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labb m.Ia kabb Älvd. labb vVe. sOrs. labb Bju. 
Ga. Nås-Tra. 1. `stor fot / big foot' (SAOB 
labb' 1) Ve. Mal. Syn.: labba, bet. 1. 2. `stor, 
grov hand / large, coarse hand' (SAOB labb' 2) 
allm. Syn.: labba, bet. 2. 8. 'fet, korpulent 
varelse / fat, stout individuar (människa el. 
djur) Ga. Jä. fjt`rlabb Ga. `välfött får'. Jfr 
labba, bet. 3. 

labb n.Ia kabb Älvd. (jfr SAOB labbi) `dålig 
sovplats / poor sleeping quarters'. Jfr labbe. 

labba f. IV a kasbb(a) Soll. lasbba Jä. Mal. 1. ̀ stor 
fot' (V11 We.) Soll. Syn.: labb m., bet. 1. 2. 
'stor hand' (V11) Soll. Syn.: labb, bet. 2. 3. 
'tung, ovig kvinna / heavy, clumsy woman' 
(V11 We.) Jä. Mal. Jfr labb, bet. 3. 

labba sv .v.1. ka`bba Våmh. la`bba, Ors. leibba Jä. 
Mal. (SAOB labba"-""). 1. `gripa med hela 
handen / grip with whole hand' Mal. Syn.: 
grama, bet. 1; krama, bet. 2. 2. `gå tungt och 
klumpigt / walk heavily and clumsily' Jä. Mal. 
Syn.: klumpa. 3. `snöa stora, våta flingor / 
snow with big wet flakes of snow' Våmh. Ors. 
Syn.: lappa, bet. 4; vanta. 4. `hänga och 
slänga / hang and dangla' Ors. Syn.: se b j ällr a, 
bet. 3; lava m. fl. — Särsk. förb. (ned:) tgm eå 
ed kabba-n1' kitä Våmh. 'om det ville komma ned 
litet ordentligt med snö!'; (iväg:) d' du hu lr an 
lab-ivå'g Jä. 'ser du hur han klampar åstad'; 
(å:) 80 ur e kabbår4 Våmh. (Bon.) `se, så det 
snöar med stora flingor!'. — Ssg: la`bbalöda f. 
Jä. 'tjock och lat kvinna / fat and lazy woman' 
(jfr löda f., bet. 6). — Av!.: la'bbandå n. Jä. 
`klafsande, klampande / squelehing, tramping'; 
la'bbu adj. Jä. 'tung, trög, klumpig / heavy, 
sluggish, clumsy'. 

labbe n.III la`bbå Jä. (jfr SAOB labben, under 
labbi) `dåligt kvarter, kyffe / poor sleeping 
quarters'. Jfr labb n. 

labb-Henrik m. la`bbinn,clrik Ors. 1. 'så långt av-
stånd över horisonten som en man är lång / the 
clistance above the horizon that is the same as a 
man's height'; 867i i fel u`ppä jen la`bbinndrika 
enn 'solen är väl uppe en manslängd ännu'. 2. 
sluskig karl / ruff ian, shabby fellow'. 

lack m. lakk Äpp. `ett slags tafattlek, i vilken 
tagaren kallades lack / a kind of tag, where the 
eatcher was oanad lack'. 
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lacka sv.v.l. la`kka vVe. Leks. la`kka Bju. Jä. 
la`kka Mal. 'rinna droppvis, drypa / 
(SAOB lackalv, bet. 1); ä ö så ä la`kkär jtv an 
vVe. 'det är (o: han är så svettig), så det dryper 
av honom'; svä'ttv, la'kkä Jä. svä'tttt laslck Mal. 
`svetten lackar'. Jfr droppa; drypa. Syn.: 
lakan; slaka, bet. 1. 

lad f.II kåå "-,kåd (best. lrå'di, pl. a"dur) vMor. 
Son. låd (pl. ladter) öMor. träd (pl. lredär)vSoll. 
låd (pl. la"dur) Ors.; obef. Älvd. Våmh. Ve. Oro 
(jfr lada f.V och jfr äv. Bergfors, s. 162 samt 
Th. Andersson, Dalmålsformen l'då `lada' hos 
Rietz, i SvLm 1962, s. 108 f.). 1. `för sädesför-
varing och tröskning avs. byggnad / barn used 
for storing grain and threshing' (jfr SAOB 
ladm) allm. Jfr korn-, präst-, tionde-, 
trösk-. Syn.: lada, bet. 1. 2. `för förvaring 
av foder avs. byggnad / building used for 
storing fodder' (se ill.) allm. rg`nlå,'d `lada, pla-
cerad på en åkerren'. Jfr fall-, fähus-, hö-, 
löv-, äng(es)-. Syn.: lada, bet. 2. 

n.Ia 	lä Oro Leks. ,,, /å Bju. Jä. Mal. 
ÖVd. (best. sg. dat. lå'no Oro; best. sg. iää 
Mal.); obef. OvSi. (utom Oro) Rättv. `huvud-
prydnad bestående av ett flertal band och 
bindlar, fästa över huvudet och hängande i 
nacken, el. av en rikt utsmyckad, sydd bindel 
el. diademformig prydnad, buren av brud el. 
brudpiga / headdress consisting of a number of 
ribbons and bindlar, fastened over head and 
hanging down at back of head or a richly de-
eorated diadem-shaped headdress or fillet, 
wom by bride or bridesmaid' (se ill.; SAOB 
lad'; ÖDB IV 41, 94, 105 f. (ill.), 126 f.). Jfr 
ladbrud; brudpigb and. Syn.: brud-, brud-
pig-lad; ladbindel. 

lad" n. kåå Älvd. (Bl. hlaö n. 13) `isbildning på 
det stadium, då issörjan håller på att packa sig 
mot den fasta isen / ice formation at staga when 
broken-ice or slush begins packing itself against 
the solid ice'; trä' fr up wi gra nit' övergången 
från issörja till fast is pågår uppe vid Färjan 
nu'. Jfr grossel, bet. 2, m. fl.; lada" v. 

lada f.V kä"åd Älvd. nVåmh. krda Våmh. (Bon.) 
ka"du nvMor. Ve. Son. lå`da Oro Urdu Rättv. 
läsclu Leks. Dju. Jä. Mal. (best. sg. dat. la'nnä 
Jä.; jfr lad f.) lä'clu -lä‘u Ål keit Bju. Ga.-Nås 
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Äpp. ÖVd.; obef. söMor. Soll. Ors. (jfr pl.-former 
av lad f.; jfr äv. Bergfors, s. 151 f.; 153: utbredn.-
karta, 156 f., 162). 1. 'för sädesförvaring och 
tröskning avs. byggnad' (se ill.; ÖDB I 456;111 36; 
Gruddbo 219 f.; jfr SAOB lada') allm. pre' set-
d4' Älvd. 'den för förvaring av prästens tion-

desäd avsedda ladan'. Jfr dans-, korn-, lill-, 
råg-, stor-, sädes-, tionde-, trösk-, ärt-. 
Syn.: lad f., bet. 1. 2. 'för förvaring av foder 
avs. byggnad' (ÖDB I 264; III 36; jfr SAOB 
lada') allm. (utom Älvd.). Jfr foder-, fä-, 
fähus-, hö-, löv-, slog-, tve-, äng(es)-. 
Syn.: höbod, bet. 1; lad f., bet. 2. 3. (senare 
ssgsled:) 'för förvaring av rostad myrmalm 
avs. byggnad / building used for storing roasted 
bog-ore' Li.; se malm-. 

lada' 	 Ita"åå sv.v. Älvd. nVåmh. 
nvMor. (pret. Irrååå Älvd.) lrå"då Våmh. (Bon.) 
lrerdå vMor. Soll. /etc/å' öMor.; lå"då st.v. (pret. 
löd; sup. le"di) Ors.; lå"do (pres. leder) sv.v. 
Ore la"då (pret. /Pds) vRättv. lä"da ,,,lä"da 
sRättv. lö`da Leks. lä`da Dju. /gct Ga. Flo. läsa 
Mock. lä'clu Jä. Mal. i:4;d 	ÖVd. (jfr Noreen 
Ordl. 110 f.; Bergfors 179, 203) 'transportera in 
i förvaringshus, bärga in (om säd allm.; i vissa 
bygder äv. om  foder) / transport to barn, bring 
in (about graM or fodder)' (SAOB lada'; styr 
dat. el. ack.:) kadå 8å'n Älvd. lå"do sä'de Oro 
<bärga in säden'; wi lö`durn i gä'r Ors. `vi hade 
in säden i går'; vi hålom å lä"dom Rättv. (Bo.) 
`vi hålla på med sädesbärgning'; vi har hä'grun 
ö`lada ärm, Leks. `vi ha havren obärgad ännu'; 
lä`du rii'fin Mal. 'bärga rågen'. — Särsk. förb. 
(från:) ä ni-nt ledi-frö' iksr e'nn vOrs. 'ha ni 
(eg. haven I) ej avslutat sädesbärgningen ännu?'; 
nit a we lådo-/rå' wus Oro 'nu ha vi avslutat sä-
desbärgningen'; (in:) Irådå-i'nn Soll. lad-i'nn Jä. 
`bärga säden'; dem wind ä 811'di ennlEdiga Ors. 
`de ville hava säden bärgad'; vi sa 	fl'r 
å'ffar sRättv. `vi skola köra in fyra hässjor säd'; 
(ned:) Wo-nå 8Cen, Tra. 'bärga säden'. 

ladan sv.v., se I a d (d) 
lada" sv.v.l. Irå"öå Älvd. (jfr lad" n.) 'bildas 
fast is på så sätt, att issörjan packas mot den 
fasta iskanten / form solid ice by broken ice 
being packed against edge of what is already 
solid ice'.—Särsk. förb. (i:) a'u, ur e lrååår-i' 

så i 85' ko'llt Älvd. 'å, hur issörjan övergår i 
fastis nu, då det är så kallt!'; (åter:) e Iräkur-a'tt 
Älvd. 'issörjan förenar sig med den fasta isen 
till ett enhetligt istäcke'. 

lad-ask m.Ib lä'assk Mal. (jfr lad' n.) 'svepask, 
vari bruds eller kranskullas diademformade 

huvudband förvarades / turned box in which 
bride's or bridesmaid's diadem-shaped head-
dress was kept'. 

lad-bindel m. lä'binndil Jä.= 
lad-bläst m.Ia lrråublräst Våmh. (jfr lada' v.) 
'blåsväder, som torkade säden, så att den kunde 
bärgas / windy weather which driecl grain so 
that it could be transported to barn'. Jfr 
ladning; ladväder. Syn.: snes-tork, bet. 1, 
-väder. 

lad-brud f.III lä'brfi Mal. 'brud, som bar lad i 
stället för krona / bride who wore lad instead of 
crown' (ÖDB IV 93, 107). Syn.: se blindbrud. 

ladd n.Iaoböjl. sbst. -Iräå Älvd. ladd Äpp. 
Mal. (jfr ladda' v.; Torp lad' n.). 1. (senare 
ssgsled:) 'förladdning till skott / wadding be-
tween gunpowder and bullet or shot' Älvd. Äpp.; 
se för-. 2. (bildl. i förb. taga ladd:) ä a töj 
la'dd nä Mal. 'hon har blivit havande nu (eg. 
det har tagit ladd nu) / she has become pregnant 
now'. 

ladda f.IVa lådda Ve. lådda Rättv. Mal. Li. 
(SAOB). 1. 'oskodd strumpfot som fotbekläd-
nad / unsoled stocking used as shoe' (ÖDB II 
255) allm. Jfr skid-. Syn.: ludda', bet. 1; 
skosocka, bet. 2; svadda, bet. 1. 2. 'skodd 
strumpfot som fotbeklädnad / soled stocking 
used as shoe' (ÖDB II 256) allm. Syn.: se 
fjässa, bet. 1. 3. 'fetlagd, trög kvinna / fat, 
slow woman' Ve. Li. Syn.: se kvadda; ludda', 
bet. 6; sända f. m. fl. 

lad(d)a' sv.v.1 ,•-• 3. Zrä'åa Våmh. lä`da öMor. Zrä'cla 
Soll. lådda Ors. lådda Rättv. Bju. Jä. la`dda 
Nås Mal. lä (pret. la'dd) Li. 'införa ammunition 
i skjutvapen / bad (gun)' (SAOB lada' 2; 
ladda 2); Irä`å by'8,94 Våmh. 'ladda bössan'. 
Syn.: lädja.— Särsk. förb. (om:) ./n ltähed-a'mm 
by'sn Våmh. 'han laddade bössan på nytt'; ni 
a an ladd-s' mm .98a Jä. 'nu har han laddat om 
bössan'. 

