
SKRIFTER UTGIVNA GENOM 

LANDSMÅLS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UPPSALA 

	  Ser. D: 1 	  

ORDBOK 
ÖVER 

FOLKMÅLEN I ÖVRE DALARNA 
AV 

LARS LEVANDER t OCH STIG BJÖRKLUND 

HÄFTE 5 

DISK—DÖLJA 

ALMQVIST & WIKSELL 

STOCKHOLM 

GÖTEBORG UPPSALA 



M _ 



disk 	 321 	 ditan-efter 

disk m. Ib dia(a)k Mor. vSoll. Rättv. Leks. dessk 
öVd. 1. `avlångt fyrkantig mat- eller mjölk-
skål/ oblong food- or milk-dish' (se ill.; ÖDB III 
332, 341; jfr SAOB disk' II 1 a) allm. ii' asdis(s)-
tjan, ja`pdis(s)tjsn, ga`m(m)bsirdis(s)tjsn Rättv. 
(Bo.) (tre olika mat-diskar i en gård); grö't-
mjskkdissk Rättv. (Bo.) `liten, trågliknande trä-
skål, ur vilken man åt gröt o. mjölk'. Jfr avlång 
adj., ssg.; ör-. Syn.: långskål; skål, bet. 1. 
2. `stycke bröd, anv. som underlag för maten vid 
spisning / piece of bread, used to put food on 
during meal' (jfr SAOB disk' II 1 a, med hän-
visning till bröddisk) öVd. Jfr brödfjärding. 
Syn.: snåt-, sylt-bit; sölbröd. 

diska sv.v.l. di'sska Leks. dessk- Li.; obef. 
Rättv. (Bo.) `rengöra o. skölja vid måltid anv. 
matkärl o. d. / wash dishes' (SAOB diska' 1) 
Leks. o kata-X ö`diaska Leks. `hon sprang sin 
väg utan att hava diskat'. Syn.: två, bet. 2. — 
Särsk. förb. (ned:) de'esk-nö brå`e Li. `fläcka ned 
(det som matunderlag använda) brödet' (jfr 
disk, bet. 2); no a du desssk-ng brå`e, ss du väll.  
jert-upp ä Li. `nu har du smort ned brödet med 
sovlet, så du måste äta upp det'. 

dis-kripp m.Ia di'skripp Älvd. Ors. (jfr disa v.) 
`dibarn nurseling, infant-in-arms'. Syn.: dis-
unge, bet. 1; pappkyl; papp-, popp-unge; 
tågkripp. 

dis-mjölk f.Ib di`smek Våmh. `kvinnomjölk / 
woman's milk'. Syn.: se bröstmjölk. 

dispelse n.Ia di'aspels Älvd. (jfr Lev. Älvdalsm., 
s. 38 o. not) `uppståndelse, sensation / fuss, 
sensation'; o 	keiennd wart ea fet di'sspels 
`och sedan blev det minsann en uppståndelse'. 

diss adv., se dess. 
dissen pron., se denne. 
distingen m. best. di`stindjen Mor. di`stinn(j)in 
Mal.; obef. Älvd. Ors. Rättv. Leks. 1. ̀ den mån-
månad, i vilken Disadagen (3/2) ingår' Mor. 
Syn.: disatunglet; distingtunglet. 2. `dis-
tingsmarknaden i Uppsala (omkr. 3/2) / the 
Disting fair in Uppsala (about 3/2)' Mor. Mal. 
Syn.: distingsmarknaden. 

distings-marknaden m. best. di` sstivsmarknå' ati 
vÄlvd. di'sstivsmairrkna.dn, nvMor. di`stiysmätti 
Mal. = föreg., bet. 2. 

disting-tunglet n. best. di'sstivgtuyvgZrä vMor. --
distingen, bet. 1. 

dis-toppa f. IVa di`stuppa vOrs. (jfr disa v., 
bet. 1-2) `klöver, vanl. rödklöver, Trifolium 
pratense / red elover'. Syn.: m j ö d-, m j ö d-
humle-toppa, bet. 2. 

distrikt n. la distri'kkt vMor. `viss vävskecismaka- 
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res el. spinnrockssvarvares försäljningsområde / 
area in which a certain (weaver's-) reed-maker 
or spinning-wheel turner sold his goods' (CIDB II 
362 f.; jfr SAOB 1; Burträsk). Jfr gränd, bet.2; 
gänga, bet. 1; streck; stråk, bet. 1. 

dis-unge m. Illa di'szong Älvd. di'sqvugä Våmh. 
di'suvvg öMor. Son. öOrs. di'auvuti vOrs. Ore. 
1. `dibarn / nurseling, infant-in-arms' Älvd. Mor. 
Ors. Syn.: se diskripp. 2.a. `ungdjur (särsk. 
föl el. lamm), som ännu diar / young animal 
(especially foal or lamb) whieh is still sucking' 
Soll. Ors. b. `diföl sucking-foal' Våmh. Ore. 
Syn.: diunge; dis-, papp-fåle; tissunge. 

dis-vårta f.IVa di'swårta öOrs. `bröstvårta / 
nipple, teat'. Syn.: bröst-, papp-, popp-
vårta. 

dit adv. dajt (öajt) Älvd. Våmh. dejt ,,däjt ,,,dajt 
vMor. dejt Ve. däjt öMor. Soll. dit Ors. Ore NeSi. 
Vd. (dait Ors. 1693). 1. (deiktiskt; lokalt:) `till 
den platsen, åt det hållet / to that place, in that 
direetion, (over) there' (SAOB A I o. B I 1) 
allm. i ska g5"-dä'jt Soll. `jag skall gå dit' (jfr 
bet. 3). Syn.: ditefteråt; ditefteråterefter; 
ditna, bet. 1. 2. (determinativt o. relativt i ett 
ord; lokalt:) `dit, där; dit (som) / (relative adv.) 
where' (SAOB A III—IV o. B I 1); die 	öajt 
df wi'ss so fa'nns mirasin Älvd. `de foro dit, 
där de visste, att det fanns mossa'; 4n, dji'kk 
dajt-v, sku'lldä Våmh. `han gick dit han skulle'. 
3. (lokalt; i uttr. för rörelse, med rörelseverbet 
underförstått; jfr SAOB B I 1 h y:) ak du äa'jt 
Älvd. `skall du (gå) dit?'; an add int ti'd 	jt 
öMor. `han hade inte tid att gå dit'; jä skull ha 
di't ns va'rry Leks. `jag skulle ha gått (el. varit) 
dit ngn gång'. 4. (lokalt:) `där (i visst ärende 
etc.) / there (on a eertain errand etc.)' (jfr SAOB 
B I 3); itjä a i' väi dä'jt öMor. `inte har jag varit 
där'; vi vo di't Rättv. `vi gjorde ett besök där 
(eg. vi voro dit)'; du djå'rigcli't då Mal. `du har 
ingenting där att göra (el. nej, det får du lov 
att vackert låta bli)'. 5. (pleonastiskt:) 4 
kki`ppt dajt i nevek Älvd. `hon (D: vallflickan) 
klippte (ull av fåren, så att hon fick den direkt) i 
händerna'; an alt dajt i e`iindam åv bfesrög Älvd. 
`han sitter (därborta) vid den andra änden av 
bordet'; an Kils dajt wider jen Zrå."äu Älvd. `han 
kröp in under en lada'; du ska gö' öajt å' rinifim 
Våmh. `du skall gå till honom'; an bjö'd me dit 
å' se Ore `han bjuder mig till sig'. Jfr dite; 
ditna, bet. 2. 

ditan-efter prep. dä"jtåttär Soll. 'i riktning hitåt 
längs efter (ngt) / along towards (sthg)'; (styr 
dat.:) an kumm dä"jtåttär gå."tun `han kommer 
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gatan fram i riktning hitåt'. Syn.: bortan-
efter, bet. 2; dädanefter. 

ditan-efter adv. dirftåttär Son. <där bortifrån / 
from over there'; an kumm dä"jtåttär 'han kom-
mer där bortifrån'. Syn.: dädanefter. 

ditan-med prep. dirjtårnin Soll. `bortom, på 
andra sidan om / beyond'; (styr. dat.:) dä"jtd-
min fjö`si 'på andra sidan om fähuset'. Syn.: se 
bortan; dädan; dädanmed etc. 

ditan-med adv. dtritå-mi'nn Son. <på andra sidan! 
on the other side'. Syn.: se bortanmed. 

ditan-åt prep. da' jt4naå sÄlvd. 'bortom, på andra 
sidan om / beyond, on the other side of'; (styr 
dat.:) dasitefna sfa'mm `på andra sidan om sjön'. 
Syn.: se bortan. 

ditan-åt adv. da'jtefnaå sÄlvd. <på andra sidan / 
on the other side'; bettj-ukåv a se'tt da'jtifnaå 
'Bäck Olov har sitt (gärdsgårdsstycke) på andra 
sidan (om sjön)'. Syn.: se bortanmed. 

dito adv. då' Nä) (el. då'n då' jtä) Soll. 'där 
borta, på den där platsen / over there, in that 
place'; däjt å 	vSoll. 'på det bortre hörnet'. 
Jfr dit, bet. 5; ditevid; hite. 

dit-efter prep. da'jter Älvd. dit'jtär Soll. `bort 
utefter / away (off) along the road'; (styr dat.:) 
an få ba'jte tväkm Älvd. an gör dit'jtär ml' firn 
Soll. <han går bortefter vägen i riktning från oss'. 
Syn.: se bortefter, bet. 1. 

dit-efter adv. da'jter Älvd. da'jttä Vå,mh. dä jtär 
Mor. Soll. di'ttsr vOrs. di'tter öOrs. di'ttär Ore Flo. 
Nås di'ttä Moek. de' ttår Jä.di'tät Mal. ÖVd. 1. 'dit 
/ there' (vid utpekande av riktning el. mål samt 
vid omtalande av förut nämnd plats); da'jter 
ed int i'g 	Älvd. 'dit (o: till det nyss om- 
talade Stockholm) skulle inte jag vilja (komma)'; 
du ar gå' bajt i gå'rdp, so i Zra'jvst da'jter Älvd. 
'du skall gå till den gården, som är där längst 
bort'; då åa'jter i'r eå Älvd. 'där är det!' (vid 
pekande); di'tter skår i gir Ors. 'dit skall jag 
gå'; e a våre di'ttår Ore lag har varit dit (där)'. 
2. da'jttä—Ottet Våmh. dä'jtår jå'ttär Soll. 'hit 
— dit (eg. dit — hit) / here — there'; 	ku'lla Mit 
da'jttä og röra g'öttä 'den ena flickan sprang hit 
o. den andra dit'; nåj, flrytt-an däjtår, flint 
jå'ttär Soll. 'nej, flytta den ditåt, inte hitåt!'. 

ditefter-åt adv. di'tiära Nås Jä. 'ditåt, åt det 
hållet / that way, in that direetion'; du skå gå' 
di'ttära Jä. `du skall gå ditåt'; di'ttåra hiisrd vi 
guskku Jä. 'åt (från) det där hållet hörde vi 
göken'. Syn.: se dit, bet. 1. 

ditefter-återefter adv. di'ttäratå'r Jä. =föreg.; du 
skå gå' di'ttäratair `du skall gå åt det där hållet'. 

diterst adj. superi., se ditre. 

dite-vid adv. da' jtwiå Älvd. 	 jtwid nvMor. 'där 
borta vid sidan av (ngt redan utpekat el. om-
talat) / over there, beside sthg already pointed 
out or spoken of'; e sta'nnd da öd ftwia 'det 
(o: lieorvet) står där borta invid (hässjan)'; dån 
då'jtwid nvMor. 'där borta (vid väggen)'. Jfr 
dito. 

dit-med prep. dajtmin Älvd. däjtmin Son. ditmä 
Mal. `i riktning från den talande o. utmed / 
from here, henee' (styr dat.:) d gf t dajtmin å' ån,, 
Älvd. `de valla bort över högplatån (häden)'; 
4 få's bajtmin we'ddjin Älvd. 'hon (o: kattan) 
kröp bort utefter väggen (i riktning från oss)'. 

dit-med adv. da'jtmin Älvd. då'jt-mi'nn Soll. 
'längsmed ngt, i riktning från den talande / 
along sthg, away from the speaker'. 

dit-na adv. da'jn(g) vÄlvd. de'jn(ä) vMor. dä'jn(å) 
öMor. Soll. di'tv, Rättv. di'ttnä 	Bju. 
di'ttn Ga. Flo. (jfr dit; om -na se Björklund i 
Sv. Lm. 1964, s. 145 f.). 1. 'dit (bort) / (over) 
there' (vid direkt utpekande samt då riktning 
el. mål förutsättas vara bekanta för den till- 
talade); gok(k) 	öMor. gö'k dä'jnå Soll. 
gå'k 	Rättv. `gå ditåt' (vid utpekande); i 
ku"rn-däljn i ra'ppå Soll. <jag kommer dit (a: 
till grytan, som kokar över) strax'. Syn.: se 
dit, bet. 1. 2. (pleonastiskt:) da'in west i 
ng`btiötgm vÄlvd. '(där västerut) i Nybodarna'. 
Jfr dit, bet. 5. 

dit-om prep. dajtam Älvd. dåjtum —dåltu'rram 
Soll. '(dit) bortom, bakom / (there) beyond, 
behind'; frri dajtion kna'ut Älvd. `gå bakom 
knuten!'; gö'k däftu'mrn an Soll. `gå dit bortom 
den (o: stolen)!'. Syn.: åt er om. 

dit-om adv. da'jtam Älvd. dä'jt-u'mm ,—däjtu'mm 
Soll. '(dit) bortom, (där) bakom / (there) 
beyond, behind'; Etn Kis åå' ba'jtiam Älvd. 'han 
gick bakom där (o: bakom härbret)'; gö'k då'jt-
u'mm Soll. `gå bortom (ngt utpekat el. förut 
omtalat)!'. Syn.: se bortanmed. 

ditre komp. adj. då' jtär Soll. (superi.: däjtest 
Soll.) <längre (längst) bort belägen / situated 
farther (farthest) away'; då'n e då' jtest rå'd 'där 
är (el. går) den längst bort belägna rågången'. 
Jfr hitre. 

dit-till prep. dit-te Mal. ÖVd. (svårt att skilja från 
dit adv. + prep. till; se dit, bet. 5) <bort till / 
over to'; a du vgsry dit-tö' om änn Mal. 'har du 
varit bort till honom än?'. 

dit-åt prep. dajtå()) Älvd. ditå Ore dltA Äpp. ditåt 
Mal. Li. (svårt att skilja från dit adv. +prep.; 
se dit, bet. 5) 'fram el. bort till / up or over to' 
(jfr SAOB); gå dajtå' 4nu'm Älvd. `gå (fram) till 
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honom!'; i a vO'ry ditå't om Mal. 'jag har varit 
bort till honom (och talat om det)'. 

dit-åt adv. da'jtaå ,,,dajtå' å Älvd. di'tst Rättv. 
di'tta 	Äpp. ditå't Mal. 1. 'dit fram, fram 
i en utpekad el. förut omtalad riktning, åt det 
hållet / in that direction' (SAOB 3) allm. gok 
da'jta 	Älvd. 'gå fram (till bordet) dur; 
han gek di'tta Äpp. <han gick åt det (nyss om-
talade) hållet'; a du vyry ditå't 8 fö't nå' Mal. 'har 
du varit dit o. sett efter?'. 2. 'i den vägen, 
någorlunda liknande / something like that' 
(SAOB 4); eå i fik nö' cla'jtaå Älvd. <det är väl 
något ditåt' (sagt om med fett starkt uppblan-
dat smör); die få"rå int glremå åajtå,' nit' Älvd. 
'de tala inte ens någorlunda lika (som de gamla) 
nu'; va' tt int hann skö'lårää hänn nå`ran ditå't 
Mal. 'blev inte han skollärare eller något ditåt?'. 
Syn.: bortåt, bet. 2. 

dit-åter adv. dajtat Älvd. (rel. o. temporalt:) 
'tillbaka till den tid, då! back to the time when'; 
i mi`nnes int dajtat ig a we dri"tagen 'jag minns 
inte (tillbaka till) ngt tillfälle, då jag har haft 
diarré'. 

dit-över adv. da' ftyvyr Älvd. däfty"vir Soll. di'tivir 
Rättv. (Bo.) ditO'vy Mal. 'ditåt, dit bort (över 
höjden, berget, älven etc.) / over there (over the 
hill, the river etc.)'; ig alr da'jtyvyr l'g 'jag skall 
över på andra sidan (älven), jag'; an får di'tivir 
Rättv. 'han far åt det där hållet (el. ditåt)'. 

di-unge m. Illa di'uvvä 	Äpp. di'unnji 
Mal. di'onndje Li. 'diföl / sucking-foal' (jfr 
SAOB). Syn.: se dis-fåle, -unge. 

dividera sv.v. 1. dividi`ra, Älvd. di"vidgra Rättv. 
(Bi.) di'videra Leks. diviclgra ,,,dyvydö`ra Mal. 
1. 'diskutera, ivrigt resonera / discuss eagerly, 
argue' (SAOB III) Rättv. (Bi.) Leks. Mal. 2. 
'gräla, träta / quarrel, argue' Älvd. Mal. Syn.: 
dyvla; dyvlera, bet. 1. 

di-värre adv., se tyvärre. 
djumsig adj.I dju‘mmsun Våmh. (jfr? tjumsa 
v.) 'otymplig, klumpig / clumsy'. 

djup n. I a djåvp Älvd. dOö p Våmh. djfip Mor. djöp 
Ors. jfip Leks. Bju. jip Dju. Ga. Nås. jgp Flo. 
Äpp. djöp Mal. djåp öVd. 1. `ngt (som har) djupt 
(liggande botten); djupt vatten / something 
deep; deep water' (SAOB A 1) allm. ä brinn wpå 
djå'pä öMor. (om brand i mosse) 'det brinner 
djupt ned, i djuplagret'. Jfr djupa f.; blå-, 
bråd-, hål-, svart-, tvär-. Syn.: djupan; 
djupen, bet. 1. 2. 'grad av djup, djuplek/ 
depth' (SAOB A 4) allm. djå"rå dO'öpäå Våmh. 
'bestämma djupet' (vid nätbindning; ÖDB I 

108). Jfr knä(s)-, plog-. Syn.: djupen, bet. 2. 

3 	 djupna 

— Ssgr: djii`pfesstja v. Li. `(pröva att) meta på 
djupt vatten / (try to) angle fish in deep water'; 
jyph,akka v. Äpp. 'hacka ned på djupet el. ned 
i djup jord / hoe into deep earth'; jy`pplröja v. 
Flo. 'plöja ned i djupare jordlager / trench-
plough'. 

djup adj.I djitup (n. 4'1;0290 Älvd. dO623 Våmh. 
dyfip Mor. Soll. djöp Ve. Ors. Ore (n. djöft Ors.) 
jåp Rättv. Leks. Bju. Ål (n. jwp(p)t ,,, juf(f)t 
Rättv.; komp. jy'ppär, super!. jfepäst ,,, jOspäst 
Bju.; komp. jö'ppär, superl. jöppst Leks. Al) ji'p 
Dju. Ga. Mock. Nås (n. jivt Dju. Nås jipt jfvt 
Mock.) jy-p Flo. Jä. Äpp. (n. jOft Flo. jgvt Jä. jy'fft 
Äpp.) djöp (n. dj öfft)Mal. djup (n. djuf ft) öVd. 1-
'som har stor utsträckning nedåt; som är be-
lägen långt ned / deep' (SAOB 1) allm. e ltyl'g 
niå i so dyöpum 8nO'6  Våmh. 'det låg nere i så, 
djup snö'; clä'r ä trikin jö'ppst Leks. 'där är 
Ejen djupast'; jö'ppst ner i myra Al <djupast nere 
i myren'; pkö'gjuf(f)t Rättv. plrö'gsjåpt Bju. 'så 
djupt, som plogen går'; brs'nnsjyf ft Äpp. 'djupt 
som i en brunn'. Jfr blå-, bråd-, hål-, knäs-, 
tvär-. 2. 'djuptänkt / deep(-thinking), pro-
found' (SAOB 13) Mal. ä då' å' full en djö'p än-än 
<det där är väl en djupsinnig (outgrundlig) per-
son'. 3. 'förmögen, rik / rich, wealthy' Mal. en 
djö'p än gu'bba 'en (mycket) förmögen karl'. 

djupa f.IVa jå'pa Rättv. <djupt ställe i sjö el. 
vattendrag, göl / deep part of lake or water-
comse, pool, mere'. Jfr djup n., bet. 1. Syn.: 
göl, bet. 1; göla, bet. 1; gölja, bet. 1; hölja, 
bet. 1. 

djupan n.Ia djö'pan Ore 'djup, djupt vatten / 
deep water'; e adcl bort å kå'me sjt 4 djö'panä då 
då' vittja för s lekkt-?'r 'jag hade börjat komma ut 
på djupt vatten (el. djupet), då svickan i båtens 
botten råkade glida ur (hålet)'. Syn.: djup n., 
bet. 1; djupen, bet. 1. 

djupen n. Id djfk'spen Älvd. djö'pen Ve. djö'pin 
Mal. (jfr DNO I: 2, s. 152). 1. 'djup' (SAOB) 
allm. åjt å djö'pen Ve. 'ute på djupet'; dje-ssä- 

t på djö'pinä Mal. 'ge sig ut på djupet'. Syn.: 
djup n., bet. 1; djupan. 2. 'viss djuplek' Älvd. 
knä jt ed 4 djfe8pneå 'bind det (a: nätet) på ett 
visst djup' (CoDB I 108). Syn.: djup, bet. 2. 

djup-hovad adj.I digSii8vadv,, Våmh. (Bon.) 
'(om häst) som har långt avstånd mellan kvicken 
och marken under hovarna / (about horse) with 
large gap between frog and ground under its 
hoofs'. 

djupna sv.v. 1. 48`pina Mal. 'bli djupare / get 
deeper, deepen'; ä dgpin fo' tt möt i' trosdd 'det 
blir djupt (från stranden) fortare än jag trodde'. 
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djup-rand f.VI djö`prannd vOrs. 'rand av på 
särskilt sätt stickade maskor längs strumpans ben 
baktill / row of special stitches knitted along the 
back of the stocking-leg'. Syn.: se benrand. 

djup-sik m.Ib dfr2sp8äjk öMor. Soll. 'sik, som 
fångades med långrev på djupt vatten / white-
fish, caught in deep water with trotline'. Jfr 
blank-, grå-, små-sik. 

djup-vål m.Ia dj5`pvålr Mal. djfepvåk ÖVd. 'ris 
o. buskar, utlagda på djupt vatten till lekplats 
för fisk / twigs and bushes put out in deep water 
as spawning-ground' (ÖDB I 56). Jfr landv ål. 
Syn.: fiske-, lek-, met-, ris-, varp-vål. 

djup-vända sv. v. dju"pvännd Soll. djö`pwennda 
Ors. 'omsorgsfullt nyodla stenbunden el. träd-
beväxt mark / earefully break up stony or 
wooded land for tillage' (jfr ÖDB I 354). 

djur n.Ia 	Älvd. cig5r nVåmh. djgör Våmh. 
(Bon.) djör Mor. Ve. Soll. djör 	Ors. Ore 
jår Rättv. Leks. Bju. Ål jfr Ga. Mock. Nås jr 
Flo. Äpp. jör Jä. dji3r ,,,djår Mal. ÖVd. 1. 
'levande varelse, som ej tillhör växtriket / ani-
mal.' (i motsats mot människa; SAOB djur' 1) 
allm. web wå 	fö dff ör Våmh. (Bon.) 'vad 
var det där för ett djur?'; ä-da djö'rä a we' jsa si 
vMor. 'det där djuret har visat sig' (om koppar-
orm); ei i sum a cljå'r Ors. 'han är som ett 
djur'; all jirrar ä hå`nan fl`nar, män få'Irtjä ä 
kvi`nnfalrkan fi'nar Leks. '(hos) alla djur äro 
hanarna vackrare, men (hos) människorna äro 
kvinnorna vackrare'. Jfr kalk-, klo-, klor-, 
rev-. Syn.: kreatur, bet. 1; kräk, bet. 1. 
2. 'vilt fyrfotadjur, jaktdjur, villebråd; (i Mal. 
ÖVd. särsk. om) älg / wild, four-footed animal, 
game; (in Mal. ÖVd. partieularly about) elk' 
(jfr SAOB djur' 2 b) allm. i så' int 'tet djg' ör upg 
Veka då'in Våmh. (Bon.) 'jag såg inte ett ville-
bråd på hela dagen'; dja`ra a strå"tse då Kemmt 
Li. 'älgarna ha sin passage där ständigt'; demm 
fe/ck stt'kles djö'r Tra. `de fingo (sköto) sex älgar'. 
Jfr djurkreatur; o-, ogagns-, vild-. 3. 'tamt 
djur, boskapsdjur / tame animal, domestic ani- 
mal, cattle' (SAOB djur' 2 c; Lindén DNO I:1, 
s. 107 f.) Våmh. (Bon.) Mor. Soll. Ve. Flo. Jä. i 
amm meevng djö'r öMor. `jag har många boskaps- 
djur'; stril djö`rum öMor. <ge kreaturen foder'. 
Jfr ball-. Syn.: krakil, bet. 2; kreatur, bet. 2; 
kräk, bet. 3. 4. (senare ssgsled; bilc114) <män- 
niska / person, human being' (SAOB djur" 3); se 
klå-, ogagns-, vild-. — Ssg: (ortn.:) dVrgårdv, 
best. m. Våmh. (jfr djur, bet. 3) 'plats väster 
om Kumbelnäs (bakom sandvallen), där slak-
tade hästar grävdes ned / place west of Kumbel- 

näs (behind the ridge of sand) where slaugh-
tered horses were buried' (jfr f. ö. Linden DNO 
I:1, s. 104 f.). 

Djura oböjl. ortn. djfera —jåsra Ors. Leks. irra 
Dju. Ga. <kapellbygd i södra delen av Leksand / 
chapelry in the southern part of Leksand' (jfr 
Lindén i Dal. Hemb. 1933, s. 34 ff. med litt.). 

djur-grop f.VI djö`rgröp (pl. -gräpper) Li. 'fångst-
grop för älg / pit for trapping elk' (jfr djur, 
bet. 2). Syn.: se brindgrav. 

djur-hund m.I a djgrrhonnd Tra. (jfr djur, bet. 2; 
Fr. dyrhundr) 'jakthund (för älg) / hunting-dog 
(for elk)'. Syn.: jakthund. 

djur-kreatur n.I a djir elcrytgir Älvd. (jfr djur, 
bet. 2) 'fyrfotadjur / four-footed animal'. 

djäkel m.Id jå'kul(l) Rättv. Leks. Ål Ga. Nås 
(pl. jåslarär Nås) djitleil Mal.; pl. dgekiter Li.; 
best. djå'kulv. Våmh. jci`lcultr, Mock. (jfr Hq. 
jäkel). 1. (best. form i svordom / definite form 
of the word "devil" in curse; jfr SAOB:) o djåskuk 
tå', qm du djå'r 85' Våmh. `dj. anamma, om du gör 
sår. Jfr dj äkus; djävul. 2. 'ond människa / 
evil person' Rättv. Mal. 8. 'duktig människa / 
elever person' Rättv. Mal. — Avi.: geleltas v. 
pass. Nås cljä`kkires Mal. 'ställa till besvär el. 
förtret, gå galet / cense trouble, go wrong'; jå'kul-
skåp Rättv. Leks. jäkta:skåp Nås djtVkilskåp 
Mal. n. 'förtret / trouble, annoyanee'. 

djäklig adj.I diet' kltän Soll. jå'Icku Rättv. Ga. Nås 
jEklug Leks. djälelru 	kkInt Mal. djåskIts Li. 
djå' bug Tra. (jfr SAOB 1-2). 1. (om individ:) 
'elak, ondskefull, otäck, otrevlig / (about live 
being:) wicked, bad, nasty, unpleasant' allm. 
an  e nå`lite cljerklrug i ms`nnam Tra. 'han är 
inte litet svår i munnen'. Syn.: djävlig, bet. 
1; knävlig, bet. 1. 2. (om verksamhet, företag 
etc.:) 'besvärlig, krånglig / (about enterprise, 
business etc.:) difficult, involved, troublesome' 
allm. Syn.: djävlig, bet. 2; knävlig, bet. 2. 

djäkus mia djå'kus Soll. 'den Onde / the devil'; 
dgelcusn, tå' (di) <fan ta(ge) (dig)r. Jfr djäkel, 
bet. 1; djävul; Jesus. 

djärg m.Ib elg örrg Älvd. Våmh. djörrg vMor. 
söMor. Ve. Soll. Ore djärrg nöMor. vSoll. Ors. 
järv ,. järn: Bju. järrg Näs Äpp. djerrg (best. 
dKrin) Mal.; obef. Rättv. Leks. Al; jfr dvärg. 
1. (vanl. senare ssgsled:) 'liten varelse / small 
creature, dwarf' (jfr SAOB dvärg I 2) Älvd. Mal. 
på' jkdOrrg Älvd. 'liten pojke'. Jfr f o st e r-, n äv-. 
Syn.: djärgfolk; dvärg, bet. 1. 2. 'spindel 
/ spider' (jfr SAOB dvärg II; Gotl. Ordb. 
dvärg") allm. dg'örron a knä' jtt grå'sed Älvd. 
'spindeln har knutit gräset' (säges, då gräset är 
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fullt av spindelvävar); clg-'4rrdjen spid-ni'd min 
ku`kkg a di Våmh. (Bon.) 'spindeln spinner nedåt 
med din lycka' (då han rör sig nedåt). Jfr 
lyckan, bet. 2; bugg-, håfotad-, kont-, 
kopp-, kors-, lycko-, skånk-. Syn.: dvärg, 
bet. 2; koppdjärg. 8. 'skalbagge av släktet 
Anobium fabr., dödsur, väggsmed / wall-insect, 
death-watch' Älvd. Våmh. drrgå sma`jda in i 
weggtgm Våmh. 'dödsuren knäppa (eg. smida) 
i väggarna'. Syn.: dj ärg-, vägg-smed. 4. 'gm 
hetta åstadkommen skrynkla i skinn el. läder! 
erease in skin or leather, produced by heat' Älvd. 
Jfr skinn-. Syn.: getfitta, bet. 2; skrynk-
skomakare; snörpa f., bet. 1. 5. 'hjulnav, ex. 
på spinnrock / wheel-hub, e.g. on spinning-wheel' 
Soll. Syn.: nav. 6. 'övre, rundsvarvad del av 
spinnrockens hjärtstock (el. sk ru vm o der), 
som uppbar stativet för rulle o. vinge (: väng-
donen) / turned, upper part of gin-stock (or 
skruvmoder), supporting stand for bobbin and 
flyer (vängdonen)' (se ill.) Soll. Syn.: bröst-
trissa. 7. 'fasthållande kil i bottnen av över-
rede till höfordon el. kärrskrinda / wedge in 
bottom of upper framework of hay-wagon or 
kärrskrinda' öMor. 8. 'ett slags framåt av-
smalnande åkerharv med runda pinnar / a kind 
of harrow, narrowing off in front, with round 
teeth' Äpp. 9. 'mönsterfigur i vävt band / 
pattern (or figm'e) in woven ribbon' (jfr bet. 2) 
öMor. du'bbtil djö'rrg <två dylika figurer bredvid 
varandra inom visst avgränsat fält av vävt 
band'. Jfr docka, bet. 9. 

djärga sv.v.l. djerrrga Ors. 'blåsa virvelvind / 
blow (of whirlwind)' (jfr djärghalga). 

djärg-blad n.II dy`örr(g)bk.iö (best. pl. -bä') 
vÄlvd. <brudborste, Circium heterophyllum / 
melancholy thistle'. 	Syn.: se bladtistel, 
bet. 1. 

djärg-bo n.V dg`örrgbä Älvd. 1. 'spindelnät / 
spider's web'. Syn.: djärg(s)-, dvärg-, kopp-
dj ärgs-nät. 2. 'helt liten mängd gräs på en 
myr / small amount of grass in a bog'. 

djärg-folk n. Ib dg' örrgtåsk Älvd. 'liten person, 
dvärg / small person, dwarf'. Syn.: dj ärg, bet. 
1; dvärg, bet. 1. 

djärg-halga f.IVa diterrgåga Ors. (jfr djärga v.) 
'virvelvind / whirlwind'. 

djärg-koppe ni. Illa d%(g)kupp Älvd. 'spindel-
kokong med ungar i / spider's cocoon with 
young spiders in it'. 

djärg-smed m.II djö'rrgsmid Ve. 'dödsur, vägg-
smed / death-wateh'. Syn.: d j ärg, bet. 3. 

djärg(s)-nät n. II dg'`örrgn? Älvd. Våmh. djösrrg- 

nöt vMor. Soll. djtrrrgnöt öMor. Ors. Krrgsnåt 
Bju. Dju. Nås jä'rrgsnåt Ga. djö`rinöt Mal. 
'spindelnät' (jfr SAOB dvärgsnät). Syn.: se 
djärgbo, bet. 1. 

djärg-såd n. II d'g' ärrgsfiså Älvd. 1. 'det tickande 
ljud, som åstadkommes av dödsur / the ticking 
sound made by death-watches' (jfr dj ärg, bet. 
3). 2. 'ljud av många samtidigt talande el. 
skrikande röster / sound of many voices talking 
and shouting at the same time'; e 8ii2' 86 upåv 
sta`ttjem 808 dy' vrrgsfiud <det ljuder från hopen 
som djärgsåd'. 

djärv adj. I djärry Älvd. Mor. Soll. Ore Mal. 
öVd. djärrb Våmh. djarrv Ors. järn, Rättv. - 
Äpp. ditirry Mal. öVd. 1. <modig / brave, hold' 
(SAOB 1) Våmh. Ors. Rättv. Äpp. Mal. öVd. 
2. 'oblyg, framfusig / unblushing, sauey' 
(SAOB 2-3) OvSi. Äpp. Mal. ä eva jen djä'rry 
teungii Ore 'det var en oblyg barnunge'. 3. 
'energisk, duktig / energetic, capable' allm. 
djä'rry (tä) jertå vMor. 'duktig att äta'; kn i 88 
dja'rry tå jci"tå, isn,, kunittn, öOrs. 'han är så 
duktig att äta, den här grisen'; an ä ss jä'rry tå 
hall-i' så Leks. 'han är så energisk'; jä'rry tå 
hall-på' Äpp. 'energisk o. uthållig'. Syn.: 
bitter, bet. 3; dräktig; flitig; girig, bet. 2; 
gnedig, bet. 2; görig, bet. 1. — Avi.: järn m. 
Äpp. 1. 'modig person / brave person'. 2. 'ener-
gisk, framfusig person / energetic, saucy person'; 
itrrrva f. Leks. 'energisk kvinna / energetic 
woman'; jä`rrva m. Leks. 'energisk man / energe-
tic man'; järrvila Leks. jtrrrvila Äpp. f. 'ener-
gisk, ivrig varelse av feminint kön (t. ex. kvinna 
el. tacka) / energetic, eager female (woman or 
ewe etc.)'; jterrvus m. Leks. 'energisk varelse / 
energetic live being'. 

djävla sv.v. 1. (endast i pass. el. i särsk. förb. med 
adv.) djåvek- Älvd.; pass. djå'vkas Soll. djå'vlas 
Ors. fri'vkäs Nås jtevvkäs Äpp. diti'vvkes Mal. 
dgrvires öVd. (pass.:) 'krångla, vara motigt / 
be troublesome, awkward, difficult' (jfr SAOB 
djäfla II) allm. ska i nö' tå' 8 jtrvvktis attå Äpp. 
'skola ni nu börja att krångla igen?'; (i särsk. 
förb. med över:) jä ska sä`tt må e sts'nn, må å 
jåvkäs-i'vir Nås 'jag skall sätta mig en stund, 
medan det krånglar över' (om motigt arbete). 
Syn.: knävlas. — Särsk. förb. (upp:) 4n djäv-
Ireå-u'pp bk-6ncir4 Älvd. 'han svor över o. grälade 
på bönderna' (jfr SAOB djäfla I 1). 

djävlig adj. I dyk-Tvi/dn Soll. jtrviru Nås diti'vvku 
Mal. djä`virug Tra. (jfr SAOB 2 a-b). 1. (om 
levande varelse:) 'elak, otrevlig / (about live 
being:) wieked, unpleasant'. Syn.: djäklig, 



djävul 	 326 
	 dolkai  

bet. 1; knävlig, bet. 1. 2. (om verksamhet, 
företag etc.:) 'besvärlig, krånglig / (about enter-
prise, business etc.:) difficult, troublesome'. 
Syn.: djäklig, bet. 2; knävlig, bet. 2. 

djävul m. Id djel'vek Älvd. djävul öMor. djävel 
Soll. ÖVd. djävsl Ors. 	Bju. Nås djå'vil 
(pl. djävykär) Mal. 'ordet djävul etc., anv. ss. 
svordom el. förbannelse / word »devil», used 
when swearing' (SAOB B 6-11); »djävlar», säjd 
djö'ti, då o fikk rirgåmän upo jö`kmårrgån Soll. 
»jå'vuln», säd Kta, nsr o fekk rgighakm om 
jfilrmsrrgyn Leks. 'djävlar (djävulen) sade geten, 
då hon fick råghalm på julmorgonen'. Jfr b ö se, 
bet. 2; djäkel, bet. 1; fan, bet. a; knävel, 
bet. 1; sakel(e). — 	djå'vilskäp Mal. djås - 
velskitp ÖVd. 'förtret trouble'. — Eufem.: då'velf 
Älvd. dja` 	Våmh. djå` sivgen djä sindjän 
vMor. tjäveln Soll. djävusrot öMor. Soll. jäsikun 
Rättv. jäsiken Leks. jässikän Dju. jäsikän 
Mal. jå'skåkar Ga. järiln Rättv. Bju. järnan 
Bju.; se äv. djäkel o. Jesus. 

docka LIV du`kka OvSi. do`kka Rättv. däkka 
Leks. däkka Ga. ds`kka Vd. 1. 'liten bunt, 
knippa / small bunch' (mindre än härva; SAOB 
docka' 1; ÖDB II 154) allm. 1)4`nnddukk Älvd. 
'docka av band'. Jfr gifttråd-, lin-, tisbast-, 
t r å d-, t å g-. 2. `människofigur av trä el. tyg 
såsom leksak för barn / doll' (SAOB docka' 2 a; 
ÖDB II 202f.) allm. Jfr börel-, juckel-, ke-
kel-, slarv-, svarv-, tras-. Syn.: glas-, trä-
kulla; tutta; vämmel. 3. 'tapp el. knopp i 
övre änden av slagans handval / lmob at the 
upper end of flair (jfr SAOB docka" 6; ÖDB I 
445 f.) Leks. Nås. 4. `träplugg med huvud / 
wooden peg with head' (jfr SAOB docka' 6) 
Leks. Li. Tra. slöspdåkka Leks. 'träplugg med 
huvud, fasthållande träskoning under med på 
slepa' (jfr ÖDB I 488 f.). Jfr dymmel-, 
fjätter-. Syn.: kullan'. 5. 'del av svarvstol, 
uppbärande arbetsstycket / part of turning- 
-lathe, supporting object being made' (SAOB 
docka' 6 c) Dju. 6. 'handtag på dockorv / 
handle of scythe-shaft (or dockor v)' Mal. 
hs'rrvdskka `dets.'. 7. 'hållare med trissa, över 
vilken bandet till skaftkäpparna i vävstol löpte, 
vävluna / holder with pulley-wheel(s) over whieh 
ran band(s) from upper »haft» of boom' Ve. Jfr 
väv-. Syn.: kringla bet. 2; lätta bet. 2; 
skaft-hjul, -kringla. 8. (senare ssgsled:) 'en 
av stolparna i spinnrock, som uppbar hjulet / 
one of the posts which held the wheel of spinning- 
-wheer Mal.; se hjul-. 9. 'mönster i vävt band / 
pattern in woven ribbon' Ga. Jfr dj ärg, bet. 9. 

10. (senare ssgsled:) 'övernaturligt väsen / super-
natural being'; se drag-, kekel-. 

dock-blad n. II du`kkblå öMor. `groblad, Plantago 
major / waybread, roadweed'. Syn.: gro-, 
gård-, krus-, läk-blad; läkblomma. 

dock-orv n.Ia ds`kkhsrry Mal. 'lleorv med två 
likadana handtag / scythe-shaft with two identi-
cal handles' (ÖDB I 223). Syn.: slink-, släng-, 
svänglie-, tjäg-orv. 

dock-öga n.IV dzikköga (vanl. pl. -ligsr) Jä. 
'teärenpris, Veronica chamaedrys speedwelr. 

dofsa f.IVa dä fisa vSoll. `liten, rultig kvinna / 
small, dumpy woman'. 

doft n. Milt Soll. 'dyft i (not a) jot' (SAOB I 5); 
i`nnt jet ennda då' //t 'inte ett (enda) dyft'. Jfr 
domt. Syn.: dugg; flas, bet. 6; fnalln; fnas, 
bet. 2; fnasa; fnask, bet. i b. 

dokta sv. v. 1. ds`kkta Mal. Li. (V11) 'bota sjukdo-
mar, kurera / eure, make well'; o gikk s ds`kkt 
Mal. 'hon gick omkring o. botade folk'; ä frne 
fgelrer 88M ds`kkt äjn Li. (ironiskt:) <det är snygga 
herrar (eg. fåglar) som försöka kurera en!' . Syn.: 
bota, bet. 1 a; doktera. 

doktera sv.v.l. diekktira Älvd. duskktära Mal. 
ds`kktira Li. 'bota / cure' (SAOB 2; styr ack.:) 

du`kkare krP"tgre 'han botar kreatur'. Syn.: 
se bota, bet. 1 a. 

dokteri n. dukktärl' Soll. 'förmåga att bota sjuk-
domar, läkekonst / art of healing, medical 
knowledge'. Syn.: boteri. 

doktor (doktare) m. III —I du`kkter (best. sg. dat. 
du`kkter4m) Älvd. du`kktär Mor. Soll. (best. 
sg. dat. duslekterim Soll.) du`kktsr (best. sg. dat. 
du`kktrem) vOrs. ds'k(k)tsr (best. sg. dat. 
ds'k(k)tsräm) Rättv. &Nektar Leks. Bju. Dju. 
Flo. du`kktor Ga. Nås Jä. ÖVd. (best. sg. dat. 
de`kktoram Li.) ds'lektar ,,,ds`lektär Mal. (till for-
merna enl. m. III, jfr Sdw. suppl., SAOB dok-
tare; jfr dokta v.,botare m.: bota v.) 'läkare! 
medical doctor' (SAOB 3). 

doktorera sv.v. 1, se doktera. 
dola sv.v.3. —1. dö`ka (pret. dö`ldä, sup. döska) 
Ore d -6'1a (pret. sup. dö'!) Mal. (jfr? Rz 109 b do! 
v.; Ros» dola" v.; Bl. döla v., bet. 3). 1. 'vyssja, 
ha i knäet / lull to sleep in !ap' Ore o dö`ld 
jä'rrka 'hon hade Erik i knäet o. vyssjade 
honom'. Syn.: göla, bet. 1. 2. 'pyssla, plocka 
(med ngt) / potter, fiddle (with sthg)' Mal. 
Jfr dål a v. Syn.: göla, bet. 2. 

dolkai  sv.v.  .1. &Virka Ve. drikka Flo. Nås Äpp. 
(jfr? Rz 109 b dålk adj.; Torp dolk; ordb. dolkan; 
dolla). 1. 'tala med en grov o. ful (starkt dia-
lektal) accent / speak with a coarse, ugly (very 
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dialectal) accent' Ve. 2. 'jollra, prata tok 
babbla, talk nonsense' Flo. Nås Äpp. Syn. 
jola, bet. 3; jolka, bet. 2; jolla, bet. 2; jollra, 
bet. 1; j ollska, bet. 1. — Avi.: dskk m. Äpp. 
'pratmakare / talker, prattler'. 

dolkar' sv.v.1. ds'Irka Ga. Äpp. 1. 'hugga ett 
hack (tvet) i en stock / hack a notch in a log' 
Ga. 2. 'tälja dåligt o. på måfå / whittle badly 
and haphazardly' Äpp. Jfr kåta v., bet. 1. 
Syn.: korra, bet. 3. — Särsk. förb. (utav:) 
dskka-tå' tro' man Ga. 'hugga en skåra på tvären 
igenom stocklängderna o. sålunda dela dem i 
kortare bitar'. 

dolk-svenska f.IV a ds'Irksvånnska Äpp. (jfr 
dolkai  v., bet. 1) 'dialektalt färgat riksspråk/ 
standard Swedish, spoken with dialectal accent'. 
Syn.: se bock-, tackås-svenska. 

dolla sv.v. I. Mila Rättv. &illa Mal. (jfr SAOB 
doll; V11 dona; duna') 'drumla, bära sig drumligt 
åt / bungle, blunder'. Jfr dollig adj.; tolla v. 
— Avi.: dåll m. Rättv. 'drumlig, oföretagsam 
man / clumsy, slow man' (jfr dolv m.); ds'llär 
m. Mal. 'otymplig, drumlig man / clumsy man'; 
du'll(d)ra f. Mal. 'drumlig, otymplig kvinna / 
blundering woman'; ds'll(d)ra v. Mal. 'bete sig 
(tanklöst o.) klumpigt / behave clumsily'; clu'lldru 
adj. Mal. 'klumpig i clumsy'. 

dollig adj. I det'llun vMor. &alun Ors. då'llu 
Rättv. (jfr Rz 109b dållig; V11 dollog, -ot, We. 
dollot). 1. 'drumlig / clumsy' Rättv. 2. 'en-
faldig / silly' Ors. Rättv. Syn.: tollig; 
3. 'olustig, slö / dull, listless' Mor. 

doll-väder n. Id de'llvör Mal. `gråkallt, otrevligt 
väder / raw, dull weather'. 

dolsk' adj. 'slö, slapp', se dölski. 
dolsk" adj. I dålrgk Bju. 'illmarig, lömsk / cunning, 
deceitful, sly' (SAOB dolsk"). Syn.: döl s 

dols-land n., -lända f., se do ss-land, -lända. 
dolv m.Ia dyk?, Mal. (jfr? Ross dulv m.) 'lat, 
oföretagsam man / lazy, unenterprising man'. 
Jfr dolla v. avi. — Avi.: drama m. Jä. 'drum-
mel burnpkin, clumsy person'. 

dom m.Ia dem Älvd. döm Soll. Ors. Rättv. 
Leks. Bju. Ga. Nås ÖVd. domm Ål Äpp. Mal. 1. 
(senare ssgsled:) 'stadga, reglemente / statute, 
regulation' (jfr SAOB dom' 1) Älvd.; se bod-, 
boförs-, bys-. 2. 'domstolsutslag / decision of 
the court, judgement' (SAOB dom' 2) allm. han 
vå nå'ggd me dö'mam Li. `han var nöjd med do-
men'. Jfr fågel-, gäldstugu-. 3. (best.:) 'ytter-
sta domen / the Last Judgement' (SAOB dom' 
4 b a) allm. ö' ö 	 frri d21'8min Älvd. 
'det skulle säkert komma att hända före yttersta 

domen'; jå drö'md å va dö'msn jämmt då Leks. 
< jag drömde alltid, att det var yttersta domen'; 
vti`nnta a do'mmants tu'vvälroitta Mal. 'vänta till 
domens tungelotta ( = i evighet)'. Jfr dom(e)-
dag, bet. 2. domsdag. 

domare m. III e demer Älvd. dö'mår öMor, 
dö'mur vOrs. Rättv. dömer öOrs. dö'msr Rättv. 
(Bi.) dö'mar Leks. Nås Jä. ÖVd. dö'marå Bju. 
do`mmar,...do`mmäa Mal. (jfr domherre). 1. 'ord-
förande i häradsrätt / judge, president of the 
district court' (SAOB 1) allm. Jfr härads-. 2. 
(best.:) 'tummen (barnspråk) / child's name for 
the thumb' öMor. Jfr timling, bet. 1. 3. 'dom-
herre i bullfinch' Leks. Syn.: blod-, domtrast; 
domherre. 

dom-bjälla f. IV a chemmbjälla Våmh. du"mmbjäll 
Soll. dlimmbjalla Ors. du`mmbjälla Ore do`mm-
bjåla Mal.; pl. du`mmbjällur vMor. do`mmbjällår 
Rättv. ds'mmbjällar Leks. du`mmjälbur Bju. Al 
du' mmjällsr Ga. dö` mbjällsr ÖVd. `dombjällra / 
bell with deep or dull sound' (jfr SAOB dom-
bjällra). Syn.: dombjällra; skaller. 

dom-bjällra f.IVa ds`mmbjällra Leks.; pl. dö`m-
bjtilldrår Rättv. (Bo.) =föreg. (SAOB). 

dom-dag m. II, se dom(e)dag. 
domdera sv. v. 1. do'nndera ,,,da'nndera vOrs. 
du` nndöra —dg`mmdEra öOrs. do`mmdera ,,,da'nn-
dera Rättv. da`nnolera du`n,ndera dunndö'ra 
Leks. du`nnara Ål dsmdö'ra Nås do`mmdära 
Mal. do`mmdiira Li. (om formerna med a el. u 
se SAOB; jfr äv. dånera v.). 1. <väsnas, gorma 
/ bluster, brawl' (SAOB 2) allm. Syn.: d ånera. 
2. 'tralla, sjunga / warble, sing' Leks. du`nndera 
å fu'vva `sjunga starkt, skräna'; du`nndera å 
tra'lla 'tralla el. gnola o. sjunga'. 

dom(e)-dag m. II demdåg Älvd. dö'mdåg Mor. 
vOrs. Leks. Bju. dönndåg öOrs. do`mm(e)dåg 
Nås Mal. dö`medåg Li. 1. 'dag, då häradsrätts 
dom avkunnades / day, when the judgement of 
the district-court was made known' (jfr SAOB 
under domedag 1) Bju. Nås. 2. 'yttersta dagen 
/ the Last Judgement' (SAOB 2 b) allm. i'nnt 
xfm du ed lri"våå a demdåg Älvd. 'inte ens om 
du levde till domedagen'; hå' vårt /ur ta dö`mdas 
ötta Jä. 'det blir väl till domedagens otta' (dvs. 
aldrig; jfr dom, bet. 3). Jfr dom, bet. 3; doms-
dag. — Ssgr: dosmmdascl' aniv Mal. do`mmdas-
viiirrk Mal. 'grovt och klumpigt verktyg el. före-
mål / coarse, unwieldy or heavy implement or 
thing'. 

dom(e)dags-arbete n. I dö`mdagsa'rrbet vMor. 
do' mmclagsarbåt Rättv. do' mmdasa' rrbet Mal. 
'arbete, som syntes aldrig taga slut / work 
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which appeared to be never-ending' (SAOB 1). 
Syn.: domsarbete. 

dom-herre m.IIIa del` %ärr Våmh. (Bon.) döm-
harrs -dö`rnarrs Rättv. dö`mharrä (-a) Leks. 
dö'rrah,ärrä Ål dö'mhära Dju. dö`ntare Jä. do'rram- 
härra Mal. dö`mharre Li. (jfr domare) 'fågel av 
släktet Pyrrhula / bullfinch' (SAOB domherren  
2). Syn.: blod-, dom-trast; domare, bet. 3. 
— Ssg: clö'marhöna f. Jä. `domherrhona / fe- 
ma1e bullfinch'. 

domna sv.v.1. dievvgn Älvd. chernmna Våmh 
dusnamna övr. OvSi. desm(m)na Rättv. Dju.-Tra. 
els`mmna Leks. Äl du'rnmna Bju. 1. (om kropps-
del:) 'förlora känseln, förlamas, somna i (about 
part of the body:) go numb, get pins and needles' 
(SAOB I 1) allm. 2. (om dryck:) 'bli duven, slå 
av sig / (about drink:) go stale, flat' (SAOB I 
6) OvSi. dri`kka a wå'Ir deernmna Våmh. `drickat 
har blivit alldeles avslaget'. Syn.: stånda 
utav. — Särsk. förb. (av:) 1. 'domna, somna 
av' allm. ig a dtovna6-å'v i fenafin nevå Älvd. 
'den ena handen har domnat på mig'; n &gym-
ned-Xv sVåmh. 'han domnade bort'; fä'vtv, a 
ctignmna-å'v m Våmh. (Bon.) 'benet har dom-
nat på mig'; an fekk 88 pa'as, ss an ds`rnmn-å ä 
skå'v Tra. 'han fick så pass (hårt slag), att han 
domnade av för en stund'. Jfr avdomnad. 
Syn.: somna av, bet. 3. 2. (om dryck:) 
duven, slå av sig' vMor. ä a duvna-å'v dö 'det 
(o: drickat) har slagit av sig'. Syn.: stånda 
utav; (bort:) 1. 'domna' vSoll. Ors. Jä. ÖVd. 
Inirrtdummnad Ors. `domnad'; bä'jne a ds`mmn-
bstt, ss je känn int li'kkt tå' di nå' Li. 'benet har 
domnat, så jag har ingen känsel i det'. 2. (om 
dryck:) <bli duven, slå av sig' Mal. ÖVd. drekkae 

dtimnan-bsti Tra. 'drickat har slagit av sig'. 
Syn.: dö bort, bet. 2; stånda utav. 

domning f.Ib ds'nunniv Mal. ds`mmniug ÖVd. 
1. `känselförlust, förlamning / numbness, para-
lysis' (SAOB 1). 2. (i förb. med rena, vid för-
stärkning:) rä'jne cltimmnia Li. rtrjne ds`mmniä 
Tra. 'alldeles utmärkt / quite excellent' (stun-
dom äv. motsatsen: 'rent förskräckligt / quite 
horrible'). 

doms-arbete n.I do`m(m)sarrbäjt Li. 'långvarigt 
arbete, som synes aldrig taga slut'. Jfr mar-
strandsarbete. Syn.: dom(e)dagsarbete. 

doms-dag m. II do'rnmsdåg Jä. 'domedag / judge-
ment day, doomsday' (jfr SAOB under dome-
dag; Fr. d6msdagr). Jfr dom bet. 3; dom(e)-
dag, bet. 2. 

domt f.Ia dsmmt -dommt Mal. dommt-donnt 
ÖVd. 'helt liten mängd av stoftartat ämne / 

small amount of powdery substance' (jfr Rz 89a 
domt; Burträsk domt"). Jfr doft n.; mjöl-, 
snö-. Syn.: damm n., bet. 4; dumma, bet. 3. 

domt adj. n. dommt Mal. 'finmalet, stoftartat / 
finely ground, like dust, powdery'; o då' kvä'nna 
mö'Ir f8 do'mmt ss"den där kvarnen malde 
mjölet så fint så'. 

domta sv.v.l. ds`mmta Mal. (jfr domt f.; om 
kvarn under pågående malning:) 'damma, ryka 
/ (about flour-mill during grinding process:) 
raise the dust'; kvä'nna desmmt 'kvarnen dam-
mar o. ryker'. 

dom-trast m.Ia dösmtrosst Jä. 'domherre, Pyrr-
hula pyrrhula bullfinch'. Syn.: blodtrast; 
domherre. 

don n. 	dipn n. Älvd. n. m. Våmh. dön 
n. Mor. Soll. vOrs. Bju., m. övr.NeSi. Vd. 
1. (i uttr. vara en don; SAOB don' 2:) Rättv. 
e e'nn dö'n hd 'det är detsamma, kommer på ett 
ut /it does not mattar'. 2. (ofta koll.:) 'redskap, 
verktyg / implements, tools' (SAOB don' 3) 
allm. dri'sn jr ervQnd I autek i-V e fOr§ncl Våmh. 
(Bon.) <redskap måste man hava, utan (dem) 
bör man inte fara'; do a ss klignan dö'n tä fem 
rnä Oro `du har så dåliga redskap att arbeta 
med'; klrg`vdipn Älvd. 'allt, som behöves för 
klövjning'; fi'sstjeclipn Älvd. fi'askdön, Jä. 'fisk-
redskap'; ska' j ödön nvMor. rdön Jä. 'skidor 
med tillbehör'; spi`nnclön Ors. `spånadsredskap'; 
13'sdårt Rättv. <mindre (lätta) redskap'; .21ti'di 8n 
Våmh. llättärdön Äpp. `slåtterredskap'. Jfr b a k-, 
boförs-, bonad-, brännvins-, börnads-, 
eld-,hal-,kavel-,knivsked-, kuckel-, kugg-, 
kult-, lort-, nyst-, rak-, ring-, sel-, sko-
makar-, smyl-, snickar-, stygg-, sälbergs-, 
söm-, tobaks-, trä-, viken-, vil-, ving-. Syn.: 
donage; donakel, bet. 1; doning, bet. 1; 
redskap, bet. 1; rustning, bet. 1. 3. ̀ kördon, 
åkdon / vehicle' (SAOB don' 3 c a-p) Jä. Äpp. 
an tiösrä mä tö'm dö'n Jä. 'han kör med tomt 
åkdon'; a du tjirrs dö'n Jä. `har du tjärstrukit 
körredskapen?'; .21Pdå'dön vMor. .21-6`åclön Li. 
'släde (el. slädar)'. Syn.: kördon; kördoning; 
åkdon. 4. 'manligt könsorgan / penis' (SAOB 
don' 3 c y; Wennberg Hels., bet. 3) Älvd. Ors. 
Soll. Leks. Rättv. Mal. jä a så sker(r)vu bra`kka, 
så hgl dö'nen kan kom-fra'mm Rättv. (Bo.) 'jag 
har så trasiga byxor, så hela könsorganet kan 
komma fram'; esstdiken Älvd. 'membrum equi'; 
u'Icksdtivn Älvd. 'membrum tauri'. Jfr piss-. 
Syn.: doning, bet. 3; donskap, bet. 2; greda; 
redskap, bet. 2; räder; skap, bet. 2; skrov, 
bet. 7. 5. 'ämne, virke, material / mattar, sub. 
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stance' Våmh. vMor. i a så då' 'e dö'n i ska' f dum så 
nvMor. `jag har så dåligt material i skidorna så'; 
bu`sttn,dgun Våmh. `virke till botten i ask el. 
äske'. Jfr vant-. 6. `i sin art underhaltigt före-
mål / object of inferior quality' Älvd. breden 
'värdelösa ben'. Jfr.  o-. 7. a. `stackare, ynklig 
individ / poor wretch, pitiable creature' Älvd. 
vMor. i'nndjin jr fem etei 	dtl'une Älvd. 
`ingen är hemma utom vi stackare'; 8ma"lrådön 
vMor. `småkreatur'. Jfr gren-, ynk-. b. (koll.:) 
'samling av ynkliga el. mindervärdiga individer, 
följe, pack / collection of wretched persons' 
allm. uka 	clik'sn ed 1' i dem-da ggrclem 
Våmh. (Bon.) 'sådant ynkligt folk det är i den 
där gården!'; dem va o`ppe ända tä mi`nnatta, 
dem dö'nen Leks. `de voro uppe ända till mid-
natt, det (eg. de) packet'; ta`ttedien Älvd. 'hattar-
aktigt folk'; dri"tdön vMor. 'mindervärdigt folk'; 
kwi'nnfoksdön vMor. `kvirmopatrasks; kykdönen 
Leks. `barnungarna'; ha`vväkcjön Mal. 'kelande 
fästfolk'. Jfr as-, fjåx-, påte-, slams-, slims-, 
tammel-, tigg-, to!-. Syn.: donakel, bet. 2. 
8. (senare ssgsled:) `okastrerat kreatur / uncast-
rated animal' Soll.; se ball-. 9. (i förb. med 
full:) /u'// i dö'n Ors. Leks. Al Dju. 'full av 
rackartyg, illmarig / arch, sly'. 

dona sv.v.1. dena Älvd. Våmh. d"O`na öOrs. 
dö'n(a) övr.OvSi. Leks. Al dö`na övr.NeSi. Vd. 
1. a. (intr.:) `styra o. ställa / manage, orga-
nize' (jfr SAOB; ÖDB III 291) allm. mien 
ålld-å dö`när in i stirgun vMor. `mor håller på 
o. stökar i stugan'; ha du dö`na ä'nn Bju. `har du 
gjort arbetet i fähuset ännu?'; dö'n tä stfirbäk 
Dju. `ordna till storbak'. b. (tr.:) 'styra o. ställa 
med, göra i ordning / arrange, prepare' (jfr 
ÖDB III 294) allm. der' 8n skirurtg Älvd. 'justera 
skåran' (i knuten på en timmerbyggnad); dön 
dreescin nvMor. 'kasta den tröskade säden i 
dråsen'; dö'n einö'rä Soll. dö'n små're Rättv. 
`hoparbeta o. salta smör' (ÖDB III 361f.); 
dö'n vi'd(12,) Soll. 'säga o. hugga ved(en)'; dö'n 
lä'jnlanndä Ore `bearbeta linåkern'; jä ska dö'n 
sleö'r Rättv. 'jag skall reparera skor'; dön 

Rättv. `iordningställa vägstycket'; dö'n 
lietfissk Leks. 'bereda lutfisk'; dö'n fi'nn Leks. 
'bereda skinn' (ÖDB II 233); dö'n kvi'sst Leks. 
'rensa slåttermark från kvistar'; dö'n resskåpän 
Ål `se om redskapen (i smedjan)'; dö'n hösvan Ål 
`verka av hovarna'; dön dii'nä Ga. `särskilt bereda 
grövsta sortens linavfall'. 2. 'städa, göra ren / 
clean up, tidy up' (ÖDB I 167, 212; III 322) 
allm. (i Mal. end. intr.) den 8tirg4 Älvd. dö'n 
stfigo Ore 'göra rent i stugan'; du ska den a 

sa' f du i'tta Våmh. `du skall städa undan det här'; 
a du dö`na ffit'ss Rättv. `har du städat i fähuset?'; 
ha du dö`na la'seä Leks. `har du snyggat (räfsat 
av) lasset?'; dö'n gå'lrr, Al 'sopa gården'; &bryn, et 
felrer Älvd. dö'n tä 	Dju. `julstöka'. Jfr 
jul-, påsk-. 3. (om lik:) dö`na 	Ga. `svepa 
lik / shroud a corpse' (ÖDB IV 153). 4. <laga 
(mat etc.) / prepare (food etc.)' OvSi. Rättv. 
dö'n jertå Soll. 'laga mat'; dö'n midrg öMor. 
dö'n mi"dafen Rättv. 'laga middagsmat(en)'. 
Syn.: matr eda. 5. `handla, bete sig / act, 
behave' Älvd. för i'nnt-tt fik den sos-r, wi'llde 
`för att han inte fick bete sig, som han ville'. 
6. 'förstöra, tilltyga, klå upp / spoil, batter' allm. 
i denäcl int an so lrl'täö Våmh. `jag gav honom 
inte så litet med stryk'; en-clier dö'n tel ena' tt 
sla't på a'llt sem fi'nns Dju. 'den där (mannen) 
förstör väl snart allt, som finns'. 7. `smutsa 
ned, orena / dirty' allm. ur du a döna klrå'cli 
vMor. 'så du har smutsat ned kläderna!'. Syn.: 
dreta, bet. 1; lorta; orena; tera. 8. `flytta, 
transportera; sprida / move, transport; distribute' 
Ors. Dju. an adcl dösnad så'di nid i sekka vOrs. 
`han hade skyfflat säden i säckarna; dö'n fu'llt 
Dju. 'draga omkring föremål' (i en stuga). — 
P. pret.: a du fått skö'när dö`na Rättv. `har du 
fått skorna reparerade?'; ä så lö`dli slå', om int 
kvi'sstr, ä' dö`na Rättv. `det är så besvärligt att 
slå, om inte kvistarna äro avlägsnade'. Jfr o-. — 
Refl.: 1. `förrätta naturbehov / evacuate bowels 
or bladder' allm. drev an dö'n-8i, ä Soll. `kan 
han sköta sina behov (själv)?'; o 	dö`när si 
jä'mmt Soll. 'hon (a: en ko) skiter oupphörligt'. 
2. `kläda sig fin / dress up' Älvd. Leks. sl, her 
di'-dda ha dö`na gi Leks. `se, så fin hon har gjort 
sig!'. 3. dö'n de å'y jä'nfrå vMor. 'giv dig av här-
ifrån! / go away!'. 4. `smutsa ned sig / get dirty' 
öMor. Soll. Syn.: dret a refl.; t er a refl. 5. 'bråka, 
väsnas / be noisy, make a fuss' öMor.; (i särsk. 
förb. med av:) dön di å'y öMor. 'rusta dig för 
avresan el. ge  dig iväg!'. — Pass.: `repareras, 
lagas etc. / be repaired, be done etc.'; skireltär ti 
vä"tujfilri sku dö`nas Rättv. `skovlarna i vatten-
hjulet skola repareras'; ä ska dö`nas tä j'it'lr Leks. 
`det skall städas till jul'. — Särsk. förb. (av:) 
'göra ren' (ÖDB I 468; III 322) allm. dö'n-år 
stfigu'n öMor. 'städa (i) stugan'; don-å'y sker vv-
kum å di Ve. 'sopa av dina (snöiga) ben!'; 
dön-å' hå' ffån Rättv. 'räfsa av nedhängande 
hö på hässjan!'; (refl.:) don-Xv di um fö'tär 
öMor. 'torka av dig om fötterna (a: skorna)'; 
(bort:) 1. <draga i väg med ngt' Ors. sjå', 
ur ma'fsär a dönad-be'rrt `se hur mössen ha 



donage 	 330 

släpat bort (allt möjligt)!'. 2. 'stöka undan' 
(jfr ÖDB I 168) Leks. dum ha-nt döna-bå'rrt 
beekuclåjun änn 'de ha ej röjt bort efter baket 
ännu': (efter:) 1. 'göra ifrån sig det sista 
arbetet i fäbodarna' Ål. 2. `städa efter ngn' 
Dju. 8. dön-d ttsr Rättv. (Bo.) `stilla efter, 
ge korna litet foder efter mjölkningen' (jfr 
ÖDB I 293); (fram:) din-fra'mm iktå Älvd. 
<sätta fram mat på bordet': (från:) dar 4 ad 
dif8na-fr4' 8 kri'ppin Älvd. 'då hon hade skött 
om sitt (nyfödda) barn': (i:) 1. dön-i' si öMor. 
'äta'. 2. dn-f' ka'1192, noå Älvd. 'giva min 
man litet mat'. 8. (abs.:) 'lägga i matsäck' Älvd.; 
(ihop:) 1. 'föra ihop, lägga ihop' Rättv. Leks. 
dön-ihö' p skrå' ps Rättv. (Bo.) 'lägg ihop skräpet!'; 
dön-ihö'p hö' dan Leks. `lägg ihop höet där!'. 

dö"n-iöp srna'rä Soll. `hoparbeta smöret'. 
ä dön-ihö'p tä ret'vvsn Leks. <det drar ihop till 

regn'. 4. 'plocka ihop, ordna' Bju. Mal.; dön- 
ihö'p s djå'r sä 	ffärsrådu Mal. `samla ihop 
(redskap, bohag etc.) o. göra sig klar för fäbod-
flyttning': (med:) an ha döna-mEe sä ss myttjy 
resskap Leks. 'han har tagit med sig så mycket 
redskap'; (n e d: ) dö"n-nid Soll. 'ställa till, 
smutsa ned'; ur du a döna-ni'd kkerdi vMor. 
'så du har smutsat ned kläderna!'; döna-ni'd si 
öMor. 'smutsa ned sig'; (nedi:) dön-nid', ss föm 
wi fkrå vOrs. 'lägg ned (sakerna) så få vi fara!'; 
(om:) 1. `reparera, putsa upp' Ors. Rättv. 
den-u'mm Ors. (om lim) 'särskilt bereda avfall 
från skäktning'. 2. dö"n-umm smri'rä Soll. 
<arbeta om smöret'; (sönder:) 1. 'ha sönder' 
Älvd. 84' dff'sne dem su'nnd eå `sedan hade de 
sönder det'. 2. (om ved:) <kapa o. klyva' Soll. 
Ors.; (till:) 1. 'göra i ordning, bereda' Våmh. Ve. 
Dju. Jä. dtl8n-ti'k a ienu a`indiä Våmh. `röja 
bort buskar etc. för ett änge'; don-tf' se`vvgär 
Ve. 'jämna den plöjda jorden till potatissängar'; 
dön-tå' mi`la Jä. 'bereda den igång varande 
kolmilan för nattbevakningen'. 2. dö"n-tik 
Soll. 'ställa till, smutsa ned'; (u n d a n: ) 1. 
<städa undan' Ors. Dju. 2. dönädum-u`nndå 
ska"rån vMor. `vi skottade undan skaren' (jfr 
ÖDB II 9); (upp:) 1. 'ställa i användbart 
skick, reparera' Våmh. Soll. Leks. Ål. 2. 
dftun,-u'pp kfevur Våmh. 'tillreda maträtt av 
rester'. 3. <rengöra' (jfr ÖDB I 401) Ål jä bi-nt 
s'ppdönändäs på brå`sm dggär 'jag kan inte 
göras ren på flera dagar'. 4. (om väv:) don-u'pp 
wå'ven nvMor. 'sätta upp väv(en)'; (ur:) 1. 
dön-i'r si Ors. dön-Yr sä Leks. `laxera'. 2. a du 
döna-Yr by`ttun vMor. 'har du ätit ur byttan?' 
(sagt till en ko); (uti:) dön-tf' sä Rättv. Leks. 

dopp 

`äta duktigt': (å:) dCm,4 öOrs. 'giva på pälsen, 
sträcka upp'; (åter:) dön-a'tt öMor. 'städa upp 
litet på golvet i stugan': dön-a'tt sväingröppär 
öMor. `utplåna gropar (i åker) efter rotande svin'. 

donage n. donå` fi Mal. `samling av (dåliga) red-
skap / collection of (inferior) implements'. Syn.: 
se don, bet. 2. 

donakel n. Id dtl'snakelr Älvd. dirsnakär Våmh. 
(Bon.) do"nakär vMor. Soll. dö`nakär öMor. 
dö"nakk Ve. dö`näksr vOrs. 1. =föreg. Mor.Soll. 
2. 'pack, följe, okynnig hop / rabble, gang' Mor. 
Ve. Soll. Ors. Syn.: don, bet. 7 b. 8. `bråk, 
oväsen / row, noise' Älvd. 

don-hus n.Ia dö`nhics Jä. 'skjul för kördon o. 
diverse redskap / shed for vehicles and various 
implements' (ÖDB III 14). Syn.: donlider. 

doning m.Ib dö`nivg Soll. Ore dönin Äpp. Mal.; 
pl. dö`nivar Rättv. dö`nivär Jä. dö`niuger Tra. 
(best. dö`nivan Mal. dö`nia Tra.). 1. (vanl. i 
(best.) pl.:) 'redskap, verktyg / implement(s), 
tool(s)' (SAOB; ÖDB II 80) allm. vännd a du 

fö dö`nivg Soll. 'vad har du här för redskap?'. 
Jfr fisk(e)-, kniv-, nyst-, sel-, skomakar-, 
s me d j e-. Syn.: se don, bet. 2. 2. `kördon, 
åkdon / vehicle' (SAOB) Soll. Vd. någ drår få'n 
ka'nvmpen, bär dö`nindien å'lld Soll. 'nog fan 
drar hästen, bara (släd)donet håller': ra`mmbek-
clönivg Tra. `skramlande åkdon'. Jfr kör-, med-. 
Syn.: se don, bet. 3. 3. 'manligt könsorgan, 
penis, scrotum' Soll. Ore Äpp. Mal. a du brå 
dö`nivg nid i bra'kken Ore 'har du bra organ i 
byxan?'. Syn.: se don, bet. 4. 

don-lider n.Ia dösnlir Nås Jä. dö' nli' d  Mal. `skjul 
för kördon el. bod för olika slags redskap, verk-
tyg el. bråte' (ÖDB III 14). Syn.: donhus. 

don-pung m.Ib dö`npuvv Mal. `skinnpåse för 
reparationsverktyg, medförd vid färder med 
häst o. vagn / leather bag with repair-tools, used 
when driving horse and eart'. Jfr donväska. 
Syn.: rapaldskoppe. 

don-skap n. denskåp Älvd. 1. 'ovanligt format 
föremål / object with an unusual shape'. 2. 
`manligt könsorgan, penis'. Syn.: se don, bet. 4. 

don-väska f.IVa dö' nytt' aska Mal. `verktygsväska 
av läder, på färder förvarad i skrindlådan / 
leather bag containing tools, kept in wagon or 
sledge chest on journeys'. Jfr don-pung. 

dopp n.Ia dupp Älvd. Våmh. Mor. Ve. Ors. Bju. 
dspp Leks. <doppsås (av mjölk, vatten, flott el. 
talg o. något mjöl), vari bröd eller potatis dop-
pades / gravy or sauce in which bread or 
potatoes were dipped' (SAOB dopp" 1; ÖDB 
III 491); påqrsdupp Soll. `enklare doppspad, anv. 
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i Pålsgården'. Jfr fisk-, knubb-, messmörs-, 
mjöl-, päron-, sill-, strömmings-. Syn.: 
doppa", bet. 1. 

doppa' LIVa du`ppa Oro. `metallknapp, anv. som 
prydnad / metal button, for ornamental pur- 
poses' (se ill.; jfr SAOB under dopp', bet. 3). 

doppa" f. IVa do'ppa Rättv. d8wppa Leks. du`ppa 
Bju. Dju.-Äpp. duppa Al du`ppa Mal. ÖVd. 1. 
'doppsås (av mjölk el. vatten, smält flott el. 
talg o. mjöl), vari bröd, potatis el. gröt doppa-
des / gravy or sauce, in which bread, potatoes or 
porridge ware dipped' (SAOB doppalv  sbst., 
bet. 1; ÖDB III 491 ff.) allm. Jfr fisk-, ister-, 
korv-, kråk-, mjöl-, mjölk-, salt-, smör-, 
strömmings-, talg-, vatt(u)-. Syn.: dopp. 
2. 'maträtt, i vilken vatten, mjöl o. flott in-
gingo / dish containing water, flour and fat' 
(ÖDB III 491) Leks. Dju. Mal. firit'sskdsppa 
Leks. 'doppa med fläsk i' Jfr jordpäron-. 

doppa" f.IVa du`ppa Ors. <gupp i kärrspår / 
hollow in cart-track'. Jfr knippa", bet. 1; 
knäppa", bet. 1. Syn.: dump; duntal; dälja; 
dälpa; dälta; dätta; gluppa; groppa; 
guppa. 

doppa sv. v. 1. -3. du`ppa OvSi. (utom vSoll.; 
pret. du`ppeå Älvd. du`pp8d -du' fftä Ors.) Al 
dsspp vSoll. do`ppa Rättv. da`ppa Leks. du`ppa 
Bju.-Äpp. (pret. du`ppä Nås) d8`ppa Mal. (pret. 
ds' fft) ÖVd. 1. (tr.:) 'stoppa, sticka el. sänka 
ngt i vätska/ dip sthg in liquid' (en kort stund; 
SAOB 1; ÖDB III 459, 491 f.) allm. o du`ppeå 
ni å i wa'ttneå Älvd. 'och doppade (det nyss om-
talade näverkvädet) i vattnet'; i a du' fft issa 
ii`rrvg öOrs. 'jag har doppat den här härvan'; 
du`pp ti gryta Mal. 'doppa i grytan' (vid julen). 
2. 'stöpa (ljus) / dip candles' (SAOB 1 d; ÖDB 
III 301) Mor. Ors. Bju. du`ppakjös vMor. 
du`ppj128 Bju. 'stöpt ljus' (ÖDB III 301). 3. 
(intr.:) 'dyka (hastigt) ned o. upp i vattenytan / 
bob up and down on surface of water' (jfr 
SAOB 2) Rättv. 	do'pp8r å `nu sänker det 
(o: flötet) sig under vattenytan'. — Refl.: 
`dyka' Älvd. Mal. Tra. tä å dkipp de neri' Tra. 
<tag o. dyk (under ytan)!'. — Särsk. förb. (av:) 
du‘pp-åv Soll. dupp-Xv Ors. 'doppa bröd i en 
mjölkskål med grädde, så att grädden följde 
med'; i a dufft-4'v illur flertur åv jen, skå'l Ors. 
'jag har medelst doppning tagit bort all grädden 
från en skår; (åt:) 8 duppe dier å' å eå ö‘åraå 
Älvd. <sedan satte de den andra hälften (av det 
sönderslagna lerfatet) mot (den med näver-
kväd bestrukna brottytan)'. Jfr dy p p a. 

dopp-knip m.Ia du`ppknajp vMor. ds'ppknip 

Mal. (jfr SAOB doppand). 1. 'fågel av släktet 
dykand; kricka / sea duck; greenwing' Mal. 
Syn.: kavande; kavknip. 2. 'dopping / 
grebe' vMor: 

dopp-panna LIVa da`ppanna Leks. `(stek)panna, 
i vilken doppa tillagades o. serverades / pan 
in which doppa was prepared and served'; fä' 
8ng‘rug teuvar kriv ds`ppanna 'sju snoriga 
barnungar omkring pannan med doppa'. 

dopp-sko m.Vb du'pp8kö Ors. 'metallbeslag i 
änden av knäbälte / metal fittings at end of 
knäbälte' (se ill.; jfr SAOB I 1 d; ÖDB IV 
423). 

dopp-sten m.Ia du`ppetön Soll. 'sten, anv. an-
tingen som ankare el. som sänke o. ankare / 
stone used either as an anchor or as sinker and 
anchor' (se ill.; ÖDB I 79, 112, 118). Jfr dragg, 
bet. 1. Syn.: se båt-, dyp-sten. 

dorga sv.v.l. do'rrga Älvd. de'rrga, Ors. Ore Al 
dkirrga Rättv. 'gräla, kälta / quarrel, nag, row' 
(SAOB); wi8o do'rrge du 4 4n ditt-Vett Älvd. 
'varför kältar du på honom ständigt o. jämt?'. 
Syn.: gnaga, bet. 1 b; gnata; gnaxa; grälta; 
kega", bet. 3; koka", bet. 3; krämta", bet. 1; 
kärga, bet. 1; kärka, bet. 3; sarga, bet. 2; 
sarva, bet. 2; skava, bet. 4; targa, bet. 3. — 
Särsk. förb. (upp:) dvrg-s'pp Al <läxa upp'. 

dorma sv.v.l. darrm- Äpp. Mal. Li. (endast i 
särsk. förb.; av:) darrm-å' Äpp. Mal. dzi`rrm-å 
Li. 1. 'slumra in / go to sleep' (SAOB 1) allm. 
Syn.: drälla av; somna (av). 2. <förlora med-
vetandet, svimma / faint' Mal. Syn.: se bäva, 
bet. 2; dåna"; svimma; (till:) darrm-tå' Mal. 
'ge ngn ett bedövande slag / deal someone a 
stunning blow'; an derrm-tå' å't om <han gav 
honom ett bedövande slag'. — Ssgr: dasrrmaläg 
n. Mal. 'bedövande slag / stunning blow'; 
du'rrmalå v. Mal. 'slå (någon), så att han för-
lorade medvetandet / to stun someone'. Jfr 
dån m. Jfr dorva v. 

dormen m.Ia best. dtirrmin Li. 'noanamn för 
björnen / word sometimes used for bear'; (i 
skämtgåta:) hukkider vill da' å' dusrrmin i dä` kam 
äll prpin i å'sam 'vilkendera vill du ha, dormen 
i dalen (björnen) eller pipen i åsen (ormen) 1'. 
Jfr björn. 

dormig adj. I dte'rrmu Mal. de'rrm8 Li. 'i behov av 
sömn; sömnig / drowsy'; i va tt P d8srrmu Mal. 
'jag blev så omtöcknad av sömnighet'. Jfr dur a' 
v., p. pr. Syn.: dåsig; sömnig; sömntrött; 
trött, bet. 2. 

