – 1. Være 
morsom, real el. grei 2. være tøff el. stilig; (jf, ta det kuli); (også, være ukult).         
Være kul umulig – Være helt umulig; være fullstendig håpløst, (å gjennomføre); (jf, 
kul i havet); (jf, det umuliges kunst); (jf, en umulius). 
Være kvikk i hodet / toppen – Være gløgg og snartenkt; være intelligent. 
Være kvikk i replikken – Være rask til å svare, ofte på en frekk el. utfordrende måte; 
(jf, være stor i kjeften); (jf, være godt skåret for tungebåndet).   
Være kvitt / nå er vi endelig kvitt – Ha gjort opp sitt mellomværende; være skuls; ikke 
skylde noe lenger; (jf, være gode busser; (jf, de er venner og vel forlikte).  
Være kåt – 1. Være lystig; være vilter el. yr; være velopplagt el. ivrig på en 
løssluppen måte 2. være erotisk lysten el. seksuelt opphisset; (også, som en vårbekk). 
Være laget av stein / man skulle tro han var laget av stein – Være hard og 
følelseskald; (jf, ha et hjerte av stein); (jf, snu hver stein). 
Være lam over snippen – Brukes nedsettende om noen som ikke tenker seg om el. 
som gjør noe dumt; (jf, ikke ha mye mellom ørene); (jf, bruke hodet). 
Være lammet av skrekk – Være fratatt evnen til å handle el. fungere pga. skrekk el. 
redsel; (også, lammet av sorg); (jf, stå som forsteinet). 
Være lang(t) som et vondt år – Jf, være så lang(t) som et vondt år; (jf, en ond sirkel). 
Være langfingret – 1. Ha lange fingrer, (fysisk) 2. være tyvaktig; ha hang til å stjele. 
Være langt inn i tåkeheimen – 1. Befinne seg i en uklar el. tåkete fantasiverden 2. 
være uklar pga. rus; (jf, en tåketale); (jf, være helt borte). 
Være langt mellom drammene – 1. Våre få høydepunkter el. interessante 
begivenheter, (f eks. i TV) 2. ikke være særlig mange pene damer tilstede. 
Være langt nede – 1. Være svært lei seg, pessimistisk el. i dårlig humør 2. være 
nedtrykt el. deprimert; (jf, være dårlig til mote), (jf, være høyt oppe og langt nede). 
Være langt vekk – 1. Være (fysisk) langt unna 2. være åndsfraværende el. atspredt; gå 
i sine egne tanker; (jf, dra sin vei); (jf, være i en annen verden).  
Være lavpannet / han er passe lavpannet (2) – 1. Ha lav panne 2. være lite begavet og 
sneversynt; være enkel og intetsigende; (jf, slå seg for panna).  
Være lavt under taket – Være preget av sneversyn el. liten toleranse; være lite rom for 
ulike meninger, (om person el. institusjon); (jf, være høyt under taket). 
Være lealaus / stolen er helt lealaus (1) / lealaus som en fille dokke (2) – 1. Vøre løs i 
sammenføyningene 2. være smidig og myk i leddene. 
Være ledig på markedet – Jf, være ledig på torvet; (jf, bringe / føre noe til torgs).  
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Være ledig på torvet / torget – 1. Ikke være opptatt el. engasjert 2. være ugift el. uten 
fast kjæreste; (jf, være fri og frank); (jf, bringe / føre noe til torgs). 
Være legendarisk – Ha blitt en legende, som det går frasagn om; ha oppnådd varig 
berømmelse; (jf, skrive sitt navn med gullskrift); (jf, skrive seg inn i historiebøkene). 
Være lei av noen / noe – Være kjed el. trøtt av noen / noe; ha fått nok av noen / noe. 
Være lei seg – Være trist, nedstemt el. sorgfull (jf, henge meg geipen).  
Være lekk som en sil – 1. Være hullete el. gissen så vann renner gjennom (båt) 2. ikke 
kunne holde på en hemmelighet; (jf, være løsmunnet); (jf, slenge med leppa).  
Være lenket til senga – Være tvunget til å holde senga; måtte ligge til sengs, (alltid el. 
for en tid); (jf, holde senga); (jf, ligge med nesen i været).  
Være lett om hjertet – Være lettet; være glad og ubekymret; (jf, med lett hjerte). 
Være lett på foten / hun er så lett på foten som en fjellgeit – 1. Bevege seg lett og 
spenstig 2. være rask til å løpe; være snarføtt; være rask i vendingen 3. tråkke 
forsiktig på underlaget; (jf, være lett til bens); (jf, liste seg på tå). 
Være lett på labben – 1. Være forsiktig el fin på hånda 2. skyte følsomme skudd, 
(fotball) 3. uttrykke seg på en forsiktig el. skånsom måte; (jf, være tung på labben). 
Være lett på tråden – Være seksuelt løsaktig; ha mange seksualpartnere; være 
lettlivet, (om kvinner); (jf, samle trådene); (jf, trekke i trådene). 
Være lett på tå – Ha lette fotbevegelser; bevege seg lett og elegant. 
Være lett som en fjær – Være svært lett av vekt; nesten ikke veie noen ting. 
Være lett som fot i hose – Være svært enkelt el. lett; være problemfritt, (å forstå el. 
gjennomføre); (jf, det / noe går som fot i hose); (jf, være rett fram). 
Være lett til beins – 1. Være spretten og hurtig til å løpe 2. bevege seg lett og 
utvunget; være frisk og før, (ofte om en gammel person); (jf, være rask til beins).  
Være lett til sinns – Være i godt humør; være munter el. ubekymret. 
Være lettbent / hun kom med noen lettbente argumenter (2) – 1. Bevege seg lett el. 
hurtig 2. være overfladisk, useriøs el. banal; (jf, ikke ha mye å fare med). 
Være lettere sagt enn gjort – Jf, det er lettere sagt enn gjort; (jf, en lettvekter). 
Være lettkjøpt – 1. Være lett å oppnå el. enkel å komme til, (f eks. en seier) 2. være 
billig, banal el. overfladisk; (f eks. en påstand); (jf, være dyrekjøpt).  
Være lettlivet – 1. Være glad og lett til sinns; være livlig og livsglad 2. være tankeløs.  
Være lettsindig / hun har en lettsindig omgang med sannheten (1) – 1. Ta (for) lett på 
tingene; være uforsiktig, ansvarsløs el. tankeløs 2. være seksuelt løssluppen. 
Være lik null / han har en troverdighet lik null (2) – 1. Brukes i matematisk 
sammenheng 2. være helt fraværende; være så lite at det er uten betydning; (jf, være 
null verdt); (jf, være en null i fattigkommisjonen); (jf, en null). 
Være lik seg / han er svært lik seg på bildet – 1. Se ut som seg selv; lett kunne kjennes 
igjen 2. jf, være lik seg selv; (jf, ligne noen til forveksling), 
Være lik seg selv – Jf, være seg selv lik; (jf, du fornekter deg ikke). 
Være like gode – 1. Være jevnbyrdige i spill el. konkurranse 2. være like ansvarlig for 
noe; ha like stor skyld i noe; (jf, like barn leker best); (jf, være av samme ulla). 
Være like klok / etter dette svaret er jeg like klok – Skjønne like lite som før, (tross 
forsøk på oppklaring el. forklaring); (jf, ikke bli klok på noen / noe). 
Være like langt – På tross av anstrengelser ikke ha nådd lenger el. oppnådd mer enn 
før; være tilbake til utgangspunktet; (jf, fram og tilbake er like langt). 
Være like om hjørnet – 1. Komme el. innfinne seg snart; være i nærheten, (noen) 2. 
være nær forestående; komme el. inntreffe snart, (noe).  
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Være like rund / etter nederlaget var han like rund – Ikke la seg anfekte; ikke la seg 
merke med noe; (jf, gjøre gode miner til slett spill); (jf, holde maska). 
Være like som to dråper vann – Jf, ligne hverandre som to dråper vann. 
Være likeglad – Ikke utvise noe særlig interesse, sympati el. preferanse; være 
uinteressert el. uanfektet; (jf, ikke bry seg filla om noen / noe).  
Være listig som en slange – Jf, en slange; (jf, være slangen i paradiset). 
Være lite om å gjøre – 1. Jf, være mye om å gjøre 2. jf, det er ikke mye om å gjøre. 
Være lite tess / han er gammel og lite tess – Ikke være særlig (fysisk) sterk; ikke 
duge; (jf, noe er ikke noe tess); (jf, ikke være mye å skryte av). 
Være liten som en mus – Være svært liten; (jf, være stille som en mus); (jf, en grå m). 
Være litt av et bol – Brukes nedsettende om et samlings- el. oppholdssted for mange, 
der det kan foregå litt av hvert, (jf, en syndens pøl); (jf, et ormebol). 
Være litt av et støkke / stykke – Være en pen, tiltrekkende og sexy kvinne. 
Være litt av en, (noen / noe) / hun er litt av en celebritet / han er litt av en klovn / det 
var litt av et syn – Være noe i høy el. utpreget grad; (jf, stå høyt i kurs (hos noen)).  
Være litt både - og – Jf, både – og; (jf, være en blandet fornøyelse). 
Være litt fuktig av seg – Være vel glad i alkohol; være drikkfeldig; (jf, være fuktig). 
Være litt opp og ned – 1. Variere i prestasjon 2. variere i humør el. helsetilstand.  
Være litt på en snei – Være påvirket av alkohol; (jf, være på en snurr).  
Være litt på kanten – Være på grensen av det sømmelige; vær litt grov; være over 
streken, (f eks. vitsen); (jf, ikke være helt fin i kanten).  
Være litt rar i knollen – Jf, være bløt på pæra; (jf, ikke være ved sine fulle fem). 
Være liv laga / dette tiltaket er liv laga – Være levedyktig; ha eksistensberettigelse; 
greie seg godt; (jf, ha en lys fremtid); (jf, holde det gående). 
Være livet om å gjøre – Jf, det / noe er livet om å gjøre (for noen). 
Være livredd for noen / noe – Være veldig redd for noen / noe; (jf, være vettskremt).  
Være livsfjern – Jf, være verdensfjern; (jf, bli / være fjern i blikket). 
Være loddrett løgn – Være fullstendig usant; (jf, være blank løgn); (jf, en svart løgn). 
Være lommekjent – 1. Være svært godt kjent, (f eks. i området); være lokalkjent 2. ha 
inngående kjennskap el. kunnskaper om noe, (f eks. filmbransjen). 
Være loslitt – 1. Være utslitt (om klær) 2. se lurvete el. shabby ut, (om person) 3. 
være avdanket el. utbrukt; (jf, ikke være en skitt verdt); (jf tæres av tidens tann). 
Være luft for noen / han er bare luft for henne (1) – 1. Bevisst bli oversett el. ignorert 
av noen, (som f eks. er blitt skuffet el. krenket 2. være ubetydelig etter noens mening.  
Være lunken / hun er svært lunken til hele planen (2) – 1. Ha moderat temperatur, 
(særlig om væske); (også, pisslunken) 2. ikke være særlig begeistret el. ivrig; være 
kjølig el. avmålt; være nærmest likeglad; (jf, være halvhjertet). 
Være lur som en rev – Jf, være slu som en rev; (jf, ha en rev bak øret). 
Være lusen – 1. Gi lite betaling 2. være sjofel, simpel el. nedrig; (jf, en gjerrigknark). 
Være lut / luta lei av noen / noe / jeg er lut lei dette maset – Jf, være lei av noen / noe. 
Være lut fattig / lutfattig – Være svært fattig; ha elendig råd; (jf, være fattig som en 
kirkerotte); (jf, ikke eie nåla i veggen); (jf, en fattiglus) 
Være luta lat – Være svært doven; være forferdelig lat; (jf, en lathans). 
Være lutter glede – Være bare glede el. lykke; (jf, være fryd og gammen). 
Være lutter øre – Være svært oppmerksomt lyttende; lytte ivrig el. velvillig til noe. 
Være lydhør – 1. Være oppmerksom, velvillig og god til å oppfatte signalene, (og til å 
reagere etterpå) 2. være imøtekommende; være positivt innstilt; (jf, ha et åpent sinn).  
Være lydig som en hund – Adlyde det minste vink; (jf, være trofast som en hund). 
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Være lynskarp – Være særdeles intelligent; oppfatte og skjønne alt mulig. 
Være lys levende / alle fikk sjokk da han kom gående lys levende – Være i live; ikke 
være avgått med døden; (jf, leve i beste velgående); (jf, stå opp fra de døde). 
Være lysten på noen / noe – 1. Ha sterk lyst på noe 2. være kåt på noen / noe. 
Være løgn fra ende til annen / hele historien er løgn fra ende til annen – Være totalt 
og fullstendig usant; være en ren og skjær løgn; (jf, være blank løgn). 
Være løgn og forbannet dikt – Være fullstendig usant; være det rene oppspinn. 
Være løs i fisken – 1. Ha slappe muskler og en utrent kropp 2. ha en slapp el. giddeløs 
holdning; (jf, være slapp i fisken); (jf, være fast i fisken). 
Være løs i magen – Ha tyntflytende avføring; ha diaré; (jf, være hard i magen). 
Være løs i sammenføyningene – 1. Være skranglete; holde på å falle fra hverandre, 
(om noe som er bygd sammen) 2. være svakt funder el. organisert, og lett kunne bryte 
sammen, (f eks. en organisasjon); (jf, knake i sammenføyningene). 
Være løs og ledig – 1. Ikke sitte stramt el. være strammet, (f eks. om klær) 2. bevege 
seg lett og uanstrengt 3. ikke ha noe fast følge, (jf, være ledig på torvet). 
Være løsmunnet – Snakke uten å tenke seg om; lett si ting som burde vært usagt. 
Være løvtynn / kopper av løvtynn porselen / løvtynne kjøttskiver – Være svært tynn.    
Være mager som et beinrangel – Jf, et beinrangel; (jf, en mager kost). 
Være makelig anlagt – Være lat el. doven av seg; ha legning for å ta livet med ro. 
Være makeløs – Være uten sidestykke; være enestående; være uforlignelig. 
Være malplassert – 1. Skje el. sies på en uheldig måte el. på et dårlig tidspunkt 2. ikke 
være avstemt etter situasjonen; ikke passe i sammenhengen; (jf, ikke henge på greip).    
Være mange om beinet – Være mange som konkurrerer om et gode, (f eks. en 
innbringende stilling el. en attraktiv leilighet); (jf, et beinrangel). 
Være mange om matfatet – 1. Være mange i kosten 2. jf, ha plass ved matfatet. . 
Være mann for noe – 1. Sørge for at noe ubehagelig el. vanskelig blir gjort 2. være 
parat og handlekraftig; (jf, en mann er en mann, og et ord er et ord).  
Være mann for sin hatt – Være selvsikker og kompetent; gjøre seg gjeldende; kunne 
klare seg selv; (jf, bære sin hatt som man vil); (jf, ha mannsmot). 
Være mann for sitt ord – Vise at man holder ord; gjøre som man har sagt el. lovet. 
Være mannevond – 1. Være farlig for mennesker, (om dyr) 2. være konstant arrig el. 
sint; ikke tåle andre mennesker; (jf, virke som en rød klut (på en okse) på noen). 
Være mannsterk / de møtte mannsterkt opp – Bestå av mange personer; være en hel 
gjeng; (jf, gå mann av huse); (jf, være stinn brakke). 
Være matnyttig – 1. Kunne brukes til mat 2. være av praktisk nytte el. hjelp. 
Være matt – 1. Brukes når kongen ikke kan reddes i sjakk; være sjakkmatt 2. være 
kraftløs, svak, medtatt el. slapp 3. være glansløs; være fargesvak; være dempet. 
Være med i bildet – Jf, være i bildet; (jf, være inne i bildet); (jf, være ute av bildet). 
Være med i dansen – Være blant de aktive el. ledende; måtte regnes med; (jf, være ute 
av dansen); (jf, nå skal det bli en annen dans); (jf, danse på en vulkan). 
Være med i spillet – Være blandet inn i noe; være med som et element i noe. 
Være med i styre og stell – Delta i (politiske el. frivillige) råd og utvalg, (særlig i 
kommunen; (jf, ha mye å stå i (med)); (jf, ikke være til å styre).  
Være med på leken – Være aktivt med på noe, (og eventuelt ta følgene, og «tåle 
steken»); (jf, gå som en lek); (jf, slutte mens leken er god). 
Være med på moroa – Være med på alt som foregår; (og) ta det som følger med.  
Være med på notene – Være klar over situasjonen; være innforstått med det som 
hender; (jf, være med på spøken); (jf, etter noter). 
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Være med på spøken – Være innstilt på å være med på en spøk el. et morsomt påfunn. 
Være mellom barken og veden – Jf, komme mellom barken og veden. 
Være mer død enn levende – 1. Være døden nær 2. føle seg elendig el. helt utslitt. 
Være mer katolsk enn paven – Stå enda steilere på en mening enn opphavspersonen; 
være (for) entusiastisk, (innen et område der andre spiller hovedrollen).  
Være mer til skade enn gagn – Være aldeles unyttig; være bare til ugagn. 
Være mester for noe – 1. Være den person som står bak noe som virkelig gjør 
inntrykk 2. være opphavsmann til noe; være den som har tenkt ut el. forårsaket noe 3. 
være i stand til å greie el. gjennomføre noe, (jf, være en mester til noe). 
Være mett – 1. Ha fått nok å spise og ikke lenger være sulten 2. ha fått tilfredsstilt en 
bestemt lyst el. trang, (ofte i en grad så man føler trøtthet el. ulyst). 
Være mett av dage – Være svært gammel og uten særlig ønske om å leve videre. 
Være midt i blinken – Være særdeles vellykket; være en fulltreffer; være nøyaktig det 
som man ønsker seg; (jf, en innertier); (jf, et blinkskudd). 
Være mild i blikket / stemmen – Vise en vennlig el. velvillig holdning. 
Være milevidt fra hverandre – 1. Være stor avstand mellom, (i landskapet) 2. være 
stor og avgjørende forskjell, (f eks. i standpunkter); (også: milevidt foran). 
Være milevis fra / unna – 1. Være mange mil fra / unna, (et sted) 2. være svært langt 
fra / unna, (det riktige svar el. løsning); være fullstendig feil el. bom.  
Være moden for 6. avdeling – Gjøre noe som virker så underlig, rart el. vanvittig at 
det nesten er sykelig; (jf, være moden for dårekisten). 
Være moden for dårekisten – Være skjør, gal el. psykisk unormal. 
Være moden for noe / nå er jeg moden for å prøve noe nytt - Være klar el. beredt til 
noe, (etter en tid el. utvikling); ha lyst til noe; (jf, i moden alder).   
Være moden for skraphaugen – Være ødelagt, utslitt el. gammeldags; være kassabel. 
Være modig som en løve – Være svært modig; være uredd el. fryktløs; (jf, en løve); 
(jf, kjempe som en løve); (jf, våge seg inn i løvens hule). 
Være moralsk støtte for noen – Være til oppmuntring og støtte for noen, (selv om man 
selv er litt i tvil); (jf, gi noen / få et trøstens ord); (jf, komme over kneika). 
Være mosegrodd – 1. Være tilgrodd av mose 2. være eldgammel 3. være gammeldags 
el. avleggs, (i sine synspunkter), (jf, befinne seg i steinalderen). 
Være motpoler – Være hverandres fullstendige motsetninger; være to helt ulike 
personer; (jf, være diametrale motsetninger); (jf, være så forskjellig som ild og vann). 
Være muggen – 1. Være angrepet av muggsopp 2. være / virke gretten, sur el. 
irritabel; være i dårlig humør, (jf, se muggen ut); (jf, lukte muggent av noe). 
Være mus i en krok / der skulle jeg gjerne vært mus i en krok – Være tilstede, uten å 
si noe el. vise seg; (jf, fjellet fødte en mus); (jf, en grå mus); (være musestille).    
Være musestille – Være fullstendig stille; ikke røre seg; (jf, være stille som en mus). 
Være mutters alene / jeg satt og ventet mutters alene – Være helt alene; være mo 
alene; være alene tilbake; (jf, føle seg forlatt av gud om mennesker). 
Være mye om å gjøre – Være maktpåliggende, presserende el. av stor betydning. 
Være mye til kar – Være en svært bra kar; (jf, være noe til kar); (jf, en grepa kar). 
Være myk som fløyel – 1. Være svært myk el. bløt å ta på 2. være behagelig å høre på 
(stemmen); (jf, være silkemyk); (jf, være bløt som en barnerumpe). 
Være myntet på – Være beregnet på; være bestet for; (jf, slå mynt på noe). 
Være myteomspunnet – Jf, være sagnomspunnet; (jf, en myte).    
Være møkk / møkka lei (av noen / noe) – Jf, være lut / luta lei av noen / noe.  
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Være møllspist – 1. Være ødelagt av møll, (hull i klær) 2. være gammelt og slitt; være 
medtatt; (jf, være tæret av tidens tann) 3. være avfeldig el. umoderne.  
Være mørk til sinns – Være dyster el. tungsindig; (jf, være tung til sinns). 
Være mørkt som i en sekk – Være bekmørkt; (jf, ikke kunne se en hånd for seg). 
Være navlebeskuende – Være (alt) for opptatt av seg selv og sine egne forhold; være 
selvopptatt; (jf, stirre på sin egen navle); (jf, ikke være verdens navle). 
Være nebbete – Være nesevis el. frekk; være oppsetsig; (jf, ei nebbe). 
Være nede i en bølgedal – 1. Være nede i fordypning mellom to havbølger 2. være 
inne i en periode hvor det går dårlig, (økonomisk); være i en midlertidig 
nedgangsperiode; (jf, gå i bølger); (jf, gå nedover bakke med noen).  
Være nedfor – Være medtatt, nedslått el. mismodig; (pga. sykdom el. vanskeligheter).  
Være nedsnødd – 1. Være (nesten) helt dekket av snø 2. brukes om en person som 
ikke helt henger med el. mangler oversikt el. innsikt, (i temaet som diskuteres). 
Være nedtrykt – Være mismodig el. nedslått; være deprimert; (jf, være gram i hu). 
Være nerven i noe / det er nerve i spillet hennes (2) – 1. Være kjernen el. hovedlinjen 
i noe, (f eks. et forslag) 2. være det som skaper liv, inderlighet, uttrykksfullhet el. 
intensitet i noe; (jf, en kjerne); (jf, en rød tråd / den røde tråd(en)). 
Være nesevis – Være nebbete el. frekk; svare på en respektløs el. uforskammet måte.  
Være nesten til å spise opp – Være meget elskelig el. søt, (særlig om babyer).  
Være netthendt – Være flink med hendene sine; være hendt; (jf, være fingernem). 
Være nevenyttig / hendt – Være dyktig i praktisk arbeid; være flink med hendene. 
Være nissen på lasset – Være med uten å høre til; delta uten å gjøre nytte for seg. 
Være noe – 1. Lukte noe; få teven av noe; (om dyr) 2. begynne å ane noe; forutse noe; 
ha noe på fornemmelsen, (også, være sensasjon); (jf, lukte lunta).  
Være noe (f eks. vennligheten el. forsiktigheten) selv – Brukes for å beskrive et viktig 
personlighetstrekk ved en person; være noen som alltid er noe, (vennlig el. forsiktig).     