ladda' sv.v.l. lådda Rättv. Mal. (jfr ladda f.) 
`gå långsamt el. klumpigt, traska / walk slowly 
or clumsily, tramp'. Jfr laf f a; ludda', bet. 2. 
— Särsk. förb. (av:) o ladd-å' yvy tjö'Irn Mal. 
'hon traskade i väg över myrmarken'. 

lad(d)ning f.Ib lä'dnivg vVe. là ddniv Nås Mal. 
la`ddnin Jä. `den mängd krut, som är avs. för 
ett skott / the amount of powder needed for 
one shot' (SAOB under ladda v. 2a). Jfr för-. 

lad(d)-stake m. IV kä'statji Våmh. lä`dståkå öMor. 
vVe. là ddstatiii öOrs. là ddstäki Rättv. (Bo.) 
la:deist -åka Bju. la'ddstäkei Flo. la`ddstäks Nås 
lascldstäks Jä. 'laddstock, anv. vid laddning av 
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bössa el. vid bergsprängning / loading stick 
used for loading gun or for blasting rock' (se ill.; 
SAOB; ÖDB II 10); Knnladetåtji öOrs. 'ladd-
stock av järn'. Syn.: laddstock. 

ladd-stock m.Ib lteddetakk Mal. = föreg. (SAOB). 
lad(d)-ten m.Ia kästi€ Älvd. lätä'n öMor. kästän 

Sol!. keddtån Ål lä`täjn ÖVd. = lad (d)st ak e 
(SAOB ladten, laddten; ÖDB II 35, 100). 

lad(d)ten-hyvel m. Id 	te vyul Älvd. 'hyvel, 
medelst vilken man ur bösstocken hyvlade ur 
rännor för bösspipan och laddstaken / plane 
used for planing grooves in gun for barrel and 
loading stick' (se ill.; ÖDB II 99). 

lad-flake m. IV a"acIfk atii,' ••••• edufk atj i' Älvd. 
leduflåtji vOrs. krdåfkaki Rättv. (jfr lada' v.). 
1. 'flak till (arbets)vagn / platform of cart or 
wagon' Älvd. Ors. Rättv. 2. 'tvåhjulig, med 
fasta skalmar och kupigt flak försedd arbets-
vagn / two-wheeled wagon with fixed shafts 
and convex platform' (ÖDB I 432, jfr äv. s. 263) 
Älvd. Rättv. Jfr kärrflake. Syn.: lad-
ning(s)flake; ladred; ladvagn, bet. 1; 
vagn, bet. 1. 

ladning f.Ib Zeä`dnivg Vämh. (Bon.) 1,i'dnivg 
öMor. kedniv Leks. /tent Al länin Ga. lä`dniv 
Jä. lä'deniv Mal. (jfr lada' v.) 'inbärgning av 
säd i lada / transporting of grain to barn'. Jfr 
ladbläst; ladväder. 

ladning(s)-flake m.IV lädnivsfkkje Ore a"d_ 
niv(e)flaiki Rättv. (Bo.) lä`dnivelkäki sRättv. 
<tvåhjulig, med fasta skalmar och kupigt el. 
rakt flak samt hjulhus försedd arbetsvagn' (se 
ill.; ÖDB I 263f., 432). Jfr ladningsvagn. 
Syn.: ladflake, bet. 2; ladred; ladvagn, 
bet. 1. 

ladnings-krok m.Ib 1Cedniv8krök Leks. 'grov 
träkrok, vari det rep löpte, varmed bind-
stången till ett lass fästes / thick wooden hook 
through which rope ran, with which pole 
hokling bad was fastened'. Syn.: rep (s) k r o k; 
vidjekrok. 

ladnings-smul n.Ia tä'dniv8smäir Jä. /å`nivssmiik 
Äpp. <boss, som fallit ur vid inbärgning av säd 
/ chaff which had fallen while bringing in 
harvest' (ÖDB I 442). Jfr ladusmul; smul, 
bet. 1. 

ladnings-vagn m.Id /tednivsvavvsn Leks. ke-
nivevavvän Al 'tvåhjulig, med fasta skalmar, 
rakt flak och sidogrindar försedd arbetsvagn, 
anv. vid inkörning av hö och säd' (se ill.; 
ÖDB I 263). Jfr ladning(s)flake. Syn.: 
hövagn; kärrskrinda; ladvagn, bet. 2. 

ladning-torr adj. I a"dninteirr Rättv. (Bo.) (jfr 

lada' v.) 'så torr att den kan bärgas (om säd 
el. hö) / dry enough to be transported to barn 
(about grain or hay)'. Syn.: innetorr; lad. 
torr, bet. 1. 

lad-red n.Ia leduråd Ors. (jfr lada' v.) -= lad-
ning(s)flake. 

lad-tork m.Ib keclutorrk Älvd. (jfr lada' v.) 
'torrt väder, som möjliggör sädens bärgning / 
dry weather which makes transporting to barn 
possible'; Etn a påse fil' ost ka"åutorrtfin 'man 
bör bärga säden vid första torrväder'. Jfr lad-
blåst, -väder. 

lad-torr adj. I frå"dutiisrr Vånah. lacketåtrr öMor. 
leduttourr Ors. lerdutetrr Rättv. (Bo.) (jfr 
lada' v. och lada f.). 1. =ladningtorr 
(SAOB) allm. 2. (bild.:) <så gammal och ut-
levad, att han (hon) bör få dö / so old and worn 
that he (she) ought to be allowed to die' Vå,mh. 

ladu-backe m.IIIa kedubakke Leks. (Silj.) lä'-
bakka Bju. Jä. kebakka Al keubakka Ga. 1. 
'plan, öppen plats framför en lada / flat, open 
space in front of barn' (SAOB) Ga. Jä. Syn.: 
laduvall, bet. 1. 2. 'tomt, där en lada står el. 
stått / plot where barn sta/ids or stood' Leks. 
Bju. Al Jä. Jfr laduhol. Syn.: laduvall, bet. 2. 

ladu-balk m.Ib ireclubdik Älvd. kedubakk Leks. 
Mal. <avbalkning mellan loge och golv i trösk-
lada / partition between barn and floor of 
threshing barn'. Jfr fjöl, bet. 6. Syn.: ladu-
fjöl; logbalk; lår-bräde, -fjöl. 

ladu-bro LVII ladiebrie öMor. keubrä Tra. 
'avsats av plankor framför dörren till en trösk-
lada / wooden platform in front of door of 
threshing barn' (ÖDB III 252). Jfr ladutelnar. 

ladu-bränd adj. I ledobrännd Ore kt"dubrän(n)d 
Rättv. 'som tagit skada gm självupphettning 
vid lagring (om säd el. foder) / damaged through 
self-combustion during storage (about grain or 
fodder)' (SAOB). 

	

ladu-dörr f.II pl. •••••sg. 	 krdudöräir 
Älvd. ledudeirew Ors. la"docgr Ore lerdudar 
Rättv. kedudär Leks. lä 'dir Bju. kedsr Jä. 
Äpp. lä`dudärär Mal. <dörr till lada / barn door' 
(SAOB); li`.2.21adodör Ore li`selacludärLeks.emåsla-
duckträr Mal. 'mindre dörr till trösklogen, upp-
tagen för dragets skull' (se ill.); (äv. bild.:) 

	

atfekadudöräir ir eepp 	Älvd. 'den stora ladu- 
dörren är öppen nu' (om foderrikedomen på 
högsommaren). Jfr bill., små-, stor-. 

ladu-fjöl f.II kedufjök svMor. = ladubalk. 
ladu-golv n.Ia frå"åugftsv Älvd. Våmh. kedugöv 

nvMor. ledugöv Ors. krdugskv Rättv. ltedugakv 
Leks. leegskv Bju. Flo. Jä. /tegskv,,,kedugslry 
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Mal. läsugulry ÖVd. 1. `utrymme i lada, där 
först otröskad säd och sedan halm upplades till 
förvaring / area of barn where first unthreshed 
grain and then straw was stored' (SAOB; ÖDB 
I 434, III 141). Syn.: golv, bet. 2. 2. 'så stor 
mängd säd som på en gång upplades till förva-
ring i lada / amount of grain which could be 
stored in barn'; lregg lrå"augäsved Älvd. 'lägga 
upp sädesband i ladan'. Syn.: golv, bet. 3; 
lod f., bet. 1. 

ladu-gård m.Ia lä'gålr Leks. <inhägnat område 
utanför fähus / enclosed area outside cowshed' 
(SAOB 1); ä vill va 1-n00y dy`nnja jani lä`gås-
tummta 'det brukar vara mycket dynga här på 
den inhägnade fähustomten'. Syn.: se fägård, 
bet. 1, m. fl. 

ladu-hol m.Ia lå"duhök Rättv. (Bo.) /cl'hYr Jä. 
Äpp. 'jämförelsevis högt belägen mark, på 
vilken lada uppförts / fairly elevated site on 
which barn was built'. Jfr ladubacke. 

ladu-hål 	 öMor. 	Ål Jä. 
1. 'glugg i ladas bakre vägg, försedd med lucka, 
som öppnades vid kastning av säd / opening in 
back wall of barn with hatch which was opened 
when grain was winnowed' (jfr ÖDB I 465 f.) 
Mor. Jä. 2. 'öppning i laduvägg, gm vilken 
halm hämtades till kreaturen i fähuset / opening 
in wall of barn through which straw was col-
lected for cattle in cowshed' Al Jä. 

ladu-kove m. IV ladä'kuvi' öMor. 'inpanelat 
parti av svale till lada / panelled part of svale 
of barn' (se 

ladu-lider n.Ia lä`lir Flo. Nås 'skjul, samman-
byggt med lada (trösklada el. agnlada) / shed 
built on to a barn (threshing barn or husk-
-fodder barn)'. Jfr lucklider. 

ladu-log(e) m.V 	lreäukäs Älvd. nVåmh. 
lrä"dulräu Våmh. (Bon.) ladielögt öMor. la"dulög 
(best. la"dulögan) vVe. la"dulö(å) Ors. la"dulögå 
Oro ledulögs Rättv. (Bo.) lä`dulöga Leks. Al 
lä'löga Bju. Äpp. lå'ulöga Ga. lå`löga Mock. 
Nås lä'lögå Flo. lä`dulöga Mal. lä`ulöe ÖVd. 'ut-
rymme i trösklada, där tröskningen försiggick / 
area in threshing barn where threshing took 
place' (ÖDB III 141; jfr SAOB); at 4 lr .å"åu-
lrtpsinm Våmh. '(ute) på logen'; in o la"dulöam 
Ors. '(inne) på logen'. Syn.: se kornladuloge. 

ladu-lås n.Ia 	öMor. la"dulös sOrs. 'lås 
till ladudörr / lock of barn door' (se ill.; SAOB 
lada' ssgr). 

ladu-rum n.Ia leduröm Rättv. lä'renon Bju. 
'(gott om) utrymme i ladan / (plenty of) room 

in the barn'; 	am då fal ledurömv Rättv. <vi 
ha då gott utrymme i ladan'. 

ladu-räka f.V lrä"äurgla Våmh. ledurela Ors. 
la"doråka Oro 'skovel, anv. vid skottning av 
säd / shovel used for shovelling grain' (ÖDB III 
422). Syn.: log-, sädes-räka. 

ladu-skugga m.IIIa ka"duskugga vMor. 'svamp, 
som växer på mot norr vettande laduvägg 
(anv. i folkmedicinen) / fungus growing on 
north-facing wall of barn (used in folk-medi-
cine)' . 

ladu-skulle m. Illa IrOduskullä nVåmh. (best. 
-skull) `upplagsplats, byggd av över åsarna 
lagda plankor i lada / storage shelf made of 
planks, laid across roof ridges in barn'. 

ladu-skåle m. Illa lä`uskålre Tra. <liten utbygg-
nad till lada / small extension built on to barn'. 
Jfr skåle, bet. 3. 

ladu-smul n.Ia lä'smälr Äpp. 'boss, som fallit ur 
säd som legat i lada / chaff on barn fioor where 
grain had been lying'. Jfr ladnings smul. 