Dorotea f. då'rdi Älvd. deerrde vMor. dö`rdi Ve. 
dö'li Rättv. (Bi.) då'rdi Jä,. dkrcli Mal. Li. 
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1. 'kvinnonamn, anv. som gårdsnamn / the 
name Dorothy, used as name of a farm' (jfr 
ÖDB III 15) Älvd. 2. 'liten flicka / little 
girl' Rättv. (Bi.). 3. `slarvig o. osnygg kvinna / 
careless, untidy woman' (jfr Rheinisches Wörter- 
buch Dorothea, bet. 2) Mor. Ve. Rättv. (Bi.) Jä. 
Mal. ÖVd. uku därrde r-aa, nvMor. 'en sådan 
slamsa det där ärr; uku sti'gg dördi Ve. 'en 
sådan slarvig människa!'; lo'rrtdArdi öMor. 'oren-
lig kvinna' (ibland överfört om kreatur); tX8k-
c/ö/i, Rättv. (Bi.) 'slarvigt klädd flicka'. 

dorsk adj. I dsffk Mal. (Y.) 'slö, trög / dull, slow' 
(SAOB 1). Syn.: dölski. 

dorva sv.v. I. ds`rrva Rättv. (Bi.) 'slå / hit, 
strike' (jfr Rz 746 b durva etc., under torva; 
V11 dorva); an ds`rrva å slö'g 'han slog o. slog'. 
— Särsk. förb. (till:) jä dar(r)va-tå' a-n 'jag slog 
till honom'. Jfr dorma v. 

dosa f.IVa dfissa Älvd. Våmh. dö'« Ors. dö‘sa 
Rättv. Bju. Dju. Nås då' sa Äpp. Mal. ÖVd. 
1. <prydligt formad ask el. mindre låda, (ofta) 
av metall samt försedd med lock / prettily 
shaped box, (often) of metal with a lid' 
(SAOB la) allm. drä, &åsyn Våmh. dra dö`so 
öMor. dra dö`sa Rättv. dra då`sa Mal.—Tra. 
'tävla i finger- o. armstyrka med hjälp av snus-
dosa (hållen mellan pek- o. långfingerknogarna 
el. mellan pekfingerknoge och tumme)' (jfr 
Våmhusfj., s. 65). Jfr draga v., bet. 62 c; alms-
nack(s)-, knallhatt-, mask-, näver-, salt-, 
snus-, spegel-, tobak-. 2. 'rund, svagt konvex 
skiva i nedre änden av klockpendel / pendulum 
disc of a dock' (jfr SAOB 2; ÖDB II 130) Mor. 
Syn.: kosan, bet. 1; svängars. 

doss n.II dfiss Älvd. Våmh. dös Mor. Ve. Soll. 
dås Ors. Oro Jä. Äpp. Mal. Li.; obef. övr. (jfr 
Torp dos f., n.). 1. 'boss av hö el. halm / chaff 
of hay or straw'; tirså uti drsi Soll. 'rumstera 
i (halm)bosset'; ha'Irmdös Ve. åsnidös Son. 
a'llmdås Ors. 'halmboss'. Jfr ha c k-, is-, r ä f s- , 
sko-, säng-. Syn.: se boss, bet. 1. 2. (senare 
ssgsled:) a. 'visset fjolårsgräs / last year's faded 
grass'; se död-. b. 'tings- el. tuvull, Eriophorum 
angustifolium el. vaginatum / common cotton-
grass or hare's tail' vÄlvd.; se seg-. 3. (senare 
ssgsled:) 'värdelös liggsäd / useless lodged 
corn'; se läg-. — 	dir8sug nÄlvd. dic'esgn 
Våmh. (Bon.) adj. 'bossig / full of hay- or straw-
chaff'. 

dossa sv. v. I. dirsså Älvd. dö"så vSoll. då` ss dås-
Mal. 1. 'spilla hö- el. halmboss / spill hay- or 
strawchaff' Älvd. 2. 'lägga strö i kobås / litter 
in stalls of cow-house' (jfr ÖDB 1 282 f.) Mal. 

bå` san at ku'nnom 'lägga strö i båsen åt 
korna'. Syn.: hävja under; strö under. 

<lösa upp, göra luftig, skaka upp (t.ex. om 
packat hö, om ull etc.) / loosen, shake up' vSoll. 

'snöa litet o. torrt Ifall (of a little dry snow)' 
Älvd. e dirssär o 	'det snöar torrt och helt 
litet'. Jfr snöa. — Särsk. förb. (till:) dåss-g' 
Mal. 'höras ett plötsligt fräsande el. schasande 
ljud, fräsa till'; (upp:) dö"s-upp vSoll. 'lösa upp, 
skaka upp, göra luftig (t.ex. om hö)'. 

doss-havre m.IIIb dö`sagär nvMor. 'nästan kärn-
lös havre / almost empty-eared osts'. 

doss-land ( dels-land) n.I a dirlrglannd 
då`slannd Mal. då` sla,nnd Li. (jfr doss n.; 

ev. Sdw. suppl. du!, dol n.: duls-, dols- etc.) 
'sidländ, sumpig (skogs)mark (beväxt med 
mossa, bär- o. något dvärgbjörks-ris) / low-lying, 
swampy land (overgrown with moss, berry 
bushes and dwarf birches)'. Syn.: dosslända; 
toss-land, -mark. 

doss-lägd f.Ia dö"slräggd Soll. då`sleggd Ors. 'ligg-
säd med omatade ax / empty-eared, lodged corn'. 
Syn.: lägd-doss. 

doss-lända f.IVa då` slännda Mal. dossland. 
doss-tapp m.Ia dOestapp Älvd. 'tapp el. tuss 
av från åkern hopräfsad spillsäd (:räfsdoss), 
som stoppades in nederst i en snes / bundle of 
grain (:räfsdoss), put into a snes' (jfr Liv. 
Älvd., s. 71; ÖDB I 430). 

dott m.Ia dutt Äpp. Mal. 'liten tapp av hö el. 
halm / small bundle of hay or straw' (Torp 
dott). 

dotter f.VI ckistter (pl. dg'tittrer) Älvd. 	sttär 
(pl. dY ätträr) Våmh. döttär Mor. vOrs. Mal. (pl. 
dö'tträr Mor. de'ttrur vOrs.) dö' tär Ve. Ål Bju. 
Nås Mal. (pl. ds`tträr —dö`trär Ål dö`trar Bju.) 
do'ttär (pl. dö'tträr) vSoll. dötter (pl. de'ttrer) 
EkOrs. ds'ttär Oro dö'tsr Rättv. (Bi.) Leks. (pl. 
dö`trsr Rättv.) 'kvinnlig avkomling i första 
ledet, dotter / daughter' (SAOB 1) allm. 4 i 
diVsttär a Ire'vd-uZråvi Våmh. <hon är dotter till 
Levd Olov'; ./n, a twå dg'ötträr Våmh. an a twär 
de'ttrsr vOrs. 'han har två döttrar'; o ä bffi's-
jerrkss dö`tur dsssa Ulla Leks. 'det är Björs 
Eriks dotter, den här flickan'. Syn.: kulla, 
bet. 2. 

dov adj. I döv vMor. Ore Rättv. Bju. dåv Mal. 
'dämpad, låg, svag, djup (om klang, ljud o. d.) 
/ subdued, low, soft, deep (about sound etc.)' 
(SAOB dof 11); o a jen så dösvan ldra'uvg vMor. 
'den (o: skällan) har så dov klang'; ä e dö'vt 
ty'sat Oro 'det är alldeles tyst'; ä dö'vt i vå'rä 
Bju. 'det är tungt väder o. hörs dåligt'. 



drabant 	 333 	 drag 

drabant m., se dragfant. 
drabba sv. v. 1. dra'bba Jä. Li. 1. 'träffa, hemsöka, 
komma på / befall, happen to, come upon' 
(SAOB 4-5) Jä. ga`mmäksellärv, tar-på' drasbb 
an 'ålderdomen börjar komma över honom'. 
2. 'åldras, tackla av / grow old and weak' Li. 
an ma'tts ha'nn dra`bb ste'ggt 'Mats börjar 
åldras starkt (eg. styggt)'. Syn.: åldras. 

drag f.Ic dräg (best. drå'je ,,,drå'ji, pl. dreg8r — 
drä`ger) Ors. (jfr Torp drög f.) 'kort kälke för 
släpning av timmer, timm.erdrög / lumber-sled' 
(ÖDB I 488). Jfr drag-, kolved-, släp-, stak-, 
stock-, ved-. Syn.: drågn; drög'; dröja; 
skolös-, släp-, stock-, stor-dröja; slopa; 
slep-, släp-, stock-drög; slip; släpa; släp-
drag. 

drag n.II dråg allm. (best. sg. nom. drä'eö Älvd. 
drä'jä vSoll. drä'j8 Rättv. drerjä Jä. drä'i Tra.; 
best. sg. dat. dräk Älvd. 	öOrs. drä'in Mal. 
dräsja —drä`jä ÖVd.). 1. `hustjuvnad / domestic 
theft' (SAOB I A 3) Soll. Mal. då add vyry n8 
drä'g fta hien, Mal. 'där hade någon gått o. fört 
bort (snattat) saker ur huset'. Jfr draga v., 
bet. 2 a. 2. a. <en gångs dragning med not, 
notvarp / one dragging with purse-seine, seine- 
sweep' OvSi. Jfr not-. Syn.: drätt, bet. 1; 
varp, bet. 1. b. (senare ssgsled:) 'notdragnings- 
ställe / place for dragging with purse-seine' (jfr 
SAOB I A 5; ÖDB I 130); se not-. 3. 'fiskred-
skap, som drogs efter båten / fishing tackla drag- 
ged after boat, trolling-spoon' (SAOB I A 5; 
ÖDB I 71 ff.) allm. ru  drä'ä Våmh. rö dräsi, Tra. 
'ro gäddrag / troll for pike'. Jfr gus t av s-, g ä d d-, 
sked-, skedblad-, skål-, svirvel-. Syn.: drag- 
krok, bet. 1, -k r ok e. 4. a. 'långsmal sträck-
ning av land, myr el. vatten / long, narrow 
stretch of land, marsh or water' (SAOB I A 6; 
jfr E 24) Soll. Mock. Mal. an då' bä'ttsin å int 88 

drä'g Mal. 'den där bäcken har inte så långt 
lopp'. Jfr drågl  f.; gräs-, lång-, myr-. b. 'plats, 
där båtar drogos över land / place for dragging 
boats overland' Soll. wäst i drå`ji vSoll. 'på båt-
dragningsstället där västerut'. 5. a. <förmåga 
att draga (t. ex. hos häst); dragande / ability to 
draw (e.g. of horse)' (jfr SAOB I A 8) Tra. an 
messt drä'i 'den (o: hästen) förlorade förmågan 
att draga'. b. 'lokstad / shoulder-blades of 
horse, against which collar was placed' (jfr 
SAOB I A 8) Våmh. Mor. 4n i så'r i drä'i Våmh. 
'han (a: hästen) är öm i lokstaden'. Syn.: 
dragstad. 6. 'fäste för draganordning på 
plog(ås) / attachment for connecting pulling-
-device to plough-beam' (jfr SAOB I A 8 a; 

()DB I 377) Jä. Äpp. Syn.: grimma, bet. 6; 
hämpa, bet. 2; krok, bet. 1; länk, bet. 5; 
länka, bet. 4; plog-fäste, -krok; skakel-
fäste; vidja. 7. 'strömning, strömdrag / cur-
rent' (SAOB I A 10) allm. je ka'mm Nit i ä 
ks'lltdrä'g Tra. 'jag kom in i ett kallt strömdrag'. 
Jfr bäck-, käll-, vattu-, å-, älv-. 8. a. 'dra-
gande, tag, omgång / drag, in one go' (SAOB I 
B 12; jfr F 29) allm. du re' ffsär ä upg Vett drä'g 
Våmh. <du räfsar ihop det i ett drag'; jä tja`rd 
hå`k få'rä i e'tt drä'g Rättv. (Bo.) 'jag körde hela 
fåran i ett drag' (dvs, utan att vila); a'rrydräg 
Soll. Ors. ha'rrydräg Ore cerrydräg Leks. (Silj.) 
'tur med harven från den ena kanten av åkern 
till den andra'; strOkddräg Rättv. 'stråkdrag'. 
Jfr härv-, not-. b. (i uttr. i drag med:) 
'sysselsatt med, i färd med / occupied with, 
busy' Mal. ä då' a ve vyry i drä'g mä få'r 
'det där ha vi sysslat med tidigare'. 9. 'sving, 
släng, slag / swing, toss, cut' (jfr SAOB I B 
12 d) Älvd. Li. .4n ad ö'kkeg i drå'e Älvd. 'han 
högg just till (med yxan)'; vå`rja gekk-å ma o 
vå i drä`ja Li. `värjan gick av just när den 
svängdes till hugg'. 10. `öppning för drag, drag-
hål (t. ex. i nying, i mila) / opening for draught, 
draught-hole (e.g. in log-fire, charcoal-kiln)' 
(SAOB I D 16; ÖDB III 285) Ors. Ore Rättv. 
Mal. Jfr fot-. 11. `luftdrag / current of air, 
draught' allm. statt int me'tt i drå`jä Tra. 'stå 
inte mitt i draget!'; ka'lldräg Dju. 'kall luft-
ström'. 12. 'andedrag / breath' (SAOB I D 
20a) allm. drå, så`nst drä'ga Dju. 'draga sina 
sista andedrag'. 13. <kärleksförhållande / love-
-affair' (jfr SAOB I E 23) Mal. ÖVd. dem a sakt 
ns drä'g milla se Tra. 'det är allt ngt förhållande 
mellan dem'. 14. 'urholkning i väggstock, av-
passad efter den underliggande stockens välv-
ning / hollow in log of wall fitting convexity of 
log underneath' (SAOB I E 25; ÖDB III 120) 
allm. o'gg drä'eö Älvd. 'hugga upp urholkning 
i överstocken'. Jfr lång-, mo ss-. 15. 'skär 
(vid skridskoåkning) / long strida (in skating)' 
(jfr SAOB I E 26 b) Våmh. (Bon.) Jä. Mal. 
16. 'ansiktsuttryck, anletsdrag / features' (SAOB 
I E 27) allm. an  had nu drå'gär /rå- Dju. Dju. 'han 
hade (an,sikts)uttryck, som visade likhet med 
honom'. 17. (förb. i draget:) 'vid en viss tid-
punkt / at a certain time' (SAOB I F 29) Älvd. 
Ors. Tra. e wår i drå`g gn uld flerä Älvd. 'det 
var i samma ögonblick, han skulle fara'; e wä, 
jusst i dräsje irivg ni'ä Ors. 'det var just om-
kring kl. 9'; i dö' drä'i Soll. i di' drerin Mal. 'vid 
det laget'. 18. 'så mycket gräs, som slogs av i ett 
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liehugg / the arnount of grass cut with one swing 
of the seythe' Rättv. 19. 'sjukdom (i huvudet), 
med hudlöshet, sår- o. varbildning som följd / 
(head-) aihnent, causing skinlessness and suppu-
ration' Våmh. (Bon.) ä i 14 drå' g fr g in, i Ö vd§ 'det 
är ngt inne i huvudet, som skall ut' (sagt om hud-
löshet bakom örat). 20. 'härmask, Sciara mili-
taris' Soll. Syn.: fimask, bet. 2; lus-, mask-
skred; skred, bet. 3; tomtkarldrag. 21. 
`ritmått, anv. vid stockars, bräders etc. an-
passning till varandra / measure, used in filt-
ing logs, planks etc. together' (se ill.; ÖDB 
II 146 f.; III 118) Våmh. Ve. vSoll. Ors. 
Rättv. Flo. Mal. ÖVd. Jfr golv-, klyp-, moss-, 
stock-, teln-, timmer-, vägg-. Syn.: drag-
bock", -järn; get, bet. 5; timmerdrag. 22. 
(senare ssgsled:) 'redskap, med vilket rand 
drogs upp under hästsko / implement with 
which furrow for nails was made in horseshoe' 
Li.; se hästsko-. 28. (senare ssgsled:) 'kramp / 
eramp'; se senj-. 24. 'kraftigt el. duktigt tag i 
strong action' Mal. hå va rä'na drg g 'det var 
duktiga tag'. Jfr bet. 8-9. 

draga' f.V drksgå sÄlvd. drå"gu Ve. vSoll. driegu 
Mal. drCiu ÖVd. (jfr SAOB draga f.; Rz 94 b 
draa; V11, deVries draga f., Torp droga) 'drag-
kälke (baktill försedd med två stakar att ev. 
hålla i för att skjuta o. styra fordonet) / hand-
sledge' (ÖDB I 496; II 341). Jfr stak-, vattu-. 
Syn.: dragdrag; dragga; dragkälke; dröja, 
bet. 2; knappkälke. — Ssg: drä,"guwäer m. pl. 
nÄlvd. 'vintervägar (kälkvägar), som gingo ut i 
olika riktningar från byn / roads going in diffe-
rent directions from the village, trafficable only 
in the winter' (Liv. Älvd., s. 45); drä`guvågad  
Mal. drå'uvågor Li. 'dots'. 

draga" f. V drä"gå Älvd. drå`gu Mal. (jfr? We. 
draga f.) 'storvuxen flicka / tall gill'. 

draga st.v. drä"gå ( ,,,drag-, dra-) Älvd. drå 
övrOvSi. drä"gå 	•-•-•drå"ga Rättv. drå 
övrNeSi. Vd.; böjning, se LD II 228, 229, 248, 
251; jfr äv. Bergfors, s. 184 f. 1. 'släpa (ihop), 
forsla (samman) / bring, drag, transport' 
(SAOB I A 1 a; ÖDB I 496; III 124 f.) allm. 
dra"gå ä 't Älvd. 'forsla hö medelst dragande för 
hand'; dra rö' Leks. 'draga ihop hässjvirke'; 
drå spjå'keö up i må"tim Älvd. 'han (o: katten) 
släpar svansen i maten'; die wi'lld int, at raskkår 
uld drä"gå .21a'jkt Älvd. 'de ville inte, att hun- 
darna skulle släpa omkring sådant' (motivering 
för nedgrävning av efterbörd); du drå stemmner 
åtät häfte ga`Zrve Tra. 'du drar (omkring) sopor 
över hela golvet'; (bildl.:) dra ti'mmurstskkar 

draga 

Leks. 'snarka ljudligt'; dra få' ti'mmsrstakkar 
Leks. 'släpa pannan sju ggr utmed en dörrpost, 
så att huvudet skakar' (i pantlösningslek). Jfr 
stöd-. 2. a. 'föra ngt av värde till el. från en 
gård (el. flera gårdar) / take sthg of value to or 
from one or more farms' (SAOB I A 1 a p) allm. 
spi`rrtus drär a gä`rdim vSoll. 'Spiritus drar till 
(eg. åt) gården'; an drå' frå gå'lräm Rättv. 'han 
förser sig själv ur det gemensamma boet'; tämmt-
kalk, drä'r tå gå'lm,, Leks. (Silj.) ts`mmtkål (el. 
spi`rrtus) drä'r tå gå'Irs Leks. 'tomten (el. Spiri-
tus) drar till gården'; drå' ti grIrn Mal. 'draga 
till (eg. uti) gården'. Jfr drag n., bet. 1. b. 
'samla förråd (av ngt) / collect supply of sthe 
(jfr SAOB I A 1 a p; ÖDB III 347 f.) Rättv. 
Leks. Jä. vi skum drä"gå mj8'Irk a våss Rättv. 
(Bo.) 'vi skola samla förråd av mjölk (åt oss)'; 
rs`tton drä'r Leks. 'råttorna samla förråd'; 
drå,' tirttnijekk (-tjä'llarmjalrk) Leks. 'under 
vintern) samla tätmjölk i ett laggkärl i källaren 
för sommarens behov'; drå' må`ssmosdagg Jä. 
`samla under midsommarnatten fallen dagg'. 
3. (i uttr. draga benen efter sig o. dyl.:) 
<gå långsamt o. slött / walk slowly, båtar' 
(SAOB I A 1 a y); an drår fö'tom Ore 'han 
släpar fötterna efter sig'; dra bä'nan ( -skervv-
kan) ätt sä Leks. 'gå slött o. långsamt'; an gå å 
drå, fäettan tett se Tra. lan går o. drar benen 
efter sig'. 4. (i uttr. draga vid näsan:) 'lura 
narra / cheat' (SAOB I A 1 c p); drå, va näsan 
Leks. 'dots. (eg. dra vid näsarna)'. 5. 'föra 
visst fiskredskap, oftast not el. dragnät, genom 
vattnet / drag eertain fishing tackla, most often 
seine or drag-net, through water' (SAOB I A 1 d; 
I B 10 e p; ÖDB I 119, 125, 127, 131) allm. 
drå drä'g (svi`rrvil, nö't) Leks. 'fiska med svirvel-
drag (not)'; drå, u'ttår Leks. (Silj.) 'fiska med 
utterbräde o. långrev' (jfr Sv. Fiskelex. 1955, 
s. 629 f.); drå nö't öMor. Tra. 'fiska med not'; 
(överfört på fångsten:) drå ()`gur vMor. 'dra 
(nät) för löjor'; (abs.:) du drfieg i n4't du Älvd. 
'du drog not el. dragnät i natt du?'; drå å gru'n-
num Son. 'dra not på grunden'; drå' a nässum 
Soll. 'fånga nors med not'. 6. a. 'driva fram, 
förflytta, släpa på (ngt) / drive forward, drag, 
pull along' (SAOB I A 2 a) allm. drå bå'ten Soll. 
'dra båten över isen'; fä skå't Pi, få du drå"gå 
Rättv. 'jag skjuter på, jag, så får du draga'; 
drå' up e hä'llsinglrannd Ve. 'draga laggkärl på 
dragkälke upp till Hälsingland'; an a fernni 
nä`ran drå' ti Mal. 'han har fått något att släpa 
på' (om skuld). b. (i uttr. draga ens el. ett:) 
'dra jämt, vara ense el. sams / get on well, 
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agree' (SAOB I A 2 a 8) Mal. dum drög e'nn8 
(el. elt) <de voro eniga el. sams'. c. (i uttr. 
draga i strup el. stryp:) dra"gå i stra'up Älvd. 
dråi stry"p Mal. (om häst) <dra så att lokputan 
pressade mot halsen (el. strupen) / (about horse) 
pull so that the collar pressad against the 
throat'. Jfr strup-. 7. 'dra ihop till, hota att 
bli (regn) / threaten (ram)' (jfr SAOB I A 
3 b y; I D 14 a) allm. ä drå'r etåt nögu ra'jgen 
Våmh. (Bon.) 'det drar ihop sig till regn'. 
8. (i kraftuttr.:) 'kors, (för) tusan! / Oh my, the 
deuce!' (SAOB I A 3 c -y) allm. drå` d4 nnd, wa 
lrl'e du l'r Älvd. 'fy tusan, så elak du är! (eg.: 
drag då ända!)'; näj drå', uks du så'g Leks. 'be-
vars, så du säger!'; drå' iennd o'ppi hur du sir 
9-4,'t Leks. 'det var fasligt, så du ser ut!'; drå' ärm-
daste el. tisnnda ini bå'tv, Leks. (starkt avvisande 
uttr.); drå' /sr tfery, i vall Leks. <dra för fan i 
våld!'; dra Lä flra`ttus Leks. `dets.'; drå,', å' i 88 
glrörnmt-å' te lås-a'tt Mal. 'tusan, har jag inte 
glömt att låsa (dörren)r; å drå' atm glrs'cldjin 
Tra. 'ä, dra åt helvete! (eg.: bakom gluggen)'. 
Jfr fan, bet. b; fanders; fjäll', bet. 2; helvete 
bet. 2; Hälsingland, bet. 2. 9. 'flyta, rinna; 
strömma / flow, run, stream' (jfr SAOB I A 3 c 
8 (3l) allm. waltrj, drö' ete lå' ftly, Ors. 'vattnet rann 
efter den grävda rännan'; hå drå'r da, ss hd 
klrå'kur int ny vä`rut Äpp. 'det är strömdrag 
där, så det fryser inte till ngt varaktigt'. 10. <på-
minna om, ungefär sammanfalla med / be like, 
be reminiscent of' (jfr SAOB I A 7) Älvd. Mor. 
å're du nöd, åv u`kk e drå'r Älvd. <hör du (ngt), 
vad det påminner om? (eg.: av vilket)' (sagt om 
en melodi); eå a dra'jö båt i må' smeskik vMor. 
'det har nog varit ungefär detsamma som mats-
mäss-lödjen (-ullen)' (sagt om vårskabben). 

'föra fram (o. åter), igenom el. in i; gm dra-
gande taga av / pull backwards and forwards, 
through or into; pull off' (SAOB I B 10) allm. 
an  drög i lrl'd a mi vMor. 'han drog (armen) i 
led igen åt mig'; dra i lå'd Leks. 'föra (arm) i 
led'; (äv. bildl.:) dra hu'vvu yr lä'nntjen Leks. 
'dra sig ur en besvärande situation (eg.: dra 
huvudet ur halsbindslet, länken)' (jfr draga ur, 
bet. 3); (speciellt i fråga om skinnberedning:) 
drå,' fi'nnä ti fi`nnarrinnjsn Leks. 'dra skinnet 
(fram o. åter) i skinnarringen för att göra det 
mjukt'; (abs.:) drå' i ri'nnam Mal. `dets.'; (över-
fört; om ljudet från detta arbete och talgoxen(s 
läte): ti-tu, ti-tu etc.) se drag(er)-i-ringen. 

'dra ut el. fram, blotta / pull out, draw' 
(SAOB I B 10 b) allm. dra kni'y Leks. 'hastigt 
rycka kniven ur slidan (till hugg)'. 18. (om 

lottdragning / about drawing lots; jfr SAOB I B 
10 c) Älvd. vMor. dra lrevgan Älvd. dra 
lrå`vvgan vMor. dra 8ti'kk öMor. dra 8ti`kka Mal. 
'verkställa lottdragning med hjälp av oliklånga 
stickor' (Ö DB 1335). 14. 'lösgöra genom dragande, 
dra upp ur / pull up' (jfr SAOB I B 10 e) allm. 
dra tå' i (best. sg.) el. tå'gär Våmh. 'dra upp rot-
tågan el. tågor ur marken' (jfr ÖDB II 154); 
vi ha hulli-X dräji rösvsr i clå'g Leks. 'vi ha syss-
lat med att dra upp rovor i dag'; (mera speciellt) 
drå' i tjölum el. drå,' i mr Mal. 'dra upp kreatur, 
som gått ned sig på myrar (eg.: dra i kölen, 
resp. dra i myra)'. Jfr bet. 53. 15. 'föra runt 
en vev el. olika redskap / tum a handla or various 
implements' (SAOB I B 10 f.) allm. drå .211'29st -ön 
Ors. 'dra slipstenen'; drå' 	Soll. 'vrida varp- 
bominen i vävstol runt'; (abs.:) drå” a twe'mm 

vMor. 'dra slipsten för att vässa två liar'; 
drå"gå a i'lek8v, Rättv. 'slipa yxan'; drå må` sss Jä. 
'veva medsols'; ska då drit' a mä Mal. 'skall (el. 
vill) du dra (slipstenen) åt mig?'; (bildl.:) jä fekk 
drå vå'va, jä Leks. 'jag blev narrad på arbetets 
lön, jag'. 16. (i förb. med vissa sbst.:) 'veva el. 
driva olika redskap för att mala, krossa etc. / 
tum, work various implements in order to grind, 
crush etc.' (jfr SAOB I B 10 g) allm. dra så'llt 
Ve. dra ss'llt vOrs. 'mala salt på handkvarn'; 
dra pEron Soll. drå pci`rone vOrs. 'krossa potatis 
i kvarn'. 17. (i förb. draga (sig) till minnes:) 
'påminna sig / call to mind' (jfr SAOB I B 10 j 
g);  i ciå'g int drag-et-mi`nnes mg Älvd. 'jag kan 
inte påminna mig'; drå, sä Lä mi`nnss Leks. drå' 
.sä te mi`nns Mal. 'erinra sig'. 18. `dra i en kos 
spenar (för att få mjölk), mjölka / milk a cow' 
(jfr SAOB I C 11 b) Ors. Ore Leks. Jä. Tra. 
an K bara klesmma, an bå'ver int drå' a'ssint 
öOrs. 'man behöver endast klämma (en viss 
kos spenar), man behöver inte dra (i dem)'; je 
8kä tå' s drå' o sm må'rnar bära Jä. 'jag skall 
börja mjölka henne endast om morgnarna'; 
drå, baro ä'j kih Tra. 'mjölka bara en ko'. 19. 
'kämpa med döden / struggle with death' (jfr 
SAOB 10 12 ) Rättv. an hg å drå'g 'han befinner 
sig i dödskampen' (jfr bet. 24). 20. 'dra till sig, 
attrahera; utöva dragningskraft på / draw, 
attract' (SAOB I D 14) allm. 8ä' 8  drå, wa'ttneö 
Älvd. 'solen drar regn' (då solstrålar skina gm 
moln); jå'n drå'r ä Soll. 'här drages slagrutan 
nedåt (mot vattenåder)'; sögra drå'r 8kö'jin s 
allt ä 88m vinks, ss ä vålr 8ö`lrvinnt Mal. 'solen 
drar skogen o. allt det som växer, så att det blir 
solvint'. 21. (intr.:) `ta, sitta el. sätta sig fast, 
hålla tag, spänna (emot) / be secure, hold, be taut, 
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stram' (SAOB I D 15 b; I E 25 a a) allm. e 
drfileg fr.I'mmter Älvd. 'det satt el. höll fast 
framtill (på plogskon, medan den däri in-
stuckna plogen släpades framåt)'; 8prtjsn drä'r 
Leks. sprtfin dr:fila Mal. 'spiken tar el. fäster'; 
ä drä'a  ss hrkt Mal. <det (o: spinnrockssnöret) 
drar så hårt (dvs. är alltför hårt spänt på 
hjulet)'. 22. (om svag vind el. inströmmande 
(kall) luft:) 'blåsa svagt, lufta, fläkta / (about 
light breeze or draught:) come a breath of 
(cool) air, blow gently' (SAOB I D 16) allm. ä 
drär kå'lldu (el. va'rrrno); ä drar nösrdå öMor. 
'det blåser kallt (el. fläktar varmt); det blåser 
(svagt) från norr (eg. nordan)'; ä drä'g a fö'tom 
Rättv. <det drar kyligt om benen (eg. åt föt-
terna)'; ä drär ka'lla Leks. 'det drar kallt'; ä 
drär nå`ka (el. ö`ssta) Leks. 'det blåser svagt 
från norr (el. öster)'; ä drö' ka'lla ät gilkva Dju. 
'det drog kallt utmed golvet'; ä drål brå,' i 
ilmmnam Li. 'det drar förträffligt i ugnen'; ä 
drå,' fro dä`jam Li. 'det uppstår en svag vind i 
daggryningen (eg. det drar från dagen)'; hd får 
drål tf hd e sts'nn Äpp. `det får blåsa o. lufta 
litet i det (fuktiga höet) en stund'. Jfr kallo; 
nordan; varmo etc. 28. 'dia / feed at the 
breast' (jfr SAOB I D 17 a a) Ore ska do drå,' jen 
slewä'tt 'skall du dia litet (eg. dra en skvätt)?'. 
Syn.: disa; mamma; pappa; poppa; tåga. 

'dra in luft (genom näsborrarna o. därvid 
känna lukt) / breathe in' (SAOB I D 17 a p) 
allm. o drög asnndr, ss sa`kkta ss Leks. 'hon an-
dades så långsamt så'; drä' ätt a`nnclta, Leks. 
<andas djupt'; drå, se`nnst drä'gan Leks. '(hålla 
på att) dö' (jfr bet. 19); e'sstn, drär ladrä etä 
nogu Våmh. (Bon.) 'hästen vädrar ngt'; så'n 
kannd int bji-Yrrj, dra vå'dsr läuvsr Leks. 'sedan 
kunde inte björnen känna vittring längre' (när 
den förföljda kommit över ån); hu'nnd drär 
vå'r Äpp. 'hunden vädrar'; dem stö' å drö' vå'n 
Li. 'de (o: hästarna) stodo och vädrade'; (äv. 
abs.:) kiVra står å drä'r Leks. 'kon står och drar 
in luft genom näsborrarna, vädrar'; jä drö'g 
d4-nnt nu, jä Leks, <jag kände då ingen lukt, 
jag'; ä drär mä i nö'ev, (dat.) Leks. 'jag känner 
ngn (god el. dålig) lukt (eg.: det drar mig i nosen)'. 

<inandas vittring av, uppspåra villebråd / 
sniff, scent (of hunting dog)' (jfr SAOB I D 17 
a (3) Älvd. Mor. drä'gå spit'srQ Älvd. drä' på 
u`ppivår Li. (jfr upp ev äder; om älghund) 
'följa efter spåren'; an drär a spö"ri vMor. 
'den (o: hunden) känner vittring av spåret'. 

'dra ut, laka ur / draw, soak' (SAOB I 
D 18 a) allm. kitt dri`kkanä stå 4 drå,' Leks. 

'låta drickat stå o. dra'; drä 88' Ute Ffi' di Tra. 
'laka el. tvätta saltet ur det (o: smöret)'. 27. 
'påskynda mognad hos svulst el. böld / draw 
(of swelling or boil)' (SAOB I D 18 b) allm. 
drå hä'k på en bälta Rättv. (Bo.) 'med särsk. 
plåster dra hål på en böld'; (äv. bildl.:) du 
får trö' mä, å vril du, å lägg be'kk på', ss 
drä'r ä Leks. 'du får tro mig, om du vill, 
och lägga beck på, så drar det'. 28. <sträcka, 
tänja, dra ut / stretch, pull out' (SAOB I E 21 a) 
allm. drå. kkå'dan Leks. `dra el. sträcka tvätt-
kläderna'. 29. 'tillverka gm tänjning el. sträck-
ning / make by stretching or pulling out' (SAOB 
I E 21 b; ÖDB II 100); drksgå trå'k Älvd. 
drå, jå' atrå Mal. dra jäktrå Li. 'genom drag-
ning framställa järntråd'. Jfr dragning. 30. 

'tala långsamt, släpa på orden / speak 
slowly, drawl' (SAOB I E 21 e) Äpp. Mal. 
dsm dräla på fs'ss, då dsm språsk Mal. 'de dra 
på orden uppe i Fors(byarna), då de tala'. 

<yttra sig dröjande o. tveksamt / speak he-
sitatingly' (SAOB I E 21 c a) Leks. Mal. o 
drö'g på hd Leks. 'hon uttalade sig tveksamt o. 
dröjande'. Jfr vån-, vörd-. 31. (om minspel:) 
'le, dra på smilbandet / smile' (jfr SAOB I E 
22 b (3;i uttr. draga på glin:) o drög på glrl'n 
Leks. 'ett leende spred sig över hennes anlets-
drag, hon drog på smilbandet'; drå,' på gkrn 
Mal. 'dra på munnen, le'. 82. 'gå sysslolös, slå 
dank / be iclle, mooch around' (SAOB I E 23) 
allm. an  gö'r dan å drä'r vMor. 'han går o. slår 
dank'; innt kan du 1811 gå tilkksn å drå' fyr 
Kmmnan innt Leks. <inte kan du väl gå så där 
och söla ständigt, inte'; gä' s drå: silvvok Mal. 
'gå och dra så där'. 38. 'dröja (med); dra ut på 
tiden / postpone, delay' (SAOB I E 24) allm. 
dem drö'g a au'nndajim, vMor. 'de sköto upp 
(begravningen) till söndagen'; jä ha gått å drä'ji 
på hd i vi`kkutäk Leks. <jag har gått och tövat 
med det i veckotal'; e drär o ti'di, at-rj, ska 
kirmå vOrs. 'det börjar lida mot den tiden, 
att han skall komma'; ä drög på trda, Leks. <det 
dröjde'. Jfr draga om. 34. 'spänna (på), 
sträcka / put on, stretch' (jfr SAOB I E 25 a cc) 
Ors. drå,' upo brto 'härva upp garnet på bobi-
ner'. 85. <avpassa stock, bräde el. båtspant / fit 
log, plank or frame-timber into wood under-
neath' (SAOB I E 27; ÖDB II 199 f.; III 120) 
allm. drå,' je brå'd vSoll. 'anpassa ett båtbord 
efter närmast undre bord'. 36. 'uppdraga linje, 
rista / cut, carve' (SAOB I E 28) allm. dra"gå 
re'ffkur Älvd. 'förse bössans lopp med räfflor' 
(ÖDB II 96); drå, sll'Isra, (el. så' Hälta) Leks. 
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dra så' håra Äpp. <med foten dra upp gräns-
linje på åkern vid sådd'; dra' sköne Li. 'med 
hästskodrag göra ränna för söm under skon'. 
37. 'förskaffa sig, taga; äta / obtain, take; eat' 
(jfr SAOB I F 29) öMor. Soll. Leks. Dju. Jä. 
Mal. dra nå strå' öMor. dra' nå strå'd Soll. 'äta 
litet (gräs)' (om husdjur); h,e'sstv, (el. ka'ra) 
dra'r int strå' Leks. 'hästen (el. kon) tar inte ett 
strå i munnen'; 	dra-tott ö strå' en gå' vv Dju. 
'nu har hon (a: kon) alldeles slutat äta'. 38. 
(abs.:) 'göra avräkning i fråga om vissa presta-
tioner / settle an account on the basis of work 
carried out' (jfr SAOB I F 30) Älvd. Jfr fj or-
dingsklubba. 39. 'härleda, sluta; föra hän / 
trace, conclude; assign' (om kännetecken o. dyl.; 
jfr SAOB I F 31-32) Leks. jä dra'r (innt) 
i'vva tjä`nnsla på ty, 'jag finner intet drag hos 
honom, som kan komma mig att känna igen 
honom'. 40. (i uttr. för ansvar o. omvårdnad:) 
<bära, hysa / feel, cherish, bear (of responsibility 
and care)' (SAOB II A 2 c) Leks. ä nt ä jä', sam 
ska dra å'gsn äll 'är det inte jag, som skall bära 
ansvarets bekymmer (eller)?'. Jfr bet. 55. 41. 
<kräva, (er)fordra / demand, require' (SAOB II 
B 11) Leks. Mal. ÖVd. an  drar ss mytjy v8' d, dessrj, 
spi'srp Leks. 'den kräver så mycket ved, den 
här spisen'. 42. (i uttr. draga malla:) dra raå'llu 
Mor. dra ma'lla Leks. 'köra fram bröllopsträdet / 
bring home the bridal tree'. Jfr malla f., bet. 1. 

(i uttr. draga kalven:) drå, kå'vin Våmh. 
drå ka'llven öMor. 'dra fram kalven ur moder-
livet / draw calf out of the womb' (ÖDB I 279). 

(abs.:) 'glida, dragas snett / be lopsided' 
Älvd. Mal. e fä' driPgå ̀ klövjebördan börjar glida 
snett på hästen (eg. det far draga)'; ä drög te 
sl'es Mal. 'det drog el. gled åt sidan'. 45. (om 
sendrag:) 81'924 dra'r mi öOrs. 	drä'r mäg 
Mal. 'jag har sendrag / I have cramp'. 46. (i 
uttr. draga (i) navle:) <bota magont medelst 
dragning i ryggskinnet / cure stomach-ache by 
pulling skin of back' Mor. Leks. Ål drå, i na`väl 
öMor. `dets.'; jä ska full drä' dä na'vsk då Leks. 
<jag skall väl bota dig för att du blivit navelsl i-
t en, då'. Jfr navel-. 47. (om sko:) dra' skö'n Soll. 
Rättv. Leks. (Silj.) `sy fast sulan på skon / sew 
sole to shoe' (ÖDB II 279, 281). Jfr bet. 62; 
gränja sbst. 48. (om strumpstickning:) 'göra 
intagning, maska av / (when knitting stockings:) 
east off, narrow' Älvd. Ors. Ore Leks. Dju. dra, 
su`kko Ors. 'minska strumpans vidd'; (abs.:) so 
drä/r i tvi set' mmu lry`ttj enestur Älvd. 'så stickar 
jag två maskor vid de sista fem maskorna'; 
jä ska bssrrj å dra' nä Leks. 'jag skall börja 
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minska stickningens vidd nu'. 49. 'höja sig, 
stiga / rise' Ve. r5'tjen drå re'tt u'pp 'röken 
stiger rakt uppåt'. 50. (om kroppsliga funk-
tioner, i uttr.:) ä drö'g bet e ga`lre Ore 'det fast-
nade i vrångstrupen / (about bodily functions:) 
it went down the wrong way (in throat)'; dra pi 
gäski strirpa Mal. 'sätta i halsen (eg. i galen 
strupe)'. 51. (om kvarn, i uttr. draga (upp)i 
ögat:) kvå'rä a drerji (i) B`ga Rättv. 'kvarn-
stensögat har fyllts igen gm för hastig matning 
/ the eye of the millstone has been filled up by 
over-rapid feeding'; kvä'nna dra'a pi ti`gti Mal. 
'säden packas ihop i kvarnögat'. 52. (om 
visst moment i sämskning, i uttr. draga 
vrinj a:) 'vrida de lutade sämskskinnen halv-
torra omkring en bom med hjälp av vridjärn 
(vredel) / wring (chamois-)skins semi-dry with 
iron implement' (ÖDB II 230) Dju. 53. 'av-
skilja, släpa undan / separate, take away' Älvd. 
Våmh. dra"gå ta'rrma Älvd. 'från slaktat djur 
avlägsna tarmarna'; å 	ska dra dy`nndje 
tenndä nem Våmh. (Bon.) 'och jag skall hålla 
rent omkring honom (eg. dra dynga under 
honom)'. Jfr bet. 14. 54. <hamra o. sträcka 
(ut) järn till lämplig grovlek / hammer out 
iron to a suitable thickness' (ÖDB II 75) 
Våmh. Mock. dra jå'rä Mock. 'sträcka järnet'. 
Jfr draga ut, bet. 2; räcka, bet. 2; tynna 
ut. 55. (i förb. med sinne:) je dra' int nu 
sinne te n,å`sm Li. <jag bär inte på vrede mot 
ngn / I do not harbour resentment against any-
one'. Jfr bet. 40. 56. (i uttr. draga vånlöst:) 
'förlora hoppet, misströsta / give up hope, be. 
come desperate' Älvd. Våmh. Mal.—Tra. bå,' r int du 
drä,r ff anköst s Älvd. 'bara du inte faller i hopp-
löshet sedan (över att bo ensam)'; dra vö'nlösst 
Mal. drå vö'n1su8t ÖVd. 'ge upp hoppet, för-
tvivla'. Jfr vånl ö s adj. 57. (i uttr. draga långt 
lin:) dra' (el. (Pk) lå'vvt 11'n Leks. 'åka släde 
(kälke) första fettisdagskvällen under högljutt 
korus-mässande av en viss besvärjelseformel 
(för att linet under året skulle bli långt; en 
barnsed) / travel by sledge on Shrove Tuesday, 
chanting certain spells all the while (children's 
custom to make the year's flax long)'. 58. (i 
uttr. draga besvär:) dra besvå'r Leks. 'vara 
nyfiken / be inquisitive'. 59. (i förb. draga o. 
läka:) ä dra'r å 1,4`tjs Leks. <det läker långsamt / 
it is healing very slowly' (t. ex. om  självsprickor 
i huden). 60. (i uttr. jämnan drager:) `ge re-
sultat / give result' allm. i' emmnadtt d/rå'r Våmh. 
(Bon.) Pr mmnan drå,' Dju. mmna drä'ä Mal. 
`det jämna, ihärdiga arbetet ger resultat'. Jfr 
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jämna; jämnad', bet. 2. 61. (i uttr. draga 
upp i halsen:) `(börja) ana oråd, fatta miss-
tankar / feel misgivings' Mal. dsm tög full tö 
drå.' pi hä'Zrgn ̀ de började väl få sina misstankar'. 
62. (om olika idrottslekar / about different 
athletic games:) a. (i förb. med gränja:) drä 
grdnnja Rättv. (Bo.) dra grå'n(j)a Mal. 'ett slags 
vighetsprov / a sort of agility test'. Jfr bet. 47; 
gränja. b. (i förb. med krok el. armkrok:) dra 
kra'sk Älvd. Våmh. dra krö'k Mor. Leks. Mal. 
ÖVd. 'dra fingerkrok / have a locked-fingers tug-
of-war with a person'; dra a'rrmkrök Mor. 'hålla 
dragkamp med sammankrokade armar'. Jfr 
krok, bet. 4. c. (i förb. med do s a:) 'dragkamp 
under fasthållande av en (snus)dosa / tug-of-war, 
pulling at a snuff-box'; se dosa, bet. 1. — P. 
pret.: dr& jin mjs'lrk Leks. `surnad mjölk i turned 
milk'; ett dreejin rå'kustjinn Mal. 'ett väl urlakat, 
rakat skinn (vanl. getskinn; bands tätt över det 
kärl, vari dricka stod till jäsning) la well-soaked, 
clean skin (usually goatskin, tightly bound over 
the vessel in which the beer was fermented)'. 
— 	1. a. 'röra sig sakta åt visst håll / move 
slowly in a certain direction'; ä drå.'r säbårrtma 
y' kksbarjä Leks. `det (o: regnet) rör sig utmed 
Yxberget'. b. (om ur:) `forta el. sakta sig / 
(about clock:) be fast or slow'; klru`kka drå'r se 
för sma'tt Ore 'klockan går efter'; klråskka drå'r 
så 	Leks. 'klockan saktar sig'; kirskka dr å se 
fra'mm Tra. 'klockan går för fort'. Jfr draga 
fram. c. 'lata sig / be lazy'; li'ddji v drå' sä 
Mal. 'ligga o. lata sig'. 	d. 'dröja / be late, 
linger'; sn 	si so bl' jndjä Våmh. 'han dröjde 
så länge (borta), han blev så sen'. e. 'rygga 
tillbaka, dra sig ur leken / recoil at, hesitate, 
back out'; få drö'g må fur ä Leks. 'jag tvekade 
(att göra det)'; i' å' skull drå' må Mal. 'även 
jag (eg. jag också) skulle tveka'; an drö' se g di 
Tra. 'han drog sig för att göra det'. 2. <torka 
o. krympa / dry and shrink' Al; trå' drå' så 'träet 
torkar o. krymper'. 3. 'bli vind, slå sig / be-
come warped, crooked' Våmh. (Bon.) Jä. Mal. 
e' mmnä a dra' fd si WO Våmh. (Bon.) `skidvirket 
har blivit litet snett'; grar a dg' så Jä. 'ski-
dorna ha blivit vinda'. 4. 'ha könslig umgäng-
else (med) / have sexual intereourse (with)' Våmh. 
(Bon.) p drå'r si min krrpm 'hon har karlar hos 
sig om nätterna'. 5. (i särsk. förb.; av:) drå di 
å'y Våmh. (Bon.) öMor. `ge dig i väg! / go away!'; 
(utelämnat:) drå' Sig Älvd. `dets.'; (f r am:) drå 

fra'rnm Leks. <livnära sig, reda sig / manage, 
support oneself'; (upp:) 'stiga upp ur sängen / 
get out of bed'; sjå', um du &iv drå di u'pp Soll.  

'få se, om du orkar stiga upp ur sängen!'; drå 
då o'pp ns va'rrv Leks. 'stig upp ur sängen 
någon gång!'; (ut:) drå.' Sig a'ut å milskå Älvd. 
`ge dig av ut i fähuset o. skotta ut dyngan! / get 
out into the cow-house and clear the dung out of 
it!'. — Pass.: 1. drä"g 'ås Älvd. (speciellt) 'en lek 
med trissa / a game with discs'. Jfr kringla 
f., bet. 4. 2. (åtföljt av prep. med el. vid:) 
'ha sällskap med (oftast med sexuell bibety-
delse) / keep company with (most often implying 
sexual intercourse)' (jfr SAOB I E 23); p li'gg s 
dra'ss mi' n öOrs. 'hon ligger med honom'; 
har vill du då drå"gås ma dcenn-da Rättv. (Bo.) 
'hur kan du göra sällskap med den där (man-
nen)?'; o dra's8 ma stcrlrbug-anndss Leks. 'hon 
har sällskap med Stålbåg Anders'; dra'« ve 
hsrå'r Mal. 'ständigt söka varandras sällskap'. 
3. (åtföljt av prep. med el. vid:) 'plågas av, 
ansättas av, kämpa med / be torrnented, af - 
flicted, struggle with' (jfr SAOB I C 13) allm. 
.qn dräp min irsastun Älvd. an dra'as ma ho'ssta 
(el. snå'rkålti) Leks. 'han lider av hosta (el. 
snuva)'; an låg s dro'ggs mä clö'am Mal. 'han låg 
o. kämpade med döden'; han drass an-då' ve, ssm 
e 85' bkå'k Mal. 'vad lider den där (personen) av, 
som är så blek?'; skimm ska drå's me sm ffekdörn 
jå'mmt Tra. 'somliga skola plågas av sjuk-
dom(en) jämt o. ständigt'. 4. (i särsk. förb. med 
av:) a. an drfisgs-å'v Våmh. 'han gav sig i väg / 
he went away'. b. (vid jämförelse:) 'vara skillnad 
mellan / constitute difference between'; ä drågs 
int å'v Iti`p å greni Soll. 'det är ingen skillnad 
mellan att lipa o. att grina'. Jfr draga av, bet. 
3; (till:) e drå.gs-tn Älvd. 'det märks (gör mån) / 
it works; there is a difference'; (utav:) då stfi'nnä 
skull drass-tå' Mal. 'när skinnet skulle dragas av 
/ when the skin was to be pulled off'. — Särsk. 
förb. (av:) 1. <begiva sig i väg' allm. an  ackl 
drerj-åv Soll. 'han hade farit bort'; sn drö-å'v i 
gå'r öOrs. `han reste i går'; an drög-å' tå sts'kk-
hskm Leks. <han for till Stockholm'; (ofta åtföljt 
av med:) däm a dri'-å ma bö'tjä Rättv. `de ha 
givit sig i väg med boken'; vå'clarkålti drög-å' rna 
hcekmtappsn Leks. 'vinden (eg. väderkarlen) 
förde bort halmtappen'; merlrovspsulcan drås -å 
me li'mksllsm Li. `malungspojkarna giva sig i 
väg med (o: gifta sig med) lirnaflickorna'. 2. 
`dö'; o drOg-åv frå' VC188 Soll. 'hon dog, gick hä-
dan'; sn drö-å'v, 4nn öOrs. 'han dog, han'; hall ni 
å drar-å' if rå' vas nä, mör Leks. 'håller ni på att 
dö (ifrån oss) nu, mor?'. 8. 'göra el. vara skill-
nad' Rättv. Leks. Mal. ÖVd. å drög int å' däm 
nå vi'clur Rättv. (Bo.) 'det var inte någon större 
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skillnad på dem'; ä ska-nt dra-å' my`ttjy hå int 
Leks. 'det skall inte vara stor skillnad, det inte'; 
ä dräll  tit-å' Wp i grå'n(j)a Mal. 'det är ingen 
skillnad mellan att lipa o. att grina'. Jfr draga 
pass., bet. 4 b. 4. (om bark:) 'flå av' vMor. 
drag 	ba'rrtjen 'flå av barken'. Syn.: 
flänga'', bet. 1; löpa sv. v., bet. 1; löpa av; 
(bort:) 'draga i väg med, taga bort' Våmh. Nås 
Mal. ÖVd. jr ä di!, så a drajd-bo'rrt ålkne fe mi 
Våmh. (Bon.) 'är det du, som har tagit el. 
slarvat bort mitt alnmått?'; dem acld drä`j-baitt 
jå`skön fe arra Li. `de hade dragit i väg med 
lieskon för honom'; (bortur:) drå-bytg' Jä. 
drå-bairg' Äpp.'(efter)mjölka korna'; (e f t e r: ) 
dra-Etta Leks. dra-ättä Dju. 'eftermjölka'; 
(fram:) dra fra'mm ka'kvan Leks. 'hjälpa kon 
föda kalven'. 2. kktacka drå-fra'mm sig Älvd. 
klukka drar-fra'mm si öOrs. kkeekka drar-fra'mm 
sä Leks. 'klockan går för fort'. Jfr draga refl., 
bet. b. 8. vi drogum-fra'mm a stikå'-ainnun, 
öMor. `vi ställde (natten före Anna-dagen) på 
skämt fram olika föremål (ss. en grind, en såg-
bock med pålagd sele etc.) framför dörren till 
den gård, där Stikå Anna bodde'; (f ram -ef ter:) 
e drå, 44 fik fr4'mmter Älvd. 'det går så smått 
framåt'; (f r å n:) 1. dra-/rå' låsstenan Leks. 
drå-frö' tcrstån Mal. 'skjut ifrån låskolven!'; 
dra-frå' fu'llåttt Leks. drå-frö' få' alåttt Mal. 'skjut 
sängförhänget åt sidan!'. 2. ts`mmtkål drår-
frå' Leks. 'tomten drar ifrån gården'. 8. du 
dra"r-frå mi Soll. `du tar in (noten) fortare än 
jag (så att det går snett)'; (för:) dra-få'r 
Leks. `drag för sängförhänget!'; dra"-ffi svMor. 
dra-ffi' Ve. 'draga fiskenotens båda armar tätt 
tillsammans invid båten för att hindra fisken 
att simma ut'; (g e n o m:) 1. dra-ga'jntim len 
4'uvk Älvd. 'med hjälp av hanknål dra det vid 
hankning använda snöret genom ett veck i 
det sjuka djurets hud'. 2. dra ffi'nom rå'jtin 
Leks. 'tröska över den på ladugolvet utbredda 
rågen (en gång)'; (hop:) 1. dra-hö'p ba'nnde 
Ore <före uppsättningen bära tillhopa de ny-
bundna sädeskärvarna till hässjan'. 2. (p. 
pret.:) an vart a'llt hö'pdräjin Rättv. (Bo.) 'han 
blev (av krampen) fullkomligt hopdragen'. 

drå-hö'p nå`ranä Äpp. 'draga olycka över 
sig (t. ex. genom att släpa räfsan efter sig)'. 