Være noe (helt) inn til margen – Være noe helt igjennom; være noe i enhver 
henseende el. fullt ut, (om person); (jf, være noe tvers igjennom). 
Være noe av dimensjoner / underslaget er en skandale av dimensjoner (1) / han er en 
fighter av dimensjoner (2) – 1. Være noe i en høy grad el. i stort omfang, (f eks. en 
krise) 2. være noe i utpreget grad el. på høyt nivå, (om person). 
Være noe av format / han er en komponist av format – Være noe av høy standard el. 
kvalitet; holde høyt nivå; (jf, rage opp / høyt); (jf, holde mål).  
Være noe av guds nåde / han er en klavervirtuos av guds nåde – Fra naturens side 
være utstyrt med et usedvanlig talent; være fantastisk god til noe spesielt. 
Være noe av rang / han er en skrytepave av rang – Være meget fremtredende el. 
særpreget på et område; være noe i høy grad, (både positivt og negativt). 
Være noe av verste sort / et møkkaarbeid av verste sort – Være svært dårlig; være 
elendig el. forkastelig; (jf, ikke holde mål); (jf, havne i papirkurven). 
Være noe både i navnet og gavnet (gagnet) – Være noe både formelt og reelt; være en 
virkelig el. sann noe, (f eks. leder); (jf, være noe bare i navnet). 
Være noe for enhver smak – Være så forskjelligartet at noen og enhver kan finne noe 
godt el. spennende, uansett lyst, ønsker el. tilbøyeligheter; (jf, ha god smak) 
Være noe for seg selv / han har alltid vært noe for seg selv – Være litt av en original; 
være annerledes enn andre, (både positivt og negativt); være litt sær el. aparte. 
Være noe fra isse til fot / hæl – 1. Være noe fra øverst til nederst, (om kroppen) 2. 
være noe fullt ut, fullstendig el. gjennomført, (jf, helt og holdent); (jf, fra topp til tå).   
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Være noe herk / denne gressklipperen er noe herk (1) / forkjølelse er noe ordentlig 
herk (2) – 1. Være dårlige saker; være noe skrap 2. være noe plagsomt el. ubehagelig 
3. være noe pakk el. pøbler, (jf, et rakkerpakk); (jf, ikke holde mål). 
Være noe i dobbelt forstand – Være noe i dobbel betydning; være noe på to (flere) 
måter; (også, i videste forstand); (jf, i bokstavelig forstand). 
Være noe i ett og alt / han er en kjernekar i ett og alt – Være noe fullt ut; være helt 
gjennomført; (jf, helt og holdent); (jf, være noe tvers igjennom). 
Være noe i navnet men ikke i gavnet / han er sjef i navnet men ikke i gavnet – Være 
noe formelt men ikke reelt; være noe bare i det rent ytre; (også, mer i navnet enn i -). 
Være noe i sinn og skinn / hun er vakker både i sinn og skinn – Være noe både 
åndelig og fysisk, (av vesen og utseende); være noe helt igjennom; (jf, være hel ved). 
Være noe man kan ta og føle på – 1. Være noe man kan ta i og kjenne på (rent 
konkret) 2. jf, være til å ta og føle på; (jf, føle seg tilintetgjort).  
Være noe med stor x / han er sjef med stor s / han er trønder med stor t – Være 
utpreget el. typisk for sin kategori / gruppe / stamme / nasjon, (og stolt av det).   
Være noe på sin hals – Være noe i utpreget grad; være noe helt og fullt. 
Være noe til fingerspissene / hun er ordensmenneske til fingerspissene – Være noe 
fullt ut; være noe helt igjennom; (jf, være korrekt til fingerspissene). 
Være noe til kar – 1. Være en ualminnelig bra, modig el dyktig mann 2. være en 
staslig el. kraftig mann; (jf, det koster å være kar); (jf, være mann for sin hatt). 
Være noe til tusen / han er patriot til tusen – Være noe fullt og helt; være noe i 
høyeste grad; (jf, være fullblods noe); (jf, være noe av rang); (jf, tusen). 
Være noe tvers igjennom / hun er tvers igjennom hederlig – Være noe fullt og helt. 
Være noe visvas – 1. Være likegyldig el. lite aktuelt 2. være bare tullprat; være 
sludder og vrøvl; (jf, ikke være verdt papiret det er skrevet på).    
Være noen en gåte / at du ennå er gift er meg en gåte – Være et mysterium for noen; 
være helt uforklarlig for noen; ikke være til å fatte; (jf, du er meg en gåte). 
Være noen en sann fornøyelse – 1. Være noe man har stor glede av å gjøre el. oppleve 
2. være noe man gjør med stor skadefrohet el. forakt; (jf, gjøre noe med glede). 
Være noen evig takknemlig – Være svært takknemlig overfor noen, (etter å ha fått 
god hjelp i en vanskelig situasjon); (jf, et takknemlig offer). 
Være noen opp ad dage / han er sin far opp ad dage – Ligne noen særdeles mye; ligne 
noen til forveksling, (særlig en av sine foreldre); (jf, ligne noen opp ad dage).   
Være noen takk skyldig / jeg er henne stor takk skyldig – Være svært takknemlig 
overfor noen, (f eks. for hjelp); stå i takknemlighetsgjeld til noen; (jf, takket være ...). 
Være noen til byrde / være til byrde for noen – Skaffe noen bry, problemer el. 
utgifter; (jf, ligge noen til byrde); (jf, legge stein til byrden). 
Være noen til lags – Tekkes noen; gjøre noen tilfreds el. fornøyd, (f eks. ved å 
etterkomme noens ønsker); (jf, gjøre noen til lags); (jf, bøye seg for noen / noe). 
Være noen vel unt / nederlaget er ham vel unt (2) – 1. Tilkomme noen med rette, (og 
som man unner vedkommende) 2. være noe som noen fortjener, (positivt el. negativt. 
Være noens annet jeg – Jf, noens annet jeg; (jf, jeg gir meg (ende) over). 
Være noens bedre jeg – Jf, noens bedre jeg; (jf, jeg kan ikke banne på det). 
Være noens forbannende plikt – Jf, være noens simple plikt; (jf, et pliktløp). 
Være noens forlengede arm – 1. Opptre som en betrodd og lojal medarbeider for en 
overordnet autoritet 2. handle i en annens interesse, (på et område han ikke rår over).   
Være noens gode fe – Være noens støtte el. velgjører; (jf, en fe); (jf, en engel).  
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Være noens høyre hånd – Være noens nærmeste, mest betrodde og uunnværlige 
medarbeider el. medhjelper; (jf, gi sin høyre arm for noen / noe).  
Være noens håndgangne mann / menn (oftest flertall) – Være noens lydige og villige 
medarbeider(e); (jf, være noens forlengende arm); (jf, en tjenende ånd).   
Være noens lodd i livet – 1. Være noens skjebne el. livsvilkår 2. være noens 
arbeidsoppgave el. livsoppgave; (jf, falle i noens lodd). 
Være noens lydige slave – Helt underkaste seg en annens vilje; (jf, en slave). 
Være noens motpol – Være noens rake (fullstendige) motsetning; (jf, en motpol). 
Være noens onde ånd – Være noen (person el. gruppe) som gjentatte ganger 
fremkaller uhell el. katastrofer for noen, el. som får noen til å begå moralsk 
forkastelige handlinger; (jf, den onde); (jf, ha ondt i sinne). 
Være noens rake motsetning – Være svært forskjellig fra noen, (også av natur); stå i 
sterk kontrast til noen; være helt ulik noen; (jf, være som natt og dag).  
Være noens reddende engel – Jf, komme som en reddende engel. 
Være noens simple plikt / det er bare min simple plikt – Være det som bør forventes 
av noen; være noens selvfølgelig forpliktelse el. normale ansvar, (i en bestemt 
situasjon), (jf, være noens forbannede plikt); (jf, ta et tak). 
Være noens uttrykte bilde / han er sin fars uttrykte bilde – Være svært el. fullstendig 
lik noen; ligne noen til forveksling; (jf, ligne noen / hverandre på en prikk). 
Være noes ukronede konge / han er finansverdens ukronte konge – Være nummer en 
(i noe); være den førende el. dominerende (på et område); (jf, være ukronet konge). 
Være nonsens (eng) / foredraget var det rene nonsens – Være bare tøv el. vrøvl; være 
fullstendig meningsløst el. ulogisk; (jf, en svada / svada). 
Være null verdt – Ikke være verdt noen ting; være verdiløs; (jf, være et null). 
Være nummeret fra å … / jeg var nummeret fra besvime – Være like ved; være nære 
på å …; (jf, være på nippen); (jf, være et nummer for). 
Være ny / fersk i gamet – Være uerfaren på (fag)området; (jf, være gammel i gamet). 
Være ny i tralten – Være uten erfaring i virksomheten el. yrket; ikke kjenne 
forholdene el. rutinene, (jf, være gammel i tralten); (jf, gå i den gamle tralten).  
Være nybakt / hun er nybakt leder i partiet – Jf, nybakt; (jf, gå til verket). 
Være nær ved å – OPPLYSNING: Formen «være nær ved å» finnes i boken mest som 
«være ved / nær ved å», (f eks. – dø av sult), og som «holde på å», (- dø av sult). 
Være nær ved å gå bakover – Bli svært overrasket el. sjokkert; (jf, bli himmelfallen).  
Være nære venner – Ha et nært, åpent og fortrolig forhold; (jf, være gode busser). 
Være nærgående – 1. Være påtrengende el. indiskre i forhold noens privatliv 2. trenge 
seg inn på noen med seksuelt betonte handlinger; gjøre tilnærmelser. 
Være nærliggende – 1. Ligge like i nærheten 2. være svært sannsynlig; være naturlig 
el. forståelig; (jf, være / ligge snublende nær); (jf, ligge opp i dagen).  
Være nærtagende – Være følsom og lett bli såret, fornærmet el. sur; (jf, være 
tynnhudet); (jf, en sart sjel); (jf, ta seg nær av noe). 
Være nøye på det – Være pirkete, stiv el. streng; ha høye krav; (jf, ikke være så stivt). 
Være obstanasig – Være stri, egensindig el. oppsetsig; stadig forfekte sitt eget 
synspunkt og bekjempe andres; (jf, være vrien og vrang).  
Være OK / okay – 1. Være helt greit; være helt i orden 2. være god; (jf, jf, okay). 
Være olm som en okse / stut – Være rasende; være sint som mannevond okse. 
Være om seg – Være påpasselig med hensyn til egen fordel; være foretaksom, aktiv 
el. oppfinnsom, (for å skaffe seg el. oppnå noe); (jf, være frempå).  
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Være omtåket – 1. Være fortumlet, ør el. forvirret, (f eks. etter et slag) 2. være uklar 
el. slørete, (f eks. pga. rusmidler el. medisin); (jf, vandre i tåkeheimen). 
Være ond tvers igjennom / inn til beinet – Være en særdeles slem el. ondskapsfull 
person; være gjennomsyret av ondskap el. faenskap; (jf, en satan). 
Være opium for folket – 1. Være til stimulans og oppmuntring for folk 2. virke 
sløvende el. gi falsk følelse av tilfredshet; (jf, seile under falsk flagg). 
Være opp i under over noe – Være svært forundret over noe. 
Være opp og avgjort – Være gått i orden; være avklart el. avsluttet; (jf, slå en strek 
over noe); (jf, et mellomværende); (jf, få / ha kniven på strupen). 
Være opp over ørene forelsket – Jf, bli / være opp over ørene forelsket. 
Være opp til noen / det er opp til deg – Brukes for å påpeke at det er den angjeldende 
persons ansvar å ta en (bestemt) avgjørelse el. gjøre et valg; (jf, det er ikke mitt bord). 
Være oppblåst – 1. Være tykk, oppsvulmet el. pløsete 2. være hoven el. innbilsk; (jf, 
være blærete); (jf en blære); (jf, en viktigper).    
Være oppe – 1. Ikke ha lagt seg 2. være tatt opp som emne, (akkurat nå) 3. være 
aktuelt el. fremme, (i samfunnsdebatten); (jf, ta opp noe). 
Være oppe av senga – Jf, være på beina; (jf, ha fått det gale bein (først) ut av senga). 
Være oppe før hanen galer – Være oppe svært tidlig om morgenen; (jf, ved hanegal). 
Være oppe i skyene – Jf, være helt oppe i skyene; (jf, være i den sjuende himmel). 
Være oppe i tiden – Være aktuelt el. interessant, og gjelde for mange mennesker i en 
bestemt periode; (jf, i våre dager); (jf, nye tider, nye skikker).  
Være oppe i årene – Være (forholdsvis) gammel; (jf, trekke på årene). 
Være opp å gå – 1. Være på føttene 2. være etablert; være i funksjon (igjen). 
Være oppegående – 1. Være på beina; ikke lenger være sengeliggende, (om pasient) 
2. være aktiv og i full vigør 3. være gløgg el. dyktig; (jf, ha det både i hode og beina).  
Være oppesen – Føle seg ovenpå; være pågående el. frempå; (jf, være bråkjekk). 
Være oppflasket med noe / ungene er oppflasket med klassisk musikk – Jf, flaske opp.  
Være oppgaven voksen – Være i stand til å klare oppgaven; mestre situasjonen; vise 
at man duger; (jf, være mann for noe); (jf, være situasjonen voksen). 
Være oppglødd for noe – Være begeistret over noe; være overrasket og glad for noe.  
Være oppkjeftig / oppkjefta – Være nesevis el. (små)frekk; være kjepphøy. 
Være opplest og vedtatt – Være helt klart el. sikkert; være en vanlig oppfatning. 
Være obs (på noe), (observant) – Være oppmerksom (på noe); være påpasselig. 
Være oppsatt på noe – Være ivrig el. lysten på noe; (jf, tørste etter noe). 
Være oppsiktsvekkende – Være sensasjonelt el. påfallende; (jf, vekke oppsikt). 
Være oppskjørtet – Være oppkavet, oppspilt el. nervøs; være hektisk opptatt. 
Være oppskrytt – Ha fått mer skryt el. ros enn det er grunnlag for, (f eks. en bok).  
Være oppslukt av noe / hun er helt oppslukt av arbeidet sitt (1) – 1. Være helt slukt av 
noe; være veldig opptatt med noe 2. være grepet av noe el. svært begeistret for noe.  
Være oppspilt / ungene var svært oppspilt før avreisen (2) – 1. Være spilt opp; være 
vidåpen, (f eks. om øyne) 2. være hektisk spent el. nervøs. 
Være oppstyltet – Være unaturlig, høyttravende el. tilspjåket; (f eks. om språk). 
Være oppøst – Være opphisset; være i sterk sinnsbevegelse; (jf, øse seg opp). 
Være ordholden – Alltid holde sine løfter; være pålitelig og troverdig; (jf, holde ord). 
Være ovenpå – 1. Befinne seg på det øverste nivå el. på overflaten av noe 2. være i en 
situasjon der man er godt stilt, fysisk, psykisk el. økonomisk, (jf, flyte ovenpå).  
Være over alle hauger / berg – Være langt borte; være langt av sted; være så langt 
vekk at det er håpløst å ta opp forfølgelsen; (jf, være gammel som alle haugene). 
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Være over middagshøyden – 1. Ha passert den største høyde sola når på en bestemt 
dag 2. ha passert det (tids)punkt hvor noe kulminerer, (f eks. i en persons liv). 
Være over noen som en hauk / en feil og treneren er over oss som en hauk – Holde 
stadig og strengt oppsyn med noen, og slå ned på den minste feil. 
Være overkommelig – 1. Være forholdsvis lett å utføre el. makte 2. være forholdsvis 
lett å greie økonomisk; ikke være for dyr; (jf, ikke koste all verden).  
Være overlykkelig (for noe) – 1. Være svært glad el. lykkelig (for noe) 2. være veldig 
lettet (over noe); (jf, prise seg lykkelig (over noe); (jf, puste lettet ut).  
Være overmoden / saken er overmoden (2) – 1. Ha overskredet sin fulle utvikling 
(modning) og på vei til å råtne, (om bær, frukt el. ost) 2. være gammel; være (ut)slitt. 
Være paranoid – 1. Lide av forestilling om å være forfulgt, (sykdom) 2. oppføre seg 
overdrevent fryktsomt el. mistroisk; (jf, se spøkelser på høylys dag), (jf, få noja). 
Være passé (fr) – 1. Ikke lenger være på moten, (om gjenstand) 2. være avdanket; 
ikke lengere være på høyden; ha tapt seg, (om person, ofte en kunstner); (jf, være in). 
Være pen og pyntelig / det var en pen og pyntelig fest (2) – 1. Være tekkelig el. pen, 
(om person) 2. være skikkelig, ordentlig el. rolig; (jf, gå pyntelig for seg).  
Være pengene verd – Være svært underholdende, interessant el. utbytterikt, (ofte uten 
å ha betalt noe); (jf, ha penger på kistebunnen); (jf, ha penger på bok). 
Være pen i tøyet / han er alltid pen i tøyet – Være pent kledd; være velkledd.  
Være pent nødt til noe / nå er jeg pent nødt til å si fra – Være i en situasjon hvor man 
ikke har andre muligheter enn å gjøre noe bestemt, (jf, måtte pent finne seg i noe). 
Være per kasse – Ha penger i kassen; ha god økonomi (for tiden); (være ebbe i 
kassen); (jf, sitte på kassen); (jf, rene ord for pengene). 
Være perlevenner / vi er blitt perlevenner igjen – Være svært gode venner. 
Være pill råtten / råttent – 1. Være helt morken, (trebåten); være fordervet, (frukt el. 
kjøtt) 2. være moralsk fordervet el. korrupt, (samfunn el. system) 3. være upålitelig el. 
sjofel, (person); (jf, en råttenskap); (jf, behandle noen som et råttent egg). 
Være pinlig edru – Være helt edru; overhodet ikke være påvirket av alkohol, (ofte, 
overraskende el. ubeleilig nok); (jf, være edruelig). 
Være plankekjøring / være den rene plankekjøring – Være svært enkelt el. 
uproblematisk; være noe alle kan klare; (jf, som fot i hose). 
Være platt umulig – Være fullstendig umulig; være komplett umulig. 
Være pling i bollen – Være utilregnelig el. på grensen til å være gal; (jf, ikke være 
riktig vel bevart); (jf, være trang i nøtta); (jf, det sier pling). 
Være pokkers til kar – Være litt av en kar; være noe til mann. 
Vøre positivt / vennlig stemt over for noen / noe – Ha en positiv el, vennlig holdning 
til noen el. noe; (jf, være stemt for noe); (jf, være fiendtlig stemt mot noen). 
Være pott og panne / han er pott og panne her i gården – Være den som ordner alt; 
være en uunnværlig altmuligmann; (jf, en nøkkelperson); (jf, pott og panne). 
Være pottesur – Være svært sur og grinete; være i svært dårlig humør. 
Være pottetett – 1. Være helt tett; være ugjennomtrengelig 2. holde hemmeligheter for 
seg selv; ikke røpe det aller minste; tie; holde kjeft; (jf, være tett som en potte)  
Være PR- kåt, (public relations, eng) – Ha lyst til å bli kjent og omtalt i mediene; ivre 
etter PR el. publisitet; (jf, komme i rampelyset); (jf, være i vinden).   
Være preget / merket av tidens tann – Være merket av alder (elde) el. slitasje; være i 
forvitring; (jf, tæres av tidens tann); (jf, tidens tann); (jf, være tannløs). 
Være preget av stundens alvor – Være synlig berørt av noe høytidelig el. alvorlig; 
være preget av en viktig begivenhet el. anledning; (jf, morgenstund har gull i munn). 
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Være presis som en klokke – 1. Være meget presis el. punktlig 2. gjøre noe el. foregå 
på et fast klokkeslett; (jf, på minuttet); (jf, få tiden til å gå). 
Være prikken over i` en – Jf, sette prikken over i` en; (jf, kronen på verket). 
Være prikkfri / prikkfri kjøring / et prikkfritt løp – Som det ikke er noe å utsette på; 
være feilfri; være perfekt; (jf, være uten plett og lyte); (jf, være tipp topp).  
Være prippen – Være sær el. nærtagende og lett bli støtt; være moralsk i småting; (jf, 
et dydsmønster); (jf, være nøye på det); (jf, være lavt under taket). 
Være prisgitt noen / noe / vi er prisgitt værgudene – Være avgjørende avhengig av 
noen / noe; være utlevert til noen / noe; (jf, et lune / lune); (jf, et damoklessverd). 
Være programforpliktet til noe / som United tilhenger er man programforpliktet til å 
hate City – Føle seg forpliktet til å følge et opplegg, program el. et løfte. 
Være proppen i systemet – Være den / det som hindrer noe i å virke effektivt el. 
komme i gang; (jf, en propp); (jf, en hissigpropp). 
Være proppfull av noe / hun er proppfull av fordommer – Være helt full av noe; være 
overfylt; ha noe til overmål; (jf, flyte over); (jf, en propp); (også, proppmett).  
Være prutnigsløs – Være hard og ubøyelig; være prinsippfast; (jf, et prutningsmonn).  
Være pukka nødt / jeg er pukka nødt til å gå når hun sier det – Være nødt el. tvunget 
(til noe); (jf, ikke være noen vei utenom); (jf, pukke på noen / noe).    
Være pusete – 1. Være snill og kjælen, (person) 2. være lodden el. myk, (å ta på). 
Være pussa – Være påvirket av alkohol; være lettere beruset; (jf, være på en snei). 
Være pyton / det er pyton her på skolen (2) – 1. (Smake / lukte) grusomt, ufyselig el. 
ille 2. (være) forferdelig el. plagsomt 3. være dårlig gjort, (ungdommelig slang). 
Være pære full – Være sterkt beruset; (jf, være full som et svin). 
Være på ´n – 1. Være påvirket av alkohol; være på en kant 2. jf, være tidlig på´ n. 
Være på alerten (alert (fr)) – Være årvåken el. oppmerksom og klar til å handle. 
Være på alles lepper – Være mye omtalt; være gjenstand for sladder; (jf, hele byen). 
Være på avgrunnens rand – Være i ferd med å bukke under; være nær katastrofen. 
Være på avveie / avveier – Jf, komme / være på avveie; (jf, være på ville veier). 
Være på ballen – 1. Være borti ballen, (f eks. en målmann) 2. ta tak i saken; være 
aktiv for å finne en løsning; (jf, spille ballen videre); (jf, ha mange baller i lufta). 
Være på banen – 1. Være i en sentral el. fremtredende posisjon 2. være i aktivitet el. i 
gang; engasjere seg i (den offentlige) debatten; (jf, komme på banen). 
Være på bar bakke – Jf, stå på bar bakke; (jf, være blakk); (jf, være blank). 
Være på beddingen / en ny konsert er allerede på beddingen – 1. Være under bygging 
el. til reparasjon på en bedding, (om skip) 2. være under forberedelse el. i ferd med å 
bli laget; (jf, ha noe på beddingen); (jf, være i støpeskjeen). 
Være på bedringens vei – Være i ferd med å komme seg el. bli frisk etter sykdom. 
Være på beina / hun er alltid tidlig på beina (2) – 1. Stå; ha reist seg 2. være oppe (og 
i aktivitet) 3. være frisk etter sykdom el. operasjon; (jf, hele byen er på beina). 