ladu-svala f.V lrä"&usåkå' Älvd. Zrä"öusälra Våmh. 
öMor. lä"dusvälru Rättv. lä`dusvälru 

Ål Jä. Mal. lä`usvalw Ga. 'svalan Hirundo 
rustica' (SAOB). 

ladu-telnar f. Ta pl. kä"äutinner Älvd. 'plattform 
framför dörren till trösklada, bildad av två 
framskjutande, halvkluvna stockändar / plat-
form in front of barn door'. Jfr burstelnar; 
ladubro. 

ladu-torr adj. I, se ladtorr. 
ladu-vall m.Ia leduvall Rättv. 1. 'plan, öppen 
plats framför en lada'. Syn.: ladubacke, 
bet. 1. 2. 'tomt, där en lada står el. har stått'. 
Syn.: ladubacke, bet. 2. 

lad-vagn m.I —n.I ladfivaivyn öMor. kevavvn 
Ål Li'vavv(ä)n Ga. lä`dvaunn Jä. /5/vavvn 
Äpp.; obef. Ors. (jfr lada,' v.). 1. 'tvåhjulig, 
med fasta skalmar och kupigt flak försedd ar-
betsvagn, anv. främst vid inkörning av hö och 
säd' (se ill.; ÖDB I 263, 432) Mor. Jä. Äpp. 
Syn.: ladflake, bet. 2; ladning(s)flake; 
vagn, bet. 1. 2. <tvåhjulig, med fasta skalmar, 
rakt flak och sidogrindar försedd arbetsvagn, 
anv. vid inkörning av hö och säd' (se ill.) Ga. 
Syn.: se ladningsvagn. 

lad-väder n. Id lrå"äåweåeruweber Älvd. 
Irascluwgdär vMor. lret"dåwödär vSoll. la"duwgåer 
öOrs. lCidvådkir Leks. ltevtidär Al lä`vår Ga. 
lä'dvar Jä. (jfr lada' v.) `(lämpligt) bärgnings-
väder / fine weather for tran,sporting of grain 
to barn'. Jfr ladbläst; ladning. 

laffa sv.v.l. &fia Leks. 'larva och gå, traska / 
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Potter about'. Jfr laddan; luffa. — 
la'//a f. Leks. 'kvinna, som larvar omkring / 
woman who potters about'. 

lafsa sv.v.l. la'//sa vVe. ffsa Mal. (SAOB) 'gå 
hasande el. med klafsande skor / shuffle or 
flap along'. 

lag' m.Ic /råg Älvd. Våmh. Soll. råg öMor. vVe. 
Ors. NeSi. Vd. (best. lå'gän Bju. lä'jen, Nås 
la'jjän Jä. ldin Mal.). 1. 'rättsnorm / law' 
(SAOB lag" 1) allm. kägel?, i 86' Älvd. 'lagen 
ger denna föreskrift (eg. är så)'; krsn i, lrå`im 
Våmh. 'lagkunnig (eg. läst i lagen)'; dsm får 
fear ätä lå'g Jä. 'de få väl enligt lagens föreskrift'; 
nå'ti å i`nvgin lå'g Tra. 'nöden har ingen lag'. 
2. 'lagfart, fastebrev / title deeds' Våmh. Li. 
(endast i förb. få lag:) qn ad faj Irå,' g upek å'ö 
Våmh. 'han hade fått lagfart på det'. Syn.: 
fasta', bet. 1. 

agn  m.Ic lråg Älvd. Våmh. Soll. (best. sg. ack. 
Irå'n Älvd. 	Våmh.) låg öMor. vVe. Ors. 
NeSi. Vd. (best. sg. lå'jen öMor. lä' jen Äpp. lä'in 
Mal.). 1. 'avkok, dekokt / decoction' (SAOB 
lag' 1; ÖDB I 292, III 511, 522 f.) allm. djå'v 
clni ?rit åv Zrå,`e Älvd. `giv honom (o: killingen) 
litet dryck!'; ä ligg nid i fä'rrglå jim öOrs. 'det 
ligger (nere) i färgbadet'; u`mmbälrlråg Soll. 
hu`mmsZrlåg svLeks. 'dekokt på humle'; nä' ssilå,g 
Äpp. 'dekokt på nässlor'; ra`vybarkslåg Tra. 
<avkok på rönnbark'. Jfr bränn-nässla f. Jfr 
bark-, brädsel-, en-, enbarrs-, enris-, hägg-, 
jäs-, tj är-, tobaks-. 2. 'vatten, avs. att bilda 
lag / water in which fruit was soaked (to be 
kept fresh)' Jä. slå (kök en) lå'g på bå'rar ss 
steer dsm så 'slå (koka) vatten på bären så hålla 
de sig!'. 3. 'sav / sap' (SAOB lag' 3) Mal. 
bje`rrkläg Mal. elojörksav'. 

lag n.Ic —II lråg I Älvd. Våmh. vMor. öVe. Son. 
(best. lrå'eä Älvd.) låg övr.OvSi. NeSi. Vd. 
(best. /Xjä I Leks. /äjä Nås Äpp. 	II ÖVd.). 
1. (senare ssgsled:) 'läge / position' (jfr SAOB 
lag' 2, 4); jfr bak-. 2. a. (i förb. glatta 
lag (et):) 'hela laget; alla krafter / the whole 
company; all forces' (SAOB lag' 5) Vd.; se 
glatt adj. b. (i förb. med adj. i superl.; SAOB 
lag' 6 a y) allm. i grq'n,nest Irå'g Älvd. 'nästan 
för tunn' (om tråd); i läsvvst lå'g Leks. 'så lång 
som gärna möjligt' (om kjortel); i dra' gäst lå'g 
Mal. 'väl starkt, väl brutalt (eg. i drygaste lag)'; 
du kåm i sä`jnast lrg Tra. 'du kom (mycket) 
sent'. 3. (i förb. taga lag:) `slå väl ut; gå för 
sig, passa / succeed, suit' (SAOB lag" 6 b cc) 
NeSi. Vd. ä tö brå' lå'g nå jä berö`m(m)d o Rättv. 
'det upptogs väl, när jag berömde henne'; ä 

tög int lå'g a'ssint Leks. <det var inte alls till 
lags'; hå' ta-nnt lå'g int Ga. 'detta går inte för 
sig'; ä fikk då ta lå'g vä'r ä virlri Mal. '(jag sade 
honom sanningen) han fick sedan ta upp det, 
hur han (än) ville (eg. det fick då taga lag var 
det ville)'. 4. (i förb. stå vid lag:) a. <bli be-
ståndande, bibehålla sig, hålla / last, be pre-
served, keep' (SAOB lag" 6 b p) allm. ka`lln,, 
bäll då i`nt stå vs lå'g nit Leks. 'kölden kan då 
inte hålla sig nu'; stå ve lå'g Jä. `bestå'; je sksll 
11.4 an vm ä stö ve lå'g Li. 'jag skulle fråga ho-
nom, om överenskommelsen stod fast'. b. stå 
we lå'g Ore `bli befruktad (om ko) / be fertilised 
(about cow)'. 5. (i förb. i lag; efter och till 
lags; SAOB lag" 6 b 8:) 'till pass / satis-
factory' allm. e e-nt i lrå'g a dem vMor. 'det till-
fredsställer dem inte'; ä gö'r int djärå et L'å'gs 
onum Soll. 'det går inte att handla så, att han 
blir tillfredsställd'; dsm få' fur hå' sem ä tå 
lå'gs Nås 'de få väl det som passar dem bäst'; 
va då nå' tä la'kks Jä. `var det något passande, 
dugligt'. 6. (i förb. hov vid lag; jfr SAOB 

7:) hö'v ve lå'g Flo. <förmåga att beräkna, 
(måttfull) uppfattning / ability to calculate, 
judge'. Jfr hov n., bet. 1. 7. (i förb. vid lag; 
SAOB lagni  10 d) 'vid pass, ungefär / about' 
allm. ja 86' wi 	vSoll. ja så' ve lå'g Jä. 'ja, 
ungefär så'. 8. 'sätt att vara, väsen, natur, 
humör / way, disposition, nature' (SAOB lag" 
11) allm. ig jr it 4 Zrå'g (best. dat.) Älvd. 'jag är 
inte på humör el. i (god) kondition'; n ir 4 
skrepplrå§ Älvd. 'han är på skrytsamt humör'; 
sky 	lå'g an hå'r svLeks. 'ett sådant mot- 
bjudande sätt han harr; an hår lit`vutlåjä Leks. 
'han har en sådan natur, att han längtar'; han 
å hå lei'jä Nås 'han har ett sådant sätt'; an a ss 
le'tt lå'g Jä. 'han har så otrevligt sätt'; drå`gon 
lå'g Mal. `(ett) tilldragande sätt'; på fre'ssklCcja 
Li. `(litet berusad och alltså) vid glatt humör'. 
Jfr fot-, gång-, skat-, sug-, åt-. Syn.: se 
dygn, bet. 3. 9. `förmåga att behandla män-
niskor, handlag med folk / ability to manage 
people' (SAOB laga' 11 a p) allm. 4n a giVatt 
'ä'g min fiestk, 4nda pre'sstn, Älvd. 'han har ett 
bra sätt med folk, den där prästen'; an har int 
nä lå'g ma ks`llon svLeks. 'han har inget handlag 
med flickorna'. 10. (om sak el. förhållande; 
SAOB lag" 11 b:) 'karaktär, sätt / character, 
way' Dju. Äpp. Mal. qi`nndäsmässodåg få 
vi'nntärn i å`na lå'g Dju. 'på kyndelsmässo-
dagen får vintern en annan karaktär (3: annat 
väder)'; jasså, va ä ss`vvölrä tå la'ggs Mal. 'jaså, 
förhöll det sig på det sättet?'. 11. (i förb. i lag; 



laga 	 1332 	 laga 

SAOB lag" 13 b; jfr ordb. gå st.v., särsk. 
förb.:) 'tillsammans, gemensamt / together' 
allm. du ak jät-i-lrå'g grö'tv, min iiss Älvd. `du 
skall äta gröt tillsammans med oss'; dem km 
i-kå'g Våmh. (Bon.) `de kommo (flera personer) 
tillsammans'; djerå-i-lå'g Ors. 'göra gemen- 
samhetsarbete'; 	Oro 'sova i samma 
säng'; lamt (filur låg jä i Väg ma-n int Leks. 
'fast jag låg aldrig tillsammans med honom'; 
tjå'n nu i lå'g må' Dju. 'förtjäna litet extra'; 
i låg-må' Mal. 'till, tillsammans med'; ä vakks 
i lå'g me ha'rra å .21i'kkt Li. `det växer tillsam-
mans med stagg och dylikt'. 12. (i förb. över 
lag; SAOB lag"' 14 b cc:) `genomgående / 
consistently' allm. so  bräkum sti'll yvy kå'g 
6a, wå'r r Älvd. `(sämre foder) som vi bruka 
ge alla djuren sedan på våren'. 13. 'grupp av 
personer el. djur, som för visst syfte samman-
förts el. sammanslutit sig / group of people or 
animals who do sthg together' (SAOB lag" 
14 c) allm. ta'u 	Älvd. 'två grupper' (vid 
husförhör); 02, fg`gd i lrå`e i gä'2.2lom Våmh. 
(Bon.) 'han (o: tjuren) följde med i den vallade 
kreaturshopen'; gå lå'je ru'nnt öMor. `gå laget 
runt (om dryckeskärl)'; bru`nnskåg Våmh. '4-6 
grannar, som hjälptes åt att gräva brunn'; 
jtalduslräg svMor. 'grupp av bönder, som ägde 
eldhus och där förvarad fiskenot på en holme i 
Siljan'; ka"paIrskåjä vMor. 'bönderna i kapell-
församlingen Gopshus-Oxberg'; we'lltstuguläg 
Ors. 'grupp av bönder, som gemensamt ägde en 
vältstuga'; lå`plåg Oro 'grupp av personer, 
sysselsatta med insamling av bark'; jg"thölkälläg 
Rättv. (Bo.) <hop av getter (70-80 st.), turvis 
vallade av en getherdkarr; jä`s(s)puslåg 
Rättv. Ga. 'bröllopsfölje' (jfr brudfärd; rad, 
bet. 1; skara; äv. SAOB lag" 14 a); tjö'rlåg 
Rättv. Leks. 'grupp av malm- el. timmerkörare'; 
fö'rmannslåg Leks. (Silj.) 'arbetslag under en 
förmans ledning'; ri'vlåg Bju. 'personer, som ge-
mensamt revo ut en kolmila'; trö`sskarlägMal.` två 
gemensamt arbetande tröskare'. Jfr lek, bet. 6; 
bod-, bröd-, bya-, båt-, fäbod-, grav-, gruv-, 
gässel-, gät-, kagg-, kvarn-, köl-, legokon-, 
löp-, mat-, plog-, präst-, rå-, skall-, skin-
nar-, skomakar-, skrift-, skriftres-, skräd-
dar-, slog-, spinnar-, stäm-, såg-, sälbergs-, 
säter-, tunn-, åt-. 14. <förstånd (på), för-
ståelse (för) / understanding (of)' Älvd. Våmh. 
vMor. du .5-924 lå,'g åyöåå'r `du förstår inte det 
där'; itjä a r)974' Irå,g 4 djIrrå g'åa Våmh. 'inte för-
står du dig på att göra det där'; i å-'t låg-å' 
vMor. lag förstår inte riktigt'. 15. (i förb. vara 

lag åt:) 'fästa sig vid, vara noga (med) / take 
notice of, be particular about' Älvd. Våmh. 
Mor. eå 1-nt lä'g-å' kl-P.13"m Älvd. 'man bör 
inte fästa sig vid el. fästa avseende vid vad 
barn säga el. göra'; wår e kå'g-å' dg'öåa, Våmh. 
'var det där ngt att fästa sig vid?'; e e-nt lrå'g 
ä' nod vMor. `det är inte (så) noga'. 