'minska vidden på ngt' Äpp. dra-hö'p saskka 
'under stickningen göra strumpan trängre'; 
drå -10'p sta'ttjen 'göra vinterhässjan smalare 
upptill'; (i:) 1. 'samla' Älvd. Soll. stjg're so 
åier a"vå drajö-i' st4'nndfåte6 Älvd. 'tätmjölken, 
som de småningom (portionsvis) samlat i stånd- 

fatet'; dra"-i da'mm Ve. 'samla vattenförråd i 
kvarndamxnen'. 2. (i uttr. draga -i -led:) du 
ska dra-i-ki'd Våmh. (Bon.) `du ska stänga 
ledet (med dess skyttlar)'. Jfr skyttla. 8. (i 
uttr. draga -i-sig:) a. drag-i' si no Prtå Älvd. 
'få sig litet mat (eg. draga i sig ngt äta)'; by"rj-4 
dra"-i si nå fö'där Soll. 'börja äta foder' (om 
kalv); dra-l' då Leks. 'lit duktigt!'. b. dra-i' då 
Leks. 'drag i dig!' (utrop till fjärtande person); 
(ifrån:) bå'tv,, bard å dra-ifrå' Leks. (vid kapp-
rodd) 'båten började gå fortare än sina med-
tävlare'; (igen:) dra-ijä'nn spje'llä Leks. 'skjut 
spjället!'; dra-ijä'nn då'ra ätt då Leks. <stäng 
dörren bakom dig!'; (ihop:) 1. 'samla, spara 
ihop till, föra samman; sy ihop'; ä drar-
ihö'p (ad) Lä ret'vvvädar Leks. ä drar-ihö'p te 
rä'vnn Mal. 'det drar ihop till regn(väder)'; 
dra-ihö'p små'r Leks. 'spara ihop smör under 
vintern för sommarbehovet'; htikkin ha'nn drås 
då ihö'p åt Tra. '(jag undrar) vem han samlar 
rikedomar åt?'; dem a draj-(i)ö'p ka`mmbur 
vOrs. `de ha räfsat ihop k ammorna i en hög'; 
drag-P-ini) Älvd. 'hastigt sy ihop'. 2. 'bliva 
havande' Tra. je o'nndeg me på', am o hall-på 
drås-ihöp 'jag undrar, om hon håller på att bli 
havande'. 8. 'minska vidden (på ngt)' allm. 
dra-ijö'p an vMor. <minska vidden på den (a: 
mjärden), så att den får strutform'; drå-iö'p 

Soll. 'göra båten smalare genom att (vid 
byggandet) vika in borden'; dra-iö'p Leks. 
(Silj.) '(vid nätbindning) taga in en maska'; dra-
ihö'p seekka Leks. 'minska sockans vidd'. 4. 
dra-rp dem Våmh. (Bon.) dra-ihö'p 8W/ekan 
Leks. Mal. 'med hjälp av timmerdrag passa 
ihop väggstockarna' (jfr ÖDB III 128). 5. (om 
sko:) dra-ihö'p Leks. `sy med hjälp av svinborst 
och becktråd'. 6. dra-ihö'p snä`ron Al 'försätta 
snarorna ur fångstbart skick'. Syn.: löpa sv. v., 
bet. 6. 7. dra ihö'p si`nn Mal. 'ilskna till'; (ihop-
åter:) drå-ihö'patt o-då' ri'vo Tra. 'snörp ihop 
den där revan (i tyget)!'; (ikring:) dra-ikri'vy 
Al `sy fast sulan (vid ovanlädret) runt om skon'; 
(in:) 1. dra i'nn snffi' (el. jö'k) Leks. 'släpa med 
sig in snö (el. jord) under skorna'. 2, drag-i'nn 
on vMor. 'minska bredden på den (a: vinter-
hässjan)' (jfr ÖDB I 241). 8. dra-i'nn förkann-
tär Ve. 'med en räfsa jämna plogfårornas kanter'; 
(in-i:) drå-inf' je rö'cla Ve. 'vid gärdsgårdslag-
ning foga in en ny stång i det gamla gärdslet'; 
drag-inf' 'd nvMor. 'sätta in skyfflarna i le-
det'; (in-under:) heesstr, a dräj-inosand se Tra. 
'hästen har dragit hö under sig'; (in-åt:) an 
drår-inä' ni'ssbörde in a tjöskim vSoll. 'man 
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fäster det nedersta sidobordet intill båtens köl'; 
(jämnt:) dra jei'mmt Leks. <vara sams'; (kring:) 
dra-kri'vv Rättv. dra kri'vv skö'n Bju. 'sy fast 
sulan vid ovanlädret runt om skon' (jfr ÖDB II 
281); (ned:) 1. 'fälla (träd)'; dra-ni'd fen tå'll 
Ve. 'vid fällningen dra omkull en tall med 
hjälp av rep'. 2. 'minska, avlägsna'; dra-nt'r 
bkö'n Ål 'dra ned blodet (från huvudet)'. 3. 
'söla ned, använda'; dra-nå'd ss my`ttfy ku`ppar 
Leks. 'använda så mycket matkärl'; i add int 
vgari dräf-nä'r flrä`r skå'lrär Li. <jag hade inte 
velat söla ned flera skålar'. 4. he'sstn drar-nå'd 
Leks. 'hästen drar ned hö ur krubban'; (ned -i:) 
ä drå,r-nid' Ors. 'det suger nedåt i vattnet'; 
(om:) ä drög-o'mm tre' ti'mar Leks. 'det dröjde 
tre timmar'; ä drar int så' leinnji o'mna Leks 
'det dröjer inte så länge'; (omring:) e driisg- 
umrf'vvg so 4 lovart int 	Älvd. 'det drog ut 
på tiden, utan att hon (o: kon) blev dräktig'; 
(omstad:) an drår-umstå' mär äld rä'tt å stjå'ki 
kan vå' Soll. 'han häver ur sig mer än som kan 
vara rätt o. billigt'; (på:) 1. 'pågå, hålla på' 
allm. om  s ska drå-på' å blrirtå på då"sa vl'es 
Rättv. (Bo.) 'om det skall hålla på o. töa på det här 
viset'; ha'nn drö ful på' i ä'jtt Tra. 'han Arbetade 
väl oupphörligt'; dra på' å sny'figa Leks. 'snöa 
ihållande'; ä va då ossskapki har dfc' drår-på' 
Leks. 'det var (då) fasligt, vad du gnor på (el. 
pratar på o. pladdrar)'. 2. 'sätta på (sig), lägga 
över el. binda omkring'; drå'-på de sköne Tra. 
<ta på dig skorna!'; dra-på' ba'nnd Ve. 'kränga 
vidjebandet över byttan'; dra-på' sä fä'lln, (el. 
bra`kka) Leks. 'dra över sig fällen (el. sätta på 
sig byxorna)'; dra-på' i r'd`da Leks. 'lägga en 
(ny) stång upp på hässjans krakstolpar'. 3. 
(om vävnad:) allm. dra-på' en vå'v (el. rrimnapa) 
Leks. dra-på' bu'lltn Mal. (jfr bult, bet. 1 b) 
'linda upp varpen kring garnbommen' (jfr 
bomma' på); 4. dra-på' (kvå'ra) Ål Dju. Ga. 
(kvä'ra) Leks. (kvä'nna) Mal. (kvienna) ÖVd. 
'sätta kvarnen i gång (gm att släppa på vattnet 
från dammen)' (jfr ÖDB I 475). 5. dra-på' sä 
lu'vvsöta Leks. 'ådraga sig lungsot(en)'. 6. 
dra-på' o Mal. 'öka vidden på den (o: hässjan, 
gm att lägga på mera hö f. o. m. tredje stången)'; 
7. dra-på' sä Leks. 'samla in, öka sina förråd (till 
övermått)'; (stad:) 1. 'gripa sig an, taga itu el. 
börja med' Leks. Äpp. kkeekkarn drog-stå' ma en 
ma'rrf Leks. <klockaren började spela en marsch'; 
-io ska ve drå-stå' må jö'ktginivän Äpp. 'nu skola vi 
gripa oss an med körningen av jorden'. 2. 'rubba 
ur dess rätta läge, flytta, föra bort' Ål Mal. 
Tra. dra stå' hä'jjson Ål 'ta ned virket i hässjorna 

o. samla det i en rodkarr ; i4-ve dr'-stä bä'ke 
Tra. 'låt bli att rubba bordet'. 3. 'dra iväg med, 
slarva bort'; dra-nt stå' y`leksa far må Leks. 
<slarva inte bort yxan för mig!'. 4. <spänna lagg-
kärlsstaven i en viss riktning' Ve. Son. (s ö n d er:). 
1. dra-sq'nnd Älvd. 'förrätta arvskifte'. 2. 
dra"-sunnd si Soll. 'gå isär'; ä a dref-sunnd si 
Soll. 'molnen ha delat sig, det har börjat 
klarna upp'; (till:) 1. himmtkål drar-tå' Leks. 
'tomten drar till gården'. 2. 'slå till' allm. i 
ska drå'-til å' di vOrs. 'jag skall slå till dig'; an 
drog-tå' a mä ma fkätnavsn Leks. 'han slog till 
(åt) mig med flata handen'. 3. 'utbrista' allm. 
fä'kurn anå`da, drög sn tå' Leks. 'fan anamma, 
utbrast han'; fä drog-tå' rna n8ntivv barä Leks. 
Jag utropade (el. svarade) någonting på måfå'. 
4. <gripa sig an; besluta, slå till' Våmh. Ore Nås 
Jä. Mal. an drav-Wir o bidgisrd i'enn i bevyku 
nVåmh. 'han slog till och begärde en riksdaler 
(i) banko'; we dram-te"' Ore 'vi börja'; an drög 
full-t' a by'ggd, 88 an fikk a‘vvää Så Mal. <han 
satte (väl) i gång att bygga så stort, att han 
fick ångra sig'. 5. 'giva sig i väg, fara (åstad)' 
Älvd. Mal. ÖVd. ni  drå"gå öier 	aut yvyr 
.91`kan Älvd. 'nu bege de sig i väg nedåt landet 
förbi Siljan'; (undan:) 1. a. an drög-u`nna Mä 
8tölT, Leks. 'han drog bort stolen för mig (just 
som jag skulle sätta mig)'; o drö-o'nndå ha'nnda 
Tra. 'hon drog undan handen'. b. drag-rennd4 
Älvd. dra-terind4 Våmh. (Bon.) lönligen bort-
föra ngt ur det gemensamma boet'. 2. (abs.:) 
drag-tennd4 Älvd. 'vid ladning av säd dra de 
avlastade kärvarna från vagnen o. inåt logen' 
(jfr ÖDB I 433). 3. og i'nnt drar4nnd4 si fö 
nrger Älvd. 'och ryggar ej tillbaka för något 
(arbete)'; (u n d e r:) dra-renndä si fö'drä Våmh 
(Bon.) dra-usnndär si fö'där Soll. dra-usnnd set 
Leks. <draga ned foder i båset'; (upp:) 1. a. 
dra-s'pp Mal. 'dra flicka som hade besök av en 
friare upp ur sängen' (gjordes av rivaler). b. 
(om klocka:) o'ppdräjin Rättv. 'uppdragen'. 
c. (om spjäll:) dra-o'pp spfe'llä Leks. 'öppna 
(drag)spjället' (jfr ÖDB I 475). 2. (om rits, 
linje el. spår:) dra-u'pp ra'fsn Ors. 'köra före 
andra i snö, spåra'; dra"-upp spö'ri Soll. 'spåra, 
åka upp skidspåret'; dira-o'pp li`nnja (rå') Leks. 
'fastställa o. utmärka rågång i skog'. 3. (vid 
botande:) drag-u'pp mågå'nn öMor. dra-u'pp 
må"gån öOrs. dra-o'pp naä'gzin Leks. dra-s'pp 
må'gän Ål dra-8'pp bä'kjän Jä. dra-s'pp mägsn 
Mal. (jfr slita ned) 'bota magont gm att med 
hjälp av ett glas suga ut o. draga ut huden 
över maggropen'. 4. dra-o'pp ('ror Leks. 'dra. 
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ut besvärande örvax'. 5. (om väderlek:) ä 
dra"r-upp si Soll. 'det klarnar (upp)'. 6. (om 
tyngd:) dra-u'pp si Våmh. (Bon.) dra-s'pp sä 
Jä. 'häva sig upp'. 7. (om kläder:) an drä,r-
u'pp sta'rär klrEdär Ore 'han kräver stora 
kläder'. 8. (om byggnad:) drä-u'pp fet hå'is 
Ve. 'timra upp viss höjd(sektion) av väggarna 
till ett hus, så att man kunde utföra arbetet 
stående på en låg ställning' (jfr ÖDB III 125); 
dra-s'pp gå'n, Äpp. 'lägga gärdselvirke till jämn 
höjd i stängslet'. 9. (om väv:) dra-u'pp wå'ven 
Ve. dra"-upp ve' vän Soll. 'dra el. linda upp varpen 
på garnbomrnen' (jfr draga uppå, å). 10. (om 
person:) drå-s'pp Mal. drå` -spp Li. <dra vid 
näsan, lura'. 11. (om trädfällning:) dra-s'pp 
tvä'ttn, Mal. 'göra inhugget i stammen vidare' 
(jfr t v e t, bet. 1); (u p p - i: ) dra-oppl' Leks. 
(Silj.) 'dra upp noten i båten' (jfr nota in); 
(upp -om:) dra-oppo'mm då sökkor Rättv. 'dra 
upp dina strumpor!'; (upp -under:) dra-ptinnd-
sä fö'r Äpp. (om ko) 'dra ned fodret i båset o. 
trampa på det'; ku'nn drää-pu`nndi sti hg' ä Mal. 
'korna dra ner höet i båset'; (upp - ur:) dra-u"pyr 
Soll. 'dra upp metreven ur vattnet'; (upp - å:) dra-
upå' vå'vän öMor. 'linda upp varpen på garn-
bommen'; (upp - åt er:) dr 'ä -s'ppatt da`mma Li. 
<öppna fördämningarna'; (ur:) 1. a. drag-y' 
14"tfy2214 Älvd. 'dra skyfflarna ur ledet!'; dra- 
'r Zri'd Våmh. (Bon.) `dets.'. b. 'laka ur' 

Våmh. Mor. dra-?7r e kwå` Våmh. 'laka kådan 
ur det (o: ska v et)'; drå"g-yr så'lltä vMor. 'laka 
ur saltet' (t. ex. ur fisk). 2. 'eftermjölka; mjölka 
litet' (ÖDB I 287) vMor. Leks. Bju. Ga. dra-'r 
en mjs'Irkskvätt Leks. 'mjölka ur en skvätt 
mjölk'; dra-7'r ka'ra (P'ta) Leks. 'mjölka kon 
(geten) litet'; dra-a'r kö' a Bju. 'eftermjölka 
kon'. 3. (i uttr. draga ur huvudet:) a du 
draiå-y'r 6"vuå ni!' Älvd. 'har du slagit saken ur 
hågen nu?' (jfr draga, bet. 11); (ut:) 1. dra-a't 
ss' //a Leks. 'dra ut soffan'. 2. (om järn:) 
<klyva o. hamra ut till önskad tjocklek o. längd' 
(ÖDB II 75) allm. Jfr draga, bet. 54; räcka, 
bet. 2; tynna ut. 3. 'segra i fingerkrok' Ve. 
Mal. an drö-å'it an Ve. 'han visade sig starkare i 
fingerkrok'. 4. 'sträcka el. dra (ut)'; 
air dan Leks. 'dra kläder(na)' (efter tvätt o. 
tork). 5. dra-a't fs'sst va'rrys Leks. 'lägga ut 
(placera) nedersta stockvarvet till en timmer-
byggnad'. 6. täpp-o'pp dä'ra, ss ra'tisn får 
dra-a't Leks. <öppna dörren, så att röken vädras 
ut'. 7. (om tid:) ä drog-a't ännda tå mi`nnatsstkl 
Leks. 'det dröjde ända till midnatt'; (utav:) 

drår-atå'y &Ulf nVåmh. <han (0: hingsten)  

drar tillbaka förhuden (eg. hättan)'; dra-tå' 
kns'ppen Dju. 'repa fröna av det torkade linet'; 
dra-tå' ke'rrvän Mock. `dra (skinnet) utav kor-
ven' (före beredning till måltid); (utefter:> 
dra-utEtt Li. 'smutsa ned'; (uti:) 1. 'sy (ihop)'; 
dra-tf' ns sty'nn Leks. 'sy (ihop med) några 
stygn'. 2. 'andas in'; dra-tf' sä ka'lla Leks. 
'andas in kall luft'. 3. 'sugas in el. tas upp'; ä 
ha dyräji-tf' så alltihö'p Leks. 'det (o: vattnet i 
byttan) har sugits in i trävirket, alltihop'. 4. 
dra-tf' så Leks. Mal. drå` -ti se ÖVd. 'äta (duk-
tigt) el. råka få i sig något olämpligt el. skad-
ligt'. 5. 'slå el. sticka i'; dra-tf' en spl'k Leks. 
'slå i en spik'; dra-tf' nsro ny'a rö'a Äpp. 'sticka 
i någon ny gärdselstång i stängslet'; (utundan:) 
Q drår atu`nndå si o'll4n «ni Våmh. (Bon.) 'hon (o: 
kon) drar bort all halmen från sitt läger'; an drög-
tönna om stå'n Mal. 'han drog undan stolen 
för honom'; dra-tönndå hå' Jun Tra. 'dra bort 
höet under hässjan!'; (utur:) 1. drås -tu däm 
ÖVd. 'mjölka dem (o: korna)'. 2. gssbbin han 
drö' -ta gåskam allt an fekk-tf Li. 'gubben drog 
ur gärden allt han fick tag i'. 3. drås -ta tjEltam 
Li. '(vid båtbygge) hyvla spår på kölens båda 
sidor' (ÖDB II 190); (å:) 1. 'gå på, fortsätta'; 
drag-4' åa' Älvd. 'fortsätt, dur. 2. dra-' Ors. 
'sätta (kvarnen) i gång' (ÖDB I 475). 3. dra-' 
wE'vcn Våmh. (Bon.) 'linda upp varp kring garn-
bommen' (jfr draga (up)på). 4. dra-t7 Ire'ssk 
Våmh. (Bon.) 'pressa ovanlädret över lästen'. 
5. dra-' si treta Våmh. (Bon.) `fetma'; drag-å' 
si någo tana' öMor. 'raskt ta på sig ett klädes-
plagg (eg. trasa)'; (å s i d o:) drä »a' jdu Våmh. 
(Bon.) `lönligen dra ngt ur det gemensamma 
boet'; (åt:) 1. a. 'dra till sig; föra ihop, spänna 
(åt)'; drag-å' si, Eru Älvd. dra-å' si Eror Ors. 
dra a'ron å't så Leks. (om häst) 'lägga öronen 
bakåt o. grina'; dra-å' da skå'nntja Leks. 'dra 
till dig benet (el. foten, eg. skånken)!'; dra-å't 
rå'ma Leks. <spänna remm.en'; dra-å't mä på 
hu'vvu Leks. 'knyt till hättbandet omkring hu-
vudet på mig!'. b. (om uttr. för skygghet:) 
dra-å' si skä"tefn Våmh. (Bon.) 'sätta svansen 
(o: skaten) mellan benen'; (abs.:) dreg-å si 
Soll. 'av blyghet dra sig undan'. 2. 'ta åt sig, 
påverkas av'; snOrä drar-å' si Våmh. (Bon.) 
'smöret tar åt sig lukt o. smak (av andra ämnen)'. 
3. drag-å,' å Älvd. (vid timring av hus) <rita el. 
avpassa med dragjärnet'. 4. drå` -åt bö'lra 
rä'3gvm Li. (vid båtbygge) 'märka av o. av-
lägsna överflödigt virke utmed bordet mot 
spanten' (ÖDB II 200). 5. (abs.:) dra"g-å' Soll. 
'tala med släpig accent'. 6. drag-å' gii`rdem Älvd. 
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(om trollhare) `föra (rikedom) till gården'; dra-' 
set Rättv. Mal. `skaffa sig; klå åt sig, lägga sig till 
med'. 7. sö' ka drar -å' t( ä,' ) så da' °Nja Leks. `solen 
drar till sig (torkar) daggen'; sö'ka drar-ä' sä Jä. 
sö'ka drä,'-ä, se rä'vvn Li. `solen drar under heta 
sommardagar fukten ur marken'; sä`kjkin fat-frå' 
sä firr ö'smässa, å'tt ö'smässa drär-rj,-å't sä Leks. 
'Siljan skjuter ifrån sig (regn) före Olsmässan; 
efter 0. drar den till sig (regnet)'; dra-ä't så 
rci`na Mal. `ta åt sig fukt'. 8. dra,"-ä si asnndan 
Son. dra-ä' sä, å`p, Äpp. drä' -ä se a'nnd Tra. 
<hämta andan, andas in'. 9. 'locka (till sig)' 
Våmh. (Bon.) dra-å' si rö'ven `locka fram räven 
inom ett visst område (omkring saxen)' (ÖDB I 
38). 10. dra-'t sä rädda Mal. `(börja) bli rädd'; 
(åter:) 1. ei drii8g-a'tt sn,6"1.4 Älvd. `han drog 
till (el. ihop) fångstsnaran'. 2. dra-a'tt spje'llä 
Leks. `skjuta spjället'; drä-a'tt d'ran Mal. 'dra 
igen, stäng dörren!'. 3. drag-a'tt 	vMor. 
(vid strumpstickning) 'minska (el. ta in) några 
maskor i hälen'. 4. dra'-att å 	Li. 'hastigt 
sy el. snörpa ihop ett hål på klädesplagg'; drå-
ä' t hå'kä Äpp. 'hastigt o. provisoriskt laga hålet'. 
5. dra-a'tt si jen dä'g öMor. 'vila (ta igen) sig en 
dag'. 6. å drar-a'tt si öMor. 'det drar ut på 
tiden'; (åter-efter:) 1. drä-a'ttär spjä'lld Ve. 
dra"-attär spjä'lldi Soll. (vid vävning) 'flytta 
skälstickorna (eg. spjället) bakåt'. 2. (i svor-
dom:) drä' rätt a'ttär Soll. 'dra ända åt h-er; 
(åter-om:) 472, draug-a'ttrefm 4n i dri"ti Älvd. 
'han (0: baren) hämtade fram så mycket skit, 
att det täckte hela karlen'; (över:) dra-'vy 
Mal. 'dra utöver viss utsatt tid'. 

dragan n.Ia dra"gån vOrs. (till bildn., jfr svegan 
n.) 'så mycket hö, som kunde forslas på en 
dragkälke / the amount of hay that eould be 
transported on a hand-sledge' (jfr SAOB draga 
f., 1); i ska bört i e'rindjä ö ta jett drå"gån Ors. 
'jag skall fara bort till änget o. taga ett lass 
hö på dragkälke'. 

dragande adj. drägon Mal. 'tilldragande / attrac-
tive'; drä`gon lä'g `(ett) tilldragande sätt'. 

dragare m. III drägäa  Mal. drä'gar ÖVd. 1. 'ngn 
som drager ngt someone pulling sthg' (jfr 
SAOB 1) allm. 2. (senare ssgsled:) 'person som 
vevar slipsten i person turning the handle of a 
grindstone'; se slipstens-. 3. (senare ssgsled; 
överfört:) 'viss fågel i a bird'; se slipstens-. 

draga-åt-sig-krok m.Ib drä"gasikrö'k vMor. Soll. 
vOrs. 1. <krok, medelst vilken man drog lästen 
ur skon / hook, with which the last was pulled out 
of the shoe' (ÖDB II 273) Soll. Syn.: lästkrok. 
2. 'tillfälligt iordningställd träkrok, medelst 

vilken man vid lövtäkt drog till sig svåråtkom-
liga grenar / temporary wooden hook with 
which branches were pulled down, during leaf-
-fodder harvesting' (ÖDB I 189) vMor. vOrs. Jfr 
krok, bet. 1. Syn.: kranka. 

drag-band n.Ia dräbannd Tra. 'band, varmed 
påse el. säck knöts till el. snörptes ihop upptill / 
drawstring or band for tying bag or Back'. 

drag-bock' m.Ib drii`gbskk Li. (jfr draga v., 
bet. 2a). 1. 'övernaturligt väsen (hare), som 
förde ngt av värde till gården / supernatural 
being (witch-hare), which brought sthg of value to 
the farm'. Syn.: se bare, bet. 1; drag-docka, 
bet. 1, -finne, -mask, bet. 1; mjölk-, troll-
-hare; trollnyste. 2. 'person, som tog bort el. 
drog iväg med saker o. ting (redskap etc.) el. 
som snattade el. stal litet då och då / person 
who took things away or who pinehed or stola 
things now and then' Mal. Syn.: drag-docka, 
bet. 2, -finne, bet. 3, -lom, -mask, bet. 3, 
-v älp. 

drag-bock" m.Ib drå`gbskk Li. (jfr draga v., 
bet. 35) 'ritmått (timmerdrag el. dragjärn), 
försett med två hornlika spetsar o. anv. vid 
väggstockars anpassning till varandra / measure 
with two hornlike points, med in fitting wall-
-logs to each other' (ill. se  ÖDB III 119). Syn.: 
se drag, bet. 21. 

drag-bänk m.Ib drå"gb4jyk vÄlvd. drä'gbä'vyk 
Mal. ÖVd. 'bänk, vari bösspipa fasthölls, då dess 
lopp borrades o. räfflades / bench to which gun-
-barrel was fastened when it was bored and rifled' 
(se ill.; jfr ÖDB II 96 f.; Vägv. för Rots Skans 
1940, s. 130). Jfr borr-, böss-bänk. 

drag-docka f.IVa dr.egdskka Li. (jfr draga v., 
bet. 2a). 1. 'övernaturligt väsen, som drog mat 
o. annat av värde till sin ägare / supernatural 
being which took food and other things of value 
to its owner' (SAOB 1; Torp dragdokka); 
drä'gdskkon ska ä ng'ran dra' å `dragdockorna 
måste hava något att draga av' (därför borde 
man ej sopa stuggolvet om kvällen). Jfr spiri-
tus', bet. 1. Syn.: se dr agb o c bet. 1. 2. 'tjuv-
aktig, snattande person' Li. Syn.: dragbock',  
bet. 2. 

drag-drag f. Te dira"gdråg öOrs. 'dragkälke / hand-
sledge'. Syn.: se draga'. 

dragen adj. IV drä"jin Rättv. drä'fin Leks. (om 
mjölk:) 'litet sur, syrlig i (about milk) somewhat 
sour, sourish'. Jfr dragnig, bet. 2; glana v., 
avl. Syn.: se blåsur; brusken; vriden. 

dragen-sko m.Vb drä"ji(g)skö -drä'jjdskö vMor. 
drriskö Soll. dra"jinskö Rättv. (Bo.) (jfr draga 
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v., bet. 47) 'sko, vars sula var fastsydd med 
becktråd direkt vid överlädret, utan rand / shoe, 
whose sole was sewn with pitched filmad direet 
to the upper, without a rand (welt)' (ÖDB II 
261). 

drag(er)-i-ringen oböjl. sbst. m. (med föreg. pron. 
såsom vid personnamn, se LD II 152:) an drä.' i 
ri'nnam Mal. `talgoxe(n) / great titmouse' (jfr 
draga v., bet. 11, o. ring, bet. 2). Syn.: kött-
månge, -fis; talg-oxe, -per, -tita, bet. 1, 
-trast. 

drag-fant m.Ia drä"knnt Älvd. (jfr? SAOB 
drabant) 'individ, som fick vara allas dräng, som 
skickades till de besvärligaste sysslorna på 
gården / person, who had to do all the unpleasant 
work'. Syn.: drettryg; kastkävel; slingf is; 
visfant. 

drag-finne m. Illa drägfinna Mal. dräsglinne 
ÖVd. (jfr draga, bet. 47). 1. 'övernaturligt 
väsen, som förde mat o. annat av värde till sin 
ägare'. Syn.: se dr a gb o c 	bet. 1. 2. <person, 
som samlade till sitt hem el. till ngt annat håll 
(el. ändamål) / person who took sthg home or 
somewhere else' Mal. 3. `person, som drog i 
väg med allt möjligt o. ej skaffade det till 
rätta igen / person who always took things away 
and did not return them' ÖVd. Syn.: se drag-
bock', bet. 2. 

drag-fisk m. Ib drggfis(s)k Rättv. 'lekande fisk, 
som under lektiden gick från en sjö till en annan 
/ spawning fish which went from one lake to 
another during spawning-time'. Jfr gång-, 
lek-fisk. 

dragg m.Ib dragg OvSi. dragg Rättv. Al Nås-
ÖVd. 1. 'ankare utan ankarstock / anchor 
without anchor-stock' (anv. att hålla (fiske)båt 
kvar på sjön; jfr SAOB) vÄlvd. öMor. Ve. Jfr 
båt-, dopp-sten etc. 2. `träkrok (el. talltopp 
med fjärde årsskottets grenar kvarsittande som 
gripklor) jämte sänksten o. dragrep, anv. vid 
letning efter förlorad el. sjunken långrev el. 
annan fiskredskap / kind of grapnel made of a 
wooden hook and used in searching for lost fish-
ingtackle' (jfr SAOB; ÖDB I 77 f., 120) OvSi. 
rft' dra'dcl4CM Soll. `ro med dragg'. Syn.: 
socken". 3. `kraftig krok av tall, med vilken 
avslaget, inom stänger (el. länsar) flytande 
sjögräs drogs iland / wooden hook used to pull 
ashore grass mown in lake' (ÖDB I 250) Rättv. 
(Bi.). 4. `redskap, medelst vilket fåror drogos 
upp vid potatissättning / implement with which 
furrows were made for potato-planting' (ÖDB I 
404) Älvd. på'clragg `dets.'. Syn.: pär (o n) r it. 

dragga f.IVa dra`gga nÄlvd.; obef. Våmh. nvMor. 
Ve. `dragkälke / hand-sledge' (ÖDB I 496). 
Syn.: se draga' f. — Sag: dra'ggffist m. Älvd. 
'stöd för slån mellan medama på dragga sup-
port for the bar between runners of dragga'. 

dragga sv.v. 1. dra`gga Ors. drcegga Nås Tra. 
`släpa en dragg / drag with a grapnel' (SAOB 2). 
Syn.: soekna; sunda. 

drag-grind f. Ja drä'ggriinnd Äpp. Mal. `på hand-
tag roterande vinda att linda upp reven på / 
winder for trolling-line' (ÖDB I 72). Syn.: 
dragkrammel;dragkrok-,drag(rev)-spjäll; 
gäddrevsköta; härvel, bet. 2; lekan, bet. 3; 
rev-karl', -krammel, bet. 2; spjäll, bet. 6; 
svirvel-krammel, -sticka, -trä; tvinn-
krammel, bet. 2; vind", bet. 4; vinde, bet. 3. 

dragg-tåga f.V dra`ggtftgål Älvd. (jfr dragga f.) 
`rep att draga kälke med / rope, used in pulling 
(hand-)sledge'. Jfr dr agrep; kälksele. Syn.: 
drag-tjuder, -tåga; kälk-tjuder, -tåg. 

drag-gåt f. VI drä'ggåt (p1.-gåter) ÖVd. `sidopost 
i ladudörr, infälld i väggstockarnas ändar med 
inåt vidgad (laxstjärtformad) bas o. avsedd 
att hålla stockarna i läge / door-jamb in a barn, 
holding the enda of wall-logs together' (jfr ÖDB 
III 123 o. fig. 118). Jfr fargåt, bet. 1. 

drag-hål n.II drå"gftak Älvd. dregölt Soll. 
drä'ghålt Ore Mal. ÖVd. drieg(h)ilt Rättv. 1. 
'hål el. rökgång i bak- el. torkstug-u-ugn el. i 
kolmila / hole or flue in baking-oven, drying-
-stove or in charcoal-kiln' (jfr ÖDB III 263) 
allm. Jfr dragljure; rökhål. 2. `liten, avlång 
glugg i fähusvägg ovanför varje bås / small, 
oblong hole in wall of cowhouse above each stall' 
(ÖDB I 285; III 238) allm. Syn.: se andhål. 
3. `i marken grävt hål med två utgångar, genom 
vilket sjukt barn drogs för att botas / tunnel 
dug in ground with two openings, through which 
sick child was pulled as a eure' Älvd. 

dragig adj. I drä`gug Ore dreesgu Rättv. dr‘gu 
Bju. Ga. Mal.; n. drå.'"gut Älvd. Våmh. (Bon.) 
drä'gst Äpp. Li. drägut Mal. 1. (vanl. endast 
n.) `som släpper igenom drag i draughty' 
(SAOB) allm. 2. <som släpar omkring saker i 
onödan / who drags things around unnecessarily' 
Rättv. var da e dregu å 'så du drar fram allt 
möjligt!'. 3. (om ved:) 'knotig, seg o. solvind 
och därför svår att klyva / (about wood) twisted 
and hard to split' Ore. Syn.: knostrig. 

drag-i-ringen oböjl. sbst., se drag (er) -i-ringen. 
drag-järn n. Ja drCgienn Älvd. draskjånn vMor. 
dragjå'n öMor. drägjann ,,,drägjebn Ors. dräg-
jänn Ore drä'gjån Mal. drä'gKoz ÖVd. `vid hop- 
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huggning av väggstockar anv. ritmått, timmer-
drag / measure used in hewing and fitting 
wall-logs to each other' (se ill.; ÖDB III 118 f.; 
jfr SAOB 2). Syn.: se drag, bet. 21. 

drag-karl m.Ia dr'å"gukall vÄlvd. Våmh. (Bon.) 
(jfr draga v.). 1. 'person, som drog slipstenen / 
person turning the grindstone' nÄlvd. Våmh. 
(Bon.). 2. (skämts.:) 'hjulaxel i vattenkvarn i 
driving-shaft of water-mill' nÄlvd. Syn.: 
hjul-, kvarn-karl; kvarnklubba. 

drag-kista f.IVa dra""gtjisst Älvd. drå(g)tii/ssta 
drå`gtfis(s)ta Rättv. Bju. Ga. Nås Mal. 

'byrå med draglådor, men utan klaff / chest of 
drawers without leaf' (SAOB). Syn.: schatull. 

drag-krok m.Ib dråkrö'k öMor. drå` (g)krök Ors. 
Tra. 1. 'drag (för fiske) / trolling-spoon (for 
fishing)' Ors. Tra. Syn.: drag, bet. 3; drag-
kro ke. 2. <krok på fiskedrag / hook of trolling-
spoon' öMor. 

drag-kroke m. Illa drå'gkrötje ÖVd. föreg., 
bet. 1. 

dragkrok-rev f. Ta drå` (g)krokräjv Tra. 'rev el. 
lina till drag för gädda el. abborre / line of 
trolling-spoon for pike or perch'. Syn.: drag-
rev, -tross; svirveltross. 

dragkrok-spjäll n. Ta drås (g)krökspjäll Tra. (jfr 
dragkrok, bet. 1) 'vinda att nysta upp dragrev 
på / winder for trolling-line'. Syn.: se drag-
grind. 

drag-kvarn f.I a drå"(g)kwenn vMor. 'handkvarn / 
hand-mil' (SAOB; ÖDB 1470). Syn.: gnurkaI; 
hand-, hemma-, salt-kvarn; norka, bet. 1; 
pina. 

drag-kälke m.III a drå"gdtjåk Ors. (jfr draga v.) 
'handkälke med stakar att skjuta el. draga 
fram / handsledge'. Syn.: se draga'. 

drag-kärra f.IVa drå"gtjärra Våmh. (Bon.) 
drå` gtjärra Rättv. Flo. Mal. drå`gtjärra Leks. Ål 
'tvåhjulig kärra, avs. att dragas för hand / two-
wheeled hand-cart' (SAOB). Syn.: lillkärra; 
schäs, bet. 2. 

drag-lag n. drå`glåg Flo. (jfr drag, bet. 11) 
'(egenskap hos eldstad att äga gott) luftdrag / 
draught'. 

drag-lina f.IVa drå'"glråjna Älvd. Våmh. drå' gana 
Mal. 'lina, med vilken fordon o. d. drogs / trace 
(used in pulling vehicles)' (t. ex. vid tandem-
körning använd lina; jfr SAOB 2). 

drag-ljure m. Illa drå.'gljör vOrs. `dragrör(ets 
mynning framtill) på torkstuguugn / opening 
of vent-pipe on front of clrying-stove' (ÖDB III 
181, 263). Jfr drag-, rök-hål. 

drag-lod n. la drå`glröå vMor. 'större lod, som höll 

verket i gång i väggklocka / the larger of the 
clock-weights' (ÖDB II 121). Jfr lill -lod. 

drag-lom m. Ta drå'glomm Flo. 'individ, som förde 
med sig andras tillhörigheter / person who took 
other people's belongings' (äv. om  barn). Syn.: 
se dragbock', bet. 2. 

drag-lucka f. drå` glukku Jä. (jfr Fr. dragloka) 
`spjällanordning i stugtak, bestående av en 
mellan ett par slåar skjutbar träskiva / dampar 
in cottage-roof, consisting of a sliding piece of 
wood between two slats' (SAOB; ÖDB III 174). 

drag-lås n. Ta dra"glrås Soll. dra"gKs öOrs. drå` gide 
Mal. ÖVd. 'dörrlås, vars regel (käng) med en 
ring (dragring) drogs fram el. tillbaka för 
hand / bolt of a door-lock, drawn by hand with 
a ring, fastened to the bolt' (Gruddbo 233 f.; S. 
Erixon i Folkliv 1942, s. 109 ff.; se äv. ÖDB III 
254, fig. 318). 

drag-läder n.I d a drå"glreåe'r Älvd. drå"glreåä'r 
drå"ghdä'r Våmh. drå"giröåär vMor. drå` gledsr 
vOrs. drå.' glddär Oro drå` glddsr drå` gläder Rättv. 
drå`glår Bju. ÖVd. drå`glää Mal. 'den del av sel-
donet, som förenade bogträet med dragringen 
/ draught or draw-leather of harness, by which 
collar of draught-animal was connected with 
drawring (to which end of trace or shaft was 
fastened)' (se ill.; jfr SAOB). Syn.: dragrem. 

drag-mask m.Ib drå` gmakk Våmh. (Bon.) Rättv. 
Äpp. dråsgmakk Li. 1. 'övernaturligt väsen, 
som drog (se draga v., bet. 2) mat o. annat av 
värde till sin ägare / supematural being which 
took food and other things of value to its 
owner' Rättv. Jfr spiritus', bet. 1. Syn.: se 
bara, bet. 1. 2. 'sista slanten i penningpungen / 
last coin in a purse' Rättv. si' du, drå,' gmattjsn, 
k& bins 'ser du, dragmasken kalvadel'. Jfr 
dragtapp; spiritus', bet. 2. 3. 'individ, som 
förde bort saker o. ting (dels om tjuvaktig 
person, dels om barn) / person who took things 
away (partly about thieving person, partly 
about children)' Våmh. Rättv. Äpp. Syn.: se 
dragbock', bet. 2. 

drag-myll m. Ta drå` gmylld Ore. drå` gmill Rättv. 
Ga. 'årder, som drogs för hand / hand-plough' 
(ÖDB I 407). Syn.: hand-, jordpärons-, 
päron-myll. 

dragna sv. v.1. dr4sumn Älvd. Våmh. dra' vven, 
vMor. dra'vuna öMor. Leks. dra'vvn(a) Soll. 
dra`vvna Dju. Flo. 1. 'rinna segt o. långsamt / 
run slowly' (jfr SAOB 1; Älvd. arb., s. 69) 
Älvd. Våmh. (Bon.) ä i så sö'tt så å dråsuunä 
Våmh. 'det är så sött att det rinner sakta o. 
segt'. 2. (om tätmjölk:) 'bli el. vara lång o. seg / 
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(about milk) be curdled and viscous' allm. o mstt 
int dra`vvna n8 Leks. <den måtte inte vara seg'. 
3. (om mjölk:) 'börja bli sur, koagulera / (about 
milk) start getting sour, coagulate' Flo. 4. 
'röra sig långsamt o. släpande, söla, dröja / 
move slowly, biter, lag' Våmh. öMor. Soll. 
kä'när bird å drasvvn å va beerrto öMor. 'korna 
började dröja (kvar ute i skogen) o. vara borta'. 
Jfr dajsa; drajsa. Syn.: se dangla, bet. 2; 
d a vl a; d r ula; s ovl an. 5. (om ringa el. obetydlig 
nederbörd / about slight fall of ram n or snow:) ä 
dra'vunär å snjö'går kitä Soll. <det snöar litet, 
smått o. långsamt'. Syn.: gnista, bet. 2; 
slita, bet. 2; sälla, bet. 2. 6. (bildl.:) du e so 
kå'd, so å kan dra`vvn åttår (—åv) di Soll. 'du 
är så elak, så det dryper efter dig / you are 
extremely 	 — P. pret.: dra`vvna 
Flo. (om mjölk) 'så pass sur, att den vid kokning 
skar sig el. koagulerade'. — Särsk. förb. (av:) 1. 
'långsamt bege sig iväg' Älvd. bä'-n ed drevnaå-
-å'v now' bara han masade sig iväg ngn gång!'. 
2. 'långsamt o. segt rinna el. glida av' (t. ex. 
om  surmjölk) Våmh. (Bon.); (e f t e r:) dravvn-
-ättär Soll. 'bli efter' (t. ex. om  barn el. kreatur 
under vandring); (hop:) dravna-höp Dju. 'bli 
seg' (om tätmjölk); (i h o p :) drevgn-g'p Våmh. 
'krympa' (t. ex. om  skor); (u p p e:) dravvn-u`ppä 
Son. 'nätt o. jämt orka hålla sig uppe (på benen).' 
— Ssg: dra`vunsjök adj. Soll. 'ej fullt frisk, 
hängsjuk / seedy, out of sorts'. — Avla dr4' uvgn 
Älvd. dravvn Soll. n. 1. 'senfärdighet, sölande / 
slowness'. 2. 'senfärdig person / dilatory per-
son'; dr.l'uvvgn(a) Älvd. drEeuvna Våmh. dra`vvna 
Äpp. f. 1. 'senfärdig kvinna / dilatory woman' 
Älvd. Våmh. 2. 'liten regnskur slight fall of 
rain' Äpp. 

dragnig adj. I drevnug nÄlvd. drevntfn sÄlvd. 
Våmh. dra'vvnån Soll. dra`vvnu Rättv. Dju. 
Ga. Mock. (jfr dragna v.). 1. 'lång o. seg (om 
tätmjölk) / curdled and viscous (of milk)' allm. 
2. <blåsur (om mjölk) / turned (of milk)' Älvd. 
Jfr dragen. 8. 'sölig, senfärdig / slow, dilatory' 
OvSi. Jfr dr aj sig. 4. 'hängsjuk, olustig / seedy, 
out of sorts' Son. 

dragning f. Ib -drågni'vvg Älvd. drå,'nivg vMor. 
drrgnivg Ve. drå,'niv Dju. Ga. drå`gniv Mal. 
drägning ÖVd. (jfr draga v., bet. 29). 1. 'till-
verkning av metalltråd gm dragning / drawing 
of metal-wire' (jfr ÖDB II 100) Älvd. Mal. ÖVd. 
Jfr järntråds-. 2. 'intagning av maskor i 
strumpa (för att minska vidden) / casting off 
stitches in a stocking' allm. Jfr hop-. 

drag-nät n.II drrgne Älvd. drå'gnåt vMor. Tra.; 

obef. Rättv. (Bo.) Mal. 1. <not / purse-seine' 
(SAOB 1) Tra. Syn.: not', bet. 1. 2. 'nät, av-
sett att dragas i älv el. å / drag-net, intended 
for river' (ÖDB I 121; Älvd. arb., s. 27, 35) 
Älvd. vMor. Jfr ström-garn, -nät. 

drag-oxe m. Illa drOgukks nÄlvd. Våmh. 'oxe 
som dragare / draught ox' (SAOB; jfr ÖDB I 
277). Syn.: kör-, åk-oxe. 

drag-pil m.Ia drå"gpi It vÄlvd. 'stor pil, slungad 
med snöre / big sling-arrow, thrown with string'. 
Syn.: se dalpil, bet. 2. 

drag-pinne m.IIIa drrgpinn Älvd. 'en av de två 
käppar, varmed rullen i järntrådsvind drogs 
runt / one of the two sticks used in turning 
the roller of j ärntrådsvind' (jfr med ill. 
ÖDB II 100 f., Älvd. arb., s. 175 f.). 

drag-rem f.Ia drågrå'm öMor. drå"grånl Soll. 
drå'grå'm Nås Mal. 'den del av seldonet, som 
förenade bogträet med dragringen / draw-
leather of harness' (jfr SAOB 1) . Syn.: drag-
läder. 

dragrems-ring m.Ib drå"grEmsri'vvg Soll. `dr a g-
ring i seldon / draw-ring of harness'. Syn.: 
dragring, bet. 1; årdring. 

drag-rep n. Ta drå.' grepp Mal. drås gräjp ÖVd. 'rep, 
varmed fordon drogos / rope, with which vehicles 
were drawn' (t. ex. till skidkälke; SAOB 1). Jfr 
draggtåga. 

drag-rev f.Ia drä gråv vMor. Mal. 'rev el. lina till 
drag för gädda el. abborre / line of trolling-spoon 
for pike or perch' (SAOB dragref; ÖDB I 72). 
Syn.: dragkrokrev; drag-, svirvel-tross. 

drag(rev)-spjäll n. la drå`g(räfv)spjäill Tra. 'på 
handtag roterande vinda att linda upp reven 
på / winder for trolling-line'. Syn.: se drag-
grind. 

drag-ring m.Ib drOgrivvg Våmh. drågri'vvg 
öMor. dregrivvg Soll. drå'grivv Nås drå'grivvg 
Li. 1. `(järn)ring i bakre delen av seldonets 
dragrem, vari skaklar o. d. fastgjordes' (jfr 
SAOB 1) Våmh. öMor. Nås. Syn.: dragrems-
ring; år dring. 2. 'ring, varmed regel (käng) 
i dörrlås (draglås) drogs fram el. tillbaka för 
hand / ring with which bolt of door-lock was 
drawn to or fro by hand' (jfr ÖDB III 254, 
fig. 318) Soll. Mal. Li. 

drag-sjuka f.IVa drå"gsjåsk(a) Älvd. drå' gaybka 
Våmh. dråsgfåka Rättv. Bju. drå'gläka Leks. 
'sjukdom, som yttrade sig i konvulsioner el. 
kramp / cerebrospinal fever or cramp' (SAOB). 

drag-sko m.Vb drOgskån Älvd. drggskö Mal. 
'fåll, gm vilken band kunde dragas o. tyget etc. 
hopsnöras el. hopskjutas / hem, through which 
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ribbon could be threaded and the material etc. 
gathered and drawn together' (SAOB). 

drag-skrinda f.IVa drägskrann,cla Leks. 'överrede 
till vedkälke, vilken drogs för hand o. användes 
vid transport av hö o. lövkärvar / upper frame-
work of wooden hand-sledge, used for tran-
sporting hay and bundles of leaves' (se ill.). 

drag-spjäll n. la drä,` ~jett Leks. `rökgängsspjäll, 
som öppnades o. stängdes medelst dragning / 
damper' (SAOB). 

drag-stad m.II —f.Ia drrgetää m. Älvd. dräg-
städ m. vMor. dregetäd f. Soll. drrgstäd 
drägstäd m. Ors. drägstä, m. Nås Jä. Mal. 
drägstä, f. Äpp. m. Li. 'den del av hästens hals 
el. manke, mot vilken seldonet tryckte vid drag-
ning, lokstad'; qn i ed'r i drä,"gstadi'm Älvd. `han 
(o: hästen) har ont i lokstaden'; da-i drägstän 
(best. dat. f.) Äpp. da-i drägetäam, Mal. 'i lok-
staden'. Syn.: drag, bet. 5 b. 

drag-stång f. Ja drägstevvg vOrs. drOgstavvg 
öOrs. drägstemv Rättv.; obef. öMor. 1. `stång, 
med vilken blåsbälgen i smedjan sattes i gång o. 
drogs / pole, by which smithy-bellows were 
worked' (ÖDB II 67; jfr SAOB 2) Rättv. 
Syn.: bälgstång. 2. `stång, vars ena ände 
lades över axeln o. andra ände släpade på 
marken, o. som användes vid transport av 
vatten- el. tjärbyttor / pole, one end of which 
was plaeed over the shoulder and the other 
dragged along the ground; used in transporting 
barrels of water or tar' (se ill.; ÖDB I 292) Ors. 

drag-stör m. Ja drOguetör Älvd. drä Mör Våmh. 
`stör att draga o. styra med, fäst i dragkälke / 
pole fastened to draught-sledge, for pulling and 
steering' (se ill.; ÖDB I 496). Syn.: k älk - sk ag, 
-stång, -stör; skag; tågstör. 

drag-säng f.Ib drrgagjvg Älvd. dräggivvg Soll. 
Ore drägeävv Rättv.; obef. öMor. Ors. 1. 
`nedre, utdragbar del av väggsäng / lower part 
of wall-bed which could be pulled out' (jfr 
SAOB) Soll. Ore Rättv. Syn.: rullsäng; skotta 
f. IV. 2. ̀ kombination av bord o. utdragssäng / 
combination of table and pull-out bed' Älvd. 
Syn.: se bordsäng; lo p, bet. 1. 

drag-söm m.I a drägeåln Li. `till vintersko anv. 
hästskosöm med sådant huvud, som ej gick helt 
ned i sömranden / horseshoe-nail for vvinter-
shoe with a head which did not fully extend 
into sömrand' (ÖDB I 272). Jfr stryksöm. 

drag-tapp m. Ja drägtapp Mal. `liten mängd av 
hö, som skulle lämnas kvar i lada / small bundle 
of hay, which was to be left in barn'; an eka 
lämnin en drägtapp ti he'll hä'e `man skall (el. 

måste) lämna kvar en tapp hö i varje hus (el. 
lada)'. Jfr dragmask, bet. 2. 

drag-tjuder n.Id drägutjär Mal. `rep att draga 
kälke med i rope, used in pulling (hand-)sledge'. 
Syn.: se draggtåga. 

drag-tratt m. Ta drägtra,tt Äpp. `redskap, anv. att 
draga överflödigt vax o. d. ur hörselgångarna / 
implement used in eleaning out unneeessary ear-
wa,x'. Syn.: näver-, ör-tratt. 

drag-tross m.Ia drägtretes Våmh. (Bon.) `rev 
(lina) till (fisk)drag / line of trolling-spoon'. 
Syn.: se dragkrokrev. 

drag-tråd m. I a drägtrli,c1 Leks. (Silj.) (jfr draga 
v., bet. 47) 'grov becktråd, medelst vilken sulan 
på becksömssko syddes fast vid ovanlädret / 
coarse pitched thread, with which sola was sewn 
to upper of shoe' (ÖDB II 263). Syn.: sultråd. 

drag-trösk m.Ia drr gtrueek Älvd. vMor. dreg-
trysek Soll. drägtrösek Mal. Li. 'tröskverk, dra-
get för hand / hand-thresher'. 

drag-tåga f. V drägtitgai Våmh. 'rep av flätade 
vidjor, varmed dragkälke drogs / rope of twisted 
withes, used in pulling (hand-)sledge'. Jfr 
dragrep. Syn.: se draggtåga. 

drag-tång f.Ib drrgittunng Älvd. (jfr draga v., 
bet. 29) 'tång i j ärntrådsvind som höll tråden 
under dragningen / a pair of tongs in järn-
trådsvind, used in drawing metal-wire' (jfr 
ÖDB II 101 f. samt fig. 99). 

drag-vagn m. dra"gvavvn Soll. 'liten tvåhjulig 
handkärra, på vilken säden forslades från 
hässjan o. till ladan / small two-wheeled hand-
cart, used in transporting corn from hurdle to 
barn'. 

drag-vrång f.Ib drägravv Mal. drägravvg ÖVd. 
'spant längst framme i fören på en båt / frame-
timber in the prow of a boat' (ÖDB II 199). 
Syn.: flög-, krok-, lill-vrång. 

drag-välp m. Ja dregwöp Älvd. 'individ, som drog 
i väg med andras ägodelar (äv. om  barn) / 
person who took other people's belongings (also 
about child)'. Syn.: se dragbock, bet. 2. 

drag-vält m. la drägvällt Äl `åkervält, som drogs 
för hand / hand-roller for fields' (se ill.; jfr 
ÖDB III 391). Syn.: hand-, lill-vält. 

drajsa sv. v. 1. dra`jjea Mal. (jfr dajsa; dragna; 
dangla; drangla) 'vara senfärdig, söla / be 
slow, biter, lag'. Jfr daj sa; dragna, bet. 4. — 
P. pr. dra'fiean Mal. 'sölande / loitering' (äv. 
sbst.). — Avi.: drajje n.Mal. 'sölande; senfärdig-
het / loitering'. 

drajsig adj.I drasijsu Mal. 'slö, senfärdig / slow, 
clilatory'. Jfr dr agnig, bet. 3. 
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drake m.IV -drälji1  Älvd. Våmh. dratjl' öMor. 
drå"ket Soll. drerka Leks. drä'ks Äpp. Mal. 
drä'tji sLi. dra`ttji nLi. Tra. 1.a. 'övernaturligt 
väsen i växlande gestalt / dragon, supernatural 
being of varying form' (SAOB drake' 1, 5) allm. 
b. 'fallande meteorit, stjärnfall / falling meteo-
rite, shooting star' (SAOB drake' 5) Älvd. 
Våmh. öMor. Äpp. Mal. ÖVd. je 84 dra`ttjin 
fä' -nåvi 8kli`krnohäkk8ta nLi. <jag såg att draken 
slog ner över (berget) Skålmohögsten'. Jfr gods-. 
Syn.: eldkula. 2. 'förarglig, besvärlig o. stö-
rande person / provoking, trying and disturbing 
person' (jfr SAOB drake' 2) Li. dem ka'mm 8sm 
ä dra`kkor sppätt tinktv. 'de (o: friarna) kommo 
rusande som ena drakar upp igenom fäbodtäk-
ten' (till stugan, där en flicka bodde). 3. 'stark 
man / strong man' Son. Leks. sksn drä`ka tä 
va sta'rrk Leks. 'en sådan drake att vara stark!'. 

drak-eld m. J a dlrä'kjell Leks. (Silj.) 'övernaturligt 
ljus över nedgrävd skatt / supernatm'al light 
shining over buried treasure' (SAOB). Syn.: 
godseld. 

dralta sv.v.l. dra'llta Ore dra'llta Äpp. (Torp 
dralta; jfr Rz 101a drallta) 'söla, slarva; vara 
lat / be lazy, careless, slow, dilatory'. — 24v/.: 
drallt m. Äpp. 'slarvig, lortig karl / dilatory, 
dirty man'; dra'llta f. Äpp. 'lat o. slarvig kvinna / 
lazy, careless woman'. 

dram m.Ia dr4m Älvd. dramm Mal. 'sup / a glass 
of spirits, a dram' (jfr SAOB dramm). 

drangla sv.v. 1. dra'vvIra Mal. (jfr dangla; 
dragna; draj sa) 'gå o. lata sig / laze around, 
biter' (jfr SAOB). — Av!.: drännjil Nås 
drå`vvitl Jä. dra'vvält Mal. m. 1. 'man, som går 
o. ingenting gör / idle, loitering man' Mal. 2. 
'lång o. gänglig man el. yngling / tall and lanky 
man or boy' Nås Jä. 

drank m.Ib drevk Älvd. Våmh. dråv(v)k Mor. 
Ve. Soll. Rättv. Leks. Bju. Nås Jä. drsvvk Ore 
dravvk Ga. Flo. Mal. 1. 'vid brännvinsbränning 
urkokt mäsk / wash or mash with all the goodness 
boiled out in clistillation of spirits' (SAOB 2; 
ÖDB I 293; III 530) Älvd. Våmh. Mor. Son. 
Rättv. Leks. Bju. Ga.-Jä. Mal. Jfr mäsk, bet. 2. 
Syn.: drankgröt, bet. 2. 2. 'blandning, som 
ställdes att jäsa för brännvinsbränning / mixture 
put to ferment and used in process of making 
spirits' (ÖDB III 521) Soll. Jfr mäsk, bet. 1. 
3. 'svagt brännvin, som erhölls mot slutet av 
destillationen / weak liquor obtained from the 
final distillation' Ve. Jfr drägg. Syn.: drank-
brännvin; efter-lack, -laka, bet. 1, -lake, 
bet. 1, -lank, -pjank; lank; återlakor. 

dranka sv.v.l. dnr vvk Ve. 'vid brännvinstill-
verkning göra den första destillationen / make 
the first distillation of spirits' (SAOB; ÖDB III 
527). Jfr klara. 

drank-brännvin n. II dreevvkbrännvin Son. 'sämre 
brännvin, erhållet gm andrahandsdestillation / 
inferior spirits, obtained through second distilla-
tion' (ÖDB III 527). Syn.: se drank bet. 3. 

drank-bröd n.Ia drevkbröä Våmh. dreev(v)kbriö 
Ve. Soll. Rättv. Bju. drs`vvkbrö Ore dra'vvkbrå 
Li. 'bröd, bakat med drank ss. beståndsdel / 
bread with an ingredient of distiller's wash' 
(SAOB; ÖDB III 530). 

drank-bulle m. Illa drå'vvkbullä vMor. `(halv-) 
tjockt bröd, vari drank utgjorde ingrediens / 
fairly thick bread, the main ingredient of which 
was distiller's wash'. Syn.: mäskbulle. 

drank-gröt m. Ta dra'vvkgriit Ga. dreivv(k)gröt Flo. 
1. 'maträtt av svagdricka, mjöl och vatten / 
dish made from small beer, flour and water' 
(ÖDB III 462). Jfr dranksupa. Syn.: dricks-, 
spisöls-gröt. 2. 'urkokt mäsk' Ga. Syn.: 
drank, bet. 1. 

drank-kabbe m. Illa dreivvkkabb vSoll. 'fyllbult / 
boozer, drunkard'. Syn.: drucken-karl; fyll-
bas, -bult, -butt, -hund, -plant, -racka, 
-vål; sup-lull, -trant; trant, bet. 2. 

drank-kalv m.I a dreivvickåv Soll., 'kalv, uppfödd 
bl. a. med drank / calf, brought Up on distiller's 
wash'. 

drank-kar n.II drevkkär Våmh. (Bon.) 'kar, 
vari drank el. mäsk förvarades under jäsningen 
/ barrel, in which distiller's wash or mash was 
kept during fermenting process' (SAOB; ÖDB III 
521). Syn.: jäsningstunna; jäs-ståndfat, 
-tunna; mäskkar; tillsättnings-kar, 
-ståndfat, -tunna. 

drank-kärl n.Ia drå`vvkkråld Ve. 'kärl (tunna, 
kar o. d.), vari den efter brännvinsbränning ur-
kokta mäsken (el. drar] ken) förvarades / 
barrel etc., in which distiller's wash was kept 
after distilling-process'. (ÖDB III 530). Syn.: 
drank-ståndf at, -tena, -tina. 

drank-spisöl n.Ia dreevvicapimök Nås dra`vvk-
8pi88ök Mal. dra'vviespisatik Li. <dricka, berett 
av drank / drink, made from distiller's wash'. 
Syn.: dranköl. 

drank-ståndiat n.II dreevviestammfat Al `(större) 
kärl, tunna, vari den efter brännvinsbränning 
urkokta mäsken förvarades (för hushållsbruk)' 
(ÖDB III 530). Syn.: se drankkärl. 

drank-supa f. drasvvkalipa Flo. Nås 'soppa, till-
lagad av drank el. svagdricka, mjöl o. vatten, 
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ölsupa / soup, made from distiller's wash or 
small beer, flour and water' (Rz 97b). Jfr drank-
gröt, bet. 1. Syn.: drankvälling; dricks-
supan, -välling, -ölsoppa; ölsoppa; ölsupa; 
öl-ölsupa. 

drank-tena f.IVa dråsvuktena Ål `(mindre) lagg-
kärl, vari urkokt mäsk förvarades' (ÖDB III 
530). Syn.: se drankkärl. 

drank-tina f.IVa dra'vvkana Äpp. =föreg. 
drank-tunna f.IVa dretsvyktynna Jä. =föreg. 
drank-välling m. Ib dreyvkwellilvvg svÄlvd. 
'välling el. soppa, vari drank utgjorde ingre-
diens, ölsupa'. Syn.: se dranksupa. 

drank-öl n.Ia dra`vv1cl31.r Flo. `dricka, berett av 
drank / drink, made from distiller's wash'. 
Syn.: drankspisöl. 

drant m.Ia dran(n)t Rättv. (Bo.) (jfr trant m.; 
tranta v.) `trög o. lat man / slow, lazy man'. 

drase m.IV, se dråse. 
drasut m.Ia drasa't Ore Nås Tra. drasfc't Mal. 
(jfr dråse m., bet. 3) 'lång räkel / lanky fellow' 
(SAOB 1). Syn.: se bängel; dråse, bet. 3,m. fl. 

dravel m.Id drä'väk Bju. (jfr Hq.) 'dum, enfaldig 
person / stupid, simple person'. 

dravel n.Id dra'vväk Mal. `dumt, innehållslöst 
prat, struntprat / nonsense' (SAOB drafvel 2). 

dravel-ost m. Ja drrveku884 Älvd. (SAOB drafvel 
3; Aasen dravle) <av ostvassla kokad, välling-
liknande mesost (vanl. bestående av det skum, 
som bildades på den kokande vasslan) / gruel-
like whey-cheese' (jfr Liv. Älvd., s. 33; ÖBD III 
368). Syn.: frödmesost. 

dregel n. Id dri'guk Rättv. dre'ggsk drå'galr 
Leks. dre'ggälr Bju. drå'gäl: Ga. Nås. drä`gek ÖVd. 
'segflytande, slemmig spott el. saliv / viscous, 
slimy spittle or saliva' (äv. om  dregellilmande 
slem; SAOB:) o a int 18'5 ä'nn; ä e bäro dräsgek 
Tra. 'den (a: filmjölken) har inte blivit lång 
ännu; det är bara ett dregelliknande slem'. 

dregel-lapp m.Ia drrgällapp vMor. 
öMor. drg"gälf(k)app Soll. drirg8klapp Rättv. 
drå`gsklapp Leks. drä'gäkkapp Ål drå`gälelapp 
Ga. Nås drg`gekkapp ÖVd. 'haklapp / bib (for 
children)' (SAOB). Syn.: pork-, slapper-, 
släv-lapp; slabbat'', bet. 2. 

dregel-sträng m. Ib dre`ggskstränv Leks. drägäk-
strävy Nås lång, seg slimsa av dregel / long, 
viscous mass of mueus, dribble'. Syn.: degel-
sträng. 

dregla sv.v.l. drrglra Våmh. drrgäk drOgäl: 
vMor. drigå'l öMor. drrgäk vSoll. drii"gälr öSoll. 
drirgka Rättv. dregglta Bju. Mal. (pres. prat. 
sup. dregälr Mal.) drägka Dju. Ga. Nås drä'gka 

Flo. Tra. `ofrivilligt el. omedvetet låta saliv 
rinna ur mungiporna / dribble, slobber' (SAOB). 
Syn.: degla, bet. 1; släva, bet. 1. — &gr.: 
dra`gälrbutt m. Ga. 'dreglande man el. pojke / 
slobbering man or boy'; drirgskdä8 m. Rättv. 
'clets.'; drrgältkns m. Våmh. (Bon.), drärgykkät 
m. Rättv. `dets.'; drOgälrmåns m. Soll. `dets.'; 
dril`gälfpällä ra. Dju. <dets.'; drå`gäktassk m. Nås. 
1. `dots?. 2. 'klen karl / feeble, weak man'; 
drigälvådär n. öMor. 'regnväder / rainy weather' 
— Avi.: drrglra Våmh. (Bon.) dre`gglra Mal. f. 

'dreglande flicka / slobbering girl' Våmh. 
'kort regnskur / shower of ram' Mal. 

dreglig adj.I dregku Rättv. dreggku Bju. 
drå` gku Ga. Nås dräylku Mal. 1. 'nedsölad med 
dregel / slobbered-over, messy' (SAOB) allm. 
2. 'slö, liknöjd / listless, indifferent' Bju. Mal. 
8. 'bråkig, ohyfsad / noisy, unrnannerly' Ga. 

dret n. — m.II d:* n. Älvd. Våmh. vSoll. Ore-
drit m. Soll. drit m. n. Mor. Ve. Ors. dröt n. 
Mal. ÖVd.; obef. Rättv.—Äpp. (jfr. drit m. 
1. 'exkrementer, gödsel / excrement, manure' 
(SAOB) allm. m)kå drrted Älvd. 'skotta 
gödsel'; skräm i drrt n Älvd. 'skrämma honom, 
så att han får diarré'; då twå' tå'kår, 8ka trrdjen 
mukå dri't Ve. `då två talar, skall den tredje 
skotta gödsel' (till den, som lägger sig i samtal); 
tra`namp uppi dyrt Ve. 'trampa (uppe) i gödseln'; 
full i drrti öOrs. 'full av exkrementer' (t. ex. 
om ko); små'lrådrit Älvd. smånådrit Ors. 'små- 
kreatursgödsel'; 8w4`indrit Ors. 'svingödsel'. Jfr 
bar-, björn-, flug-, folk(s)-, häst-, katt-, 
ko-, mar-, småfågel-, troll-, trollkäring-, 
tuss-. Syn.: drit, bet. 1; dynga, bet. 1-2; 
lort, bet. 1; skit, bet. 1. 	2. <smuts / dirt' 
(jfr SAOB) allm. kwiess auti drrti Våmh. 
'trampa i smutsen'; stö't int dän i drrtim Soll. 
`stå inte där i (väg)smutsen!'; två"-åt: di dri'ttt 
Son. 'tvätta av dig smutsen!'; 	e any' drä`te 
Tra. `här är i högsta grad smutsigt'. Jfr nagel-. 
Syn.: skit, bet. 2. 3. 'skvaller, förtal, »obehag- 
ligheter» / malicious gossip, disagreeable things' 
allm. stia‘ 888 dri"ti Älvd. 'bära omkring skval-
ler'; 84 ä an up i dritr öMor. 'så blir man utsatt 
för skvallret'; hs`nn an 	se f4'-i» Vero drä't 
fä' ä Tra. <vad man gör, så får man bara försmäd-
ligt tilltal för det'. Syn.: drit, bet. 6; skit, 
bet. 5. 4. (senare ssgsled:) 'avfallsprodukter / 
waste-products' Soll. nå"vårdrit `spån efter 
borrning'. 5. (som förstärkande prefix:) nit' i du 
allt drrbrt å Våmh. (Bon.) 'nu förmår du allt 
ingenting!'; drrtredd Älvd. drrt-re'dd Våmh. 
(Bon.) <mycket rädd, ynkligt rädd'; drrtfrusin 
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vSoll. 'mycket frusen'; drå't (...,drå'tade) 	Mal. 
drå't lå'j Li. 'förfärligt elak'. Jfr död m., 
bet. 4. 

dreta f.V dri"ta öOrs. drå`ta Mal. 1. 'stycke 
format exkrement, lort / dung' Ors. .21a`jker 
drrtur öOrs. 'sådana där lortar'; tji`rdrita öOrs. 
`kolort'. Syn.: se dretkabbe, bet. 1. 2. 'diarré 
diarrhoea' Mal. Jfr ränn-. Syn.: dret-, innan-, 

sket-, skit-sjuka; ränn-dret, -dreta, -sketa; 
skota; spir(r)skiten; sprättdreta. 

drots sv.v.l. drrtå Älvd. Våmh. vMor. Soll. Ors. 
dritå' öMor. drr to Ore 	ta Mal. drä'tå Li. drettå 
Tra. 1. <smutsa ned / dirty, soir allm. du f4-1,24 
drrtå eå Älvd. `du får inte smutsa ned det'. 
Syn.: se dona, bet. 7. 2. 'gödsla / manure' Soll. 
drrtå å'krån 'gödsla åkern'. 3. (om färg:) 
'nyansera i mörkt / contain darker hues (about 
certain colour)' Våmh. (Bon.) öMor. 4. 'skvallra 
(om), skämma ut / gossip about, disgrace' 
Våmh. Mor. Ve. Tra. hann så't dfi' å drettå me 
Tra. 'vad sitter du o. för för skvaller?'. — 
drrtå si Soll. drrto se Oro 'smutsa ned sig / get 
dirty'. Syn.: dona, refl. bet. 4; tara refl. 
— Särsk. förb. (full:) dritå-fu'll di öMor. <smutsa 
ned dig totalt'; (ned:) 'smutsa ned' allm. 
nrdritåå Älvd. 'nedsmutsad'; nö' a du drettå-nå 
aj& ila se vi'da Tra. <nu har du smutsat ned 
skjortan så förfärligt'; (nedåt:) du ska int 
å'ut å dritå-nrda di nä Soll. `du får inte (gå) ut 
o. smutsa ned dig nu'. 

dret-aktig adj.I dri"takktuy nÄlvd. 	akktun 
vOrs. 'orenlig / dirty, messy'. Syn.: lortaktig; 
otäg, bet. 3. 

dret-anden m. Illa best. ack. drrt.Inndln Älvd. 
Våmh. (Bon.) drrtanndan Son. 'dålig ande-
dräkt / bad breath'; 4n a drrtannAn Älvd. 
'han har dålig andedräkt'. 

dret-arve m.IIIa drrtarry Älvd. drå`tarrve Li. 
'(frodigt växande) våtarv, Stellaria media / 
chickweed'. Jfr arve; dyng-, käll-, vattu-
arve. 

dret-borra f.V drrtbicru Soll. 1. 'hål i avträdes-
fjöl el. i säte, anv. som portativt avträde / hole 
in closet seat, or in chair used as portable closet'. 
Jfr lillb orr a, bet. 2. 2. <avträde / closet'. 

dret-borre m. Illa dritbå'rr (best. ack. dritbå'rran) 
öMor. 'smutsigt litet barn / dirty little child'. 
Syn.: se dret don; lortb orre. 