Være på bleiestadiet – 1. Være i spedbarnsalderen 2. være nylig startet opp, og uten 
erfaringer; (jf, man må lære å krype for man lærer å gå); (jf, være bare barnet).  
Være på blindspor – Jf, komme inn på et blindspor; (jf, en blindgate). 
Være på bristepunktet – 1. Være så oppfylt at det ikke tåles el. er plass til mer 2. være 
ved å bryte sammen el. eksplodere, (av spenning, nervøsitet el. raseri). 
Være på bærtur / ved scoringen var keeperen skikkelig på bærtur (2) – 1. Være ute å 
plukke bær 2. være utenfor sitt naturlige område; ha mistet kontrollen, (jf, være på 
jordet); (jf, være på viddene); (jf, være på skovtur (da)). 
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Være på bølgelengde – 1. Ha en intuitiv forståelse for hverandre 2. ha felles interesse 
el. samme smak; (jf, snakke samme språk); (jf, trekke godt sammen). 
Være på defensiven – 1. Være drevet tilbake, (i krigen) 2. være på retrett; være på 
vikende front, (i diskusjonen); (jf, bli drevet / tvunget over på defensiven). 
Være på den grønne gren – Være i en gunstig el. privilegert situasjon; være rik, (pga. 
hell, flid el. dyktighet); (jf, komme på den grønne gren); (jf, sitte midt i smørøyet). 
Være på den sikre siden / for å være på den sikre siden – Være sikker på at noe er i 
orden; gardere seg el. overdrive litt for å kunne møte alle tilfeldigheter. 
Være på det jevne / resultatene er / ligger på det jevne – Jf, på det jevne.     
Være på det rene med noe – Jf, komme / være på det rene med noen / noe. 
Være på druen – Være beruset; være påvirket av alkohol; (jf, være påseilet). 
Være på dypt vann – Ta sjanser; ha lite grei på det man driver med; (jf, gå i vannet). 
Være på dødens rand – 1. Være nær ved å dø; være døende; (jf, være på gravens 
rand). 2. være helt kaputt; være utdatert, (jf, ha sett sine beste dager). 
Være på en kant – Være (lett) beruset; være påvirket av alkohol; (jf, være påseilet). 
Være på en snei / snurr – Jf, være på en kant; (jf, være (litt) på en snei). 
Være på et galt spor – 1. Bevege seg i feil retning 2. anta noe som er feilaktig, som 
ikke fører til oppklaringen av en sak el. løsningen av et problem. 
Være på et hengende hår / hengende håret – Jf, på et hengende hår / hengende håret.  
Være på etterkjelken – Jf, komme på etterkjelken; (jf, komme i bakleksa). 
Være på fallittens rand – Være like ved å gå konkurs; (jf, spille fallitt); (jf, en 
fallitterklæring); (jf, bukke under (for)); (jf, måtte bite i gresset). 
Være på fallrepet – Jf, på fallrepet; (jf, i siste øyeblikk); (jf, henge i en tunn tråd).   
Være på farten – 1. Være på reise; være på tur 2. ha det travelt; beskjeftige seg 
uavbrutt med noe; (jf, stå på farten); (jf, ha mye å henge fingrene i). 
Være på feil hylle – Jf, komme på feil hylle; (jf, noen legger noe på hylla). 
Være på feilspor – Ta feil; misoppfatte noe; ha en gal antagelse (om noe). 
Være på felgen / jeg er helt på felgen etter henne (3) – 1. Være helt gåen; være 
psykisk nedbrutt 2. være svært sliten; være fysisk utkjørt 3. være forelsket el. forgapt.  
Være på ferde / her er det noe alvorlig på ferde (2) – 1. Foregå; inntreffe 2. være i 
aktivitet; være til stede; (jf, være ute å gå); (jf, holde det gående).  
Være på flyttefot – Være i ferd med å flytte til et annet sted el. til ny bolig. 
Være på folkemunne – Bli snakket om blant folk; være gjenstand for mye omtale; (jf, 
komme på folkemunne); (jf, være på alles lepper). 
Være på fortvilelsens rand – Være dypt ulykkelig og preget av motløshet el. avmakt.  
Være på frifot – Ikke være i fangenskap; ha unnsluppet fra fangenskap el. fengsel. 
Være på gale veier – Jf, komme / være på gale veier; (jf, være på vei). 
Være på galeien / hva ville du på den galei – 1. Ha innlatt seg på noe tvilsomt el. 
risikabelt; være på et dristig el. lettsindig foretak / hvordan kunne du være så dum å 
innlate deg på noe slikt 2. jf, være ute på galeien; (jf, være ute å kjøre).  
Være på gamle tomter – Være på de trakter el. egner man har bodd el. oppholdt seg 
tidligere i livet; (jf, vende tilbake til gamle tomter); (jf, vende nesen hjemover). 
Være på gang – Være i emning; være i ferd med å skje; (jf, være på trappene). 
Være på gaten – 1. Være offentlig tilgjengelig 2. være utgitt el. kommet ut, (bok el. 
blad); (jf, gå på gaten); (jf, mannen på gaten); (jf, sette noen på gaten). 
Være på glattisen – Jf, komme på glattisen; (jf, som en ku på glattisen). 
Være på glid – Være i bevegelse; være i ferd med å skifte standpunkt; være på vei til 
å si ja; (jf, komme på glid); (jf, få / sette noen / noe på glid). 
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Være på god fot med noen – Jf, stå på god fot med noen; (jf, på stående fot). 
Være på god vei – Ha kommet et stykke; ha kommet godt i gang; (jf, være på vei).  
Være på gravens rand – Jf, stå på gravens rand; (jf, være på randen av noe). 
Være på grensen / jeg synes opplegget er på grensen – 1. Være på skillet mellom f 
eks. to land 2. være nære ved ikke å gå an; nesten være uakseptabelt; (jf, være i 
grenseland); (jf, ut over alle grenser); (jf, sprenge grenser). 
Være på grensen til (å) / hun var på grensen til å falle i søvn – Være like ved (å); 
nesten skulle til (å); (jf, gå over alle grenser), (jf, det får være grenser).   
Være på gråten – Være nær ved å gråte; være sterkt beveget el. rørt; (jf, ha gråten i 
halsen); (jf, gråte som et pisket / piska skinn); (jf, gråt og tenners gnissel).  
Være på gyngende grunn – 1. Være i en situasjon man føler seg usikker el. tviler 2. 
være i en usikker økonomisk situasjon 3. bruke uholdbare argumenter; (jf, være (ute) 
på tynn is); (jf, være på trygg grunn); (jf, være ute å kjøre). 
Være på hatt med noen – Jf, være på hilsefot med noen; (jf, vær hilset). 
Være på heisatur – Være på fornøyelsestur der man slår seg løs, fester og rangler. 
Være på hekta – Jf, det var på hekta; (jf, hekte seg opp i noe); (jf, komme til hektene). 
Være på hell / sommeren er på hell – Gå mot slutten; ha passert toppen. 
Være på herrens mark – Være uten hjelp; være latt i stikken; være rådvill; (jf, falle på 
ærens mark); (jf, slå noen / noe av marken); (jf, føre noe i marken). 
Være på hilsefot med noen – Kjenne noen såpass (el. stå på så god fot) at man hilser.  
Være på hjemmebane / på Ibsen er hun på hjemmebane (3) – 1. Utøve idrett på egen 
bane (med støtte av publikum) 2. være i et hjemlig område man kjenner godt el. 
befinner seg vel i 3. behandle et emne man har godt kjennskap til el. er fortrolig med. 
Være på hugget / hogget – Være konsentrert og energisk; være på offensiven. 
Være på hælene / hæla – 1. Være i en alvorlig el. kritisk situasjon 2. være sliten; (jf, 
komme på hælene / hæla); (jf, være i knipe); (jf, være helt gåen). 
Være på høyde med (noen / noe) / våre er fullt på høyde med de beste utlendingene 
(1) – 1. Være like bra el. god som (noen / noe) 2. være like stor el. omfattende som, (f 
eks. omsetningen) 3. være på samme breddegrad som; være rett ut for, (f eks. Bodø). 
Være på høyde med situasjonen – Ha kontroll over en bestemt situasjon; være i 
balanse; (jf, være situasjonen herre); (jf, ha alt i sin hule hånd).  
Være på høyden av sin karriere – Være på toppen i sin virksomhet; være på sitt beste 
(i yrke el. idrett), (jf, være i sin beste alder); (jf, ha mye å fare med). 
Være på håret – Jf, på håret / et hår; (jf, rive seg i håret); (jf, på et hengende hår). 
Være på kant med noen / noe – Jf, komme på kant med noen / noe; (jf, en kverulant). 
Være på kanten (av / til noe) / hun var på kanten av en psykose (2) – 1. Være på 
grensen til hva som er uakseptabelt 2. være nær en ubehagelig situasjon el. tilstand.  
Være på kanten av stupet – 1. Være ytterst ved avgrunnen 2. være like ved å bryte 
sammen; være nær økonomisk ruin el. konkurs; (jf, være på stupets rand). 
Være på kjøret – Være på langvarig rangel; gå på fylla; (jf, flippe ut).      
Være på knærne – Være dårlig stilt; være i vanskeligheter; ha (økonomiske) 
problemer; (jf, komme / være på helene); (jf, komme på knærne).  
Være på knærne etter noen – Være veldig forelsket i noen; være forgapt i noen. 
Være på kokepunktet – 1. Være på den temperatur hvor vann begynner å koke 2. være 
på et punkt hvor en stemning el. følelse kommer kraftig til uttrykk.   
Være på kollisjonskurs (med noen) – Være nær en konfrontasjon (med noen); nærme 
seg en uunngåelig konflikt (med noen), (pga. motstridende syn el. fiendskap).  
Være på konkursens rand – Jf, være på falittens rand; (jf, være på dødens rand). 
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Være på krigsfot / Hæren er satt på krigsfot (1) – 1. Være klar for krig 2. leve i 
(sterkt) uvennskap; være uvenner el. fiender; (jf, på krigsfot); (jf, være på krigsstien). 
Være på krigsstien – 1. Gå el. være i krig, (om indianere) 2. kjempe el. agitere sterkt 
(mot noe) 3. oppføre seg aggressivt el. søke konfrontasjon, (i en bestemt sak). 
Være på lufta – Være under sending (radioprogrammet); bli kringkastet. 
Være på moen – Avtjene militærtjenesten; være i Forsvaret; (jf, sitte i bua). 
Være på moten – Jf, være / komme på moten; (jf, gå av mote / moten).  
Være på nakken av noen – Være etter noen; forfølge el. plage noen; kritisere el. skape 
ubehageligheter for noen; (f, eks ved å påtale den minste mangel el. feil). 
Være på nett – 1. Være tilkoblet og operere på telefonnett el. internett 2. være på 
bølgelengde; være helt med, (på det som skjer); (jf være på bølgelengde). 
Være på nikk / hils med noen – Jf, være på hilsefot med noen; (jf, takke og bukke). 
Være på nippen / jeg var å nippen til å sovne / det var jammen på nære nippen at det 
gikk galt – Være nære på; være like ved; holde på å; (jf, være / stå på nippet til å …). 
Være på noens side – Være på parti med noen; være enig med noen. 
Være på nullpunktet / humøret var på nullpunktet (2) – 1. Brukes i faglige uttrykk 
som utgangspunkt for en målestokk 2. være langt nede; være på et lavmål; være 
elendig, (så dårlig som det kan få blitt); (jf, det absolutte nullpunkt). 
Være på offensiven – Jf, komme / være på offensiven; (jf, ta offensiven). 
Være på parti med noen – 1. Være på samme lag som noen 2. støtte noen i en strid el. 
konflikt; (jf, ta parti (med noen)); (jf, en partipisk / partipisken). 
Være på plakaten – 1. Være på listen over kommende forestillinger el. opptredener 2. 
jf, stå på dagsorden; (jf, bli tatt av plakaten); (jf, ha noe på programmet). 
Være på plass – 1. Være på det rette sted; være der man hører hjemme 2. være parat 
el. klar når det kreves 3. være avklart og i orden; (jf, være på sin plass).  
Være på pletten – 1. Komme el. være tilstede på et bestemt sted el. en begivenhet 2. 
være på rett sted til rett tid; (jf, kjenne sin besøkelsestid); (jf, avlegge noen en visitt). 
Være på prikken lik(e) – Være nøyaktig lik(e); ligne (noen / noe) til forveksling; (jf, 
ligne noen / hverandre på en prikk); (jf, på en prikk). 
Være på programmet – Jf, ha noe på programmet; (jf, være på plakaten). 
Være på randen av noe / være på randen av vanvidd – Være like ved at noe skal skje 
el. inntreffe; være nære på; (jf, være på grensen av noe); (jf, stå på gravens rand). 
Være på rett hylle / være på den / sin rette hylle – Jf, komme på rett hylle. 
Være på rett kjøl – Jf, komme på rett kjøl; (jf, få noen / noe på rett kjøl). 
Være på rett vei – 1. Bevege seg i riktig retning 2. gjøre det riktige; forbedre seg. 
Være på rette spor – 1. Bevege seg i den riktige retning 2. anta noe riktig, som fører 
til oppklaringen av en sak el. løsningen av et problem; (jf, sette spor etter seg). 
Være på ræva – 1. Være i alvorlig knipe 2. mangle penger; (jf, gå på ræva). 
Være på rømmen – Ha stukket av (særlig fra fengsel); være på flukt; (jf, være på 
frifot); (jf, løpe det beste man har lært); (jf et fengsel). 
Være på sin plass / en unnskyldning er på sin plass (1) – 1. Være berettiget; være 
passende, relevant el. sømmelig 2. gjøre el. si noe med god grunn.  
Være på sin post (mot / overfor noen / noe) – Være oppmerksom el. aktpågivende 
(overfor noen / noe); passe godt på (overfor en mulig fare el. overraskelse); være på 
vakt el. årvåken; (jf, være / stå på post); (jf, holde øye med noen / noe). 
Være på sjekkeren, (slang) – Være ute for å sjekke opp noen; være på jakt etter en 
(sex) partner; (jf, være ute å vifte med ørene); (jf, gå på frierføtter). 
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Være på skinner / skinnene – Være (kommet) i gang; utvikle seg godt; fungere 
tilfredsstillende, uten problemer el. med stor suksess; (jf, gå på skinner). 
Være på skovtur (da) – 1. Være på tur i skogen 2. brukes om det at en fotballmålmann 
beveger seg for langt ut av målet, og dermed gir motstanderen stor sjanse til å score. 
Være på skuddhold – 1. Være på en avstand der man er forholdsvis sikker på å treffe, 
(med skudd, kast el. foto) 2. være innenfor rekkevidde; ha sjansen til å oppnå, vinne 
el. få tak i noe; (jf, et skudd i blinde); (jf, skyte fra hoften)  
Være på sporet – Jf, komme på sporet; (jf, sette noen på sporet); (jf, sette sine spor). 
Være på stupets rand / SAS er på stupets rand (2) – 1. Være på kanten av avgrunnen 
2. være på grensen av en farefull el. ubehagelig situasjon, (f eks. til å gå konkurs). 
Være på styr / er du (helt) på styr – Være forstyrret, tullet el. galen; (jf, det går over 
styr for noen); (jf, noe går over styr): (jf, sette noe over styr). 
Være på stø kurs – Jf, holde stø kurs; (jf, sette kurs(en) (mot noe)). 
Være på tale – Jf, noe er / kan komme på tale; (jf, det kommer ikke på tale). 
Være på talefot med noen – Jf, komme / være på talefot (med noen). 
Være på tapetet – 1. Være aktuelt el. fremme; være oppe som emne, (i en samtale) 2. 
være planlagt el. avtalt for (snarlig) utførelse el. behandling; (jf, stå på programmet). 
Være på tide / det er på tide å komme et hakk videre – 1. Tiden er inne; det er riktig 
tid el. beleilig 2. det begynner å haste, (med noe som burde vært gjort tidligere).  
Være på tjukken – Være gravid, (ofte ubeleilig); (jf, vente seg). 
Være på tomannshånd (med noen) / ha noen på tomannshånd – Være alene med en 
annen person (og dermed kunne gjøre el. si noe ingen andre trenger å få vite). 
Være på trappene / nye regler er på trappene – Være nært forestående; komme snart. 
Være på trygg grunn – 1. Være kommet på land, (f eks. etter en farefull seilas) 2. ha 
rett; være sikker i sin sak; kunne trykt hevde noe; (jf, være på gyngende grunn). 
Være på tuppene – Være i en tilstand hvor man er særlig oppmerksom, energisk el. 
handlekraftig; yte sitt beste; (jf, være på tærne); (jf, være på vakt). 
Være på tynn is – Jf, være (ute) på tynn is; (jf, være ute å sykle). 
Være på tærne – Gjøre seg ekstra umake for å oppnå noe, få noe utført el. utnytte en 
sjanse; (jf, gå på tærne for noen); (jf, være på tuppene). 
Være på tå hev – 1. Stå på tærne, (for å rekke opp) 2. være på vakt el. anspent 3. gjøre 
sin ytterste innsats av krefter el. evner 4. jf, stå på tå hev for noen. 
Være på vaklende fot / føtter – Jf, stå på vaklende fot / føtter; (jf, være vaklevoren). 
Være på vakt – Være mistenksom, aktpågivende el. oppmerksom (for å kunne ta sine 
forholdsregler i tide); passe på; (jf, ikke ta noe for gitt); (jf, holde øye med n / n). 
Være på vannvogna – Holde seg unna alkohol; ha sluttet å drikke, (ev. for en tid).  
Være på vei / samlivsbruddet har vært på vei en stund (2) – 1. Være underveis fra et 
sted til et annet 2. være i ferd med å skje; være under utvikling 3. være gravid.    
Være på vei ut av noe – 1. Være i ferd med å gi seg med noe, (f eks. ut av politikken) 
2. være i ferd med å komme ut av utilfredsstillende tilstand, (f eks. ensomheten). 
Være på viddene – Jf, komme ut på viddene; (jf, være helt på jordet). 
Være på vikende front – 1. Være i ferd med å gå av bruk 2. gi etter; være i ferd med å 
gi opp, (jf, kjempe på vikende front); (jf, ikke vike en tomme). 
Være på ville veier – Være i ferd med å gjøre noe man ikke må; ha kommet ut på noe 
galt el. uheldig; (jf, være på gale veier); (jf, få noen ord med på veien).  
Være på villspor – Oppfatte noe galt; misforstå noe; (jf, lede / føre noen på villspor). 
Være på villstrå – Ha gått seg vill; ha forvillet seg; ha tullet seg bort; (jf, komme på 
villstrå); (jf, være på viddene); (jf, få et ord med på veien).   
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Være på vingene – Være i gang med å fly; være i luften; (om fugl el. flymaskin). 
Være på´ n / i morgen er det på´ n igjen (2) – 1. Være lettere beruset, (jf, være på en 
kant) 2. være å begynne med samme aktiviteten igjen; måtte arbeide som vanlig.   
Være påholden / påholdende – Være sparsommelig el. gjerrig; holde på det man har; 
(jf, med påholden penn); (jf, knipe på skillingen). 
Være påseilet – Være beruset; vær påvirket av alkohol; (jf, få en tår over tørsten) 
Være radmager – Være svært mager; være så tynn at knoklene er synlig. 
Være raka fant – Være uten penger; være blakk; (jf, være blakk som en kirkerotte). 
Være rakrygget – 1. Være rett i ryggen el. rank 2. være rettskaffen el. moralsk 
høyverdig; stå for sine meninger; (jf, ha en rakrygget holdning); (jf, holde ord). 
Være ram til noe / han er ram til å lyve (2) – 1. Være svært flink el. dyktig til noe 2. 
være utspekulert; være svær el. fæl til noe; (ofte, være helt ram).  
Være rank som et lys – 1. Være meget rank; være rak el. høyreist, (om kropp) 2. 
utstråle styrke, stolthet el. karakter; (jf, være rakrygget); (jf, ha sterk rygg). 
Være rappkjeftet / rappmunnet – 1. Snakke hurtig 2. være rask i replikken, ofte med 
kvikke, småfrekke el. nesevise svar; (jf, være stor i kjeften); (jf, være slagferdig). 
Være rar i knollen – Være forskrudd i hode; (jf, et slag i knollen) 
Være rask / snar av seg – Være en typisk rask el. kvikk person; (jf, som en vind). 
Være rask / snar i snuen – Jf, være rask / snar i vendingen; (jf, være sein i snuen). 
Være rask / snar i vendingen – Være hurtig til å handle el. reagere i en situasjon.  
Være rask i hodet – Være oppvakt og kvikk; tenke hurtig; (jf, ha omløp i hodet). 
Være rask og rørig – Være frisk el. før; være i fysisk bra form; (jf, det står til liv). 
Være rask på avtrekkeren – Være hurtig til å ragere; være rask til å si fra; (jf, være 
hurtig i avtrekket); (jf, si sin hjertens mening); (jf, synge ut). 
Være rask på labben – Være rask til å reagere; ikke nøle; (jf, være stø på labben). 
Være rask som en vind – Være svært hurtig; gjøre noe på kort tid. 
Være rask som et (olja) lyn / lynet – Jf, med lynets hastighet; (jf, som et olja lyn). 
Være rask til bens – Jf, være lett til bens; (jf, ta beina fatt). 
Være rav gal / ravgal / rav ruskende gal – Være avsindig; være helt gal; (jf, være riv 
ruskende galt); (jf, et galmannsverk / galmannsverk); (jf, være sprø). 
Være rebelsk – Jf, slå seg rebelsk; (jf, en rebell); (jf, jf, en kranglefant). 
Være redd (at) / jeg er redd (at) jeg sa noe helt feil forleden – (Måtte) beklage el. 
innrømme; være nødt til å meddele; (jf, legge seg flat). 
Være redd av seg – Være en fryktsom el. engstelig person, (ofte litt feig). 
Være redd for (noen / noe) – 1. Være engstelig for el. føle frykt for (noen / noe) 2. 
være bekymret i sin omsorg for (noen / noe), (jf, tenke på noens ve og vel).  
Være redd for noen / noe som sin egen øyesten – Være engstelig for, og verne og 
beskytte noen / noe for enhver pris; (jf, en øyensten); (jf, en sukkerunge). 
Være redd for sin egen skygge – Være veldig el. overdrevent nervøs el. utrygg; (jf, se 
spøkelser på høylys dag); (jf, en reddhare); (jf, skygge unna). 
Være redd for sitt eget skinn – Være feig; være redd for at noe går utover en selv; 
nødig ville utsette seg for noe, (av frykt for represalier el. konsekvensene); (jf, redde 
skinnet); (jf, beskytte sitt eget skinn); (jf, skygge banen). 
Være redd som en hare – Jf, være et harehjerte; (jf, en reddhare). 
Være ren og skjær / den rene og skjære (noe) / dette er ren og skjær galskap / dette er 
den rene og skjære sannhet – Være den reneste el. absolutte …; være noe fullstendig 
og uten forbehold; (jf, være noe i ett og alt); (jf, helt og holdent).  



                                                               
 

635 

Være renhårig / han er en ekte og renhårig slusk (3) – 1. Være ren (el. fri for lus) i 
håret 2. være pålitelig el. hederlig 3. være ekte el. fullblods; (jf, ha rene linjer).  