laga f. V lä`gu Jä. lå`gu Li. 1. 'fyra ändar av 
varpen, vilka vid varpningen lades i samma 
skäl / four threads together of the warp, placed 
in same shed' Li. Syn.: lagnu  f.; lagnau  f. 
2. '(upp)veck på klädesplagg / fold or pleat in 
garment' Jä. lä'gg e lä`gu på' o `lägg (upp) ett 
veck på den (o: byxan)!'. Syn.: lagda; lagnm f. 

laga sv.v.l. ka"gå Älvd. Våmh. ketsgå vMor. 
öVe. Soll. lågå' öMor. lå"gå vVe. Ors. lå"go 
Ore lå"gå Rättv. letga Leks. Al lå`ga Bju. Flo. 
kiga Dju. lå`gu Nås-Mal. låsgo -lå'gå',da`ggo 
ÖVd. (jfr Bergfors 14, 203, 232). 1. 'ombesörja, 
föranstalta / see to, arrange' (SAOB 1) allm. 
kå"gä so e wErå-4'v Älvd. 'laga, så det blir av!'. 
2. 'göra i ordning, ställa till rätta / prepare, put 
right' (SAOB 2; styr dat.) allm. kågå fö'rn 
nvMor. <rätta till den nyplöjda fåran; kågå 
Kaldim Soll. låg je'lln Leks. (Silj.) 'röra om i 
elden' (jfr ÖDB III 291). 3. 'bota / eure' (jfr 
SAOB 2 e; styr dat.) OvSi. ÖVd. skuld å"gå 
krlindjin a 4m Våmh. (Bon.) 'hon skulle bota 
hans hustru'; ho la`ggå gi`ttsm Li. `hon botade 
getter (eg. getterna)'. Syn.: se bota, bet. 1 a. 
4. 'tillreda (om mat) / prepare (of food)' (SAOB 
9) allm. kågå jå"tå Älvd. Irågå må't öVe. 'tillreda 
mat'. Jfr stor-. 5. 'reparera / repair, mend' 
(SAOB 10; styr dat. el. ack.) allm. 'ågå 8101,1'8~ 

skek'sn,l) Våmh. (Bon.) Irå"gå skö'm svMor. 'laga 
skor(na)'; Iregå ne"tum Soll. 'reparera näten'; 
låge tjä'llarlåram Mal. 'laga låren i källaren'; 
laggo su`kkon Tra. <lappa strumporna'; kka`kk-
låge Jä. `laga (skon) på klacken'; tåslägu Jä. 
'laga (skon) på tån'. Jfr lappa, bet. 1. Syn.: 
se hömjau, bet. 2. 6. (i förb. med ord för 
`byxor':) Irå"gå bra`kku(n) vMor. låg bra'kka-,  
låg bi`kksa Rättv. (Bo.) <göra sitt tarv / empty 
bowels'. Syn.: se broka; drita, bet. 1; gagna 
refl.; kacka, bet. 1; kucka, bet. 1; laga refl., 
bet. 2; skita, bet. 1, m. fl. — Refi.: 1. (i förb. 
med adv. el. uttr. för avlägsnande:) Irå"gä åig 
a'ut Älvd. `ge dig i väg ut! / go away, get outr; 
lä"gä dig å'v Ors. lags däg i vå'g Mal. `ge dig i 
väg!'; (emfatiskt äv. utan dyl. adv.:) Irå"gä dig 
Älvd. 'dots?. 2. 'göra sitt tarv' Ors. Dju. Vd. 
an had svått tä lä`g sä Dju. 'han hade det be-
svärligt med avföringen'; lä lå`g Set Jä. `gå och 
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förrätta sitt tarv (eg. låta laga sig)'. Syn.: se 
laga, bet. 6, m. fl. 3. `ha förmåga, reda sig; 
våga / manage; dare' Ve. Mal. du skull rei'd 
lå"gå de å sett dejt na'rfamn mett vVe. `du skulle 
bara (förmå el.) våga dig att sätta dit (el. skriva 
på) mitt namn!'; bala läa jusst rå läsgs så Mal. 
`flickan lär nog finna på råd att reda sig'. — 
Pass.: ki ha fikk-ba' tt skö'ne /5-te lä`gås Flo. `jag 
har skickat bort skorna på lagning'; kvä`Zran 
ska lasggos Tra. `linningarna (eg. kvårdarna) 
skola lagas'. — Särsk. förb. (fram:) Irågå-fr4'mm 
br4`nnd4 Älvd. `maka fram bränderna (i elden)'; 
(i:) 1. 	 jet'lldem Ore `lägg mera ved på 
elden!' (ÖDB III 291). 2. Ita"g-1 si jå"tå Soll. 
`hastigt intaga ett mål mat'; (ihop:) 
bra`nndeim Älvd. `maka ihop eldbränderna'; 
(inunder:) låg-inu'rinda Leks. `maka ihop brän-
derna under grytan'; (om:) 1. ienambigetic)Våmh. 
`reparerad'. 2. lä`gcl-simm Li.`kastrera'. Syn.: se 
gälla', bet. 1; (till:) 1. a. `ombesörja' Rättv. du 
lågar bar tå' så hrda bi fo'r(r)t Rättv. (Bo.) `du 
är så god och ombesörjer, att det där blir gjort'. 
b. iågs-tö' ä Mal. `snygga till det'. 2. `tillreda' 
(om mat; jfr ÖDB III 363) allm. 4 kom int 

isvvgå Älvd. 'hon kan inte tillreda ngt 
(a: ngn ätbar mat)'; e mä'tv, trlägan å'nn Mal. 
`är maten färdig ännu?'. 3. `bereda' (om skinn) 
Mal. lägs-tr dam `bereda dem (o: skinnen)'. 
4. `reparera' Ors. fa'lla 	flrra grivvga 
öOrs. `far reparerade den (o: sågen) flera 
gånger'. 5. (om ödet:) em å vd' ngt`o 2'146 ä't 
am Li. 'om det vore ngn (kvinna) bestämd för 
honom'; (under:) `lägga el. maka ihop bränsle 
under kokkärl' (ÖDB III 291, 526) OvSi. NeSi. 
kågå-lenncle ke`.2.2lom a mig Älvd. 'lägg ved under 
kitteln åt mig!'; läg-u‘nndår. jöVrprugrpta Ål 
`lägga ved under potatisgrytan'; (upp:) `lappa, 
reparera' Våmh. (participssg:) u'pplragåde'sst 
Våmh. (Bon.) `häst, som är så brokig, att han 
ser lappad ut (eg. upplagaclhäst)' ; (up p un d e r:) 
lå'g-pu`nndår Dju. `underhålla elden under kok-
kärl' (ÖDB III 291); (återi:) ig a lrågåä-a'ttri 
su`kklim Älvd. `jag har lappat strumporna 
litet'. 

laga(d)-sjuk adj. lrå"gåsyök Våmh. (Bon.) `öm-
tålig, kinkig (om person) / delieate, fussy (about 
person)'. Jfr grannlaga(d); laggrann, bet. 3. 

laga-lös adj. I, se laglös. 
lagbar adj. I lä`gbar Flo. `som kan repareras / 
which can be mended'. 

lag-bytta f.IVa lä`gbetta Li. (jfr lag" m., bet. 1) 
`ämbar, i vilket sörpfoder gavs åt kreaturen / 
bueket in which prepared fodder was given to 

animals' (jfr ÖDB I 292). Syn.: se brädsel-
butt. 

lagda f.IVa la`ggda Li. 'veck på klädesplagg / 
pleat in garnaent' (Nordlander, Multrå lagda). 
Syn.: laga f., bet. 2; lagnm f• 

lager-bär n. II trä' gebär 	vebår Älvd. lä' gerbår 
Leks. (Silj.) `ormbär, Paris quadrifolia / herb 
Paris'. Syn.: se korsbär; risbär m. fl. — Ssg: 
lä`gerbekbleä1  n. Mock. `blad av ormbär / leaf of 
herb Paris' (anv. bl. a. ss. messmörskrydda; jfr 
ÖDB III 499). 

lag-fara st.v. Ira"gfårå Soll. lä'gfårå Ors. lä`gfära 
Mal. `förfara (med köpebrev etc.), så att hand-
lingen vinner laga kraft / have sthg legally 
ratified' (SAOB 1). — P. pret.: irrgfertn Älvd. 
Zra"gfärin Soll. lä'gfirrj, Jä. lä`gfårin Tra. 1. 
(om person:) `förfaren i lagkunskap versed in 
the law' Tra. 2. (om handling:) `som vunnit 
laga kraft, stämplad / legal, registered' Älvd. 
Soll. Jä. — Av!.: lä'gfart m. Jä. `stämplad 
handling, som vunnit laga kraft / registered 
and legally ratified document'. 

lagg' f.Ib kogg Älvd. Våmh. kcigg vMor. Soll. 
lågg öMor. vVe. lugg Ors. Ore låge .lagg Rättv. 
lagg -,lagg Leks. lagg Bju.-Tra. 1. `skåra i lagg-
kärlsstav, i vilken kärlets botten infogades / 
notch in stave of cask, into which the base of 
the cask was fitted' (se ill.; SAOB lagg' 1; 
ÖDB II 170) allm. ec) ir å'v temmt åv lro'ddjin 
Älvd. `det är brustet utefter laggskåran'. Jfr 
skåra, bet. 1. Syn.: laggan, bet. 1. 2. `kant 
på laggkärl, åstadkommen därigenom, att sta-
varna skjuta ett stycke över bottnen / edge of 
cask or barrel consisting of the enda of the 
staves sticking out beyond the bas& (SAOB 
lagg' 2) allm. an  a gått-su'nnd ti ls'ddjin Ore 
`den (a: bunken) har gått sönder i laggningen'. 
3. laggkärlsstav / stave of cask' Nås. 4. `lagg-
ning(sfog) på härbre, vars tak är byggt i lagg-
teknik / joint of log-cabin, the roof of which is 
built with same technique as for barrels or 
casks' (ÖDB III 131, 146 f.) Ve. Soll. Syn.: 
laggan, bet. 2. 

lagg" f.Ib lagg Ors. lagg Rättv. Mal. Li.; pl. 
leeggeur vVe. 1. `kant av myr el. slåttermark, 
utgörande gräns mot den fastare marken / edge 
of marsh or hayfield bordering on more solid 
ground' (jfr SAOB lagg") allm.; obef. Älvd. 
slö`glagg Rättv. `kant av slåttermark'; misrlagg 
Dju. `kant på myr'. Jfr lagg-dikan, -dike. 2. 
(best. pl.:) läggår vVe. `horisonten / the horizon'; 
å re:sår-t1' se a Weggum `det klarnar (eg. rensar 
till sig) mot horisonten'. Syn.: se blåbergen. 
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lagg" f. Ib lagg Mal. <stekpanna med låg kant, 
anv. att grädda pannkakor i / pancake griddle 
with low edge' (SAOB laggm; jfr ÖDB III 
466 f.). Jfr plätt-. 