.dret-bracka LIVa drrtbra,kk Älvd. 'på ett el. 
annat sätt underhaltig mansperson / inferior 
fellow'. Jfr dret-djävul, -stövel. Syn.: 
bracka, bet. 2; dret-burk, bet. 2, -gärs, 
-kabbe, bet. 2. 

dret-brugga sv.v.1. drrbrugga Våmh. (Bon.) 
'göra en blandning av vatten samt latrin och 
sopor från gödselstaden / make a mixture of 
water, excrement and garbage' (CIDB I 365). 

dret-bråka f.IVa drrbråka Våmh. (Bon.) 'person, 
som i onödan ställde till bråk / person who made 
unnecessary trouble'. 

dret-burk m.Ib drå'tbarrk Mal. 1. 'fjärtande 
man / man breaking wind'. Syn.: dr et - m j ä r d, 
bet. 1, -stock, bet. 2, -säck, bet. 1; dyng-
konung; fes-burk, -järv, bet. 2. 2. 'under-
haltig person, struntkarl / sorry fellow, milksop'. 
Syn.: se dretbracka. 

dret-bytta f.IVa drrtbytt Älvd. 'bytta, i vilken 
hästgödsel, blandad med vatten, gavs åt korna / 
tub, in which a mixture of horse-manure and 
water was given to cows'. Syn.: hästdyng-
bytta. 

dret-bänk m.Ib dri"tbevvk Ve. `gödselränna i 
fähus / manure-gutter in cow-house' (e5DB III 
234). Jfr rötem, bet. 2. Syn.: dret- ränna, 
-väg, bet. 3; dyng-rad, -ränna; ho, bet. 5; 
mock-ränna, -väg; rad f. n., bet. 4; stig", 
bet. 3. 

dretbänk-stock m.Ib dri"tbevkstukk Ve. 'stock i 
fähusgolvet mellan båsen o. gödselrännan / log 
in floor of cow-house between stalls and manure-
gutter' (03DB III 233). Syn.: se bäddstock. 

dret-djävul m. I d drö'tdjå'vil Mal. dråstdjåvel öVd. 
'föraktlig mansperson / contemptible fellow'. 
Jfr dretbracka. 

dret-don n.Ia dri"dfen Våmh. 'smutsig individ, 
lortgris / dirty, messy person, dirty little child'; 
(äv. koll.:) uka drrchl'un Priö Våmh. 'sådana 
smutsgrisar ni äro'. Syn.: dret-borre, -gris, 
-kvant, -otäg; lortborre. 

dret-fall n. la dri" tf oll Älvd. drå' tf all Tra. 'avstånd 
från grenen till marken / distance from crotch 
to ground'; an cedd å la'vvt drå'tfall, an-då' 
Tra. 'han hade långa ben, den där (mannen)'. 
Syn.: dyng-, lort-, skit-fall; fall, bet. 7. 

dret-fluga f.V drrflrika Våmh. drä`tfkuggu Tra. 
'gulbrun fluga, som höll till i spilning / golden-
brown fly, usually to be found on manure'. 
Syn.: dyngfluga. 

dret-fågel m. Id drffil'yål öMor. 'gråsparv, Pas. 
ser / house-sparrow'. Syn.: dretoxe; grå-
fågel, -köla, -sparv(e), -spinke, -tjuv. 

dret-gata f. V drrgåtå sVåmh. 'smutsig, dyig väg 
(genom by) / dirty, muddy lane (through vil-
lage)'. Syn.: dretväg, bet. 1. 

dret-glugg m.Ib drrtylrugy Älvd. drrglugg öOrs. 
`gödselglugg / manure-opening' (C$DB III 236). 
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Syn.: dyng-, fähus-, lort-glugg; glugg, 
bet. 2; glygg, bet. 2. 

dret-gris m.Ia drrtgrajs Älvd. dregrais öOrs. 
drä'tgris Tra. `orenlig individ, smutsgris'. Syn.: 
se dretdon. 

dret-grissling m.Ib 	 Ors. 'en myr- 
växt / a bog plant'. Syn.: dyknytling. 

dret-grop f.Ia drrtgröp Soll. drg`tgröp. Li. <grop, 
vanligen grävd vid förstukvisten, där sopor o. 
pissbyttans innehåll tömdes o. där man ibland 
förrättade naturbehov / hole usually dug in 
ground near front-door for garbage and excre-
ment'. Jfr bossdynga; dynga, bet. 4. Syn.: 
dyng-, sopen-grav; dynggrop, bet. 1; piss-, 
sopen-grop; röthål. 

dret-gräs n.II dri"tgrås vMor. '(olika arter av) 
molla, svinmolla; Atriplex- o. Chenopodium-
arter / (different species of) goosefoot'. Syn.: 
dret-karl, bet. 2, -malla, -myll; dyng-karl, 
bet. 2, -malder, -malla, -mallra, -mull, -stör, 
-toppa; malderu; malla"; mall-, mallgräs-
blomma; mulle; mullkarl; mylle. 

dret-gylta LIVa drrdjillta Ors. drå`tdjö'llta Mal. 
<osnygg kvinna / slovenly woman'. Syn.: 
dret-koka, bet. 2, -säck, bet. 2. 

dret-gärs m. Ja drttglas Mal. 'mindervärdig, 
simpel person, ynkrygg, stackare / inferior per-
son, milksop, weakling'. Syn.: se bracka, bet. 2; 
dretbracka. 

dret-holk m.Ib drrtokk Älvd. drå`theikk Tra. 
1. 'latrinkärl i form av gammal tunna el. stånd-
fat / latrine-tank in the form of an old barrel or 
ståndf at' Tra. 2. 'osnygg karl el. pojke / 
slovenly, untidy man or boy' Älvd. Syn.: 
dretkarl. 

dret-hål n.II dr-ethök Tra. 'dypöl, grop med 
smutsigt vatten / dirty puddle of water'. Jfr 
lok m., bet. 1, etc. Jfr dyputt. Syn.: dret-
lok, -lök, -putt, -pöl; dyng-hål, bet. 1, -lok. 

dretig adj.I drrtug nÄlvd. drrtein Våmh. drrtgn 
Våmh. (Bon.) drrtun vMor. Ve. Soll. Ors. 
dritu'rin öMor. drrten vSoll. drrtug Ore dråstu — 
dm' ttu öVd. 1. 'smutsig / dirty' allm. drrtun i 
ö`gum vMor. dri"tun i 8`gurna Ors. drettu i 
tfugem Tra. 'smutsig i ansiktet'; dri"tut i väVim 
Soll. 'smutsigt på vägen'; gråelritu'n öMor. 
'smutsgrå'. Syn.: lortig. 2. drettu i tnennam 
Tra. 'elak (giftig) i sitt tal / spiteful, malicious 
(of speech)'. 

dret-kabbe m. Illa drrkabb Våmh. drrtkabb 
vSoll. drö'tkabbe Tra. 1. 'sammanhängande, 
(cylindriskt) stycke exkrementer / (cylinder-
shaped) elod of excrement' allm. Syn.: dreta f., 

bet. 1; dretlort, bet. 1; dyngkabbe, bet. 1; 
kabbe, bet. 7; lortkabbe, bet. 1. 2. 'moraliskt 
mindervärdig person, skit / morally inferior 
person, rotter' vSoll. Syn.: se bracka, bet. 2; 
dret-bracka, -lort, bet. 2. 

dret-karl m.I a drrtkall svMor. drrkall Ors. 1. 
'orenlig man / slovenly man' Ors. Syn.: dret-
holk, bet. 2. 2. 'molla, Chenopodium album' 
svMor. Syn.: se dretgräs. 

dret-klen adj.I dri'ttleirrn Älvd. 'som har diarré 
/ with diarrhoea'. Jfr buss", bet. 2. Syn.: 
dret-, innan-, liv-, mag-sjuk; in.nanklen; 
löslivad. 

dret-kläde n. III (I) pl. drrklå'd Ors. drå`tkIrCeer Li. 
'smutskläder / dirty elothes'. Syn.: lort-
kläde. 

dret-knepa LIVa drrttknrp Älvd. drrttknrpa 
Våmh. (Bon.) dri"tkap Soll. <stelnad klump 
av exkrementer / hardened exerement' (t. ex. 
i byxorna på småpojkar el. på låren och under 
magen på hästar o. kor). Jfr dyng - b j äll a, 
-hasse. Syn.: dret-knota, -tall; dyng-, lort-
knart; knavle, bet. 5; kuck, bet. 1; tall". 

dret-knota f.IVa drrienöta öOrs. =föreg. 
dret-koka LIVa drrtkfisk Älvd. drrköka Ors. 
1. 'stelnad el. frusen gödselkoka / hardened or 
frozen clod of manure' allm. 2. 'osnygg kvinna / 
slovenly woman' Ors. Syn.: dret -gylta, 
-ludda, -otäga, -säck, bet. 2; lortpaska. 

dret-koppen m.IIIa best. ack. dritku'ppan öMor. 
(i gåta:) `byxbaken / seat of pair of trousers'; 
dra dritku'ppan uppivir fiåtransbeekk 'dra byx-
baken upp över stjärten'. Syn.: feskoppen. 

dret-kravel m. I a drrtkravel Ve. (jfr kravel m., 
bet. 3) 'skvalleraktig person, angivare / gossiping 
person, informer'. Syn.: dretmjärd, bet. 2. 

dret-krok m.Ib drrtkrizuk Älvd. 1. `träkrok, 
med vilken gödselstacken revs ned, då den 
blivit alltför hög / wooden hook med for pulling 
down manure from dunghill'. 2. `träkrok, fäst 
medelst vidjebindslen i skakelslån o. häktad i 
vagnsgaveln / wooden hook, fastened with 
withes to the cross-bar of the shafts and hooked 
on to the front of a cart'. 

dret-kvant m. Ja drrtkiistt Älvd. drrkicatt Våmh. 
dt-P/cm:dt Ors. 'osnygg individ, smutsgris / 
slovenly person'. Syn.: se dretdon. 

dret-kya f.IVa drrtjga Ore 'för året anv. o. alltså 
gödslad kreatursfålla i fäbodställe / cattlefold 
on shieling, used the same year and therefore 
manured' (05DB I 146). 

dret-käring f.Ib dri`ttkeli'vvg nÄlvd. drrkdri'vvg 
vÄlvd. drrtjärivg Våmh. drrtkeltivg vMor. 
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drr(t)kelivg öMor. driValivg Ors. `skvallerkäring 
/ scandal-monger'. 

dret-ledska f.IVa drå`tlesska Mal. drå`tleijska öVd. 
`mycket elak kvinna / extremely malicious 
woman'. 

dret-let m. II dri"lrit Våmh. (Bon.) driVrit vMor. 
drg`tlititt Mal. drå`tle'tt Li. 1. `smutsgrå färg på 
kläder / dirty-grey colour (of clothes)' allm. 2. 
`person, som var smutsig i ansiktet / person 
with a dirty face'. 

dret-lok m.Ib drrtlrfisle Älvd. driskiiuk Våmh. 
dritlö'k öMor. drrlök Ore drg'tlölk Li. `smutsig 
vattenpöl / dirty puddle of water' (äv. om  t. ex. 
på golv utspillt vatten). Syn.: se drethål. 

dret-lort m.Ia drrtkurrt Älvd. drPtIrört Soll. 
drinorrt öOrs. drå'tlott öVd. 1. `samman-
hängande stycke människoexkrementer / clod 
of human excrement' allm. Syn.: se dret-
kabbe, bet. 1. 2. 'moraliskt mindervärdig 
manlig individ / morally inferior man' Soll. 
3. `(nedsättande om) ej fullvuxen pojke / (dero-
gatory for) adolescent boy' öVd. 

dret-ludda f.IVa dri"tkudd Älvd. 'snuskig kvin-
na/ dirty, slovenly woman'. Syn.: se dretk oka, 
bet. 2; lortpaska. 

dret-läma f.IVa dri"tirclm(a) Soll. (jfr läma f.) 
<icke stelnad hög av exkrement / soft heap of 
excrement'. Jfr r u g a; ruka. 

dret-läv m.Ia drinTiv Våmh. 'enfaldig, strunt-
viktig man / foolish, self-important man'. — 
Avla dri"lråvas v. pass. Våmh. (Bon.) `bete sig 
dumt el. fånigt / behave very foolishly'; dri"-
Zråvun adj. Våmh. 1. 'mycket enfaldig / very 
foolish'. 2. <överdrivet hövlig, fjäskande / 
over-polite, fawning'. 

dret-löda f.IVa drPtirgöö Älvd. dri"kgöcla Våmh. 
dri"tköd(a) Soll. drå'tlela Tra. `(formad) klump 
av exkrement / clod of excrement'. 

dret-lök m.Ib 	 Ors. `smutsig 
vattenpuss / dirty puddle of water'. Syn.: se 
drethål. 

dret-malla f.IVa dri"tmoll(a) vMor. Soll. `(olika 
arter av) molla, svinmolla; Atriplex- o. Cheno-
podium-arter / (different species of) goosefoot'. 
Syn.: se dretgräs. 

dret-mjärd m.Ia dri"tmfåd Ve. 1. 'person, som 
ofta släppte väder / person who often broke 
wind'. Syn.: se dretburk, bet. 1. 2. 'skvaller-
aktig person, skvallerbytta / gossiping person'. 
Syn.: dretkravel. 

dret-myll m.Ia drPmylld Våmh. =dretmalla 
(jfr Lyttkens 1150 ff.: - mill; C,DB I 303). 

dret- ord n. la drå`tök Mal. öVd. 'försmädligt ord / 

sneering, deriding word'. Syn.: flep-, get-, 
glopp-, kläck-, sket-ord; getben. 

dret-otäg m.I c drrtilytåg Älvd. 'gm osnygghet 
motbjudande man el. pojke / man or boy, 
repugnant because of slovenliness'. Syn.: se 
dretdon. 

dret-otäga f.IVa dri"otåga Ors. `smutsigt kvinn-
folk / slovenly woman'. Syn.: se dretkoka, 
bet. 2. 

dret-oxe m. Illa dritu'kles öMor. `gråsparv, Pas-
ser / house-sparrow'. Syn.: se dret fågel. 

dret-pinne m.IIIa drg'tpinn Li. 'pinne, stucken 
igenom armstöden framtill på dretstol för att 
hindra barnet att falla ur stolen / stick pushed 
through arms of dr et stol at the front to 
prevent child filning out' (jfr ISDB III 214). 
Jfr före-kävel, -pinne, bet. 1. 

dret-post m.Ia drItpö'st öMor. 'skvaller, förtal / 
gossip, slander'; så kumm o fåll inn i dritpöstti 
så 'så kommer hon väl riktigt in i skvallerkrö-
nikan'. 

dret-putt m.Ia drrtpiistt Älvd. dri`pett Ors. 
'smutsig vattenpuss, dypöl / dirty, muddy 
puddle of water'. Syn.: se dret-hål, -pöl. 

dret-pöl m.Ia dri"pid öOrs. = föreg. 
dret-rann n.- f. la dri"trgtnncl Våmh. `liten, men 
svåröverkomlig bäck från (till el. mellan) 
myr(ar) / small brook, difficult to cross, from 
one bog to another'. Jfr rand f.; rann n.- f. 

dret-rot f.VI dri"tröt (pl. -ratår) vMor. Soll. 
`blodrot, Potentilla / blood-root' (Lyttkens 823: 
dritrot). Syn.: se blodrot o. följ. 

dret-rota f.IVa dri"träst (pl. -rastur). Älvd. = 
föreg. 

dret-rum n.Ia dri'tröm Ve. 'del av stallet, i 
vilken hästen vistades / part of stable in which 
horse was kept' (ÖDB I 269; III 228). Syn.: 
dret-, dyng-stall; häst-rum, -stall; kätte, 
bet. 2; stall, bet. 1. 

dret-räka f.V dri"trekå' Älvd. dri"reka Våmh. 
'skovel, som användes, då gödsel skottades ut 
ur såväl stallet som fähuset / shovel, used to 
clear manure from stable and cow-house' (03DB I 
284). Jfr skoräka, bet. 1; skoskovel. Syn.: 
dyng-räka, -skovel; fähusräka. 

dret-ränna f.IVa drl'rånna Oro 'gödselränna i 
fähus / manure-gutter in cow-house' (431DB III 
234). Syn.: se dretbänk. 

dret-ränta f. IVa dri"trånnt Soll. 1. 'långt följe 
av lortiga ungar / long row of dirty children'. 
2. 'ett slags långdans, förekommande vid mid-
sommar- el. bröllopsdans / a kind of long-dance, 
occurring at midsiunmer or at weddings'. 
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dret-sjuk adj.I dri`aajftsk Älvd. drPtaja Soll. 
dråstfök Mal. 1. 'som har behov att göra sitt 
tarv / needing to ease nature' sMal. Syn.: 
nödig, bet. 3. 2. 'som lider av diarre / suffering 
from diarrhoea' Älvd. Soll. Syn.: se dretklen. 

diet-sjuka f.IVa dri'mjask(a) Älvd. dri'sjöka 
Ors. drg`tfölca Mal. 'cliarr6 / diarrhoea'. Syn.: 
se dreta, bet. 2. 

dret-skata f.V dri"alcatu Våmh. (Bon.) 'snöskata, 
björktrast, Turdus pilaris / fieldfare'. Jfr dret-
skvata. Syn.: dret-, lort-, sket-trast; snö-
skata. 

dret-skatknipe m. Illa dri"alcatukna'jp Våmh. 
(Bon.) 'knipand, Clangula / golden-eye, garrot'. 

Syn.: knip, bet. 1; knipa'; knipe, bet. 1; 
skatknipe. 

dret-skvata f.V dri"akwatai Våmh. (jfr skvata 
v.) 'gråaktig fågel med skrattande läte, (möjl.) 
snöskata / greyish bird with laughing cry or eau, 
(possibly) fieldfare'. Jfr dre tskat a. 

dret-skörd f.Ia 	 öMor. (jfr skörd") 
<sumpig ängsslog av sämsta slag / marshy 
meadowland of the worst kind'. 

dret-slarva f.IVa drit.21a'rrva öMor. dri"tilarrv(a) 
Ve. Soll. 1. 'blöja, bestående av långt tygstycke, 
som lindades omkring barnet upp till .midjan 
strax utanpå broken / napkin wrapped round 
child as far as the waist, over brok' öMor. Ve. 
Jfr blöja, bet. 1; dret-slätt, -trasa; slarva, 
bet. 2. 2. 'skurtrasa / scouring-cloth' Soll. 
Syn.: golv-, skur-slarva. 

dretslig adj. I dri`121in sÄlvd. 'orenlig / unclean, 
slovenly' (Fr. dritligr). 

dret-slätt m.Ia drCtllätt Soll. 'till barnlindan 
hörande blöja / baby's napkin'. Jfr slätt m. 

dret-sopp m.Ia dri"taåpp vMor. 'ful, slemmig 
svamp / ugly, slimy fun.gus'. 

dret-stack m.Ib dri"tatakk dri'ttstakk Älvd. 
dri"atakk Våmh. 'gödselstack / manure-heap'. 

dret-stall n.Ia dri'ttstoll Älvd. dri' tatåll 
atåll vMor. 	öMor. 	stall Ors. Oro <del 
av stallet, där hästen vistades' (ÖDB I 269; III 
228). Jfr höstall. Syn.: se dretrum.— Ssg.: 
dri`ttatolladörä'r f. pl. Älvd. 'den lägre av stal-
lets båda dörrar, avs. för hästen / the lower of 
the two doors of the stable, intended for the 
horse'. 

dret-sticka f.IVa drö'tstikka Mal. drg'tstekka Li. 
'trästicka, medelst vilken man rengjorde anal- 
öppningen efter avföring / wooden stick, used 
for wiping clean the anus after evacuation of 
the bowels'. Syn.: lort-, röv-sticka. 

dret-stock m.Ib drö'tstakk Mal. Li. 1. 'stock, på  

dret-unge 

vilken man under arbete ute i skogen förrättade 
sitt tarv o. som senare transporterades hem till 
gården för att öka gödseln / log, on which people 
working in the forest eased nature and which 
was later taken back to the farm to add to the 
dung-heap' Mal. Li. Jfr drita v., bet. 1. Syn.: 
dyngkabbe, bet. 2. 2. 'person, som ofta 
släppte väder / person who often broke wind' 
Mal. Syn.: se dretburk, bet. 1. 

dret-stol m.Ia dri"tatök Ve. drå`tatölr Äpp. Mal. 
ÖVd. 'med hål i sitsen försedd stol, i vilken 
småbarn placerades / chair with hole in sent, 
used as portable closet for small children' (jfr 
ÖDB III 214). Syn.: se borrstol. 

dret-stövel m. Id dri'tstifvy'l Älvd. drhativi'l 
öMor. dri"tatyvil Soll. drå`tatövvält Mal. drå`tstövelr 
Li. 'grovt skällsord till man, ungefär skitstövel / 
strong term of abuse for man'. Jfr dretbrack a. 

dret-svala f. V dri"aula Ors. `(ladu)svala / (barn-) 
swallow'. 

dret-så m.Va drraå Våmh. (Bon.) 'utmönstrad 
vattenså, anv. till avträde / discarded water-
bucket, used in closet'. 

dret-säck m.Ib drg'tattkk Mal. Li. 1. <person, 
som ofta släppte väder' Mal. Li. Syn.: se dret-
burk, bet. 1. 2. 'osnygg, snuskig kvinna / 
slovenly woman' Li. Syn.: dret -gylta, -koka, 
bet. 2. 

dret-tall m.Ia 	Våmh. (Bon.) (jfr tall') 
'stelnad klump av exkrement / hardened excre- 
ment'; 	a dfri"tall4 unndä kvi"dcm <kalven 
har exkrementklumpar under buken'. Syn.: 
se dretknepa. 

dret-trasa f.V dri"traaa' öOrs. <del av linda för 
spädbarn, blöja / baby's napkin'. Jfr dret-
slarva, bet. 1. Syn.: se blöja, bet. 1. 

dret-trast m.Ia drg`ttraaat Li. 'snöskata, björk-
trast, Turdus pilaris / fieldfare'. Syn.: se dret-
skata. 

dret-tryg m.Ic dri`ttrKtvg Älvd. (jfr tryg, bet. 2) 
<medlem av hushållet, som skickades att utföra 
de obehagligaste arbetena på gården / meMber 
of household, sent to perform the most unplea-
sant taska on the farm'. Syn.: se dragfant. 

dret-två sv.v. 3. dri`ttwa Älvd. dri"ttvå Soll. 
drö'ttvå Mal. ÖVd. `smutstvätta, tvätta så att 
det tvättade blir grått, ej helt rent / wash 
clothes without getting them properly clean'. 
Syn.: dret-tvätta; lort-två, -tvätta. 

dret-tvätta sv. v. 1. dri"twett(a) Ve. =föreg. 
dret-unge m.IIIa drikovg Våmh. dritu'vvg öMor. 
dri"tuvvg Soll. drg‘tonndje ÖVd. 1. `orenligt 
barn / dirty child' allm. Syn.: lortunge, bet. 1. 
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2. 'olydigt, besvärligt barn / disobedient, tire-
some child allm.. Syn.: lortunge, bet. 2. 

dret-varg m.Ib drrwarrg Våmh. (Bon.) 'barn, 
som lämnade sin träck på olämpligt ställe / 
child, who left its excrement in an unsuitable 
place'. Syn.: dretände; sket-ruk, -våk, 
bet. 4. 

dret-våk m.Ib dritvå'k öMor. (bi)vråk (Pemis)'. 
Syn.: kven-, sket-hök; sketvåk, bet. 1. 

dret-väg m.II drrtweg Älvd. Våmh. vMor. 
dritve'g öMor. drrtveg Soll. dirrweg Ors. 1. 
'smutsig väg / dirty road' Älvd. Soll. Syn.: 
dretgata. 2. 'avlång smutsfläck / oval patch 
of dirt' Älvd. 3. 'gödselränna i fähus / manure-
gutter in cow-house' (ÖDB III 232) allm. Syn.: 
se dretbänk. 

dretväg(s)-stock m.Ib drrtwegsstukk vMor. drit-
ve'gsstukk öMor. drrtvegstukk Soll. 'stock i fähus-
golvet mellan båsen o. gödselrännan / log in floor 
of cow-house between stalls and manure-gutter' 
(ÖDB III 233). Syn.: bädd-, bänk-, dret-
bänk-, rad-stock; teln f., bet. 4. 

dretvägs-teln f. Ja drrtwegstinn Våmh. 'golv-
tilja, hörande till gödselrännan i fähus / floor-
board, belonging to manure-gutter of cow-
house' (jfr ÖDB III 234). Syn.: moekteln. 

dret-vända sv.v. 3. - 1. dritvännd öMor. drrt-
vännd Soll. 'vända med avigsidan uppåt, sedan 
rätsidan blivit smutsig / tum wrong side up, 
when right side had become dirty' (ÖDB III 
331); du ska dritvä'nnd dit'tjän öMor. 'du skall 
vända upp dukens renare sida'. 

dret-årta f.IVa dre'tatta Li. 'vigg, Aythya fuli-
gula'. 

dret-ände m.IIIa drrtänncl Soll. drränndä Ore 
'barn, som lämnar sin träck på olämpligt ställe'. 
Syn.: se dretvarg. 

dret-ärja f.IVa drrterr Älvd. `räfsliknande red-
skap el. hacka med flera klor, anv. vid gödsel-
spridning / rake-like implement or pickaxe with 
several prongs, used in spreading manure'. Jfr 
dyng-grava, -hacka. Syn.: dyng-harka, 
-harpa, bet. 1, -härv. 

dretört-blomma m.IIIa dri"tötbkjöm vSoll. 'blod-
rot, Potentilla'. Syn.: se blodrot. 

dretört-rot f. VI drrtötröt vSoll. =föreg. 
drev n.Ia driv Älvd. Mor. Ve. Ors. (best. dat. 
drrve vMor.) drev Soll. NeSi. Vd. 1. 'förföl-
jande av villebråd / pursuit of game, drive, 
battue' (SAOB dref 1 cp; d) allm. hA"rdclrev 
Rättv. (Bo.) `hardrev'. 2. `snöyra / whirling snow' 
(SAOB dref 3 b) Mal. öVd. Jfr snö-. 3. 'tätnings-
medel mellan väggstockar / packing-material 
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between logs of wall' (SAOB dref 8) Älvd. Mor. 
Soll. Leks. Tra. 4. 'drivhjul i klocka el. ur / cog-
wheel in dock or watch' (SAOB dref 9; CIBD II 
125) Mor. Syn.: drevhjul. 5. <kil (t. ex. i fot 
till bobinställ) / wedge (e.g. in foot of bobbin-
support)' Älvd. 6. (pl.:) `födslovärk(ar) / 
labour pains (of childbirth)' Tra. o add sta'rrk 
dre'y 'hon hade starka födslovärkar'. Syn.: 
hjälpor; rid, bet. 2; sveda; svida, bet. 2; 
svidning, bet. 2. 

dreva f. V drrvu vMor. (jfr driva LIV - V) 'av 
vinden hopad snö el. sand / snow- or sand-drift'. 
Jfr snö-. Syn.: drevj a, bet. 1; driva. 

drev-hake m.IV drisvatji1  Älvd. dre'vhäks Mal. 
`hakformigt järn, som inslogs i golvbjälke (som 
stöd) för att sammantvinga golvtiljor /hook-like 
piece of iron (clamp), hammered into floor-beam 
(as a support) to force floor-boards together' (jfr 
SAOB drefhake). Syn.: golvhake. 

drev-hjul n.Ia dri'vjölt nvMor. 'drivhjul (kugg-
hjul) i klocka / cog-wheel in dock'. Syn.: se 
drev, bet. 4. 

drevja f.IVa drisva Älvd. Våmh. Ors. drivjd 
öMor. drrvja vSoll. drrvi Soll. dri'vja Ore 
drrvja Rättv. dri'vvja -drei'vvja Leks. drä'vvja 
Jä. drösvvja Äpp. dre'vvja Mal. dre'vja öVd. 
(SAOB drifja, under drifva sbst.). 1. 'driva / 
drift'; lo'ltv, låg i dre'vvjsr pi B`gom å om Mal. 
'smutsen låg i drivor i ansiktet på honom'; 
sa`nnddriva Ors. 'driva av sand, sandbank'. 
Jfr snö-. Syn.: dreva; driva. 2. 'tunt lager 
av kol, som fatats ut / thin layer of charcoal, 
removed from charring-stack in a fat (sort of 
container)' (ÖDB I 523) Son. Jfr hop, bet. 1. 
Syn.: kolbädda, bet. 2; rufsa, bet. 2. 3. (över-
fört:) 'hop, skara / crowd' öMor. o ad je stftro 
drivjö' min kri`ppum 'hon hade en stor skara av 
barn'. Jfr avät; bråte, bet. 6; hop, bet. 2. - 
Avi.: dre'vvju adj. Mal. 'som täckes av drivor / 
covered by drifts'. 

drevjel m. Id dre'vjil Tra. 'stor o. lång spik / big, 
long nail'. Syn.: drevling, bet. 1; räkling, 
bet. 1. 

drev-järn n.Ia dri'vjann vOrs. 'kilformat redskap, 
varmed drev fördes in i springor / caulking-iron' 
(SAOB drefjärn 2). 

drev-kil m. la dri"vtjik -dre"tjik Rättv. (Bo.) 
'kil, any. vid hopdrivning av tiljorna i ett golv 

/ wedge, used when forcing floor-boards together' . 
'karl el. pojke, som måste drivas till arbete, 

trög person, odåga / slow, lazy man or boy, 
who had to be foreed to work'. 

drev-led f.Ia dre'vle Mal. dresvläj Li. 1. 'väg- 
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sträcka som lätt yr igen / road which was often 
blocked by snow' Mal. 2. 'långsträckt förhöj-
ning av sammanblåst snö / long drift of snow' 
Mal. Li. 

drevling m.Ib drevkivvg Älvd. dri'vlivg Ors. 
drä'vkiv Leks. 1. 'spik på 6 tum el. mera / nail, 
six inches long or more' (SAOB drefling 1) 
allm. Jfr spik', bet. 1. Syn.: drevjel; räkling, 
bet. 1. 2. 'stort föremål el. stor person / large 
object or person' Älvd. Ors. 

drevna sv.v. 1. dri'mmna dri'mmn4 Ors. (jfr 
driva, bet. 14; Torp drevna, drimna; Rz 97b 
drimn, VII drimna, Burträsk drämna, Multrå 
drömna) 'få el. känna svindel, hisna / feel dizzy, 
giddy'; i wi// så dri'mmn4 'jag får så lätt svindel'; 
lifft-vt kri'ppen ss å'gt, an dri'mnzner 'lyft inte 
barnet så högt, det hisnar'. Syn.: driva, bet. 
14. 

drev-snö m.Va dri`f/sniffe Älvd. dri,"vsnä öOrs. 
drå`vsnja Leks. drå`vsnri Mal. drå`vsnjd ÖVd. 
'drivsnö / drifting snow' (SAOB); ä takkan 
drå`vsnjö, ts`rran Leks. 'det är sådan där torr 
drivsnö'. 

drev-såg f.Ic dri`vslig (best. -scije) nvMor. (jfr 
drev, bet. 4) 'ett slags fil, anv. vid uppfilning 
av kuggar i ett drevhjul till klocka / a file 
used for filing the cogs of the cog-wheel (drev-
hjul) of a dock or watch'. 

dricka n. IV dri'kka OvSi. (best. dri'kka) Älvd.) 
dri'kka vRättv. drekka Rättv.(Bi.) Bju. (best. 
drekkanä) Dju. Ga. (best. drekkae) ÖVd. 
dri'kka drekka (best. dri'kkanä ••••• dre`kkanä) 
Leks. drekka Ål drtrkka (best. -obest.) Flo. 
Nås. Jä. (best. drtr kkanä) Äpp. drer kka ,,,drti` k-
kan Mal. 1. 'maltdryck / malt-beer' (SAOB 2; 
ÖDB III 503 ff.); ttilrilraj, Q'nn 4m i NO dri'kka 
kwö'r Våmh. (Bon.) 'tralala, ännu ha vi litet 
dricka kvar!'; ta'kk fsr bu'llv, å dri`kkan,ä Leks. 
'tack för bullen o. drickat!'; jr dri'kka Leks. 
(Silj.) 'brygga dricka'; lli'kkta drtrkka ska i' 
feers Jä. 'sådant dricka skola ni (eg. skolen I) 
brygga också'; wå`rakudrikkad Älvd. 'dricka, 
som anv. under vårarbetet'; bru'llopsdrikka 
Våmh. djtrasbosdrikk Soll. 'till bröllop bryggt 
dricka'; du`bbäkdrikka Våmh. 'dricka med dub-
belt så mycket malt som vanligt'; jöVdrikka 
öMor. 'dricka, bryggt till julen'; göddrikka Ors. 
'särskilt välbryggt dricka'; mi"ssmå'sdrikk Soll. 
mirssmosdräkka Jä. 'till midsommaren bryggt 
dricka'; bä'söksdrikka Rättv. 'till barnsöl bryggt 
dricka'; sltrttärdrikka Leks. (Silj.) .21ättärdräkka 
Äpp. 'dricka, avsett att användas under slåtter-
tiden'; grävölredräkka Jä. 'till gravöl bryggt 

dricka'. Jfr enbärs-, halm-, pors-, söt-, 
varm-. 2. 'så stor kvantitet dricka, som brygg-
des i en omgång / the amount of malt-beer that 
could be brewed in one go' Rättv. ma'1(1)t tä e'tt 
dri'kka `malt till en omgång dricka'; jä jö`k 
två' dri`kkansr ti sa`mm vrku 'jag bryggde två 
omgångar dricka i samma vecka'. 3. 'dryck, 
given åt kreatur, särsk. åt kalvar / drink given 
to cattle, especially to calves' (ÖDB I 292) 
Våmh. Leks. Jä. Jfr brädsel-lag; kalv-, 
mjöl-. Syn.: dricke; dryck, bet. 1; dränke, 
bet. 1. 

dricka st. v. dri'kk(a) OvSi. dreskka Leks. 
dri'kka drekka Rättv. drekka Dju. Bju. Ga. 
ÖVd. drekka Al drtrkka Mock.-Mal., tema 
LD II 223 (obs. imperf. drakk drekk Ors.) 
'släcka törsten med dryck / to drink' (SAOB 1); 
wän drs'kk do Ore 'vad drack du?'. — 
drik mestt4n sig Älvd. drikk si rnättan svMor. 
'dricka sig otörstig / quench one's thirst'. — 
Särsk. förb. (bortur:) jä (h)a drskk-byt)' 
mjs'Irtja Jä. 'jag har druckit ur möjlken'; (p. 
pret.:) bsitYdruttjen Äpp. `urdrucken'; (i:) du 
är drikk-i' iirit åv mjö'k Älvd. 'du skall dricka 
litet mjölk'; (ihjäl:) je fekk tri' gi`tter ih,ä`lrdrst-
tjin me pe'ss Tra. 'tre getter drucko ihjäl sig för 
mig på urin'; (om:) dvm dri'kk å dri'kk å drikk-
o'mm jan Leks. 'de dricka ideligen, ideligen'; 
(upp-äter:) ka'sstje an få drekk-sppat ä Li. 
'kanske han får igen det (onda, han gjort)'; 
(utav:) dräkk-tå' Nås 'dricka av »rågen* på 
en skål el. kopp'; dräkk-tå' isnna ä fr-yvy (el. 
får-'vy) Mal. 'drick av, innan det flödar (eg. 
flyr el. far) över!'; (ur:) drikk-i'r bi' ttun öMor. 
'dricka ur hela byttan'; (uti:) an drekk-ti se 
s'llt-v, kan få tä'g i Tra. <han dricker allt, han 
kan få tag i'; (utur:) drekk-tä drekkae Tra. 
'dricka ur drickat'. — Avi.: vcettuclräkkiv f. 
(el. dräkkan va'ttv) Mal. `vattendrickande / 
drinking water'. 

drickan n.Ia, se dricka n. 
dricke n. III dri`ttjä öMor. drerttj vSoll. (jfr Aas. 
drikke, under drikkan; V11 dricke) 'dryck, given 
åt kreatur, särsk. åt kalvar' (ÖDB I 292). Syn.: 
se dricka, bet. 3. 

drickelse n.Ia dri`kkels Älvd. drs`ttjsla Rättv. (jfr 
Lev. Älvdalsm., s. 38 not 1) 'ngt att dricka / 
sthg to drink' (SAOB). — Ssg: dru`ttjslsglrås n. 
Rättv. 'dricksglas / drinking-glass'. 

drickes-vara f.V dre`kksväru Ga.; pl. dri`kksvärur 
Ors. drekkesvärur Bju. drtiVeksvärua Mal. 'spiri-
tuosa / spirits, liquor'. 

dricks-bunk m. Ib dri'kkabzovk Älvd. dri`kks- 
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buk Leks. (Silj.) drekksbuyvk Ål 'större lagg-
kärl på fötter, försett med avtappningshål o. 
avs. för brygd / large barrel on feet, with tap, 
used for brewing' (ÖDB III 509; Liv. Älvd., s. 
90). Jfr brugg-, brygg-, rost-bunk; brygg-
tena. 

dricks-fat n.II dri`klesfät öMor. <större laggkärl, 
avs. för förvaring av dricka / large barrel for 
small beer'. Jfr dricksplant. Syn.: dricks-
tunna. 

dricks-flaska LIVa dri'kkafkasska Våmh. drisleks-
flrassk(a) Mor. drekksflrasska Al. 1. `flaskformigt 
kärl av glas el. trä, avs. för dricka / bottle, of 
glass or wood, used as container for beer' (se ill.; 
SAOB; ÖDB III 515) allm. 2. gaggat dricksstop 
med pip samt förlängd, spetsad stav till handtag 
/ wooden drinking tankard, with spout and one 
of its staves extended to form a handle' (se ill.) 
Mor. 

dricks-glas n. II dri`kksglas Älvd. dri`kkegZrEts 
Leks. dräkksglräs Nås Mal. 'glas av lämplig 
storlek att dricka ur / drinking-glass' (SAOB). 
Syn.: dryckesglas. 

dricks-gröt m.Ta drä kksgröt Flo. <maträtt av 
svagdricka, vatten o. mjöl / porridge made from 
small beer, water and flour' (ÖDB III 462). 
Syn.: drank-, spisöls-gröt. 

drick(s)-jäst m.Ia dri`kkjesst Ve. dri`kkajtisst Sol!. 
drä kksjässt Jä. Mal. 'ur drickstunnans botten-
sats erhållen jäst / yeast, obtained from dregs 
in brewing-vat' (SAOB; ÖDB III 415; 512). 

dricks-kagg m.Ib dri'kkskagg Älvd. öMor. Ors. 
dri`kkskagg Leks. drekkakagg Al dräkkskagg 
dräkkanskagg Mal. `svagdrickskagge / keg for 
small beer' (ÖDB III 515). Syn.: dryckes-
kagg. 

dricks-kalv m.Ia dri`kkakciv Älvd. dre`kkskaltv Al 
'kalv, som uppföddes med (kalv)dryck av varmt 
vatten o. mjölk, blandad med något kornmjöl/ 
calf, brought up on mixtur° of hot water, milk 
and some barley-flour'. Jfr dricka, bet. 3. 
Syn.: dryckeskalv. 

dricks-kanna LIVa dri'kk8k4nn Älvd. driVek8-
k4nna Våmh. dri`kkskann(a) övr.OvSi. 
kanna Rättv. dri`kkskanna Leks. drekkskanna 
Bju. Dju. Ga. Jä. drekkskanna Al dräkkskanna 
Nås Äpp. dräkkskanna Mal. laggad träkanna 
el. trästop, varur svagdricka dracks / coopered 
wooden tankard for small beer'. Jfr brud-, 
dryekes-, gästabuds-kanna. Syn.: dryckes-
stop; stånka; träkanna.— Ssg.: drä kkskans-
stöp Mal. 'opiets?. 

dricks-kapp m.Ia dri`kkskapp Älvd. <helt liten 

träskål att dricka vatten ur / very small wooden 
bowl for drinking-water' (se ill.). Syn.: dr i c k s-
kopp. 

dricks-kar n.II drekkskär Ga. 'kar, vari säd 
(malt) lades till mältning (sötning) / vat into 
which grain (malt) was put for malting'. Syn.: 
malt-bunk, -kar. 

dricks-kopp m.Ia dre`kkskupp Al <liten skål av 
masur att dricka vatten ur'. Syn.: drickskapp. 

dricks-plant m.Ia dri`kkeplrannt Ve. driskkspltannt 
Leks. dräkksplrannt Jä. Mal. laggad kagge för 
förvaring av dricka, rymmande k eller tunna / 
coopered cask for small beer, holding i or i 
barrer (ÖDB III 515). Jfr dricksfat. Syn.: 
plant; plunt. 

dricks-stop n.Ia dri`kkastöp Mor. dräkkastöp Mal. 
drickskanna. 

drick(s)-sull m.Ia drinckssull Ors. dri'kks8811 
Rättv. drekkssull Dju. drekksull Ga. dräkkssull 
Mock. Nås Jä. drii`kkassil Mal. 'maträtt, be-
stående av svagdricka med däri betat bröd / 
dish, eonsisting of small beer with bread soaked 
in it' (ÖDB III 440, 450). 

dricks-supan n.Ia dräkkssapan, Äpp. 'soppa el. 
välling, tillagad av drank el. svagdricka, mjöl 
o. mjölk el. vatten, ölsupa / soup or gruel made 
from distiller's wash or small beer, flour and 
milk or water'. Syn.: se dranksupa; dricks-
välling, -ölsoppa. 

dricks-tunna LIVa dri'kkstzknn Älvd. dri'kks-
tqnna Våmh. dri`kkstunn(a) Ve. Mor. Soll. 
dre'lckstanna Rättv.(Bi.) Dju. Ga. dri`kkstsnna 
Leks. dra,' kkstunna Nås 'laggkärl för förvaring 
av dricka o. d. / tub for small beer etc.' (SAOB; 
ÖDB III 513). Syn.: dricksfat. 

dricks-vård m.Ia dri`kksvälr Vd. (se Rz 97 b; jfr 
Fr. vörör, bet. 2; Sdw. varper, bet. 2) 'man, som 
vid bröllop har hand om svagdrickat / man in 
charge of small beer at wedding feast'. 

dricks-välling m.I b dri`kksweljinvg Älvd. drinks-
välliv Mal. drickssupan (ÖDB III 458). 

dricks-år f.Ia dräkkalr Äpp. `årformigt redskap, 
varmed man vid brygd rörde om vattnet och 
maltet / oar-shaped implement for stirring 
round water and malt in brewing process'. 
Syn.: se bruggspela. 

dricks-ölsoppa f.IVa dräkkeöfsppa Flo. = dricks-
supan (jfr ÖDB III 458). 

driffel m. Id dri'ffel öOrs. 	Rättv.; obef. Ore 
(jfr? We. dryvel m.; dryvla v.). 1. 'storvuxen 
man el. pojke / tall man or boy' Rättv. 2. 
'örfil / box on the ear, cuff' (jfr? SAOB dryp m., 
bet. II) Ors. 
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drift f.Ia drifft Ors. Ore Rättv. Äpp. drefft Bju. 
ÖVd. drällt Mal. 1. 'hop av efter vägen fram-
drivna kreatur (el. ev. hästar); människoskara, 
följe / drove of cattle (or horses); group or 
erowd of people' (SAOB 1 b) allm. kfildrifft Ore 
'hop av kor (t.ex. på bygatan)'; je ka'mm me 
kreettirdreffter frö krestiå'n Tra. 'jag kom med 
boskapsdrifter från Kristiania (nuv. Oslo)'. Jfr 
flock'; hop, bet. 3; slod, bet. 2. 2. 'fart, fram-
färd, energi, driftighet / headway, speed, go' 
(SAOB 3d) allm. dy wa-it å gws'tt tä fö' nuga 
dri'fft i jå"snindji Ors. 'då var det inte lätt att 
få ngn fart i jäsningen'; ä e i'vvo drä'fft tf' om 
Mal. 'det är ingen driftighet i honom'; ä kamm 
me-tt 	dre'fft Tra. `det kom med en väldig 
fart o. kraft'. 

driftig adj .1 drisfftug nÄlvd. dri'fftin dry'fftin 
Soll. dri'fftu Rättv. 	 fftug Leks. dm'/Itu Bju. 
dre Itu — dri,' I fti Mal. 'verksam, rask; företagsam 
/ industrious, enterprising, brisk' (SAOB I). 

drill m.I a drill Leks. 'upphöjd såbädd, åstadkom-
men därigenom, att två plogtiltor fälldes mot 
varandra / raised seed-bed, obtained by driving 
two ridges of earth together' (SAOB drillvil  1). 

drill-borr m.II m. I a tri'llbör nvMor. dri'llböd  
Mal. 'drillborr / spiral drill' (Ö DB II 122, 126). 
Syn.: drillnavare. 

drill-navare m.I dri'llnåvå'r Älvd. = föreg. (jfr 
ÖDB II 122, 126). 

drill-piska LIVa dri'llpisska Mal. 1. <båge av 
en, försedd med en vid ena änden lös sträng o. 
anv. till att driva drillborr med / bow of 
juniper-wood, with loose string at one end, 
used to drive a drillborr'. 2. `samma redskap 
som föreg., anv. till att med slag över fingrarna 
bestraffa skolelev / the same tool as the above, 
used to punish pupils, by rapping them over the 
fingers'. 

drimna sv.v.1., se drevna. 
dringla sv.v.l. dri'vvgäk vMor. `söla / biter, 
dawdle'. — Ssg: dri'vväkwödär n. 'obeslutsamt 
väder / undecided weather' (t.ex. då det ser ut 
att vilja regna, men ej blir ngt av). — Av!.: 
dri'vvgåk m. 'sölig mani dilatory man'; dri'vvgåk 
n. 'söl, sölande / loitering, tardiness'; dri'vvgåk f. 
'sölig kvinna / dilatory woma,n'; dri'vvgkun adj. 
`sölig / dilatory'. 

drinkare m.11Ic dri'vvkar Li. `sjunken timmer-
stock / submerged or sunken timber-log'. Syn.: 
dykare. 

drista sv.v.  . 1. (endast refl. el. refl. i förb. med 
till:) dri`sst si Våmh. dri'sst så Mal. dt-east se 
ÖVd. dri`sst så tå Nås dreast se tö Tra. 'våga, 

ta sig dristigheten att / dare, be bold enough 
to' (jfr SAOB 1) må' i skull dri`sat må te ga-cli't 
Mal. `månne jag skulle våga mig till att gå dit?'. 
Jfr tro v. refl.; trösta' v. refl., våga' v. refl. 

dristig adj. I dg:slug nÄlvd. dri'sstifn Våmh. 
dri'sstin Soll. Ors. dri'sstug Ore dri'sstu Nås Mal. 
dre'ssts ÖVd. 1. 'djärv, oförvägen, överdrivet 
våghalsig / bold, daring, reekless' (SAOB 1) 
allra. 2. `oförsynt / audacious' (SAOB 2) Älvd. 
3. (om talk) `stor, kraftigt vuxen / tall, sturdy 
(about pine-tree)'; drl'stygtoll Älvd. `högvuxen, 
kraftig fura'. 

drit m. —n.Ia drajt m. Älvd. vMor. drIt m. n. 
Mal. drit m. ÖVd.; obef. Ors. (Aasen drit; jfr 
dr et n. m.). 1. `stycke sammanhängande 
exkrement / clod of exerement' Älvd. vMor. 
drö'g fen N'uvggn dra'jt Älvd. `drag en lång lort!' 
(sade en man i förskräckelse till baren). Syn.: 
se dret, bet. 1. 2. `fjärt, peditum / wind' 
Mal. ÖVd. Jfr brak-, skarp-. Syn.: frat m.; 
fratt, bet. 1; prump; pump"; skit, bet. 3. 
3. `strunt / rubbish, trash' Mal. Syn.: skit, 
bet. 4a. 4. (senare ssgsled:) `svampen trollsmör / 
a kind of fungus, growing on rotted wood etc.'; 
se troll-. Jfr bar dret. 5. a. (i uttr. av förakt 
el. förargelse / used in expression of contempt or 
vexation:) tjy'ss fen dra'jt Älvd. Våmh. tjy'ss 
jen dra'jt vMor. `dra åt skogen!'; ierr lrevnn 
dra'jt dji'kk e dö'ng Älvd. `det där gick ej alls'. 
b. (i förb. med bry sig:) hå bry'r f' må dri'tv, 
s'mm, Mal. `det struntar jag totalt i'. Syn.: 
skit, bet. 4b. 6. `förargelse, obehag / vexation, 
discomfort, unpleasantness' sMal. i får bli`r8 
dri't fsr å 'jag får bara obehag för det'. Syn.: 
dret, bet. 3; skit, bet. 5. 

drita st.v. dra'jta, Älvd. Våmh. nvMor. Ors. 
drejta, svMor. Ve. vSoll. drä'jta öMor. Soll. 
dri`ta Mal. ÖVd.; obef. Ore Äpp.; tema, se LD II 
220: bita. 1. `göra sitt tarv / ense nature' (Torp 
drita; Fr. drita) allm. n ir a'rrmstarrk jå"tå og 
a`leksekbrie dra'jta Älvd. `han är armstark att 
äta och axelbred att skita'; an e a`klealbrö yvy 
g'va s a'rrmstarrk te dri`ta Mal. 'han är axelbred 
över bakdelen o. armstark att skita'; an drät på 
ftemmt sta'kk Mal. `det (a: barnet) hade ovanligt 
stor el. riklig avföring' (jfr dretstock); ä /åt 
stoS då kas tta dri't Tra. `det låter stort, då kattan 
skiter'. Syn.: broka; kacka, bet. 1; kucka, 
bet. 1; skita. 2. `fjärta (pedere) / break wind' Mal. 
ÖVd. an  söt å po`mmp å drl't Tra. 'han sitter o. 
fjärtar gång på gång'. Jfr skarp-. Syn.: 
drunta; frata; frutta; prumpa, bet. 1; 
prunka; purpai; släppa refl. 3. (i uttr. av 
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förargelse el. förakt / in expression of vexation 
or contempt:) go'kk o dra'jt Älvd. 'dra åt h-e!'; 
drä'jt å strjrk-å Soll. (föraktfullt om ngt, som 
anses betydelselöst:) `drita och stryka på'; a'h 
vril du drrta Mal. 'asch, drag åt skogen!'. 4. 
'strunta i i not care a bit about' Soll. å dräjt 
full i' i 'det struntar väl jag i'. — 	1. 'ha 
diarré / have diarrhoea'; i dre'jt me Ve. 'jag har 
diarré'; ku'nn dri't sä sa Mal. 'korna ha så svår 
diarré'; Warvan dri't se Li. 'kalvarna ha diarre". 

'misslyckas fail'; men då drä't an si Soll. då 
drå't an 8ä a'llt Mal. 'då misslyckades han allt'. 

(p. pret., interjektionellt:) näj drrti si ukän 
jä'nn Soll. 'nej usch, en sådan en!'. — Särsk. 
förb. (av:) drejt-å'v jen sOrt Ve. `hörbart släppa 
väder'; (in:) an dret-i'nn si Ors. 'den (o: hästen) 
fyllde efter hand stallet med sin dynga så, att 
dörren ej kunde öppnas'; (ned:) 1. 'smutsa ned' 
Älvd. öVd. 	Älvd. 'nedsmutsad'. 2. 
`svärta ned; skälla ut' Älvd. öVd. o dröj' t-nä 
n Tra. 'hon skällde ut honom'; nrdritin Älvd. 
a'adrittin Mal. 'förtalad'; (nedåt:) do'nn-da a 
då vå'k driti-nrda, si, ann Son. 'den där (barn-
ungen) har då gjort på sig ordentligt, han'; (å:) 
drajt4 si öOrs. 'göra på sig'; drit-å' så Mal. 
'vara i stort behov att få göra sitt tarv'. 

driva LIVa ••••• V dri'vu V Dju. dri'va IV Ga.-Nås 
'anhopning av snö el. sand / pile of snow or 
sand' (SAOB 2). Syn.: dreva; drevj a, bet. 1. 

driva st. v. dra' jva Älvd. Våmh. nvMor. Ors. 
dreja& svMor. Ve. dräsjva öMor. Soll. Ore dri'va 
Rättv.-Tra. (utom Leks. Al: dri'va); imperf. 
driv Älvd. Våmh. dräjv öVd. drev övr.; sup. 
drrvid Älvd. Våmh. nvMor. drrvi övr.OvSi. 
Rättv. drrvi övr. 1. 'förfölja, jaga ett ville-
bråd; gå ett drev / pursue, hunt game' (SAOB 
drifvan A 1 e) allm. e dra'jv dajt i bjeerre Älvd. 
'det går ett drev i bergen på andra sidan älven'; 

dra'jv ty'88t Våmh. 'den (a: hunden) driver 
tyst'. 2. 'avverka (timmer) / cut, lumber 
(timber)' (SAOB drifvan A 6) allm. dem wa eirr, 
må dem dri'vä Ors. `de voro där under avverk-
ningen (eg. medan de drevo)'; drisv temmber 
Tra. 'avverka timmer'. 3. (om nederbörd etc.:) 
'föras omkring i luften, yra, stänka / (about 
ram n etc.) be driven by the wind, whirl, spray' 
(SAOB drifvan C 15 e) allm. e drajv r4'inne 
dajte we'sster Älvd. 'en regnskur driver fram 
där i väster (eg. det driver regnet ...)'; an 
spu`ttäd 84 ä drå'v ä'nn,d bårt i 	vä'gg 
öMor. 'han spottade, så att det stänkte ända 
bort till andra väggen'; ä dra'jv a'jtä öOrs. 'det 
yr ute'; 4 rä'yvsdriv Leks. 'det kommer några 

regndroppar, snett drivna av vinden'. Jfr bet. 13. 
`gå sysslolös / be idle' (SAOB drifvan  C 17) 

allm. an  gå å dri'v mä'sst jä'mmt Tra. 'han går 
nästan jämt o. driver'. 5. 'slå (till) / hit, strike' 
(SAOB drifvan D 20; 03DB III 125) Ve. Leks. 
Mal. Li. dreja ba'nnd Ve. 'slå till bandet (så att 
det kom på sin plats på byttan)'; o drry an en 
åsrfil Leks. <hon gav honom en örfil'. 6.a. 
'bearbeta metall på baksidan medelst puns / 
pounce metar (SAOB drifvan D 21) Mal. öVd. 
b. 'krusa (läder) / grain (leather)' Flo. lä'rä ä 
drrvi `lädret är krusat'. 7. 'bringa (en växt) 
till kraftig utveckling / force (of plants)' (SAOB 
drifvan D 26b) allm. ä dra'jv så'dc n9.1 Våmh. 
(Bon.) 'säden mognar snabbt nu'; ä dre'jv nu Ve. 
'det är växtdrivande väderlek nu'. 8. 'utföra 
ngt med energi o. kraft / carry out with energy 
and force' (SAOB drifvan D 27) allm. ä dri'v int 
ny far-n Leks. 'han har ingen drift i sitt arbete'. 
9.a. 'nödga, tvinga, förmå / oblige, force' 
(SAOB drifvan D 28) allm. du ak dra'jv an i 
drrbiet Älvd. `du skall tvinga honom till arbete'; 
dri'v ga'lrva Rättv. (Bo.) 'tvinga samman golv-
tiljorna (med hjälp av kilar)'; ska du dri'v me te 
Rga Tra. 'skall du tvinga mig att ljuga?'. Jfr 
efter prep., bet. 9 a; lögn, bet. 2. b. <föra, 
leda, anvisa / drive, lead, direct' Li. dem valt 
gå' dit kka`bba drä'jv `de (hjälpsökande) måste 
gå till den gård klubban anvisade'. 10. 
'skämta, gyckla med ngn / joke, jest with 
s.o.' (SAOB drifvan F 46) allm. an  bard-4 
dri'va ma-n Rättv. 'han började gyckla med 
honom'. 11. 'syssla med, hava för händer / be 
occupied with, do' (SAOB drifvan 49; Aas. 10) 
Äpp. öVd. han dri'v myttiy mä dg' Äpp. 'han 
arbetar mycket med det (där)'; hann ä dfil 
dri'v me nö' då Tra. `vad har du för syssel-
sättning nu då?'. 12. 'uppträda i stort antal, 
vimla / appear in great numbers, swarm' Älvd. 
Soll. u jel'r a drrvi fieetjed Älvd. 'vilken mängd 
folk, som har strukit fram här!'; 84 ä drä'jv 
bå'rrtär Soll. `det är, så det vimlar (av får) på 
alla häll'. Jfr lus driv en. 18. 'spruta, skvätta / 
splash, squirt' Soll. Leks. an trä'tts ss fro'gga 
drä'v yr ffi' 4-v, Leks. 'han trätte, så att fradgan 
sprutade ur käften på honom'. Jfr bet. 3. 14. 
(opera.:) 'hisna av skräck / become dizzy with 
fright' Soll. i vårrt 84 brå'tt så ä drå'v i mi 'jag 
blev så skrämd, så jag hisnade'. Syn.: dr e vna. 
— P. pr.: 1. <sysslolös'; däm kåm vanda Rättv. 
`de komrno gående sysslolösa'. 2. 'näringsrik, 
växtkraftig' OvSi. (komp.:) drrvendara Ors. 
'mera drivande'. 8. <i arbetet driftig o. energisk' 



drivja 	 358 	 dropp 

Rättv.(Bo.). —  P. pret.: i wård drrvin et 
lry'vvner  Älvd. 'jag blir gjord till lögnare el. 
tvingad till lögn (el. att ljuga)'; fä vart dri'vin 
te jä`r ä Jä. 'jag blev tvingad att göra det'. 
Jfr lus-. — Pass.: han dri'vs hit å di't Bju. 
'den (o: båten) drives hit o. dit'. — Särsk. 
förb. (av:) ske' faror, svm beim 	ät vå` jam; 
Tra. 'skojare, som bara stryka efter vägen'; 
(efter:) driv-trttär Rättv. 'med hjälp av håll-
hake etc. hopföra golvtiljor, som vid golvets 
gistnande skilts från varandra'; (hop:) driv-
hö'p gs'kvs Rättv. 'med kilning täta ett golv'; 
(i:) drafv-i' we'ddjin Älvd. 'slå i kilen'; (ihop:) 
drafv-ijö'p gö'v öOrs. 'med kilar tvinga samman 
golvtiljorna'; (in:) driv-enn en spi'k Mal. 'slå 
i en spik'; (iring:) drafv-iri'vvg Ors. 'driva 
omkring'; (på:) ve vält fsl dri'v-på nö Tra. `vi 
måste nog skynda på nu (med arbetet)'; (till:) 
1. an drev-tå' a mtt Leks. 'han gav mig ett kraf-
tigt slag'. 2.  ä drå"v-tilr mi Soll. 'jag spratt till 
av skrämsel'; (undan:) drafv-4`nndek Älvd. driv-
u'nn,cla, Rättv. (Bi.) 'driva undan'; (uti:) 
spi`tfin må' jr Tra. 'slå i spiken mera!'; (tu) 
drafv4 ta`kku Iristeö Älvd. 'kör på fåren litet!'; 
(åt:) dem hä'frj ä bri`nnt å drä'fv-ät 4 215' da 
å ttekktv,, Tra. `de hörde, att det (övernaturliga) 
brynade o. gick an o. slog gräs på fäbodvallen'; 
(åter:) gertur a drivi-a'tt Rättv. '(de inhägnade) 
vägarna ha drivit igen (av snö)'. 

drivja LIVa, se drevja. 
drivna sv. v. 1., se dr evna. 
drivning f.Ib dri'vnivg Älvd. dri'vniv Rättv. 

Nås dri'vning öVd. 'skogsavverkning / lumber-
ing (of timber)'; (SAOB drifning 1); temmbe-
clrivniyg Tra. 'timmeravverkning'. 

&om' m.Ia  drikum  ( 	Älvd. dripm Våmh. 
dröm vMor.; best. drö'men Soll. (jfr Bucht i 
Meijerbergs Ark. II 97 f.) (koll.:) <tät, slemmig 
vattenväxt (alg), befintlig i brunnar el. täckande 
bottnen i sjöar liksom ett överdrag / slimy 
water-plant found in wells and eovering the 
bottom of lakes'. — gsg: drerrabiterii ö adj. n. 
Älvd. 'betäckt med ett slags slem (om hö, 
vatten) / covered with a kind of slime (about 
hay, water)'. — Avi.: dremug adj. nÄlvd. 
'grumlig muddy'; drö'mut adj. n. vMor. Ål. 
1. 'fullt av slemmiga vattenväxter / full of slimy 
water-plants' vMor. 2. 'mulet (om vädret) / 
cloudy (of weather)' Ål. 3. 'tunn (t.ex. om 
välling el. dryck) / thin, diluted (of gruel or 
drink)' Ors. 

dromn  m.Ia drömb Son. (jfr Rz 100a under 
drummi; Kalkar drum, Feilberg drumi; Torp 

drumbe) loaspipa, avgivande blott ett (sur-
rande) ljud i säekpipinstrument / bass-pipe of 
bagpipe instrument, only produeing a humming 
sound' (V11 drumn; jfr f.ö. Rehnberg, Säck-
pipan i Sverige, Nord. Museets handl. 18, s. 25, 
46). — Avi.: drö'mb(a) sv .v. Soll. 'ackompanjera 
i basen, basa / accompany in the bass'. 

droma sv.v.1. drema Våmh.  drö'mb(a) Soll. 
dröma Dju. `slöa, vara drumlig / sit and idle, be 
clumsy' (SAOB). — Ssg: drösmögd adj. Rättv. 
'vars ögon se trötta ut, som om ögonlocken 
vilja sluta sig / heavy-eyed'. — 	drä8m 
Våmh. drömb Soll. m. 'slö el. drumlig mans-
person / idle, clumsy man'; drä` urna, f. Våmh. 
'långsamt arbetande kvinna el. flicka / slow-
working woman or girr; dremug nÄlvd. dre-
nufn Våmh. drösmbån Soll. adj. 'slö, drumlig, 
långsam i arbete / idle, clumsy, slow-work-
ing' . 

dromedar(ius) m. dru`mmskdalrjus Rättv. drume-
drr Dju. drumda'irjus Ga. dromdcerrjus Mal. 
1. 'lunsig el. drumlig mansperson / clumsy, awk-
ward man' (SAOB dromedar 2). Syn.: se drum-
mel m. ,•-• n. 2. 'kortväxt, knubbig man / short, 
plump man' Mal. 

dropp m. dräp Våmh. (Bon.) Mor. Ve. Soll. Ors. 
Mal. 1. 'liten kvantitet av ngn vätska, tär, 
skvätt / small quantity of liquid, a drop or two' 
allm. ä fi'nns int drä'pen Ve. 'det finns inte en 
droppe'; få i kli`n, jen dräp åv di Soll. `får jag 
låna en tår av dig?'; /crr i  en li`tv,, drit'p? Mal. 
'får jag en liten skvätt?'; miölcdritp vSoll. mjir k-
dräp Ors. 'mjölktår'. Syn.: dryp; dröp. 2. 
(i förb. som en dropp:) 'fullkomligt tyst (stilla) 
/ quite still, quiet' Våmh. (Bon.) vMor. er, 
ta' ggd sgm n cIrrit'p Våmh. (Bon.) `han teg abso-
lut'. Jfr dropp n., bet. 4; droppe, bet. 2. 

dropp n.II dräp OvSi. dråp Rättv.-Mal. dröp 
öVd. 1. 'takdropp / drops of rain-water trick-
ling down from the roof or ram n coming in through 
the roof' (SAOB dropp' 1); sto'tt int dä'r i drirpi 
Älvd. stå't int då'n öfti drirpi vSoll. 'stå inte där 
i takdroppet!'; mi'tt undå drupi' öMor. mi'tt e 
dru"pe Ore mi'tt ti drå`pa Dju. <mitt i takdrop-
pet'; ä va drå'par jä'mmt ti hti'ladun Leks. 'det 
var alltid takdropp (på flera ställen) i höladorna'. 
Jfr för-, tak-. 2. 'ställe, där takdropp faller / 
place where drops of rain-water come trickling 
down from the roof or where ram n eomes in 
through the roof' (jfr SAOB dropp' 2) Leks. Dju. 
Mal. ä skull int gå-a'nn, pi'ssa ti i drå'p får Leks. 
'förr lär det inte ha gått an att pissa på ett ställe, 
där det droppat från taket'; ä e brå,', sm ä väkks 
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grå's da-i drå`pin Mal. 'det är bra, om det växer 
gräs, där takdroppet faller'. 3. 'mynning av 
dropprärma / mouth of gutter' (jfr SAOB dropp' 
2) Nås. 4. (förstärkande vid ord med bet. 'tyst, 
stilla' / used to mean "very" in cormection with 
words "quiet, still"; kan äv. vara dropp el. 
droppe m.:) drirphgvvt Älvd. drå`p-lu'vvt Leks. 
Nås drö'plovvt Tra. 'kav lugnt'; drirpkyvvt 

-'vt) Älvd. 'clets.'; drirpstill Ve. dru"pstilla 
Ore drOpstilla Rättv. 'fullkomligt stilla'; drfrp-
tg8t Älvd. drå`p ty'ast Mal. dröVp ti'sst Li. 'alldeles 
tyst'. Syn.: droppe, bet. 4; mol, bet. 2. 

droppa sv.  .v.l. drirpå Älvd. Våmh. vMor. Ors. 
drepa Rättv. (Bi.) dret`pps Mal. 'falla droppar, 
drypa / drop, drip' (SAOB 1) allm. e fa byr-ek 
drii"på o 	Våmh. 'det börjar droppa och 
regna'; ä drtrpår a' jtå Ors. 'det kommer några 
regnstänk ute'. — P. pres.: vå'ddja stö'g i 
dreepponde da'gg Mal. 'väggen stod våt av stora, 
genomsipprade droppar'. Syn.: drypa. — 
Särsk. fört,. (in-i:) 	 iriteå i ö`ga6 a 
mg Älvd. 'dryp litet in i mitt öga!'. 

droppe m.IV drirpi Älvd. Våmh. Ors. drirpå 
vMor. Ve. Soll. drupi' öMor. drå`pe Ore drirpi 
vRättv. drå"pa Rättv.(Bi.) drirpa Leks. Ål ärg,' pa 
Bju.-Mock. drii`på Flo. drå`ps Nås-Äpp. drå`pps 
Mal. drieppi (pl. drå` ppår) ÖVd. 1. `liten 
droppformig (fritt fallande) vätskemängd / drop' 
(SAOB 1); å ku'mm någå drirpå et'ut nft-atte Soll. 
'det kommer några droppar (regn) ute nu igen'; 
dja' mi tri' blö`drupå Ors. 'giv mig tre droppar 
blod!'; cleiggdrspi Rättv. `daggdroppe'; rti'v(v)n-
drspi Rättv. rit'vv(n)dråpps Mal. va`ttudråppe 
Mal. `vattendroppe'; ktverr 	ckrit"pin Älvd. 
sti'lla sam dra' pen Leks. 'absolut stilla' (jfr dropp 
m., bet. 2; dropp n., bet. 4). Jfr för-. 2. 'ringa 
mängd av flytande ämne, tår, skvätt / small 
amount of liquid' (SAOB la) allm. jå'n få du 
tå' di jen drirpå åjti' vMor. 'här får du ta dig 
en tår (brännvin) i'; åjn sta'rrk dru'ppi Li. 'en 
tår brännvin'. Syn.: skväkt; skvätt, bet. 1; 
tår, bet. 2. 3. (pl.:) 'flytande läkemedel, som 
intogs i droppvis tillmätta doser! liquid medicine, 
taken in drops' (SAOB 2) allm. ii'vkalldrupå' 
öMor. 'hoffmansdroppar (eg. älvkarl -droppar)'; 
lis fisisänsdrå'pär Al 'ett slags medicin' (eg. livs-
essens-droppar, lat. Essentia vit; jfr Lindgren-
Gentz Läkemedelsnamn I, s. 59). Jfr hof f-
manns-, moder-, probatum-. 4. (förstärk-
ande vid ord med bet. 'tyst, stilla' / used to 
mean "very" in connection with words "quiet, 
still":) drirpå ky'vvt Soll. 'kav lugnt'. Syn.: 
dropp n., bet. 4; mol, bet. 2. — Ssg: drå'pgubbä 

m. Ga. 'person, som tillhandahöll medikamenter 
/ person who supplied medicines'. 

droppig adj. I drOpug nÄlvd. 'fläckig (om ko, 
tecknad med små svarta el. bruna fläckar) / 
spotted (about cow)' (jfr SAOB droppig11). 
Syn.: dropplig. 

dropp-is m. Ta drirpis Leks. `ispigg, istapp / icicle'; 
el' va drå`pisar å hiennjs dån `se, så många is-
piggar det hänger där!'. Syn.: is -ickel, -pick, 
bet. 1, -pigg, bet. 1, -pik, bet. 1, -pil, -spickel, 
-stickel; -trant; spek; tak-is. 

dropp-kork m.Ib drirpåkurrk Älvd. 'kork med 
ränna för droppande / cork with spout, used to 
supply fluid in small quantities'. 

dropplig adj.I drö` ppku (drs`pplru) Mal. (oregel-
bundet) småfläckig' (om ko). Syn.: drop-
pi g. 

dropp-rand f. VI dru"pran,nd Soll. drä'prannd Mal. 
drö'prannd Li. 'ränna i snön längs husväggen, 
formad av takdropp i snösmältningen / small 
furrow in the snow along the wall of a house, 
caused by the melting snowdripping from the 
roof'. Jfr dropp n., bet. 1-2. 

dropp-ränna f.IVa drirprenn Älvd. drirprenna 
Våmh. drirprenn vMor. Ve. druiprå'nna öMor. 
drirprånn(a) Soll. drå`prånna Leks. drå'pränna 
Dju.-Mal. drö'prånna CoVd. 1. 'takränna / 
gutter (of roof)' (SAOB) allm. 2. 'vatten-
ränna, ledande från en källa till ett lägre placerat 
uppsamlingskärl / water-pipe leading from a 
spring to a container' Al. Syn.: speta f. V; 
vatturänna. 

dropp-tät adj. I drerptit Älvd. drirptått Mal. 
drö`ptett Li. <vattentät (t. ex. om  taktäckning) / 
watertight (about roof)'. 

dropp-vatten ri.Id direpwattv, Älvd. vMor. drup-
vå'tv, öMor. drirpvåk, Soll. drå`pwåtv, Ore drå'p-
vattv, Leks. Al Mal. `takdroppsvatten / water 
from (the gutter of) the roof ; lö-dEdo drå`pvattvå 
tonna hft'sv, Mal. <leda bort regnvattnet från 
platsen under huset'. 

drosta sv.  .v.l. drå`sst(a) Ve. vSoll. 1. 'rensa 
(säd) medelst skakning o. kastning i luften / 
winnow grain' (ÖDB I 468). Jfr kasta, bet. 2; 
rensa, bet. 1; vanna. Syn.: drosta upp; 
dryfta, bet. 1; fläxa, bet. 3; göra upp, bet. 2. 
2. 'tröska de oupplösta sädesbanden / thresh 
sheaves of grain' (ÖDB I 452). Syn.: se balk-
slå. — Särsk. förb. (upp:) drämt-upp s'å'di 
vSoll. 'rensa säd medelst skakning o. kastning i 
luften'. 

drottning f.Ib dretnivg Son. drs`ttnivg Ors. 
drent Rättv. drs'ttniv Bju. Ga. Nås Äpp. 
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drs'nnig Mal. drs'nning öVd. <konungs gemål / 
queen' (SAOB 1 a). 

drucken adj. III drzittjin Älvd. Våmh. dru'Ujin 
Mor. Soll. Ors. NeSi. Mock. dru`ttien Ve. Ore 
dresttfin vSoll. Vd. (utom Mock.). 1. 'onykter, 
berusad / drunk, intoxicated' (SAOB 1) allm. i 
ska sa'jp mi drusttjigan vOrs. 'jag skall supa mig 
full'. Jfr kosa' f., avi.; skamper-. Syn.: full, 
bet. 4; yr, bet. 3; örande, bet. 2; örom, bet. 2. 
2. 'yr i huvudet (av att snurra runt) / dizzy, 
giddy' öMor. Syn.: huvud-galen, -vill, 
-villande, -yrig, -örande, -örig, -örom; yr, 
bet. 1; yrande, bet. 1; yrskallad; örande, 
bet. 1; örom, bet. 1. 

drucken-karl m.Ia dru`kkgnkall Älvd. dru`ttjin-
kall Våmh. drzettfikall öMor. Soll. Ors. 'berusad 
man, fyllbult / boozer, drunkard'. Syn.: 
drank-kabbe. 

drucken-kiiring f.Ib dru`ttjikelivg öMor. 'berusad 
kvinna / drunken or intoxicated woman'. Jfr 
föreg. 

drul m.Ia drälr Soll. Rättv. Leks. Bju. Ål Äpp. 
Mal. 'senfärdig, drumlig man / slow, clumsy 
man' (SAOB). Syn.: senskomakare. 

drula sv.v. 1. drina Ors. drfilra Mal. 'vara sen-
färdig, söla, dröna / be slow, idle, biter' (SAOB). 
Syn.: dangla, bet. 2; davla; dragna, bet. 4; 
slinga, bet. 3; sovlan. — Avi.: dräk n. Soll. 
'sölande / loitering'. 

drulig adj. I drfarug Leks. dräsku Mal. 'drumlig; 
senfärdig / clumsy, slow' (SAOB). 

drulsa f.IVa dru'llsa Dju. 'undersätsig kvinna / 
dumpy, thick-set woman'. 

drulsa' sv.v. 1. dru'llsa Rättv. (jfr Torp drulsa, 
under droll; Jak. Shetl. druls v.) 'vara slö, 
drumla / be idle, 	— Avi.: drulle m. 
Rättv. lat karl, drummel / lazy fellow'; dru'llsu 
adj. Rättv. 'slö, drumlig / idle, clumsy'. 

drulsa" sv.v. 1. dru'llsa Leks. Al dru'llsa Bju. Dju. 
Ga. (1711 drulsa) 'skaka, stöta / shake, bump, 
jolt' (t.ex. om kärra på gropig el. stenig väg). 
Syn.: drulta; druska; dulsa, bet. 1.; dulta, 
bet. 1; dussa; dälta; dösta; stulta. — Avi.: 
drulla m. Dju. 'stöt, skakning / jolt, shaking'; 
drulle n. Leks. Dju. 'skakande, skakning / 
shaking'. 

drulsig adj. I dru'llsug Leks. (jfr drulsa" v.) 
'ojämn (om väg) / uneven (of road)'. Syn.: 
drultig; dultig. 

drulta sv.v. 1. drialta Ve. drullt- Mal. dr uls 
v. — Särsk. förb. (av:) o drullt-å' balrätt jjam 
Mal. 'hon går med korta o. stötiga steg bort 
längs vägen'. 

drultig adj. I drtaltun Ve. (jfr drulta v.) 'ojämn 
(om väg) / uneven (of road)'. Syn.: drulsig; 
dultig. 

drumla' sv.v. 1. drzemmbelr Älvd. dreimmbäk Son. 
drzemmbla Ors. drzem(m)ka Rättv. Nås drzemnaka 
Leks. dro`mmlra Mal. drömmblra Li. <vara drum-
lig; slöa / be slow, idle, clumsy' (SAOB). — 
Särsk. förb. (av:) drummbelr-å'v fesey, Älvd. 'giv 
dig i väg ngn gång!'; drumbäZr-å'v nvMor. 'ge 
sig i väg slött o. klumpigt'. 

drumla" sv.v. 1. drzimenbäl öMor. dru'enenbäk 
Soll. (jfr Oxf. Eng. Diet. drumly adj.) <grumla, 
göra grumlig / make muddy or cloudy'. — 
Särsk. förb. (ihop:) drummbäl-iö'p va'ttn,ä öMor. 
`grumla vattnet'. 

drumlig' adj. I drtemmblrug nÄlvd. drierrambNn 
Våmh. drzemmblren Våmh. (Bon.) drs'enenblron 
vSoll. dreemenbkån Soll. dru'ennabkun Ors. 
drzenz(m)ku Rättv. Bju. Nås drömmku Mal. 
drömmbh öVd. 1. <klumpig, fumlig, tölpig / 
clumsy, awkward' (SAOB) allm. 2. 'yr i huvu-
det; tankspridd / dizzy, dazed; absent-minded' 
Älvd. Våmh. Soll. Ors. drzemmblrug i sko'lltken 
nÄlvd. `dets.'. Jfr drömlig. 

drumlig" adj. I drze mmblrug nÄlvd. dra' ennablrun 
vMor. dra' mmbLun öMor. dra' mmblrän Soll. 
'grumlig, oklar (t. ex. om  vätska, om färg) / 
muddy, not clear (about liquid, colour)'; drxe ~ab - 
Zrug i ö'gtfm nÄlvd. 'oklar i ögonen'. Syn.: glor; 
grumlig, bet. a. 

drumma sv.v. 1. drstno- Ore drämä- vRättv. 
(jfr Rz 98 a drumma; V11 We. dråman) 'slå / hit, 
strike' (vanl. i särsk förb. med till:) drsmo-ti'lr 
Ore 'slå till'; je dröms-tå' an jr vRättv. 'jag 
drämde till honom, jag'. Syn.: trumma till. 