Være rett fram – 1. Være direkte videre el. bortover, (om retning) 2. være ganske 
enkelt el. ukomplisert 3. være direkte, impulsiv el. likefrem, (om person). 
Være rett i ryggen som en linjal – 1. Ha en særdeles rank og stram holdning 2. være 
litt stiv og unaturlig; (jf, en stivpinne); (jf, gå rundt med et kosteskaft i ryggen).  
Være rette mann på rett plass – Være den rette person til å utrette noe et sted el. i en 
stilling, (og som har de rette egenskaper el. ferdigheter); være den som klarer brasene. 
Være rettlinjet – 1. Bestå av rette linjer 2. være redelig el. rettskaffen; være djerv. 
Være revansjesugen – Ha lyst på revansje etter et tap el. nederlag; (jf, hevnen er søt). 
Være ribbet for noe / hun er ribbet for ære og anseelse – Være berøvet noe; være 
plyndret for noe; (jf, stå ribbet tilbake); (ribbe noen til skinnet). 
Være rift om / etter noe – Være stor interesse for el. etterspørsel etter noe. 
Være rikt begavet – Være evnerik el. talentfull; (jf, ha rike kilder å øse av).  
Være ris til egen bak – Jf, lage ris til egen bak; (jf, brenne seg på noe). 
Være riv ruskende gal – Jf, være rav gal / ravgal / rav ruskende gal. 
Være riv ruskende galt – 1. Være helt feil el. feilaktig 2. være idiotisk el. helt vilt. 
Være ro i leiren – Være fred, ro el. stabilitet i en gruppe, (f eks. i en forsamling). 
Være rolig som skjæra på tunet – 1. Være stille og urørlig 2. være rolig av seg. 
Være romslig – 1. Være rommelig, stor el. vid, (f eks. en genser) 2. være vidsynt el. 
tolerant; ikke være smålig; (jf, se stort på det); (jf, ha et stort hjerte). 
Være rotekte – 1. Være vokst som egen plante el. tre, (ikke podet) 2. være helt 
igjennom ekte og opprinnelig; (jf, være hel ved); (jf, et naturbarn). 
Være roten til alt ondt – Være opphavet el. kilden til noe ubehagelig el. at noe ikke 
fungerer tilfredsstillende; være skyld i elendigheten; (jf, ondets rot).  
Være rotløs – 1. Mangle rot, (om plante) 2. ikke føle seg hjemme noe sted; være uten 
fast holdepunkt i tilværelsen; (jf, føle seg forlatt av gud og mennesker). 
Være rund i kantene – 1. Være fleksibel; ikke være så nøye på det, (f eks. mht. regler 
el. planer) 2. være unøyaktig el. upresis; uttale seg generelt, (for å unngå å komme 
med personlig kritikk); (jf, runde talemåter); (jf, la det skure). 
Være rund som en bolle – Være god og rund; være vel tykk el. trinn, (om person). 
Være rundhåndet / han er rundhåndet med komplimenter (1) / retten er rundhåndet 
drysset med kapers (2) – 1. Være gavmild el. raus; gjerne gi mye til andre 2. gi el. 
dele ut noe i stor mengde; (jf, med rund hånd); (jf, ta hånd om noen / noe). 
Være rustet til tennene – Jf, være væpnet til tennene; (jf, bite tennene sammen). 
Være ryggesløs – Være uten moralske skrupler og samvittighetsløst følge sine egne 
tilbøyeligheter el. lyster; være moralsk fordervet; (jf, komme ut å kjøre). 
Være rød / mørkerød – 1. Være malt el. farget rød 2. være venstreorientert; befinne 
seg på venstre fløy i politikken / være ytterliggående venstreradikal; (jf, bli / være rød 
som en hummer), (jf, være blå / mørkeblå); (jf, i alle regnbuens farger).    
Være rødglødende / han er rødglødende kommunist (2) / i hele dag har telefonen vært 
rødglødende (3) – 1. Lyse rødt pga. sterk oppvarming; være glødende 2. være preget 
av engasjement el. voldsom lidenskap 3. være preget av meget hektisk aktivitet.     
Være rå – 1. Ikke være (tilstrekkelig) kokt el. stekt 2. være fuktig el. klam, (f eks. på 
føttene) 3. være i sin naturlige form; være ubehandlet 4. være kynisk el. hensynsløs; 
være brutal el. pøbelaktig 5. jf, være helt rå 6. jf, være helt rått; (jf, en råtass). 
Være rådsnar – Være rask til å finne råd; være hurtig til å handle og ta beslutninger i 
kritiske situasjoner; være snartenkt el. resolutt; (jf, være kvikk i hodet / toppen).  
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Være rådvill – Være sterkt i tvil og ute av stand til å finne en utvei; være rådløs, 
usikker el. forvirret; (jf, se ut som et levende spørsmålstegn). 
Være råflott – 1. Være raus el. gavmild 2. være overdrevent flott el. ødsel. 
Være råtten / den gamle båten er pill råtten (1) / man blir kav råtten av å sitte så mye 
stille (4) – 1. Være morken; holde på å gå i oppløsning 2. være forråtnet el. fordervet, 
(matvare) 3. være moralsk fordervet, korrupt el. sjofel, (person el. samfunn) 4. være 
kraftløs el. i elendig form; (jf, en råttenskap); (jf, forderves).  
Være råtten tvers i gjennom – Være en person som driver med all verdens råttenskap; 
være moralsk fordervet, sjofel el. korrupt; (jf, være ond tvers igjennom).     
Være råttent gjort – Være virkelig dårlig gjort; være sjofelt; (jf en råttenskap). 
Være safe (eng) – 1. Være sikker; være trygg 2. være risikofritt; (jf, safe). 
Være sagnomspunnet – Være omspunnet av beretninger, sagn el. myter; være 
bemerkelsesverdig omtalt på folkemunne; (jf, på folkemunne).  
Være sagnomsust – Være legendarisk; være noen / noe det går sagn om; være berømt 
for noe, (f eks. skjønnhet, kvalitet el. prestasjon); (jf, skrive sitt navn med gullskrift). 
Være saktmodig – Være stillferdig på en resignert måte; aldri klage el. protestere. 
Være saliggjørende – Være lykkebringende; løse alle problemer; være nyttig el. 
riktig, (i en bestemt situasjon); (jf, gjøre underverker).  
Være saltet i noe – Virke som en frisk tilsetting; (jf, sette spiss på noe). 
Være sammen – 1. Være tilstede på same sted; gjøre noe i fellesskap 2. være 
kjærester el. seksualpartnere; (jf, de er to alen av samme stykke). 
Være seg selv – Være avslappet og naturlig; oppføre seg som man pleier. 
Være seg selv lik / du er deg selv lik – Forbli den samme uansett situasjon og 
omgivelser; være den gode gamle, (positivt el. negativt); (jf, du fornekter deg ikke). 
Være seg selv nok, (som Peer Gynt) – 1. Ha nok med seg selv og være uinteressert i 
kontakt med naboer, kolleger el. andre mennesker 2. være egoistisk el. selvsentrert og 
ikke bry seg om andre; (jf, ikke ha øye for andre); (jf, en egotripp). 
Vær seg sitt ansvar bevisst – Skjønne hva man har el. må ta ansvar for; føle ansvar for 
noe bestemt; være en ansvarsfull person (med sterk følelse av samfunnsansvar). 
Være seig som en gammel bryggerihest – Være svært hardfør el. utholdende; tåle 
store strabaser el. prøvelser, (også psykisk); (jf, ha vært ute en vinterdag før). 
Være seig til å drikke – Jf, være sid på flaska; (jf, drikke som et svin). 
Være seiglivet / seigliva – 1. Være vanskelig å bli kvitt el. drept, (f eks. skadedyr) 2. 
ubegrunnet el. feilaktig fortsette å eksistere i manges bevissthet, (f eks. myte) 3. holde 
ut og fortsette som før til tross for motgang, (f eks. et TV program).  
Være sein / seig i vendingen – Være langsom til å handle el. reagere i en situasjon. 
Være sein / treg av seg – Jf, være sein i avtrekket; (jf, være tung i sessen). 
Være sein i avtrekket / Japan er sein i avtrekket når det gjelder el. biler (2) – 1. Være 
sein til å reagere; være langsom av seg, (om enkeltperson) 2. være sein til å starte på 
noe el. gjennomføre noe forventet; (om person el. institusjon).   
Være sein i snuen – Jf, være sein / treg av seg; (jf, være rask i snuen). 
Være seksten somre / hun er bare seksten somre – Være seksten år. 
Være selskapssyk – Lengte etter selskap, samvær el. omgang med noen. 
Være selvgod – Være overdrevent fornøyd med seg selv; føle seg (moralsk) hevet 
over andre; være skrytende el. innbilsk; (jf, være høy på pæra).   
Være selvinnlysende – Være umiddelbart innlysende; si seg selv; være helt opplagt. 
Være selvskreven – Være ubestridelig berettiget til noe; være opplagt; ikke være til å 
komme forbi; (jf, med største selvfølgelighet); (jf, være inne i bildet).   
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Være sid på flaska – Være svær til å drikke; være drikkfeldig; (jf, svinge begeret). 
Være sid til noe / den gutten er sid til å lyve – Være drøy el. fæl til noe; gjøre noe i 
(vel) stor grad; (jf, overgå alt og alle); (jf, være sidrumpet). 
Være sidrumpet / sidrumpa / ledelsen er alt for sidrumpet (3) – 1. Være (kortbeint og) 
sid i baken 2. være lite elegant 3. være dum, treg el. forsiktig, (om noen / noe). 
Være sikker i sin sak – Være trygg på at man har rett; ha sikre holdepunkter for noe 
man hevder el. påstår; (jf, ikke være en skygge av tvil); (jf, stå på sitt).  
Være sikker på hånda – 1. Være stø på hånda 2. være nøyaktig, (i det man gjør). 
Være sikker som banken – Være stødig, trygg el. sikker (i gjennomføringen av noe); 
nesten aldri feile; (jf, være stø på labben); (jf, ha alt i sin hule hånd).  
Være sikkerheten selv / han er sikkerheten selv – Jf, være sikker som banken. 
Være sikkert som lås / det er sikkert som lås – Være er helt sikkert; være aldeles sant.  
Være siklen på noe / han er siklen på en dram – Ha sterk lyst på noe; (jf, sikle etter / 
på noe); (jf, være lysten på noen / noe); (jf, lengte tilbake til kjøttgrytene). 
Være silkemyk / hennes hår er silkemykt – Være myk og bløt som silke. 
Være sin egen herre – Være fri og uavhengig; selv bestemme over sitt liv, (mht 
arbeide el. familie); (jf, være herre i eget hus); (jf, holde i tøylene / tømmene). 
Være sin egen lykkes smed – Brukes for å uttrykke at man må selv skaffe seg 
fremgang og lykke i livet, (ved å utnytte mulighetene som finnes og gjøre gode valg). 
Være sin egen verste friende – Ha karaktertrekk, tilbøyeligheter el. gjøre noe som 
skaper vanskeligheter for en selv; (jf, stå i veien for seg selv). 
Være sint som en tyrk – Være svært sint el. rasende; være eitrende forbannet; (jf, 
banne som en tyrk); (jf, ta en spansk en); (jf, bli / være fly forbannet). 
Være sint som et lemen – Være svært sint el. rasende; nesten sprekke av sinne.   
Være sistemann – Være den person som kommer, blir el. befinner seg sist el. bakerst. 
Være sistemann på skansen – 1. Være siste gjenværende person, (i en bestemt 
sammenheng) 2. være den som holder ut lengst, (f eks. på en fest). 
Være sitt ansvar bevisst – Kjenne og utføre sine plikter; være samvittighetsfull. 
Være situasjonen voksen – Være i stand til å klare oppgaven el. takle forholdene; 
mestre situasjonen; vise at man duger; (jf, være oppgaven voksen). 
Være situasjonens herre / være herre over situasjonen – Mestre situasjonen; ha full 
kontroll; makte oppgaven; (jf, være mann for sin hatt); (jf, kunne sine ting). 
Være sjakkmatt – 1. Brukes i sjakk når kongen ikke kan reddes 2. være i en situasjon 
det er umulig å komme seg ut av; være uskadeliggjort; være nøytralisert; (jf, sette 
noen sjakkmatt); (jf, et sjakktrekk); (jf, miste pusten). 
Være sjeleglad for noe – Være inderlig glad for noe; være lettet over noe; være glad at 
noe ikke gikk verre; (jf, legge hele sin sjel i noe), (jf, to sjeler, en tanke). 
Være sjelevenner / sjelefrender – 1. Ha sjelelig slektskap, (religiøst) 2. være av 
samme natur el. sinnelag, (særlig som kjærestepar); (jf, en tvillingsjel).  
Være sjøsterk – 1. Være sjødyktig, (om skip) 2. tåle sjøgang og store bølger uten å bli 
sjøsyk; (jf, seile sin egen sjø); (jf, sette sjøbein); (jf, kaste noen / noe på sjøen). 
Være skadefro – Glede seg over noens / andres uhell, feiltrinn el. tap.  
Være skadeskutt / hun skal nå reise det skadeskutte partiet – 1. Være truffet av en 
ikke drepende kule, (jakt) 2. være redusert el. hemmet for lengre tid, (om noen / noe). 
Være skakkjørt / økonomien er skakkjørt (2) / skakkjørt ungdom (3) – 1. Brukes om 
hest som er uheldig innkjørt og trekker skjevt 2. ha fått en uheldig utvikling 3. ha blitt 
påvirket i uheldig retning; være forkvaklet, (i følelser el. tenkemåte). 
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Være skallet som et egg – Være helt uten hår på hodet; være fullstendig skallet; (jf, 
være flintskallet); (jf, hva kom først, høna eller egget). 
Være skap (noe) – Være noe i det skjulte, hemmelig el. i smug, (f eks. alkoholiker el. 
homse), (jf, komme ut av skapet); (jf, en skapdranker). 
Være skarp i kantene – Jf, ha skarpe kanter; (jf, være kantete). 
Være skarp som en rakekniv, (barberkniv) – 1. Være svært skarp el. sylkvass 2. være 
en skarp kommentator el. nådeløs kritiker; (jf, ha en kvass penn). 
Være skarpskodd – 1. Ha sko med kvasse grev, (hest) 2. være godt utstyrt med 
kunnskaper og argumenter, (og med evne til å bruke dem på en god el. behendig 
måte), (f eks, en skarpskodd jurist); (jf, være godt skodd). 
Være skeiv – 1. Være skakk; stå på skrå 2. være homoseksuell; (jf, komme skjevt ut). 
Være skinnhellig – Gi seg ut for å være from og gudfryktig; moralisere ivrig uten å 
leve opp til det selv; være hyklersk; (jf, skinnet bedrar); (jf, et, skinn).   
Være skinnmager – Være svært tynn el. mager; (jf, være bare skinn og bein). 
Være skipper på egen skute – 1. Ha fått sin egen (etterlengtede) båt; være sjef om 
bord 2. brukes om å ha styringen el. kunne ta egne avgjørelser; (jf, seile sin egen sjø). 
Være skitten i kjeften – Være sjofel, gemen el. skamløs i praten; føre et grovt språk; 
(jf, ha en skitten munn); (jf snakke stygt om noen / noe).    
Være skittviktig – Være hoven el. overlegen; være nedlatende; (jf, være blærete). 
Være skivebom – 1. Være bom på skytterskiva 2. være totaltom; være forfeilet 
argumentasjon; være et helt uhensiktsmessig tiltak; (jf, treffe blink). 
Være skjellsettende – Jf, en skjellsettende begivenhet; (jf, være epokegjørende).  
Være skjønn som en fe – Være billedskjønn; være eventyrlig vakker; (jf, en fe). 
Være skjønt enig om noe – Være helt enig om noe; være hjertens enig. 
Være skjør – 1. Briste lett, (som porselen) 2. være tullete el. gal. 
Være skjør i bollen – Være gal i hodet; være tullete; (jf, være trang i nøtta). 
Være skrapet / han er helt skrapet – Være svært mager; være knoklete. 
Være skrekkslagen – Være svært redd; være vettskremt; (jf, være lammet av skrekk). 
Være skrikende urettferdig / galt – Være veldig urettferdig; være himmelropende galt. 
Være skrubbsulten – Være sterkt sulten; (jf, være sulten som en ulv). 
Være skruppelløs – Være uten skrupler; være uten hemninger el. evne til å ta hensyn 
til andre; (jf, ikke sky noe (middel)); (jf, ikke bry seg filla om noen / noe). 
Være skråsikker – 1. Være urokkelig sikker på noe på en selvbevisst, (og ofte 
irriterende) måte 2. vitne om (overdrevent) stor sikkerhet, (om mening el. uttalelse). 
Være skuls / kvitt – Ha gjort opp med hverandre; ha gjort opp sitt mellomværende. 
Være skyggeredd / skuggeredd – 1. Være redd sin egen skygge, (hest) 2. være redd el. 
engstelig uten grunn; frykte innbilte farer; (jf, ikke være skyggeredd). 
Være skåret over samme lest / de unges musikk er skåret over samme lest – Jf, noe er 
skåret over samme lest; (også, bygd over samme lest). 
Være slagferdig – Ha evne til raskt å komme med en vittig el. treffende bemerkning 
som reaksjon på noe som nettopp er blitt sagt el gjort; være rask i replikken.  
Være slagkraftig / byen trenger en slagkraftig turistavdeling (2) – 1. Være sterk i 
forhold til noen, (f eks. om krig el. sport) 2. ha stor innflytelse, virkning el. 
handlekraft, (også, slagkraftige argumenter); (jf, slå noe til pinneved).    
Være slangen i paradiset – Være den person el. omstendighet som i det skjulte skader 
el. motarbeider en el. som på en lumsk måte skaper uenighet el. misstemning; (jf, 
være listig som en slange); (jf, en slange); (jf, glatt som en ål). 
Være slank som en sylfide – Være svært slank, smekker og yndefull, (om kvinne). 



                                                               
 

639 

Være slank som et lilje – Våre svært slank og vever, (kvinne); (jf, ei snelle). 
Være slank som et siv – Jf, være slank som en lilje; (jf, brekke som et siv). 
Være slapp i fisken – 1. Være slapp el. i dårlig dagsform 2. ha slappe muskler og en 
utrent kropp; (jf, være fast i fisken); (jf, være ute å fiske etter noen / noe). 
Være slavebundet / folket er ufritt og slavebundet – Være kontrollert og overvåket.  
Være sleip som en ål – Jf, være glatt som en ål; (jf, en fisk). 
Være sleivete – 1. Være slengete, likegyldig el. ansvarsløs, (i fremtoning) 2. være 
slarvete, flåsete el. taktløs, (om person el. tale); (jf, ikke ta det / noe så tungt). 
Være sleivkjeftet – Være uvøren el. flåsete i talen; (jf, slenge med kjeften); (jf, være 
flåkjeftet; (jf, være rappkjeftet / rappmunnet). 
Være slepphendt / hun er veldig slepphendt med penger (2) – 1. Ikke kunne holde på 
noe; stadig slippe det man har i hendene 2. være raus el. ødsel, (jf, være rundhåndet).  
Være slesk – Være glatt, innsmigrende el. innyndende, (ofte for å skaffe seg fordeler). 
Være slik skrudd sammen / han er nå slik skrudd sammen (2) – 1. Være skrudd 
sammen med skruer på en viss måte 2. være komponert på en spesiell måte el. ha et 
bestemt særpreg, (om noen / noe); (jf, skru sammen noe).  
Være slu som en rev – Være veldig slu; være en lur og utspekulert person. 
Være slukkøret / slukøret / hun trakk seg slukkøret tilbake – Være nedslått pga. 
skyldfølelse el. skuffelse, (ofte etter stor forventning); (jf, ikke være høy i hatten). 
Være slått ut – Jf, bli / være slått ut; (jf, bli slått knockout, (eng)). 
Være smakfull / stua er ytterst smakfullt innredet – Være preget av estetisk el. 
kunstnerisk smak; være stilig el. harmonisk; (jf, ha god smak). 
Være smakløs / smakløst – 1. Ha lite smak, (om mat) 2. være taktløst el. platt; være 
uanstendig, (f eks. en uttalelse) 3. være blottet for skjønnhet el. estetisk uttrykk. 
Være smalhans / det ble smalhans utover vinteren – Være knapphet på penger el. mat; 
være fattigdom el. nød; (jf, en smalhans); (jf, være smått stell). 
Være smalsporet – 1. Ha mindre sporvidde enn det normale, (om tog) 2. være 
sneversynt; være fordomsfull; (jf, være sneversynt); (jf, være trang i nøtta).    
Være smekkfull / stykket går for smekkfulle hus – Være stappende full; være fylt til 
randen; være breddfull; (jf, være proppfull av noe); (jf, i bøtter og spann). 
Være smidig – 1. Kunne bevege seg lett, mykt og ledig; være spenstig og (ofte) 
elegant, (om person, dyr el. legemsdel) 2. kunne tilpasse seg og utnytte skiftende 
forhold på en klok og behendig måte, (om person el. institusjon). 
Være smidig som en katt – Jf, være smidig; (jf, bevege seg kattemykt).  
Være smør på flesk – Være dobbelt opp; være en unødig gjentagelse; være for mye av 
det gode; (jf, koste flesk); (jf, sitte på flesket); (jf, ta med torsk til Lofoten). 
Være smørblid – Være svært blid; være overdrevent blid, (for å oppnå noe el. glatte 
over noe); (jf, være blid som smør); (jf, bli bløt som smør). 
Være småborgerlig – 1. Tilhøre el. ha de karakteristiske trekk for den lavere 
borgerklasse 2. være preget av sneversyn el. smålighet; (jf, være spissborgerlig). 
Være småforelsket i noen – Være tiltrukket av noen, (som mulig kjæreste); (jf, ha et 
godt øye til noen); (jf, skjenke noen sitt hjerte); (jf, en hjertenskjær).  
Være smålig – 1. Være lite gavmild el. raus 2. være nøyeregnende og pedantisk.  
Være smålåten – 1. Være beskjeden el. stillferdig 2. ikke være kravstor. 
Være småskåren – Være nøyeregnende el. sneversynt; (jf, være smålig). 
Være smått bevendt med – Være lite av noe det hadde vært ønskelig å ha; (også, lite 
el. dårlig bevendt); (jf, det er ikke rart bevendt med henne nå). 
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Være smått stell / det ble smått stell med nattesøvn (1) – 1. Være dårlig greier; være 
lite av 2. være fattigslig, (jf, være smalhans); (også, være dårlig stell (med)). 
Være snakkesalig – Være svært pratsom; snakke (for) mye; (jf, en skravlebøtte). 
Være snar i snuen – Jf, være rask / snar i vendingen; (jf, snu på flisa). 
Være snarrådig – Reagere åndsnærværende og hurtig; fort finne råd el. utvei. 
Være snartenkt / hun er snartenkt og slagferdig – Være rask til å finne de rette 
løsninger el. kommentarer; (jf, være slagferdig); (jf, ha omløp i hodet). 
Være snerpete – 1. Være overdrevent ærbar og anstendig 2. være snever, fordomsfull 
el. jomfrunalsk; (jf, være tantete); (jf, en anstand); (jf, holde på formene).  
Være snerten / den jenta var jammen snerten – Være nett; fiks, kjekk el. smart. 