lagga sv.v.l. ko`gga Älvd. Våmh. Itägg(a) vMor. 
öVe. Soll. ls`gga Ors. Ore leegga Rättv. (Bo.) 
ls`gga •••••lägga Leks. ltegga Bju. Dju.—Tra. 
lägga Al 'tillverka träkärl (el. tak etc.) medelst 
laggningsteknik / make wooden containers 
with stavas and hoops (or fastan roof to gable-
truss etc. by same technique)' (SAOB lagga'; 
jfr ÖDB II 168 ff.; Gruddbo 345 ff.); lä'rn ä 
ls`gga ini' nöLeks. <näverluren är laggad på 
insidan; lreeggabbuyvk vMor. laggad bunke'. 
Jfr laggtak. — Särsk. förb. (om:) letgg-o'mna e 
bi`tta Rättv. 'sätta nya laggar på en bytta'; 
(å:) tä'tjeö ir 4'Iroggab Älvd. <taket (på härbret) 
är medelst laggning fogat vid röstena'. — Av!.: 
la'ggin adj. Mal. 1. `tillverkad medelst lagg-
ningsteknik / made with stavas and hoops'. 
2. 'kunnig i laggningsteknik / skilled at barrel-
making'. 

laggan n. f.Ia keeggan n. vMor. vSoll. lergä'n f. 
öMor. leeggan n. vVe. 1. <skåra (ränna) i lagg-
kärlsstav, i vilken kärlets botten infogades' 
allm. Syn.: lagg', bet. 1. 2. `laggningsanord-
ning, varigenom härbrestak fästes vid röstena' 
(ÖDB III 147) öMor. vSoll. Jfr laggtak. 
Syn.: lagg', bet. 4. 

laggan-band n.Ia ls'gganbannd Ore (jfr laggan, 
bet. 1) 'nedersta vidjeband på laggkärl / bottom 
hoop of cask'. Syn.: laggb and. 

laggan-bytta f.IVa ls`gganbytta Ore 'bytta till-
verkad i laggteknik / cask made with stavas and 
hoops'. Jfr laggankärl. 

laggan-härbärge n. III leegganärrbrs Rättv. (jfr 
laggan, bet. 2) `(mat)härbre, vars tak var 
byggt i laggteknik / log cabin, the roof of which 
was built by same technique as for making 
barrels'. Syn.: laggatbur; lagghärbärge. 

laggan-kärl n.Ia ls`ggankåreld Ore 'laggkärl / 
wooden container made with stavas and hoops'. 
Jfr lagganbytta. Syn.: kärl, bet. 2; lagg-
kärl. 

laggan-tak n. II lssggantä,k Ore 'tak på uthusbygg-
nad, företrädesvis härbre, medelst laggnings-
anordning fäst vid gavelröstena / roof of out-
house building, fastened to gable truss by same 
technique as for making barrels'. Syn.: lagg-, 
seask-tak. 

laggare m.IIIe lro`gger Älvd. Vtimh. ggär Mor. 
Son. (pl. lräggrär Soll.) leeggär vVe. lssggsr 
sOrs. lä' ggsr Rättv. (Bo.) la`ggar Bju. ÖVd. 

läggär Al lceggarä Jä. 'person, som tillverkade 
laggkärl / cooper' (SAOB; Lev. Liv. Älvd., 
s. 216 ff.). Jfr ristare. Syn.: lagg-bindare, 
-karl; laggkärlsbindare. 

laggar-kniv m.I a Iro`ggeknajv Älvd. lee ggärknäjv 
öMor. <kniv med konkavt blad och två handtag, 
anv. vid täljning av stavar till laggkärl / knife 
with concave blada and two handlas, used for 
cutting stavas for barrels and casks' (se ill.; 
ÖDB II 166). Jfr skav m., etc. Syn.: lagg-
kniv, bet. 1; täljkniv. 

laggar-koja f.IVa lro`ggekåj nÄlvd. `slogbodslik-
nande byggnad av klyvvirke med tak av bakar, 
anv. vid klyvning av laggkärlsvirke och täljning 
av stavar / building of split timber with roof of 
slabs, in which barrel timber was split and 
stavas cut' (ÖDB II 165). Syn.: se kärlve d-
skåle. 

laggar-skåle m. Illa Iro`ggeskiar nvÄlvd. --= föreg. 
(ÖDB II 165). 

laggar-ved m.II Iro`ggewiö nÄlvd. laggvirke / 
wood for barrels or casks'. Syn.: kärl-, 
lagg-ved; laggvirke. 

laggar-yxa f.Ia Iro`ggerökks Älvd. 'yxa, anv. vid 
klyvning av virke till laggkärlsstavar / axe used 
for splitting logs for barrel stavas' (ÖDB II 166). 
Syn.: laggyxa. 

laggat-bur n.Ia Zro'ggabaur Älvd. (jfr lagg', bet. 3) 
<härbre, vars tak var byggt i laggteknik'. 
Syn.: laggan-, lagg-härbärge. 

lagg-band n.Ia leeggbannd vVe. Zräggbannd Soll. 
'nedersta vidjeband på laggkärl' (jfr SAOB). 
Syn.: lagganband. 

lagg-bindare m. Ilie la' ggbindar Ga. laggkärls-
tillverkare'. Syn.: se laggar e. 

lagg-bock m.Ib lrå`ggbukk Son. `täljbänk, vari 
laggkärlsvirket spändes fast då det täljdes / 
bench onto which wood for making barrels was 
fastened when it was being eut into stavas' 
(Gruddbo 345, 349). Syn.: laggbänk; tälj - 
bock, -bänk, -säte. 

lagg-bänk m. Ib Zro`ggb4jvle Älvd. leeggbänvk 
öMor. = föreg. (se ill.; ÖDB II 166). 

lagg-dikan n.Ia läggdikan Li. 'dike, grävt i 
själva kanten av en myr / ditch dug at the very 
edge of marsh'. Jfr lagg', bet. 1. Syn.: lagg-
dike. 

lagg-dike n.Ia leeggdejtj vVe. ls`ggdajtj Ors. = 
föreg. (SAOB; ÖDB I 360). 

laggelse n.Ia Zräggäls Soll. 'tillverkning av lagg-
kärl / making of barrels and casks'. 

lagg-hyvel m.I d —a lee gghivälr vVe. 
lreeggyvyl Son. 'vid laggkärlstillverkning anv. 
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hyvel, medelst vilken stavarnas och bottenbrä-
denas kanter jämnades / plane with which 
edges of barrel-staves and bottom boards were 
evened out' (SAOB; ÖDB II 168; Gruddbo 
346 ff.). Syn.: fog-bock, -bänk; luckur; 
stavur. 

lagg-härbärge n. Id la`ggärrbär Ors. 'härbre, vars 
tak var byggt i laggteknik'. Syn.: laggan-
härbärge; laggatbur. 

lagg-kabbe m. Illa eiggkabb öVe. läggkabb 
vVe. 'huggkubbe, anv. vid laggkärlstillverk-
ning / chopping block used in making of barrels 
and casks' (ÖDB II 166). 

lagg-kagg m.Ib la`ggkagg Nås laggad dricks-
kagge / keg, cask'. 

lagg-karl m.Ia la`ggkår Li. laggare'. Syn.: se 
laggare. 

lagg-klubba f.IVa läggkkubba vVe. 'träklubba, 
anv. vid klyvning av laggvirke / wooden club 
for splitting wood used in barrels or casks' 
(ÖDB II 166). Syn.: handklubba, bet. 1; 
laggvedklubba. 

lagg-kniv m.Ia läggknäjv öMor. lräggknäjv Soll. 
läggicniv Jä. (SAOB). 1. 'kniv med konkavt 
blad och två handtag, anv. vid täljning av 
stavar till laggkärl / cooper's knife' (ÖDB I 
166) allm. Jfr laggskave. Syn.: laggar-, 
täljkniv. 2. 'kniv, med vilken skåror för 
laggen ristades i laggkärlsstav / knife used for 
cutting notches in barrel-staves' (ÖDB I 168) 
Soll. Syn.: ristkniv, bet. 1. 

lagg-kärl n.Ia kosggkrälld Våmh. (Bon.) lägg-
kråld öMor. käggkråld vSoll. läggtjårl 
tjeirl Rättv. la`ggtjårl Leks. Bju. Al Ga. Jä. 
läggkål Mal. 'kärl, hopfogat av laggförsedda 
stavar jämte botten' (SAOB; ÖDB II 163 ff.). 
Syn.: kärl, bet. 2; laggankärl. 

laggkärls-bindare m.IIIc la'ggtjärlabinnclar Ga. 
'person, som tillverkade laggkärl'. Syn.: se 
laggare. 

lagg-lös adj. I ko'ggkös Älvd. lägg188 Flo. (jfr 
lagg', bet. 2) 'som förlorat nedre delen av lagg-
kärlsstaven under kärlets botten / which had 
lost the lower part of stave beyond base of 
cask'; by`tta ä la`ggrda Flo. 'byttan är utan 
laggar (under bottnen)'. 

lag-grann ad.. I kOgr.Inn Älvd. Våmh. a"grann 
vMor. Soll. kä'grannd öVe. lägrannd vVe. 
lä' grann Ors. läsgrann(d) Ore lergrann(d) Rättv. 
läggrann Leks. la`ggrannd Leks. (Silj.) läggrann 
Bju. lä'grann Al lägrann Dju. Li.; obef. Jä. 
1. `nogräknad (om person, i sht ifråga om mat) 
/ particular, fastidious (about person, esp. con- 

ceming food)' (SAOB 2) allm. an  i a"grann i 
rnetim Son. <han är nogräknad ifråga om mat'. 
Syn.: se grannlaga(d); kräden, bet. 1; nos-
grann, bet. 2, m. fl. 2. `som kräver stor nog-
grannhet, kinkig (om sak, handling etc.) / 
demanding meticulousness, difficult (about 
thing, action etc.)' (SAOB 4) Soll. 3. <som har 
ett känsligt humör, ömtålig, kinkig (om person) 
/ touehy, hard to please, fastidious (about per-
son)' Älvd. Soll. Rättv. Syn.: laga(d)sjuk. — 
Ssgr : kegr.lnakuipp Våmh. (Bon.) lägranskuipp 
vVe. m. 'person el. kreatur, som ratar maten / 
person or animal refusing to eat something'; 
lägransläpp Ore krggrans/Wpp Rättv. (Bo.) m. 
1. <person, som är kräsen ifråga om mat / person 
who is fastidious about food' Ore. 2. 'kinkigt, 
grinigt barn /touchy, moaning child' Rättv. (Bo.); 
kä"gretswe'rnm§n m. Älvd. 'sådan sömn, som 
medför kinkigt humör vid uppvaknandet / 
sleep which makes person touchy when he 
wakes up'. 

lagg-skave m. IV läggalcavl' öMor. läggskåvä 
vVe. läggskävi Li. 'skavjärn, anv. vid bear-
betning av trä (särsk. vid laggkärlstillverlming) / 
shaving-iron used in shaving wood (esp. in 
eoopering)'. Jfr laggkniv, bet. 1. Syn.: 
byttskave; skav m., m. fl. 

lagg-skotta f.V käggskittu —läggs/dan Ve. 'verk-
tyg, anv. vid invändig putsning av laggkärl / 
tool used to even out inside of barrel or cask' 
(se ill.; ÖDB II 174). Jfr avskärkniv. Syn.: 
laggskytta; skotta', bet. 5; skottborr; 
skytta, bet. 5. 

lagg-skytta f.V Iro`ggstjytå' svÄlvd. = föreg. 
lagg-stav m.Ia la'ggatäv Mal. ÖVd. 'kupigt trä-
stycke (stav) i laggkärl / barrel-stave'. Syn.: 
stav; stave. 

lagg-sticka f.IVa ko'ggstikk Älvd. 'mätsticka av 
trä, ca. 1 fot lång, anv. vid mätning av virke 
för mindre laggkärl / wooden yardstick 11 feet 
long, used for measuring wood for small barrels 
and casks'. Jfr märksticka. 