drummel m. n.Id drzemmbälr n. Våmh. (Bon.); 
dru'mmbälr m. Soll. Ore dru'mnabel Ors. dru'm-
mak Rättv. dru'rnmäk Bju. 'vårdslös, klumpig 
person / careless, clumsy person' (SAOB drum-
meln); uka ku'lldrzfmmbäk Våmh. (Bon.) 'en 
sådan drummelaktig flickar; stirrdrifmmbtUr, 
sjirdritmenbäk Våmh. (Bon.) 'mycket drumlig 
individ' (jfr sju r.); prjjkdrumenbilk Soll. 
'drummelaktig pojke'. Syn.: dr o me da r (ius), 
bet. 1; drummelskalle. 

drummel n. Id dru'mmbälr Soll. 'grummel, grums / 
/ sediment, dregs'. Syn.: grummel. 

drummel-skalle m.IIIa drusmenbäkskåll Soll. 
dru`mmtUrskalla Nås drömmbekgkelle Li. 'drum-
mel, drulle / clumsy person'. Syn.: dromeda-
r (ius), bet. 1; drummel 

drunkna sv.v. 1. dra' kk§n Älvd. dra' kken •••• 
drirken vMor. drukä'nn, öMor. dreevukna Ve. 
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drieken Soll. dru`kkna vOrs. dru`kkn4 öOrs. 
dru'v(v)kna Rättv. Bju. Flo. Nås Äpp. dre`kkna 
Jä.; obef. Mal. ÖVd. 1. 'sjunka o. omkomma i 
vattendrag / drown' (SAOB) allm. Syn.: 
dränka refl., bet. 2. 2. så'cic dra' kknå Våmh. 
(Bon.) 'sädeskornen förlora på grund av för stor 
fuktighet i jorden förmågan att gro / grain 
is unable to gerrninate because of over-wet 
soir . 

drunst m. Ta dru'nnst Mal. 'stark duns eller knall / 
bud thump or bang'. 

drunsta sv.v.l. dru`nnsta Mal. 'smälla, knalla 
kraftigt / bang, crash loudly'. — Särsk. förb. 
(till:) å dru`nnet tö', ss ä skånce hö'Ir hit'sä 'det 
small, så att hela huset skakade'. 

druid' m.Ia drunnt Mor. 'slö, lat pojke / lazy 
boy' (SAOB drunti). 

druntil  m.I a drunnt Mor. 'slag, stöt / slap' (SAOB 
druntn). Jfr dråsing. 

drunta f.IVa drzinnta Mal. 1. 'tjock o. lunsig 
kvinna / fat, hulking woman'. Syn.: se dyna, 
bet. 3; fjunta. 2. 'svarvad docka av trä! doll 
made of turned wood'. Jfr börel-. Syn.: se 
börel docka. 

drunta sv.v. 1. dru`nnta Ga. 'fjärta / break wind' 
(SAOB druntam); dru'nnt å fi`ta 'clets.'. Jfr 
braka, bet. 4. Syn.: se drita, bet. 2. — 
Särsk. förb. (till:) drunnt-tö' Mal. <sätta i väg 
med hastigare fart än förut' (om häst). 

drusa sv. v.3. drfesa Älvd.; obef. Våmh. Mor. Ve. 
Ors. Mal. ÖVd. 'springa / run' (Torp drusa; jfr 
Gotl.Ordb. drusa); drit'ee `spring!'; så'g du, ur 4 
drii'ste Älvd. 'såg du, hur hon sprang?'. Syn.: 
kuta, bet. 1; kyta, bet. 2. 

druska sv. v. 1. dra' sska Mal. 'skaka, stöta, kasta 
upp och ned / shake, bump' (t. ex. om  kärra på 
dålig väg). Syn.: se drulsan. 

dryck m. Ib drykk Älvd. drikk vSoll. drskk Rättv. 
Jä. drskk -drökk Mal. drekk ÖVd. 1. 'vad som 
drickes / drink' (SAOB 1; ÖDB I 290, 292; 
särsk. om  i utfodringen ingående dryck åt kalvar 
o. andra djur) allm. i em-då' drettjam sem du 
dre'kk Li. 'i den dryck, som du dricker'; mrd'Ir-
drikk vSoll. <dryck av vatten o. mjöl, given åt 
get, som killat'. Jfr brädsel-lag; kalv-, ko-, 
vattu-. Syn.: se dricka, bet. 3. 2. varmt 
vatten blötlagt foder åt kreaturen, sörpfoder / 
mash for cattle' (jfr ÖDB I 292) Jä. Mal. Syn.: 
se brädsel, bet. a-b. 

dryck(es)-bytta f. IV a drö'ttjisbötta drisrttjibötta 
Mal. <bytta, i vilken sörpfoder gavs åt kreatur / 
fodder-tub' (äv. om  det i byttan givna foder-
målet / also about the fodder in the tub, given 

to animals; ÖDB 1 292). Syn.: se brädselbutt; 
låta-i-bytta. 

dryekes-glas n.II dre'ttjesgUs ÖVd. 'dricksglas i 
drinking-glass'. Syn.: dricksglas. 

dryckes-kagg m. Ib dre' ttjeekagg ÖVd. `svagdricks-
kagge / barrel for small beer'. Syn.: drickskagg. 

dryck(es)-kalv m.I a dry`ttjkciv Älvd. vMor. 
dretOeskålry ÖVd. 'kalv, som uppföddes med 
kalvdryck o. sörpfoder / ca1f, brought up on 
mixture of hot water, milk and some barley-
flour'. Syn.: drickskalv. 

dryckes-kanna f.IVa dry`kkäskanna Al dreittfis-
kannit ,-.drå`kkskanna Mal. drettjeskanna ÖVd. 
'grant utstyrd drickskanna, anv. vid bröllop / 
richly decorated tankard, used at weddings' 
(SAOB). Jfr drickskanna. 

dryck(es)-kärl n. la dre'ttjiskål sMal. drö'ttji(8)-
nMal. 'kärl (ämbar el. dyl.), i vilket 

dryck tillagades åt kreaturen / container in 
which thin mash was prepared for cattle to 
drink' (jfr ÖDB I 292). 

dryck(es)-1åda f. IV a dra' ttjieida Mal. (Y.) 
tåa nMal. 'trälåda, i vilken dryck gavs åt 
kreatur / wooden box containing thin mash for 
cattle to drink' (se ill.; ÖDB I 292). 

dryckes-stop n. Ja drö'ttjisstöp Mal. drettjesstsup 
ÖVd. 'stop att dricka ur / drinking-mug'. Syn.: 
se drickskanna. 

dryfta sv. v. 1. dry`kkta 	//ta Våmh. dry'lekta 
dry'fita vMor. dry'fita Soll. dreta Ors. dra'/(f)ta 
Rättv. dra' ffta Leks. dreta Dju. Ga. Nås 
drös ffta Mal.; obef. Älvd. Ve. 1. (tr.:) 'rensa 
(säd, linfrö el. gryn) gm skakning o. kastning 
i luften / winnow' (SAOB 1; ÖDB I 467 f.; styr 
ack.) allm. Syn.: se dro sta, bet. 1. 2. 'skaka el. 
rulla smöret i träget till en äggrund klimp / shake 
or roll butter in trough until it formed an oval 
lump' (jfr Fataburen 1914, s. 29) Dju. 3. `med 
utsträckta armar rycka el. skaka i garnhärva, 
så att trådarna frigöras / hold skein of wool 
between outstretched arms and jerk it to loosen 
individual threads before winding into ball' Son. 
4. (intr.:) 'dallra i luften av värme / vibrate 
from heat in air' Mal. ä vä sir vå't ss å drö'fft 
'det var så varmt, att luften dallrade'. Syn.: 
se braga, bet. 2; dattra, bet. 2; flykta", bet. 2. 

dryft-tråg n. II dra' f(f)ttrög Rättv. 'trätråg, anv. 
då man dryftade säd / wooden trough used in 
winn.owing grain' (SAOB; ÖDB I 468). Syn.: 
rensskäppa; vanna, 

dryg adj. I drjaeg dryög Älvd. drOg Vtunh. 
drjög drög vMor. drög öMor. Ve. Ors. Ore 
drjög Soll. drig Rättv. Dju. Ga. Mock. Nås 
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drpg Leks. Bju. Al Flo. Jä. Äpp. drög Mal. 
dräg ÖVd. 1. 'varaktig, som räcker länge i lasting' 
(SAOB 1) allm. i wisast-?t, ur drö'g an skuld 
wa‘rå Ors. 'jag visste inte, hur länge jag skulle 
få den (a: vetebullen) att räcka'. 2. `högt till-
tagen, väl tillmätt / ample' (SAOB 2) allm. 
i dryögäst lrå'g Våmh. 'i drygaste laget'; fen 
drö'g tu'mm Ve. 'en dryg tum'; int wåt um 
ska`ttär wä, 88 få'sli drö'gsr Ors. 'inte vet jag, om 
skatterna voro så fasligt högt tilltagna'; ä kå'mm, 
nö'g te väl. htr jdragar i mgiro Li. `det kommer 
nog att bli mer gott om hö el. mer arbete med 
höet i morgon'; sko'ggsdruggt Li. 'bevuxet med 
mängder av skog'. 3. `fordrande, som kräver 
mycket i det ena el. andra avseendet / demand-
ing' (SAOB 4) allm. drife8g i (rtlfn Älvd. drö'g i 
jastå Ors. drä' g i må`tam Tra. 'som kräver mycket 
mat'; legqrn,ä drY g Leks. 'barnet kräver mycken 
eftersyn'; fir84edrjå8g Älvd. `som kräver mycket 
foder'; skö`drig Dju. 'som sliter mycket skor'; 
ä va drö'ggt å hei`nns te 8ä 'j su'vvok Mal. `det var 
litet för mycket (fult och överdrivet) sagt av 
henne'. Jfr smör-, syt-, tjänst-. 4. 'besvärlig, 
ansträngande / difficult, hard' (SAOB 5) allm. 
dri'g(g)t jå"rå Rättv. drygt jö‘ra Leks. 'an-
strängande arbete'; an va drag te gå,', an-då' 
vei'jn Tra. <den var ansträngande att gå, den 
där vägen'. 5. `som har en stadig, väl ut-
vecklad kropp / stout, weil-bua' (SAOB 8) 
Mal. Tra. du e dr13' i'vyan rä'kk a då Mal. 
'du har en stor kropp; ingenting räcker till åt 
dig'; drieg i khrsm Tra. 'som väl fyller kläderna'. 
Jfr h ä r d-, kr o p p s-. 6. `dumdryg, högfärdig / 
/ overbearing, stuck-up' (SAOB 9) Soll. Rättv. 
Äpp. Mal. drö'g i rå sn Mal. 'stolt och stram av 
sig' (jfr reda f.). Syn.: bred, bet. 4; bäg; 
börg, bet. 3; bös, bet. 2. 

dryga sv.v.l. drög- Ors. drig- Rättv. Nås drgg-
Bju. drög-Mal. drfi`g- ÖVd. (endast i särsk. förb. 
med ut:) <göra dryg / make something go further' 
(SAOB); drig-ii't mjs'lrtjä rna väk, Rättv. 
'dryga ut mjölken med vatten'; drft`g-iit mjå'ke 
me på`rsr Tra. 'dryga ut mjölet med potatis'. 

dryg-fordad adj. I drygfölta Leks. dri`gföka Dju. 
drö'gfön Mal. `som kräver mycket mat / 
demanding a lot of food'. 

dryp m.I a drgp Leks. drip Dju. (la. Näs 'obetydlig 
mängd vätska, skvätt, tår / small amount of 
liquid, a drop or two'; vi å'g a'llsr drYpsn Leks. 
`vi äga inte en droppe'; en .2li'kken, dri'p Nås 'en 
sådan droppe!'; mjs`kkdrgp Leks. 'mjölktår'. 
Syn.: dropp m., bet. 1; dröp. 

drypa st.v. drjil'epa dryöpa Älvd. drY öpa 

Våmh. drjöspa drö'pa vMor. drö'pa öMor. Ve. 
Ors. Ore drjö`p(a) Soll. drl`pa Rättv. Dju. (la. 
Nås drypa Leks. drifpa Bju. Flo. Äpp. drö'pa 
Mal. ÖVd.; pret. dröp Älvd. Våmh. Mor. Ve. 
Soll. dråp Ors. Oro dröp Rättv.-Mal. drsup 
ÖVd.; sup. drirpiö Älvd. Våmh. drirpid Våmh. 
(Bon.) drirpiö drirpi vMor. drupl' öMor. 
drirpi Ve. Soll. Ors. drirpe Oro drl"pi Rättv. 
drY pi Leks. Bju. dri`pi Dju. drisppi (la. dru`ppi 
,,,dru`ppe Flo.-Tra. (dock drrepi nMal.); (intr. 
el. tr.:) <rinna el. falla ned droppvis, droppa; 
hälla droppvis, drypa / drip' (SAOB 1) allm. ä 
drg'53 4v tå"kum Våmh. ä dirl'p å tå"kom Rättv. 
ä dri'p tå tå'kom Dju. 'det droppar från taken'; ä 
drö'p tå tei'tji Tra. <det droppar från taket'; ig i 
so wå't, so i drjfesp i swette Älvd. 'jag är så våt, 
så jag dryper av svett'; drip drä'psr ti a`gan (la. 
<drypa droppar i ögonen'. Jfr dröpa. Syn.: 
droppa. — Särsk. förb. (ur:) dröp-i' r Ors.`läcka'; 
(uti:) drjfisp-a'uti kited a mig Älvd. 'dryp i litet 
åt mig!'; drip-tl,' Nås 'drypa i'. 

drypp-kråka f. IVa dry'ppkråka Bju. 'spillkråka 
(som under flykten skriade »drypp, drypp, 
drypp») / great black woodpecker'. Syn.: 
herr-, hål-, här-, pill-, plinn-, pläng-, regn-, 
spill-, sprut-, sput-, trill-kråka; vedknarr. 

dryssja sv. v., se drösa. 
dråg' f.Ie dråg (best. drå' ja) Jä. (jfr SAOB 
drog" el. dråg") `(käll-, myr-)drag / water 
coming from spring or marsh'. Jfr drag n., 
bet. 4a. 

dråg" f.Ie dråg (best. dra'je) vMor. dråg (best. 
drå'ja drå`jä) ÖVd. `grov arbetssläde för dra-
gare, drög / heavy sled; dray' (SAOB dråg'; 
ÖDB I 203, 488); steekei-, strikk-, wröå-dråg 
vMor. `stak-, stock-, ved-släde'; stö' tåg Li. 
`mycket lång timmersläde'; sts`ttdråg Li. 'något 
kortare timmerkälke'. Jfr hö-, ler-, lång-, 
ved-. Syn.: se drag f. 

dråk f. Ib dråk Mor. Soll. (Torp drök) 'flicka i 
övergångsåldern, flicksnärta / adolescent girr. 
Syn.: sluna; snudda, bet. 4. — Ssgr: drå`kkyni 
f. vMor. (jfr linj a f.) 'halvstor flicka, som 
gick o. slog dank'; drå'kuvvg m: vMor. 'flick-
unge'. 

dråka sv.v.l. drå`ka Mal. (jfr? V11 dråka) 'arbeta 
ovilligt o. långsamt, söla / work unwillingly and 
slowly, biter, dawdle'. — Avla dråk m. Ve. Mal. 
`långsam, lat mansperson / slow, lazy man'; 
dråk n. Mal. `söl(ande) 	loitering'; drå`ka f. 
Mal. 'sölig kvinna / slow, sluggish woman'; 
drå'ku adj. Mal. `sölig i arbete / slow-working'. 

drångla sv.v.1.; se drangla. 
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dråp-slag n. Te drirp.21åg 
blow'. Syn.: dråsing. 

dråsa sv.  .v .1. drö"så nÄlvd. dråså' öMor. drcl` so 
Ore drå'ss Äpp. drå‘ ss Mal. drå`sså Tra.; obef. 
sÄlvd. `förtröska de ej upplösta sädeskär-
varna / thresh bound sheaves' (ÖDB I 432, 
445); drö"så b4'nnck nÄlvd. `dets.'. — Särsk. 
förb. (bortur:) drås-bvirg' li`tä Äpp. `dets.'; 
(u t u r: ) dråsaså-tii så' Tra. dets.' . Syn.: se balk-
slå. 

drås-balk m.Ib drit'sbakk Leks. `(i skiftesverk 
anordnad) balk, utgörande främre sida av 
dråslår / partition, forming front of bin 
(dråslår) for newly threshed grain at far end 
of barn'. 

drås-bedle m.IIIa drOaibik Älvd. 'öknamn för 
Rättvikskarl / nickname for a man from Rätt-
vik'. 

drås-bräde n.III drå'sbrådä Leks. 'bräde, in-
gående i dr å sba lk ens skiftesverk / one of the 
planks forming front of bin for newly threshed 
grain in barn' (ÖDB I 465). 

drås-bröd n.I a drö"setbröö Älvd. drå"seibrib 
Våmh. vMor. drei"seibråd•Våmh. (Bon.) drå"sabrå 
Ors. drå"sobrii Oro drirsabrö Rättv. (Bi.) 
drå`ssbrö Mal. 'bröd, bakat av drå,smj öl / 
bread, baked with dråsmj öl' (ÖDB I 462; III 
431). Jfr agnbröd; dråsmjöl. 

dråse m. IV drirsi Älvd. drå"si Våmh. vMor. Ors. 
drå'så' öMor. drkså Ve. drå"sci dra"si (bet. 3) 
Soll. dra"se drs"se Oro drirsi vRättv. drirsa 
Rättv.(Bi.) dr' 8a Leks. Ål drå`sa Bju. Dju. 
Mock. drå` sa — drå` så Ga. drgisä Flo. dr' 8s 
Nås Jä. Äpp. drå'ss Mal. dru'asi (best. dat. 
dreessetm) ÖVd. (angående 6— a, se LD I 
158 f., 288 not 18; jfr Bergfors, s. 87). 1. 'på 
logen liggande, tröskad o. möjl. kastad, men ej 
rensad säd / threshed, possibly -winnowed, but 
not sorted grain, lying in barn' (SAOB 1 2; ÖDB 
I 453, 461) allm. dö'n (el. djär-u'pp) dresån 
nvMor. 'kasta den nytröskade säden'; trussk-å' 
dreiså'n öMor. 'tröska extra på dråsen'; frr 
int åjti dråså'm öMor. 'gå inte i den tröskade 
säden!'; så' dä hg ti drzrsåm ä'nn vRättv. 'säden 
ligger ännu okastad o. orensad'; kasst drä` san Jä. 
'kasta den tröskade säden'. Jfr rissel-. 2. 
`mängd, hop / amount, group' (SAOB I 3) Dju. 
en h,åk drå‘sa grcl'sparvär 'en hel hop gråsparvar'. 
3. 'stor o. lång karl, drasut / tall, lanky fellow' 
(SAOB II; Bergfors, s. 87; jfr G. Holm i Sv.Lm. 
1962, s. 94 f.) Sol!. Syn.: bängel; drasut; 
drös; kräkel, bet. 1; rakald; rake, bet. 2; 
rakel; rickel; räkel; rävelm; skänkel, bet. 3. 

drås-hög m.I e drå' sag Bju. Mock. drii`sshrig Äpp. 
drå‘sshe3g Mal. drå`ssechsug Li. 'hög av dråse / 
heap of newly threshed (but not yet sorted) 
grain'. Syn.: drås-kuv, -stack. 

dråsing m.Ib drässiv Jä. 'hårt slag / hard blow'. 
Jfr druntn. Syn.: dråpslag. 

drås-kara f.IVa drå`sskåra Mal. `skaftförsedd, 
(upptill sturidom välvd) brädlapp, med vilken 
den tröskade säden sköts samman / piece of 
board on shaft, with which newly-threshed 
grain was pushed together in a heap'. 

drås-kuv m. Ta drå` askas Jä. Äpp. 'hög av dråse / 
heap of threshed (not yet sorted) grain'. Syn.: 
drås-hög, -stack. 

drås-lucka f.V drå`slukku Ål 'lucka av bräder, 
som sattes in i ladudörren, då man tröskade / 
planking-door, put in doorway of barn, while 
threshing was going on' (se ill.). 

drås-lår m. Ta dra' slår Leks. Ga. 'i inre änden av 
logen tillfälligt anordnad avbalkning, i vilken 
dråsen samlades upp under tröskning / tempo-
rary partition at far end of barn, in which grain 
was collected during threshing-process' (ÖDB I 
465). 

drås-mjöl n. II drä"s6n2,01( Våmh. drå"såmji31r Ve. 
drå"sclmjäl Ors. drås somfölr Oro drå‘ssngik Äpp. 
drcl` ~fök Mal. 'mjöl, malet av dråse / flour, 
ground from threshed, but not yet sorted grain' 
(SAOB; ÖDB I 190; II 431). — Ssg: drå` ss-
mfölrgbra n. Mal. 'bröd, bakat av dråsmj öl'. 
Jfr dråsbröd. 

drås-skovel f. Id drirsalcsvvek Leks. drå`ssksvvält 
Al Ga. Mock. 'skovel, anv. vid skyffling av 
dråse / shovel used for newly threshed grain' 
(se ill.; ÖDB I 464; jfr SAOB). 

drås-stack m.Ib drå"scIstakk Våmh. Ors. 'hög av 
dråse / pile of newly threshed (but not sorted) 
grain'. Syn.: drås-hög, -kuv. 

drägel n.Id, se si-drägel. 
drägg m.Ib dregg Våmh. drägg Bju. Mal.; obef. 
Älvd. Rättv. 1. ̀ jästigt o. surt dricka på dricks-
tunnans botten, bottensats, grums / drogs at the 
bottom of small-beer barrer Våmh. Bju. Jfr 
drank, bet. 3. 2. 'sista skvätten (el. dropparna) 
i ett glas / last few drops of liquid in a glass' Mal. 

drägga f., se trägga. 
drägg(e) m., se trägg (e). 
drägg-steke m., se träggsteke. 
dräglig adj. I dnr gkin Rättv. Bju.; n. drägkit 
nVårnh. drå'gki Våmh. (Bon.) Nås Jä. 1. 'möjlig 
att uthärda, lindrig / tolerable, endurable' 
(SAOB 1) allm. naug fikk i drås gkit nVåmh. 'nog 
fick jag drägligt (om än litet)'; ä i kitä dråsgki- 

Ga. 'hårt slag / hard 
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gära ng Våmh. (Bon.) `det är litet drägligare nu'. 
Syn.: möjlig, bet. 3. 2. (om person:) `måttfull, 
hygglig / moderate, decent (about person)' 
(SAOB 3) Rättv. o e dräglrin någ 'hon är täm-
ligen hygglig'. 8. (allm. förstärkande adv.; jfr 
SAOB 4) Nås ä va drieglri, ss mi`ttji dsm a`ddä 
`det var förfärligt, så mycket de hade'. 

dräkt' f.Ia, se drätt. 
dräkt" f. m.Ia drekkt f. Älvd. Mor. öOrs. 
dräkkt f. öOrs. Mal. ÖVd. dräkkt m. Leks. Nås 
'sockendräkt / special costume characteristic 
of certain parish' (SAOB II 2 a 13); ö'vkaldrekktg 
Älvd. `älvdalsdräkten'; mör-, o'ss-drekkti svMor. 
'mora-, orsadräkten'; å'Irdräkktv Leks. `åldräk-
ten'. 

dräktig adj. I drekktug nÄlvd. `duktig i arbete/ 
efficient, capable' (SAOB 8). Syn.: se djärv, 
bet. 3. 

dräll m.Ia dre/Hilvd. Ors. dräll öMor. Ore Rättv. 
Leks. Bju. Ga.; obef. Mock. Flo. Nås `vävnad i 
korndräll, i kypertvariationer el. i förenklad 
dräll / hand-woven fabric in twill-variations 
or in simple diaper' (ÖDB IV 519). Jfr dub-
bel-. 

drälla st.v. sv.v.3. dre'lla Ors. drälla Rättv. 
Bju.-Mal. drälla Leks.; pret. dra!! Ors. dråll 
Rättv. dra!! Leks. Bju. Dju. Äpp. Mal. drälldä 
Al Ga. Nås; sup. dru'lli Ors. Rättv. Leks. Bju. 
drällt Al Ga. Nås års'!! Mal. 1. `spilla, tappa / 
spill, drop' (SAOB 2) Al Näs åkän år ä, sam ha 
drällt fu'll bö'Itä ss o'sskåplri Al 'vem är det, som 
har spillt ned bordet så förskräckligt?'. 2. `röra 
sig ytterst långsamt, gå o. slöa / move very 
slowly, laze about' (jfr SAOB 3-4) Bju. Mal. 

`vibrera, skaka lindrigt / vibrate, shake gently' 
Leks. Dju. Ga. Syn.: skrälla, bet. 2; skrälta. 

(om person:) 'falla, signa ned / fall down, 
faint' Rättv. jä bi så rädd, så fä säs-sku drälla 
`jag blir så rädd, så jag nästan vill signa ned'. 
Jfr digna; signa. Särsk. förb. (av:) dräll-å' 
Äpp. Mal. dräll-å Li. `slumra till'; (ihop:) dräll-
ihöp Rättv. (Bo.) `signa ned'; (ned:) drell-ni'd 
Om. dräll-nå'd Rättv. `digna ned'; (till:) ä dra!!-
tå' ti a'rrmän Dju. `det vibrerade i armen' (om 
vibration från slagverktyg); (undan:) stå'dä ha 
drulli-u`nna frå krå'tjä Leks. `stödet har gm 
små, oupphörliga rörelser lossnat från hässja-
stolpen'. 

dräll-bracka f.IVa dre'llbrakka öMor. Ors. `helg-
dagsbyxor för sommarbruk, sydda av korn-
dräll / summer trousers for Sundays made of 
simple diaper' (ÖDB IV 393). 

dräll-båd m.II dre'llböd Ors. 	livkjol hörande 

livstycke, sytt av korndräll / bodice of skirt-
made of simple diaper' (ÖDB IV 202). 

dräll-väv m. II dre'llwåv Ors. `vävnad i korndräll / 
handwoven diaper fabric'. 

dräll-överdel m.Ia drällyvvdek Leks. `överdel 
sydd av vävnad i kypertvariationer / överdel, 
made of various forms of handwoven twilt 
fabric' (ÖDB IV 169). 

drälla st.v. sv.v.l. drällta Mal. (pret. dront; 
sup. drs'llt el. sv. böjn.). 1. `tappa (släppa) 
litet då o. då / drop a little at a time'; drällt a 
lläpp-8ä `släppa väder litet då o. då'. 2. 'arbeta 
liten smula då o. då / work now and then'. — 
Särsk. förb. (utav:) ssmmn an int å' s drallt-tå', 
vet-ji Mal. `råkade han inte somna till o. föll av 
(lasset), vet jag!'. — Av!.: drällt m. Mal. Li. `li- 
ten rest av ngt / remainder'; drälltu adj. Mal. 
1. `som tappar litet undan för undan / dropping 
a little at a time'. 2. `som arbetar litet då o. då /-
working now and then'. 

dräng m.Ib drajvg Älvd. Våmh. drevvg vMor. 
Ve. Ors. drävvg öMor. Soll. Ore. ÖVd. drävv 
Rättv.-Mal. 1. `manligt tjänstehjon, anställt 
för kortare el. längre tid / mab e servant, em-
ployed for either short or long periods' (SAOB 2) 
allm. (äv. om  man, som utför arbete åt annan 
endast en dag:) 4n, wa dr,st'jvg aå fiessnm frjå'dåv. 
Älvd. `han hjälpte oss (i arbetet) i fredags'; i ska 
å dy`nndfdrafndjen i mo'rrgg i Våmh. (Bon.) `jag 
skall ha en man, som kör ut gödsel åt mig i 
morgon, jag'; wå'råkuclriejvg Älvd. 'vårkörsel- 
dräng'; trå ‘gagdrävu Mal. 'trädgårdsarbetare'. 
Jfr for-, gruv-, handels-, mjölnar-, mäs-
tar-, skinnar-, skomakar-, skräddar-, slå-, 
slägg-, smed-, smedja-, sommar-. 2. `liten 
pojke, småpojke / small boy' Ve. Äpp. Mal. Li. 
hskken 	drä'vv Mal. `en sådan liten pojke'; 
listtv gö' drä'vvg Li. `liten snäll pojke'. — Sag: 
drä vvkullt m. Äpp. `dets.'. 

dränka' f.IVa drettja Älvd. `bräcklig båt el. 
flotte / fragile boat or raft'; n`mmdret0 ̀ gammal, 
läckande båt / old, leaking boat'. 

dränka" f.IVa drättsa Mal. `vattensamling, an-
vänd vid rötning av lin / pool of water, used 
in retting flax'. Syn.: dränke, bet. 2; lin-
brunn, -dränka, -dränke, -grop. 

dränka sv.v.3. 1. drettja 3. Älvd. nVåmh. 
dresttja 1. Våmh. (Bon.) vMor. drättja 1. Soll. 
drenntja 3. Ors. dränntja 3. Ore. Leks. drän(n)-
tja 3. - 1. Rättv. dränntja 3. Bju.-Äpp. drättja 
3. Mal. ÖVd. 1. 'avliva genom kvävning i 
vatten / drown s. o. or sthg' (SAOB 1) allm. iä 
a drän(n)tja ka`tta Rättv. `jag har dränkt 
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katten'. 2. 'lägga lin (el. hampa) i vatten till 
rötning, röta (lin) / ret or steep flax (or hemp)' 
(SAOB 2a) allm. drettj lr4' jnäå Våmh. drä' ttj 
Irä'jn,ä Son. 'clets.'; drettj 4'nampu Älvd. 'röta 
hampa'. 3. 'låta till mältning blötlagd säd ligga 
för länge i vatten / let sprouted grain soak too 
long' (ÖDB III 503; jfr SAOB 4) allm. 4. (över-
fört:) 'så säden i för kall o. våt jord / sow 
(seed) in too cold and wet ground' Våmh. 
du drettjä så' di tim du så'r nri"du dränker säden 
om du sår nu'. 5. (överfört:) 'hugga för djupt 
hak i väggstockens knut så att stocken kom att 
ligga för lågt / cut too deep a notch for joint in 
one end of log so that this was too low for the 
wall' Våmh. drettj stu'ttjin 'clets.'. — Refl.: 1. 
'taga sitt liv genom dränkning / commit suieide 
by drowning' allm. drettj si sjö'v vMor. 'dränka 
sig'. 2. 'drunkna / drown' OvSi. Mal. ÖVd. an  
drättjät si vSoll. 'han drunknade'. Syn.: 
drunkna, bet. 1. 

dränks fl-III dresttjä Ors. 1. <dryck, given åt 
kreatur, särskilt åt småkreaturen / drink, 
given to cattle, especially to young animals'. 
Syn.: dricka, bet. 3; dricke; dryck. 2. 'vat-
tensamling, anv. vid rötning av lin / water-
puddle or small pool, used in retting flax' Al. 
Jfr lin-. Syn.: se dränkan. 

dräpa st.v. - sv. v.3. 1. drrpd Älvd. Våmh. 
(Bon.) vMor. Ors. drå`pa Våmh. Leks. Al 
dräpå' öMor. drä"po Ore dräpa Rättv. Bju. Ga. 
Flo. Mal. drå'ps Nås Äpp.; pret. dräp Älvd. 
Våmh. (Bon.) öMor. dråsptä Våmh. Bju. Al 
drä`p(p)ts -drä'f(f)ts .-'drå'ps Rättv. dra' ftä Nås 
drit' f ft Äpp. Mal.; sup dr 'pi Älvd. vMor. dråpt 
Våmh. drrpid drrpåd Våmh. (Bon.) drelyr - 
drå`pi öMor. dråft Ore Nås drå`pi ,,,dråpt Rättv. 
Leks. dräfft Äpp. Mal. ÖVd. 1. 'döda / kill' 
(SAOB dräpa' 2) Älvd. Ore Li. i IrEr a nu int 
drrpd m fö ap-'5  Älvd. 'jag lär då inte begå 
självmord för den sakens skull'; um e tedd an 
jå', skulld e a drå' ft an Ore 'om jag hade honom 
här, skulle jag döda honom (eg. ha dödat 
honom)'; e wa ss jä"lrok ss e kunn,d a drå' ft na te 
jäno stjrbIra (wä't92,) Ore (talesätt) <jag var så 
ond på henne, att jag kunde ha dräpt henne i en 
sked (full med vatten)'; o vä, 88 si'nn,t ss o ksnn 
add drä'fft mä ti ett ski'ssbIrå, Mal. 'hon var så 
ond, att hon kunde ha dräpt mig i ett skedblad'. 
2. 'med tumnageln klämma ihjäl loppa el. lus / 
kull buse or flea' (SAOB dräpa' 2 b) allm. o 
mekkted-nt drepå dem öOrs. 'hon orkade inte 
döda dem (a: ohyran)'; jä ska dråspa Rättv. 
<jag skall döda ohyra(n)'; o drå`pt o Al 'hon 

(a: gumman) klämde ihjäl den (a: loppan)'. — 
Särsk. förb. (ihjäl:) drep-jr1 löysi 
öMor. 'döda lössen'; (till:) dråp-te' at en o'kksa 
Mal. 'slå en oxe, så att den stupar'. 

drätt f.Ia dratt ÖVd; obef. Jä. Äpp. 1. 'en gångs 
dragning med not, notvarp / one dragging with 
purse-seine, seine-sweep' (jfr SAOB drätt 2) allra. 
Jfr not-. Syn.: drag n., bet. 2 a; varp, bet. 1. 2. 
'den mängd fisk, som fångas i ett notdrag / fish 
caught in one seine-sweep' Tra. 3. (senare 
ssgsled:) 'en gångs dragning med not, som gav 
(mycket) fisk / one dragging with purse-seine, 
resulting in (much) fish' Tra.; se fisk-. 4. 'plats, 
där man drog (iland) not / place for dragging 
with purse-seine' Tra. Jfr not-, åt-. 

drävling m.Ib, se drevling. 
drög' f.Ic -a drög Mor. Soll. Ore Rättv.-Mal. 

( ,,,dräg Ga. Mock. Nås); obef. Älvd. Våmh. Ve. 
Ors. ÖVd.; best. drö'ji -drö'ji Mor. drö'jä Rättv. 
drö'ja Leks. dr5'ga Bju. drä'ja Nås Äpp. drö'ja 
Mal. 'grov arbetssläde för dragare / heavy sled, 
dray' (Sdw. suppl. drögh; SAOB drög'; ÖDB I 
488) allm. Jfr hävel-, hö-, lass-, lill-, lunn-, 
kolved-, skid-, slep-, släp-, stak-, sten-, 
stock-, stor-, timmer-, vattu-, ved-. Syn.: 
se drag f. 

drögu  f.Ic a drög Soll. Rättv. Leks. Äpp. drög 
drag Ga. 1. 'loj, trög person / indolent, sluggish 
person' (vare sig man el. kvinna; SAOB drög") 
Soll. Rättv. Leks. Ga. 2. 'trög, slö kvinna / 
indolent, sluggish woman' Äpp. — 
akktu adj. Rättv. 'loj, slö / sluggish, indolent'. 

drögja f.IVa, se dröja f. 
dröja f.IVa dree ja Älvd. Våmh. drö'ja vMor. 
dreja -,dräs ja Ve. vSoll. drö'ja Mal. drä` ja 
ÖVd. (jfr Vii We. drögja, SAOB drög', j-for- 
merna). 1. 'grov arbetssläde för dragare, drög / 
heavy sled, dray' (ÖDB I 488, 496) allra. Jfr 
hö-, knä-, lill-, lässmed-, skolös-, skär-, 
slek-, slip-, släp-, stak-, sten-, stock-, stor-, 
trästångs-, vattu-, ved-. Syn.: se drag f. 
2. `dragkälke / hand-sledge' (se ill.) sÄlvd. 
Jfr stak-. Syn.: se draga'. 3. a. 'loj kvinna 
/ indolent woman' vSoll. b. 'lösaktig kvinna 
/ dissolute, loose woman' vSoll. 

dröja sv. v. 3. drö'ja Ga.; övr. obef. 'vänta med, 
uppskjuta / put off, postpone' (SAOB 3); hå 
drö'j vi mei 'det väntar vi med'. 

dröj-krok m.Ib dret`jkrfs8k Älvd. 1. 'järnkrok i 
ena änden av den länk av gra,nvidjor, medelst 
vilken stockarna bundos fast vid drögen / iron-
hook at one end of length of spruce-withes, with 
whieh logs were bound on sled' (ÖDB 1 489). 
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2. 'grovt rep med järnkrokar, varmed stock 
kunde släpas kortare sträcka för hand / coarse 
rope with iron-hooks on it, with which it was 
possible to drag a log a short distance by hand' 
(ÖDB I 483). Syn.: kabbkrok. 

drölaI  sv.v. 1. dra Jä. (jfr Rz 99 b; SAOB 
dröla) 'äta långsamt / eat slowly'. 

drölan  sv.v. 1. dra Mal. 'skria, pipa, jämra / 
shriek, squeak, wall': ä dra'!, a på'p 'det skriade 
o. pep' (om övernaturligt väsen). 

dröm m.Ia drOn Älvd. Våmh. dröm Mor. Ve. 
Soll. Rättv.-Äpp. (dock drörnm Ål) dråm Ors. 
Ore ÖVd. dröm ,,,drömm Mal. 'en sovande persons 
hallucinationer el. illusioner / dream' (SAOB 1). 
— Ssgr: difmjukka. Våmh. dr'mknulla Våmh. 
(Bon.) drö'mknull Son. drö'mknulla Rättv. drå` m-
knulla Li. drPntjytå' Älvd. v. (om mansperson:) 
'i drömmen ha könsumgänge / have imagined 
coition in dream (about man)'. 

dröm-bok f.VI drö'mbök Mor. Rättv. drö'mmbök 
Mal. drå'mbök Tra. 'bok, innehållande dröm-
tydningar / book, containing interpretation of 
dreams' (SAOB). 

dröm-gröt m.Ia dr`mgröt Älvd. drö'mgröt vMor. 
Son. Rättv. Leks. drå`mgra't Ors. drermgröt Ore 
dra' mgröt drö'mmgröt Mal. drå` mgråt ÖVd. 'på 
visst sätt lagad o. starkt saltad gröt, som åts av 
flera personer gemensamt på kvällen o. var av-
sedd att framkalla drömmar, vilka förutsade ngt 
om framtiden / specially prepared and strongly 
salted porridge, eaten by several people, in-
tended to cause dreams foretelling the future' 
(SAOB). Jfr drömpannkaka etc. Syn.: fles-
gröt, bet. 1; saltgröt. 

drömla LIVa drö'mmtra Mal. (jfr drömma v.; 
V11 dröm) 'glömsk, slö kvinna / forgetful, lazy 
woman'. Syn.: drömma f. 

drömlig adj. I drö'mmlru Mal. (jfr drömla f.) 
'drömmande, slö, tankspridd / dreamy, lazy, 
absent-minded'. Jfr drumlig', bet. 2. 

drömma f.IVa dIfma Våmh. (jfr drömma v., 
bet. 2) 'glömsk, slö och lat kvinna'. Syn.: 
drömla. 

drömma sv.v.3..,,  1. dr.5`ma 3. Älvd. Våmh. 
drii`m(a) 1. vMor. Ve. Soll. drå'ma 3. nöMor. 
vOrs. Ore drä'ma öOrs. driPma 3. -1. Rättv. 
drö'ma 3. Leks. drii'ma Bju. Ga. Mock. Flo. 
(pret. drö'mmdä Mock.) drö'ma (drö'mma) 
Nås Jä. Mal. drä'ma (prat. drtemmd) ÖVd. 1. 
<under sömnen förnimma en sammanhängande 
följd av föreställningar / dream' (SAOB I 2 b) 
allm. je drä'mmd hå je vä da i tje ttjan Tra. 'jag 
drömde, att jag var i kyrkan'. 2. (bildi.:) 'vara 

lat el. drömsk / be lazy and dreamy' (jfr V11 
dröm) Våmh. 3. 'drömma om / dream about> 
OvSi. ig a dIfmt sä`lr-pär i n4't Älvd. 'jag har 
drömt om Säl Per i natt'; i a drirma krYstur, 8(1 

ä bi ?väg rä'vvnaditr Soll. 'jag har drömt om 
kreatur, så det blir nog regnväder'. — Särsk. 
förb. (av:) an gå .2lrk å drå`m-å Tra. <han går 
så där o. slöar': (uti:) dråm-ajtr lrtä Ors. 
'blanda i helt litet'. — Avi.: drö'ma Jä. 'slö o. 
drumlig kvinna / lazy and clumsy woman'; 
d4'mqn Våmh. drö'mun Ve. adj. (jfr V11 dröm-
(m)og) 'drömmande, utan energi / dreamy, 
without energy'. 

dröm-pannkaka f.V drö'mpa'vvkaku vMor.; obef. 
Mal. <pannkaka, tillagad av vissa ingredienser 
o. under vissa ceremonier samt förtärd på kväl-
len för att framkalla divinatoriska drömmar / 
paneake, made a,ccording to certain ritual and 
with special ingredients, eaten in the evening 
and intended to causa prophetic dreams' 
(SAOB). Jfr dröm-gröt, -strömming, -väl-
ling, -tasse. 

dröm-strömming m. Ib drö'matrömivg öMor. Son. 
drö'matramiv Rättv. drö'matrömmiv Leks. Ål 
Mal. 'strömming, stekt o. förtärd under vissa 
ceremonier samt avs. att framkalla divinatoriska 
drömmar / herring, eaten to cause prophetic 
dreams' (SAOB). Jfr drömpannkaka. 

dröm-tasse m.IIIa drö'mtass Soll. 'ett på glöden 
under vissa ceremonier gräddat bröd, förtärt på 
kvällen för att framkalla divinatoriska dröm-
mar / type of bread, baked in embers and eaten 
to cause prophetic dreams'. Jfr drömpann-
kaka. 

dröm-välling m. Ib dr(fmweltivg Våmh. <välling, 
kokad av vissa ingredienser o. under vissa cere- 
monier samt avs. att framkalla divinatoriska 
drömmar / special gruel, eaten to causa prophetic 
dreams'. Jfr drömpannkaka. 

dröna' (drönja) sv. v.2. - 3. - 1. - st. v. drYna Älvd. 
Våmh. (pres. drgn, pret. drYnde Älvd., pres. 
drY när Våmh.) drOni vMor. Soll. (pres. dra> 
dr' när, pret. dryndä vMor., pres. drgn- driP24är 
Soll.) drrna (pret. drrndä) öMor. drrne (prat. 
drrnjät) Ve. drrna (pres. drrnar, pret. drrndä 
drrnad) vOrs. drrna (pret. drön, sup. drrni) 
Rättv. drYna (pres. drgn, pret. drön, sup. 
dryni) Leks. drYna (pres. drYner) Bju. drrna 
Dju. Ga. Mock. (pret. drön, sup. dri`ni Dju. 
drfini Ga.) drö'na Flo.-Mal. (pres. drön, pret. 
dr6n Flo. driö`nä Nås drön drö'n Mal.) 'råma. 
sakta / moo, low' (SAOB dröna' 1) allm. mölla 
drö'n a vill a by`tta Äpp. 'Molla råmar sakta o. 
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vill ha sörpbyttan'. Jfr bäla", bet. 2. Syn.: 
ur an. 

dröna" sv.v. 1. dra`na Rättv. Bju. Flo. Mal. 
'söla, dåsa / drowse, idle' (SAOB dröna"). — 
Ssg: drö'ngås f. 'trög o. slö person (man el. 
kvinna) / lazy person (man or woman)'. 

drö'nika f. Mal. 'slö, lat o. ouppmärksam 
person / drowsy, lazy and unobservant person'. 

drön-hål n.II dri`nhålr Rättv. (Bo.) 'litet lufthål 
i fähusväggen framför varje kobås / small airhole 
in the cowhouse wall in front of each cow-stall'. 
Syn.: se and-, nos-hål. 

drönig adj. I dra'nug Leks. drö'nu Dju. 'trög, lat / 
slow, sluggish' (SAOB). 

drönja sv. v., se dröna'. 
dröp m. Ta dråp Älvd. 'obetydlig mängd vätska, 
skvätt, tår / small amount of liquid, a drop or 
two'; e fi'nns it en drä'p i brzennern 'det finns 
inte en droppe vatten i brunnen'; mjö'kdråp 
'mjölktår'. Syn.: dropp m., bet. 1; dryp. 

dröpa sv.v.3. drå'pa Älvd. dråp- (pret. dråft-) 
Ors. (Torp droypa) (tr.:) 'drypa / pour out a drop 
or two' (SAOB dröpai). Jfr drypa v. — Särsk. 
förb. (dit -i:) dråp-da'jti Zri'teå Älvd. 'häll i en 
liten skvätt!'; (i:) dråp-f' n brenndwinstår a 
mg Älvd. 'häll i en tår brännvin åt mig!'; 
(uppi:) dråp-upi' li`tå Ors. 'dryp i litet!';(uti:) 
dröp-ajti' Ors. 'drypa i, hälla i'; (å:) i ska drå'23- -
lit öOrs. 'jag skall drypa litet på (det onda)'. 

dröpel m.I drifpyl Älvd. 'bråkig, vårdslös individ 
/ troublesome, careless person'. 

dröpla sv.v.l. dry`ppeir Älvd. drg`pka Ore. 1. 
'vara häftig o. bråkig / be violent and trouble- 
some' Älvd. an dry'pplter o få'r 'han beter sig 
häftigt o. vårdslöst (i arbetet)'. 2. 'ramla, falla 
ned / fall down' Ore e för v drg'plred åv sku'llarn 
<jag ramlade ned från skullen'. — Av!.: dry`pp- 
lrug adj. nÄlvd. 'hänsynslös o. energisk i sitt be-
teende / reckless, energetic in behaviour'; dry'p- 
kus ra. Ore. <man, som har lätt för att ramla 
omkull / man who is always falling down'; 
drgplra f. Ore 'kvinna, som har lätt för att ramla 
omkull / woman who is always filning down'. 

drös m. drgs Våmh. <stor o. grovvuxen karl 
el. pojke / tall, heavily-built fellow' (jfr SAOB 
drös I). 

drösa (drösja) sv.v.3. ••••• 1. dra 3. sÄlvd. Våmh. 
vMor. (sup. dry-st sÄlvd.) dro 1. son. dr/'8a 
(sup. dg' sad) Ors. dg' fa (sup. dr3' fi) Mal. drö`s-
Li.; obef. nÄlvd. 1. `förtröska de ännu ej upp-
lösta sädeskärvarna (bl. a. gm att slå axändarna 
mot logbalken) thresh sheaves of grain (by 
beating ears of corn against barn wall or par- 

tition)' (ÖDB I 442, 445) allm. ig aZr a'ut o 
drg's non bkq'nndb4nnd Älvd. 'jag skall ut o. 
förtröska några blandsädskärvar.' Syn.: se 
balkslå; drosta, bet. 2. 2. (i förb. med slå 
v.:) 'tröska / thresh' Soll. ä vå,' te drg's å .214' 
<det var att tröska o. slå'. 3. 'knuffa, stöta till / 
push, jostle' Våmh. 4. <packa ihop (t. ex. inne-
hållet i en säck) gm att växelvis lyfta o. hastigt 
släppa ned (säcken) / pack together e.g. contents 
of a bag by alternately lifting and dropping it' 
Mal. — Särsk. förb. (hop:) je ska drös-hö'p an 
riskktet Äpp. 'jag skall skaka o. stöta ihop den 
(a: innehållet i säcken) riktigt ordentligt'; (till:) 
drga-t'' Våmh. dry's-tik a (med dat.) Soll. 'slå 
till'; (ur:) drgs-g'r Våmh. `förtröska'. 

du pron. 	(LP II 11 f.) nöÄlvd. Våmh. 
dfig ••••• åäg svÄlvd. dftg öMor. dft övr.; svagtons-
former, se LP I 298, not 9; om oblika formen 
dig, di, då, dåg, då jfr mig LD II 210. 1. 'till-
talsord till andra person (sg.) / you (singular)' 
(SAOB 1; anv. till jämnårig o. yngre person 
överallt, äv. till äldre person i OvSi. (utom Ore), 
Mal. o. ÖVd.; jfr I, ni); seg-å' åm dirg öMor. 
'säg åt honom, du!'; når ks'mm ds vSoll. 'när 
kom du?'; wsrt skå' ds vOrs. 'vart skall du?'; 
wenn wå,'r e do fi'kk Ore 'vad var det, du fick?'; 
je skä riv-ft't dä gor Jä,. 'jag skall riva ut ögonen 
på dig'. 2. (motsvarande din framför okvädins-
ord; SAOB 1 b p a':) dil ty'llkall Våmh. <din dum-
bom!'; dft wå'vlra Ore 'din slampa!'; dä' laro'nnd-
skalla Mal. 'du (ditt) dumhuvud!'. Jfr din, bet. 
2. 3. (pleonastiskt; jfr SAOB 1 b y:) du ir a åft' 
Zris'åttn kå'jta Våmh. 'du kan gärna springa (det 
där ärendet), eg. du är allt du ledig springa 
el. kyta'; du vå't då dft'g du vi'll öMor. 'nog 
vet du, att du vill'. 4. (i vissa emfatiska uttr.:) 
ja b12' Våmh. (uttrycker förvåning över ngt, som 
berättas); ja män käri dä Leks. 'ja men Karin, 
så du bär dig åt!'. 5. (indef.:) <man, en / one' 
Mal. vm du å' tjå'rin s ti` bå'n 'om man har 
hustru och tio barn'. 

dubba sv.v.l. dubb- Älvd. (endast i förb. med 
till:) dubb-W1' aå (med dat.) 'slå till / hit, strike' 
(SAOB dubba"). 

dubbel adj. V du'bbäl öMor. dusbbel vOrs. d'ii"bak 
Rättv. du'bbälr Bju. Nås ds'bbäZr Ål Dju. Ga. 
ds'bbäl Flo. du'bbäl Äpp. ds'bbäl Mal. ds`bbel 
ÖVd. 1. 'som utgöres av två föremål av samma 
slag, två lika delar / double' (SAOB 1) allm. jä 
si'r dit‘bvIrt Rättv. <jag ser dubbelt'; tvi'dsbbål 
Mal. `dubbelvikt'; tri'dubbäl Mal. 'tredubbel'; 
fkijclebbel Tra. 'flerdubbel'. 2. 'två ggr så stor 
el. mycken / twice as big or twice as much' 
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(SAOB 3) allm. o e du'bbält gävär öMor. 'hon är 
två ggr så omtyckt'; deebbalt wen i'k a ferendji 
vOrs. 'dubbelt mot vad jag har fått'. 3. dtebbäl 
Vev öMor. <väv, trädd med 2 trådar i rör/ double-
threaded web' Syn.: dubbelsmöj d; full, bet. 
2e; tvesmöjd. 

dubbel-bod f. Ta deebbältbiTtä Älvd. diebbälbeld Ors. 
'två mot varandra ställda o. sammanbyggda 
skjul (kölbodar) med pulpettak / two sheds 
with sloping-roof (kölbodar) built together' 
(ODB III 50). Jfr tvebod. 

dubbel-bråk f.Ib da`bbältbråk Ga. linbråka med 
två käftar / flax-breaker with two edges to the 
bit'. Jfr enkelbråk. 

dubbel-dräll m.Ia diebbäldrell vOrs. 'vävnad i 
gåsögon / handwoven fabrie, coarse diaper'. 
Syn.: hus; husväv; kistkrus; o; Olov, bet. 
5 b; öga. 

dubbel-fläta f. IV a du`bbälrflata vMor. 'spets, flätad 
över två hopsydda vävbredder / fringed lace, 
plaited at the bottom of two joined widths of 
cloth, by way of decoration'. Jfr enkelfläta. 
Syn.: långfläta. 

dubbel-grimma f.IV a du`bbtilrgr4jrna Våmh. (Bon.) 
`hästgrimma försedd med nos- o. käkrem / horse-
halter' (se ill.). 

dubbel-gästabud n. II deebbäldjässbo öMor. 'bröl-
lop, under vilket två bröder samtidigt vigdes / 
double wedding'. 

dubbel-härbärge n.11I deebbäkärrbär Våmh. <en-
vånig stolpbod av dubbel bredd, försedd med 
två dörrar på framsidan / double-fronted store-
house on poles with two doors in front wall'. Jfr 
par-, tve-härbärge. 

dubbel-knut m.Ia du'bbältknåjt (— -kn,öjt) vMor. 
'knut, vari änden från början trätts två gånger 
igenom öglan o. sedan dragits till (ex. vid fast-
sättande av rev vid metkrok utan ögla) / knot, 
the end of which has been threaded twiee 
through bop and then drawn tight (e.g. when 
fastening line to shaft of fishhook without eye)' 
(se ill.). 

dubbel-kors n.Ia du`bbälkeiss öMor. `korsformig 
mönsterfigur med parallellinjer i bandväv / 
eross-shaped pattem consisting of parallel lines 
on braid' (se ill.). 

dubbel-krok m.Ib du`bbtilkrök vOrs. 'två va-
randra följande kroklinjer i rosengångsmönster / 
two conseeutive eurved lines in the "rosengång" 
pattem'. Jfr enkelkrok. 

dubbel-kvarn f.Ia da`bbälkvänn Mal. 'kvarn-
byggnad, rymmande två skvaltkvamar, åt-
skilda av mellanvägg / building, eontaining two 

watermills, separated by partition'. Syn.: par-, 
tve-kvarn. 

dubbel-länk m.Ib diebbälltivuk Jä. 'kreaturs-
klave, förfärdigad av två vidjor / cow's collar, 
made of two withes' Syn.: tve-länk, -t r älg. 

dubbelsmöj d adj. I deebbälesmåjadn,, Soll. (jfr 
smöj a v.) `dubbelträdd (om väv) / double-
threaded (about web)'. Jfr ensmöj d, bet. 1. 
Syn.: se dubbel, bet. 3. 

dubbel-sträng m.Ib da`bbäksträvy Ga. 'dubbel hö- 
sträng, som bildades, då slåtterkarlen slog 
först åt det ena hållet o. därefter vände o. slog 
åt det andra hållet, till dess att han kom till- 
baka till utgångspunkten / double swath formed 
when haymaker mowed first in one direction 
and then turned and mowed in the other, until 
he reaehed his starting-point again' (inträffade 
på mitten av fältet, där slåttern avslutades). 
Syn.: tvesträng. 

dubbla sv.v.l. dubbelr- Älvd. deebbälr Våmh. 
dtebbla Ors. 1. 'göra dubbel, lägga dubbel / 
make double' (SAOB dubblan  1 a) Våmh. dem 
deebblred lraftappin 'de lade linnelappen dubbel'. 

'göra dubbelt så stor / make twice as big' 
(SAOB dubbla,'" 1 b) öOrs. dem ä dg deebbla 
grrvi 'de ha då gjort graven dubbelt så stor'. 

(i förb. med ull:) dem a desebbla u'lle vOrs. 'de 
ha klippt ullen på ett får två ggr på samma 
ställe / they have shom the sheep twice in the 
same spot'. — Särsk. förb. (ihop:) dubbetr-jä'vp 
trci'dtb nÄlvd. 'lägga träd dubbel'; (upp:) 
dubbker-u'pp e so Älvd.'han får det (o: skulden) 
att öka så kraftigt' (om en ockrare; jfr SAOB 
dubbla"' upp). 

dudd m.Ia dudd Älvd. öMor. vOrs. 1. 'garnbunt, 
bestående av flera härvor / bundle of yarn, 
consisting of several hanks' (Torp dodd) Älvd. 
Jfr lin-. 2. 'sädesband, hopbundet av hopräf-
sad spillsäd på åkem / sheaf of dropped grain, 
raked together on the field' vOrs. Syn.: 
dudde; dungen', bet. 1; räfs-, slarv-kudde; 
räfs-, snes-tapp; tuss. 3. <fingertuta / finger-
stall' öMor. 

dudde m. III a dteddä öOrs. 'tapp av säd, som 
räfsats ihop, sedan den övriga säden redan 
bundits o. satts upp på snesar / bundle of 
grain, raked together after the other grain 
had already been bound and set up on snesar' 
(ÖDB I 422, 430); djö'r jen dtedda a ev-u'ppg 
'gör en bunt av den hopräfsade spillsäden o. 
lägg upp (på snesen)r. Syn.: se dudd, bet. 2. 

duddra sv.v.l. diesöer Älvd. (jfr SAOB durra v.; 
V11 duddra; Torp dudra; Bl. duöra). 1. 'mullra 
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svagt (särsk. om  åskan) / rumble, roll (about 
thunder)'. 2. 'supa länge i sträck, svira, yra / 
drink, revel' (jfr Bucht i NS 5, s. 219). 

duga sv.v.4. dtrgå Älvd. Våmh. vMor. Ve. Ors. 
dugå' öMor. du"vå Soll. du"go Oro dä"gå dega 
Rättv. dä`ga Leks. Ål da`ga Bju. dä`ga Dju. Ga. 
Mock. Flo. (Wo Nås Jä. Äpp. da`ge Mal. då'gå 
öVd.; böjning, se LD II 238. 1. 'ha värde, 
vara ngt varmed det är ngt bevänt / be of 
value, be suitable' (SAOB 1) allm. kum-ia'g att 
grö'tv, da'g int a di'em-da Våmh. `tänk, att gröt 
duger inte åt den där (pojken)r; vi', som du'g(g)da 
vi add e ja'v'a 	Rättv. 'vi, som blevo god- 
kända (vid mönstringen), vi höllo ett dj-a liv'; 
nög du`g(g)d v tå få di"-da tå tirriv Rättv. 'nog 
dugde det att få den där (kvinnan) till hustru'; 
hå sum int dö'g Li. 'det som inte duger' (dvs. 
konster från djävulen). 2. 'kunna, förmå, 
orka / be able, manage' (jfr SAOB 1) allm. 
i'nndjen dag sjå' når dem bOfär vMor. 'ingen 
kan se, när de (o: svalorna) flytta'; fa' fn na'ug um 

da'g ö' ö Våmh. <man får vara nog så glad, 
om han orkar det!'; i dagd int wee dar lär lu`p-
pum4 öOrs. 'jag förmådde inte vara där för 
loppor'; vi dägd int tä bind-o'pp hil'rä på liennji 
Leks. 'vi orkade inte binda upp håret på länge'; 
då'gu gå-te' Mal. <vara i stånd till, förmå, orka' 
(jfr duga till); ou,' dä`g innt nä' krå'k te gä' Li. 
'där kan inget kreatur gå'; am je dä'g te hu'rrka 
Li. 'om jag orkar'. Jfr god-till adj. Syn.: 
bälla, bet. 1; kunna, bet. 2. 3. 'ha skicklig-
het, som erfordras för viss syssla / be capable' 
(SAOB 3) allm. ita-få' dag int del' ab Älvd. 'det 
här duger inte du till'; däm dugå' int fra'mm 
öMor. 'de kunna ej bli konfirmerade'. 4. a. 'gå 
an, gå för sig/ do, be all right' (SAOB 4) allm. 
naug &Fig e fast innt du r`nter Älvd. 'nog duger 
det, även om du inte gallskriker'; ä &Civ ful 
frässsta Soll. 'det går väl an att försöka'. b. 
<räcka (till), förslå / be enough, suffice' Älvd. 
Rättv e da'g nai Älvd. ä dä'g nu Rättv. 'nu 
räcker det, nu är det tillräckligt' (äv. vid utrop 
av häpnad el. förfäran; jfr bet. 6). c. 'vara 
sexuellt potent / possess sexual power' Mal. 
CoVd. an  clgr'g int tö' nen Mal. <han är sexuellt 
impotent'; an dösg int nä Li. 'dets.' (jfr duga 
till). 5. (hjälpverb utan eg. bet. / as an auxi-
liary without real meaning:) ar dem dirgå sjå' -öjt 
vMor. <så de se ut!'; crj, te duvå vä' 1"Iröd Soll. 
'å, så elak man kan varar; te dågå te 
Li. 'så (ful etc.) den ser ut!'. Jfr bälla, bet. 4. 
6. (i förb. med nu, uttryckande häpnad el. 
förtvivlan / contained in an expression of 
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astonishment or despair:) Älvd. Våmh. Mal. nit' 
da'g e, sagd ka`tt-pdr, mc-n driet i bra'sk Älvd. 
'hu, sade Katt Per, då han sket i byxorna'; nä' 
dgr'g ä Mal. <oj (det var förfärligt)!'. Jfr bet. 4b. 
7. (om djurs könsakt:) 'betäcka / cover (of 
animals)'; an da`gd a en Ve. 'han betäckte 
henne'; å'kkun ha dge`ga kiena Dju. 'vem har 
betäckt kon?'; o'kksn, dä`gd(ä) åt ka'na Ga. 'tju-
ren betäckte kon'; bv'ttfin dåsgu gi'tta Mal. 
'bocken betäckte geten'. Syn.: brunda, bet. 2; 
brynda, bet. 2; taga. — Särsk. förb. (med:) 
an &arid a,sstit m1' dä vOrs. 'han (o: hästen) 
kunde inte göra ngt med det (o: höet)'; (till:) du 
dög int tå' Leks. 'du duger inte till (denna upp-
gift)'; nög kann du dug-tt' hå' Jä. 'nog orkar du 
det'; du' ggd 1' (i)nt tö' stä a djär-i'll mä, vetji Mal. 
`hade jag inte oturen att råka göra mig illa 
(vet jag)!' (jfr duga, bet. 2; god-till adj.); (åt:) 
du dag int ä' ti tenndär de Oro <du förmår inte 
ändra det'; o dag-ä,' 1dräcl-o'pp sä Rättv. 'hon 
förmår skaffa sig kläder'. 

dugda (?) sv. v. 1. du`g(g)da Rättv. 'härska, taga 
överhand / rule, dominate'; i skirni-nt lat Wie 
du`g(g)da. 'ni skola (eg. I skolen) ej låta lättjan 
få makt med er'. 

dugg oböjl. n. dugg allm. 'en smula, det ringaste / 
a little, the slightest bit' (SAOB 3); a'llär e du'gg 
Flo. 'inte ett dugg'; i fi'kk int et du'gg Mal. 
'jag fick inte ett dugg'. Syn.: se doft. 

dugga sv.v.l. &egga Ve. Ors. dusgga Rättv. Bju. 
Nås dusgga dusgga Mal. 'duggregna / drizzle' 
(SAOB 1); ä du'gg v rii'vvn Mal. 'det dugg-
regnar'. Syn.: se dagga, bet. 2. 

duglig adj. I da`glrig nÄlvd. dirvIrin Soll. da'glin 
Ors. dgi'gkin Leks. Ga. de'g'en Flo. 

du`gglren 	giren) Äpp. du`gglrä Mal. 1. <an- 
vändbar / fit for use' (SAOB 2) allm. Klrpärun 
ä-nnt dgr`gitin Leks. 'potatisen är inte duglig (till 
människoföda)'. 2. a. 'potent (om man el. 
hane) / possessing sexual power (about man or 
mab e animal)' Älvd. Soll. Syn.: häv, bet. 4; 
redb örg. b. 'fruktsam (om hona) / fertile 
(about female)' Mal. 8. <grobar (om säd) / 
germinative (of gram)' Älvd. 

dug-lös adj. I dirgliis Rättv. dgiglös Mock. du'gg-
kös ( ,,,dd`gulös; jfr duga v.) Mal. `oskicklig; 
håglös, försoffad, enfaldig / incapable, indolent, 
besotted, foolish' (SAOB). — Avla drglåsa 
Rättv. du`ggZrösa Mal. f. 'odåga / good-for-
nothing' (om man el. kvinna); a e ful e dOglösa 
tå 	Rättv. 'det är då en odåga till karl'. 

duk m. Ib duk allm. 1. <stycke tyg, använt för 
visst ändamål (bordduk etc.) / piece of cloth 
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used for special purpose (table-cloth etc.)' 
(SAOB 2; 4) allm. Jfr. bok-, bord(s)-, brugd-, 
brugg-, bröst-, hals-, jul-, kristning-, 
mäsk-, peppar-, rost-, silkes-, smör-. 2. 
'omgång nattvardsgäster / group of communi-
cants' (SAOB 5) allm. ma"nnfoksdfik (keinn,  
folcsdåk) Soll. 'omgång män (kvinnor) vid natt-
vardsbordet'. 3. 'nattvardsbord, altarring / 
communion-rails, comrnunion-table' (jfr SAOB 
5) Rättv. gå-fra'mm a dirtjärn 'begå nattvarden'. 

duk-band n. Ja dfekbannd Dju. 'mönstrat hem-
vävt band, virat kring dopbarnets kristning-
duk / patterned, homespun band, twisted round 
child's kristningduk' (ÖDB IV 133). 

duktig adj. I du'lektig nÄlvd. Ore Leks. Nås du'Ick-
tin Mor. Soll. Ors. Bju. Ål Mock. Jä. ds`lcktin 
vSoll. deek(k)tig Rättv. du'Icktig •••• du' Mig Flo. 
du'lckti Mal. cle'lckts (komp. delcktsnar) ÖVd.; 
formen i ÖVd. torde ha urspr. p' i stammen, se 
LD I 193. 1. 'skicklig, dugande / capable, 
elever' (SAOB 1) Mal. du`kkti te si3`ma 'skicklig 
att sy'. Syn.: häftig, bet. 2 a. 2. 'kaxig, skryt-
sam / cocky, overbearing' (SAOB 2) Ve. Soll. Ors. 
Leks. Mal. ÖVd. an  vill vä' du'lektin, må-vi"tå 
Soll. 'han vill skryta, förstås'; an a wå dielcktin 
s skri'tt Ors. 'han har varit kaxig o. skrutit'; an 
vill va duslcktig ha'nn å' Leks. 'han vill vara 
kaxig, han också'; o vå sv de' lekts å hå`gfears Tra. 
'hon var så kavat o. högfärdig'. Jfr bäg; katig, 
bet. 1. 3. 'präktig, bastant, förträfflig; riklig / 
fine, substantial, sound' (SAOB 3) allm. an 
åjt du'lcktin a di Soll. 'den (o: din gris) ser duktig 
ut (åt dig)'; å va i denktiga ret`kkar dm hår 
Leks. 'det var präktiga rockar, de ha'; da få' an 
deslcktst me må't Tra. `där får man rikligt med 
mat'. Jfr häftig, bet. 3. 4. 'fullgod, bördig, 
präktig / adequate, fertile, excellent' (jfr SAOB 
3) Soll. Ors. Tra. e du`kktin jörd Ors. <det är 
bördig jord'; du`kktiga så' Moek. 'präktig säd'; 
dem å å dekktst da i hönsm gäkam Tra. `de 
ha det bra ställt i den gården'. 5. 'frisk, kry / 
in good health, sound' (SAOB 4 c) Mal. Li. du 
e Klokt* du`kkti att Mal. `du är vid rätt god 
hälsa igen'. 6. 'rik, förmögen / rich, weil-to-
do' Li. 

dull m.Ia dull Ve. dalt ÖVd. (jfr dulla v.; Torp 
dull). 1. 'något mjukt o. ihoprullat / something 
soft and rolled up' Li. 	Li. `trasbylte'. 
Jfr nål-. Syn.: tuller, bet. 1. 2. 'smörgås av 
mjukt tunnbröd med inrullat sovel / soft clap-
bread with filling rolled up inside' (ÖDB III 
452) Ve. Syn.: se bete, bet. 5; brus m.; 
tuller, bet. 2. 

dull adj. I dull dsll 	Ors. (jfr Rz dull; 
SAOB doll) 'snäll / nice, kind'; å', ss ds'ller ni 

sv lormi 'å, så snälla ni äro (eg. I ären), som 
komma!'. Jfr däl, bet. 2. Syn.: fräck, bet. 1; 
skamper; snäll, bet. 4. 

dulla f. IVa 	Tra. (jfr tulla f.) 'mjuk tunn- 
brödssmörgås med inlindat sovel' (ÖDB III 452). 
Syn.: se dull m., bet. 2. 

dulla sv.v.3. ds'lla Mal. ÖVd. (jfr Torp duna v.) 
<linda, vira / twine, wind'; ds'll å på bå'kustsuri 
Li. 'linda upp det (o: brödet) på bakstören'; o 
add dullt 8'88t72, ni tif lla'rrva Li. 'hon hade lindat 
in osten i en trasa'. Syn.: dulta, bet. 2. — 
Särsk. förb. (omkring:) o ds'lld e kket` smkri'vu 
å Mal. 'hon lindade ett tygstycke omkring det'. 

dull-koppe m.IIIa du'llkupp öMor. `(skinnpåse 
till) säckpipa / (bag of skin for) bagpipes'. Jfr 
koppe, bet. 4. 

dullrai sv.v.  .1. du'lldra Ors. du'llra Leks. (jfr 
RheinVVb. dtillern) 'mullra (t. ex. om  åska, om 
rullande vagn) / rumble, roll (of thunder, oart)'. 

dullran sv.  .v .1. dy'll(d)ra Mal. (jfr Torp Rosa 
dulla v.) <slarva, bete sig fumligt el. slött / be 
careless, behave clumsily or stupidly'. — Avi.: 
ds'llår m. 'fumlig, slö man el. pojke / clumsy, 
listless man or boy'; ds'll(d)ra f. 'fumlig, slö 
kvinna / clumsy, listless woman'; ds'll(d)ru adj. 
'slö, tanklös, virrig / lazy, thoughtless, absent-
minded'. 

dullut m.Ia du'llut Mal. (jfr? V11 We. doll m. —n.) 
'fumlig person, tölp / fumbling person, clod-
hopper'. 

dulpen adj. III dö`pin, Soll. (jfr dälpa v.) 'som 
ligger framstupa / lying prostrate'; ktVgg se 
dö' pin <lägga sig framstupa'. Syn.: fram-
gruva, -hövda, -stupa, -ända; gruvan. 

duls m.Ia dslls Mal. Li. (jfr dulsa v.). 1. 'tyg-
rulle / roll (or bundle) of cloth'. 2. 'hastigt 
hoppackat material, bylte / rapidly bundled 
things, bundle'; o vå'ir #vm  åjn einn ds'lls Li. 
'hon (o: den påpälsade flickan) blir som ett 
(annat) bylte'. Syn.: se bylte; byndan; 
dunge", bet. 3; pynde. 