Være sneversynt – Være ensidig el. trangsynt; ha en innskrenket el. fordomsfull måte 
å se noe på; (jf, være smalsporet); (jf, være trangsynt); (jf, være vidsynt).  
Være snill som dagen er lang – Jf, være så snill som dagen er lang. 
Være snill som et lam – Være svært snill, mild el. fredelig; være spaklynt. 
Være snipp snapp snute for noen / noe – Være slutten for noen / noe; være noens / 
noes endelikt; (jf, det ble enden på visa); (jf, legge inn årene). 
Være snorrett – Være helt rett; være rett som en stram snor. 
Være snublende nær – Jf, være / ligge snublende nær; (jf, gå på trynet). 
Være snusfornuftig – Være preget av en tradisjonell, sikker og fantasiløs tenkemåte, 
uten originalitet el. dristighet; (jf, en tørrpinn(e)); (jf, være veslevoksen).  
Være snørrhoven / snørrviktig – Være viktig el. hoven; være arrogant el. overlegen; 
(jf, være skittviktig); (jf, være blærete); (jf, en skrytepave).  
Være soleklar(t) / en soleklar slutning / et soleklart frispark – Være (selv)innlysende 
og hevet over enhver tvil; være helt opplagt; (jf, være klar(t) som dagen). 
Være solgt / da politibilen sperret veien var han solgt (2) – 1. Være kjøpt av noen 2. 
være ute av stand til å gjøre noe for å forhindre noe uønsket; være ferdig; være fortapt 
3. være svært betatt av noen / noe; være overveldet el. overbevist.   
Være som besatt / det var da som besatt (2) – 1. Være som forhekset el. besatt av onde 
ånder 2. være aldeles forgjort, vanvittig el. håpløst; være for jævlig; (jf, være besatt). 
Være som blåst / stua var som blåst – Være meget ryddig og ordentlig. 
Være som blåst bort / vekk / all trøtthet var som blåst bort – Være sporløst forsvunnet; 
ikke være mulig å finne igjen; (jf, blåse i noen / noe); (jf, være sporløst forsvunnet). 
Være som en drøm / hun er som en drøm – Være svært vakker; (jf, gå som en drøm). 
Være som en hund i et spill kjegler – Komme forstyrrende el. ubeleilig opp i noe; 
være malplassert el. uvelkommen, (i en best. sammenheng); (jf, være et hår i suppa).  
Være som en ku på glattisen – Være svært klønete el. klosset; ikke ha kontroll på sine 
bevegelser; (jf, se ut som en ku i havsnød); (jf, være olm som en okse / stut). 
Være som en lukket bok (for noen) – Jf, noe er (som) en lukket bok (for noen). 
Være som en lus mellom to negler – Være klemt mellom to parter el. regelsett; være i 
en situasjon hvor det stilles motstridende krav til en, (f eks. fra mor og kone) 
Være som en løve i bur – Være irritabel el. i dårlig humør, (oftest pga. stress el. 
nervøsitet); ikke være til å komme nær; (jf, kjempe som en løve). 
Være som en vond drøm – Være en forferdelig el. grusom opplevelse; oppleves som 
et mareritt; (jf, gå som en drøm); (jf, drømme seg bort). 
Være som en ørn – Være stolt og sterk; ha et imponerende ytre; (jf, en ørn). 
Være som en åpen bok – Være lett å gjennomskue; være slik at man lett kan se på 
noen hva vedkommende tenker el. føler; (jf, lese noen som en åpen bok). 
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Være som et ekko fra fortiden – 1. Være noe som minner om tidligere tider 2. brukes 
om det å bli minnet om noe ubehagelig el. tragisk som man har glemt el. lagt bak seg. 
Være som et rop i ørkenen – Være nytteløst el. forgjeves, (f eks. om en henstilling). 
Være som et villdyr-- Jf, oppføre seg som et villdyr; (jf være vill i nikkersen). 
Være som folk flest / hun er som folk flest – Være ganske alminnelig; være som de 
fleste andre; (jf, mannen i gata); (jf, oppføre seg som folk).   
Være som forhekset – 1. Være som besatt av trolldom el. magi 2. være som fortryllet 
el. sterkt hengiven; (jf, stå som trollbundet); (jf, være fortapt).   
Være som gelé i knærne – Være i en ekstrem situasjon fysisk el. psykisk, f eks. pga. 
overanstrengelse, nervøsitet el. forventning; (jf, skjelve i knærne). 
Være som hund og katt – Være i stadig og bittert fiendskap; ikke tåle hverandre; (jf, 
leve som hund og katt); (jf, kvesse klørne); (jf, leve som hund og katt). 
Være som ild og vann – Jf, være så forskjellig som ild og vann; (jf, være prikk lik). 
Være som musikk i ens / noens ører – Jf, det / noe lyder som musikk i mine ører. 
Være som natt og dag – 1. Være vidt forskjellig; være hverandres diametrale 
motsetninger 2. være svært mye bedre, (enn noe el. sammenlignet med tidligere); 
være mer verdifull, (enn noe spesielt); (jf, være (så) forskjellig som natt og dag). 
Være som poteten – Være anvendelig til alt; (jf, være anvendelig som poteten). 
Være som seg hør og bør – Være vanlig el. som det skal være; være slik det passer 
seg; være slik det sømmer seg; (jf, være bare rett og rimelig). 
Være som skapt for hverandre – Passe perfekt sammen; være ideelle partnere. 
Være som skapt til / for noen / noe – Være helt ideell til / for noen / noe; passe perfekt 
til noen / noe; (jf, passe som hånd i hanske); (jf, gå i spann). 
Være som skjorta og ræva – Henge sammen hele tiden; stå hverandre svært nær.  
Være som snytt ut av nesen på noen / hun er som snytt ut av nesen på sin mor – Ligne 
noen utrolig mye, (særlig en av sine foreldre); (jf, få lang nese). 
Være som sunket i jorden – Være (hurtig og) sporløst forsvunnet; være søkk borte, 
(evt. på mystisk vis); (jf, være sporløst forsvunnet); (jf, forsvinne i løse lufta). 
Være som tatt rett ut av læreboka / angrepet var som tatt ut av læreboka – Være 
fullstendig riktig; være helt perfekt (utført); (jf, være etter boka). 
Være som tatt ut av noens hjerte / det er som tatt ut av mitt hjerte – Svare nøyaktig til 
det noen selv tenker el. og føler; (jf, alt hva hjertet begjærer).  
Være som voks mellom hendene på noen / en statsråd er ofte som voks mellom 
hendene på embetsmennene – Være lett å forme el. påvirke; være helt føyelig. 
Være som å banne i kirka – Si noe som er på tvers av den rådende mening el. 
gruppens følelser el. syn; bryte grovt med takt og tone; (jf, trampe i klaveret). 
Være som å bære havre til (en) død hest – Jf, som å bære havre til (en) død hest. 
Være som å drikke vann – Ha en svak el. flau smak; ikke smake noen verdens ting. 
Være som å hoppe etter Wirkola – Brukes om situasjoner der man skal forsøke å 
overta el. videreføre en oppgave fra en forgjenger som har vært usedvanlig dyktig; (jf, 
ha store sko å fylle); (jf, ta arven opp etter noen).  
Være som å lete etter en nål i en høystakk – Jf, det / noe er som å lete etter en nål i en 
høystakk; (jf, lete etter en nål i en høystakk); (jf, hoppe i halmen / høyet). 
Være som å pisse i havet – Ikke forslå det minste; ikke bety noen verdens ting; være 
helt fånyttes; (jf, forslå som en skredder i helvete); (jf, pisse i buksa av skrekk). 
Være som å rekke / stikke tunga ut av vinduet – 1. Ikke smake av noe; være flaut el. 
uinteressant i smaken 2. være lite givende; være intetsigende el. tamt.  
Være som å skvette vann på gåsa – Jf, det er som å skvette vann på gåsa. 
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Være som å snakke til veggen – Jf, det er som å snakke til veggen. 
Være sossete / hun kler seg sossete – Bære preg av å tilhøre sosieteten el. overklassen; 
være snobbet; (jf, bo som en greve); (jf, være født med en sølvskje i munnen). 
Være spakferdig – Være spak el. føyelig; være mild el. ydmyk; (jf, være saktmodig).  
Være spenna gæren / galen / jeg tror du er spenna gæren – Være fullstendig gal el. 
tullete; være dumdristig el. vettløs; (jf, gå fra vettet); (jf, ikke være rett / riktig navla). 
Være spent som en fjær – Ha alle muskler i kroppen spent, (f eks. pga. konsentrasjon 
el. anspenthet); (jf, stå på spranget (til noe)); (jf, en muskelbunt).  
Være spik, spenna gæren / gal – Jf, være spenna gæren / galen; (jf, en galning).  
Være spikende gal – Jf, være splitter pine gal; (jf, et galmannsverk). 
Være spikeren i kista / siste spiker i kista (for noen / noe) – Jf, det / noe er spikeren i 
kista (for noen / noe); (jf, bli / være en pinn til noens / noes likkiste).  
Være spikret / nå er programmet endelig spikret – Være endelig fastlagt el. klart; (jf, 
sitte som spikret), (jf, tømre / tømre sammen); (jf, være spikeren i kista). 
Være spilt møye – Være bortkastet anstrengelse el. besvær; være forgjeves innsats el. 
bry; (jf, ha sin fulle møye med noe); (jf, det er ikke møyen verdt). 
Være spiselig – 1. Kunne spises, (evt. uten risiko el. uten at det smaker særlig godt) 2. 
være akseptabel for noen som ellers er kritisk el. forbeholden; (jf, være uspiselig). 
Være spissborgerlig – Jf, være småborgerlig; (jf, være sneversynt). 
Være spissfindig – 1. Legge vekt på uvesentlige detaljer; hefte seg med småting, (så 
resultatet blir litt søkt) 2. være skarpsindig el. ha raffinert sans for detaljer. 
Være spissnebbet – 1. Ha et spisst nebb, (fugl) 2. være frekk el. obstanasig; (jf, en 
breiflabb); (jf, enhver fugl synger med sitt nebb); (jf, ikke åpne nebb).    
Være splitter pine gal – 1. Være sindssyk el. gal 2. være helt vettløs el. dumdristig. 
Være sporløst forsvunnet / tyven er sporløst forsvunnet – Være forsvunnet uten å 
etterlate seg spor; (jf, være søkk borte); (jf, være som sunket i jorda). 
Være sportsgal – Være lidenskapelig og ensidig opptatt av sport og idrett; (jf, en 
sportsidiot); (jf, la det gå sport i det / i å); (jf, hoppe etter Wirkola). 
Være sprek – 1. Være fysisk sterk og spenstig 2. være kraftig el. rask, (bil) 3. være 
frisk og rask (f eks. om oldefar) 4. se godt ut; være tøff el. stilig. 
Være sprek som en fole / loppe / fele / han var sprek som en fele da vi krysset 
målstreken – Være opplagt el. energisk; (jf, være glad som en fele). 
Være sprek som en loppe – Brukes som en generell (og munter) beskrivelse av noen 
som er i fin form, spretten el. frisk; (jf, være sprek som en fole). 
Være sprekkeferdig – Være nær ved å sprekke; være på bristepunktet; nesten ikke 
kunne holde seg tilbake, (av stolthet el. nysgjerrighet).  
Være sprell levende – 1. Være levende, (og sprelle), (om fisk) 2. være svært livlig og 
humørfylt; (jf, et sprell); (jf, ikke kunne tillate seg så mange sprell). 
Være sprelsk / hun er den mest sprelske dame jeg har truffet (2) – 1. Være spretten el. 
vilter 2. være livlig, kåt el. løssluppen; være vanskelig å styre. 
Være sprø / er du blitt helt sprø (2) – 1. Lett gå i stykker el. knekke, (kjeks) 2. være 
fra vettet; være gal el. skjør; gjøre mye rart; (jf, en tullhøne); (jf, en tullebukk). 
Være sta som et esel / ditt esel – Være svært sta, stri el. egensindig; være uvillig til å 
gjøre innrømmelser; ikke la seg rokke; (jf et esel); (jf, et eselspark). 
Være stappmett / proppmett – Være proppfull av mat (og drikke); være overmett. 
Være stein (noe) – Brukes forsterkende; være veldig (noe), (f eks. rik, gal, gammel).  
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Være stein død / steindød / unionen er nå å betrakte som steindød (2) – 1. Være 
fullstendig død, (f eks. en hund) 2. ikke eksistere el. være å regne med (mer) 3. være 
uten liv og aktivitet; være kjedelig og uinteressant; (jf, dø som fluer).  
Være steinaldersk – Være svært gammeldags; være eldgammelt; (jf, befinne seg i 
steinalderen; (jf, stamme fra steinalderen); (jf, være stein (noe)).  
Være stemplet / han er etter dette stemplet for livstid – Ha fått et dårlig ord på seg. 
Være stemt for noe – Ha en positiv holdning til noe; ha lyst til noe; foretrekke noe. 
Være sterk i klypene – Være sterk i fingrene; ha kraftige hender; kunne klype hardt. 
Være sterk i troen – 1. Ha en sterk tro el. overbevisning, (religion, naturmedisin el. 
politikk) 2. ha god tro på at noe vanskelig skal lykkes; ikke tvile, (selv om det ser ---).    
Være sterk som en bjørn / okse / jette, (jettesterk) – Være veldig sterk (og 
utholdende); være kraftig og robust; (jf, være bomsterk); (jf en jette). 
Være stikk i strid med noe – Være direkte motsatt av noe; ikke være i samsvar med 
noe, (f eks. reglene); (jf, stå i motsetning til noen / noe); (jf, stå i strid med). 
Være still going strong (eng) / han er 80 år, og still going strong – Fremdeles være i 
full aktivitet el. i vigør; fortsatt være i fullt arbeid; (jf, holde koken). 
Være stille før stormen – Være usedvanlig rolig som varsel om snarlig utbrudd av 
intens aktivitet, uro, krangel el. protester; (jf, en storm i et vannglass).  
Være stille som (i) graven – Være helt stille; ikke være en lyd å høre; (jf, være taus 
som graven); (jf, den som graver en grav for andre, faller selv i den).    
Være stille som en mus – Være helt stille, (og urørlig); ikke lage en lyd; (jf, være 
musestille); (jf, en grå mus); (jf, ikke si et kvekk / pip). 
Være stinn av gryn – Være svært rik; ha masse penger; (jf, være styrtrik); (jf, et gryn). 
Være stiv / sterk i papirene – Kunne sine ting; ha gode utdannelsesmessige 
kunnskaper, (særlig boklige); (jf, være tynn i papirene); (jf, en tynn suppe). 
Være stiv i noe / hun er stiv i fransk – Være dyktig til noe; være stø i noe; ha stor 
innsikt i noe; (jf, det er det stiveste); (jf, et stivt stykke); (jf, en ståpikk). 
Være stiv som en pinne – 1. Være helt stiv el. lite bøyelig, (om gjenstand) 2. være 
livløs, ubevegelig el. krampaktig, (f eks. av angst el. sjenerthet) 3. være lite ledig, 
livlig el. munter, (jf, en stivpinne); (jf, se stivt på noen / noe).  
Være stiv som en stokk / stokk stiv – Jf, bli stiv som en stokk; (jf, over stokk og stein) 
Være stiv som et spett – 1.Være helt stiv og ubøyelig; (om gjenstand) 2. være 
temmelig stiv i kroppen, (f eks. ikke kunne ta i gulvet); (jf, være dum som et spett). 
Være stivbent / stivbeint / opplegget er for stivbeint (3) – 1. Ha bein som er el. føles 
stive 2. være lite smidig el. elastisk, (om person el. tankegang) 3. være omstendelig el. 
tungvint, (om system el. virkemåte), (jf, være tungrodd), (jf, være firkantet).  
Være stivnakket – Være egenrådig el. sta; være lite tilbøyelig til å gi etter el. fire. 
Være stivpyntet – Jf, være i sin stiveste puss; (jf, sitte på stas). 
Være stivsinnet – Være stri, påståelig, el. standhaftig; nekte å gi seg.   
Være stjernen på laget – Jf, en stjerne; (jf, ha en høy stjerne hos noen). 
Være stokk døv – 1. Totalt mangle hørselsevne 2. være fullstendig upåvirkelig; ikke 
ville ta hensyn til gode argumenter; (jf, vende det døveøret til). 
Være stolt som en hane – Være svært stolt; sprade tilfreds omkring.  
Være stolt som en pave – Jf, være stolt som en hane; (jf, være full som en pave).  
Være stolt som en spanier / (spanjol) – Være svært stolt, (og litt oppblåst). 
Være stor i kjeften – Bruken store ord; skryte; være frekk; (jf, være storkjeftet). 
Være stor på det – Opptre overlegent el. overdrevent selvtilfreds; være storaktig; (jf, 
være fin på det); (jf, spille storkar); (jf, være stor i kjeften). 
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Være stor som et troll – Være uhyrlig el. umenneskelig stor; (jf, være kjempestor). 
Være stor stas / det var stor stas å få et diplom – Gi stor glede el. lykkefølelse; være 
oppmuntrende; (jf, gjøre stas på noen / noe); (jf, en staslig person). 
Være stor takhøyde – 1. Være stor avstand fra gulv til tak 2. være rom for ulike 
meninger; være stor toleranse, (om person el. institusjon); (jf, ha stor takhøyde). 
Være storkjeftet / storkjefta – Være stor i munnen; være skrytende; (jf, være 
storsnutet); (jf, være oppkjeftig); (jf, ha kjeften på skaft). 
Være storladen / en storladen natur (1) – 1. Virke storslått, voldsom el. imponerende; 
gjøre et sterkt inntrykk 2. være gavmild; være generøs, (jf, være godhjertet). 
Være stormannsgal – 1. Ha overdreven forestilling om egen betydning el. evner 2. gi 
inntrykk av å ha bedre råd enn det man har; (jf, en stormannsgalskap).   
Være stormforelsket i noen – Jf, være opp over ørene forelsket i noen. 
Være storsinnet / vi kan være storsinnet nok til å erkjenne feil – Ha et edelt el. 
overbærende sinnelag; være sjenerøs, raus el. offervillig; (jf, være edelmodig). 
Være storslagen / storslått / fra terrassen har man en storslagen utsikt / takk for en 
storslagen gave – Være flott, storartet el. imponerende; (jf, være storladen). 
Være storsnutet / han stikker nesen i sky er storsnutet når det går godt (2) – 1. Ha stor 
snute (dyr) 2. være overlegen el. nedlatende overfor andre. 
Være storøyd – 1. Jf, ha øyne så store som tinntallerkener 2. jf, gjøre store øyne.   
Være stram i maska – Jf, bli stram i maska; (også, ha et stramt drag om munnen). 
Være stridens eple – Være stridens gjenstand el. spørsmål, (som er årsak til uenighet 
el. strid); (jf, sakens kjerne); (jf, eplet faller ikke langt fra stammen). 
Være stripete – 1. Ha et mønster av striper, (f eks. en dress) 2. brukes særlig om det å 
være samarbeidsvillig og ettergivende overfor NS og tyskerne under krigen.   
Være strøken – 1. Være akkurat full, (f. eks. om en teskje) 2. være plettfri; være uten 
feil el. mangler, (også, en strøken dame); (jf, ligge strøken); (jf, uten plett og lyte). 
Være strømlinjeformet / strømlinjet / et strømlinjeformet kursopplegg (3) – 1. Ha en 
avrundet form, (om dyr el. transportmiddel) 2. ha en moderne og smart fremtoning, 
(og litt upersonlig) 3. være gjennomarbeidet el. effektivt; fungere som det skal. 
Være stueren(t) / partiet blir nå regnet som stuerent (2) – 1. Være renslig, (om hund 
el. katt) 2. leve opp til bestemte regler som gjelder, og derfor bli akseptert el. godtatt.    
Være stum som en østers – 1 Tie aldeles stille; være totalt taus 2. være uvillig til å 
snakke; (jf, være taus som graven); (jf, holde tann for tunge); (jf, klappe i som en ø). 
Være stygg i kjeften / munnen – Bruke harde el. ufine ord; være fæl el. grov i språket; 
(jf, være grov i munnen / kjeften); (jf, banne så det lyser etter). 
Være stygg som arvesynda – Være skikkelig stygg, (særlig om person).  
Være stygg som juling – Være svært stygg; (jf, gå som juling); (jf, få juling). 
Være styggvakker – 1. Være stygg men likevel vakker 2. brukes forsterkende; være 
svært vakker; (også, styggrik / styggelig rik); (jf, styggen). 
Være styrtrik – Være svært rik; (jf, være søkkrik); (jf, en rik onkel i Amerika) 
Være stø på labben – 1. Være stødig og ikke skjelve på hånda; være nøyaktig 2. være 
sikker; sjelden bomme, (for eks. i fotball); (jf, være tung på labben)  
Være stø som fjell – 1. Være stødig el. traust 2. være pålitelig el. sikker, (f eks. i sine 
kunnskaper); (jf, være fjellstø); (jf, være sikker som banken).  
Være støpt i samme form – Være helt like; være identiske; (jf, være skåret over 
samme lest); (jf, være som snytt ut av nesen på noen).   
Være sugen på noe – 1. Ha sterk trang til noe; være lysten på noe 2. være ivrig etter (å 
få tak i) noe; (jf, suge til seg noe); (jf, suge noe av eget bryst).  
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Være sulteforet på noe – Få mindre enn det man trenger el. har behov for av noe, (f 
eks. ømhet el. ros); (jf, sultefore noen / noe); (jf, sulten gnager i noen). 
Være sulten etter / på noe – Ha stor lyst til noe; lengte etter noe; (jf, hungre). 
Være sulten som en ravn – Jf, være sulen som en ulv; (jf, stjele som en ravn). 
Være sulten som en ulv – Være voldsomt sulten; (jf, være skrubbsulten). 
Være sur og vrang – Være vanskelig, tverr el. motvillig; (jf, være vrien og vrang). 
Være sur som eddik – 1. Være forferdelig sur, (om noen / noe) 2 være grinete el. 
gretten; (jf, være pottesur); (jf, en surpomp); (jf, en surmuling).  
Være sur som en potte – Jf, være pottesur; (jf, utøse sin galle). 
Være surmaget / han er en surmaget kritiker (2) – 1. Ha for mye magesyre 2. være 
sur, negativ el. misfornøyd; (jf, en surpomp); (jf, vise vrangvilje). 
Være susete – Være surrete el. rørete; (jf, en susepave); (jf, saft suse). 
Være svak for noen / noe / han er svak for pene jenter – Være lett påvirkelig av noen / 
noe; ikke kunne motstå noe, (f eks. smiger); (jf, ha forkjærlighet for noen / noe). 
Være svak i papirene – Jf, være stiv i papirene; (jf, ha papir på noe).  
Være svanger (med noe) – 1. Vente barn 2. være full av noe; ha idéer el. planer om 
noe; overveie noe, (jf, gå / være svanger med noe); (jf, noe brenner noen på tunga). 
Være svart av folk / mennesker – Være stuende fullt av folk / mennesker. 
Være svart som bek – Være helt svart; være kullsvart; (jf, være bekmørkt). 
Være svart som en neger – 1. Være helt mørk el. svart i huden; være solbrent 2. være 
møkkete el. skitten, (ofte om en unge); (jf, et negerarbeid). 