lagg-tak n.II Ib ro'ggtäk Älvd. Itäggt.åk Soll. 
la`ggtåk Al Dju. Flo. Mal. 'tak på uthusbygg-
nad, företrädesvis härbre, medelst laggnings-
anordning fäst vid gavelröstena' (se ill.; ÖDB 
III 91, 127, 131, 146 f. med bild; Gruddbo 232). 
Syn.: laggan-, seask-tak. 

lagg-ved m.II 	kosggw116 Älvd. nVånrih. 
kä ggwkl vMor. vSoll. lä ggwid vVe. trä ggvid 
Soll. 19`ggwid Ors. läggva Bju. ltegga Jä. Mal. 
Li. laggkärlsvirke / wood for barrels and casks' 
(SAOB). Syn.: kärl-, laggar-ved; laggvirke. 



laggved-klubba 	 1336 
	 lagnan  

laggved-klubba f.IVa kå'ggwidåkkubb öVe. 'trä-
klubba, anv. vid klyvning av laggvirke'. Syn.: 
hand-, lagg-klubba. 

laggved-såg f.Ic lå`ggwidåsåg vVe. 'sträcksåg 
med träram och smalt blad, anv. vid tillform-
ning av botten till laggkärl / saw with wooden 
frame and narrow blade, used for shaping base 
of barrel or eask' (se ill.; ÖDB II 168). Syn.: 
kringel-, rund-såg. 

lagg-virke n. III lceggvurtjä Flo. 'ämnesved till 
laggkärl / wood for barrets or casks'. Syn.: 
kärl-, laggar-, lagg-ved. 

lagg-yxa f.IVa leeggökkaa vVe. `yxa, anv. vid 
klyvning av virke till laggkärlsstavar'. Syn.: 
laggaryxa. 

lag-hård adj. I a"gård Soll. (jfr SAOB lagra, 
bet. 7) 'lagom härdad (om stål i yxa o. d.) / 
well-tempered (about steel of axe etc.)'. 

lag-klöv f. Ta Ir'å"kköv Våmh. (Bon.) la"klöv öMor. 
la"kköv ,-,1,ä`1cköv vVe. kekköv Soll. la"kläv Ors. 
la`kkköv Leks. Dju. Flo. Jä. lä`kkjiv ...dä'kk5v 
Bju. lcekkkav Mal. (Fr. lagklauf; Torp lag-
klauv) `lättklöv / dew-claw'. Syn.: se bak - 
klöv. 

lag-lös adj. I ka"galrös Älvd. lå"golös Ore lä`glös 
Moek. (jfr Bergfors, s. 53). 1. `vid dåligt humör, 
ur gängorna / bad-tempered, out of sorts' (jfr 
SAOB laglös, lag" 11) Älvd. Ore. 2. `illa-
mående / feeling sick' Ore. Syn.: olagad. 
8. `ouppfostrad, oartig, struntförnäm, viktig / 
bad-rnannered, bumptious' Mock. 

laga' f.Id /a'vvvn Leks. 'sammanfattande be-
nämning på ett antal på en gång utlagda, med 
varandra förenade nät el. långrevar / collective 
name for a number of nets or long lines joined 
together' (jfr SAOB lagn 3; Torp lagn; Fr. 
lögn); nä‘t/avven Leks. `nät, hopfästa i bredd, 
i och för fiske på djupt vatten'; /eivvrövs/avvan 
Leks. `långrevsräcka'. Syn.: lagnaI; lagnnät, 
bet. 2; lägna; räcka', bet. 1. 

laga" f.Icl 	/a'vvvn Leks. /a'vvän Ål Dju. Ga. 
/avvn Nås `sammanfattande benämning på 
fyra trådar, varmed man varpade, och som vid 
varpningen lades i samma skäl (vävnadsterm) / 
collective name for four threads with which warp 
was woven, plaeed in same shed' (weaving term). 
Jfr flöta f.; miss-. Syn.: flyta; lagnan; tala. 

lagun' f.Id /a'vvän Ga. '(plisserings)veck på 
klädesplagg / fold or pleat in garment' (Wenn-
berg, Hels. lagn). Syn.: laga f., bet. 2; lagda. 

lagn' v  f.Ia (endast senare ssgsled:) -/revn Älvd.; 
se sliplagn. 

lagn f. 	a /avvn f. öMor. la (  )n f. -n. Rättv. 

/a'vvsn n. Leks. `tillfälligt uppfört stängsel 
med 2-3 horisontellt liggande stänger / tem-
porary fence with 2-3 horizontal poles' (t. ex. 
omkring hässja, kalvhage el. svedjefall; se ill.); 
ställ-o'pp e la'v(v)n Rättv. `uppföra ett till-
fälligt stängsel'. Syn.: lagning'. 

lagn n.Ia /avvn Ore; obef. Rättv. 1. `stock 
(slana), utgörande del av underlaget till kav. 
lama i kavelbro / log forming part of base 
of tree-trunk causeway'. 2. `stock (slana), ut-
görande del av underlaget i kolmila / log forming 
part of base of charring stack' (ÖDB I 519). 
Syn.: lagnalv; lunn, bet. 2; lunna, bet. 2; 
tvärslag; underlagna; vase. 

lagnai  f.IVa ka`vvn(a) vMor. öVe. Soll. /a`vvna 
vVe. Leks. (Silj.) `sammanfattande benämning 
på ett antal på en gång utlagda, med varandra 
förenade nät, långrevar el. ryssjor' (SAOB under 
lagn, ÖDB I 118, 125); nö'aravvna öVe. neet-
lauvna Leks. (Silj.) ry"silravvn Soll. 'räcka av 
nät el. ryssjor'. Jfr upp-. Syn.: se 	f. 

lagnall  f.IVa kenna Våmh. (Bon.) kasvvna 
vMor. vSoll. /a`vvna öMor. vVe. Ors. Ore Leks. 
/duvna Rättv. Flo. Jä. Mal. `sammanfattande 
benämning på fyra trådar, varmed man var-
pada, och som vid varpningen lades i samma 
skäl' (vävnadsterm). Jfr miss-. Syn.: flyta; 
lagn"; tala. 

lagnam  f.IVa /a'vvna öMor. (jfr lagn 
`avstånd mellan två störpar i ett tillfälligt upp-
fört stängsel / distance between two pairs of 
poles in a temporary fence'. 

lagnalv  f.IVa kevna Våmh. /a‘vvna öOrs. 
/a`vvna Tra. (jfr lagn n.) `stock (slana) som 
underlag / log used as a base' (t. ex. i kolmila; vid 
dragande av båt; vid släpande av väggstockar 
under husbygge). Jfr under-, uppe-. Syn.: 
se lagn n., bet. 2. 

lugna' sv.v.l. e ven, Våmh. (Bon.) /duvna Ga. 
Jä. (jfr lugn' f.). 1. `lägga ut (om nät el. 
långrev) / put out (about not or long line)' 
(SAOB; ÖDB I 78) Våmh. (Bon.). 2. `lägga 
upp nät i ordnade varv, innan det lades ut / 
arrange net in layers before putting it out' 
(ÖDB I 125) Ga. 3. `skrämma fisk mot nät / 
frighten fish into not' (jfr ÖDB I 122) Jä. Jfr 
pulsa. — Särsk. förb. (ut:) Irauv@n-a'ut n'tet 
Våmh. (Bon.) `lägga ut nätet i längder'; lan-fet 
Jä. `lägga ut (notlinor)'. 

lagnan  sv.v.l. /avvän- Dju. /a`vvna Ga. (jfr 
lagnin  f.) 'vecka, rynka, goffrera (t. ex. en 
kjortel) / gather, pleat (e.g. skirt)' (ÖDB IV 
183 f.). — Särsk. förb. (iväg:) /avvän-iveilg 



tagna" 	 1337 
	 lagomt 

Dju. 'släta ut, sträcka ut' (om väv). —P. pret.: 
nr/avvna Ga. `nyveckad / newly pleated'. 

tagna" sv.v.l. /a‘v(v)na Rättv.; /avvän- öMor. 
Bju. /a`vvna Leks. (jfr lagn f. 	'uppföra 
provisorisk hägnad / put up temporary en-
closure' Rättv. Leks.; je a la'v (v)na får hi's(s)tom 
Rättv. (Bo.) 'jag har gjort en tillfällig hästhage 
(eg. lagnat för hästarna)'. — Särsk. förb. (in:) 
i'nn/a,v(v)na Rättv. (om väg:) <inhägnad med 
tillfälligt stängsel'; lavvån-i'nn 	a Bju. 'om- 
giva sädesåkern (eg. säden) med tillfälligt 
stängsel'. 

lagnaw sv.v.l. lra'vvna vMor. /4`vvn4 öOrs.; 
Numn- Våmh. (jfr lagn n.; lagnalv f.) 'lägga 
underlag; lägga el. släpa ngt på underlag / lay 
a base; drag sthg on a base'; i wart 14`3ven mi 
fr4'mm öOrs. 'jag blev tvungen att vid kör-
ningen hjälpa mig fram med underlag av slanor, 
emedan snön tog slut'. — Särsk. förb. (upp:) 
kevfn-u'pp tj'mmbreä Våmh. <med hjälp av 
slanor skjuta upp timret till de övre stock-
varven'; kavvnas-u'pp vMor. `läggas upp på 
tröskladans inre takstänger' (om sädeskärvar). 

lagnav sv.v.1., se langna. 
lagning' f.Ib /Pgniv Rättv. lå'gniv Nås lå'gsniv 

,--,1å`gniv Mal. (SAOB under laga v.) `iord-
ningställande, reparation / repairing, mencling'; 
skö'lågniv Rättv. sköTågniv Mal. `skolagning'; 
vd`glågsniv Mal. <iordningställande av väg'. Jfr 
till-. 

lagning" f.Ib /a‘vvniv Jä. (jfr lagnaI v., bet. 3) 
'skrämmande av fisk i nät / frightening of fish 
into net'. Jfr pulsa v. 

lagningm f.Ib /a`vvniv Leks. 'tillfälligt uppförd 
hägnad / temporary enclosure'. Syn.: lagn 
f. 

lagnings-mån m.Ia lå`gnivsmön Mal. (jfr mån, 
bet. 4) 'hopp el. utsikt att kunna reparera (ngt) / 
hope or prospect of repairing (sthg)'. Syn.: 
botsvån, bet. 2; lagningsvån. 

lagnings-vån f. la lrgnivsvån Ga. lå`gnivstyön 
Jä. Li. föreg. (jfr SAOB lagsvån); skö'når e 
ss klrå'nå ss å e-nnt lå`gnivsvöna 	dsm Jä. 
<skorna äro så dåliga, så det är ingen idé att laga 
dem'. Jfr v ån, bet. 1. 

lagn-kjortel m. Ta /a`vvtintjöti/ Dju. /a`vviintjorrti/ 
Ga. (jfr lagd' f.) 'rynkad, goffrerad kjol / 
gathered skirt'. Syn.: pärs-, rynktad -kj or-
t el. 

lagn-nät n.II 	kevgnne Våmh. (Bon.) 
ka'vvennöt nvMor. là v(v)nåt Rättv. /a`vvänn,åt 
Bju. Ga. /a`vvngt Jä. 1. 'nät, som utsattes i sjö 
el. vattendrag för att senare vittjas, läggnät / 

net put out in lake or watercourse, to be emp-
tied later' (SAOB; 03DB I 117) nvMor. Rättv. 
Bju. Ga. Syn.: lång-, lägg-, sätt-nät. 2. 
'sammanfattande benämning på ett antal på 
en gång utlagda, med varandra förenade nät' 
Våmh. (Bon.). Syn.: se lagn' f. m. fl. 