dulsa sv.v.l. du'llsa Ors. ds'llsa Mal. Li. (jfr 
Torp dulsa, dolsai  under dols). 1. 'stöta, dunsa / 
jolt, bump' Ors. di kasjtsr v du'llssr Ors. `du 
springer så stötigt'. Syn.: se drulsan. 2. 
'bylta (ihop), packa, packa på (kläder) tjockt o. 
klumpigt, vara påbyltad / do up in a bundle, be 
bundled up, warmly clothed' Mal. Li. Jfr byls a, 
bet. 1. Syn.: se budda, bet. 1; pylsan; 
— Särsk. förb. (på:) dslls-på' -88ä Mal. ds'lls-på-se 
Li. 'bylta på sig otympligt med kläder'. 
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dulsig adj. I ds'llsu Mal. ds'llss Li. 'oformligt 
hoplindad, byltig; påbyltad / bunclled up, 
warmly clothed' (jfr dulsa v., bet. 2). Jfr 
faggad; faggig, bet. 1; kvabbig, bet. 2; 
kvaddig; vabbig. 

dulta sv.  .v.l. 	Våmh. vMor. Soll. ds'llta 
öVd. (jfr Torp duka o. dolta). 1. 'stöta, skaka, 
dunsa / jolt, shake, bump' (t. ex. om  vagn på 
stenig väg etc.) Våmh. vMor. Soll. Syn.: se 
drulsali; dulsa, bet. 1. 2. 'linda (in), vira (om) 
/ twine, wind, wrap' öVd. je dtalt-72, ti ä ps.' pper 
Li. 'jag lindade in den i ett papper'. Syn.: 
dulla. — Avi.: du'llta f. Våmh. (Bon.) 'grop el. 
ojämnhet i väg / bump in road'. 

dult(ad)-kärra f.IVa du'll(t)tjärra Våmh. du'llt(a)-
tjärra öMor. chentatjärr Soll. 'åkkärra utan 
fjädrar / eart without springs' (Gruddbo 397). 
Syn.: dusskärra. 

dultig adj. dtelltun Våmh. du'lltun vMor. du'lltån 
Soll. (jfr dult a v.) 'ojämn, stötig (om väg) / 
uneven (about road)'. Syn.: drulsig; drultig. 

dum adj. I dumm Våmh. (Bon.) dumm, Mor. Soll. 
Ors. Rättv. (Bi.)-Mal. Tra. damm vSoll. domm Li. 
'inskränkt, enfaldig, stupid / stupid, foolish' 
(SAOB 5 a). Jfr ko-. — Ssg: innt å-l‘t, så Odumm 
int Rättv. (Bo.) 'inte är han så dum, inte / he is 
not silly'. — Avi.: du'nemila Ål du`mmila Ga. 
f. 'dum kvinna / stupid woman'. Jfr dumbela. 

dumb adj. I difmmb Älvd. dsmmb vSoll. dumm 
Ga.; n. dom(m)t Rättv. dsmnat Leks. Ga. Mock. 
Mal. dummt App. 1. 'dövstum / deaf and dumb' 
(jfr SAOB dum 2) Älvd. vSoll. Ga. 4 gär'd d4 fi 

dtemmban len ktellå Älvd. <visst födde hon en 
dövstum flicka'. 2. (n.:) a. 'dovt / dully, 
hollow (of sound)' (jfr SAOB dum 3) Leks. 
Mock. Mal. Tra. App. ä kna`kka å kna,`kka litä 
ds'mmt Leks. 'det knackade upprepade gånger 
litet dovt'; ä (raska ds'mmt Mock. 'det åskade 
dovt'; i hj hu'nnd ds'mmt Mal. `jag hörde 
hunden dovt'. b. do'm(m)t ti vå` dri Rättv. 'lytt / 
easily earrying sound (of air)'. 3. (n.:) 'kvavt, 
tryckande / close, stuffy, oppressive' Ga. Mal. ä 
ds'mmt i vå'rä Ga. ä e ds'mmt i vi:san Mal. 'det 
är kvavt (i luften)'. 

dumba f.IVa dtemmba Älvd. Våmh. du`mmba 
övr.OvSi. du' mma Ga. Flo. Mal. du` mmba Nås (jfr 
dumb, adj., bet. 1) 'dövstum kvinna / deaf and 
dumb woman'; krtisdummbur Älvd. 'de döv-
stumma kvinnorna i Kettisgården'. Syn.: 
dumbela. 

dumbe m.IIIa dtemmbe Älvd. dtemmbä Våmh. 
du`mmbä övr.OvSi. Nås Äpp. do`m(m)be Rättv. 
du'm(m)bs Rättv. (Bi.) ds`mmba Leks. du`mmä 

Bju.-Flo. &emma Mal. do`mmbe Li. du`mmbe 
Tra. (jfr dumb, adj., bet. 1). 1. 'dövstum man / 
deaf and dumb man' (jfr SAOB II) allm. an  a 
af ft jen du`mmba ettsr 8i vOrs. 'en av hans 
söner var dövstum'; gteddom(m)ben Rättv. 'den 
dövstumme i Gäddgården'. Jfr döv adj. avl. 
Syn.: dumb el; stumme. 2. 'utblommad stängel 
av maskros (Taraxakum officinale) / dandelion, 
which has finished blooming' vMor. Soll. 

dumbel m. I a du`mmbil Leks. =föreg., bet. 1. 
dumbela f.IVa do`m(m)bila Rättv. dlemmbila 
Leks. 'dövstum kvinna'. Jfr dum adj. avi. Syn.: 
dumba. 

dumbom m.Ia dtemmbom(m) Ors. Rättv. Bju. 
Mal. Tra. do`mmbom Li. 'enfaldig, inskränkt 
individ / silly, foolish person' (SAOB). Syn.: 
dum-huvud, -oxe, -skalle, -snut(t), bet. 1; 
-tolle. 

dumb-skola m.III a dtemmbskauk Älvd. dusnemb-
skåjlr vMor. 'clövstumskola / school for the deaf 
and dumb'. Jfr skola m. 

dum-huvud n. deemmhuvvu Mal. dömmhsvvu Li. 
du`mmhsvvu Tra. 'dum person / stupid, silly 
person, bloekhead' (SAOB). Syn.: dumbom; 
dum-oxe, -skalle. 

dum-högfärdig adj. I dtemmögfårdun vMor. 'dum-
dryg / cocky, vain' (SAOB). 

dumma f.IVa dtemmba Älvd. Våmh. deemmba 
Mor. Soll. Ors. do‘m(m)ba Rättv. ds`mmba Leks. 
do`mmba Nås öVd. do`mma Jä. Äpp. Mal. (Torp 
dumba; jfr Fr. dumba, Jak.Shetl. dumba 
domba). 1. 'dimma / fog, mist' allm. 9.4' i 
dtemmbon öMor. 'ro omkring i dimman'; ä stå'r 
do`mma Jä. 'det är dimmigt'; rå"dunemb(a) Älvd. 
'rå, fuktig dimma'; belldsmmba Leks. 'kall, 
fuktig dimma'; (bild!.:) i dfförrd ä i dtemmbpn 
Våmh. (Bon.) `jag gjorde det ovetande' verr 
do`mmun Mal. `vara omtöcknad'. Syn.: se damm 
n. 	m., bet. 2; stimma. 2. 'rykande eld / smok- 
ing fire' Soll. Jfr rök-. Syn.: damm n., bet. la; 
dämma", bet. 1 a. 3. 'ringa mängd av stoft. 
artat ämne / small amount of powdery substance' 
Våmh. Ors. m05?rdummba Våmh. (Bon.) mjn-
dummba Ors. <(litet) grand mjöl'. Syn.: damm 
n., bet. 4; domt. 

dumma sv. v. 1. dtemmba Våmh. dlemmba Ors. 
Oro `bilda(s) dimma / mist over, tum foggy'; ä 

du'Inntba at g ata'm öOrs. 'det börjar bliva 
dimmigt på sjön'; sjei'n dtemmbär Oro 'det stiger 
upp dimma ur sjön'. 

dummig adj. I dtemmbug nÄlvd. du`mmbtfn 
Våmh. ds'mmbug Leks. do`mmu Mal. do`mmbs 
öVd.; n.: dtemmbut Mor. Ors. do`mmbut Rättv. 
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do`mmbut Nås do`mmut Jä. 1. 'dimmig / foggy, 
misty' allm. en d,o`mmu må`ro Mal. 'en dimmig 
morgon'. 2. 'drucken, berusad / drunk, intoxi-
cated' Mal. Syn.: dämmig. 

dum-oxe m.IIIa do`mmokkse Li. 'dumbom, dum-
skalle / stupid, silly person'. Syn.: dumbom; 
dum-huvud, -skalle. 

dump m.Ia d,ommp ÖVd. 'liten grop, hålighet el. 
sänka i marken / bump, hole or pit in ground' 
(Torp). Jfr dälj a f. Syn.: se doppain. — Avi.: 
do`mmpu adj. ÖVd. 'full av gropar o. sänkor / 
full of holes, bumpy'. 

dumpa sv.v.  .1. du`mmpa Bju. dömmpa Mal. (jfr 
dump m.). 1. 'åstadkomma en dov stöt, dunka/ 
produce a hollow thud, thump' (jfr SAOB I 1) 
Bju. Mal. he'sstv, du`mmpa i sta'llä Bju. h,åsstv, 
do`mmp da-i stä`lv Mal. 'hästen stampade dovt i 
stallet'. 2. <falla med en dov stöt / fall with a 
honow thud' (jfr SAOB I 2) sMal. ä do`mmp i 
ba`ttfin 'det föll med en duns till marken'. — 
Särsk. förb. (till:) je häf cl å clo'mmp-tå Tra. 'jag 
hörde, att det dunkade till'. — Avi.: do`mmpa f. 
Mal. 'tung, ovig o. bullersam kvinna / heavy, 
clumsy, noisy woman'. 

dum-skalle m.IIIa du`mmskalla Nås Mal. deernm-
skslle ÖVd. 'dumhuvud / blockhead' (SAOB 2). 
Syn.: se dumbom. 

dumsklig adj. I du`mmslarin vMor. 'litet dum, 
barnslig / a little stupid, childish'. 

dum-snut(t) m.Ia du`mmsnutt 	-snitt) Mal. 
do`mmsnatt Li. 1. 'dumbom, dumsnut / block-
head'. Syn.: se dumbom. 2. 'korsnäbb / 
crossbilr (jfr Ericsson Ord.) Mal. Syn.: kors-
näbb; kvägelbit. 

dum-tjockt adj. n. do`mmtjukktMal. Li. 'dimmigt / 
foggy, misty'. Syn.: dimtjockt. 

dum-tolle m.IIIa du'mmtålle Tra. (jfr t olle m.) 
`fjållig person, dumbom / stupid person, block-
head'. Syn.: se dumbom. 

dun' n.I d4'uvcn d4'uvin Älvd. Våmh. dan - 
d4'uvcn Våmh. (Bon.) då'vven dåjn döjn 
Mor. cleivvn Ve. vSoll. dåun dåj n Son. da.jn 
vOrs. d4jn öOrs. dujn Ore dän Rättv.-Mal. dön 
ÖVd. 1. a. 'mjuk fjäder med haklösa strålar / 
downy feather' (SAOB dun' 1) allm. b. (spec.:) 
'fjäder, insatt i vävskyttel för att hindra tenen 
att glida ur / feather, put into weaver's shuttle 
to keep the pin (t enen) from slipping out' Älvd. 
Syn.: gagn; lillgagn; spolfjäder; stopp-
pinne. e. (koll.:) 'fjädrar, anv. ss. stoppning i 
sängkläder etc. / down for stuffing etc.' (SAOB 
dun' 2) allm. 2. 'fan på fjäder / vane (of a 
feather)' Älvd. Våmh. Tra. Syn.: fjäderstråle. 

3. `groft avfall vid linberedning / coarse waste-
mattor (in preparation of flax)' Ve. Syn.: dån"; 
linströ. 4. (senare ssgsled:) `vassvippor / pa-
nicks of reed' Leks.; se sjö-. 5. 'dyft, liv / (not, 
a) jot, whit' (jfr dun") Ve. fikk du nå'? — i`nnt 
på ö'ya då'vvn 'fick du något (o: fisk)? — (nej) 
inte ett dyft' (eg. 'inte på ögat (ett) dun'). 

dun" n.Ia dclynn Ve.; okänt Soll. (jfr dun', bet. 
5) <stim av småfisk / fry (of small fish)' (SAOB 
dun"); se' jkdåvvn `sikstim'. 

duna sv.v. 1. diin- Ga. (endast i särsk. förb.; 
full:) diin-fu'll 'göra dammig o. dunig / cover 
with dust or down': (om:) dän-s'mm 'giva duk-
tigt med stryk / giva a beating, thrashing'; 
(på:) dän-på"dets.'. 

dun-bolster n. Id dfinbsastär Mal. 'huvudkudde, 
fylld med dun / down-pillow' (SAOB). Syn.: 
dun-koppe, -kudd(e); dynkudde. 

dunder n. - m.Ia du'nndär n. Soll. Bju. Nås 
(best. du'nndrå Bju. du'nnrå Nås) du'n(n)dar n. 
Rättv. du'nnelda  m. n. Mal. 1. 'åskväder, 
åska / thunder, thundering' (SAOB 1) Soll. Jfr 
bonde, bet. 2; Godfader, bet. 1. 2. 'dån, 
buller, brak / nojsa, booming, disturbance' 
(SAOB 2) allm. hukken du'nndåa  hå å' fö mi`ns 
hu'vvu nMal. 'så det dundrar i (eg.: för) mitt 
huvud!'. 	Ssg: du`nndedön m. Mal. <särskilt 
hållbar anordning, präktigt redskap o. d. / dur-
able or lasting thing, excellent implements, 
tools etc.' (jfr Rz 104 b). — Avi.: du'nndru adj. 
Mal. 'stor, grov, robust / big, rough, robust'; 
hän vä' ä-dä.' för e stö`r å du`nndru miennistja 
'vad var det där för en stor och manhaftig 
kvinna?'. 

dunder-dån n.I da'nndärdän Jä. 'det grövsta 
avfall, som uppstod vid linberedning / the 
coarsest waste-matter in preparation of flax'. 
Syn.: dån-, klubb-dån. 

dunder-dåna f.IVa dusnndärdäna Jä. 'stor, rörlig 
o. robust kvinna / tall, active, robust woman' (jfr 
Ross dundra). Syn.: dundra f. 

dunder-Erik m. du'nndärjärrk öMor. (jfr dj ärg 
m.) 'harkrank, Tipula / crane fly, daddylonglegs'. 
Syn.: har-, bet. 1, my-krank; harkrankse; 
krank, bet. 2; krankhjåma; mya; mykrank-
mona; narrbjälla. 

dundra f.IVa du'nncira Mal. 'stor, stark, robust 
kvinna / big, strong, robust woman' (Ross). 
Jfr dunka. Syn.: dunderdåna. 

dundra sv.v. 1. du`nndär Soll. du'nndra Bju. Jä. 
sMal. du`nnra Nås du`nndära nMal. do`nndra 
ÖVd. 1. 'åska / thunder' (SAOB 1) Soll. å 
du`nndrät bårtyvyr iro"(v)bjär Soll. 'åskan gick 
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borta över Lövberget'. 2. `dåna, braka / 
rumble, roar, crash' (SAOB 2) allm. 8. (till-
sammans med annat verb:) `stoja, väsnas / be 
noisy' Mal. Li. du`nndär 8 gå-a'nn Mal. `tala 
högröstat, väsnas, arbeta intensivt o. bullrande.; 
an dönnder å ka'sst se sem åjn asbbur Li. `han 
gick an o. kastade sig som en abborre'. — Särsk. 
förb. (bort:) ä dunndrär-bå'rrt vifrrma.n Soll. 
`efter åskväder blir luften svalare (eg. det åskar 
bort värmen).. 

dunge' m.IIIa du'vva Jä. du`nn(j)i Mal. do'nndje 
Li. 'liten lund / grove, copse' (SAOB 2); bjö'rrk-
duvva Jä. <björkdunge'. Syn.: lunge. 

dungen m.IIIa du'vvi-du'nn(j)i Mal. do'nnklje 
Li. (Torp dunge; jfr SAOB djung) '(liten) hög, 
stapel, trave / (small) pile, heap' (t. ex. av ved 
el. av mossa; ÖDB I 246); rö'dunn(j)i Mal. 
`gärdselhög'; vå'dunn(j)i Mal. 'vedtrave'. Jfr 
mork-, moss-, mör-, spän-, söpen-. Syn.: 
hög, bet. 1; kuv, bet. 3; stack. 

dunge' m.IIIa du'vvgå Mor. 1. 'bunden sädes-
tapp, upphäktad överst i snesen som skydd 
mot regn / bundle of corn, fastened uppermost 
on snes to protect rest of corn from ram'. 
Syn.: se dudd, bet. 2; tuss. 2. 'docka, för-
färdigad av trasor / rag-doll'. 3. 'bylte (av 
kläder el. trasor) / bundle (of clothes or rags)' 
öMor. Syn.: se bylte; duls, bet. 2. 

dunge" m.IIIa du'vvgå (best. ack. du'vvgan) 
Soll. (jfr Hq. dungen, under dunken; Rz 105a; 
Got!. Ordb. 149 b) 'fuktighet / dampnese. 

dunig adj. I dd'unon Sol!. dinu Ga. Mal. dö'nu Li. 
<beklädd med dun, full av dun / covered with 
down, full of down' (SAOB). 

dunk m.Ib dzfvvk Våmh. duk  Flo. Nås Mal. 
dok ÖVd. 1. 'dunkande ljud; duns / thump, 
thud' (SAOB dunk' I 1-2) allm. 2. 'en lek, 
liknande kurragömma eller tafatt / a game, like 
hide-and-seek (or touch-and-run)' (SAOB dunk' 
I 3) allm. Jfr kuragömma(s); plätt oböjl. 

, sbst.; tafatt; tatt. 
dunka f.IVa du'vvka öMor. Leks. de'vvka 
vSoll. do'vvka Tra. 'storvuxen el. fetlagd 
kvinna el. flicka / big or plump woman or gill... 
Jfr dundra. 

dunka sv.v. 1. dieka Älvd. Våmh. du'vvka 
Soll. Ors. du'v(v)ka Rättv. Bju. Flo. Nås Mal. 
do'vvka ÖVd. 1. 'ljuda dovt, dunsa / make a 
hollow sound, thump' (SAOB 1) allm. jö`hiuvuka 
Ga. 'ljuda dovt mot marken'. 2. 'slå (hårt), så 
att ett dovt ljud uppstår / bang, producing a 
hollow sound' (SAOB 2) allm. an  du'vvkät 
.sko'llan ati pö'stta, Soll. 'han slog huvudet med 

en duns i dörrposten'; vi skum du'vvka ma 
ilå"gum hVt h,ö's(s)tn, Rättv. (Bo.) 'vi skola 
dunka med slagorna hela hösten'. Syn.: dunsa. 
3. 'slå (ngn) i dunk-leken / hit (someone) in the 
game of dunk' allm. — Refia elte vy/c-sig Älvd. 
du'vvk-si Son. 'slå sig, göra sig illa.; i ittet-å' 
du'vvk mi ati å'rrbäsgåti Soll. 'jag råkade stöta 
mig mot härbrets dörrpost'. Jfr banka, bet. 1; 
bunka, bet. 1. — Särsk. förb. (om:) ja dunka-
o'mm an vå'llut Bju. 'jag gav honom ordentligt 
med stryk.; (på:) jä dunka-på' bra-nö'g Rättv. 
'jag gav honom ganska mycket stryk.; (till:) 
duvvk-ti'lr aö 4m Älvd. 'slå till honom!'; duk-
tri Ors. 'dunsa till'; (uti:) duk-ti' Nås 'slå 
(in) ngn i dunk-leken.; (å:) n duvvkäd-4' o 

Våmh. 'han knackade på (dörren) och 
ville (komma) in'. 

dunken adj. III dtenntjin Älvd. Våmh. du`n(n)tjin 
Mor. Soll. Ors. Rättv.-Jä. du`nntjen Ve. Ore 
Äpp. de`nntjin vSoll. deenntji Mal. do'nntjin 
ÖVd.; böjning, se LP II 202; 'unken, fuktig o. 
ngt skämd / musty, damp or rotten' (SAOB); 
brö'ö i dtenntjed Älvd. 'brödet är något fuktigt.; 
dusnntji så'd Son. 'unken säd'; (adv.:) å Zu' Mur 
dtenntjigu Ors. ä Zu' fitär du'vvkno Oro å la' fft 
dusnntji .-4lusnntjina Al å luft du'vvkna du`nn-
tjina Dju. ä le' fft du'vvkna Flo. hå Witt du`nntji 
Nås ä le//t dosnn,tje Tra. 'det luktar unket'. Jfr 
följ. 

dunkna sv.v.1. deevulc§n Älvd. dievvIcin Våmh. 
du'vvkna vSoll. dusvvkna Ga. Mock. Nås 
'unkna, bliva fuktig / become musty, damp' 
(SAOB); syrdi fa fel dievvkin Våmh. 'säden 
börjar (eg. far) nog unkna'. — P. pret.: du'vnkna 
Mock. 'unken'. Jfr dunken. 

dun-koppe m.IIIa devgnkupp Älvd. ci./` 
kuppti Våmh. då'vvnkupp deejnkupp dö'jn-
kupp Mor. dEejnkupp Ors. 'huvudkudde (el. 
bolster), fylld med fjäder (el. Eriophorum)'. Jfr 
bolster; dyna, bet. 1 b. Syn.: dun-bolster, 
-kudd(e); dynkudde. 

dun-kudd(e) m.Ia Illa deivvkedd vSoll. da'jn-
kueld vOrs. dEt'inkutld öOrs. dienkudda III Mal. 
(Y.) = föreg. 

dunsa sv.v.l. deennsa öMor. du`nn,sa Äpp. 'slå 
hårt i med dovt ljud, dunka / bang with a 
hollow sound, thump' (jfr SAOB 1-2); du`nns 
ba'nndi bårt i vä'ddji öMor. 'slå sädesbanden i 
(ladu)väggen'. Syn.: dunka, bet. 2. 

duntai LIVa du`tta Ors. (jfr V11 duntai f.; dunti, 
bet. 5) 'gupp, hopp (t. ex. i väg, skidbacke etc.) / 
bump, jump (e.g. in a road, on ski-run etc.)'. 
Syn.: se doppa"'; dussa. 
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duntan  LIVa du`tta Ga. (jfr VII dunt', bet. 3, 
duntel; Rosa 121 a duntedl) 'i rökgång löst insatt 
spjäll, bestående av fyrkantigt bräde, fäst på en 
stång / damper, consisting of a square board 
fastened to a rod'. Syn.: se fogde, bet. 3; f ut, 
bet. 3; ljure, bet. 5; ljur-t aka, -täppa; lyraiv; 
spjällucka; träspjäll. 

dunta sv.v. 1. du`tta Våmh. (jfr SAOB dunta, 
Jak. Shetl. dunt, bet. 3; Torp dunt m., dynta v.) 
<vackla (el. vingla) fram o. åter / totter, sway to 
and fro'. 

dun-unge m. Illa dfinunnji Mal. `dunklädd fågel-
unge / downy fledgling' (SAOB). 

dur' m.Ia där Ga. ÖVd. (jfr Rz 106 a dur m.; de 
Vries dkir n., dlirr m.). 1. 'lätt sömn, slummer / 
doze, slumber' (jfr durai  v.) Ga. 2. 'svimnings-
anfall / fainting-fit' ÖVd. ä kamm-ä` me åjn 
da'r 'jag fick ett (yrsel- el.) svimningsanfall'. 
Jfr viv, bet. 1. 

dur" m.Ia dar - daa  Mal. (jfr duran  v.) 'enfor-
migt surr el. buller (i öronen) / monotonous hum 
or whirr (in one's ears)'; en del  fö Er'rom å mä 
'ett surrande ljud i mina öron (eg. för öronen på 
mig)'. 

durs,' sv.v. 1. dar- Rättv. da'ra Ga. (jfr Torp 
duran) 'slumra, småsova / doze, be half-asleep' 
(Rz; SAOB durai). — P. pr.: del'urn,d Soll. 
<sömndrucken, yrvaken'. Jfr d o rm i g. — Särsk. 
förb. (av:) jet dars-å' en kran fkä'kk Rättv. 'jag 
lurade till en liten stund'; (till:) dar-tå' Ga. 
'slumra till för en kort stund'; (utav:) han 
dfira-tå' Ga. `han slumrade in helt kort'. 

duran sv.v. 1. da`ra Mal. ÖVd. (jfr Torp durai) 
'surra el. bullra dovt / hum, whirr with a hollow 
sound' (SAOB duran); ä dfer s lå't fö is'rom å 
rna Mal. 'det surrar i öronen (på mig)'. Syn.: 
durra', bet. 1; dusa, bet. 2. 

durig adj. I ddurug Älvd. da`urikn Våmh. da:frun 
Ors. da'rug Ore Leks. da'ru Rättv. Ga. Mal. 
dasrs ÖVd. (jfr V11 durjog, bet. 4) 'omornad, 
dåsig, tung el. yr i huvudet, sömnig / drowsy, 
half-asleep, dazed'; dii`rit i hs`vvdå Tra. `yr i 
huvudet'. Syn.: dur r i g . 

durk adv. durrk Älvd. Mor. Ors. Flo. Mal. (allm. 
förstärkande / augmentative word; SAOB 2); ä 
djikk du'rrk brA' e-äA' vMor. 'det gick riktigt 
bra, det där'; i sår du'rrk frå' öMor. 'jag säger 
bestämt nej'; i a du'rrk sakt-å'v a di Ors. 'jag 
har på allvar sagt dig'; han va re'nnt du'rrk e-
bå't, han Äpp. 'det var alldeles omöjligt för 
honom (eg. han var fullkomligt i bet, han)'; 
du'rrk fåVävut Mal. 'alldeles omöjligt'. 

durk interj. durrk Älvd. vMor. (uttr. av häpnad / 

expression of surprise:) du'rrk filer int q'nn 
ni'te öar Älvd. 'minsann steg inte han ned där 
(o: utför bergsstupet)!'. 

durka sv.v.l. du'rrk- öMor. (jfr? durk adv.; VII 
durka; vanl. tillsammans med annat verb:) `gå 
på med, fortsätta, ideligen göra (samma sak) / 
keep on'; du'rrk å Wi'ga (el. nä'jjka) 'ljuga (el. 
neka) oupphörligt'. — Särsk. förb. (från:) 
durrk-frå' si <skylla (el. ljuga) ifrån sig'. 

durra f.IVa du'rra Älvd. (jfr? Ross) `pudendum 
muliebre'. 

durra' sv.v. 1. du'rra Leks. du'rra Bju. Dju. Ga. 
1. 'surra el. bullra dovt' (SAOB 1; V11 durra") 
allm. å du'rra ti skäsk kennji dttä Dju. <det 
susade i huvudet länge efteråt'. Syn.: duran; 
dusa, bet. 2. 2. (särsk. i förb. med spela v.:) 
du'rra å spä'la Bju. 'spela kraftigt (med starka 
stämmor) / play loudly'. 

durra" sv.v. 1. du'rra Ga. (jfr Vll durram;?Torp 
dudra) `darra, skaka / tremble, shake'; å du'rra 
ti cerrman 'det ryckte el. darrade i armarna'. 

durrig adj. I du'rren Våmh. (Bon.) du'rrug Leks.; 
n.: du'rrut Dju. (jfr V11 We. durrogl-n) 'dåsig, 
olustig / drowsy, uncomfortable, dispirited'; 
du'rrut vå'där Dju. 'olustigt väder'. Syn.: 
durig. 

dus n. Ta das Mal. 'glatt liv, rummel i life of not 
and revel' (Hg. dus', SAOB dus', bet. 3); ho 
add spö'l s da's då 'hon hade spel o. rummel 
där'. 

dusa f.V da'su Ål 'gunga / swing, rock'. Jfr 
kringel-, släng-. Syn.: se dingla, bet. 2. 

dusa sv.v. 1. da'sa Ve. Leks. Ål (Kesa Bju. 1. 
'gunga sakta (dels om människor, dels om mark 
i myr) / sway slowly, giva way (of people or 
of marshy ground)' (SAOB 2). 2. 'susa, brusa' 
Leks. ii da'ss ti hu'vvu 'det susar i huvudet'. 
Syn.: dur an; durra', bet. 1. 

dusk n.Ib -dussk Mal. (vanligen som senare 
ssgsled:) 'sakta nedsilande regn / light drizzling 
ram' (SAOB dusk' I; Burträsk); se regn-. Syn.: 
dust. 

duska f.IVa dtesska Soll. Ors. dussska Mal. Li. 
(jfr duska" v.). 1. 'arbetsduktig, robust, rivig 
o. rättfram kvinna / hard-working, robust, 
frank woman' Ors. Mal. Li. 2. 'hafsig, slamsig 
kvinna / slovenly, slatternly woman' Soll. 

duska' sv.v. 1. dussska Rättv. Bju. Mal. 'små-
regna / drizzle' (SAOB); å du`ssk s rervvn Mal. 
'det regnar fint o. stötvis'. Syn.: se dagga, 
bet. 2; dusta. 

duska" sv.v. 1. du`ssk(a) Soll. Leks. Ål (jfr Torp 
tuskalv) 'byta utan att först granska bytesvaran 
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(vanl. kniv el. klocka) / exchange without first 
examining the article (usually knife or watch)'. 
Syn.: kastbyta. 

duska" sv.v. I. dussk- Soll. du`s(s)ka Rättv. 
(Bi.) Ga. (jfr duska f.; Torp duska, under 
dusk"; We.). 1. <arbeta ivrigt / work busily' 
Rättv. (Bi.). 2. 'förfara överflödigt, leva i sus o. 
dus / act extravagantly, bad a fast life' Ga. — 
Särsk. förb. (till:) dussk-t'k ä näkå's Soll. 'hafsa 
till det på något vis'. 

duss m.Ia duss vMor. Rättv. (Bo.) (jfr dussa f., 
v.; SAOB duss med hänv. till tuss;? VII dussa f.). 

'stöt / push, hit' Rättv. (Bo.). Jfr röv-. 
'tuta, tuss, skyddslapp / finger-stall, wad, 

patch' vMor. Jfr röv-. Syn.: smock; snutt, 
bet. 7; tuta'. 

dussa LIVa dlessa Rättv. 'gupp (i väg) / bump, 
hollow (in a road)'. Syn.: se doppa"; duntai. 

dussa sv.v. 1. deism, öMor. Leks. du`ssa Rättv. 
Ga. (jfr Jak. Shetl. dus v.) <stöta (till), knuffa, 
skaka / jostle, push, shake'. 

dussin n.Ia dirsIn Älvd. dirsin Våmh. du' ssin 
Ors. Leks. Nås ~sin Rättv. &resan Mal. 'antal 
av tolv /a dozen' (SAOB 1). Jfr finn-, gagna f s-. 

duss-kärra LIVa du`sstjärra Rättv. (jfr duss m., 
dussa f., v.) `åkkärra utan fjädrar / cart without 
springs'. Syn.: dult (a d) k ärr a. 

duss-väg m.II dlessvåg Rättv. 'gropig väg, där 
man nätt o. jämnt kunde komma fram med 
häst o. kärra / road which was almost too 
bumpy for horse and cart'. Syn.: rammel-, 
skrappel-väg. 

dust f. Ja dvsst Mal. ÖVd. (Torp dust f., de Vries 
dust' n.; vanligen som senare ssgsled:) 'tätt o. 
fint regn, duggregn / light drizzling ram' (jfr 
SAOB dust', bet. 3). Jfr regn-. Syn.: dusk. — 
Ssgr: ds'ssträvvn n. Tra. 'fint duggregn / light 
drizzling ram'; dit'sstvga  Mal. drissstvår Li. n. 
<disigt väder med fint duggregn / hazy weather 
with light drizzling ram'. 

dusts sv.v. 1. dssasta Mal. ÖVd. (jfr dust f.) 
'småregna fint o. stötvis, dugga / drizzle'; ä 
ds'sst s rä'vvn Mal. ä ds`sst å rei'vvn Li. 'det 
faller ett fint o. tätt duggregn'. Syn.: se dagga, 
bet. 2; duska'. 

duva/  LIVa da'uva dirva Älvd. dir va Våmh. 
Leks. dcrjva dfeva vMor. derliva Soll. da' jva 
Ors. dfeva Rättv. Bju.—Tra. 1. <fågel av släktet 
Columba / dova, pigeon' (SAOB 1); grå'r i sko'l-
Nm ses ie da`uva Älvd. grå' ssm e dfeva Mal. 
'grå (i huvudet) som en duva'. Jfr skogs-, sus-, 
tuss., vild-. 2. (senare ssgsled: ) 'gråhårig 
person / grey-haired person' Våmh.; se grå-. 3. 

'i trä skuren fågel, upphängd i stugtaket om 
julen / bird made of wood and hanging from the 
ceiling during Christmas period' öMor. Syn.: 
takfågel. 4. (i förb. Noaks duva:) nä" aks 
dfiva Dju. 'stormhatt, Aconitum napellus'. 
Syn.: duvan-drar-vagn; duvan-under-
hatt; get-död, bet. 1; munkar(s)blomma; 
stormhatt, bet. 2. 

duvan  LIVa dfeva Dju. Ga. Flo. Nås (Rz duva"; 
jfr SAOB dufvedrick) 'domning/ numbness'; ja 
ha dieva ti fö`tan Dju. 'foten har domnat på 
mig'. 

duva sv.v. 1. &av- Älvd. Dju. dfeva Ors. dtisva 
Bju. Flo. 1. 'slå, klå, ge en duvning / hit, thrash' 
(SAOB dufvai 2) Bju. an kam dfivancle Flo. 
'han kom springande för att slå till'. 2. (bildi.:) 
'göra svarslös / nonplus someone' öOrs. i dfe ved 
471, #8-13, dugd int lå't ns mö'r 'jag gav honom svar 
på tal, så att han inte kunde säga ngt mer.' — 
Särsk. förb. (hop:) duv-hö'p Flo. 'flyga på 
varandra'; (p å: ) duv-på' Bju. 'slå, klå'; (till:) 

Älvd. dfev-til Ors. div-tå' Dju. 'slå till'; 
deive-tf'' a mig Älvd. <han slog till mig'; (å:) 

bä' däve3-4' mig Älvd. 'han bara grälade på mig'. 
duvan-drar-vagn oböjl. sbst. dieva-drä-va'vvn Ål 
Ga. Mock. dieva-dräa-va'vvn Mal. 'stormhatt, 
Aeonitum napellus' (jfr SAOB dufva f. 4 a; jfr 
R. Nordhagen i Norveg 1, s. 148 f.). Syn.: se 
duva', bet. 4. 

duvan-under-hatt oböjl. sbst. dfiva-undär-ha'tt 
Mock. =föreg. 

duven adj. IV dirvin Älvd. Våmh. duvi'nn öMor. 
difven Ve. du"vin Soll. Ors. ~vin Rättv. 
dfevin Leks.—Tra. (dirven Åpp.). 1. 'olustig, 
dåsig, matt / drowsy, listless, languid' (SAOB 
dufveni  1) allm. i warrd set re'dd så i ward wE'k 
~vin Våmh. 'jag blev så rädd, så jag blev all-
deles matt'; i kenn,er mi ss dfevinn i då:g öOrs. 
<jag känner mig så olustig i dag'. 2. 'avslagen, 
smaklös / stale, insipid, flat' (om dryck; SAOB 
dufveni  5) Ål. 

duv-hök m.Ib dfevhök Al Mal. dfivhsuk ÖVd. 
`dagrovfågeln Accipiter gentilis / gos-hawk, 
chicken-hawk' (SAOB dufhök). Syn.: hönhö k. 

duvning f.Ib dfevniv Rättv. (Bi.) Nås Mal. 
dfevnivg ÖVd. 'tillrättavisning, uppsträckning / 
reprimand, rebuke' (jfr SAOB dufvai  v. 2). 

duv-tårar f.pl. da`ktårsr vOrs. 1. 'röda, bär-
liknande utväxter på blad (t. ex. lingonblad) / 
red, berry-like formations on leaves (e.g. red 
whortleberry leaves)'. Jfr falsenbär; stånd-
pers. 2. `röda fläckar på björklöv / red spots 
on birch-leaves'. Jfr guckulöv. 
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duv-varmt adj. I n. dir vowarrmt Ore dirvivar(r)mt 
Rättv. (jfr duven) 'fuktigt varmt, kvalmigt / 
close, stuffy'. Jfr dev -varmt; då(-) adv.; 
dåande. 

dvala m.IV Illa f.V dirski Älvd. 
dwelri Våmh. dweltu Våmh. (Bon.) dva"ki 
Rättv. (Bo.) dveltu sRättv. dvä'lra Leks. 
dvästra Ga. dvä`lrä Flo. dväka Jä. Mal.; ack.: 
dwå`slrå vSoll. dtvånå Ors. 'sömnliknande till-
stånd hos människa, kroppslig el. själslig dom-
ning / drowse, lethargy, coma' (SAOB 2); lri`gg 
i dwänrå Våmh. (Bon.) li`gg i dwånå Ors. li'ddji 
i dvälrs Mal. 'ligga i dvala'; akrämm-s'pp an ur 
dvä`lrun Mal. 'skrämma upp honom ur (hans) 
slöhet'. Syn.: val e. 

dvala sv.v. 1. diruZrå svÄlvd. 'slumra, småsova / 
be half-asleep, doze'; ig a dirsliåå e atjy`öra <jag 
har slumrat en kort stund'. — Särsk. förb. 
(till:) i dits/rei-tiqr 'jag slumrade in ett kort ögon-
blick'. 

dvärg m.Ib twårrg Ve. dwårrg Ore dvärrg Mal. 
tvårrg ÖVd.; obef. Rättv. (Bo.). 1. 'liten män-
niska / dwarf' (SAOB I 2) Ve. Ore Mal. ÖVd. 
pu'uktvårrg Tra. 'liten pojke'. Syn.: dj ärg, 
bet. 1; djärgf olk. 2. 'spindel / spider' (SAOB 
II) ÖVd. Syn.: dj ärg, bet. 2; koppdj ärg. 

dvärg-nät n.II tvet`rrgnåt ÖVd. 'spindelnät / 
spider's web' (SAOB dvärgsnät). Syn.: se 
djärgbo, bet. 1. 

dy m.V dg Bju. Jä. Äpp. 'dytorv, torvmull / 
peat, day' (jfr SAOB 1); når i dy'num Äpp. 
'nere i dyn'. Syn.: dya; dye, bet. 1; mossa, 
bet. 2; myr, bet. 2; myr-dya, -dye, -dynga, 
-mossa, bet. 2; tuv. 

dya f.IVa &ra sRättv. Dju. Ga. Nås dy' ja Leks. 
dy'a Ål = föreg. busttn,dya jik'pdya Ål. 'nedersta 
lager av mosse / bottom layer of peat-moss'. Jfr 
myr-. 

dya sv.v. 1. dö' a Älvd. dö' ja Soll. 'smutsa med 
dy(torv) / dirty with peat or mud'; injå' brfc'Etje 
14 du int dåsa Älvd. 'de här byxorna får du inte 
smutsa ned med dy'. — Refl.: a'kkt di acl-nt 
du dö` jär di Soll. 'akta dig, så att du inte smutsar 
ned dig med dy'. — Särsk. förb. (ned:) 	å 
Älvd. 'smutsa ned med dy'; (upp:) dö-u'pp 
Älvd. 'smutsa ned med dy'. 

dy-botten m.Id di'butty, Ga. Nås diybåttr, Mal. 
dl`bann ÖVd. <med dylager betäckt botten i 
mosse, tjärn el. sjö / bottom of bog, tarn or lake, 
covered with mud' (SAOB). 

dye m.III a dö' e - dö` je Älvd. dö` jet dö' je t-dina 
Mor. då j Ve. då' j vSoll. dö` j(e)Soll. dös jä Ore då'ja 
Rättv. dyä Flo. dysa Mal. dl'e ÖVd.; obef. 

Våmh. Ors. (jfr myr f.) 1. 'dytorv, (svart) torv-
mull / peat-mould' (se SAOB dy) allm. (utom 
Mal. ÖVd.); ni å i d6'm Älvd. nid i d' jam 
vMor. nid i då'jam vSoll. 'nere i dyn (el. torv. 
mullen)'. Jfr gyttja; flott-, flyt-, myr-. 
Syn.: se dy. 2. 'gyttja i mud, ooze' Mal. ÖVd. 
Syn.: gyttja; görja; lort, bet. 5. 

dygd f. Ja diggd öMor. Ve. Ors. dyggd Bju. 'skick, 
fason, förtjänst / (good) manners, behaviour; 
merit' (jfr SAOB 4); int Mr ful å'd va ivvgo 
di'ggd int öMor. 'inte lär väl det vara någon 
fason'; å fi'nna int nå di`ggdär da'm Ve. 'det 
films inga fasoner hos dem (o: bråkiga barn)'. 

dygdig adj. I di`g(g)du Rättv. (Bo.) Nås dy'ggdu 
Bju. 1. 'spak, from, snäll, god / manageable, 
pious, gentle, good-tempered' (SAOB 3-4) Bju. 
Nås. 2. 'av god kvalitet, kraftig, närande 
(t. ex. om  mjölk) / of good quality, strong, 
nourishing (e.g. about milk)' Rättv. (Bo.). 

dygn n. I dg'öon ‘,,dg'ögin 	Älvd. dy'vmn 
Våmh. dyn  vMor. Soll. Ore Äpp. div(v)n 
öMor. Ve. Rättv. Nås di'vvandi'vven -'din 
Ors. dy'vvan Leks. dy'vvein Bju. Al Flo. di'vvån 
Dju. Ga. dy  vv Jä. dövvn Mal. devvn ÖVd. 
1. 'tidsperiod av 24 timmar / period of 24 hours' 
(SAOB dygn' 1) allm. an  a två bu'rrta å'la jet 
di'vven vOrs. 'han har varit borta ett helt dygn'; 

di'vvn u'mm, vOrs. `hela dygnet om'; au`nn-
daadyvvnå Ore as`nndaadyvvnå Leks. <söndagen 
jämte natten före .söndagen'; gö`ddyvvn Soll. 
'dygn med goda tecken' (t. ex. att alla korna 
lade sig på samma sida). 2. 'andel i kvarn, till 
vilken dispositionsrätten indelades i dygn / 
share in a mil, which was to be made use of for 
24-hour periods' (jfr SAOB dygn' 1 c) allm. 
ltd' vvgdyvvn Soll. 'rätt att disponera dygn-
kvarn en lördag' (man fick då mala äv. på 
söndagen). Jfr kvarn-, rna!-. 8. <sinnelag, 
lynne, humör / temper, disposition, temperament' 
Våmh. 4n gör 4 clY'VVngm  'han har ett växlande 
humör'; lon Etn ittär-4' 4n 4 ga'sdyvvni 'om man 
råkar honom vid gott lynne'. Jfr rid, bet. 1. 
Syn.: gäd; gäde; lag n., bet. 8; skede, bet. 3. — 
Avl.: dy.`övnefn adj. sÄlvd. 'vars humör växlar 
från dag till dag / with a temper changing from 
day to day'. 

dygn-bytt adj. I di'vvbitt Ga. 'vartill disposi-
tionsrätten var indelad i dygn / for which right 
of use was divided into 24-hour periods' (om 
kvarn). Syn.: dygnlagd. 

dygn-hjon n. I a dy'vvnjonn Våmh. (Bon.) dy'vvn-
jön Ore; obef. Rättv. 'fattighjon, som under-
hölls ett dygn i varje gård / pauper kept for 24 
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hours at eaeh farm' (jfr We. dygnnärhvar). Jfr 
fattighjon. 

dygn-kvarn f.Ia dy'vvkvärn Jä. 'en kvarn, till 
vilken dispositionsrätten var indelad i dygn / 
mill, which was to be used for 24-hour periods' 
(jfr dygn, bet. 2). 

dygn-lagd adj. I dösvvniaggd Mal. 'vartill disposi-
tionsrätten var indelad i dygn el. begränsad till 
visst antal el. viss del av dygn (om kvarn) / 
whieh was to be used for 24-hour periods'. Jfr 
dygnlägga. Syn.: dygnbytt. 

dygn-laggrann adj. I dg'ägedragrainn Älvd. (jfr 
SAOB dygnevill o. dagagrann) 'som tillfälligt 
eller utan synbar yttre orsak är vid dåligt 
humör / bad-tempered for no visibla reason' 
(jfr dygn, bet. 3). 

dygn-lägga st.v. dö` unnläddja Mal. 'fastställa de 
(delar av) dygn, under vilka kvarn fick nyttjas 
av de olika delägarna / decide the 24-hour 
periods, during which mill was to be used by the 
different owners'. Jfr dygnlag d. 

dygn-sågning f.Ia di'vvtinaågnin Ga. 'rätt att 
såga på samfällt ägd (o. underhållen) såg efter 
fördelning i dygn mellan ägarna / right to use 
common sawmill for 24-hour periods according 
to arrangement between the owners'. 

dy-gruva f.IVa dö'jgrf.tva. öMor. 'markområde, 
där myrtorv togs till strö / place where peat was 
dug up, to be used, after drying, for litter'. 
Syn.: se dytag. 

dyig adj. I dö`ug Älvd. dö' jun vMor. &Pion vSoll. 
dö'jån Soll. di`u Ga. dyu Flo. Mal. dra ÖVd. 
'fylld el. bemängd med dytorv el. dy / filled or 
mixed with peat or mud' (SAOB 1). 

dyka sv. v. 1. 3. — st. v. deca Älvd. Leks. deja 
Soll. dna Ors. di'tja Rättv. deja Bju. di`ka Ga. 
Nås ÖVd. dg`ka Mal., pret. dg'ked Älvd. dricad 
vOrs. dök Leks. Bju. Ga. dy'lckt Mal.; sup. decad 
Älvd. di`kad Ors. dg‘ki Leks. dgkt Bju. dikt Ga. 
dykkt Mal. <hoppa på huvudet i vattnet; försvin-
na under vattenytan / dive' (SAOB dykarn  1). 
Syn.: duka; kava refl. — Särsk. lärk. (ned:) 
dgk-ni' å Älvd. `dets.'. — Avi.: di'tja m. Rättv. 
`dykning / diving'. 

dykare m.III e dg`Ictia  Mal. 'sjunken timmerstock / 
sublnerged log'. Syn.: drinkare. 

dykdalb m.Ia diktä'l Soll. Ore Leks. Flo. Nås Mal. 
'grov förtöjningspelare, sammansatt av ned-
drivna pålar (ex. tjänande som brofäste) / moor-
ingpost' (SAOB). 

dy-knytling m.Ib dö'knyllg Älvd. `en myr-
växt / a bog-plant' (jfr SAOB knytling). Syn.: 
dretgrissling. 

dy-kråkan f.IVa best. di`kråka Ga. 'hos barn 
förekommande utslag på fötterna, förorsakat av 
pulsande i vatten på dyiga sjöstränder / rash 
on children's feet caused by paddling along 
muddy shores' (jfr VII kråkhacka). Jfr vår-
hackan. 

dyktig adj. I, se duktig. 
dy-ljuder n. Id drjiteder Älvd. 1. 'mycket sank 
myrmark / very low-lying, watery marsh' nÄlvd. 
2. 'grop i myr med järnhaltigt (blankt) vatten / 
small pit in bog with chalybeate water' svÄlvd. 
Syn.: örk-hål, -putt. 

dyna f.IVa dyna Våmh. (jfr Rz 108 a dyll; 
Burträsk dylle r.). 1. 'slimsa av snor el. saliv / 
mueus from nose or saliva'. Jfr dille; slaska, 
bet. 1. 2. 'lång, mjuk metmask / long, soft 
worm for bait'. 

dylla sv.v. 1. dyna Våmh. vMor. (jfr dilla v.). 
1. 'dingla, hänga o. slänga / dangle, hang' vMor. 
Syn.: dilla, bet. 1. 2. <släpa o. bära / drag and 
carry' vMor. o djikk å dy'lled å bå'r fen kri'pp 
ry'ddjim 'hon gick o. bar på ett barn, dinglande 
på ryggen'. 3. 'prata hit o. dit, tala menings-
löst / talk nonsense' Våmh. wgnn dy'llä öft' 
'vad pratar du för tok?'. 

dylle m. III a dy'lle Älvd. 'penis'. Jfr dille. 
dymlai  sv.v.  .1. dg`mmbelr Älvd. dymmbitir vMor. 
Soll. di'mmbök Ve. di'mmbsi vOrs. dy'mmblra Ore 
di'm(m)ira Rättv. Bju. Nås Äpp. di'mmlra Leks. 
dymmlra Ål dymmlra Jä. dö`mmila Mal. de mm-
bira ÖVd. `sammanfoga med dymlingar el. trä-
pluggar! dowel together, joggle' (SAOB dymlai). 
— Särsk. förf). (ihop:) dymmbek-Kt'sp dek"rär 
Älvd. 'med dymlingar foga ihop dörrens olika 
delar'; dem e dymmblradär 	vMor 'den (a: 
dörren) är hopfogad med dymlingar'; demmbelr-
ihöip sta`kker Tra. 'med dymlingar fästa ihop 
(vägg-) stockar'; (uti:) dy`mmält-tf' knå'nar Jä. 
<medelst dymlingar slå fast knäna' (på drög); 
(åt:) dgmmbek-å.' ö Älvd. `medelst dymlingar slå 
fast'. 

dymilaii  sv. v.1. demmbek- ÖVd. (jfr Torp dumla 
1; endast i särsk. förb. med av:) demmbek-å' 
`gå långsamt bort, larva i väg / walk off, toddle 
off'. 

dynflarn  sv.v.3. demmblra Li. `tala klumpigt o. 
oförsiktigt, vara (alltför) frispråkig / speak 
coarsely or (too) franldy'. Jfr dymlig; dym-
mel, bet. 3. 

dymle m. III di'mmbedr (best. sg. dat. di'mmbiram) 
Soll. di'mmblä Ors. 'dymling / treenail, dowel'. 
Syn.: dymling; dymmel, bet. 1; dymmel-
docka, -pinne. 
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dymlig adj. I demmblts adj. Li. 'grov o. rättfram 
/ coarse and frank'. Jfr dymlaInv. 

dymling m.Ib di`rn(m)triv Rättv. Leks. Bju. 
dymmltiv Al <(större) träplugg, som drevs in i 
hål, borrat i olika stycken trävirke för att 
sammanfoga dessa med varandra' (SAOB dym-
ling1). Syn.: se dymle. 

dymlings-navare m. la di'mmirivsnåvar Bju. 
'borr, medelst vilken hål för dymling borrades / 
dowel-drill' (SAOB). Syn.: se botten-, dym-
mel-borr; dymmel-, skål-navare. 

dymmel m.Id dy` mmbelr Älvd. di`m(m)bil öMor. 
Rättv. (pl. di`mbilar Rättv.) di`mmbitt• (pl. 
dismmblrär) Ve. di'mmbs1 Ors. dYmmbeilr Ore 
dy'mmälr Al Flo. Jä. di'mmälr Dju. Ga. Mock. 
Nås Äpp. (best. sg. di'mmktin, pl. di'mmirar 
Nås) dtismmil (pl. dö`mmiltir) Mal. demmbek (pl. 
demmbtrer) ÖVd. 1. 'träplugg, dymling' 
(SAOB dymmel, bet. I; ÖDB I 490; II 168; 
III 116, 199, 275, 279) allm. bötv,dimmbät• Ve. 
`dymling, medelst vilken de två halvorna av 
bottnen i ett laggkärl hopfästes'. Jfr fästpinne. 
Syn.: se dymle. 2. 'hård (gul) mask el. larv, 
som i jorden angrep potatis / a sort of potato-
worm or larva' Mal. Jfr jordpäron-, j or d-
ä p p el- mask. 3. `plump och ohämmad person; 
fåne / coarse and frank person; idiot' Rättv. 
Mal. Jfr dymlainv.; dymlig. 

dymmel-borr m. Ja di`m(m)bskbår Rättv. Leks. 
di'mmälrbår Bju. Dju. dymmälrbär Al dy` framtar-
bör Flo. 'borr, medelst vilken hål för dymling 
borrades' (se ill.). Syn.: se bottenborr; dym-
lingsnavare. 

dymmel-bössa f. IV a dYmmbelrbyss svÄlvd. di'mm-
btUrbissa Ve. `rörpipa för tillverkning av dym-
lingar till laggkärl / pipe used in making dowel-
pins for barrels' (ÖDB II 170). 

dymmel-dagen m. best. cliPmmtikdttin Mal. 'ons-
dagen i påskveckan / Easter-Wednesday'. Jfr 
askonsdag. Syn.: dymmelonsdagen. 

dymmel- docka f. IV a demmbekciskka Li. 'träplugg, 
dymling'. Syn.: se dymle. 

dymmel-hål n. Ja dismmbätrhölr Ve. di'mmbstrhålr 
Rättv. (Bo.) dy` mmtUrliii(r Flo. di'mmtitlitilt Nås 
dti'mmilhåtr Mal. de`mmbelrhålr ÖVd. 'borrhål för 
dymling / bore-hole for dowel-pin' (ÖDB II 
168); lå`lcattr, (låg te värmd se i ä desmmbekhik 
Li. `lekatten förmår vända sig i ett dymlinghål'. 
Jfr navarhål. Syn.: dymmelhåla. 

dymmel-håla f.V di'mmbslwzda' vOrs. =föreg. 
dymmel-navare m. I a Ilib dy` mmbelrnåvå'r 

Älvd. dy.`mmbältnåvår Våmh. di'mmbilnåvå'r 
öMor. di'mmbåltnåvår Soll. di'mmbsintivår vOrs. 

di' mmbelnåvår öOrs. di' m(m)bulr nå vår — di' m(m)-
bilnåvår nRättv. di'mmbilnåvar -,-navar sRättv. 
di'mmäknävar Ga. di'mmäknävsr Nås dy` mmtik-
nävar Jä. diPmmilnåvsr ( --nävsä ) Mal. de' mmbek-
nåvor ÖVd. 'borr, medelst vilken hål för dymling 
borrades'. Syn.: dymlingsnavare; dymmel-
borr. 

dymmel-onsdagen m. best. di'mmälto'nnsdajtin 
Äpp. 'onsdagen i påskveckan'. Jfr askonsdag. 
Syn.: dymmeldagen. 

dymmel-pinne m. Illa ckmmbetkpinn Våmh. 
(Bon.) di`m(m)bsIrpinns Rättv. (Bo.) di'mmalr. 
pinna Leks. di`mmätrpinna Nås 'dymling' (ÖDB 
III 160). Syn.: se dymle. 

dymmel-veekan f.Vbest. dy`mmbekwikee Älvd. 
di`m(m)bsIrviku Rättv. (Bo.) dy` mmelrviku Leks. 
di`mmtUrvikku Ga. dy` mmtikvikko Jä. dismmälr-
vikko Äpp. dii`mmtiltvikko Mal. 'veckan före 
påsk / Holy Week, week before Easter' (SAOB). 
Syn.: påskveckan. 

dyna f.IVa dena Älvd. Aina dy` na Våmh. 
def jna Mor. Soll. Ona Ve. da' ina vOrs. cls`jna 
Oro drna Rättv. Dju. Ga. Nås ÖVd. dom Bju. 
Jä. Äpp. Mal. dyna Al. 1.a. 'dyna under sol. 
pung el. klövjesadel, i kärrsits etc. / pad under 
hamess pad, saddle, cart-seat etc.' (SAOB 
dyna' 1) allm. Jfr knyppel-, sadel-, stor-, 
åk-. Syn.: koppe, bet. 3; kudd, bet. 1; 
kudde', bet. 1. b. 'huvudkudde / pillow' 
(SAOB dyna' 1) Äpp. Mal.; obef. Tra. Jfr 
bolster; dunkoppe. Syn.: huvudgärds-
koppe; hövd-dyna, -koppe, -kudd. 2. 'un-
derlag el. bädd för stock, som sågas till bräder 
i strömsåg / support for log, being sawn in 
sawing-mill' (se ill.; ÖDB III 277, 279; jfr 
SAOB dyna/  4) Älvd. Leks. (Silj.) Li. Syn.: 
sadel, bet. 2. 3. 'grov, fet o. trög kvinna / 
thickset, fat, sluggish woman' Våmh. Jfr däka. 
Syn.: drunta, bet. 1: dynta, bet. 3; fjunta. 

dyn-bädd m.Ia dYnbädd Leks. (jfr dyna f.) 
'stock, uppbärande axellager till vattenhjul / 
log which supported the axle-bearing of a water-
wheer. 

dynga f.IVa 	nndja Älvd. Våmh. dy` nndja 
vMor. Soll. Oro di`nndja öMor. vSoll. Ors. 
di`n(n)ja Rättv. Dju. Ga. Nås dynnja Leks. Al 
dy` nnja Jä. Äpp. dynn(j)a Mal. di'nndja ÖVd. 
1. a. 'gödsel, spillning, blandad med strö el. 
torv / manure, dung, mixed with litter or peat' 
(SAOB 1; ÖDB I 361) allm. sts'llsdinnclja Ors. 
staslisdynnja Leks. `stallsgödser; a'llmdinndja, 
gret"rajadinn,dja Ors. 'gödsel, blandad med halm 
resp. granris'; svå`trdin(n)ja Rättv. 'gödsel, bredd 
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över igensådd lin d a' ; (bild!.:) n,aug M dy' nndi 
grg'% Älvd. 'nog är då dyngan grön!' (uttr. av 
förargelse). Jfr bland-, hop-, häst-, höst-, ko-, 
kätt-, råg-, smal-, småfäs-, sälbod-, söd-. 
Syn.: dret, bet. 1. b. (senare ssgsled:) <dytorv, 
anv. till strö i fähus / peat, used as litter in 
eow-house' allm.; se myr-. 2.a. 'exkrementer / 
exerement' (jfr SAOB 1) Ors. ra`kkdinndja 
'hundexkrementer'. Jfr björn-, f olk (s)-, hus-, 
kammars-. Syn.: dret, bet. 1. b. 'ovett / 
abuse' (jfr SAOB 3) Mal. an höv-f.ea  sä e massa 
dYnn(j)a 'han hävde ur sig en hop ovett'. 
3. 'hög av spillning, gödselhög / heap of manure' 
(SAOB 5) Älvd. Ors. Leks. Mal. dem kröp in i 
di`nndjo Ors. 'de (o: svinen) kröpo in i gödsel-
högen'; si va dynnjsr ä li'gg jan Leks. 'se, så 
många högar av spillning det ligger här!'; da-4 
dYnn(j)sn Mal. `(där) på gödselhögen'. Jfr hop-. 
Syn.: dyng-hop, -hög, -stack. 4. <(med) dy-
jord o. mossa (fylld grop) nära förstukvisten, 
där sopor (o. pissb ytt ans innehåll) tömdes, o. 
där man förrättade naturbehov / (hole dug 
near front-door and filled with) peat or moss 
upon which litter was thrown and where 
people passed water' (ÖDB III 25) Älvd. Mor. 
Leks. Jfr boss-, piss-, sopar-, sop(en)-, 
spän-. Syn.: se bossdynga; morkhög; 
soparunderbår. 5. `avträde(shus) / earth 
eloset' Älvd. Våmh. aut 4 dy.'nndjign (dat.) 
Våmh. 'ute på avträdet'. Syn.: gant-, sket-, 

. skål-hus; hus, bet. 2; kammare, bet. 3; 
prevet; sket. 6. (senare ssgsled:) 'ett slags 
slemmig svamp, trollsmör / a kind of fungus'; 
se mar-, trollkäring-. 

dynga sv.v.3. dy`nndja, Älvd. Våmh. (prat. 
dy.'undä Våmh.) dynndja vMor. di`nndja öMor. 
Ve. dynnja Flo. Mal. di`nndja ÖVd.; obef. 
Rättv. Äpp. 'gödsla; köra gödsel / manure, oart 
manure' (SAOB I; ÖDB I 213, 361); dy,'nndj 4 
kasrrmakmÄlvd. 'köra gödsel med dyn gk ar ma r' ; 
i ska dynndj i må'rrgu vMor. 'jag skall köra 
gödsel i morgon'; an di'n,ndkicl a ä'rrtunt öMor. 
<han gödslade för sådd av ärtor'; di`nndje 
å'kken bröl Tra. 'gödsla den där åkern väl!'; 
dynndj i sta'kk vMor. 'köra ut flera lass gödsel 
till en stor gödselhög på åkern' (ÖDB I 368). 
Jfr höst-. Syn.: gödsla; mocka, bet. 2. — 
Särsk. förf,. (ned:) du a dyng-n' dög Äpp. 'du 
har smutsat ned dig'; (upp:) hö' add dyvvt-s'pp 
ä, ss o fikk ss myttjy hg' Mal. 'hon hade gödslat 
det så (kraftigt), att hon fick så mycket hö'; 
(ut:) dynndj-å'jt vMor. 'köra ut all gödsel, som 
fanns i gödselstaden'; dynni-fc't Mal. 'skotta ut 

gödsel ur stall el. fähus, mocka'; (utur:) dyndj-
atg'r sto'lle Våmh. (Bon.) dyndj-åjtyr 
vMor. 'tömma stallet på gödsel'. 

dyng-arve m.III a dy.'nndja,rry Älvd. 'våtarv, 
Stellaria media / ehickweed' (Lyttkens 1075). 
Jfr arve; dret-, käll-, vattu-arve. 

dyng-balk m.Ib dy,snncljbåk Våmh. dy'vvbcdrk 
Leks. dYnnjbaZrk Ål 'hägnad omkring gödsel-
stad / fence round manure-yard' (jfr ÖDB III 
15, 155); fy84.-o'pp dyvvbaktjsn Leks. 'lyfta 
undan brädena i gödselstadshägnaden'. Syn.: 
dynggård; dyngstad(s)balk, bet. 1. 

dyng-bjälla f. IV a di'nndjäbjäll öMor. dYnnybpla 
Mal. `klump exkrement, hängande i håren på 
kreatur / lump of exerement hanging in hair of 
animal'. Jfr dretknepa, dynghasse. 

dyng-bredare m.IIIe dYnnibrödar Bju. dy'vvbrå-
darä Jä. dynnfflybröää  Mal. di`nndjebråjar ÖVd. 
'person, som bredde ut gödsel / person who 
spread out manure'. 

dyng-bräde n. III (I) dy,'nndjbräd(ä) nVå,mh. 
dy`nndjbrekl(ä) Våmh. (Bon.) di'nndjbråd vOrs. 
dy' nnybrå Mal. 'löstagbar (bak)gavel i gödsel-
vagn / detaehable end-piece of manure-cart' 
(jfr ÖDB I 432). Syn.: se bakbräde'; dyng-
gäspa, -kara, -knekt, -käpp; dyngkärr-
bräde. 

dyng-drög f.Ic di`nndjädr5g öMor. 'kort släde el. 
drög med konkavt flak på halveirkelformiga 
bågar, anv. vid transport av gödsel (el. dytorv) / 
short sledge with a concave top on a curved 
wooden frame, med in transporting manure 
(or peat)' (se 	Jfr dyngsläpa. Syn.: dyng-, 
krok-, musk-släde; dyngslip; flake', bet. 5; 
musklasset. 

dyng-f all n. Ja dYnnifäl Mal. 'avstånd från grenen 
till marken / distance from crotch to ground'. 
Syn.: se dretfall. 

dyng-fat n. II — la dynndj fåt Ore. di'vvfåt Rättv. 
Ga. dYnnllät Leks. (Silj.) 'av bräder samman-
fogad bärare, avs. för forsling av gödsel m. m. / 
carrier made of boards, med for manure etc.' 
(ÖDB I 366). Syn.: bräd-, kol-, spän-fat. 

dyng-flake m. IV dYnnelrakinvMor.di`nndillaqii 
Ors. dynndjfIrätje Ore dy'vvflraka Leks. di'vv-
fira' ka Ga. di' vufli äks Näs dy` nn,yfiräks Mal. di` nn-
djeflrattji ÖVd. 1. 'flake på dyngvagn / top of a 
manure-cart' Leks. Ga. Mal. ÖVd. 2. 'flake på 
dyngsläde / top of a manure-sledge' nvMor. Ors. 
3. 'tvåhjulig kärra, anv. vid gödselkörning / 
two-wheeled cart used for carting manure' 
(SAOB; ÖDB I 368) Ore Leks. Ga. Nås. Syn.: 
dyng-kärra, -rede, bet. 2; vittrede. 
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dyng-fluga f. V dy'nn(j)ifIraguMal. di`nndjefkuggu 
Li. `Scopeuma stercorarium'. Syn.: dretfluga. 

dyng-glugg m. Ib dy‘nndjOugg Ore dy'vygkugg 
Al disnndjeglralgg ÖVd. `gödselglugg / manure-
opening' (ÖDB III 236). Syn.: glugg, bet. 2; 
dret-, fähus-, stalls-glugg; dyng-, fähus-, 
lort-, stalls-glygg; glygg, bet. 2. 

dyng-glygg m.Ib di`y(v)gkigg Rättv. Dju. Mock. 
dy'vvgZrygg Leks. Äpp. dynnyglrägg Mal. (jfr 
glygg m.) =föreg. 

dyng-grav f. II dy`nncljgräv Älvd. 'grop på gården 
invid förstukvisten, avs. för slask, sopor o. 
exkrementer'. Syn.: se dretgrop. 

dyng-grava f. V dy`nndjgrava Vårah. dy`nncljgra-
vu vMor. Soll. diinndjdgravä' öMor. di`nndj-
grava Ors. (enkloig) hacka (korp), anv. att 
hacka loss o. finfördela gödsel med / (one-
pronged) piekaxe, mattock, used to break up 
and spread out manure' (ÖDB I 366; Gruddbo 
279). Jfr bänka f.; dyng-hacka, -klo, -korp, 
picka. 

dyng-grep f. la di`nndjägräp öMor. dy` nvgräp Leks. 
Al Flo. Äpp. di'vggröp Ga. Nås 'gödselgrep / 
manure-fork' (SAOB; jfr ÖDB I 284 med ill.). 
Syn.: dynggrepp. 

dyng-grepp n. II Ta di`nndjgrip Ors. dy'vvgrepp 
Jä. dynn(j)igrepp dy`nn(j)ygrepp Mal. di`nn-
djegråp ÖVd. =föreg. 

dyng-grop f.VI diinndjägrö" p öMor. dy`nnjgröp 
Leks. (Silj.) Bju. dy' yugröp Leks. di'vvgröp Ga. 

'grop på gården invid förstukvisten, avs. för 
slask, sopor o. exkrementer hole in ground 
neer front-door for garbage and exerement' 
(SAOB; ÖDB III 325) allm. Syn.: se dretgrop. 

'plats för gödselstacken, sänkt något under 
marknivån / manure-pit' Leks. Ga. 

dyng-gård m.Ia dy'nn(j)ygält Mal. `plankhägnad 
(i skiftesverk) omkring gödselstad / fence of 
planks or boards round manure-yard'. Syn.: 
dyngbalk; dyngstad(s)balk, bet. 1. 

dyng-gäspa f.IVa di`nndjegdjspa Tra. 'löstagbar 
bakgavel i gödselvagn / detachable end-piece of 
manure-cart' (jfr ÖDB I 368, fig. 324). Syn.: 
se bakbräde'; dyngknekt; gäspa. 

dyng-hacka f.IVa dy'undjakk(a) vMor. dysnndj-
hakka Ore 'gödselhacka (med en el. flera klor) / 
manure-pickaxe (with one or more prongs)' 
(jfr ÖDB I 366; se ill.). Jfr dretärja; dyng-
grava, -härv. 

dyng-harka f.IVa dy`nndjarrk(a) svMor. dy`nnj-
harrka Leks. dy'vnharrka Bju. Jä. Äpp. dy'vv-
harrka Al di'vvharrka Dju. Ga. Nås dy`nn(j)y-
harrka Mal. di`nndjehairrka Li. 'kratta el. (fler- 

kloig) hacka, anv. att hacka loss gödsel med i 
rake or pickaxe (with several prongs), used in 
breaking up manure' (ÖDB I 366, med. ill.). 
allm. Jfr dyng-grava, -hacka. Syn.: dret-
ärja; dyngharpa, bet. 1. 

dyng-harpa f.IVa di'vvharrpa Ga. 1. =föreg., 
'led o. obehaglig kvinna, som sprang omkring 

i byn / unplea.sant, odious woman who ran. 
around in the village'. 

dyng-hasse m.III a di`nndjhass Ve. <klump (klimp) 
av träck (t.ex. på kos ben) / lump of dung (e.g. 
on cow's leg)'. Jfr dretknepa; dyngbjälla. 

dyng-hop m.Ia dis vvhöp Rättv. (Bo.) dy`nnjhöp 
Bju. 'gödselhög (utkörd på åkern) / heap of 
manure (out in the field)' (SAOB 1; Sdw. 
suppl. dyngiohoper). Syn.: se dynga, bet. 3. 

dyng-hål n. la di'vvhälr Ga. dy`nn(j)yhälr Mal. 1. 
'gyttjepöl / mud-puddle' Mal. Syn.: se dret-
hål. 2. 'grund, med hård lerbotten försedd för-
djupning i fähuset (vanl. fylld med torvströ) / 
shallow hole in cowhouse lined with hardened 
day (usually filled with peat)' (ÖDB III 235) 
Ga. Syn.: röte111, bet. 2; röthål, bet. 1. 

dyng-härv f.Ia dy`nn(j)yhärry Mal. 'med flera, 
klor försedd hacka, anv. vid utbredning av 
gödsel (på fäbodvall) / piekaxe with several 
prongs, used to spread out manure (in shieling 
field)'. Jfr dynghacka. Syn.: se dretärja. 

dyng-hög m.Ic dy`nnjhrig Leks. dy`nn(j)yhag Mal. 
di`nncljehsug ÖVd. (best. -haun Tra.) 'gödselhög' 
(SAOB; ÖDB I 364). Jfr dyng-kamp, -kuv. 
Syn.: se dynga f., bet. 3. 

dyngig adj. I di`nndjun Ors. dy`nnjug Leks. 
di`nnju Dju. Ga. dysnnju Mal. di'nndjs ÖVd. 
'full av gödsel, nedsmutsad av gödsel / full of 
manure, dirtied with manure' (SAOB). 

dyng-kabbe m. Illa dy`nnfflykabba Mal. di`nndje-
kabbe ÖVd. 1. 'sammanhängande stycke män-
niskoexkrementer / clod of human excrement' 
allm. Syn.: se dretkabbe, bet. 1. 2. <stock, 
på vilken man under arbete i skogen förrättade 
sitt tarv o. som senare forslades hem för att 
öka gårdens gödsel / log, on which people work. 
ing in the forest eased nature and whieh was 
later taken back home to add to the dung-
heap of the farm' Mal. Syn.: dr e t st o ck, bet. 1. 