Være svarte natta / være som svarte natta – 1. Være midt på natta 2. være ille, 
forferdelig el. håpløst; være uten lyspunkt; (jf, et lys i mørke / lys i mørke).  
Være svartelistet – Jf, sette noen / noe på svartelista; (jf, komme i gapestokken). 
Være sveisen / det var en sveisen dame / hun har en sveisen figur – Være flott; være 
fiks el. smart; (jf, være snerten); (jf, miste pusten); (jf, en skjønnhetsåpenbaring).  
Være svinedyr – Være svært dyr; være rådyr; (jf, koste flesk); (jf, drikke som et svin). 
Være svineheldig – Være svært heldig; (jf, ha griseflaks); (jf, ha svin på skogen).   
Være svinekaldt – Være svært kaldt; (jf, være bikkjekaldt); (jf ikke ligne grisen). 
Være svulstig – 1. Være overdrevent høystemt el. oppstyltet, (om f eks. musikk) 2. 
være bombastisk, frasefylt el. høytravende, (om språk el. utsagn).    
Være syk av noe – 1. Lide av en fysisk el. psykisk sykdom 2. være ute av stand til å 
tenke el. handle klart, (f eks. av sjalusi, kjærlighet, lengsel el. sorg). 
Være syk etter noe / hun er syk etter ros – Være helt gal el. vill etter noe. 
Være sylkvass – 1. Være svært spiss el. kvass, (gjenstand), (jf, være kvass som en syl) 
2. være skarp (i replikken); være hardtslående el. brutal, (f eks. en kritikker).    
Være syltet ned / han er syltet ned i arbeid – Være begravd; være nedlesset.   
Være syltynn – 1. Være svært tynn el. mager, (person) 2. være for svak; være nesten 
bare vann, (f eks. pjolter) 3. være uten særlig innhold, (f eks. film el. argumentasjon). 
Være synd og skam – Være veldig ergerlig; være forferdelig synd; (jf, en skamplett). 
Være synsk – Ha evne til å se noe som er skjult el. som skal hende i framtiden. 
Være søkk borte – Være forsvunnet; være umulig å finne igjen; (jf, være som sunket i 
jorda); (jf, være borte som en sviske); (jf, forsvinne som en ånd i en fillehaug).  
Være søkkrik – Være svært rik; være steinrik; (jf, ha penger som gress). 
Være sønderknust / hun er helt sønderknust av sorg – Være helt knust el. nedbrutt; 
være dypt ulykkelig, (av sorg el. anger); (jf, føle seg / være helt knust). 
Være sønn av sin far – Ligne sin far; ha de samme egenskaper el. holdninger som sin 
far, (på godt og vondt); (jf, være noen opp ad dage); (jf, ligne noen på en prikk). 
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Være sørpe full – Være veldig beruset; (jf, være drita full); (jf, være dritings). 
Være søt som honning – 1. Smake veldig søtt 2. være behagelig å høre el. oppleve. 
Være så dum at det ryker av en – Være ufattelig dum el. idiotisk; (jf, du er så dum at 
det ryker av deg); (jf, være dum som en stut / sau); (jf, være dum som en gås / ku). 
Være så forskjellig som ild og vann – Være totalt ulike; være svært forskjellig; være 
hverandres motsetninger, (også av natur); (jf, gå gjennom ild og vann for noen). 
Være så gammel at det vokser mose på noen / noe – 1. Være svært gammel 2. ikke 
lenger være brukbar el. hensiktsmessig; (jf, la det gro mose på noe). 
Være så glad at man ikke vet hvilket bein man skal stå på – Være ute av seg av glede; 
være så opprømt el. forvirret at man ikke vet hva man skal gjøre; (jf, ikke vite / ane 
hvilket bein man skal stå på); (jf, stå opp med det gale beinet først).  
Være så lang(t) som et vondt år / listen over tiltak er lang som et vondt år (2) – 1. vare 
ulidelig lenge; føles som en evighet 2. være svært lang el. omfattende. 
Være så lett som ingenting – Være svært lett el. enkelt; kunne gjøres uten det minste 
besvær el. anstrengelse; (jf, greie noe som ingenting); (jf, greie noe med glans). 
Være så lett som å klø seg i nakken – Være uhyre enkelt (å gjøre); være den minste 
sak; (jf, ikke være noen kunst); (jf, være så lett som ingenting). 
Være så mager at man kan telle ribbeina – Jf, være radmager; (jf, være skinnmager). 
Være så mett at magen står som et trommeskinn – Jf, være så mett at man sprekker.   
Være så mett at man ikke orke å lee en finger – Være veldig mett og slapp. 
Være så mett at man sprekker / jeg er så mett at jeg sprekker – Jf, være stappmett.  
Være så sikkert som amen i kirka – Jf, det er så sikkert som amen i kirka.  
Være så sikkert som at to og to er fire – Jf, så sikkert som at to og to er fire.  
Være så sikkert som lås – Være helt sikkert; være bombesikkert. 
Være så sin sak – Være forbundet med risiko; ikke være tilrådelig (uten videre); være 
vanskelig el. problematisk; (jf, det er så sin sak); (jf, gjøre en sak ut av noe). 
Være så snill som dagen er lang – Være ualminnelig snill og tålmodig, (ofte om 
baby); (jf, være god som gull); (jf, men snille deg); (jf, en gulljente). 
Være så sulten at tarmene skriker / det skriker i tarmene – Jf, være skrubbsulten. 
Være så tjukk i hode at man kan brukes til rambukk – Være skikkelig dum; (jf, være 
trang i nøtta); (jf, være tjukk hue / hodet; (jf, en rambukk). 
Være sånn midt på treet – Jf, midt på treet; (jf, være på det jevne). 
Være såpeglatt / asfalten er såpeglatt i regnværet – Være svært glatt. 
Være såre godt / vel / alt er såre vel – Være i høy grad bra / godt / vel; stå bra til. 
Være tabubelagt – Være forbudt å omtale el. ha kontakt med, (pga. religion el. kultur, 
(f eks. pga. skam el. bluferdighet)); (jf, et tabu); (jf, et tabuord). 
Være tafatt – 1. Mangle tiltak (i en gitt situasjon) 2. mangle tiltaksevne.    
Være takk og farvel / da er det takk og farvel til tippeligaen – Brukes for å uttrykke at 
noe er slutt el. at en mulighet er gått tapt; (jf, si takk og farvel); (jf, vinke farvel til n.). 
Være taktløs – Vise mangel på takt; være uten finfølelse; være plump, (og lett såre el. 
støte andre); (jf, takt og tone); (jf, gå i takt); (jf, trampe i klaveret). 
Være talefør – 1. Være i stand til å snakke 2. være god til å formulere seg, (jf, ha 
ordet i sin makt); (jf, være godt skåret / vel skåren for tungebåndet).  
Være taletrengt – Være pratsom el. snakkesalig; være fæl til å skravle. 
Være tallrik / tallrike eksempler (1) / et tallrikt publikum (2) – 1. Finnes i et stort 
antall 2. bestå av mange, (personer el. ting); (jf, være utallige som havets sand).   
Være tanketom – 1. Ikke tenke på noe som helst 2. være blottet for idéer 3. være banal 
el. intetsigende; (jf, en tomskalle); (jf, ikke ha mye å fare med).  
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Være tannløs / et tannløst innlegg (2) – 1. Ikke ha tenner munnen 2. være uten brodd 
el skarphet; være kjedelig, uinteressant el. harmløs; (jf, vise tenner). 
Være tantete – 1. Væren ufiks el. gammelmodig 2. være overdreven forsiktig el. 
omsorgsfull; (jf, være jomfrunalsk); (jf, et dydsmønster); (jf, et forkle). 
Være tatt ut av luften – Jf, være grepet ut av luften; (jf, være grepet ut av det blå). 
Være taus som graven – 1. Ikke si et ord 2. ikke røpe det aller minste; (jf, være tyst 
som i graven); (jf, være stum som en østers); (jf, ikke si et kvekk / pip). 
Være teatralsk – Virke kunstig og påtatt; være oppstyltet, affektert el. overdrevent 
høystemt; (jf, spille for galleriet); (jf, spille skuespill); (jf, de skrå bredder). 
Være teit (eng tight) – 1. Være stram el. godt tilskrudd 2. være dum el. tåpelig; (jf, 
være korka) 3. være kjedelig el. gørr; (jf, være helt tett i nøtta). 
Være tekkelig – 1. Være sympatisk, høflig el. beskjeden 2. kle seg pent og anstendig.  
Være tent på noe – Jf, tenne på noen / noe; (jf, være fyr og flamme). 
Være tertefin – Være overdrevent fin; være snerpete; (jf, være fisefin).  
Være tett i kålen – Våre dum; være lite intelligent; (jf, gjøre kål på noen / noe). 
Være tett i pappen – Være dum; ikke være særlig glup; (jf, være trang i nøtta). 
Være tett som en potte – 1. Være helt tett; være ugjennomtrengelig 2. holde en 
hemmelighet for seg selv; holde kjeft; overhodet ikke røpe noe; (jf, være pottetett).  
Være tidlig på´ n – Være tidlig oppe; være tidlig i gang med noe, (arbeid el. aktivitet).   
Være til byrde for noen – Skaffe noen bry el. utgifter; (jf, ligge noen til byrde). 
Være til gagn – Være til fordel el. nytte for noen / noe; ha positiv innvirkning. 
Være til noens eget beste / det er til ditt eget beste – Være til gagn el. fordel for noen, 
(selv om det ikke føles el. virker sånn i øyeblikket); (jf, tenke på noens ve og vel). 
Være til pass for noen / det er til pass for deg – Være høvelig el. passe straff for noen; 
være bare som fortjent; (jf, gi noen noe å tygge på); (jf, få så hatten passer). 
Være til å bli klok av – Jf, bli klok på noe; (jf, være like klok); (jf, være klin kokos). 
Være til å brekke seg over – Jf, være til å spy av; (jf, bli kvalm (av noen / noe)). 
Være til å få forstand av / dette var til å få forstand av – Gi innsikt el. være til å forstå, 
(etter spesiell erfaring el. en grei forklaring); (jf, ha forstand på noe).  
Være til å grine over / av – Jf, være til å gråte av / over; (jf, ikke være noe å grine for). 
Være til å gråte av / over / dette været er til å gråte av – Være svært sørgelig, 
skuffende el. ergerlig; (jf, ikke vite om man skal le eller gråte).  
Være til å leve med – Være til å tåle; være noe man får finne seg i; (jf, ikke kunne l.).   
Være til å snakke med / lagets midtbane er absolutt til å snakke med (2) – 1. Være 
positivt innstilt på å føre en samtale el. diskusjon 2. være til å overkomme el. 
overvinne; (jf, ikke være til å snakke med); (jf ikke være lett å skubbe seg på). 
Være til å spise opp – 1. Være søt, nett el. godslig, (ofte baby) 2. være tiltalende, pen 
el. sjarmerende, (ofte kvinne); (jf, ha appetitt på livet); (jf, sluke noe rått). 
Være til å spy av – Ikke være til å holde ut; være motbydelig el. avskyelig. 
Være til å ta og føle på / trusselen er til å ta og føle på (2) – 1. Være merkbar el. 
tydelig; være håndgripelig 2. fornemmes el. oppleves som konkret. 
Være til års – Være eldre; være (ganske) gammel; (jf, være oppe i årene). 
Være tilbake i manesjen / som ny statsråd er hun tilbake i manesjen for fullt – Være 
tilbake hvor man har opptrådt el. utfoldet seg tidligere; (ofte i en synlig posisjon); (jf, 
en sirkushest); (jf, kjenne lukten av sagmugg); (jf, en klovn / din klovn).  
Være tilbakelent – Være avslappet el. uformell; være ustresset; (jf, ta det med ro). 
Være tilknappet / hun har et tilknappet vesen (2) – 1. Være stramt knappet igjen, (f 
eks. en jakke) 2. være reservert el. lukket; være utilnærmelig. 
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Være tiltrekkende / en svært tiltrekkende dame (2) – 1. Vekke interesse el. gode 
følelser hos noen 2. være søt, sjarmerende el. fascinerende; (jf, ha herretekke).  
Være tingen / å sitte med føttene i grønnsåpevann er tingen – Være løsningen; være 
nettopp det som trengs; (jf, snu tingene på hodet); (jf, saker og ting). 
Være tipp topp / kjolen er tipp topp moderne (2) – 1. Være utmerket el. førsteklasses 
2. være noe fullt ut, helt el. aldeles; (jf, tipp topp); (jf, være av første skuff / skuffe). 
Være tjukk i hue (hodet) – Være dum, tåpelig el. ubegavet; (jf, være tykkskallet). 
Være tjuvheldig – Være svært heldig; ha kjempeflaks; (jf, en lykkens pamfilius).  
Være to alen av samme stykke – Være like; ha de samme (dårlige) egenskaper. 
Være to tjuver på samme marked – Brukes for å uttrykke at to personer el. 
institusjoner opererer innen samme område el. konkurrerer med hverandre.  
Være toneangivende – Være noen / noe som spiller en avgjørende rolle og har stor 
innflytelse, i en bestemt sammenheng, (f eks. politikk, kunst el. design). 
Være toppen av kransekaka – Jf, toppen av kransekaka; (jf, kronen på verket).    
Være tragikomisk – Være både sørgelig og morsomt el. komisk til samme tid, (og av 
og til grense til det absurde el. groteske); (jf, spille komedie). 
Være trang i nøtta – Være dum; være lite glup el. oppfinnsom, (jf, være helt teit). 
Være trangsynt – Være ensidig el. sneversynt; ha en innskrenket el. fordomsfull måte 
å se noe på; (jf, ha lite vett i skallen); (jf, få syn for sagn). 
Være trangt om saligheten – 1. Være trangt, (for noen / noe) 2. ha liten plass el. rom å 
utfolde seg på; (jf, stå som sild i tønne); (jf, leve i trange kår). 
Være treffsikker / hun er treffsikker ved valg av menyer (2) – 1. Normalt treffe det 
man sikter på, (særlig om våpen) 2. med stor sannsynlighet oppfylle en bestemt 
forventning 3. kunne beskrive el. etterligne noen på en treffende måte. 
Være treg i oppfattelsen – Være sein til å fatte ting; være seintenkt; (jf, ikke ha funnet 
opp kruttet); (jf, ikke skjønne halvparten); (jf, ikke forstå et kvekk / plukk). 
Være trehendt / trenevet – Være lite fingernem el. netthendt; være klossete el. klønete. 
Være trell av noe – Jf, være slave av noe; (også, syndenes og lastenes trell). 
Være trellbundet av noen / noe – 1. Være bestemt over av noen; være under kontroll 
av noen 2. være henfallen til noe; (jf, være en slave av noe). 
Være trendy (eng) – Være på moten el. i pakt med tiden; være hypermoderne; (jf, 
være in); (jf, være up to date); (jf, holde mål).  
Være trengt opp i et hjørne – 1. Være presset opp i en krok 2. ikke komme (seg) unna 
noe; være tvunget til å fortelle el. innrømme noe 3. være satt fast i en diskusjon.  
Være trist til mote – Være bedrøvet el. lei seg; (jf, være tung om hjertet). 
Være tro som gull – Være svært trofast, (lojal el. pålitelig); (jf, ha et hjerte av gull). 
Være troende til litt av hvert – Kunne finne på hva som helst; kunne tenkes å gjøre 
noe uheldig el. uredelig; (jf, ikke være mors beste barn); (jf, ugagnskråke). 
Være trofast som en hund – Være svært trofast; være (for) lojal; (jf, være lydig som 
en hund); (jf, være en hund etter noe); (jf, gå i hundene). 
Være trygg på seg selv – Ha god selvtillit; være sikker på å greie el. tåle noe, (jf, være 
mann for noe); (jf, en verdensmann); (jf, det er jenta si). 
Være trøtt som en dupp – Være svært trøtt; (jf, ta seg en dupp).  
Være trøtt som en strømpe – Være svært trøtt; (jf, sove som et murmeldyr). 
Være tullerusk – Jf, være helt tullerusk; (jf, være fra vettet).  
Være tung i ræva – Være langsom el. treg; (jf, være sein i avtrekket); (jf, ha bly i r.). 
Være tung i sessen – 1. Være (for) tung el. tjukk 2. være treg el sein. 
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Være tung kost / denne boka er tung kost – Være vanskelig å forstå el. tilegne seg. 
Være tung om hjertet – Være nedtrykt; være bedrøvet el. lei seg; (jf, være gram i hu).  
Være tung på labben – 1. Være hardhendt; bruke makt 2. være lite hendig el. 
fingernem 3. ta kraftig i; bruke hardtslående argumenter; (jf, være stø på labben). 
Være tung som bly / kofferten er tung som bly – Være svært tung; veie mye; (jf, være 
blytung); (jf, ha bly i beina); (jf, ha bly i ræva); (jf, være tung å danse med). 
Være tung til sinns – Være i dårlig humør; være bedrøvet; (jf, være lett til sinns). 
Være tung å danse med – 1. Ikke være lett å svinge i dansen 2. vanskelig å ha med å 
gjøre el. omgås; ikke være lett å komme overens med; (jf, danse etter noens pipe). 
Være tung å fordøye / dette stoffet er tungt å fordøye (1) – 1. Være vanskelig å ta 
imot el. forstå 2. være vanskelig å godta, akseptere el. finne seg i; (jf, fordøye noe). 
Være tung å svelge / den løsningen var tung å svelge – Være vanskelig å akseptere, 
godta el. finne seg i; (jf, bite noe i seg), (jf, svelge noe); (jf ikke være lett å svelge). 
Være tungeferdig – Ha lett for å snakke; la tunga løpe lett; (jf, ha det i munnen). 
Være tungen på vektskålen / muligheten for en bedre middag ble tungen på 
vektskålen – Være det avgjørende for utfallet av en situasjon el. sak; gjøre utslaget. 
Være tungnem – Være treg i oppfattelsen; ha tungt for å lære el. forstå.  
Være tungrodd – 1.  Om båt som ikke er lett å ro 2. være overdrevent byråkratisk, 
(organisasjon); være upraktisk el. tungvint; (jf, være stivbeint). 
Være tungsindig – Være dyster el. nedstemt; ta noe tungt; (jf, være mørk til sinns). 
Være tykkhudet – 1. Ha tykk hud el. skinn 2. ikke være nærtagende 3. være 
uimottakelig for følelsespåvirkninger, argumenter el. kritikk; (jf, være tynnhudet).  
Være tykkskallet / tjukkskalla – Være dum el. toskete; være evneveik. 
Være tynn i papirene – Være usikker, uvitende el. dårlig forberedt; (jf, være stiv i p.). 
Være tynn som en flis – Være svært tynn; (jf, være bare skinn og bein).  
Være tynn som et kosteskaft – Være tynn og skrantete; (jf, være tynn som en flis). 
Være tynn suppe / dette foredraget var tynn suppe – Ikke være særlig bra; ha lite 
innhold el. konsistens; være tynne greier; (jf, mager kost); (jf, en suppe).  
Være tynnhudet – 1. Ha tynn el. sart hud 2. være svært mottakelig for følelsesmessige 
påvirkninger el. kritikk; (jf, være nærtagende); (jf, være tykkhudet). 
Være tyst som i graven – Være stille og fredfylt; være dødsens stille; (jf, være taus 
som graven); (jf, gå stille i dørene); (jf, tie noen / noe i hjel).  
Være tøff i trynet – 1. Være tøff, frekk el. brautende; ta på seg en tøff mine 2. være 
overmodig, (jf, gape fort høyt); (jf, bruke store ord).  
Være tøffere enn toget – Være svært tøff; være veldig stilig. 
Være tørr bak ørene – Være voksen; være moden og erfaren; (jf, ikke være tørr ---). 
Være tørrlagt – 1. Være uten alkohol el. skjenkesteder, (f eks. en bydel) 2. ha sluttet å 
drikke; ikke lenger røre alkohol, (jf, være på vannvogna). 
Være tørrvittig – Være vittig på en uanfektet el. tørr måte, (slett ikke alltid morsom). 
Være tørst -- 1. Ha trang til å drikke 2. være drikkfeldig el. alkoholisert 3. bruke mye 
drivstoff; være bensinkrevende, (om bil); (jf, drikke som en svamp).  
Være tørst som et bybud – Være grusomt tørst; drikke så det forslår. 
Være tåkete – 1. Være tåke i lufta; være dekket av tåke 2. være uklar el. sløret (og 
vanskelig å se) 3. utrykke seg uklart el. svevende, (jf, fortape seg i tåken). 
Være tåredryppende / hun kom med en tåredryppende historie – 1. Være sentimental 
el. søtladen 2. være bedrøvelig el. sørgelig; (jf, gråte sine modige tårer). 
Være uberørt av menneskehånd – Ikke være tatt i av mennesker; være helt ubesudlet. 
Være uglesett – Jf, bli / være uglesett; (jf, se skjevt til noen / noe). 
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Være uhørt / det dere gjorde er helt uhørt (2) – 1. Ikke være hørt el. bønnhørt 2. være 
urimelig, opprørende el. uhyrlig; (jf, ikke tåle dagens lys); (jf, feie noe under teppet). 
Være ullen / hun ga et ullent svar (2) – 1. Ha en lodden overflate 2. være tåkete el. 
uklar, (tanke); være svevende el. vag, (uttalelse) 3. være uten tydelige nyanser el. 
konturer, (om sanseinntrykk) 4. være rotete; være mistenkelig el. tvilsom. 
Være umaken verd – Være verd bryet el. anstrengelsene; (også: gjøre seg umake). 
Være umettelig / hun har et umettelig vitebegjær (2) – 1. (Nesten) ikke kunne få nok å 
spise 2. ha et usedvanlig stort behov for, lyst til el. ønske om noe.   
Være umusikalsk – 1. Være uten anlegg for musikk; mangle gehør 2. ikke skjønne el. 
fornemme hva som er riktig el. klokt, (i en situasjon); (jf, trampe i klaveret). 
Være under all kritikk – Være alt for dårlig; (jf, være under enhver kritikk). 
Være under beltestedet – 1. Brukes i boksing om slag i skrittet 2. være hentydning til 
kjønnsorganer el. sex, (vits) 3. være en ufin angrepsmåte el. sårende beskyldning.  
Være under en paraply – Være (organisasjoner el. virksomheter) under samme 
overbygning, (som ivaretar enkelte fellesfunksjoner el. koordinering).  
Være under enhver kritikk – Være svært dårlig: (jf, være under all kritikk). 
Være under fanene – Jf, melde seg / samle seg under fanene; (jf, holde fanen høyt). 
Være under lavmålet – 1. Være så dårlig som det kan få blitt 2. være under grensen 
for hva som kan aksepteres; være useriøst el. upassende, (uttalelse el. handling). 
Være under lupen – Jf, sette noen / noe under lupen; (jf, holde øye med noen / noe). 
Være under lås og slå – Være låst inn; være nedlåst; (jf, sitte bak lås og slå). 
Være under noens verdighet / det er under min verdighet å svare på slikt (2) – 1. Være 
for dårlig, usselt el. uverdig ifølge noens selvoppfatning 2. være noe noen ikke 
innlater seg på el. nedlater seg til; (jf, være taus som graven); (jf, holde sin sti ren). 
Være under oppseiling – Være nært forestående el. under planlegging; være i 
anmarsj; nærme seg faretruende, (noe ubehagelig); (jf, være like om hjørnet). 