lagom adj. I ,,,oböjl. å"gum Älvd. nVåmh. 
krgpm Våmh. (Bon.) ka"gum vMor. Soll. 
lagu'mm öMor. legum vVe. —1-å`gum, Ors. lå'gom 
Ore Rättv. Leks. Al Dju. lå`gsm Bju. Ga. Mock. 
lå‘gum Nås Jä. Äpp. öVd. idgom Mal. 1. 
(böjl.:) `lämplig, passande / suitable, fitting' 
(SAOB I 1) allm. eller irå krgtgmer Älvd. <de äro 
lagom långa' (om byxben); däm e lå‘gorns 
väråsrs Rättv. `de (förlovade) passa för varandra'; 
dsmda lå'goma Leks. 'de där lagom stora'; å 
lå`gomt tå äta nu Leks. 'det är tid att äta nu'; 
skö'når e lå`gumä Jä. 'skorna passa'. Jfr o 
Syn.: lagsam, bet. 1; passlig, bet. 1. 2. 
(lagom (t) i förb. med åt:) <rätt åt ngn, väl-
förtjänt / well-deserved' (jfr SAOB I 1 h) allm. 
ja kr gegrat-å'å Älvd. 'ja, (det är) rätt åt (honom, 
henne etc.)'; lå`gsmt å't dit Mock. lå`gum å' dit 
Jä. `(det är) rätt åt dig'; ä va presi'ss lä`gum 
åst-ty, Tra. 'det var alldeles rätt åt henne'. 
Syn.: passlig, bet. 2; tjänlig. 3. (oböjl.:) 
<passande, lämplig(t), rätt / fitting, suitable, 
right' (jfr SAOB I 1) allm. e wå. no .21a' jk sjåspper 
å''6, lregqm så' ja Älvd. 'det var (några) sådana 
där hyndor, det, (är det) berättigat att säga' 
(om två lösaktiga kvinnor); ä va lå.'gom bsrj-å 
spi`nna Leks. <det var tid att börja spinna'. 
Syn.: passlig, bet. 3. 4. (i bisats med pr. el. 
pret. av vara; jfr SAOB I 3:) 'nätt och jämnt / 
just about' Mor. Son. ä varrt så lagu'mm vå' 
öMor. 'det blev nätt och jämnt (lagom, men inte 
heller mera)'; ää 80 ka"gum ö' du a peta-a"ti 
Soll. 'du har ju nätt och jämnt rört vid maten'; 
so krgum vå.' an isnnte Soll. `(det) var (så) nätt 
och jämnt att han hann'. Se äv. lam adj., bet. 2. 

lagom adv. (former, se föreg.). 1. 'så mycket el. 
i så hög grad som det bör vara / just right' 
(SAOB I 1) allm. irssur irå kegum kevger 
Älvd. 'byxbenen äro lagom långa'. Syn.: 
lagomt. 2. (i förb. som lagom; jfr SAOB 
I 3:) 'inte mer än jämnt; (ironiskt äv.) inte alls / 
just about; (ironically) not at all' Våmh. Rättv. 
ja dö' fikk du so lrå"gpm Våmh. (Bon.) 'ja, då 
fick du väl ingenting alls'; jä trär då som lå`gom 
Rättv. 'jag tror bara så mycket jag vill av det, 
du säger'. 

lagomt adv. lagu'mmt öMor. lå‘gumt Ors. lå`gumt 
Jä. (SAOB under lagom) 'lagom, lämpligt, 
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måttligt / just right, suitably, moderately'; o 
såt lå`gumt ls'unt fro ja'lldem vOrs. 'hon satt 
lagom långt från elden'; vrä' k dä lä`gumt dä 
Jä,. 'arbeta måttligt, dur. Syn.: lagom, bet. 1. 

lagsam adj. I lrä'gsamm Älvd. (Lev. Älvdalsm. 
46). 1. 'väl avvägd, lagom (stor) / weil balanced, 
just right'; eä i lrä'gsamm bitä`lnivng fö Kip§ 
<det är (en) väl avvägd betalning för hjälpen'. 
Syn.: lagom, bet. 1. 2. `trevlig att ha sällskap 
med, sympatisk / nice to have to do with, 
pleasant' (jfr Ross) vÄlvd. 

lag-skomakare m.IIIc lä'gssksmmar Mal. `man, 
som lagade skor till husbehov, lappskomakare 
/ man who could mend shoes if necessary'. 

lag-väg nn.II lä`gvåg Li. (i förb. i lagväg:) `i 
fråga om lagen, i lagfrågor / concerning the 
law'; sb'' n, Ms va i'nnte bet i läsgvelg 'hans son var 
inte svarslös (eg. bet) i lagfrågor'. 

lak adj. V lä'ksr Rättv. Leks. (Gotl.Ordb.; Fr. 
lakr, läkr; jfr Torp laak). 1. 'slak (om rem, rep 
etc.) / slack (about strap, ropa etc.)'. Syn.: 
slak, bet. 1. 2. 'svag, slapp (om person) / 
weak, indolent (about person)'; lä'ksr Lä asr(r)beta 
Rättv. `loj i arbete';lä'ksr a`tta Leks. 'trött i 
benen (eg. baktill)'. Jfr lam, bet. 3. Syn.: slak, 
bet. 2. 

laka' sv.v.l. itä"k4 Våmh. lrå"kå vMor. lå"kå Ors. 
läska Leks. (Silj.) leeka Leks. Ål lä`ka Bju. Mock. 
kika Dju. lå`ks Nås-Mal. là kko Li. 1. 'gjuta vat-
ten på; lägga i lake/ soak; put in brine' (SAOB 1) 
OvSi. Mal. ÖVd. lå"kå ba`rrkmf El Ors. <draga besk-
haten ur barkmjölet gm att övergjuta det med 
vatten' (ÖDB III 404). Syn.: draga, bet. 26; 
läcka. 2. 'rengöra (tvättkläder) med het lut, 
byka / soak elothes in hot lye' (SAOB 2) NeSi. 
Vd. läk klrå'der Leks. (Silj.) lä`ks klrå` Mal. 
`byka kläder'. Syn.: böka'', bet. 1. — Särsk. 
förb. (bortur:) 	 Äpp. 'laka ur 
kådan' (ÖDB III 405); bytYläks Jä. bslryläks 
Äpp. 1. 'urlakad' Jä. Äpp. 2. 'uttröttad' Äpp.; 
(ur:) lråkå-g'r Våmh. (Bon.) låkå-i'r öMor. 

Ors. läks-fer Mal. <urlaka'; du 
skull a laks-ä'r fi'sstjam li'kkär Mal. `du skulle 
ha lakat ur fisken bättre'; (utur:) la`kko 	Li. 
'laka ur'. — Av!.: läk n. Leks. Dju. 1. `bykning 
/ washing' Dju. 2. 'tvättkläder i bykkar / 
clothes in washtub' Leks.; Lekni f. Leks. 
'bykning / washing'. 

laka' sv .v .1. kä'kå Älvd. lrå"kå vMor. vSoll. 
lå"ko Ore lkka 	Rättv‘ 'rinna droppvis, 
drypa, sippra fram, lacka / drip, bak' (V11 
lakan; jfr SAOB lackalv; Torp leka, under 
lek); blrfe rkkär ete 636  Älvd. 'blodet sipprar 

fram efter det (o: hugget)'; e ktrkär yr skö`jim 
vMor. 'våt snö dryper från träden i skogen'; ä 
lrkkät genum täitjä vSoll. 'det rann in genom 
taket'; ss swä'ttn, lå'ked Ore `så svetten lackade'; 
ä lirkar å mä Rättv. (Bo.) 'det (el. svetten) 
dryper av mig'. Syn.: se lacka. 

lakan n. Ta f. IV a byrkee n n. Älvd. kketn Våmh. 
kirkån vMor. Soll. lå"kel n Ors. låskon Ore lkkån 
Rättv. lekan -lä`kan Leks. Lä`kan(d) Bju. 

Ga. Jä. lä`ka f. Mock. läskon n. Äpp. Mal. 
lä`kan 	ÖVd. 1. a. 'stycke väv till säng- 
linne / sheet for bed' (SAOB 1) Älvd. NeSi. Vd. 
Jfr blöja, bet. 2; underbreda. b. 'stycke vit 
väv till bordduk / white tableeloth' OvSi. 
lra`flråk4n Våmh. `bordduk av linne'; alråkån 
vMor. 'grövre bordduk av linne'. Syn.: se 
bord (s) duk. e. 'stycke vit väv, avsett för 
olika ändamål (axelkläde etc.) / piece of white 
linen intended for different purposes' (ÖDB IV 
133, 146, 147 f., 155 f., 368 f.; Gruddbo 433) 
allm. e grö`va Leka Mock. 'ett stycke grov linne-
väv'. Jfr brygg-, för-, kasungs-, krus-, 
kyrk-, säng-. 

lak-bröd n.Ia lå"kåbrä Ors. (jfr laken) `bröd 
bakat på köttlake / bread made with brine, 
which had been used for meat'. 

lak-bulle m.IIIa la"kubull Ors. (jfr laka', bet. 1) 
'tjockbulle, bakad av enbart barkmjöl / thiek 
loaf made from barkflour'. Jfr la kmj öl. 

lak-butt m.I a leekbutt sLeks. Ål (jfr laka', bet. 2) 
'bykkar / washtub'. Syn.: lak-kar, -kopp; 
tvätt-bunk, -butt, -kar. 

lak-deg m.Ic lå"kådgg Ors. (jfr laka', bet. 1) 
<deg av barkmjöl / dough made from barkflour'. 

lake' m. IV- III a Zrä"tfi Älvd. M"kåvMor. öVe. Soll. 
latjf'-låkå' öMor. la"tfi Ors. lä"ki Rättv. Leka 
Bju. Ga. idka Ål Leka Dju. Lekä Flo. Leks Nås 
Jä. Mal. la`ttfi -lä`tfi ÖVd. 'fisken Leta vulgaris 
/ burbot' (SAOB laken  1) snösrlåkå vVe. 'liten 
lake'; stä‘nläka Leks. 'liten slemmig fisk'. Jfr 
fisk-, klundhuvud-. 

m.IV 	Iretji Älvd. M"kå vMor. Son. 
öMor. la"tfi Ors. l'a"ki Rättv. lä`ka Leks. Ål 

Leka Bju. Mock. lä`ka Dju. lä`kä Flo. läks 
Nås Jä. Mal. lästji 	ÖVd. 'vätska, i vilken 
kött, fisk, ost etc. förvarades / liquid in whieh 
meat, fish, cheese etc. was kept, brine' (SAOB 
lake" 1; ÖDB I 135); ga`mmbelränstkatfi' Älvd. 
'lake, vari ost förvarades' (Lev. Liv. Älvd. 32); 
blrö`ölråket vMor. bldrlattji Tra. `blodblandad 
lag'; st?Vmmkgslratfir Älvd. strömivslåkå' öMor. 
stre"miuslatfii öOrs. `strömmingslake'; tjö`ttläks 
Mal. 'saltlake på kött'. Jfr fisk-, salt-, sill-. 
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lakej m. Iraka'j Älvd. lakä'j Flo. Jä. lakä'j Mal. 
1. 'livréklädd betjänt; (skämt:) dräng / footman; 
(jokingly:) farmhand' (SAOB 1) Älvd. Flo. Jä. 
an spri'vn sam en lakä'j Flo. 'han ränner som en 
lakej'. 2. 'fjäskig person, fjant / fawning person' 
(SAOB 2) Mal. 3. 'kvick och tjänstvillig person / 
smart, obliging person' Jä. 

laker adj., se lak. 
lak-fiskare m.IIIc lrå"kålisstOr Soll. `person, som 
sysslade med att fiska lake / person fishing for 
burbot'. 

lak-fiske n. III lrå"kåfisstjä vMor. lci"ketfis(s)tja 
Rättv. (Bo.) 1. 'fiskande av lake / fishing for 
burbot' vMor. 2. 'katsa, anv. vid fiskande av 
lake / katsa used in fishing for burbot' (se ill.; 
ÖDB I 92) Rättv. (Bo.). 

lak-fot m.Ia lå,Vcföt Leks. (jfr laka', bet. 2) 
<korssäte, anv. som underlag för bykkaret / 
crossbench used under washtub' (se ill.). 

lak-gryta LIVa, la"kugrita ,,,lå"kågrita Ors. (jfr 
laken) 'gryta full med saltlake / cooking-pot 
full of brine'. 

lak-gröt m.Ia lä`kagråt Mal. (jfr lake') 'gröt, 
tillredd med mjölk och spad av kokt lake / por-
ridge made with milk and stock from boiled 
burbot'. 

lak-kar n.Ia ltekkär Leks. Al Dju. 'bykkar' 
(SAOB). Syn.: se lakbutt. 

lak-kont m.Ia lerkåkunnt Ve. 'korg, avs. att 
bära lake i/ basket used for carrying burbot in'. 

lak-kopp m.Ia lä`kkupp Leks. Bju.= lakkar. 
lak-krok m.Ib lå"kåkrök Ve. lä,`kakrök Äpp. 
1. 'vid fiske av lake anv., mycket grov met- el. 
ståndkrok / very coarse fish-hook, used in 
fishing burbot' (SAOB; ÖDB I 66, 73) Ve. Äpp. 
Jfr kastrev. Syn.: lakkroke. 2. (koll.:) 
'flera krokar för lakfiske, utsatta längs bäckar 
och åar / several hooks, put out in fishing for 
burbot along brooks and rivers' Jä. Jfr lak-
kr ok e. 