'sladd av korta stockar, sammanbundna med 
vidjor o. körd över gödsel, som bretts ut på. 
fäbodvallen / clod-crusher of short logs, bound 
together with withes and dragged over manure, 
spread out in shieling field' (jfr ÖDB I 388 f.> 
Tra. Jfr sladd, bet. 1; slas', bet. 3. 

dyng-kalas n.Ia dy'yvkaläs Äpp. 'traktering åt 
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personer, som hjälpte till med gödselkörning ut 
på åkern / food and drink for persons, who 
assisted in carting manure out into the field'. 

dyng-kamp m.Ia dy'vvIcåpp Leks. 'mindre, på 
åkern utkörd hög av gödsel / small heap of 
manure, carted out into the field'. Jfr dynga f., 
bet. 3. Syn.: dyngkuv. 

dyng-kara f. IV a — V dy`nn(Dykära Mal. di`nnclje-
käru Li. 'löstagbar (segmentformad) bakgavel 
till gödselvagn / detaehable end-piece of manure-
eart'. Syn.: se bakbräde'; dyngbräde. 

dyng-karl m.Ia dy'nndjkall vMor. 1. 'person, 
som är sysselsatt med att köra ut gödsel / person 
occupied in carting manure'. 2. 'svinmolla; art 
av Chenopodium el. Atriplex / plant of the 
goosefoot species'. Syn.: se dretgräs. 

dyng-karm m. Ja dy' nn(Dykarrm Mal.; pl. dys nndj - 
karrmer nÄlvd. di'lindjkarrmär Ve. dy`nndjkarr-
mär Ore dy`nn(j)ykarrmeid  nMal. di`nndjekarr-
mer Li.; obef. Våmh. öMor. Soll. 1. <sidobräde på 
gödselsläde / board-side of manure sled' Mal. 
2. (pl.:) 'av sido- och gavelbräden bestående 
.överrede till släde med flake, anv. vid gödsel-
körning / upper framework of manure sled' 
(ÖDB I 368) Ålvd. Ore Mal. Li. Jfr brädkorg; 
.dynglåda. Syn.: dyng-korg, -kärma, bet. 
1, -lop, bet. 1, -skrinda, bet. 1; kärma; 
underfjölar. 3. 'släde med brädöverrede för 
gödselkörning / sled with upper framework used 
for transporting manure' Ve. Syn.: dyng-
kärma, bet. 3, -bp, bet. 2, -skrinda, bet. 2. 

,dyng-klo n.V dy'vvlarö Ål 'hacka, anv. vid sprid-
ning av gödsel / manure-pickaxe' (ÖDB I 366). 
Jfr dynggrava. 

4lyng-klubba f. IV a dy`nn(j)ylchibba Mal. di`nndje-
asbba Li. 'i ena änden spetsad träklubba, anv. 
att krossa gödsel- o. jordklumpar med på åkern / 
pointed club, used in crushing clods of manure 
and earth in the field'. Jfr kok-klubba. 

dyng-knart m.Ia dy' nn(Dyknatt Mal. (jfr knart, 
bet. 1) 'liten klump av stelnad exkrement / 
small piece of hardened exerement'. Syn.: se 
dretknepa. 

,dyng-knekt m.I a cly`nndiknikkt Älvd. Våmh. 
'löstagbar bakgavel i gödselvagn / detachable 
end of manure-cart' (ÖDB I 368, fig. 324). Syn.: 
se bakbräde'; dynggäspa. 

dyng-kniv m.Ia di`nndjekniv Li. 'spetsad bräda, 
varmed den på åkern bredda gödseln hackades 
sönder / pointed piece of board, used to chop up 
manure spread out into the field'. 

dlyng-konung m.Ib di`nndjekovvg Li. 'person 

som ofta släppte väder / person who often 
broke wind'. Syn.: se dr etburk, bet. 1. 

dyng-korg m. Ib dynndiketrrg svMor. di`nncljä-
kårrg öMor. di`nnclikarrg Ors. disv(n)ketrrg 
Rättv. dy'vvlarrrg Leks. Al dy‘nn4lcarrg Bju. 
di'vvIcurrg Ga.; obef. nvMor. <av sido- o. gavel-
bräden (samt botten) bestående överrede till 
släde (med flake), anv. vid gödselkörning / 
upper part of manure sled' (ÖDB I 368 f. o. fig. 
326). Syn.: se dyngkarm, bet. 2. 

dyng-korp m.Ia dy'vyksrrp Ål `enkloig hacka, 
anv. att hacka loss gödsel med ur gödselstack / 
one-pronged pickaxe, mattock, used to break 
up manure from the heap'. Jfr dyng - grava, 
-picka. 

dyng-kuv m.Ia dy'vulcav Jä. 'mindre, på åkern 
utkörd gödselhög'. Syn.: dyngkamp. 

dyng-käpp m.Ia dy`yvtjäpp App. 'löstagbar 
(bak)gavel i gödselvagn / detaehable end-piece 
of manure-cart'. Syn.: se bakbräde'; dyng-
bräde; dyngkärrbräde. 

dyng-kärma f.IVa dy'vvtjärrma Leks. 1. 'av 
sido- o. gavelbräden bestående överrede, anv. 
vid gödselkörning på släde med bottenflake / 
upper part of manure sled' (jfr ÖDB I 368 f.). 
Syn.: se dyngkarm, bet. 2. 2. 'släde med 
brädöverrede för gödselkörning / sled with 
upper framework used for transporting manure'. 
Syn.: dyngkarm, bet. 3. 

dyng-kärra f.IVa di`nndj(ä)tjärra öMor. dy`nndj-
kärr Soll. di`nndjtjärra Ors. di`v(v)tjärra Rättv. 
Ga. Nås dy'vvtjärra Leks. (Silj.) dyvytjärra 
Flo.; obef. Mal. ÖVd. 'tvåhjuligt, för gödsel-
körning m. m. avs. sommarfordon med överrede 
i form av en brädlåda / two-wheeled conveyance 
with box-like upper framework, used during 
summer for carting manure' (SAOB; ÖDB I 
367 f., jfr fig. 323; Gruddbo 397). Jfr dyng-
vagn. Syn.: dyngflake, bet. 3; vittrade. 

dyngkärr-bräde n. III dYnndjktirrbråd Soll. = 
dyngkäpp. 

dyng-lass n. Ja dy`nndjkass Våmh. di`nndj(11)1a88 
öMor. dy'vvlass Leks. di`nndjelass ÖVd. `kärr- el. 
vagnslass med gödsel (utkört för att bredas på 
åkern) / cart with manure (to be spread out over 
the field)'. 

dyng-lider n. Id cly`nndjader Ålvd. clgennd4H4är 
Våmh. dy' nncligiär nvMor; obef. svMor. `(i en 
del gårdar åstadkommen) överbyggnad över 
gödselstacken, bestående av stolpar o. tak samt 
stundom äv. av väggar / structure built (in some 
farms) over manure-heap, consisting of poles 
and a roof, occasionally also walls'. 
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dyng-lok m. Ib dy` nn(j)ylök Mal. <smutsig vatten-
pöl / dirty puddle of water'. Syn.: se drethål. 

dyng-lop m.Ia dYvvlöp Al dilöp Ga. 1. 'av 
sido- o. gavelbräden (samt botten) bestående 
överrede till släde, anv. vid gödselkörning / 
upper part of manure sled' Ål. Syn.: se dyng-
karm, bet. 2. 2. 'släde med brädöverrede (jfr 
bet. 1) för gödselkörning / sled with upper 
framework used for transporting manure' Al 
Ga. Syn.: se dyngkarm, bet. 3. 

dyng-lort m.Ia di`nndflorrt Ors. di'vvlorrt Ga. 
dynn(i)Ylott Mal. di`nndjelott öVd. 'klump 
gödsel, ringa mängd (hård el. formad) spillning / 
clod of manure, small amount of hardened dung'; 
an håv no-V på en dYnn(j)ylott en ga'vu Mal. 
'han har ju inte ens på en smula gödsel (på 
åkern)'. Jfr hästdynga. 

dyng-låda f. IVa di`nndjleula Ors. 'brädlåda, 
ställd på kärrflakens underrede o. anv. vid 
gödselkörning / box-like container on top of 
cart, used in transporting manure'. Syn.: 
dyngrede, bet. 1. 

dyng-malder m.Ia di'v(v)rnalldär Rättv. (Bo.) 
dy` vvmallär Leks. (Silj.) dy` vvnbacilär Al di'-
mallär Dju. di`nynalclär Ga. 'svinmolla o. 
andra mollor, Chenopodium album o. andra 
Chenopodium- o. Atriplex-arter / plant of the 
goosefoot species'. Syn.: se dretgräs. 

dyng-malla LIVa di'v(v)malla Rättv. Mock. Nås 
dy` vvmalla Al dynumalla Flo. Jä. Äpp. dYnn-
Wymalla Mal. di`nndjemalla Li. = föreg. (jfr 
Lyttkens 1120 dyngemålla). 

dyng-mallra f.IVa di'vvnzall(d)ra Dju. =föreg. 
dyng-mask m. Ib dy` vvmakk Äpp. dy` nn(j)ymakk 
Mal. 'gulaktig (met-) mask, funnen i gödselstack 
/ yellowish (angling-)worm, found in dung-heap'. 
Syn.: gorrmask. 

dyng-mull m. f.Ia di`nndjiimulld f. öMor. 
disnndfrnulld m. Ors. =dyngmalder. 

dyng-månaden m.Ia best. dy' mån Äpp. <feb-
ruari månad / the month of February'. Jfr 
Göja; göje-månaden, -tunglet. 

dyng-orm m.Ia dyvverrm dYnnjorrna Al di'vv-
orrm Ga. dy'vv8rrm Flo. Äpp. dYnn(j)yorrna 
Mal. 'snok, Tropidonotus natrix / ringed snake'. 
Jfr bo-orm. Syn.: dyngstack-, gårds-, 
sken-, svart-orm; snok m. 

dyng-picka f.IVa dy' nndjpikka Våmh. '(enkloig) 
hacka, anv. att hacka loss o. finfördela gödsel 
med / (one-pronged) pickaxe, mattock, used to 
break up and spread out manure'. Jfr bänka f.; 
dyng-grava, -korp. 

dyng-port m.Ia dy'vnporrt Leks. 'port mellan 

fähuset o. avträdet, ledande ut till gödselstaden 
/ gateway between cowhouse and earth closet, 
leading out to manure-yard'. Jfr dyngsmyl. 

dyng-rad f.Ia di'vvrä, Ga. 'gödselränna i fähus / 
manure-gutter in cowhouse' (CoDB III 235). 
Syn.: se dretbänk. 

dyng-rede n.III di'vvrådo Rättv. dYvvråde Leks. 
(Silj.). 1. lådliknande överrede till gödselkärra' 
Rättv. (Bo.). Syn.: dynglåda. 2. 'gödselkärra 
med lådliknande överrede / manure cart with 
boxlike container on top' sRättv. Leks. (Silj.). 
Syn.: se dyngflake, bet. 3. 

dyng-räka f.V dy` nndireku vMor. Soll. dy`nndj-
råka Ore dYnn(j)yröku Mal. disnndjeräkku öVd. 
'skovel, anv. då gödseln skottades ut ur stall o. 
fähus / shovel used to clearing manure from 
stable and cowhouse'. Syn.: se dreträka; 
dyngskovel. 

dyng-ränna f.IVa di'vvränna Nås 'gödselränna. 
i fähus'. Syn.: se dyngrad. 

dyng-skidor f.IVa pl. dy` vvflor (best. -flo) Flo. 
(jfr skida', bet. 3) 'underrede (ramverk) o. 
skaklar till gödselkärra / base (framework) and. 
shafts of manure-cart'. Jfr långskaklar, bet. 2. 
Syn.: dyngvagnsskidor. 

dyng-skjuta st.v. dYnndistjfist Älvd. 'skjuta (ett 
djur), så att inälvsinnehåll tränger ut / shoot 
(an animal) so that contents of the bowels were 
evacuated'. Syn.: gorrskjuta. 

dyng-skovel f. Id dynnjakovä(r Leks. (Silj.) di'vv 
skank& Ga. dy` vuskiiväk Flo. dy'vvalcovvitir Äpp. 
'skovel, anv. vid gödselns utskottning ur stall o. 
fähus' (SAOB). Syn.: dret-, dyng-räka. 

dyng-skrinda f.IVa dy` nndjskrynnda Våmh. 
di`nndjakrinn,cla öMor. di`v(v)skrun(n)da Rättv. 
dy` vvskronn,cla Leks. dy` vvskrynnda Al di'vv-
skrinnda Dju. Ga. dy` vuskrynnda Flo. 1. <av 
sido- o. gavelbräden bestående överrede till 
släde med flake, anv. vid gödselkörning' allm. 
Syn.: se dyngkarm, bet. 2. 2. 'släde, med 
(lådliknande) brädöverrede för gödselkörning / 
sled with upper framework, used for transpor-
ting manure' Ga. Mock. Syn.: se dyngkarm, 
bet. 3. 

dyng-slip f.Ia dYnn(j)y2llp Mal. 'släde med 
(oskodda trämedar o.) konkavt flak på halv-
cirkelformiga bågar, anv. vid utkörning av 
gödsel på fäbodvall / sledge with a concave top 
on curved wooden frame, used in transporting 
and spreading manure out over shieling field'. 
Syn.: se dyngdrög. 

dyng-släde m. IV dy`nndflliöi Älvd. Våmh. 
dYnndillidå vMor. diinndjilichr öMor. di`nndj- 
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.21idå Ve. di`nndillidi Ors. dy`nndillide Oro 
di`nndj.2lddi Rättv. dy`nn(j)y.21åds sMal. di`nndje-
.211e Li. '(oskodd) släde (el. drög med konkavt 
flak på halvcirkelformiga bågar), anv. vid 
gödselkörning (el. torvtransport etc.) / sledge 
(with a concave top on a curved wooden 
frame), used in transporting manure (or peat 
etc.)' (se ill.; ÖDB I 368). Syn.: se dyngdrög. 

dyng-släpa f.IVa dy`nn(j)y.21cipa Mal. di`nndje-
.21tipa ÖVd. `släpdrög (stakdrög) el. dyngsläde, 
medelst vilken gödsel kördes ut på fäbodvall o. 
på myrslogar / drag-sled, on which manure was 
earted out to shieling field and marsh-meadow' 
(se ill.; ÖDB I 213). Jfr dyngdrög. 

dyng-smyl m.Ia dy'vv8mg1 Leks. 'prång mellan 
fähuset o. avträdet, ledande ut till gödselsta-
den / narrow passageway between cowhouse 
and earth-closet, leading out to manure-yard'. 
Jfr dyngport. 

dyng-sopp m. Ja dy'vvsupp Äpp. dy`nn(j)ysspp 
Mal. di'nndjesvpp ÖVd. `art av brokskivling (grå-
vit), Coprinus- el. Panxolus-art / mushroom of 
the Coprinus or the Paneeolus species'. 

dyng-spade m. IV di`nndjespeti Li. `kort årformad 
spade, varmed hästgödsel rördes om, då den 
kokades till kofoder / short oar-shaped spade, 
used for stirring horse-manure, when boiling it 
for cow-fodder'. Jfr hästdynga, seg.; häst-
dyngbytta, bet. 1-2. 

dyng-stack m. Ib dy`nndfstakk vMor. Soll. di`nndjä-
sta.kk öMor. di`nndistakk Ors. di' v(v)stakk Rättv. 
Dju. Ga. Nås dys vvstakk Leks. dy`nnfstakk Bju. 
'gödselstack, större gödselhög (vare sig invid 
fähuset el. ute på åkem) / manure-heap (either 
beside eowhouse or out in the field)' (SAOB; 
ÖDB I 364, 368). Jfr råg-. Syn.: se dynga f., 
bet. 3. 

dyngstaek-orm m. Ja di'vvstakerrm Ga. 'snok, 
Tropidonotus natrix / ringed snake'. Syn.: se 
dyngorm. 

dyng-stad m.II Ja f.II dys vn(g)ståå Våmh. 
dy`nnclistäd vMor. Son. (best. dy`nn,distädr, 
Soll.) di`nndj(d)städ (best. di`nndf(ä)städn„) öMor. 
di'nndistäd vSoll. Ors. di' v(v)stad (bet.-stan,n) 
Rättv. dy'vnstii.d Leks. dy`nnfstä, Bju. dy'vnstä 
Flo. Jä. di'vvstä. (best. -san) Nås dynnkstä, 
dynnfistä, Mal. di`nndjestä ÖVd. 1. 'gödselstad, 
plats, där gödselstacken ligger / manure-yard' 
(SAOB; ÖDB I 364; III 17, 25) allm. Syn.: 
gluggstad. 2. 'gödsel i gödselstaden / manure 
in manure-yard' Rättv. Bju. vi skitnom tför-fc't 
di' v(v)stann Rättv. vi skit tjör-fit dYnnistän 
Bju. 'vi skola köra ut gödseln i gödselstaden'. 

dyngstad(s)-balk m. Ib dy' nndjstasbåk Våmh. 
di`nndj(ä)sta,sballk öMor. disnncifstasbåk öOrs. 
dy`nndistasbaZrk Oro di`n(u)stabalrk Rättv. 1. 
'hägnad omkring gödselstad / fenee round 
manure-yard' (ÖDB I 364; III 15, 155) allm. 
Syn.: dyng-balk, -gård. 2. <bräde, hörande 
till hägnaden omkring gödselstaden / board 
forming part of fence round manure-yard' Oro. 

dyng-stall n.Ia dy`nnistall Leks. (Silj.) 'del av 
stallet, i vilken hästen vistades / part of stable, 
in which horse was' (ÖDB III 228). Syn.: se 
dretrum. 

dyng-stälpe m.IIIa dy'vustedrpa Leks. 'stolpe i 
hägnad omkring gödselstad / wooden-post in 
fenee round manure-yard' (jfr ÖDB I 364). 

dyng-stör m. Ja dy`nn(j)ystga  Mal. 'svinmolla, 
Chenopodium album / goosefoot'. Syn.: se 
dretgräs. 

dyng-säd f.Ia dy`nndisåd Soll. di`nndfseid Ors. 
dy`nnfflyså Mal.; obef. Älvd. Våmh. 'säd, som 
såddes omedelbart sedan man gödslat en åker / 
grain, which was sowed immediately after 
manuring' (ÖDB I 330, 362; motsats: tvesäd). 
Jfr träd(es)säd. 

dyng-tomt f.Ia dy'vutummt Leks. 'inhägnat om-
råde omkring gödselstaden, försett med grind ut 
till bygatan / enelosed area round manure-yard, 
with gate leading out to village-street' (ÖDB I 
364). 

dyng-toppa f.IVa di'nndituppa vSoll. 'svinmolla, 
Atriplex, Chenopodium goosefoot'. Syn.: se 
dretgräs. 

dyng-vagn m.I dy`nndjw.kumn Våmh. (Bon.) 
di`nntljävavvn öMor. dy'vvvavvn Äpp. dy`nn(j)y-
vanvn Mal. di`nndjevavvn Li. di' nndjevanvn Tra. 
'tvåhjulig flakvagn (vanligen med konkavt flak), 
anv. bl. a. vid gödselkörning two-wheeled, 
open-sided cart (usually with coneave top), used 
for carting manure' (SAOB; ÖDB I 432). Jfr 
dyngkärra; gammelvagn. 

dyngvagns-skidor LIVa pl. di`nndjetvavvaskäidur 
öMor. (jfr skida', bet. 3) 'underrede (el. ram-
verk) o. skaklar till gödselkärra / base (frame-
work) and shafts of manure-ca,rt'. Syn.: dyng-
skidor. 

dyng-veekan f.V best. di‘nncljwiku Ve. 1. 'den 
tredje veckan efter midsommar, då man sysslade 
med att gödsla trädesåkrarna / third week after 
midsummer, when the fallow-fields were manu-
red' (ÖDB I 393). 2. 'sista veckan i fäbodarna, 
då man (före hemfärden) övergödslade fäbod-
vallen / the last week at the shieling (before going 
back home), when the fields were manured'. 
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dyng-väg m.II dy'nndjvåg Soll. 'vägsträcka att 
frakta gödsel från gården o. till åkrarna / length 
of road for transporting manure from the farm 
out into the fields'; 	uken dynndiväg 
'betänk vilken (lång) väg för gödselkörning!'. 

dyn-krampa f.IVa jnkrqmmp (best-k:vm:aln) 
Älvd. (jfr dyna f., bet. 2) 'järnkrok el. hake 
med vilken stocken fästes vid underlaget 
(dynan) i strömsåg / iron hook, by which log 
was fastened to the support (dynan) in saw-
mir (ÖDB III 113, 277 f.). 

dyn-kudde m.IIIa 	nkudda Leks. 'med dun 
stoppad kudde / down-pillow' (jfr dyna f., 
bet. 1 b). 	Syn.: dun-bolster, -koppe, 
-kudd(e). 

dynt n. Ta dynnt Bju. dinnt Ga. 'blåsmask hos 
svin / bladder-worm (in pigs)' (SAOB dyntu  1). 
Syn.: dynta, bet. 1. 

dynta f.IVa dy`nnta Leks. di`nnta Dju. 1. - 
föreg. 2. 'oätbar del (t. ex. spottkörtel) av svin / 
inedible part (e.g. salivary gland) of pig' Dju. 
Syn.: dyntkamp. 3. loj kvinna / indolent, 
iclle woman' Leks. Syn.: dyna, bet. 3. 

dynta sv.v. 1. dy`nnta Bju. (jfr SAOB dyntu  3; 
ordb. dunta v.) <klandra, vara kinkig / find 

cavil, be peevish'. — Avi.: dy` nntu adj. 
Bju. 'kinkig, klandersjuk / peevish, carping' 
(SAOB dyntig 2). 

dynt-kamp m.Ia disnnthipp Dju. 'oätbar del 
(t. ex. spottkörtel) av svin / inedible part (e.g. 
salivary gland) of pig'. Syn.: dynta, bet. 2. 

dypel m.I, se döpel. 
dyppa sv.v.  .1. dy` ppa vMor. (Torp dyppa, under 
duppa; Rz 90 b dippa) 'hölja med el. sänka i 
vatten / cover with or immerse in water'; wältnä 
dy`ppär stå'n 'vattnet höljer stenen'. Jfr doppa 
v.; dypsten. 

dypper adj. V dy'pper Älvd. (jfr Torp daper); 
obef. Ve. <sorglig, hemsk / sad, terrible'; 
dy'pper Zreite 'ett dystert läte'; e ?rä't so dy'ppert 
<det låter så sorgligt o. hemskt' (om uvens läte). 
— Ssg: nu'  att äres debå dyspperlråk Älvd. 'nu 
igen hörs det där dystra lätet'. 

dyppla sv. v.1., se döpla v. 
dyp-sten m.Ia 	pstå vMor. dispstå öMor. (jfr? 
dyka och dyppa v.) 'sten, anv. som sänke el. 
som ankare / stone used as a sinker or as an 
anchor'. Syn.: se båt-, dopp-sten. 

dyp-tåt m.Ia di'ptått öMor. (jfr föreg.) 'rep från 
nät o. till sänk- el. ankarsten / rope between not 
and stone used as sinker or anchor'. 

dy-putt m.Ia dB' piistt Älvd. de' jpått vSoll. dö' jpått 
Soll. dypett Mal. di'pstt ÖVd. 'dyig vattenpuss, 

dypöl; liten, dyig tjärn / muddy puddle of 
water; small, muddy tarn'. Jfr dynghål. 

dyr adj. I dir öMor. Ors. Ga. Nås ÖVd. dur  Bju. 
Flo. Äpp. Mal. 1. 'som betingar högt pris / 
expensive' (SAOB I 1-2); mi'mndär däm å', 
di'rär d' däm (om klockor) öMor. 'ju mindre de 
äro, ju dyrare äro de'. Jfr gällau  v., p. pr. 
Syn.: kostal, bet. 2; kostbar. 2. (interj. 
kraftuttr. i förb. dyre död:) 	Li. <Herre 
Gud! / good graciousr. 

dyr adv. dYr —dya Mal. dl'- ÖVd.; obef. Leks. 
'alldeles / completely, quite' (SAOB dyr avd.); 

sMal. dr 	Li. 'alldeles orörlig'; di' - 
ti'sst Li. 'alldeles tyst'; ä va di' -lro'vvt Li. 'det 
var kav lugnt'. 

dyrk m.Ib dyrrk Älvd. Våmh. Bju. Mal. (best. 
dg' din sMal.) dirrk Nås ÖVd. 'instrument, oftast 
utgörande ett i änden krökt järn, varmed t. ex. 
ett lås kunde öppnas / pick-lock, skeleton key' 
(SAOB 1). 

dyrka' sv.v.1. -3. dy'rrka Älvd. Leks. di`r(r)ka 
Rättv. Dju. Ga. dy'rrka Bju. dyrrk- Mal. Äpp. 
di'rrk- Li. 1. 'fördyra / raise the price' (SAOB 
dyrka' I 1) allm. va  hå dam di'rrka salltä tä 
Dju. 'vad ha de höjt saltpriset till?'. 2. 'bliva 
dyrare / become more expensive' (SAOB dyrka' 
I 1) Leks. fit'sstjs a dy'rrka 'fläsket har blivit 
dyrare'. — Pass.: dy'rrkas Älvd. Våmh. disrrkas 
Ors di`r(r)kas Rättv. <bliva dyrare'; å nå' a 
mffi'Irs di`r(r)ktas å Rättv. 'och nu har mjölet 
blivit dyrare också!'. — Särsk. förb. (upp:) dirk-
o'pp Rättv. dyrrk-s'pp Bju. Äpp. dirrk-s'pp 
Ga. Nås dyrrk-s'pp Mal. di'rrk-spp ÖVd. `höja 
(pris)' (jfr SAOB dyrka' I 1). 

dyrkan  sv.v.1. dyrrk- Älvd. Våmh. Bju. Mal. 
dir(r)k- Ors. Rättv. Li. (endast refl. o. i förb. 
med adv.). — Refl.: dyrrk si i'nn Våmh. dirrk si 
i'nn Ors. dy'rrk säg i'nn Mal. 'dyrka sig in / get 
in by the aid of a picklock' (SAOB dyrka"). — 
Särsk. förb. (upp:) dyrrk-u'pp Älvd. dirk-o'pp 
Rättv. dyrrk-s'pp Bju. Mal. di'rrk-spp ÖVd. 
'dyrka upp'. 

dyr-lejd adj. I dYrlrågd vMor. Oro dirlå'gd öMor. 
di`rleg(g)d Rättv. dy'rlejd Bju. di`rlejd Nås 
dylrejd sMal. di'rläjd Li. 'som kräver hög ersätt-
ning för kroppsarbete / expensive to employ' 
(SAOB 1); dem wa dYrirågder Ore `de fordrade 
hög arbetsersättning'. 

dyster adj.I di's.stär Ga. Nås `allvarlig, sorgsen; 
trist / miserable, serious, dreary' (SAOB 2). Jfr 
kulen, bet. 4. 

dy-tag n.I döf tåg vMor. Soll. dY tåg Bju. di'tåg Li. 
'ställe, där dytorv upptogs till strö / place where 
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peat-mould or moss litter was dug, turbary' 
(SAOB). Jfr dyundantag. Syn.: dygruva; 
myrdyng(s)-grav, -grop, -tag; myr-grop, 
-tag. 

dy-undantag n.Ie d6'lind4tåg Älvd. dö' junndåtåg 
vMor. 'vid skifte av jord undantagen allmänning, 
avs. för dytorvsupptagning / common-land, 
intended for peat-digging'. Syn.: myrundan-
tag. 

dyvels-träck n.Ib di'velstrik Älvd. di'vältstrik 
Våmh. vMor. dOvältstrik Våmh. (Bon.) di'väls-
trik öMor. dY väkstrik dg` väkstrgk Son. &Nåls-
trik vOrs. di'vskstrekk Rättv. di`vilstrekk Leks. 
Ål di'vilstrekk Bju. di'välstrekk Ga. di`vilsträkk 
Nås dyvilsträkk Jä. dYvelströk Äpp. dyvyls-
trelek —dY vylströk Mal. di`vilströk Li. 'illasma-
kande drog; Asa foetida asafcetida' (SAOB 
dyfvelsträck). 

dyvelsträek-lök m. Ib di"vältstrikltök vMor. 'stycke 
dyvelsträek i lökform / asafcetida in bulb-form'. 

dyvika f.IVa dävitja, Våmh. dEvitj vMor. da`vitja 
öMor. då'vitj Sol]. då'vitja Oro del'vitja Rättv. 
dEvitja —dä vika Leks. db'vikka Mal.; obef. öVd. 
1. a. <tapp till avtappningshål i båt / plug (of 
boat)' (SAOB dyfvika 1) allm. Syn.: se båt-
knapp, bet. 1; tapp. b. 'avtappningshål i båt 
/ plug-hole (of boat)' (SAOB dyfvika 1) Leks. 
sMal. Syn.: båt-, dyvik-, svick-, tapp-hål. 
e. (överfört:) mäkorgsdöviksr Li. 'öknamn på 
innevånare i Malung' (ordet dyvika f.ö. obe-
kant; jfr tapp). 2. a. 'tapp till avtappningshål 
i laggkärl (t. ex. fotbunk, kärna etc.) / tap of 
barrel etc.' (jfr SAOB dyfvika 1) Våmh. Syn.: 
svicka. b. <avtappningshål i laggkärl / tap-hole 
of barrer (43DB III 303) Våmh. Syn.: svicka; 
tapphål. 3. a. 'tapp i lufthål till drickstunna / 
plug in air-hole of beer-eask' (CIDB III 513) Mor. 
Syn.: dyviksticka, bet. 1; svicka; svick-
knapp; tapp. b. 'lufthål i drickstunna / air-
hole of beer-cask' (jfr SAOB dyfvika 1; IDDB 
III 513) Våmh. Syn.: svicka; svick-, sviek-
knapp -hål. 

dyvik-hål n.II då'vitfölr Soll. då'vitjhölr Oro 
dii'vikhgr Mal. 'avtappningshål i båt' (03DB II 
192). Syn.: se båthål; dyvika, bet. 1 b. 

dyvik-sticka f.IVa dlYvikstikka Mal. 1. a. <tapp 
till avtappningshål i båt'. Syn.: se båtknapp, 
bet. 1; dyvika, bet. 1 a. b. 'tapp i lufthål till 
drickstunna' ((DB III 513). Syn.: se dyvika, 
bet. 3 a. 

dyvla sv. v. 1. diva.- (sup. divira-) vÄlvd. clY vka 
dY vt& Våmh. di'vä/r vMor. &väl öMor. devälr 
Soll. di"vka Rättv. cli`vIra Leks. di'vla (divil-) 
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Dju. Ga. dYvyla Mal. dö'vila Li. 'uppträda hög-
röstat, gorma, träta, gå an / behave noisily, 
brawl, quarrer (SAOB dyfla); 	dYvIte,cl 
yvy fi'sss Våmh. <de grälade (svuro) över oss'; 
däm a avla' ivir dö öMor. 'de ha grälat över 
det'; an di"virsr å ja'g Rättv. 'han står i o. 
ljuger'; an dY vyl s svö'r Mal. an dö`vil 4 svö'r Li. 
'han bråkade o. svor'. Syn.: dividera, bet. 2; 
dyvlera, bet. 1. — Pass.: ur dännda disvkäs 
yver mi vMor. 'så den där (mannen) gormar över 
mig!'. — Särsk. förb. (på:) va han clivla-på' 
Dju. 'så han svor o. gick an!'; (upp:) divelr-u'pp 

vÄlvd. 'läxa upp honom'. 
dyvlera sv.v. 1. di'vlöra, Ors. Oro di"vlöra Rättv. 

vlera di'vlera Bju. di' vlera Nås dyvylö` ra Mal. 
'uppträda högröstat, gorma, träta' allm. 

Syn.: dividera, bet. 2; dyvla. 2. 'giva duktigt 
med stryk / give a good thrashing' Bju. 

då adv. d4 —64 Älvd. nVåmh. 4 Våmh. (Bon.) 
öOrs. dö vOrs. då övr.OvSi. NeSi. Vd. (svagtonigt 
då —då ds; jfr då konj.). 1. (temporalt:) 'vid 
el. från den tiden / then' (SAOB I 1) allm. e wa 
64' å''ö Älvd. 'det var då, det'; jä'Zrp int bränn-
vins, så då' er a dö'dr, Rättv. `hjälper inte bränn-
vinet, då blir det döden'. Syn.: dåså adv. 

(svagtonigt, med el. utan bestämd syftning / 
weakly stressed, with or without definite 
reference to anything; jfr SAOB I 2 e:) i`nnt så 
då tå'ss då 	int Son. 'inte törs då jag, inte'; 
nr dö' 4n d öOrs. 'när dog han då?'; 'å je då 
vå'dr, bär(r)ts, så a je då fal di`n(n)ja hö'ma 
Rättv. (Bo.) 'om jag också har veden borta, så 
har jag i alla fall dyngan hemma'; jä å't då Leks. 
'jag kan då äta'; e då-it ä-dä,' fur dYr lö'ker sMal. 
'är då inte det där för dyra leksaker?'. 3. (i 
uttr. då och då:) cg' o 	Älvd. 'ibland / some- 
times' (SAOB I 4b). 4. (koncessivt:) `än / over' 
(SAOB I 6) Mal. hän i då' ska sättsi-ätt, ss ska 
i då full bättalrs ska'ttr„ 'vad jag än skall åsido-
sätta, så skall jag väl åtminstone betala skatten' 
(jfr följ. bet.). 5. (svagtonigt i bekräftande uttr. 
/ weakly stressed, to express confirmation:) 'åt-
minstone; ens / at least, even' (jfr SAOB I 7 b) 
Älvd. Leks. Mal. km e wa'rrt ete nösgeöie 4  Älvd. 
'om det (o: namnet på nyfödd) ens blev efter 
någondera (o: farmor el. mormor)'; 4n, ad d4 fint 
faj 	def nnt i Ila' jku Ercncl Älvd. `han 
hade då inte fått komma in, åtminstone inte i ett 
sådant ärende'; jä skull hösra, om du väst då 
Leks. 'jag skulle höra, om du åtminstone anda-
des' (jfr fras, bet. 4). 6. (svagtonigt, med nega-
tion i uttr. för tvekan / weakly stressed, with 
negative to express hesitation; jfr då konj., bet. 
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4:) 'knappast, inte just / searcely, hardly' (jfr 
SAOB I 7 b); då vå't jä int å' Rättv. `jag vet 
knappast (el. inte just) det'. 7. (i uttr. ja då; 
nej då:) <ja visst; nej visst inte / yes, indeed; 
certainly not, not at all' (SAOB I 7 b) allm. 
Jfr män adv.; väl adv. 8. (pleonastiskt, vid 
förargat el. försmädligt svar / pleona,stically 
used in an angry or sneering answer:) å' di då' 
Soll. a (el. fö) då'g då Mal. `åt dig då; för dig 
va!'. 

då konj. def Älvd. ds Ors. då övr. OvSi. NeSi. Vd. 
(temporalt:) `när, den tid / when' (SAOB II 

la, jfr Björklund Älvd. 1622, s. 143) öMor. Ve. 
Son. Ore NeSi. Vd. ku'mrn, då du vi'll öMor. 
'kom, när (el. den tid) du vill'; då i kam-a'tt 
Ve. `då jag kom tillbaka'; då i' &ram vSoll. `då 
jag kommer'; då we kå'mom Ore <då vi kommo'. 
Syn.: dås(s); där, bet. 1; medan; medans. 

(kausalt:) `emedan, eftersom / as, since, 
because' (SAOB II 3); c/4 an sö' 	Älvd. 
<eftersom han är så gammal'; ds 4n i sjö'k öOrs. 
`eftersom han är sjuk'; vå`glö an, då an va 
bki'nnd Mal. 'vägleda honom, eftersom han var 
blind'. Syn.: där, bet. 2; sid. 3. (koncessivt; 
inledande sats, som uttrycker förargelse el. be-
klagande:) 'att / that' Jä. Mal. (s)kit å'sdön, 
då 4-då jek-ss'nnd Jä. `ett sådant elände, att 
det där gick sönder!'; då an skä då-v,t ksnn begå' 
så nä' fö rä'vvn Mal. 'att man nu inte skall 
kunna uträtta något för regn!'; (ä e o'nnlä) då 
int dsrn a sö'kkt näro bö't fö di-då' Mal. '(det är 
underligt) att de inte ha sökt någon bot för det 
där!'. 4. (inledande sats, som uttrycker tvek-
sam negation; jfr då adv., bet. 6:) 'knappast, 
ens, rakt (inte) / scareely, hardly, even, just'; 
ja då-nt i vö't ä Soll. 	då i'nnt i vö't ä Mal. 
jä', då i'nnt je vii' jt ä Li. <ja, det vet jag knap-
past'; då i'nnt i e gå-te mi`nns, hår an å' Mal. 
`jag kan rakt inte minnas, vilketdera han är (o: 
äldre el. yngre)'. 

då (- )adv. då` Äpp. (förstärkande / augmentative: ) 
'kvävande, tryckande / suffoeatingly' (jfr Torp 
daa-, under daa v.; vanligen i förb. med v ar mt:) 
då' va'rrmt `kvävande varmt'. Jfr dev-, duv-
varmt. Syn.: dåande. 

dåande adv. då'andit Äpp. &Vande Mal. =föreg. 
(jfr Torp under daa v.); dåsandä va'rrmt Äpp. 
då' ande vä't Mal. 'tryckande varmt'. 

dåd n.Ia då Äpp.; obef. Mal. (jfr Torp daad f.; 
Fr., deVries däö f.) `kraft, must, näring / 
strength, goodness, nottrishment'; mä hd e nö' 
då' ti hg'nu 'medan det är någon kraft (el. 
näring) kvar i höet'. 

dåka sv.v. 1. dirket OvSi. dir"kå Rättv. dö`ka, 
Leks. dö`ka Dju. Ga. dö‘ks Jä. cleekks Mal. 
deekkå Li. (jfr Rz 92 b doka; V11 We. dåka). 
1. `dunka, knuffa, stöta till / thud, push, jostle' 
Ors. Mal. an a dirket gni öOrs. 'han har knuffat 
mig'; an dirkäd 	vOrs. 'han stötte emot 
upptill'; &Veks s .21å' Mal. `dunka och slå'. 2. 
<bete sig energiskt, men klumpigt o. grovt; hoppa, 
skutta, skumpa / behave energetically, but clum-
sily; jump, scamper off' NeSi. Vd. o deksr ma 
bå'nom jä'mmt Rättv. 'hon står i (grälar, bråkar) 
med barnen jämt'; dö`ka å kfita Leks. cleacks 8 
ku'Ita Mal. 'springa tungt o. klumpigt, så att 
buller uppstår'. 3. `väsnas, stoja / make a noise, 
clatter' Älvd. — Refl.: an a dg"kåd si Ors. `han 
har stött sig'. — Särsk. förb. (av:) i ska dukå-å'v 
a 8tra'nnd92, vMor. 'jag skall vanka i väg till 
Morastrand'; (på:) o dsksr-på' va'rr än na'nn 
Rättv. `hon står i värre än ngn annan'; (till:) 
i dukit(d)-ti'l å'-num öOrs. 'jag knuffade till 
honom'; (utav:) cialc-tå' sä kå'tv, Dju. 'springa 
livligheten av sig' (om häst); (å:) duk int å' mi 
Ors. 'knuffa mig inte!'. — Avi.: dök m. Leks. 
'kraftig, energisk o. klumpig man / powerful, 
energetic and clumsy man'; dö`ka f. Leks. 'kraf-
tig, energisk o. klumpig kvinna / sturdy, enar-
getic and clunasy woman'; du"kun adj. Ors. `som 
arbetar brådskande, men ändå inte uträttar 
ngt / working busily, but without accomplishing 
anything'. 

dåk-kuta (?) sv.v.l. da`kkuta Dju. dräkfaa Flo. 
(jfr dåka, bet. 2) 'skena, galoppera (vanl. om  
häst) / bolt, gallop (usually about horse)'. 

dåla sv.v. 1. dina öMor. (jfr SAOB under doll, 
dol o. dålig II; ordb. dola v.) 'röra sig långsamt, 
dra benen efter sig, vara slö / move slowly, idle'. 
Jfr dålmåns. 

dålig adj. I då'Zrig nÄlvd. då'kin vMor. Soll. 
Rättv.-Nås 	öMor. derlren Ve. Jä,. Äpp. 
oVd. thrkä Mal. 1. 'svag, klen, behäftad med 
lyte, skral / weak, delicate, disabled, ailing' 
(SAOB I 1) allm. an  a dnigan jen fö't öMor. 
'han har ett lyte i ena foten' (om låghalt person); 
chfkin swö'rnmn vSoll. 'dålig sömn'. Jfr b rund-. 
Syn.: usel; uslig; veslig; vesäll, bet. 1; ve-
sälåklig, bet. 1. 2. 'sjuk, opasslig / ffi, indis-
posed' (SAOB I 2) allm. jä a vorti chrkin Rättv. 
'jag har blivit opasslig'; an e dåsken Tra. 'han 
är sjuklig'. Syn.: klen, bet. 1.; skrabbig, 
bet. 1; skral, bet. 1; skraltig; skralvorden; 
skrapplig, bet. 2; skrasslig, bet. 1; skrav-
lig, bet. 2. 8. `(moraliskt) klandervärd, usel / 
(morally) inferior, wretched' (SAOB 1 3) Vd. 
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du å äjn då'Ire brr Tra. `du är en usel karl'. Jfr 
klen, bet. 2. 

dåliga adv. då'Iri Älvd. (jfr Lev. Älvdalsm., s. 57) 
'dåligt / badly'. 

dålig-aktig adj. I då'Itäakktu Mal. 'klen till hälsan! 
feeble, delicate (of health)'. Jfr dålig, bet. 1. 

dålighet f.Ia dVrähgt Mal.; pl. då'kiätär Soll. 
1. 'uselhet, elände, skräp / wretchedness, misery, 
rubbish' (SAOB I 1) Mal. 2. 'osedligt, fördärv-
ligt liv i inornoral, perinicious life' Mal. dam 
vgri na'r an a't på då'Zräh,etila  `de ville narra 
honom ut på osedligt liv (o: fylleri, kortspel, 
otukt)'. 3. (pl.:) 'obehag, tråkigheter / unplea-
santness' Soll. ä vårrt bår då'Iriåtär 'det blev 
bara förtretligheter'. 

dål-måns m. då'lmåns öMor. 'slöfock, latmask / 
drowsy-head, dullard, lazy-bones' (jfr SAOB). 
Jfr dåla v. 

dån m.Ia dön Mal. (jfr dåna"' v.) 'medvetslös-
het / unconsciousness' (jfr SAOB dåne, Ross 
daa, daan; endast i förb. med i:) dam ad 21ä` j an i 
dö`ns `de hade slagit honom medvetslös'; i 
ha'horn dö'n 'nära medvetslös el. nära att 
svimma'. Jfr d orm a v. ssg. 

dån' n. II dein Älvd. dän Mor. Soll. Ors. dån 
NeSi. NeVd. dön ÖVd. 1. 'dovt, starkt ljud, 
brak / bud, hollow sound' (SAOB dän' 1) allm. 
Jfr tor-. Syn.: brak, bet. 1; dön. 2. 'oväsen / 
noise' (SAOB dån' 2) Ors. e wå je färfå'Endi dfc'n 
ni äe få'r iksr vOrs. 'det var ett fasligt oväsen, 
ni ha (eg. I haven) för eder'. 

dånll  n.II din Våmh. dån Mor. Soll. dån Rättv.-
Jä.; obef. Älvd. Ors. Ore Äpp.-Tra. 'avfall av 
lin, erhållet vid klubbning, bråkning o. skäkt-
ning (äv. avfall av hampa) / waste-matter from 
flax, obtained during the clubbing, breaking 
and swingling processes'. Jfr bråk-, bråt-, 
dunder-, dån-, grannskäkt-, klubb-, lång-, 
rat-, slark-. Syn.: dun', bet. 3. — Avi.: dän-

sä v. Dju. 'smutsa ned sig med avfall från 
linet'; då'nu adj. Dju. 'full med linavfall'. 

dåna' sv. v. 1. dirnå Älvd. Våmh. dirnå vMor. Ve. 
Soll. Ors. dund' öMor. d'enå Rättv. då'na Leks. 
Ål då'na Bju.-Flo. då'ns Nås-Äpp. då'na Mal. 
dd`nå ÖVd. 1. (vanl. opers.:) 'dundra, mullra / 
thunder, roll' (SAOB dåna' 1) allm. ä dunå'r 
skö'jrbonnd (-,skö'jrbonn(d)dunå'r) öMor. 'åskan 
går' (jfr skurbonde); a'r ur an du"när Soll. 
'hör hur den (eg. han, dvs. åskan) går!'; ä dirnär 
öjti få`ssim vSoll. 'det brusar starkt i forsen'; ha'r 
har ä då'ne å bri'nn dån Leks. 'hör, hur det dånar 
o. brinner där!' ä då'ns å bird's Leks. <det blåser, så 
det dånar'; ä då'nå 8 å`sskun Tra. 'åskan går (eg. 

det dånar av åskan)'. Syn.: döna sv.v.2. 2. 
'väsnas / make a noise (jfr SAOB dåna' 2) allm. 
dem darnä da so Våmh. (Bon.) `de väsnades 
där så'; åkä då'n du sö'n ätt Dju. 'varför väsnas 
du så där?'; an då'nå å språ`k Tra. `han talar 
högljutt o. bullrande'. Syn.: domdera; då-
nera. — Pass.: ka'mm int an dfitidäo Dju. 
'han kom minsann (med en fart), så att det 
dånade'. — Särsk. förb. (ned:) o a dunå'-ni'd 
öMor. 'den (o: åskan) har slagit ned'. — Av!.: 
då'na f. Ga. Jä. 'robust kvinna, som talar hög-
ljutt / robust woman who talks loudly'; då'neting 
f. Tra. 'dån / thunder, rumbling'; dirnågubbän 
m. best. vMor. <åskan / thunder'; dEinskäl m. 
Äpp. 'bråkstake / rowdy person'; då'nhåka m. 
Leks. 'robust, kraftig person / robust, sturdy 
person'; då' nskål m. Mal. `dets.'. 

dånall sv. v. 1. 3. dch (pret. d4`tte6) Älvd. d4'12,a 
&rna Våmh. då'nna vMor. dåkba öMor. då'n(a) 

Soll. då'rna vOrs. dö`na öOrs. då'na Rättv. Dju.-
Äpp. då' (r)na Bju. (pret. då'nta Flo. då'ntä Äpp.) 
dö`na Mal. ÖVd. (pret. dönnt Mal. dö'n ÖVd.) 
`svimma / faint' (SAOB dåna"); va' tt ska ja gå', 
mä ja då'nä Dju. 'vart skall jag gå, medan jag 
svimmar?' (skämts. uttr. för häpnad). Syn.: 
bäva, bet. 2; dorma, bet. 2; svimma. — 

	

Särsk. förb. (av:) 	Våmh. (Bon.) dcl`n-dv 
vSoll. dån-å' Rättv. Nås dö'n-å Tra. 'svimma'. 
Syn.: se föreg.; dö bortur; dö ur, bet. b. 

	

då-na adv. då'na 	-dåna Leks. (endast 
efter interj.:)hie då'na då -.-htiedåna 'hu då!/ Oh!'; 
teg' då'na 'tvi då! / phewr. 

dån-band n.Ia dfinbann,c1 öMor. 'band, vävt av 
dångarn, anv. till bärband el. fättlar / 
ribbon, woven of dångarn, med for bärband 
or fättlar'. 

dån-bröd n.Ia dirnbrö Leks. 'nödbröd, bakat av 
linagnar / famine-bread, baked with flax-husks'. 

dån-dimp m.Ia då'ndimmp öMor. Bju. Ga. dö'n-
dimmp Mal.; best.: då'ndemmpen vMor. Ve. 
'svimningsanfall / fainting-fit' (SAOB). 

dån-dån n.Ia då'nedän Nås (jfr dåna v.) 'grövsta 
sortens avfall vid linberedning the coarsest 
waste-matter (in preparation of flax)'. Syn.: 
dunderdån; klubbdån. 

dånera sv.v.l. dIrnira Älvd. tienPra Våmh. 
(Bon.) (jfr dåna' v.; domdera v.) 'bråka, 
väsnas / make a row, a noise'. Syn.: domdera; 
dåna', bet. 2. 

dån-garn n.Ia dengär Rättv. &ingår Leks. (Silj.) 
Al Dju. Ga. Flo. då'ngårn Nås. Jä. 'garn, spun-
net av grovt linavfall / yarn, spun from the 
coarsest waste of flax'. 
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dångla sv.v.1.; se dangla. 
dån-klubba f. IVa dirnkkabba Rättv. dgt‘nkleabba 
Al `träklubba, anv. vid särskild bearbetning av 
dån / wooden-club, used for dån'. Jfr lin-
klubba. 

dån-krus n. Ja dg`nkrics Leks. Nås `spetskypert / 
lace twill'. Syn.: hampkrus. 

dån-käring f.I b dirntjäriv Nås `kvinna, som 
spann skäktfall / woman who spun the waste 
obtained from swingling'. 

dån-rock m.Ib dginrskk Ål Jä. `grövre spinnrock, 
anv. vid spånad av skäktfall / large spinning-
wheel used for spinning the waste obtained from 
swingling'. 

dån-rulle m. Illa dirnrull Leks. `större spinn-
rocksrulle, anv. vid spånad av skäktfall / large 
reel on spinning-wheel, used when spinning 
waste obtained from swingling'. Jfr dånvinge. 

dån-skaka f.V det"nskaku Soll. `fiktivt redskap, 
som barnen under linskäktningsarbete sändes 
att hämta / fictitious implement which children 
were sent to fetch during flax-swingling process'. 

dån-skjorta f.IVa du"nstjört Soll. dirnstjörta 
Rättv. dirnfotta Dju. dEr'nförta Ga. `skjorta 
förfärdigad av väv av dångarn / shiit made 
from dångarn cloth' (IDDB IV 42, 79, 370). 

dån-skräll m.Ia dönskräll Mal. Tra. (jfr dån m.) 
'hårt slag el. hård stöt i huvudet / hard knock 
or bump on the head'. Syn.: skräll, bet. 3; 
skrälldus, bet. 1. 

dån-slagen adj.IV tgniläin Vå,mh. (Bon.) `av-
svimmad, medvetslös / unconscious, in a swoon'. 

dån-spela f.V difnapilu Ga. `särskilt träredskap, 
kraftigare än skäktträ, varmed skäktdånet 
bearbetades / special implement, heavier than a 
swingle, used in swingling the waste obtained 
from the first swingling process'. 

dån-sus m.Ia dö`nsils Tra. (jfr dån m.; Hq. sus) 
`svindelanfall / fainting-fit'; fe fekk åjn dönsfia 
`jag fick ett svindelanfall'. Syn.: huvudvälv; 
viv, bet. 1. 

dån-särk m.Ib ddnsårrk öMor. densar(r)k Rättv. 
(Bo.) dfinsarrk Leks. Dju. då'nsårrk Al `särk, 
förfärdigad av väv av dångarn / smock, made 
from (Ullgarn cloth' (0113B IV 13, 59, 159 f.). 

dån-underbreda f.IVa dusnumbråd vMor. Soll. 
`skynke, hopsytt av då,nväv, att breda över 
halmen i sängen / cover, made from lengths of 
dånväv, used to spread over the bedstraw'. 

dån-vinge m.IIIa dirnviyva Leks. Al `spinn-
rocksvinge, som användes, då man spann dån / 
special flyer, used when spinning the waste from 
swingling'. Jfr dånrulle. 

dån-väv m.II dii"nväv Soll. dirnvåv Rättv. 
dirnvåv Leks. Al Ga. Mock. `vävnad av dån-
garn / handwoven dångarn cloth'. 

dåra sv.v.l. då`ra Ve. ddra sMal. `förtrolla, göra 
sjuk gm magisk påverkan / bewitch, harm or 
make ill by magic' (SAOB I 1); du ska jd tia 
sa-nnt an gu'kku då' 1ä sMal. `du skall äta, så 
göken inte förtrollar dig!'. 

dåsig adj.I då`sug nÄlvd. då sun 	an,. Ve. 
då' son vSoll. då' 84n Soll. dd sin Ors. (pl. Major 
vOrs.) d(1`8u Rättv. Flo. Nås Jä. (ang. Orsafor-
men, jfr J. Boäthius Orsam., s. 134; Rosa daasin, 
daas) `duven, sömnig, slö, slapp / stals, insipid, 
drowsy, languid' (SAOB). Syn.: se d o rmi g. 

dås(s) konj. das Ors. (jfr Björklund Älvd. 1622, 
s. 141, 143) `då, när/ when' (endast temporalt:) 
i skuld ta rä'clu das-tb ad da'j öOrs. `jag skulle 
taga reda på, när han hade dött'; ä ta ösna 

das i wä:' där öOrs. `det var den tiden, då. 
jag var där'. Syn.: se då konj., bet. 1. 

då-så adv. då'-8å öVd. `(just) då / (just) then'. 
Syn.: då adv., bet. 1. 

dä adv. då (tr. sv.) Älvd. Ve. då (tr. st.) Li. (jfr 
Sdw. bä, under pa, o. ko). 1. (tr. st.:) `ja min-
sann, förvisso / to be sure, for certain' Li. 
kdn e de'ffk — då' å' an så `karlen är bakslug. — 
Ja minsann är han sår. 2. (tr. sv.; enklitisk 
frågepartikek) `verkligen / really' Älvd. Ve. ska 
du hö'm då Ve. `skall du verkligen (gå) hem?'; wa-
nnt å å' wur så'g då Ve. `var det inte det vi 
sågo?'. 

dädan prep. dis'ead Älvd. `bortom, på andra sidan 
om / on the other side of, beyond' (styr ack.:) 
dM B've `på andra sidan om älven'; drem 
jp-ök§ `innanför (log)balken'. Syn.: se b ortan 
etc.; ditanåt; dädanåt. 

dädan adv. c/P% (årea4) Älvd. clå"då vMor. 
Soll. Ors. då"rån Ve. då"do Oro då` j(j)a Leks. 
Bju. Al Ga. Flo. &To Nås Äpp. &Vd° Jä. Mal. 
ddon dd on Li. ddo Tra.; obef. Våmh. Rättv. 
I. `därifrån, bort, undan / away, from there' 
(SAOB I 1) allm. gok di"e64 Älvd. gak dti"då Ors. 
gå die° Nås `gå därifrån (undan)!'; kum då"då 
Ors. `gå därifrån o. kom hit!'; dl't 8 då"då Ors. 
dl't a detsdo Jä. `(både) dit o. därifrån'; väirå 
.2lipp då`o Äpp. `varet rinner bort'; gakk 
dailrö' Li. `gå bort därifrån!'. Syn.: där -från, 
-ifrån; därna-från, -ifrån. 2. (rel.adv.; SAOB 
II 1) Älvd. ulram stji`kk 	da'jte W64 Ner 
ä"vii 	Älvd. `vi skola skicka dem dit, 
varifrån de ha kommit'. 3. <från andra sidan / 
from the other side' (jfr dädan prep.) Älvd. 

kammb di"€64 yvy ena' jpa `han kommer hit- 
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över från andra sidan Snipån'. 4. (pleonastiskt) 
gok (bredd åv bil' 8r  Älvd. 'gå ifrån bordet!'; tå 
skå'ka dås° bskg skå'pa Äpp. 'tag bort skålarna 
ur skåpet!'. 5. (spec. i uttr. av häpnad / parti-
cularly in expression of amazement:) ktftnmb-
dPeö4 Älvd. <nej hör nu! / come now!'. 

dädan-efter prep. dreMter Älvd. 'i riktning hitåt 
längs efter / along in this direction' (styr dat.:) 
491 Infmmb disseåette tvåkm 'han kommer utefter 
vägen i riktning hitåt'. Syn.: b or tane f ter, 
bet. 2; ditanefter. 

dädan-efter adv. diseaeger Älvd. 'där bortifrån / 
from away over there'; dreMte ICa'rn eå <där 
bortifrån kom det'. Syn.: ditanef ter. 

dädan-1 prep. di"Mni Älvd. 'där borta tätt invid! 
over there (and) close to'; 4 i åå' 4red4ni 'den 
(o: räfsan) står där borta vid (änden av åkern)'. 

dädan-1 adv. di"edilni Älvd. <på andra sidan om, 
men tätt intill / on the other side of, but dosa to' 
(styr dat.:) 8prkm4n så't di"eMni ba'sröe 'spel-
mannen satt på andra sidan om bordet, men 
alldeles intill detta'. Syn.: se borta n. 

dädan-med adv. di"Mmin Älvd. `(där) på andra 
sidan / there on the other side, across' (t. ex. om  
en å, en väg, en byggnad; jfr dädantill); 4n 
wi'lld d4 fik iså" åä' 61"64min 'han ville väl 
vara (el. bo) där på andra sidan (om älven)'. 
Syn.: se bortanmed; dädan-till, -åt; ditan-
m e d. 

dädan-till adv. di'64t* Älvd. = föreg.; g`nn. 
di"Mtik <Anna, som bor på andra sidan älven'. 

dädan-åt prep. di"Mnaå Älvd. (jfr. Lev. Älv-
dalsm., s. 124, not 2) <bortom, på andra sidan 
om' (styr dat.:) di"å4na wrååbäår, 'på andra 
sidan om vedboden'. Syn.: se b ortan etc.; 
ditanåt; dädan. 

dädan-åt adv. dreåånaå Älvd. 'på andra sidan'; 
du /4 fik ksvå e då åPeå4naå <du får väl ha det 
där på andra sidan'. Syn.: se b ortan-, dädan-
med; ditanåt. 

däka f.IVa dä`ka Ors. 'stor, robust kvinna / tall, 
robust woman' (jfr SAOB). Jfr dyna, bet. 3. 

däl adj. I dål Älvd. öMor. Ors. Leks. Dju. (n. 
dålt Våmh. dåkt vMor.) dök Våmh. vMor. Ve. 
Soll. Ore däll Äpp. Mal. dal (n. Mit —dallt) öVd. 
1. ̀ som gör ett angenämt intryck, trevlig, behag-
lig / nice, pleasant' (jfr SAOB däle; Torp dael) 
allm. du i so då' k tå wo ati' Våmh. 'det är så 
trevligt att se dig!'; då'k sås je jö`knåt vMor. 
'behaglig som en julotta'; ä va dålt tet sjå' di 
öMor. 'det var trevligt att se dig!'; nä' e du 
je'sst då' k vSoll. 'nu är du allt trevlig att se på!' 
(ironiskt); ä kä'nndes så då'lt Soll. 'det kändes 

så behagligt'; i ti`ttjer du i ss Ml e'nn öOrs. 'jag 
tycker än i dag, att du är så behaglig' (80-åring 
till sin läskamrat); i tö'ttji 4 e dä'll Mal. <jag 
tycker den (o: klockan) är trevlig'; o e fi'n å, 
&Yl te få' på Tra. <hon är vacker o. behaglig att 
se på'. Jfr fräck, bet. 1; o -däl. 2. 'lugn, still-
sam, trygg, idyllisk / calm, peaceful, secure, idyl- 
lic' Älvd. Soll. Ore Tra. du be' ile sakt 	fö 
åyö Älvd. 'du kan mycket väl vara lugn ändå'; ä 
bi' så dålt ötär däm Soll. <det blir så lugnt, då de 
ha farit'; ä e ss dn'llt da ss Tra. 'det är så 
idylliskt o. lugnt där så'. Jfr dull. 8. (n. i nega-
tiv sats:) 'bra, rådligt, ofarligt / (in negative 
construction:) good, wise, harmless' Jä. hå e-nt 
&Vilt tå dreekk ss my`ttjy <det är inte bra att 
dricka så mycket'. 

däld f.Ia delki Älvd. dåld Våmh. öMor. Soll. Ors. 
Ore dåkcj Rättv. Ga. 'liten, icke vattensjuk dal-
gång el. sänka / small dry dell, glen' (SAOB 
däld' 1). Syn.: dälda; dälj a, bet. 1. 

dälda f.IVa då' k 4ct Ga. = föreg. 
däldig adj. I &VYN Ga. <full av dälder / with 
many dell? (SAOB under däld'). 

dälja f.IVa däljå' öMor. då'kja Ore då'kja Rättv. 
Bju. Moek. Flo. Nås Jä. Äpp. Mal. då'kja Leks. 
då'kju Dju. ( dä` kin •••••di'kju) Ga. 1. 'däld, 
mindre dalsänka; svacka / dell, glen; hollow' 
(SAOB) allm. nid i döljo'nn öMor. 'nere i dal-
gången'. Syn.: däld; dälda. 2. 'gupp (t. ex. 
på en väg, i ett skidspår etc.) / dip (in a road, 
in a skitrack etc.)' Rättv. Mock. Mal. Syn.: 
se doppa". 3. (senare ssgsled:) 'stinkande vat-
tengöl i foul-smelling water-mere' Ga.; se död-. 

däljig adj. I då'kju Rättv. Mal. 1. 'full av gupp 
(om väg, skidspår etc.) / very bumpy (of road, 
ski-track etc.)' Rättv. Mal. Syn.: dälpign. 
2. 'konkav / coneave' Mal. Syn.: skålig. 

dälp m.Ia dåkp Mal. dakp öVd. (jfr V11 dölp; Fr. 
delpr) 'tölp; drummel / churl, boor, clodhopper'. 
Jfr dälpan f. Syn.: stammel, bet. 2. 

dälp n.Ia deikp Mal. (jfr dälpa v.). 1. 'klumpigt 
sätt, grovt beteende, drumlighet / clumsiness'; 
ä å' ett dä'kp, ss ä bjår int å't nå' nirdet är ett så 
grovt beteende, att det saknar all måtta (eg. 
det bär inte åt något alls)'. 2. 'grovt sätt att 
tala / eoarse language or speech'; hän vä hå' 
fö det'kp te serjj ss`vvok `vad var det för grovt 
tal, att säga på det viset?'. 3. (oböjl. i uttr. på 
dälp:) 'omstjälpt, vänd upp o. ned / upset, 
(turned) upside down'; skå'ka stannd på det'kp 
'skålen står upp och nedvänd'. 

dälpai LIVa dearpa ••••ds`kpa Ore diVkpa Jä. Äpp. 
Mal. da' kpa öVd. 'grop, hålighet (t. ex. på väg) 
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/ dip, hole (e. g. in road)' (SAOB). Syn.: se 

dälpa" f.IVa da‘kpa Tra. 'tölpig, drumlig kvinna / 
churlish, clumsy woman'. Jfr dälp. 

dälpa st.v. olöskpa (sup. du'Irpi) Ve. d&Irpa (pret. 
dakp) Bju. Flo. Mal. (sup. dtarpi Bju. ds'Irpi 
Flo. ds'Irp Mal.) cla`kpa (pret. dalrp) Tra. (jfr 
Gotl. Ordb.). 1. (intr.:) 'stjälpa / be upset, fall 
over' allm. 2. (intr.:) 'falla (handlöst) omkull / 
tumble, fall over' Bju. Flo. Mal. — Refl.: (i 
särsk. förb. med till:) å dakp sä-tå' 	nMal. 
'det råkade hända 	— Särsk. förb. (kull:) 
an dalrp-ks'll v clö'g i`rin da å gsskvin Mal. 'han 
föll omkull inne på golvet och dog'; (till:) ä 
daIrp-t' s va' tt ss`vvok Mal. 'det råkade väl bli 
så'; (utav:) lä'ttv,, acld ds`kp-tå' ss`kkom Mal. 
'färgen hade gått ur sockorna'. 

dälpa sv.v. 3. —1. dö'p(a) Älvd. Våmh. vMor. Soll. 
(pret. dö`pte Älvd. dö`pet vMor., sup. dö`paö 
nvMor.) de'llpa —dö`lipa 	(prat. clö`pä) 
öMor. dö`kpa Ve. &sila (pret. &V O) Ors. &Viva 
Rättv. Äpp. Mal. (pret. dee Irpts Rättv. då' k cl, sup. 
då' t Mal.) da`kpa (prat. dä'ci) Li. 1. (tr., styr 
dat. el. ack.) a. 'stjälpa, stjälpa om, vända upp 
o. ned / upset, overturn, tum upside down' 
(ÖDB III 355) allm. wiso a u deypt skå'Irti 
(—skel'Ir§) Älvd. 'varför har du vänt upp o. ned 
på skålen?'; i f4m dri'p lena skå'Ir ni' Våmh. `vi 
få vända upp o. ned på en skål nu' (säges, då ngn 
i gården dött); nö fåa  dum kp ha' ass skä' k Mal. 
'nu få de vända upp o. ned på hans (a: den 
avlidnes) skål'; an dö`pet ö'tjen framP"vyr ä"vud 
vMor. 'han stjälpte kärnan fram över huvudet'; 
dö'p skå'Itär Soll. '(efter diskningen) ställa skå-
larna upp o. nedvända (t. ex. på en bänk)'. Syn.: 
stälpa, bet. 1; välva, bet. 2. b. 'genom stjälp-
ning tömma el. hälla ur (vätska o. d.) / tum, pour 
out by turning upside down' Mor. Vd. döllp je 
vatu'bitto nidå' dam öMor. 'häll en bytta vatten 
(ned) på dem!'. Syn.: hälla, bet. 1; stälp a, 
bet. 3. 2. (i uttr. dälpa husbonden:) dösp 
du8bfi8nd4n Älvd. 'ändvända brand i eldstaden / 
tum a fire-brand end for end in the fire-place'. 
Jfr brand', bet. 1 c; husbonde, bet. 4; maka v. 
8. `tala fult o. brett; säga klumpigheter / speak 
broad dialect; make clumsy remarks' Mal. ÖVd. 
an  da`kp å språ`k Li. 'han talar starkt dialektalt, 
säger grova skämt'. Jfr dälpigl, bet. 2. — 
Pass.: ä'tjtk dö`ptets fe 9nem Våmh. (Bon.) 'ekan 
kantrade för honom'; dö`pas Ors. 'välta'. — 
Särsk. förb. (av:) dölrp-å'v je la'as Ve. 'stjälpa 
av ett lass'; (bortav:) å så' döpäd dem bårtci'v 
an vMor. 'och sedan vältrade de av den (a: 

kvarnstenen)'; (från:) döp-fr4' si må"tsbiltär 
Älvd. 'sätta ifrån sig de omstjälpta matskå-
larna'; (ikring:) dearp-ikrinv bå'tv„ Tra. 'stjälpa 
båten upp o. ned'; (kull:)dcarp-ksll Tra. 'stjälpa 
om'; (ned:) däm döllpä-ni'd an i sjä"båkk öMor. 
`de stjälpte ut den (nyfångade fisken) i Sjöback-
gården'; i dåVt-nid lit Ors. `jag spillde litet gm 
att luta på kärlet'; (om:) delp-u'mm öMor. 
'stjälpa om'; (upp:) döllp-u'pp äd öMor. 'häll 
upp det!'; dcarp-spp 	Tra. 'stjälpa upp 
släden (mot väggen)'; (uppnedå:) sä'nnja vå 
appnå'rådåW Mal. 'sängen var vänd upp o. ned'; 
(ur:) dö`p-gr mjö'tji vMor. `gm stjälpning tömma 
ur mjölken'; o dåcl-fil a  bö`ttun da-4 mssrrkhöjam 
Mal. 'hon stjälpte ur byttan på sopstacken (eg. 
morkhögen)'; (utur:) da'Irp-tfi bettsn Tra. 
'stjälpa ur byttan'; (å:) 	 jet br6"8mfteir 4 
g4'si Våmh. `lägg litet bröd ovanpå den med allt-
för mycket smör bredda smörgåsen!'; i dåft-« mi 
öOrs. 'jag spillde på mig'; (ö v e r:) däkIrp-g` vy Mal. 
<plöja jord över potatis i sättfåran'. 

dälp-fjöl f.II döwpfgölr Våmh. (Bon.) dö'pfjäk 
vMor. 1. '(under tröskladans skiljebalk place-
rad) kluven stock med den rundade sidan vänd 
uppåt o. den flata sidan lagd över den springa, 
som uppstod vid kilningen av golvtiljorna / split 
log placed (under the partition-plank in the 
threshing-barn) with its round part turned up-
wards and with its flat side covering the wedged 
opening between two floor-boards' (ÖDB III 
142) Våmh. (Bon.) vMor. Syn.: dälp -klov a, 
-teln, bet. 1; stup-, stälp-teln. 2. 'på kant 
ställd planka, utgörande sidovägg till binge (i ett 
härbre) / board or plank, placed on its edge 
and used as partition-wall (in a stores chalet)' 
svMor. 

adj. I &i' kpu Mal. da`kps Tra. 1. 'fumlig; 
tölpig / clumsy, churlish'. Jfr dälp m.; dälpa" 
f. 	Syn.: st amlig, bet. 2. 2. `klumpigt rolig i 
sitt tal / clumsily amusing in one's speech' 
Mal. ÖVd. Jfr dälpa sv. v., bet. 3. 

dälpign adj. dtrkpu Mal. da'Irps ÖVd. (jfr dälpa' 
f.) 'ojämn, gropig, guppig (om väg, skidspår etc.) 
/ uneven, bumpy (of road, ski-track etc.)' (jfr 
SAOB). Syn.: däljig, bet. 1. 

dälp-klova f.V c/89tpklrftvu Ve. 'halvlduven stock, 
placerad med den rundade sidan uppåt över 
kilad springa i golv'. Syn.: se dälpfj öl, bet. 1. 

dälp-skytt m.Ia derkpstjött Mal. da'Irpsett Li. 
(jfr dälp; dälpa" f.; dälpig1). 1. 'dålig skytt 
/ poor shot, marksman' Mal. Li. 2. 'person, som 
försade sig / person who made a slip of the 
tongue' Mal. 
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dälp-skål f.Ia dö'pskålr Älvd. (jfr dälpa sv.v., 
bet. 1 a) <matskål, vänd upp o. ned efter nyss 
avliden person i food-bowl, turned upside down 
after recently deceased person'; dier a faj Wp-
8kd eter 4m nit' Älvd. 'han har dött nu (eg. 
de ha fått omstjälpt skål efter honom nu).' 

dälp-skåra f. V dcarpskiiru Li. 'stort knuthak på 
undersidan av väggstock (större än hakat på 
stockens översida) / big notch in the under-
sida of wall-log at corner-joint (bigger than the 
notch in the upper-side of the log)'. 

dälp-syll f.Ia 	Soll. 'halvkluven, upp o. 
nedvänd stock, som under härbre vilade strax 
ovanpå stolparna / half-split log with rounded 
side turned upwards, resting on posts under 
store-house' (jfr ÖDB III 89, 146). Syn.: 
dälpteln, bet. 2; hylla, bet. 4; mushylla; 
stup-, stälp-teln; syll, bet. 3; välvsyll. 

dälp-teln f.Ia clå`ptinn Våmh. dö`ptålm svMor. 
Soll. cliPptåln öMor. dö‘lrptarn Ve. då` kptcl(k)n 
Äpp. dtrlrptån, Mal. 1. 'golvtilja, placerad med 
den halvrunda sidan uppåt' Mor. (ÖDB III 
142). Syn.: se dälpfj öl, bet. 1. 2. (speciellt:) 
= dälpsyll (ÖDB III 146) Våmh. Mor. Ve. 