Være under pari / humøret var langt under pari (2) – 1. Ha lavere verdi enn pålydende 
2. være dårligere enn vanlig; prestere dårligere enn normalt; (jf, et lavmål). 
Være under pisken – Være underkuet og tyrannisert; ha en trussel hengende over seg; 
(jf, svinge pisken); (få smake pisken); (jf, være noens lydige slave); (jf, en slave). 
Være under samme tak som … / være under tak med – Ha tilhold i samme bolig, hus 
el. institusjon som en annen part; (jf, være høyt under taket). 
Være under seil – Være underveis; være på reise; (jf, farte land og strand rundt). 
Være under torva – Være død og begravet; (jf, komme under torva). 
Være under tøffelen – Være undertrykt el. under sterk innflytelse av sin kone el. 
kjæreste; ha en dominerende kone el. kjæreste; (jf, vite hvor skapet skal stå). 
Være under åket – Være undertrykt; være underlagt en hard el. ubarmhjertig autoritet; 
(jf, kaste åket av seg); (jf, en slave); (jf, slavebinde noen). 
Være underdanig – Være ydmyk og lydig; være krypende el. servil. 
Være underkastet forandringens lov – Være gjenstand for den normale, ufravikelige 
forandring el. endring; (jf, være tæret av tidens tann). 
Være undermåls – 1. Ikke holde minstemålet; ikke ha god nok kvalitet 2. være 
tilbakestående; være evneveik, (jf, ikke være ved sine fulle fem). 
Være ung av sinn / til sinns – Ha et ungdommelig vesen, (til tross for høy alder): være 
leken el. kreativ; (jf, like barn leker best); (jf, tute med ulvene).  
Være ung og fremadstormende – Være i ferd med å rykke inn i viktige posisjoner; ha 
ærgjerrige planer for fremtiden; (jf, den fremadstormende unge garde). 
Være ung og grønn – Være ung og uerfaren; (jf, i sin grønne ungdom). 
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Være ung og lovende – Være talentfull; ha gode framtidsutsikter.  
Være ung og uskyldig – 1. Være uten særlig livserfaring 2. mangle seksuell erfaring.    
Være ungkar og spellemann – Være ugift og lettlivet mann; (jf, være fri og frank). 
Være unntaket som bekrefter regelen – Brukes om noen / noe som avviker fra en 
nettopp omtalt definisjon el. gruppering, men paradoksalt nok syners å bekrefte dens 
riktighet, (for alt er egentlig som det skal være); (jf, ingen regel uten unntak). 
Være up to date (eng) – Være à jour; være tidsmessig; være moderne; (jf, være in). 
Være upløyd mark – 1. Være brakkmark 2. være et (fag)felt som er ikke er utforsket. 
Være uransakelig – Jf, herrens veier er uransakelig; (jf, ikke kunne fatte og begripe). 
Være urent trav – Jf, et urent trav; (jf, en gammel traver); (jf, følge med i galoppen). 
Være urgammel / ur gammel / utgammel / eldgammel – Være svært gammel. 
Være uskyldig som et barn i mors liv – Jf, være uskyldig som et nyfødt barn. 
Være uskyldig som et nyfødt barn – 1. Være ren og ufordervet 2. være aldeles 
uskyldig; aldri ha gjort det minste galt; (jf, være uskyldig som et barn i mors liv).  
Være usmakelig – Være taktløs, platt el. støtende; (jf, være smakløs).      
Være uspiselig – 1. Ikke kunne spises, (f eks. pga. dårlig smak el. for lang tids 
lagring) 2. være absolutt uakseptabel 3. være lite tiltalende el. usympatisk. 
Være utallig om havets sand – Forekomme i et uoverskuelig stort antall el. i enorme 
mengder; (jf, være tallrik); (jf, kunne telles på en hånd); (jf, i hopetall). 
Være utbrent / han virker helt utbrent (2) – 1. Ha brent opp / ned, (f eks. talglyset) 2. 
være svekket el. utslitt; ha mistet energien el. livskraften, (være utbrent før tida).  
Være ute – Være umoderne el. avleggs; ikke lenger være trendy el. aktuell. 
Være ute av balanse – 1. Vakle; holde på å falle 2. være i en situasjon el. tilstand der 
faktorene ikke (lenger) passer til hverandre 3. være ute av mental el. sjelelig likevekt. 
Være ute av bildet – 1. Ikke lenger ha betydning, (i en bestemt sammenheng); ikke 
delta lenger 2. ikke være aktuell mer, (f eks. i konkurransen); (jf, være inne i bildet). 
Være ute av dansen – 1. Ikke lenger være blant de aktive el. ledende; ikke lenger ha 
betydning el. posisjon 2. være slått ute av konkurransen; (jf, en annen dans).  
Være ute av funksjon – 1. Ikke bli brukt lenger 2. ikke virke; være defekt. 
Være ute av kurs – 1. Ha kommet vekk fra sin bestemte retning 2. være på avveie; 
komme bort fra det som var planlagt 3. være ustabil el. skifte mening.  
Være ute av lage – 1. Være ute av sin vanlige orden el. sitt gode gjenge 2. ikke være 
helt i form el. humør; (jf, stå ved lag); (jf, ikke være i form).  
Være ute av sagaen – 1. Ikke bli nevnt i sagaen, (el. historiebøkene) 2. ikke komme i 
betraktning mer; ha utspilt sin rolle 3. være død og borte; (jf, være en saga blott). 
Være ute av seg / hun er ute av seg av sorg – Være fortvilt; ha mistet selvkontrollen, 
(f eks. av sorg el. raseri); (jf, være helt fra seg); (jf, ikke vite av seg). 
Være ute av spillet / spill / SV er nå helt ute av spillet (2) – 1. Være avskåret fra å 
delta (videre); være slått ut 2. ikke lenger ha innflytelse, betydning el. posisjon. 
Være ute av stand til noe / (f eks. til å klare seg selv) – 1. Ikke besitte de nødvendige 
ferdigheter, egenskaper el. midler til å gjøre noe 2. ikke makte, greie el. få til noe. 
Være ute av syne – 1. Være utenfor noens synsfelt 2. være plassert el. skjult for å 
unngå å bli sett; (jf, komme til syne); (jf, ute av syne, ute av sinn).  
Være ute av vater / hun er ute av vater for tiden – 1. Ikke være i vannrett stilling 2. 
være ute av likevekt; ikke være helt seg selv; (også, ikke være helt i vater). 
Være ute av verden / godt at denne saken er ute av verden – Ikke lenger eksistere som 
et problem; være løst el. oppgjort, (f eks. en konflikt); (jf, få noe ut av verden). 
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Være ute etter noe – Være sterkt interessert i få tak i el. komme i besittelse av noe; 
strebe etter noe; (jf, ville ha både i pose og sekk); (jf, være ute etter noen). 
Være ute etter noen – 1. Være sterkt interessert å få tak i noen, (for ansettelse el. 
spesiell innsats) 2. ønske å ramme noen, (gjennom kritikk el. belastende utsagn). 
Være ute etter noens skalp – 1. Ville ha ram på noen; avsløre noen 2. forsøke å slå el. 
beseire en motstander, (sport el. konkurranse); (jf, ta skalpen på noen); (jf, en skalp). 
Være ute i hardt vær – Være i vansker pga. press el. angrep; være usatt for sterk 
kritikk; (jf, være ute å kjøre); (jf, komme mellom barken og veden). 
Være ute i kulden – 1. Være ute i kaldt vær 2. være holdt utenfor et ettertraktet 
selskap el. fellesskap 3. ha falt i unåde; være (midlertidig) tilsidesatt el. oversett, (jf, 
være inne i varmen (hos noen)); (jf, ikke være på talefot). 
Være ute med snøret (etter noen / noe) – 1. Være på fisketur 2. være svært ivrig etter å 
få fatt i noen / noe, (særlig en person) 3. forsøke å innlede et (kjæreste) forhold.  
Være ute or soga, (nynorsk) – Jf, være ute av sagaen; (jf, være en saga blott). 
Være ute på byen – Være ute for å oppleve utelivet, more seg el. spise; (jf, gå på b.). 
Være ute på dypt vann – Ha tatt store sjanser; være i knipe el. vanskeligheter, (pga. 
utilstrekkelige kjennskap til det man driver med); (jf, kaste noen ut på dypt vann).  
Være ute på galeien – Være ute å feste el. rangle; gjøre noe lettsindig; (jf, en galei). 
Være ute på livet – Være ute og more seg; være ute og feste el. rangle. 
Være ute på noe – 1. Være interessert i å oppnå noe, (og forsøke mer el. mindre 
tydelig) 2. være ute på noe tvilsomt, uredelig el. ulovlig; (jf, gå for langt). 
Være ute på skråplanet – Jf, komme (ut) på skråplanet; (jf, være ute å kjøre). 
Være ute på tynn is – Jf, være på tynn is; (jf, våge seg ut på tynn is); (jf, være på 
gyngende grunn); (jf, ha fast grunn under føttene); (jf, synke dypt). 
Være ute på viddene – Være helt utenfor; være helt desorientert el. uvitende; (jf, være 
helt på jordet); (jf, ikke skjønne bæret); (jf, ikke forstå et plukk / kvekk).  
Være ute på vift – Være ute og more seg, (ofte med tanke på lettere erotiske eventyr). 
Være ute å fiske (etter noen / noe) – Jf, fiske etter noen / noe; (jf, ha snøret ute etter). 
Være ute å kjøre – Være havnet i en vanskelig situasjon; ha problemer, (økonomisk 
el. moralsk); (jf, komme ut å kjøre); (jf, være ute i hardt vær). 
Være ute å gå / her er det noe mystisk ute og går (2) – 1. Være ute å spasere; gå på 
beina 2. foregå; skje, (uten at man helt skjønner hvorfor); (jf, ugler i mosen). 
Være ute å ro – 1. Være på vannet i robåt 2. rote seg langt bort fra hovedtemaet; 
komme helt ut av det; (jf, ro seg for langt utpå); (jf, ro seg i land); (jf, ro noe i land).  
Være ute å svømme – Være i en usikker situasjon; være sterkt i tvil om hva man skal 
gjøre el finne på; (jf, hverken vite ut eller inn); (jf, tenke så det knaker). 
Være ute å sykle – 1. Uttale seg om noe som er utenfor det man har greie på 2. 
komme med en lite troverdig bortforklaring av en feil el. en uheldig handling. 
Være ute å vifte med ørene – Være ute på byen for å more seg; (jf, være ute på vift). 
Være uten en tråd – Være helt naken; ikke ha noen klær på kroppen; (jf, i evadrakt).  
Være uten feil og daddel – Være uten feil og mangler; være ufeilbar. 
Være uten mål og mening – Være uten plan; være hensiktsløst; være noe tilfeldig 
surr; (jf, uten mål og med); (jf, gå over stokk og stein). 
Være uten plett og lyte – Være feilfri; være ulastelig; være uten den minste skavank.   
Være uten rot i virkeligheten – Ikke være sant el. riktig; ikke ha noe grunnlag el. 
holdepunkt i realiteten; (jf, være grepet ut av luften); (jf, komme ut av det blå). 
Være uten ryggrad – Jf, mangle ryggrad; (jf, ha ryggrad); (jf, ha sterk rygg). 
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Være uten sammenligning den / det … – Være noe i så stor grad el. omfang at det 
overgår alle andre / alt annet, (innen en kategori); (jf, ikke kunne sammenlignes med). 
Være uten sidestykke / dette er en bragd uten sidestykke – Være helt enestående; være 
noe som hever seg over alt annet, (f eks. i kvalitet); (jf, være makeløs). 
Være utenfor – 1. Være på utsiden el. yttersiden, (f eks. av et hus) 2. jf, være helt 
utenfor / utafor; (jf, føle seg utenfor); (jf, ramle utenfor / utafor / utpå). 
Være utenfor fare – Overleve; ikke lenger risikere å dø; (jf, ane fred og ingen fare). 
Være utkrøpen – Være utspekulert el. infernalsk; være listig, slu el. lur. 
Være utro – 1. Være bedragersk el. upålitelig; bryte med etablert praksis 2. ha 
seksuelt forhold utenom ekteskapet el. annen fast erotisk forbindelse; (jf, en utro 
tjener). 
Være utspekulert – 1. Være sinnrikt el. intrikat uttenkt el. komponert 2. være slu el. 
snedig; være beregnende; (jf, være innful); (jf, en finurlighet); (jf, et snurrepiperi). 
Være uvant kost (for noen) – Være noe som ikke skjer el. oppleves ofte; være en 
uvanlig foreteelse (for noen); (jf, sjelden kost); (jf, være hard kost). 
Være uvillig stemt overfor noen / noe – Ha en negativ og motvillig holdning overfor 
noen / noe; (også, fiendtlig stemt); (jf, være velvillig stemt overfor noen / noe). 
Være vakker som en gresk gud – Være en svært vakker og velbygd mann, (eg. som en 
gresk gudestatue); (jf, en he – man (eng)); (jf, en falmet skjønnhet). 
Være vaklevoren – 1. Være ustødig, (f eks. en gammel stol) 2. være rådløs, 
ubesluttsom el. vinglete; (jf, vakle); (jf, stå på vaklende fot / føtter). 
Være vaksinert mot / for noe – 1.  Være gitt medisinsk vaksine, (og beskyttet mot 
spesiell sykdom) 2. ikke lenger la noe (ubehagelig) gå inn på seg 3. ikke lenger ville 
gjøre noe (man har brent seg på), (f eks. råkjøring); (jf, være immun mot noe). 
Være vankelmodig / han er karaktersvak og vankelmodig – Være preget av skiftende 
sinnsstemninger; være ubesluttsom el. vinglete; (jf, vakle). 
Være vanntett – 1. Være ugjennomtrengelig for vann 2. være uten svake punkter. 
Være vanntette skott mellom noen / noe / det er vanntette skott mellom 
musikksjangrene (1) – 1. Være helt adskilt el. uten forbindelse 2. være uten noen 
gjensidig forståelse; ha helt ulike meninger; (jf, være fra en annen planet).  
Være vanskelig å sette ord på – Være vanskelig å få sagt el. utrykke med ord, (pga. 
kompleksitet el. følelser); (jf, sette ord på noe); (jf, ikke ha ord).  
Være vanskelig å svelge – Jf, være tung å svelge; (jf, svelge noe); (jf, svelge gråten).  
Være varm i trøya – Ha vennet seg til forholdene; ha kommer skikkelig i gang. 
Være varm som en glo / stakkars jente, hun er varm som en glo – Være svært varm å 
ta på; ha feber, (jf, være glovarm); (jf, stå som på glør); (jf, en varm / het potet). 
Være varmblodig / en varmblodig kvinne – 1. Tilhøre dyrerase med konstant 
kroppstemperatur 2. være fyrrig el. sanselig; være lidenskapelig el. temperamentsfull.  
Være varmhjertet – Være storsinnet og full av menneskelig varme; (også, varmhjertet 
tilhenger av noe); (jf, ha et hjerte av gull); (jf, være kaldhjertet).  
Være ved god helse – Ha sterk helse; være sunn og frisk; (jf, være sprek). 
Være ved godt mot – Være (ganske) optimistisk; være i god sinnsstemning, (til tross 
for nederlag); (jf, være lett til sinns); (jf, holde det gående).  
Være ved siden av seg selv – Være ute av sin normale sinnstilstand; være ute av stand 
til å handle el. vurdere normalt; (jf, være ute av seg). 
Være ved sine fulle fem – Jf, ikke være ved sine fulle fem; (jf, gå fem på). 
Være ved veis ende – Ha kommet til sluttpunktet, (i en utvikling); være ferdig med 
noe; være i mål; (jf, komme til / nå veis ende); (jf, toppen av kransekaka). 
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Være ved / nær ved å dø av latter – Le høyt og ubehersket; (jf, le seg fordervet); (jf, le 
seg skakk); (jf, jeg ler meg i hjel); (jf, den som ler sist, ler best). 
Være ved / nær ved å dø av skrekk / skam / fortvilelse / sult / tørst / jeg holdt på å dø 
av skam – Være svært redd / flau / fortvilt / sulten / tørst; (jf, holde på å dø av). 
Være ved / nær ved å eksplodere – Jf, eksplodere i sinne; (jf, eksplodere). 
Være ved / nær ved å falle av pinnen – 1. Være i ferd med å miste sin høye stilling 2. 
nesten tape fatningen; være himmelfallen; (jf, ikke la seg vippe av pinnen).   
Være ved / nær ved å falle av stolen – Jf, holde på å falle av stolen; (jf en taburett). 
Være ved / nær ved å gå opp i limingen – 1. Holde på å løsne el. falle fra hverandre, 
2. nesten miste selvbeherskelsen; være ute av seg; bryte sammen 3. holde på å gå til 
grunne el. utvikle seg til kaos; (kanskje) måtte opphøre; (jf, gå opp i sømmene).  
Være ved / nær ved å gå opp i sømmene / det store imperiet er ved å gå opp i 
sømmene (1) – 1. Falle fra hverandre; holde på å gå i oppløsning; utvikle seg til kaos 
2. holde på å bryte sammen psykisk; miste selvbeherskelsen; (jf, gå opp i limingen).  
Være ved / nær ved å klore ut øynene på noen – Jf, kunne klore øynene ut av hodet. 
Være ved / nær ved å miste både munn og mele – Nesten ikke få frem et ord, pga. 
forfjamselse, overraskelse el. sterke følelser, (særlig bevegelse); (jf, miste munn og.)  
Være ved / nær ved å pisse / tisse i buksene / buksa av skrekk – Være svært redd, 
nervøs el. engstelig; (jf, være skrekkslagen); (jf, bli / være hvit som et laken). 
Være ved / nær ved å sprekke av verdighet – Være påtatt viktig; være innbilsk el. 
oppblåst; være overbevist om sin egen betydning; (jf, være stolt som en pave).  
Være ved / nær ved å synke i jorda (av skam) – Være pinlig berørt; være flau el. 
skamfull; ønske seg langt vekk; (jf, jeg sank nesten i jorda); (jf, tråkke i salaten). 
Være veggpryd – 1. Være noe som pryder veggene i et værelse 2. ikke blir bydd opp 
til dans, (jente); bli sittende over uten å bli engasjert, (jf, sitte som veggpryd). 
Være veien å gå – Være måten å gjøre det på; være den rette fremgangsmåte.   
Være vekk – 1. Være borte el. forsvunnet 2. ikke være ved bevissthet; være besvimt 
3. være i dyp søvn; (jf, være vekk i noen / noe); (jf, fort vekk).  
Være vel bevandret i noe / hun er vel bevandret i moderne litteratur – Være svært 
kunnskapsrik el. kyndig innenfor et bestemt område; (jf ha mye å fare med). 
Være vel og bra – Jf, det er vel og bra; (jf, ikke være å forakte). 
Være velanskrevet hos noen – Være verdsatt el. respektert av noen; nyte høy anseelse 
hos noen; (jf, ha en høy stjerne hos noen); (jf, sette noen / noe høyt). 
Være velbeslått – Ha mye penger; være rik el. formuende; (jf, ha penger som gress). 
Være veldreid / det var litt av en veldreid dame (1) - 1. Være velskapt; ha vakre 
kvinnelige former 2. være godt utformet; være skrevet el. komponert på en vellykket 
måte, (roman el. filmscene); (jf, være barmfager); (jf, være flat som en fjøl). 
Være velformet / han leverte en velformet tale (2) – 1. Være pen og elegant i formen 
(f eks. ha velformede bryster) 2. være godt og vakkert formulert; være velkomponert.  
Være velsignet med (noe) / hun er velsignet med et godt humør – Ha en positiv gave 
el. egenskap; (jf, velsigne noen / noe); (jf, ha sine gode sider). 
Være veltilpass – Føle seg vel; være i en tilstand av fysisk og psykisk velvære. 
Være velutrustet – 1. Være godt og riktig utstyrt, (til ekspedisjonen) 2. være begavet 
el. evnerik 3. brukes positivt om kroppsdeler, (særlig om stor penis). 
Være velvillig stemt overfor noen / noe – Ha en vennlig el. positiv holdning til noen / 
noe; (jf, være uvillig stemt overfor noen / noe); (jf, sette noen / noe høyt).  
Være velvoksen / han skar en velvoksen bit av spekeskinka (2) – 1. Være høy av 
vekst; være stor og kraftig 2. være temmelig stor; være rikelig (av noe).  
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Være venner og vel forlikte – Være gode venner (og stort sett enige); (jf, være gode 
busser); (jf, leve i fred og fordragelighet); (jf, gå i spann).    
Være verd /verdt sin vekt i gull / hun er verdt sin vekt i gull – Være helt uunnværlig; 
(jf, være gull verdt); (jf, ha et hjerte av gull); (jf, love gull og grønne skoger).  
Være verdensfjern / livsfjern – Være fremmed for og (nesten) uten kontakt med det 
alminnelige el. praktiske liv; ha et urealistisk syn på livet; (jf, være virkelighetsfjern).  
Være verdensvant – Være vant til å ta seg frem mellom fremmede; føle seg hjemme 
og føre seg ubesværet i alle (fornemme) situasjoner; (jf, en verdensmann).  
Være verdt alle pengene – Være meget underholdende, interessant el. utbytterikt, 
(ofte uten at noen har betalt noe som helst), (f eks. om å se alle ungene i akebakken). 
Være verpesjuk – 1. Gå omkring å kakle og ville verpe, (høne) 2. være veldig ivrig 
etter å få fortalt noe; brenne etter å si noe; (jf, gå omkring som en verpesjuk høne). 
Være verre enn ingenting / dette er verre enn ingenting – Ikke være til noe nytte el. 
gagn; bare gjøre ugagn; (jf, gjøre vondt verre); (jf, være helbom). 
Være verre enn verst – Være svært ille; være helt forferdelig; være elendig. 
Være veslevoksen – Være (altfor) høytidelig el. forstandig, (om barn); (jf, være 
snusfornuftig); (jf, være bare guttungen); (jf, ikke være tørr bak ørene (enda)).  
Være viden kjent – 1. Være alminnelig kjent 2. være kjent vidt omkring.  
Være vidløftig – 1. Være utførlig, omstendelig el. pedantisk, (om persons væremåte) 
2. være gjort på en meget grundig, innviklet el. (for) omstendelig måte 3. innlate seg 
på litt av hvert; leve et utsvevende liv; (jf, komme (ut) på skråplanet).   
Være vidsynt – Ha en åpen, tolerant el. fordomsfri innstilling; ha en evne til å se en 
sak fra flere sider; (jf, være sneversynt); (jf, være synsk). 
Være vill av seg – Være vilter, uregjerlig el. kåt; være vanskelig å holde styr på. 
Være vill etter noen / noe / han er vill etter kvinner / hun er vill etter rødvin – Være 
grådig etter noen / noe; være lidenskapelig opptatt av el. interessert i noen / noe. 
Være vill i nikkersen – 1. Være oppspilt el. svært ivrig 2. være opprørt el. rasende 3. 
være lysten el. kåt; (jf, bli / være vill og gal); (jf, et villdyr).  
Være vingeklippet – 1. Være avklippet vingefjær, (for ikke å kunne fly) 2. være fratatt 
muligheten til å utfolde seg fritt el. å gjøre seg gjeldende; (jf, legge bånd på noen). 