Soll. Äpp. Mal. 
dälta f.IVa dellta Älvd. 'gupp (på väg el. i skid-
spår) / dip, hole (in road or ski-track)'. Syn.: 
se doppam. 

dälta sv.v. 1. dellta Älvd. (jfr? Torp delta, dalta) 
'stöta, skaka (t. ex. om  vagn på stenig väg) / 
bump, shake (e.g. of cart on stony road)'. Syn.: 
se drulsan. — Avi.: cle'lltug adj. Älvd. 'ojämn, 
stötig (om väg) / uneven, bumpy (of road)'. 

däm m.Ia demmb Älvd. Våmh. demmb vMor. 
dämmb Soll. 1. a. 'liten rök(eld) / small, smoky 
fire' Älvd. mu` ggdemmb `dets., uppgjord för att 
jaga bort mygg'. Syn.: se damm n. 	bet. 
1 a; dämma'', bet. 1 a. b. 'pipa tobaksrök i pipa 
of tobacco' allm. i ska fel dra' rn cle'mmb Våmh. 
'jag skall väl ta mig en pipa rök'. Syn.: 
damm 	bet. 1 b; dämma", bet. 1 b. 

dämma" f.IVa de'ma Våmh. (Bon.) (Torp damma 
f., under dexnma v.) 'vattenmängd i kvarn-
damm / water in millpond'; e ward ie dzikktr, 
dema Våmh. 'det blev en stor mängd vatten i 
dammen (till kvarnen el. sågen)'. Jfr kvarn-
damm. Syn.: se dammvatten; dämning; 
kvarn-, mal-, malder-vatten. 

dämmall  f. IVa clemmba Älvd. denamba, vMor. Ve. 
Ors. dtrmmba Soll. (jfr Amen Bl. demba f.). 1. a. 
'liten rök(eld), rökmoln / small, smoky fire, 
cloud of smoke' Ors. Jfr mask-, mygg-, rök-. 
Syn.: damm n. —m., bet. 1 a; dumma, bet. 2; 

däm m., bet. 1 a. b. 'pipa tobaksrök / pipe of 
tobacco' Ors. um du ska dra' niga clemmbu 'om 
du skall dra ett bloss ur pipan'. Syn.: damm 
n., bet. 1 b; dim; däm. 2. 'fors, över vilken det 
står en rök av vattenpartiklar / rapids, waterf all, 
over which the spray of water looks like a cloud 
of smoke' Älvd. Mor. Ve. 

dämma' sv.v. 3. 1. demma Älvd. dema Våmh. 
demmen —demma vMor. dtemmn(a) Soll. dgma 
(sup. clå"mad demmt) Ors. &emma Rättv. 
Bju. Dju. Nås Mal. ÖVd. 1. (tr. styr dat. el. 
ack.:) 'avdämma, stänga (o. leda vatten) gm 
damm / dam (up)' (SAOB dämman 1; jfr ÖDB I 
206 f.) allm. demm wa`ttne Älvd. der mm vå'tns 
Rättv. 'dämma upp vattnet'; dem a demnaå 

wa'ttnäå nvMor. `de ha gm en (översil-
nings)damm lett vattnet åt sidorna (över 
änget)'. Syn.: stämma', bet. 1. 2. (intr., abs.:) 
'bygga damm (t. ex. för bevattning) / build a 
dam' (jfr SAOB dämman  1) Älvd. Våmh. vMor. 
Rättv. Dju. Mal. Li. ig a dg'ma aut i wå'em 
Våmh. (Bon.) 'jag har gjort en vattenledare ute 
på vägen'; vi skum-tå' å &emma Rättv. `vi skola 
(börja) bygga damm'; dtrmmd i då'r Dju. 
'byggde ni (eg. byggden I) damm där?'. Syn.: 
stämma', bet. 2. 3. (intr., abs.:) 'bildas upp-
dämning / form a natural dam, dam up, collect' 
(t. ex. om  slambildning i bäck om våren; om 
uppdämning av jord o. ogräs framför harven 
etc.) Våmh. (Bon.) e d'4`mä fi"ri a`rrvgn el. 
a`rrall clt"mti 'jord o. ogräs samlas o. skjuter 
upp framför (den tyngda) harven (eg. det däm-
mer före harven el. harven dämmer)'; tå' gti dema 
`kvickrötterna samlas i högar (framför harven)'. 
— Pass.: ä skull ha der mrntas clä'r Dju. 'man bor-
de hava gjort en damm där'; ( i särsk. förb., för:) 
dämms-fa' Mal. 'bildas hinder för vatten i bäck, 
rök i skorsten etc,'; ä a då' mmtes-fg da Tra. <det 
har bildats en fördämning där! (t. ex. av driv-
ved); (åter:) ä häl-på' s därnms-a'tt Mal. 'det 
(o: röret, hålet etc.) håller på att täppas till'. — 
Särsk. förb. (av:) demmen-li'v be'ttjen vMor. 
'dämma upp vattnet i bäcken'; (på:) clti`mm-på 
vcenne på ml`rti Tra. 'dämma o. leda upp bäcken 
(ån), så att dess vatten översvämmar (slåtter-) 
myren'; (upp:) dem-u'pp Ors. dämm-o'pp Dju. 
dämm-s'pp Nås dämm-spp Tra. 'dämma upp'; 
(åter:) dämm-a'tt Mal. 'bygga damm för, stänga 
för (täppa igen)'; (över:) dm-'vy wa'ttnä6 
Våmh. dämm-yvy Mal. 'dämma upp en bäck o. 
därigenom leda vattnet ut över en omkringlig-
gande slåttermyr'. 

dämman  sv.v. 1. dg`mm,ba Älvd. dtrmmba Soll. 
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~mbs Ors. 1. 'röra upp damm, damma / 
make a lot of dust' Ors. Soll. o sö'per s demmber 
Ors. 'hon sopar o. rör därunder upp damm'. 
Jfr snödämmas. 2. 'åstadkomma rök, röka / 
smoke, produee smoke' Älvd. Soll. 4n demmber 
Vet- &PO Älvd. 'han röker hela dagarna'. — 
Särsk. förf,. (å:) clemb-4' Älvd. 'bota med hjälp 
av rök' (den sjuka kroppsdelen hölls i en på visst 
sätt åstadkommen rök el. ånga). 

dämmig aclj. I demmbug Älvd. (jfr SAOB 
dämma' v.) 'drucken / drunk, intoxicated'. Syn.: 
dummig, bet. 2. 

dämning f.Ib dtPm(m)niv Rättv. 'i kvarndamm 
samlad vattenmängd / water in millpond' (jfr 
SAOB 1). Syn.: se dämma'. 

dämp m. I a dämmp Son. Ore Leks. (Silj.) Dju. Mal. 
1. 'kort, men häftigt snöfall; fallen mängd snö / 
short, but heavy fall of snow; amount of snow 
fallen'. Jfr dask m., bet. 2; gueku-, snö-. 
Syn.: dämpa, bet. 1; snö-dask, -dimp, 
-dämpa, -dätt, -dätta, -skur. 2. 'tuss el. 
tapp av nedfallande hö (el. halm o. d.) / wisp 
or bundle of hay (or straw) falling down' Mal. ä 
kam hg`dämmpär på' o 'det kom (stora) hötap-
par dimpande ned på henne'. 

dämpa f.IVa demmpa Våmh. denimpa vMor. 
= föreg. Våmh. vMor. Jfr snö-. 2. 'hög 

(driva) av säd, snö el. dylikt / heap, drift of 
grain, snow etc.' vMor. 

dämpa st.v., se dimpa. 
däm-rök m.Ib dtismmråk Jä. (jfr dämma' v.) 

'instängd el. (gm bristfällig mur) framträngande 
rök, os / fumes, small of smoke'. 

däm-sopp m.Ia cltemmedpp Leks. (jfr däm) 
'röksvamp av arten Lyeoperdon / puff-ball'. 
Syn.: se blindmöla. 

dämus adj. I då'mus Dju. 'uttröttad, orkeslös / 
tired out, exhausted, in.firm'; ja ä sv då'mus 'jag 
är så uttröttad'. 

däng n.Ib cliftvv Mal. 1. <stryk, spö, smörj (i 
slagsmål) / walloping, flogging' (SAOB 1). 

'rännande; fläng, full fart / running about; 
hurry, flurry'; an ka'mm sosvvok i tå'ande (el. 
jö'ancle) dä'vv (-,tä'vv) <han kom så där i full 
fart'. Jfr tänja v. 

dänga f.IVa dil`nndja Li. 'slagklump i tröskslagas 
ände / weight at end of flail' (jfr ÖDB I 446). Jfr 
slag-. Syn.: se bult, bet. 10; dängare. 

dänga sv.v.3. - 1. clqsjndja Älvd. Våmh. (pret. 
d4Vvde Älvd.) de`nndja vMor. Ors. (prat. dennd-
je4 vMor. de'vvdä Ors.) då'nndja öMor. Ore 
dä'n(n)ja Rättv. Ga. Flo. Nås (pret. dä`v(v)ds 
Rättv. diftsvvd Mal.) dtennja Leks. dänn(j)a Mal. 

dä`nn,clja ÖVd. 1. (intr.:) 'dunka, slå, klubba / 
thud, thump, hit, club, knock' (SAOB 1; ÖDB 
III 306) allm. e de'nndjur s 214'r vOrs. ä dänndje 
å .2/4' Tra. 'det (slängande föremålet) dunkar o. 
slår'. Jfr banka, bet. 1 o. 2. 2. 'slå, prygla / 
thrash, hit, beat' (SAOB 2) allm. dennda ädd i 
sku denndja Ors. 'den där (karlen) borde jag ha 
givit ett kok stryk'; jä ska då' n(n)ja så lit'v(v) jä 
hcisr(r)ksr 	Rättv. (Bo.) 'jag skall prygla 
(dig), så länge jag orkar slå'; je ska cliTnndje de 
Tra. 'jag skall giva dig stryk'. 3. 'ränna, springa 
/ run, dash' (SAOB 5) Nås clävy i vå'g 'hastigt 
giva sig i väg'. 4. (om kolmila;) 	pull lurk 
Våmh. (Bon.) 'med klubba slå ihop kolmilan 

'under kolningens gång / club together charcoal-
kiln during charcoal-burning process' (jfr ÖDB I 
522). Jfr klubba v., bet. 1. 5. (i förb. dänga 
munnen:) 'tala innehållslöst, prata smörja / 
talk non.sense' Älvd. 4n bä c14'indje miennem i 
flt"f4jncljtfn 'han bara pratar smörja utan ngn 
mening med (eg. i fåfängan)'. — Särsk. förb. 
(up p: ) clqjndj-u'pp Våmh. cländj-u'pp Ore 
dän(n)j-o'pp Rättv. dttv-ki'pp Ga. citenndje-s'pp 
Tra. 'ge ett kok stryk'; (å:) dänndj-å' nvMor. 
`med klubba bearbeta tegel-lera' (jfr ÖDB III 
161). 

dängare m.IIIe dtenndjar Li. =dänga f. (ÖDB I 
446). Jfr slag-. 

däng-trä n.V dtenn(j)iträ Mal. (jfr dänga v.). 
1. 'klappträ, anv. vid klädtvätt / batlet, used in 
washing'. Syn.: klapp-, knack-trä; knack-
käpp. 2. 'käpp el. slagträ, varmed skinnare 
slog mjöldammet ur de betade skinnen / stick, 
used by skinner when beating flour out of 
soaked skins' (jfr ÖDB II 234). Syn.: piskträ; 
skaka f., bet. 2; skakträ, bet. 2. 

dänta f.IVa, v. se dätta f.IVa, v. 
där prep. citi(r) Jä. 'vid, hos, i / at, with, in' (jfr 
VII där"); där .5.'r gå'Itam granngården'; hur 
må'r dam där g‘rii då 'hur må de hos er då?'; 
gå' där prä'sstv, 'gå i nattvardsskolan'. Syn.: 
däri, bet. 1; därnär; härnär; när, bet. 2; 
näst; nästa. 

där adv. där (Mr) Älvd. Våmh. där Mor. Ve. Ors. 
Rättv. Leks. (Silj.) öLeks. clä(r) Soll. Ore. där 
svLeks. Dju. Mock. Flo. där Nås Jä. då ,s,dtt-
Äpp.-Tra. 1. (demonstr.; inom området Äpp.-
Tra. användes clä deiktiskt, då i övr. fall:) 'på 
den plats(en) / there' (SAOB I 1) allm. clä'r l'r e 
Våmh. `där är det'; i au åä'r Våmh. 'är du där?'; 
ä va n8 strå' dar å cld'r barä Leks. <det var ett o. 
annat strå bara här o. där'; hå va my`ttjö 
då Äpp. <det var mycket folk där' (jfr darna' 
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ku'llo 'de där flickorna'); sör-å'-da 
Mal. 'där längre söderut'. 2. (rel.:) `(där) 
varest / where' (SAOB II 1) allm. ng' 14 
j11"tå Öa skå'le a stenndeå Älvd. 'nu får du äta, 
där skålen har stått'; dar ä vå' Dju. 'där det var'. 

(tillsammans med väderstrecksadv. i beteck-
ningar för gårdar:) 'i den gården / in that farm 
(house)' ÖVd. an  på' cia sB' Li. 'Per i gården 
närmast söderut'; de'mm da nål- Li. 'folket i 
gården närmast norrut'. Syn.: därna, bet. 2. 

'därvidlag, i det fallet / in that case, in that 
respect' Leks. Mal. bjri's-anndss, clZer är å enn 
sem ä du'lektig Leks. `Björs Anders, det är en, som 
är duktig'; då cdu ätt Mal. 'i det fallet kommer du 
till korta'. Syn.: därna, bet. 3; därvidlag (en). 

(pleonastiskt:) du fa'ssner, lon du få bajt då'r 
Älvd. 'du fastnar, om du går dit'; an ber da 
e a'rrve Ore 'han bor i Arvet'; ä vä' i sta`kkara 
där Leks. 'det var allt en stackars kvinna'; am 
an-da mä`lrovspsutjin a vd cla nå' än Li. 'om 
den där malungspojken har varit hos henne'. 
Jfr därna, bet. 4. 6. (med framförställt från:) 
`därifrån / from there, from that place' vMor. 
fro dä'r kam å'jrwådrä `därifrån kom yrvädret'. 
Jfr från prep., bet. 6. Syn.: se dädan, bet. 1; 
därfrån. 

där konj. dar (åar) Älvd. där (de) Våmh. vMor. 
de Ors. c/år Mal. 1. (temporal konj., endast om 
framtid:) <då, när / when' (SAOB VII 1); dar eå 
a wå"å i mosrrgu Älvd. 'i övermorgon (eg. då det 
har varit i morgon)'; dån ette Öa bu a feriå 
Älvd. 'dagen efter, sedan du har rest'; du 14 
fel ju'sst sit'ö, där i klemm Våmh. `du får väl se, 
när jag kommer'; de an kumm upi jö'l Ors. <när 
den når upp till hjulet'. Syn.: se då, bet. 1. 
2. (kausal konj.:) 'då, eftersom / as, since' 
(SAOB VII 3); dar o'llder i 14' war i fri'd Älvd. 
'då jag aldrig får vara i fred'; da åu 85 kl'eå, 
so får ig a'ut Våmh. 'eftersom du är så elak, (så) 
går jag ut'; där ennt i af mm int syövär Våmh. 
'eftersom vi inte ha något (mjöl) själva'. Syn.: 
se då, bet. 2. 3. (i förb. där det är el. var:) 
'bäst det är el. var, rätt som det är el. var, (då) 
plötsligt / all at once, suddenly' Mal. ä vål. full 
nenn smä'll att, der ä ä"det blir väl någon 
(åsk)knall igen, rätt som det är'; der ä vå,' 
ss kamm ä enn a sä-ä't mä Mal. 'plötsligen 
kom det en (person) och sade åt mig (att gå 
därifrån)'. 

där-av adv. darå' Äpp. da-å' Mal. 'av det slaget! 
of that kind'; hä e no'kk darå' Äpp. 'det finns 
tillräckligt av det slaget'; (överfört:) å e no'kk 
da-å' an dg te kam-s'pp Mal. 'det är nätt o. jämt 

(el. man får vara glad) att man kan stiga upp ur 
sängen'. 

där-efter adv. då'(r)ättär Son. därettsr vOrs. 
då'räts Leks. (Silj.) da'rtär Flo. dä'ttär Jä. dä' -tett 
Mal. 1. `sedan den tidpunkten / since then' 
(SAOB 3) Son. Ors. Mal. då'(r)ättär kunnd i 

trö'-num Soll. 'sedan dess kunde jag 
aldrig tro honom'. Jfr efter prep., bet. 6. 2. 
'till den tidpunkten / till then' Flo. Jä. dä'ttär 
skä je ful,- vår h,e`mma tebäs kar Jä. 'till den tiden 
skall jag väl vara tillbaka hemma'. 

där-emellan adv. dirimilla Tra. 1. 'emellan dessa 
orter, ställen / between these plaees' (SAOB 1; 
Sdw. laär i mällan); å å ns'fftaf derimilla 'det är 
någonstans mellan dessa orter'. Syn.: där-
mellan, bet. 1. 2. 'mellan de två tillfällena, 
tiderna etc. / between these two occasions'. Syn.: 
därmellan, bet. 2. 

där-emot adv. däremö't Leks. (Silj.) (Sehlyter, 
Sdw. pär i mot) 'å andra sidan / on the other 
hand'. Syn.: därmot. 

därest konj. tast (—Zrastsast) Älvd. test Våmh. 
Mor. Ve. däst ( ,,dest) Soll. ast Ors. däst Ore Ost 
Rättv. (Bo.) (jfr där konj.; se f.ö. Björklund 
Älvd. 1622,s. 141 f., särsk. 144; jfr Hq. därest, va-
rest; V11 där-[e]s; om lr, se Noreen Ordl., s. 5). 
1. (inledande hel sats:) 'till dess att, tills / until, 
till'; ba'jj, tast i ktf'mmb Älvd. basjjdä, ast i 
ku'nam Ors. `vänta tills jag kommer!'; däst däm a 
stillt-u'pp Ore 'till dess att de ha stillat upp 
(fodret)'. Syn.: där-till-att, bet. 1; sålänge, 
bet. 1; till konj. 2. (framför temporalt adver-
bial:) 'tills / untir; test i märrgu vMor. däst i 
rnärrgu Son. 'tills i morgon'; ä få wä' däst a 
(å"där) wi"kun vSoll. <det får dröja till(s) i (eg. åt) 
nästa vecka(n)'; däst a ms`rrgunem Ore `till (åt) 
morgonen el. tills i morgon'. Syn.: d ä r-t ill-
att, bet. 2. 

där-från adv. dä,'Iref Älvd. Våmh. då'rfrå vMor. 
da/rå' — då' frå Soll. da/r' öOrs. derå Ore dar /rå' 
Rättv. då'fro ,,,da/rö' Mal. dero Tra. 'från den 
platsen, därifrån / from that place, from there' 
(SAOB I 1); i fäs åå'fra i så`kkstidn Våmh. 'jag 
for därifrån omkring klockan sex'; då'fro ti-nt 
la'vvt Mal. 'från det stället är det inte långt'; i 
a ju'sst kummi da/rö' Mal. 'jag har just kommit 
därifrån'. Syn.: se dädan, bet. 1; där, bet. 6; 
därifrån. 

där-för' adv. dä'rf ö vMor. då'r f är Ors. clå'rf år 
Rättv. dä'f far Nås då' fö Äpp. dirfsr Mal. d(i'le 
Li. 'av den orsaken, på grund därav / for that 
reason, because of that' (SAOB 3). Syn.: där- 
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med, bet. 1; därmedså, bet. 1; därnamed; 
förty", bet. 1 a. 

där-för" adv. då'-få'r Mal. dä'-ifer ÖVd. 'dess-
förinnan, före den tiden / before that, before 
that time' (jfr Sdw. pärfor). Syn.: därf öre; 
därföreåt; därförinnan; därförut; därtill-
förne; förty". 

där-före adv. då'r-frri vMor. då' -fy"ri Soll. - 
föreg. (Sdw. pärfiri). 

där-för(e)åt adv. då'-frriaö Älvd. darfrriad 
Våmh. (Bon.) dä'förå't Mal. dåVerå't då' ferät 
ÖVd. = föreg. 

där-förinnan adv. då'-förrnnek Älvd. dee-fsri`nna 
Mal. = föreg. (SAOB 2); e bkå's nek ful mi`kkkek 

öe öä'-förf nnå Älvd. <det blåser nog många 
väder dessförinnan'. 

där-förut adv. då'rferät Leks. dä'förii't Mal. = 
föreg. (SAOB). 

där-I prep. däre Nås da-i ("s•dai) Äpp. Mal. Li. 
(jfr i prep.). 1. 'hos / with' Nås Mal. däre må' 
Nås 'hos mig'; däre fa'rrfas Nås `hos farfars'; 
(i barnspråk:) dai estt då'g ä full Mal. 'hos oss 
duger det nog'. Syn.: se där; d ärnä r. 2. (inne) 
i / in(to)' Äpp. Mal. ÖVd. da-i gåslram Äpp. `i 
gården'; da-i tja' atjen Mal. 'i kyrkan'. 8. <(ute) 
på, i / in, on' Mal. Li. an mö'tt om da-i 
vä'jjam Mal. 'han mötte honom (ute) på vägen'; 
da-i ä bä'rrg Li. '(Uppe) på ett berg'; da-i fs'ssam 
Li. '(ute) i forsen'. 

där-1 adv. dal' - darr Mal. dal' ÖVd. 1. (lokalt) 
`i / in, at' allm. (nen gti'lr) dem va &samens dal' 
Li. '(ngn gård) där de voro osams'. Jfr därna- i. 
2. 'ungefär på det sättet / more or less in that 
way' Mal. ä bråk ful gå' dan' det brukar nog 
gå så'. 

där-ifrån adv. därifrå Rättv. (Bi.) dZeifrö ÖVd. 
'ifrån det stället, hållet etc. / from that place 
etc.' (SAOB); dgifro å Ab Li. 'därifrån o. hit'; 
an ka'rnm dä`ifrö Tra. 'han kom därifrån'. Syn.: 
se dädan, bet. 1. 

där-ikring adv. deeikrivvg -då'-ikri'vvg ÖVd. 
1. (lokalt) <däromkring / round there' (SAOB 1). 
Syn.: däromikring, bet. 1; däromkring, 
bet. 1. 2. (temporalt:) 'ungefär vid den tiden / 
somewhere near that time'. Syn.: därom-
ikring, bet. 2; däromkring, bet. 2. 

där-med adv. då'min (åå'rnin) Älvd. Våmh. 
då'enge Våmh. (Bon.) då'rmi vOrs. dirrma 
(bet. 2) da`mma (bet. 1) Leks. da'mmä,,,da'enmä 
Mal. 1. 'därför / therefore' (SAOB 3 a) Våmh. 
Leks. Mal. då'mcn k4m du so eregk'rt Våmh. 
(Bon.) 'jaså, det var därför, du kom så snart!'; 
&emma är ä 88 ka'llt jan Leks. 'därför är det 

så kallt här'; da'mmä da'sst sö'Ira Mal. 'därför 
dansade solen' (på påskmorgonen). Syn.: se 
därför'. 2. 'med det el. detta / with this (or 
that)' (SAOB 3 b) allm. o öå'min lon Älvd. å 
då'mgn wå'lr Våmh. (Bon.) 'och därmed bastar; 
å dtirma jä'mmt Leks. s da'entnä jä'mmt Mal. 
`och därmed bastar; o åå'enin so dji'kk 4 Älvd. 
'och med det beskedet gick hon'. Syn.: där-
medså, bet. 2; medty. 

därmed-så adv. då'minso Älvd. då'mise Ors. 
da`mmese Ore då'maså -dä'masä Rättv. (Bo.) 
clasnemaså Leks. d,ä'mmärse Ga. da'nemäseMal. 1. 
'därför / therefore' allm. da‘mmess ligg an ss 
lä` andje um nee'rrguna Ore 'därför ligger han 
så länge om morgnarna'; å dIrmaså fikk fri' 
e ställs Rättv. (Bo.) 'och därför fick jag inträda 
i stället'. Syn.: se därför'. 2. 'med det / with 
this' Älvd. o öå'neineo f4' öu wa ng'ögd Älvd. 
'och med det får du vara nöjd'. Syn.: därmed, 
bet. 2; medty. 

där-mellan adv. då'mill4 Våmh. 	Soll. 
dgrmilla Ors. då'rmilla Bju. Ga. dami'llaMal. 1. 
(lokalt:) 'mellan de två platserna etc., däremellan 
/ between this place and that' Våmh. Bju. Ga. 
Mal. Syn.: däremellan, bet. 1. 2. (temporalt:) 
'mellan de två tiderna el. tillfällena; dessemellan 
/ between these two occasions; meanwhile' (Sdw. 
thärmällan) Våmh. Ors. Mal. e wä fett då'mill4 
Våmh. 'det var väl mellan de båda tillfällena 
(tiderna)'. Syn.: däremellan, bet. 2. 

där-mot adv. clamö't Äpp. Mal. 'däremot / on the 
other hand' (Sdw. thär mot); hö' ö ful en «nät 
damö't Äpp. 'hon däremot är en ängel'. Syn.: 
däremot. 

där-måtta adj., adv. då'rmota Jä. dä'rmåtta 
då'a-meetta Mal. da'rrmåtta Li. 'så mycket / so 
much, many'; skä jä få' dil`rmota bra' å da Jä. 
'skall jag få så mycket bröd av dig?'; jä'nemvåk 
o'kksär gikk-å't s dä'rmätta mä små'h Mal. 'till 
och med tjurar ströko med o. en sådan mängd 
småkreatur'; hå'n ska du mä clä'rmåt kft'a  Mal. 
<vad skall du ha en sådan stor mängd kor till?'. 

där-na adv. då'ng 	öå'ne)-d4'ne (- dik'ng) 
Älvd. dån Våmh. (Bon.) Leks. då'nä -dån Mor. 
Soll. Flo. Nås dån (deiktiskt) 	(-,då'nan) 
Ve. d öOrs. då'net Ore Dju. Jä. då'ne 
Rättv. dä'nnä Bju. Mock. dä'nnä (deiktiskt) 
dån Al Ga. då'na (deiktiskt) 	Äpp.; obef. 
Våmh. Mal. ÖVd. 1. 'där / there' (i de flesta 
bygder dock mera deiktiskt än där); 8i4 öå'n@ 
nÄlvd. `se där!'; då'n å du fe du käjtt etä vaj 
Våmh. (Bon.) 'där har du, för att du sprang 
efter mig'; nug få du si`tt då'n mä'ss öMor. 'nog 
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(el. visst) får du sitta där under tiden'; u`ppo 
dä nä vSoll. u`pp-dän Soll. 'där uppe'; 
ivgg ku'lla öOrs. 'där var ingen flicka'; jå'n å dän 
Rättv. (Bo.) lär o. där'; va spa'rrvar dan kämm 
Leks. 'så mycket sparvar det kommer där!'; in-
u`nndär dän Al 'där inunder'; dänä är ä bä'ttär 
vå'g Dju. 'där är det bättre väg'; dän(ä) inträ 
Flo. 'där intill'. Syn.: därså. 2. (tillsammans 
med väderstrecksadv. i beteckningar för gårdar:) 
'i den gården / in that farm (house)' Soll. Ål 
au"d-i-dän Son. 'där i söder el. i södra delen'; 
dum neri' dän `folket i gården längre ned på 
backen'. Syn.: där, bet. 3. 3. `därvidlag, i det 
fallet / in that ease' Soll. Leks. dän stör du allt 
irttå-tå'Soll. <därvidlag står (ligger) du allt efter'; 
ja män dän å'r ä en 88m kan strå' ka Leks. 'där är 
det en, som kan prata, ändå!'. Syn.: där, bet. 4; 
därvidlag (en). 4. (pleonastiskt:) dn West i 
nybfidigm svÄlvd. 'i Nybodama här västerut'; 
an ha'll så mästå' dan e skö`jäm Rättv. (Bo.) 
'han håller för det mesta till i skogen'; ry'ddjsn 
va å' dan i vg`klivä Leks. 'ryggen var av i veka 
livet'. Jfr där, bet. 5. 

därna-från adv. dänfrå vMor. 	öOrs. 'däri- 
från / away, from there' (We. dämafrån). Jfr 
från prep., bet. 6. Syn.: se dädan, bet. 1. , 

därna-i adv. dani' öMor. 'däri, uti den / in(to) it'; 
tid e-nt i'nnt dani"det är ingenting i den'. Jfr 
däri, bet. 1. 

därna-ifrån adv. dä nifrå Rättv. då'nifrån Ål 
'därifrån / away, from there' (V11 därnaifrån). 
Syn.: se dädan, bet. 1. 

därna-inunder adv. dä n-inte nnclär Soll. då'nin- 
unndär Ga. 'därunder / underneath, below'. 

därna-med adv. dit'ini öOrs. <därför' (We. därna- 
med). Syn.: se därför'. 

därna-uppe-i adv. dänuppi Al `där uppe / up 
there'; ä'nnda då'nsppi på ba'kkän 	skä bö' 
'ända där uppe på backen lär han skola bo'. 

därna-ute-i adv. då'nuti Al 'där nere / down there' 
(dvs. `utmed vägen nedåt bygden'). 

därna-åt adv. dä nåt ,,,danå't Leks. `där förbi / 
past there'. 

där-när prep. då-nä -da-n6' Rättv. Leks. da-nä 
Flo. da-nä —da-nå' —da-nå' Mal. da-na da-nä' 
ÖVd. (jfr när prep.) `(där borta) hos, vid / at, 
with, in'; je kan va da-nä' damm Rättv. (Bo.) 
<jag kan vara hos dem'; är o då.-nå då' Leks. 'är 
hon (där borta) hos dig?'. Jfr härnär. Syn.: 
se där; däri, bet. 1. 

där-om adv. daru'mm öMor. das'mm Mal. 'där 
förbi / past that place'; du ska fäll gö daru'mm 

öMor. `du skall väl gå där förbi'; ä gikk nunn 
das'mm Mal. 'det gick någon där förbi'. 

där-omikring adv. då' smikrivng 
ÖVd. 1. (lokalt:) 'däromkring / round there'. 
Syn.: därikring, bet. 1; däromkring, bet. 1. 
2. (temporalt) 'ungefär vid den tiden / some-
where near that time'. Syn.: där ikring, bet. 2; 
däromkring, bet. 2. 

där-omkring adv. dänmkri'vv Mal. dä smkrivvg 
ÖVd. (deiktiskt dä.'-smkri'vv Mal. dä -smkri'vvg 
ÖVd.). 1. = däromikring, bet. 1. 2. = där-
omikring, bet. 2. 

där-sammastans adv., se sammastans. 
där-så adv. däso (deiktiskt) 	ÖVd. 'där / 
there'; dem add stä okröke cläso Li. `de hade 
ståndkrokar där'. Syn.: därna, bet. 1. 

där-till-att konj. tät —tatt Äpp. Tra. tät Mal. tatt 
Li. (jfr därtill(s) samt Björklund Ålvd. 1622, s. 
143 f., Reitan Vemd., s. 47, takt! konj. <}?ar til 
er, VII där-[at, Danell Nuckömålet, i Sv.Lm. 
B. 33, s. 145 o. 272). 1. (inledande hel sats:) 
`till dess att, tills / until, till'; tal je ksm-ät Äpp. 
'till dess att jag kommer åter'; tall sösba ta te 
stji`na Li. 'tills solen börjar skina'. Syn.: se 
därest konj., bet. 1. 2. (framför temporalt 
adverbial:) 'tills / untir; a'llt tall e mgiro Äpp. 
'ända tills i morgon'; ve bä' rrg 888 full tål i må`ro 
Mal. 'vi reda oss väl tills i morgon'; tal 8M kVCrk 
Tra. 'tills på kvällen'. Syn.: se därest, bet. 2. 

där-tillförne adv. dä -telätin Mal. `dessförinnan, 
före den tiden / before that (time)' . Syn.: se 
därför". 

där-till(s) adv. dä'ttä.8 Ga. dä'ttä 	Moek. 
<dittills, (till) den tiden / before that, before that 
time' (SAOB därtill, bet. 2); i'nna dä'ttäs hinn 
du må' misttji Ga. 'innan dess hinner du med 
mycket'. 

där-utom adv. därutoimm Leks. (Silj.) 'dessutom, 
därjämte / besides, moreover'. 

där-vid prep. dave Äpp. Mal. clave —davå` ÖVd. 
(jfr vid prep.) `vid, bredvid, intill, i närheten av / 
at, beside, close to'; je våG hå'l me davå` dem Li. 
`jag måste hålla mig tätt intill dem'. 

där-vid adv. davå' Mal. ÖVd. 1. `(där) bredvid / 
beside it, alongside' (Sdw. pärviper 1) allm. hö 
stög full davr v ha-v, hö Mal. 'hon stod (väl) 
bredvid och höll i'. 2. 'nära att dö, nära slutet / 
at the point of death' Li. ä å' då fall davå', hu' ss 
ä ö"det är (då) nära slutet (för den sjuke) under 
alla förhållanden (eg. hur det är)'. 

därvidlag(en) adv. däwilräg Älvd. dävelilg(än) 
Mal. 	det avseendet, däri / in that respect' 
(SAOB 2); dä/wiZräg djik ed tg`nndef Ålvd. 'där 



där-å 	 396 	 dö 

gick det minsann undan!'. Syn.: där, bet. 4; 
därna, bet. 3. 

där-å prep. deiii-,daå Mal. ÖVd. 'på / on, in'; ä 
dräjy-ät å 21ö' dåd täkktr, Tra. 'det (o: mystiskt 
ljud) gick an och slog (med lie) på fäbodvallen'. 

där-å adv. dar4' ( Unr) nÄlvd. daå' Mal. ÖVd. 
'på den / on it'; e wa m4'lrabkj4mmä dar4"det 
var blommor målade på den'. 

där-åt adv. darå't Leks. daå,'t Mal. (Y.). 1. 'åt 
det hållet / in that direction' (SAOB I 1) Mal. 
(Y.). 2. 'där förbi / past there' Leks. jä jekk 
darät, ma jä je'kk 'jag gick där förbi på min 
promenad' (eg.: 'medan jag gick'). 

där- återåt adv. därattra vOrs. 'därjämte / be-
sides, in addition'; s därattra tö i dåcla å"o. där-
jämte tog jag det där också'. 

dässja f.IVa dåla -dä ffa Mal. 'lat, maklig 
kvinna / lazy, easy-going wonnan' (jfr? V11 
dässja; Ross desja). 

däst adj. I dåst Soll. Nås död Bju.; adv. c/ässt Jä. 
Mal. 1. 'uppblåst, utspänd / inflated, dilated' 
(SAOB 1) Bju. Nås. 2. 'andfådd / out of breath' 
(SAOB 2) Soll. 3. (adv.:) 'kvalmigt, kvavt / 
stifling, suffocating' (jfr? Fr. dffisast, bet. 2) Jä. 
Mal. Jfr kvälmig. 

dätt m.Ia dätt Mal. ÖVd. 'liten mängd (av ngt 
nedfallet), liten smula / small amount (of some-
thing dropped)' (Fr. dettr, Ross dett); ä låg 
små' då' ttär be-ätt h g8' Hin Mal. 'det låg små, 
utspillda högar bortefter hela golvet'; ä fjäll-tå 
smäe &etter era an fö'r Li. <det föll av litet (hö 
från lasset) i små tussar, allteftersom han körde'; 
få' je äjn littn clä'tt å' de Li. 'får jag en liten smula 
av dig?'. Jfr kråk-, snö-. 

dätta f.IVa detta Ors. 'gupp (t. ex. i skidspår) / 
hollow or bump (e.g. in ski-track)'. Syn.: se 
doppa". 

dätta st. v. detta .(pret. datt) Älvd. &Vita (pret. 
datt, sup. clo`tt) Mal. Li. (jfr de Vries) 'falla 
handlöst, råka falla ned (fritt o. lodrätt) / fall 
suddenly (to the ground)' (Rz Aasen Ross Fr. 
detta v.). Jfr dimpa. 

dätta sv.v. 1. detta Ors. dä'tta (pret. dätt) Mal. 
<slå till helt lätt / strike lightly'. — Särsk. förb. 
(till:) e clettad-ti'l Ors. 'det stötte (skakade) till'; 
(till-åt:) i bErs dätt-te-å't di cell& 88 WO Mal. 
<jag råkade bara stöta till det helt lätt'; (utav:) 
dätt-tå' en dräpp8 å mjingin a må Mal. 'häll el. 
slå ur en liten skvätt av mjölken åt mig!'. 

däva sv.v. 1. clEv(a) Älvd. vSoll. Leks. (Säj.) 
då^va Rättv. Dju. *Nu Mal. dä'vå Li. (jfr deva 
v.); pass. däms Dju. 1. (tr.:) 'fukta / dampen' 
(SAOB däfva) vSoll. Rättv. Leks. (Silj.) Dju. 

Mal. Li. 	klrädär Rättv. 'fukta kläderna'; 
&Tv träck, Leks. (Silj.) 'fukta tråden'; cici`v på 
ä li`tä Mal. 'fukta det litet grand'. 2. 'dugga. 
ytterst fint / drizzle' Älvd. Jfr deva, bet. 1. 
— Särsk. förb. (uppå:) dåv-upä klrädi vSoll. 
'stänka litet vatten på kläderna'; (å:) a. (intr.:) 
'duggregna' Älvd. e clave5-4' ki'te5, so be'llt4m. 
int re' fisa 'det duggade litet, så att vi inte kunde 
räfsa'. b. (tr.:) 'fukta' Älvd. vSoll. 

däven adj. III då' vin Älvd. Våmh. 
övrOvSi. NeSi. Flo.-Jä. dEvin -däven Äpp. 
då' vin -dävi ,,,då'viMal. dä` vin Li. 'litet fuktig / 
slightly damp' (SAOB däfven 1); aa'Ickor 
då' vigär vSoll. su`kkor i clervigsr vOrs. 'strum-
porna äro fuktiga'; klrädär vart dävna Rättv. 
'kläderna blevo fuktiga'; clå`vi ti 	Rättv. 
(Bo.) 'fuktigt (mustigt) i jorden'; atji'nnä e då'vi 
Mal. 'skinnet är litet fuktigt'; je å 85 dä vin 
ro`uvin Li. 'jag är så fuktig där bak'. 

dö st.v. 	(läa Älvd. Våmh. då' ja vMor. 
Soll. 	öMor. c18 Ve. Ore Rättv.-Mal. 
då' ja Ors. dä'j ÖVd.; prat. dftu Älvd. Våmh. dö 
övrOvSi. ÖVd. dög Rättv. Näs Jä. Mal. clösddw 
Leks. dircldä Dju. Ga.; sup. se  LD II 229. 1. 
'upphöra att leva, avlida / die' (SAOB 1) allm. 

rt old-4' då'r Våmh. (Bon.) 'han håller på att 
dö'; i då' jä, um i 8kuld tå' no .21a'jkt Ors. 'jag 
doge, om jag skulle taga (in) ngt dylikt'; du dö' 
full ti skö'nan då Ga. 'du dör väl hastigt då (eg. 
i skorna)'. Jfr draga v., bet. 19 o. 24; dälpa 
sv.v., bet. 1 a; dälpskål; död adj., bet. 1; 
bråd-, sot-. Syn.: draga av; lämna, bet. 4; 
lämna in; själas, bet. 1; slippa, bet. 3; slippa, 
av; stanna av. 2. (i uttr. låta maten dö:) 
lätt må'tv,, c1,3' Ga. <låta maten sjunka gm att vila. 
efter måltid / lat food settle by resting after 
mear. — Särsk. förb. (av:) 1. awå'rdn edd de-år 
vMor. 'grässvålen skulle dö'; dö-å'v Nås dö-å' Mal. 
`(börja) vissna (el. sloka)'. 2. `slockna'; ä a döj-ä" 
da-i 8pl'sam Mal. 'det (o: elden) har slocknat i 
spisen'; (bort:) 1. bu'rrtdajon vOrs. 'domnad'. 
Syn.: domna (av, bort), bet. 1. 2. (om dryck:) 
bo'ttclöjin Mal. 'avslagen'. Syn.: domna (av, 
bort), bet. 2. 3. (om växt:) cläjj-buttLi. ̀ vissna'; 
(bortur:) dri-båtl'r Rättv. 'svimma, bliva med-
vetslös'. Syn.: se bäva, bet. 2; dåna" av; 
(undan:) däj-u`nnd4 öOrs. clö-o`nna Mal. 'dö. 
undan'; (ur:) a. Eln a då' 	Li. 'elden har slock- 
nat fullständigt'. b. då-yr Våmh. 	öMor. 
dölj-1'r Ors. 	Al Nås dö-'r Dju. 'svimma'. 
C. sänä dödd ä 	Dju. 'sedan dog ljudet bort'; 
(åt erur:) clåj-atg'r Soll. 'dö bort, försvinna> 
(t. ex. om  en viss sed). 
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dö adv. konj., se ty. 
död m.Ia död Älvd. Våmh. död övrOvSi. Rättv. 
Leks. Dju. dö Bju.-Jä. då öVd. 1. 'livets slut; 
hädanfärd; dödande, avlivande / death' (SAOB 
1) allm. i tö dö'd o rå"vem vOrs. 'jag tog död på 
räven'; an had då ful fu'lry dö'dn ti ö' gom Dju. 
<han såg ut som en död i ansiktet'; an fekk äjn 
brå' då' Tra. 'han fick en hastig död'. Jfr diger-, 
hök-, o-, sorg-, tarv-, trå-. Syn.: döde, bet. 1. 
2. (i uttr. gå efter el. till döds, jfr SAOB 1 h 
x o. Ä:) e clji'kk gner et-cla'sÄlvd. ̀ det blev (orsak 
till) hennes död it was the death of her'. 3. 
(i vissa svordomar; jfr SAOB 5 a (3:) jö'ttra-dB' 
Äpp. djö'tta-d' Mal.; gra`na-d'n„ Flo. grö'nnska-
dö' Mal.; prnct-hd'Its-dö' Mal. lurke-då' Li. kå-dö' 
Mal. 'tusan, minsann, sannerligen / the deuce; 
upon my word'. Jfr Gud, bet. 3; Gudsdöd 
interj.; vasserra(tre). 4. (i genitiv, som 
förstärkande prefix:) 'dödligt, döds-, mycket / 
deathly, very'; dö'ss blrå'k Rättv. dödsblek'; 
dö's 	-,dö`ssanclä) rcrlös Jä. 'som ej vet 
sig ngn levande råd, mycket villrådig el. för- 
skräckt'; dö'ssäns 	Mal. 'dödstrött'. Jfr dret, 
bet. 5; döds-klen, -sjuk. Syn.: dödande; 
döde, bet. 7. 5. 'ställe på slaktat kreatur, där 
man stuckit för blodavtappningen / part of 
:slaughtered animal, where blood was drawn' 
Leks. Jfr sting-hals, -stycke. 6. (best.:) 
'omöjligt / impossible' Soll. ä vå full våg,. dö'dn, 
`det var alldeles omöjligt'. 7. (senare ssgsled:) 
'fullständig brist på något / complete lack of 
something' Älvd. ni'  ir e smr dödn 'nu ha vi 
fullständig brist på smör'. 

död adj. I död Älvd. Våmh. död Mor. Ve. Soll. 
dåd Ors. död Ore Rättv. Leks. dB Bju.-Mal. 
(utom Mal. Öje: dön du' öVd. 1. (adjektiviskt:) 
'avliden; dödad / dead' (SAOB A 1) allm. e 
spå' dö` 64n ffestjeö Älvd. det är förebud för att 
ngn skall dö' (eg. `det spår dödan folket'); ig a 
mg'ött 'nä dö' dä kå"king Våmh. 'jag har mött en 
kvinnlig gengångare' (eg. 'en död käring'); o 
varrt då 	ifrå'-n, dicicla tjärinja Leks. 'hon 
dog ifrån honom, hustrun'; an stcarp dö' Mal. 
"han föll omkull död' (jfr dö do); an vatt dö' Mal. 
'han blev död el. han dog' (jfr dö v., bet. 1). 
.Jfr sken-. 2. (substantiviskt:) <död person 
(el. djur) / dead person (or animal)' (SAOB A 1 i) 
allm. danclå dö'cln öMor. `den (där) döde'; denda 
-clö'cln fik sta`nnda da vOrs. `den döde måste 
;stå där'; i'nnt kan du tåelr vs nun dö'dan int Leks. 
'inte kan du tala med en död, inte'; så'g du 
-änclär döscla Dju. 'såg du den (där) döde?'; jä 
..94-tå' am jä såg nun dirclan Jä. 'jag såg efter, 

om jag skulle se någon död (fågel)'; en dö' än än 
Mal. 'en död (varelse)'; sam äjn clu'u äjn Li. (han 
ser ut) 'som en död'. Jfr döde m., bet. 4. 3. 
'slö, lat / lazy' (jfr Hq. död'; SAOB E 20) Nås 
han va 88 dö' han var så slö o. lat'. Jfr dödska f. 
Syn.: lat, bet. 1. 4. '(färdig)kokt / boiled' Mal. 
kennt, em jö'käpplra e da"känn efter om potati-
sen (eg. potatisarna) är kokt(a)'. 

döda sv.v.3. ,•-• 1. då' öa Älvd. Våmh. (sup. dått 
Älvd.) då' da ,-,,då'da Mor. clö'cla Ve. då'da Soll. 
Ors. Ore då'cla (sup. då'cla) Rättv. då'a Mock. 
dö- Jä. dö'a Mal. 1. 'behandla med stark värme, 
upphetta / apply heat to'; då' lreejsär Älvd. 
då' d Irdusär Våmh. då' d kö'jsär Soll. dö` å'tä Mal. 
'avliva löss(en) gm att utsätta sängkläder etc. 
för stark hetta' (t. ex. i torkstugan; jfr 
ÖDB III 331); ä i så wa'rrmt jä käså du ed sku 
då` öa Våmh. `det är så varmt här, som om du 
skulle till att avliva löss'. Jfr döva, bet. 3. 

'behandla vadmalsgarn (både varp o. inslag) 
med hett vatten och därefter torka det på här-
vel för att hindra att det knorrade sig (även 
tagelgarn Ve.) / treat yarn with hot water and 
then dry it upon härvel to prevent it from 
curling up' (jfr Liv. Älvd., s. 41) allm. då' gä'rä 
Mock. dö' ga'nnä Mal. `dots?. Jfr döva, bet. 

— P. pret.: dircladn vMor. Soll. <halvdöd 
(domnad) av stark värme'. — 	&V(ö) sig 
Älvd. då'(6) si Våmh. dird si Våmh. (Bon.) 
<bada i sand el. kolstybb' (om fåglar). Jfr 
dödgrav. Syn.: bada" refl.; bala refl.; 
dödsla refl.; 	refl.; pala v., bet. 5. — 
Pass.: då ä sku'll ne'nn dö'es Mal. `då någon 
(häst) skulle avlivas'; 4n, ed sku då' das Våmh. 
`den (o: skinnfällen) borde befrias från löss'; ä 
skull clEclas Rättv. `det (o: garnet) skulle fuktas 
med hetvatten'. — Särsk. förb. (av:) dåd-å'v 
si lit dri't Ors. 'tvätta av sig litet smuts'; (upp:) 
e a dätt-u'pp ga'nnä Ore <jag har slagit hett 
vatten på garnet'; (h)o dödd-u'pp ä Jä. 'hon 
doppade det i kokande vatten'. 

dödande adv. dö' ande Mal. (förstärkande framför 
vissa adj.:) dödligt, döds- / deathly' (jfr SAOB 
döda v. 7); dö' ande ä'l dödstrött'; dör'an,cle bkä'k 
`dödsblek'. Syn.: död m., bet. 4; döde, bet. 7. 

död-bast n.Ia clö‘basst Dju. `linstrån, som torkat 
under växten, så att fibrerna förstörts / flax-
straw which had dried during growth so that 
the fibres had been ruined'. 

död-blod n.Ia döbbaså Älvd. 'levrat blod / 
clotted blood' (t. ex. i blodblåsa efter klämning 
el. slag, i fiskrens etc.). 

död-brev n.Ia dö`briev Älvd. dö'clbråv Leks. dö'- 
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brev Mal. 'brev, innehållande meddelande om 
dödsfall / letter containing news of a death'; 
dier a faj dö`brieveö Älvd. `de hava fått brev 
med meddelande, att ngn är död'; i a fänn(j)i 
dö'brev Mal. <jag har fått sorgbrev'. 

död-dag m.II dö`ddåg Soll. dö'dåg Mal.; pl. 
dö' &igår ,-dö`dågar Rättv. di3'dägsr Leks. dö`där 

Bju. dö'dagär Dju. dö'då.gsr Flo. dö' då- 
gsr Nås ds'udåor 	 öVd.; pl. dat.: 
dö`dagu'm Älvd. 'dödsdag, ngns sista levnads-
dag / the end of one's days; the last day of 
one's life' (SAOB 2); a dö`dagaim Älvd. tå dö` - 
dågår Rättv. tä dö`dår Bju. te du'u-då'or Tra. 
'till döddagar'; an ä så ä rä'kk a dö‘ddåg Soll. 
'han har (så mycket) så det räcker till dödda-
gar'. 

död-dansare m.IIIc dö' dannsar Ga. 1. 'slö, 
drumlig person / dull, clumsy person' (SAOB). 
Jfr dödkyl; dödkött, bet. 3; dödlägg; 
dödsel, bet. 2; dödsle. Syn.: dödskalle, 
bet. 2. 2. 'kalv, som ej vill leva / calf, whieh 
does not want to live'. 

död-dess n.II dö`dii8.9 Älvd. dö'adii88 Våmh. 
dö`dctäss Våmh. (Bon.) 'visset fjolårsgräs / dead 
grass from the year before'. Jfr trädes - doss, 
-gräs. Syn.: död-förna, -gräs; förna. 

död-dälja f. IVa dti'dåldu -dåkju) Ga. 'stinkande 
vattengöl / foul-smelling water-mere'. 

död-dölja f.IVa dösddia vOrs. ~dia öOrs. 'vål-
nad, som förebådade ngns död / presage of death' 
(SAOB). 

döde m.IIIa dö`da Leks. dö`ti Flo. Äpp. dö'da 
(bet. 1-2) ....d(3'dä (bet. 4) Jä. dö'a Mal. då'e öVd. 

'död / death' (SAOB död 1) allm. hå drö'-tb 
tå dgrr, Flo. <det medförde hans död'; en brå' 
d,ö`da Jä. 'en hastig död'; hå' kan vå'r 
clö'ä Äpp. 'det kan bli din död'; spåri dö'a Mal. 
'få höra att ngn avlidit (eg. spörja d.)'; ta då'tt 
på` -n Tra. 'taga död på honom'. Jfr bråd-, 
diger-, get-, sken-, tarv-. Syn.: död, bet. 1. 

'dödlighet / mortality' (SAOB död 4) Jä. 
Mal. Li. skän stö'r dö'cla (h)ä a vi`ri i vi'nntär Jä. 
'(en) sådan stor dödlighet det har varit i vinter!'; 

bå'cis stö'a dö'a Mal. 'det bådar stor dödlighet'. 
(senare ssgsled; SAOB död 6 c a:) 'dödande 

gift / killing poison' ; se f lu g-, vägglus-. 4. <död 
människa, lik / dead person, corpse' Jä. Mal. 
öVd. du e 88 bkå'k 88M en dö`dä Jä. `du är (så) 
blek som ett lik'; an ö' sam en dtra Mal. 'han 
är (blek) som en död'; o så' ss lik då'arn 	Tra. 
'hon såg ut alldeles som en död'. Jfr död adj., 
bet. 2. Syn.: dödkarl, bet. 1. 5. 'ofullgånget 
foster / still birth' Leks. Flo. Jfr dödo adv. 

Syn.: dödföding; dödsling, bet. 1. 6. (best.; 
senare ssgs-led:) <hårt grepp om nacken på. 
person/ strong grip round person's neck' Mal.; 
se get-. 7. (som förstärkande adv.:) <dödligt, 
förfärligt, mycket / deathly, terribly, very' Mal. 
i va sa d(r hu'vvgru, ss ä bår a'llär å't 'jag var 
så dödligt hungrig, så det var alldeles förfärligt'; 
dö' (d)a 	'mycket berusad'. Jfr dö do adv. 
Syn.: död m., bet. 4; dödande. 

död-eld m. Ta dOdjälld Son. dö'jell Äpp. dö'ål Mal. 
dusuål Li. 'eld, som brann dåligt / slow-burning, 
poor fire' (bl. a. som smidesterm om eld i härd 
utan blåsbälg). 

död-fläck m.Ib dö' öfkekk Våmh. nvMor. 1. `ohar-
vad och osådd del av åker / unharrowed and 
unsown piece of field' (ODB I 387) Våmh. 
nvMor. Syn.: get, bet. 8; kass-, snöd-fläck; 
trollkäring. 2. 'av is o. snömögel skadad del 
av sädesåkerns brodd / place where the new-crop 
was blighted by ice or snow' Våmh. Syn.: is-, 
svall-, sväll-brända (-bränna). 

död-folk n. Ib dö`dfök öMor. Soll. (koll.:) 'avlidna 
personer / dead persons'. 

död-färne n.III dö‘dfenn Ve. 'fräken från föreg. 
år / horsetail scouring-rush from the year before'. 

död-född adj. I dö'fgödd Älvd. då'dfedcl Ors. de"-
född Rättv. dö' född Ga. Nås Mal. 'död vid fö-
delsen / stillbom' (SAOB 1) Syn.: dödsel- 
född. 	 • 

död-föding m.Ib dö' födivg Ore 'dödfött barn / 
stillborn child'. Syn.: döde, bet. 5. 

död-förna f.IVa dö` fynn(a) Älvd. dö` dfinna; Ve. 
'visset fjolårsgräs / dead grass from the year 
before'. Syn.: se döddoss. 

död-gammal adj. V dö'ga.mmäk Flo. 'så gammal, 
att döden kan väntas när som helst / so old 
that death may come at any time'. Syn.: ut-
levad. 

död-grav f.Ia då'gråv Älvd. (jfr döda v. refl.) 
'grop i sand el. lös jord, vari fåglar badat sig / 
small depression in sand or soil in which birds 
had taken a bath'. Syn.: bale; dödselgrav; 
fågel-bala, -pala. 

död-grädda sv.v. 1. dä'grädda Mal. 'grädda dåligt, 
så att brödet kladdar ihop sig o. blir degigt / 
bake so poorly that the bread goes doughy and 
sad'. — P. pret.: d5'grädd?2, Mal. 'dåligt gräddad 
så att degrand uppstått i brödkakan / slack-
baked and doughy (of bread)'. Jfr stål-bakad, 
-gräddad; stålig. 

död-gräs n. II dö' krås 	vMor. dö' dgrås 
Son. dri'dgräs Leks. (Silj.) dö'grås Mal. 'visset 
fjolårsgräs'. Syn.: död-doss, -förna; förna. 
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död-skalle 

döding m.Ib dri`ivg Li. 'dödssjuk, svag o. blek 
person / dangerously ill, weak and pale person' 
(jfr SAOB dödningu). Syn.: dödsling, bet. 2. 

död-jord f.Ia dö'jölr Mal. `steril jord, där intet 
växer / unfertile earth'. Jfr dödmyr. 

död-karl m.Ia dö`kall Älvd. clö` ökall ••••dö`dkall 
Våmh. dö`dkall Ve. Soll. dö'lc.§.1 Mal. ds`ukäl 
Li. 1. 'död människa, lik / eorpse, dead person' 
(jfr SAOB dödman 1) Älvd. Soll. Syn.: döde, 
bet. 4. 2. ̀ vålnad, gengångare / ghost, phantom' 
(jfr SAOB dödman 2) allm. i mt fenagn dö' )kall 
Våmh. <jag mötte en vålnad'; an tä`k ve 
ds`ukälv, Li. <han talade med den där vålnaden'. 
Syn.: hamn', bet. 1. — Ssg.: dö`dkalltrå: au f. 
nvMor. <vitt halskläde, buret vid sorg / white 
neckerchief, used in mourning'. 

dödkarl-blomma m. Illa dö`lcallbkjefmm svÄlvd. 
`prästkrage, Chrysanthenaum leueanthemum / 
oxeye daisy'. Syn.: gammal-kulla, bet. 2; 
knekt-, vit-, åker-kulla; krag-blomma, 
-kulla, -toppa; kraktoppa; leva-dö; leva-
(och)dötoppa; persmässblomma; vårher-
ref at. 

död-kyl m.Ia dö'tjöZr Jä. (jfr ?köl m.) `tempera-
mentslös person, döddansare / dullard'. Jfr 
döddansare; dödkött, bet. 3; dödlägg. 

död-kött n.II c/(709-6t Älvd. dö`dtji3t Soll. da`dtjat 
Rättv. di3'dqött Leks. di3'tjött Bju. Ga. Flo. Mal. 
d'd`tjött Nås cls`utjåt öVd. 1. `riklig anhopning 
av granulationer vid sårläkning / proud flesh' 
allm. Syn.: svallkött. 2. 'kallbrand / gan- 
grena' Soll. Syn.: brand, bet. 1 b. 3. `slö, lat, 
håglös person / dull, lazy, languid person' Mal. 
ali'lckt-ä dö'tjött te leCt'a `en sådan slöfock till 
karl!'. Jfr döddansare, bet. 1; dödkyl; död-
lägg; dödsel, bet. 2. 

dödlig adj. I dri'lin Nås dölit Mal. `slö tempera-
mentslös / languid, dull, without temperament'. 
Syn.: dödsklig, bet. 2; dödslig. 

död-lägg m.Ib dirdlägg Leks. dö'lägg Ål Dju. Ga. 
<trög person, döddansare / languid, listless per-
son, dullard' (Ross daudleggja). Jfr döddan-
sare, bet. 1; dödkyl; dödkött, bet. 3. 

död-myr f. III dösdmör Ve. diPtimire Tra. 'ofrukt-
bar, föga gräsbärande myr / unfertile, poorly 
grassed swamp'. Jfr dödj ord. 

dödo adv. dö`da Leks. di3`a Bju. dö`da Dju. dö'it 
Flo. (jfr död adj.; döde m., bet. 5 o. 7; endast i 
förb. med vissa verb:) ka'ast dö`da Leks. ka`aat 
dösda Dju. ka` sal ditä Flo. `kasta kalven / abort 
(of cow)'; steelrp dö`da Leks. attel.p dösa Bju. 
'falla ned död Ifall down dead'. 

död-resen f.Id dö`drUn Ve.; obef. Soll. `stånd av 

hampa från fjolåret / hemp-stem from the year 
before'. Jfr resen; resna. 

döds(-) förstärkande adv., se död rn., bet. 4. 
dödsel f. —n.I da n. Älvd. dd'.21 f. Soll. dö'.2.21 n. 
Jä. Mal. clirj.21 Li. 1. 'dödfött el. självdött djur; 
död djurkropp, as / animal carcass, earrion' 
(Aasen doyds1 n.; Ross doydsla f., bet. 2) Älvd. 
Soll. o sci`g-dut sånt e då'.21Soll. 'hon såg ut som ett 
kadaver'. 2. `slö (viljelös el. sjuklig) person / 
dull (apathetic or sickly) person' allm. ulaf då'.2 
nö' kri'vvt Älvd. 'sådana lata individer!' (om 
män el. kvinnor); han e öt-dä,' för e(t) dö'2.2? Jä. 
`vad är det där för ett latvrak?'. Jfr döddan-
sare. Syn.: dödsle. 

dödsel-född adj. I dö'.2.21född Ål 'dödfödd / still-
bom'. Syn.: dödfödd. 

dödsel-grav f.Ia d(r.2igritv (jfr d ö dsla v.) Älvd. 
`grop i sand el. lös jord, vari fåglar badat sig / 
depression in which birds had taken a bath'. 
Syn.: se dödgrav etc. 

dödsel-hud f.Ia dö' .21h -ft Flo. `hud från självdött 
djur / the skin of an animal that has died of 
natural causes'. Syn.: dödsel-, dödsling-
skinn. 

dödsel-kropp m.Ia cler.2krapp Rättv. (Bo.) `miss-
foster (av människa el. djur) / abortion (of hu-
man or animal)'. 

dödsel-kött n. II coutigöt Älvd. dä`ltjåt Ors. då' Bak 
tjött ,,,dä'lletjött Leks. dö'llitjött Ål `kött av själv-
dött kreatur / flesh of an animal that has died 
of natural causes'. 

dödsel-skinn n. la 	.28tiinn Älvd. dd`latjinn Ors. 
dö`2(.2)finn Flo. dö'llifinn Jä. 'skinn från (död-
fött el.) självdött djur / skin of an animal that 
has died of natural causes'. Syn.: dö dselhud; 
dödslingskinn. 

döds-fläck m.Ib dö'aafkökk (best. -/Zrättjen) Jä. 
'tinning / temple'. Syn.: t unn h ö s e. 

döds-harkla f.IVa dö'ffiaar(r)kka Rättv. `döds- 
rossling / death-rattle'. 

döds-hinna f.IVa dö'ashina Mal. (jfr hinna f.) 
'ett slags matt hinna, som dras över ögonen på 
döende person / a sort of membrane, covering 
the eyes of dying person'. 

dödska f.IVa dö'sska Mal. (jfr dölsk a f.) `slöhet, 
lättja / dullness, indolenee'; (särskilt i uttr. 
slå dödskan vid:) 'lägga sig på latsidan / giva 
oneself up to laziness'; ä då' va e'nn sam i'nnt 
flög dö'sska vä"det där var en (karl) som inte 

lade sig på latsidan'. Jfr död adj., bet. 3. 
död-skalle m. Illa dö`dakall Ors. dgValcallet Flo. 
dö'alcalla Mal. da'skalle C5Vd. 1. 'skalle av en 
människas skelett / human-skull, cranium' 
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(SAOB) allm. 2. 'slö, drumlig person / dullard' 
Ors. Flo. Syn.: döddansare, bet. 1. 

döds-klen adj. I dö`ssklrån Jä. dö'ssklrån Mal. 'död-
ligt sjuk / ineurable'. Syn.: d ö d (s) s j u k. 

dödsklig adj. I dö`slarin svÄlvd. Våmh. dö`sklin 
öMor. dö`sklrin vSoll. dåssklin Ors. dö`sskIrin Ga. 
1. (n.:) dö`sklri nÄlvd. (om gräs:) `halvvisset o. 
starkt blandat med fjolårsgräs / half-withered, 
with a large proportion of grass from the year 
before'. 2. 'olustig, slö, ej fullt frisk / dull, lan-
guid, sickly' allm. Syn.: dödlig; dödslig. 3. 
'långsam, tråkig, tom, ödslig / tedious, lonely, 
deserted' Älvd. ed i so dö`sklrijär <det är så lång-
samt (och ödsligt) här'. Jfr snöd, bet. 5; 
snö dskligt, bet. 2. Syn.: snödlig, bet. 3. 

död-skott n.II ds' uskiit Li. (jfr döda v., bet. 1) 
'skott, som dödade villebrådet / shot which killed 
the game, settling shot' (SAOB dödsskott). 

dödsla sv.v. 1. refl. del'2-sig Älvd. (jfr döda v. 
refl.) 'bada i sand el. lös jord (om fåglar) / take 
a sand or soil bath (of birds)'; 	gegelr a'dd wr 
dar o &Pli& sig 'en fågel hade varit där (i sanden) 
och badat'. Syn.: se badan  refl., döda refl. 

dödsle n. III dee .2.2lä Våmh. 'slö, trög person'. Jfr 
döddansare, bet. 1. Syn.: dödsel, bet. 2. 

dödslig adj. I då` alug nÄlvd. dö'os/u •-•-•dö`sslin Jä. 
(jfr SAOB dödslig under dödlig) 'slö, dådlös, 
lat / languid, lazy, inactive'. Syn.: dödlig; 
dödsklig, bet. 2. 

dödsling m.Ib dö'.22/k) Äpp. dös saliv dö' .2.2liv 
Mal. 1. 'ofullgånget, dött foster / still birth' 
Mal. Syn.: döde, bet. 5. 2. 'person, som ser 
mycket sjuk ut / person who looks very ill' Äpp. 
Mal. Syn.: döding. 

dödsling-skinn n.Ia dö'.2.2liv8tjinn Mal. 'skinn 
från självdött djur / the skin of an animal that 
has died of natural causes' (sådant skinn var 
svårbehandlat o. av sämre kvalitet; jfr skr o v-
skinn o. smällbockar). Syn.: dödselhud; 
dödselskinn. 

dödslor f.pl. dössslur Bju. dii`2.2lur Nås; best.: 
dö'21lan Ga., dat.: 	Ve. dä'i2lom Oro 
dä`sslona Leks. dö'.2.2lom Dju. Mal. dö'2.2/ont Flo. 
1. <döende tillstånd, dödskamp / death-struggle 
at the point of death' (SAOB dödsla; Sdw. 
dözlor); i dö'll.2lum Ve. 'i dödskampen'; el't i 
Mest" Leks. 'äta utan aptit'; an för i dö'2.21ona 
Dju. 'han rörde sig, ehuru han var döende'; 
han spravv i dö'lllan, Ga. 'han sprang trots sitt 
döende tillstånd' (om en stucken kalv); gå ti 
dö'.2.2lor Nås 'se mycket sjuk ut'. 2. gå e dä`.2.2-
lom Oro gå i dö'2.21om Mal. <gå i andra tankar, gå 
o. vara tankspridd / be absent-minded'. 

död(s)-sjuk adj. I dri'dsjök vMor. då'clsjök Om. 
dö'ss-fäk (— dö' Ifuk) Rättv. Bju. Ål Ga. dö'ttsffik 
Leks. dö`sslik Mock. Nås dö'88f51c ,,,dö'ffiik Mal. 
dä'jsfak Li. dcVsffik Tra. (jfr död m., bet. 4) 
'obotligt el. mycket svårt sjuk / incurable, very 
ill' (SAOB). Syn.: dödsklen. 

döds-smäll m.Ia dö'ssmell Våmh. (Bon.); obef. 
nVånah. 'svårt slag gm olyckshändelse / terrible 
blow by aceident'; e tvål so du ed kuna 14' dö'ss-
smellv, 'det var så (farligt), att du kunde ha fått 
ett förskräckligt slag'. 

döds-straff n.Ia dö'sstraff Soll. Rättv. Bju. 
dö'sstraff Mal. 'straff som bestod i livets förlust / 
death-penalty' (SAOB). 

död-tada f.V dö`teidee Älvd. (Ev.) 'tunt, torrt o. 
vitnande gräs i skogen / thin, dry and whitening 
grass in the forest'. 

död-vatten ii. Id dö'wattr,, Älvd. dö' dwattv, Våmh. 
dö`dwattv, nvMor. dö`dwåtv, Ve. dö`dvåt, Soll. 
då'dwatte, Ors. dö`dwåtte Oro dö'vattti Mal. 'stilla-
stående vatten, t. ex. i tjärn utan avlopp el. i 
sidogren av å / dead, slack water' (äv. om  köl-
vatten; SAOB 1). 

död-ved m.II då'dwid —dirdwld Ors. 'mycket 
hårt, till färgen mörkt, krusigt trä av björk / 
very hard, dark, eurly birchwood' (anv. t. ex. till 
yxskaft). Jfr masur, bet. 1. 

död-vers m. Ja dirdvass Leks. 'psalmvers, läst av 
prästen från predikstolen vid kungörandet av 
viss persons begravning / verse of a hymn, road 
by clergyman from the pulpit when announcing 
someone's funeral'. 

död-väder n. Id di3'våd  Mal. 'grå väderlek utan 
vind o. nederbörd / cloudy weather without 
wind and ram n (or snow)'. 

döle m.IIIa &Vire Li. (jfr härj e döle; Torp under 
m.). 1. 'lång o. gänglig karl (el. pojke) / tall 

and lanky man (or boy)'. Syn.: se dale m. 
2. 'stor o. grov karl / big, strong man'. 

dölja sv.v. 3. döljå' öMor. drla Om. dirlrja Rättv. 
Ga. dirkja Leks. (pres. Mer öOrs. clislrjs Leks.; 
pret. döljå'd 	öMor. drldä Ors. 
Leks.; sup. döl j å ' d4llt öMor. däka Rättv. dikt 
Leks.) d'd'lrja Mal. då'lrja ÖVd.; obef. Älvd. 'hem- 
lighålla, förtiga; undangömma / hide, concear 
(SAOB 1-2); int ir ä wä'rrt du di'ler &mint får mi 
öOrs. <inte är det värt, att du döljer ngt för 
mig'; o hall ä då'lrt 88 lännji ss Leks. <hon höll 
det dolt så länge så'; o skeell less dö'Iri ä-a Mal. 
'hon skulle låtsas dölja det där'; ä vill drlri 
glri'vvgan Tra. 'det (e: snöfallet) brukar dölja de 
hala ställena på vägen'. — Särsk. förb. (ned:) 

sku wi dll-ni'd öOrs. 'det skola vi dölja'. 
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