Være vingeskutt – 1. Være skutt i vingen (fugl) 2. være hindret i sin utfoldelse, pga. 
skade el. motgang 3. ha fått hard medfart i livet, (slik at livsmotet er borte). 
Være virkelighetsfjern – 1. Være (nesten) uten forbindelse med det som er praktisk 
gjennomførlig 2. være (nesten) uten kontakt med det alminnelige el. praktiske liv. 
Være vrang – 1. Være tverr, sta, uvillig el. umedgjørlig, (om mennesker, dyr el. 
sinnelag) 2. være motvillig, gjenstridig el. lage vanskeligheter; (jf, slå seg vrang). 
Være vrien og vrang / livet er både vrient og vrangt (2) – 1. Være vanskelig i ord og 
adferd; være vanskelig å ha med å gjøre, (jf, en vriompeis); (jf, et hespetre) 2. by på 
vanskeligheter; ikke være så enkelt; (jf, legge kjelker i veien for noen / noe). 
Være væpnet til tennene – 1. Være utstyrt med mange våpen; være i fullt kamputstyr 
(som soldat el. ridder) 2. være svært godt forberedt og forsynt med alle nødvendige 
hjelpemidler i bestrebelsen på å oppnå noe; (jf, være rustet til tennene).  
Være våken – 1. Ikke sove; være ved full bevissthet; være oppe (og aktiv) 2. være 
oppmerksom og aktpågivende; følge godt med; (jf, holde et våkent øye med noen).  
Være våt som en druknet katt – Være fullstendig gjennombløt; være drivvåt. 
Være våt til skinnet – Være drivende våt i alle klærne; være gjennombløt. 
Være ynkelig – 1. Være stakkarslig el. ynkverdig 2. være svak, ussel el. feig.   
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Være yppig / det kjente bildet av en yppig blomstereng (1) – 1. Være frodig; være 
overdådig 2. ha en yppig kropp; ha svulmende former, (bare om kvinne). 
Være yr – Være oppspilt, livlig el. lystig; være stemningsberust. 
Være yr av glede – Være veldig glad; være helt oppspilt; (jf, være hoppende glad).  
Være yr og vill – 1. Jf, være yr 2. jf, være sprelsk; (jf, bli / være vill og gal).  
Være ærekjær – 1. Være stolt og omhyggelig med å verne om sitt eget omdømme 2. 
være ærgjerrig; sette seg høye mål; (jf, gå med nesen i været / sky). 
Være ærligheten selv – Være tvers i gjennom ærlig, oppriktig el. sannferdig.  
Være ømskinnet – 1. Lett føle smerte 2. være nærtagende; være sårbar, (psykisk).    
Være ør av lykke – Være svært lykkelig; være fortumlet el. svimmel av lykke. 
Være ør i hodet / toppen / jeg blir ør i hodet av alt dette bråket – Være fortumlet, 
svimmel el. omtåket; (jf, ikke vite av seg); (jf, være fra sans og samling). 
Være øredøvende / en øredøvende jubel / et øredøvende spetakkel – Lyde svært høyt; 
være larmende el. støyende; (jf, ikke få ørens lyd); (jf, lukke ørene for noe) 
Være å regne med / han er en politiker å regne med (3) – 1. Være svært sannsynlig; 
forventes 2. være å stole på; være noen / noe man har tillit til 3. være noen / noe man 
må ta hensyn til el. tillegge betydning; (jf, være av første rang).  
Være åleslank – Jf, være slank som en lilje; (jf, være tynn som en flis). 
Være åletrang – Være trang el. ettersittende, (f eks. kjole, som man må åle seg inn i); 
sitte som klistret (til kroppen); (jf, være sleip som en ål). 
Være åndfull – Være begavet, belest og innsiktsfull, og ha evnen til å kombinere 
vektig innhold med elegant, spirituell el. vittig fremføring; (jf, en skjønnånd). 
Være åndsforlatt – 1. Være innskrenket el. dum el. mangle intellektuelt vidsyn 2. 
være uinteressant el. intetsigende og blottet for åndelig liv, (f eks. en roman) 3. være 
ensomt, avsidesliggende el. kjedelig, (sted), (jf, være gudsforlatt).      
Være åndsfraværende – Være så opptatt av sine egne tanker at man ikke er 
oppmerksom på sine omgivelser el. handlinger; være atspredt el. distré. 
Være åndsnærværende – Være konsentrert og oppmerksom i den situasjonen man er i; 
være snarrådig; (jf, være snartenkt); (jf, være situasjonens herre). 
Være åpen for noe – Være mottakelig for noe; være påvirkelig av noe. 
Være åpen som en låvedør / målet var åpent som en låvedør – Være helt vidåpen; stå 
på vidt gap; (jf, være bred som en låvedør); (jf, døren er / står åpen). 
Være åpenhjertig / åpenhjertet – 1. Åpent og ærlig uttrykke sine tanker el. følelser 
overfor andre 2. vise en åpen, oppriktig el. ærlig holdning; (jf, ha et åpent sinn). 
Være årvåken – Være oppmerksom el. på vakt, og reagere hurtig; være aktpågivende.  
Værer striks (av seg / på det) – 1. Være hard, streng el. prinsippfast i sine avgjørelser 
el. bedømmelser 2. ha en holdning som bærer preg av strenghet og prinsippfasthet. 
Værgudene / vi må sette vår lit til værgudene – Jf, en værgud. 
Værsågod / ha værsågod å … / når du er så dum, så værsågod (2) / du har værsågod å 
lære deg alle de sterke verbene (3) – 1. Jf, vær så god 2. brukes som ledsagende 
ironisk kommentar for å utrykke forargelse el. kritikk 3. være tvunget, forpliktet el. 
nødt til noe bestemt; (jf, nå kan noen ha det så godt / nå kan hun ha det så godt). 
Våge livet (for noen / noe) – Risikere mye for noen / noe; sette mye på spill. 
Våge seg inn i løvens hule – Jf, gå / trå / våge seg inn i løvens hule. 
Våge seg ut på dypt vann – Våge seg ut i en usikker, risikofylt el vanskelig situasjon; 
(jf, være ute på dypt vann); (jf, kaste noen ut på dypt vann).  
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Våge seg ut på tynn is – 1. Driste seg ut på islagt vann med fare for å plumpe 
igjennom 2. våge seg ut i en risikabel situasjon el. en utsatt posisjon; innlate seg på 
noe risikabelt el. ting man ikke er hjemme i el. kan nok om; (jf, være på tynn is).  
Våge skinnet – (Tørre å) begynne på et risikobetont el. dristig foretak; ta en sjanse. 
Våge spranget – Bestemme seg for noe viktig; ta en avgjørende beslutning.  
Våke over noe som en hauk – Passe nøye på noe; følge noe intenst; (jf, hauk over 
hauk); (jf, passe på som en smed); (jf, holde et våkent øye med noen / noe).    
Våkne fra sin tornerosesøvn – Jf, bli vekket av sin tornerosesøvn; (jf, en t. søvn). 
Våkne med speilegg på magen – Våkne etter nattlig sædavgang mens man sover, (ofte 
etter en seksuelt preget drøm); (jf, gå rundt med noen / noe i magen). 
Våkne til liv – 1. Våkne opp fra dvalen, (dyr el. planter) 2. komme bedre i gang; få 
farten opp; (jf, være liv laga); (jf, komme / være i sig(et)). 
Våre / deres veier skilles – Vi / de følges ikke lenger ad; vi / de går i hver vår / sin 
retning; (jf, så skiltes våre veier); (jf, stå ved en skillevei i livet).   
Våre veier krysses – Vi møtes el. treffes (igjen); (jf, en korsvei). 
Våre øyne møttes – 1. Vi så på hverandre (av gjensidig sympati el. interesse) 2. vi så 
(megetsigende) på hverandre, (fordi vi reagerte el. stusset på det samme). 
Våt til skinnet – Jf, være våt til skinnet; (jf, være væt som en druknet katt).  
WC (water closet (eng)) – Toalett; do; (jf, tre av på naturens vegne).  
X / mr. x / her x / fru x / sakfører x (2) – 1. Brukes om en ukjent el. gåtefull person, 
(hvis identitet man søker) 2. brukes i stedet for personnavn man ikke vil nevne. 
X antall / han kjørte etter x antall pils – En ukjent mengde; et ukjent antall; diverse. 
X mann sterk / de møtte opp x - mann sterk, (f eks. 10) – Brukes for å angi en gruppes 
størrelse; i et antall av f eks. 10; (jf, være mannsterk); (jf, i flokk og følge). 
X meg her og x meg der / verdighet meg her og verdighet meg der – Brukes for å 
uttrykke at man er lei å høre snakk om noe, (som man heller ikke synes er viktig). 
X og x fru Blom / piller og piller, fru Blom (1) / god og god, fru Blom (2) – 1. X er 
ikke noe særlig godt eksempel på x 2. x er av tvilsom kvalitet; x er ikke så god; (jf, 
fru Blom); (jf, det er ikke gull alt som glimrer). 
X opp og x i mente / regn opp og regn i mente – Uttrykk for at man synes noe er 
overdrevet; x i alt for stor grad; x i det uendelige; (jf, ikke ville noen ende ta).  
Ymte frampå (om noe) – Forsiktig antyde el. foreslå noe; (jf, slå frempå om noe). 
Yngle som kaniner – Formere seg svært hurtig; yngle mye og ofte. 
Yppe seg – Briske seg; kjekke seg; vise seg, (særlig for å egle til strid el. krangel). 
Yppe strid / kiv – Starte en krangel; hisse til strid; (jf, så splid); (jf, kiv og strid).  
Yte / gi en / sin skjerv (til noe) – Gi et bidrag (til noe), (i form av penger el. arbeid). 
Yte noen / noe full rettferdighet – 1. Gi noen / noe den behandling som hun / de / det 
fortjener; behandle noen / noe etter fortjeneste 2. spise el. drikke noe godt i rikelige 
mengder, (og vise at man liker maten); (jf, takke og bukke); (jf, få som fortjent). 
Zappe – 1. Skifte tv-program ved hjelp av fjernvelgeren, gjerne ofte og litt tilfeldig 2. 
til stadighet skifte mellom forskjellige aktiviteter, særlig pga. rot- el. rastløshet.   
Æ, bæ / æ da, bæ da – Brukes som vanlig uttrykk ved erting, (særlig blant barn); (jf, 
på ert); (jf, peke nese av noen / noe); (jf, gjøre narr av noen / noe).   
Ære være / ære være henne for at hun grep inn (2) – 1.  Brukes i religiøse 
hyllingssanger 2. brukes for å uttrykke stor takknemmelighet el. ros for en viktig el. 
avgjørende innsats, (ofte litt overraskende); (jf, heve noen / noe til skyene). 
Ærens mark – Slagmarken; krigsskueplassen; (jf, falle på ærens mark). 
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Æres den som æres bør – Brukes som en presisering av at man må gi rette person 
anerkjennelsen el. rosen, (for en prestasjon); la den som fortjener det få æren. 
Æresord / på æresord – Med garanti el. forsikring; det lover jeg; (jf, gi noen sitt 
æresord); (jf, med hånden på hjertet); (jf, det kan du banne på). 
Ærlig talt – 1. Sagt rett frem; når man skal være helt ærlig, (jf, når sant skal sies) 2. 
egentlig; i virkeligheten; (jf, nei ærlig talt); (jf, oppriktig talt).  
Ærlighet varer lengst – Uærlighet og juks blir gjerne avslørt el. oppdaget. 
Æsj / æsj, for noe kliss – Brukes for å uttrykke vemmelse, avsky el. ergrelse; (jf, isj). 
Øde og forlatt – (Ligge) avsides og ubebodd; (virke) ensomt og trist.  
Øde tid og krefter (på noe) – Sløse bort ressurser på noe; kaste bort tid og energi.   
Ødelegge sitt gode navn og rykte – Jf, skade / ødelegge sitt gode navn og rykte. 
Ønske all landsens ulykker over noen – Uttrykke sin harme el. forbannelse over noen, 
(ved å håpe at han / de får alle slags problemer el. elendighet); (jf, få svi for noe). 
Ønske at jorda åpner seg under en – Brukes for å uttrykke at man er pinlig berørt el. 
flau, (over egen kommentar el. tabbe); ønske seg langt vekk av forlegenhet el. skam.  
Ønske noe dit pepperen gror – Ønske noe langt vekk; ønske at noe forsvant så man 
var kvitt det problemet; (jf, pokker i vold); (jf, jevne noe med jorden). 
Ønske noen dit pepperen gror – Ønske noen langt vekk, (fordi vedkommende skaper 
problemer for en); (jf, måtte fanden ta deg); (jf, dra til helvete). 
Ønske seg gjennom gulvet / jeg ønsket meg gjennom gulvet av skam – Uttrykk for å 
være pinlig berørt el. flau, (over egen kommentar el. tabbe); ønske seg langt vekk.  
Ønske seg månen – Brukes for å uttrykke at noen ønsker seg noe helt uoppnåelig; ha 
fullstendig urealistiske forhåpninger; (jf, være virkelighetsfjern); (jf, en drømmer). 
Øremerke noen / noe – 1. Sette eiermerke i øret på husdyr el. reinsdyr 2. forbeholde 
seg el. reservere noen / noe til noen el. til et bestemt formål; (jf, ha noe i reserve). 
Ørkenens skip – Kamel el. dromedar brukt som ride- el. lastedyr i ørkenområde. 
Ørkesløs / ørkesløse diskusjoner (1) / en ørkesløs dagdriver (2) – 1. Unyttig, 
hensiktsløs el. meningsløs 2. som ikke foretar seg noe nyttig; slapp; passiv. 
Ørten / det har du sagt ørten ganger – Et kunstig dannet tallord; mange; et drøss; 
utallige, (jf, for ørtende gang); (jf, for tusende gang); (jf, nå er hundre og ett ute). 
Øs pøs (regn) – Brukes (bare) i forbindelse med kraftig regnvær; (jf, et øsregn). 
Øse (sin) galle ut over noen / noe – Jf, utgyte sin galle; (jf, spy eder og galle). 
Øse inn penger – Tjene enormt med penger; ha (urimelig) store inntekter. 
Øse ned – Regne voldsomt; striregne; (jf, øsregne); (jf, øs pøs (regn)).   
Øse seg opp over noe – Hisse seg opp over noe; komme i affekt; (jf, bli oppøst). 
Øse ut penger – Bruke penger på en ødsel el. ufornuftig måte; (jf, vasse i penger). 
Øsregne – Regne voldsomt; (jf, regne i strie strømmer); (jf, øse ned). 
Øst, vest, hjemme best – Jf, borte bra, men hjemme best; (jf, hjemmets arne). 
Østenfor sol og vestenfor måne – 1. Brukes om et fjerntliggende sted i 
folkeeventyrene 2. eventyrlig el. ufattelig langt vekk; (jf, bortenfor alle blåner). 
Øve bot for noe – Sone for noe; yte gjengjeld for noe; (jf, betale med samme mynt). 
Øve vold mot / på noe / hun øver vold på sin sjel – Gjøre skade for noe; misbruke 
noe; gå over streken med noe; (jf, drive det for langt); (jf, øve vold mot noen).  
Øve vold mot noen – Begå overgrep mot noen; bruke makt mot noen; krenke noen. 
Øvelse gjør mester – Brukes for å utrykke at man må jobbe mye og stå på om man vil 
oppnå gode resultater el. lykkes med noe; (jf, ikke ligge på latsiden).  
Øverste etasje / den øverste etasje(n) / ikke ha mye i den øverste etasjen (2) – 1. Det 
øverste nivået i en bygning 2. hodet; hjernen, (spøkefullt). 
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Øye for øye, tann for tann – Brukes om et hevneprinsipp der man skal begå samme 
type skadelige handling mot noen som vedkommende har gjort mot en selv.  
Øyeblikkelig / kom øyeblikkelig (1) / være i øyeblikkelig livsfare (2) – 1. Straks; 
omgående; med en gang 2. plutselig; momentan; umiddelbar; (jf, på flekken). 
Øyensynlig / han har øyensynlig ingen erfaring – 1. Synlig; merkbar; tydelig 2. så vidt 
man kan se; tydeligvis; tilsynelatende; (jf, ikke finne nåde for nonens øyne). 
Øyne i nakken – Jf, ha øyne i nakken; (jf, ha et øye på hver finger). 
Øynene er ved å trille ut av hodet på noen / da hun kom inn i bikini var øynene ved å 
trillet ut av hodet på ham (2) – 1. Noen blir svært overrasket, forbløffet el. overveldet 
av hva man ser 2. noen bli svært interessert, betatt el. henført av et syn.   
Øynene står på stilk – Noen ser meget nysgjerrig el. interessert ut ved synet av noen / 
noe; (jf, noens øyne står på stilk); (jf, sitte med øynene på stilk). 
Å du, å du / å du, å du så vakkert – Brukes for å uttrykke noe svært positivt, (ros el. 
glede); du store min; jøss; (jf, bruke store ord); (jf, rose noen / noe opp i skyene).   
Å jøye (meg) / å jøye meg, nå går det galt – Brukes når man vil uttrykke at noe 
overvelder, overrasker el. forferder en; (jf, jøye meg); (jf, jøss / jøsses). 
Å, du er en engel – Brukes for å uttrykke takk til en ualminnelig snill og tålmodig 
person; (jf, en engel); (jf, høre englene synge); (jf en fallen engel). 
Å, du godeste / men du godeste – Brukes som utrop for å uttrykke overraskelse, 
forundring el. bekymring, (jf, du godeste); (jf, du gode min).  
Å, jeg ber – Brukes som svar på en unnskyldning el. en takknemlighetsytring; ingen 
årsak; ingenting å takke for; (jf, ikke være noe å snakke om). 
Åke inn (sve) – Bli satt i fengsel; (jf, komme bak lås og slå); (jf, en fengselsfugl). 
Åle seg frem / gjennom noe / åle seg gjennom den trange åpningen (1) – 1. Bukte el. 
krøke seg fremover som en ål 2. sno seg frem; gå krokveier; (jf, orme seg fremover).  
Ålreit / det er helt ålreit for meg / hun er veldig ålreit / nå er jeg ålreit igjen / ålreit, 
kom igjen – Jf, all right; (jf, være i den skjønneste orden); (jf, la gå). 
Ånde av noe / huset ånder av høytid og ro – Gi inntrykk av noe; utstråle noe; (jf, leve 
og ånde for noe); (jf, utstråle (noe); (jf, bære preg av). 
Ånde ut – 1. Støte luften ut av lungene 2. jf, puste lettet ut; (jf, oppgi ånden). 
Ånden er villig men kjødet er skrøpelig – 1. Menneskenaturen er svak 2. brukes som 
uttrykk for at man gjerne skulle ville noe, men at formen er for dårlig. 
Åndens sverd – Åndens kraft; evnen til å overbevise el. henføre, (mest litterært); (jf, 
gripe til sverdet), (jf, slå (noen) ned for fote); (jf, stikke sverdet i skjeden / sliren). 
Åndseliten – Jf, en åndselite / åndseliten; (jf, se noe i ånden); (jf, en tjenende ånd). 
Åpen som en låvedør – Jf, være åpen som en låvedør, (f eks. fotballmålet). 
Åpent hus – Arrangement hvor gjestene kan komme å gå når de vil, uten personlig 
invitasjon; (jf, holde en dør / døra åpen (for noen / noe)). 
Åpent og ærlig – Utilslørt, oppriktig el. rett frem; (jf, være åpenhjertig); (jf, spille med 
åpne kort); (jf, ærlighet varer lengst); (jf, tale i klart språk).  
Åpne ballet – 1. Danse som de første, (på et ball) 2. begynne på en aktivitet, (som 
andre etterhvert slutter seg til); være den første til å opptre; (jf, ta ordet). 
Åpne døren for noe – Gi anledning til noe; tillate at noe skjer; skape åpning for noe.  
Åpne for noen / noe – La noen / noe slippe til; ikke lenger avgrense noen / noe.  
Åpne kjeften – 1. (Begynne å) si noe; snakke 2. protestere; si imot; klage; (jf, opplate 
sin røst); (jf, være stor i kjeften); (jf, ha det mest i munnen). 
Åpne latterdøren – (Begynne å) le høyt; skoggerle; (jf, le seg i hjel).  
Åpne munnen – 1. Si noe; snakke 2. la sin stemme høre; uttale seg; (jf, bruke munn). 
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Åpne munnen på noen – 1. Få noen til å snakke el. begynne å si noe 2. få noen til å 
fortelle el. røpe noe; (jf, få / sette / hjelpe noen på glid); (jf, komme på glid).  
Åpne nebb / nebbet – Jf, åpne munnen, (jf, knipe nebb); (jf, synge med sitt nebb). 
Åpne noens øyne (for noe) / åpne øynene på noen – 1. Få noen til å bli interessert el. 
oppmerksom på noe 2. få noen til å forstå, innse el. erkjenne noe, (for første gang). 
Åpne Pandoras krukke, (gr. mytologi) – Forårsake all slags ondskap el. plager. 
Åpne portene – Åpne et arrangement; gi adgang til noe; (jf, slå dørene opp). 
Åpne seg – 1. La sine tanker og følelser komme til uttrykk 2. vise seg utadvendt, 
imøtekommende el. samarbeidsvillig 3. bli tilgjengelig; (også, åpne seg en mulighet).  
Åpne seg for noen – Jf, åpne sitt hjerte (for noen); (jf, være åpenhjertet). 
Åpne sitt hjerte (for noen) – Meddele noen noe i fortrolighet, uten å skjule noe; betro 
seg til noen; (jf, lette sitt hjerte for noen); (jf, være åpenhjertig). 
Åpne slusene / for slusene / nå har hun endelig åpnet slusene og fortalt de utroligste 
ting (2) – 1. Åpne stengslene for vannet 2. la noe flyte fritt og voldsomt; gi fritt utløp 
for noe; (jf, gi noe fritt løp); (jf, som om alle himmelens sluser åpnet seg). 
Åpne veien for noen / noe – Bevirke at noen / noe får muligheter til å komme frem el. 
slippe til; (jf, være på god vei); (jf, komme i veien for noen / noe). 
Åpner alle dører – Jf, det / noe åpner alle dører for noen; (jf, holde en dør / døra åpen 
for (noen / noe)); (jf, alle dører lukker seg for noen); (jf, jage / skysse noen på dør). 
Åpne ørene – 1. Få med seg det som bli sagt 2. høre etter; adlyde. 
Åpne øynene / det er på høy tid du åpner øynene (2) – 1. Lukke opp øynene; våkne 
fra søvn 2. se, skjønne el. innse hva som virkelig foregår; (jf, holde øyne og ører å.). 
År etter år / i år etter år – I mange år; i årevis; (jf, i årenes løp). 
År for år – For hvert år som går; som tiden skrider frem; (jf, dra på årene). 
År og dag / det er år og dag siden jeg så henne – Svært lenge; meget lang tid; (jf, ikke 
på år og dag); (jf, mange herrens år); (jf, hvert jubelår). 
År om annet – Hvert år; hvert bidige år; (jf, igjen og igjen). 
År ut og år inn – I årevis; hele tiden i mange år; (jf, i det uendelige). 
Året rundt – Hele året; i løpet av hele året; (jf, så langt som et vondt år).  