lak-kroke m.III a lä`lcalcröka Jä. la'kkokrötje 
ÖVd. = föreg., bet. 1. 

lak-lever f.Ia lä'lcalevatta  Mal. <lever av lake, 
som tillvaratogs och åts med kokt potatis / 
burbot liver, eaten with boiled potatoes' 
(SAOB). Jfr fisklever. 

lak-mjöl n. II lå"kåmjål öOrs. (jfr laka' v., bet. 1) 
`barkmjöl att baka bröd av / barkflour for 
baking bread'. Jfr lakbull e. 

lak-pyrv m.Ia la`kkoperry Li. (jfr Torp purv) 
`bergsimpa, Cottus poecilopus'. Jfr glybba. 
Syn.: klundhuvudlake; sten-bit, -biting. 

lak-runnen adj. lä`lcorann ,,,la`kkoran,n (jfr rutten 

adj.) ÖVd. (jfr laken; jfr SAOB under lak-
rinna b) 'litet skämd (om fisk i otätt fiskkärl) / 
somewhat off (about fish)'. 

lak-ryssja f.IVa lrå"kår#si Soll. 'ryssja, anv. vid 
fångst av lake / fyke-net used in burbot-fishing' 
(SAOB; ÖDB I 101 f.; Gruddbo 319 ff.). Syn.: 
lakstrut. 

lak-skalle m.IIIa Jk4,skoU Älvd. lä'Icaskallä Jä. 
1. 'huvud av lake / head of burbot' allm. 2. 
'enfaldigt pratsam individ / prattler' Älvd. 

lak-spö n.V lä`lcspa Dju. lä'lcaspå Jä. <stör, ut-
görande fäste för ståndkrok och anv. vid fångst 
av lake / rod on which ledger-line was fixed, 
used in burbot-fishing' (ÖDB I 74). 

lak-strut m.Ia låkeistrå't öMor. lä`kasträt Jä. 
= lakryssja. 

lak-vål m.Ia läkvök Ga. lä`lcavålr Jä. 'risvase, 
utlagd i sjö för lake att leka vid (lämplig fångst-
plats) / heap of branches and twigs put out in 
lake for burbot to spawn on (suitable place for 
catching burbot)' (jfr ÖDB 155 f.). Jfr fisk (e) -, 
lek-vål. 

lalla sv .v .1 la'lla Leks. (SAOB lalla') 'arbeta 
utan energi / work without any energy, dawdle'. 
— Särsk. förb. (m e d:)o 	 son barä Leks. 
'hon har bara följt med (i arbetet) utan energi 
och utan eget initiativ'. Jfr dalla, bet. 1; 
dangla, bet. 2; dragna, bet. 4; dralta m. fl. 

lam adj. I lr 4m Älvd. Våmh. läm öMor. vVe. NeSi. 
Vd. (råm Soll. läm 14m Ors. 1. 'som helt el. 
delvis förlorat rörelseförmågan / partially or 
wholly paralysed' (SAOB 2) allm. 2. (n.:) 'som 
höres dåligt, svagt (om ljud) / faint (about 
sound)' (SAOB 3 b) Soll. ä vä so Irä'mt så Ira"gum 
vä ä eisrdäs `det var så svagt, att det nätt och 
jämnt hördes (eg. så lagom var det hördes)'. 
3. 'svag, kraftlös, overksam / weak, faint, passive' 
(SAOB 4) Ors. Jfr lak, bet. 2. 4. 'otillräckligt 
upphettad, ljum (om bakugnshäll) / not hot 
enough (about bakugnshäll)' Dju. ä 81-4't ä 
lä'mahä'll <det tycks som om bakugnshällen ej är 
tillräckligt het (eg. det ser ut, (att) det är ljum 
häll)'. 5. `svag, blek, urlakad (om färg) / pale, 
washed-out (about colour)' öMor. Ve. lä'm 
fä'rrg öMor. 'svag färg'. Jfr blek; bleken, bet. 
1; vit. 6. 'svag, fadd (om smak) / weak, insipid 
(about taste).  Ve. 7. (n. i förb. gå lamt:) ä go 
lä'mt Ve. 'det går sakta, utan fart /it is gitting on 
slowly'. 

lama sv.v.l. läsma Mal. `halta på grund av styv-
het i en led / limp due to stiff joint' (jfr SAOB 
2). 

lamm 	Nmnab m. Våmh. lammb öMor. 
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lampa 

Li. kammb vSoll. lamm n. Bju. Ga. Äpp.; obef. 
Älvd. 'unge av får / lamb' (SAOB). Syn.: 
lamma; lammel; lamming; lammsunge; 
lammunge; lamre; tämmel. 

lamm f.Ia lamm Mal. ÖVd. (pl. lcemmär Mal. 
la`mmer Li.; jfr lamma f.); obef. Äpp. `gång-
järnshängsle med tillhörande beslag / bingo 
with mountings' (se ill.; Fr. lamar f. pl.; Bl. 
löm 1; Torp lam f.). Jfr dörr-. Syn.: se 
gångjärn; lan', bet. 1, m. fl. 

lamma f. IV a la`mma nvMal. = föreg. 
lamma' sv.v.l. Zra`mmb(a) Soll. la‘mmba Ore 

Leks. lasm(m)ba Rättv. Nås Li. lasmma Bju. Jä. 
Mal. la`mma Al. 1. `föda (om får) / giva birth 
to, lamb (of sheep)' (SAOB lamma') allm. 
Jfr kalva, bet. 3; killa, bet. 2. Syn.: lamrai; 
lägga, bet. 4; lättna, bet. 3. 2. 'ge vinst, gå 
bra, lyckas / yield a profit, tum out weil, 
succeed' Jä. 

lamma" sv.v.l. Iremå (pres. Ir4"mär) Älvd. 
Våmh. 'höras eko el. annat klangfullt ljud långt 
bortifrån / echo from afar'; å irå"mär bårrt tä 
bfrrigm Våmh. 'det ljuder bort i bergen'. 
Syn.: ljumla; ljummai; 

lamma"' sv.v.l. la`mma Dju (Fr. Bl. hlamnia) 
<prata larmande, väsnas (om ngt) / talk noisily, 
bawl'. — Ssg: la‘mmtakka f. Dju. <kvinna, som 
pratar och domderar / woman who shouts and 
bawls'. 

lamm-diger adj. V la‘mmbdigär öMor. là mm(b)cli-
gär Ore la`mm(b)cliger Leks. la`mmdigär Dju. 
Ga. Flo. Nås Jä. Mal. la`mm(b)degger Li. 'dräktig 
(om tacka) / pregnant (of ewe)' (SAOB). Syn.: 
ifar; lammstinn. 

lamme m.IIIa la`mmbä öMor. Ore Zra‘mmb(ä) 
Soll. la`m(m)be Rättv. lasmmbe Leks. (Silj.) 
la`mmba Leks. la`mmä Bju. Dju. 'lamm / lamb'. 
Jfr frans-, gimnier-, tysk-, vinter-. Syn.: 
se lamm. 

lammel m.Ia la`mmbil Leks. la`mmil Bju. Al 
(jfr lamming) =föreg. Jfr bram-. 

lamm-hus n. Ta la`mmböjs öMor. 'livmoder hos 
tacka / ewe's womb'. Jfr få!-, kalv-, killing-, 
kripp-hus. Syn.: lammungläger. 

lamming m.Ib /a`mmiv Ga. (jfr lammel) 
lamme. 

lamm-järn n.Ia /a`mmjetan Mal. La`mmjän ÖVd. 
`gångjärnshängsle med tillhörande krok och 
beslag'. Syn.: se gångjärn; lamm f., m. fl. 

lamm-korg m.Ib la`mmkerrg Dju. Ga. Äpp. 
1. 'portativ foderhäck för lamm / portable 
feed-rack for lanabs' (ÖDB I 296, III 305) 
allm. Jfr lammät a. 2. (bildl.:) 'åksläde med 

rygg och sidor i form av spjälstaket / sled with 
slatted back and sides' Ga. 

lamm-krok m.Ib la`mmkrok Mal. ÖVd.; obef. 
Äpp. (jfr lamm f.) 'tapp, på vilken gångjärns-
hylsan hängde / pin on which hinge case hung'. 
Syn.: gångjärns-, lan-krok. 

lamm-rumpa f.IVa la‘mmbrummp vVe. là mm-
rummpa Jä. `svans på lamm / lamb's tall'; 
mu'nn gå såra e lasmmbrummp vVe. mu'v, gå'r 
sem, e la`mmrummpa Jä. 'munnen går (så fort) 
som en lammsvans'. Syn.: tackskat e. 

lamm-stinn adj. I Ira‘mmbstinn vMor. Soll. 
la`mmbetinn öMor. Leks. la`mmstinn Jä.; obef. 
Ors. 'dräktig (om tacka)'. Syn.: if ar; lamm-
diger. 

lamms-unge m. Illa trasmmsuung vSoll. là mme-
unnji Flo. la`mmsunnje Nås 'lamm'. Syn.: se 
lamm m. -'fl.; lamma; lammunge m. fl. 

lamm-tacka LIVa la`mmbtakka öMor. lasm,m(b)-
takk(a) vVe. Ira`mmbtakk Soll. la`mm(b)takka 
Leks. la`mmtakka Mal. (SAOB). 1. `tacka med 
lamm, som diar / ewe with sucking lamb' allm. 
2. <tacka, som betäckts för första gången, men 
ännu ej lammat / ewe which had been covered 
for the first time, but had not yet lambed' 
öMor. 

lamm-ull f.Ia la`mmbull Ors. Ore la`mmull Jä. 
Äpp. 'ull av lamm (som klippes för första 
gången) / wool of lamb (which is clipped for 
the first time)' (SAOB). Syn.: tämmelull. — 
Ssg: 14mmbullfranne nVåmh. Ira`mmbullfranne 
nvMor. n. lammullsbräm på skinnplagg / 
lamb's-wool border or trimming of fur-garment' 
(jfr Rietz 773 a; ÖDB IV 57). Jfr frans, bet. 2. 

lamm-unge ni. Illa .4`mbegvvg(ä) Våmh. lra`mmb-
uvug(ä) öVe. Ore Zra‘mmbuvvg vSoll. lambu'vvg 
öMor. la‘m(m)buvve Rättv. la`mmunnji Ga. 
Mock. la`mmunnje Jä. Äpp. la`mmunnji Mal. 
la`mmonndje Li. 'lamm' (SAOB). Jfr bram-, 
frans-, hadn-. Syn.: se lamm m. 
lamma; lammsunge m. fl. 

lammung-läger n. Id ia`mmuviögeitt  Mal. 'livmoder 
hos tacka / ewe's womb'. Syn.: lammhus. 

lamm-äta f.V la`mmilltu Rättv. <foderhäck, an-
ordnad invid tackkättens ena vägg / fodder-
rack placed against one side of ewe's pen' 
(ÖDB I 295). Syn.: söd-, tack-äta. 

lamna sv.v.l. (endast i särsk. förb.; jfr We. 
lamna; av:) lärnen-a' Rättv. Leks. <bli lam / 
be paralysed'; å'lä,mna Rättv. 'förlamad / para-
lysed'; (bort:) bå'r(r)tlämna part. pret. Rättv. 
'förlamad'. 

lampa f.IVa 14mmpa Älvd. Våmh. la‘mmpa 
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öMor. Ors. Leks. Ål Ira'nunpa öVe. Soll. /a`nampa 
Bju. Nås-Tra. lysapparat, bestående av be-
hållare för olja samt veke / lamp consisting of 
oil container and wick' (SAOB); kirpärlAynmpa 
Våmh. `lampa av koppar'; li'.2.2lammpa Ors. 
'liten, hemgjord fotogenlampa av flaska el. 
bläckhorn'; fä' jslammpa Leks. (Silj.) 

/jp. 

lammpa Äpp. 'liten oljelampa, anv. i fähuset'. 
Jfr bleck-, fis-, flask-, flax-, flux-, pester-. 

lamp-flaska f.IVa la'mmpflrassk(a) Ve. <hem-
gjord fotogenlampa, bestående av en flaska 
fotogen med en veke dragen genom korken / 
home-made paraffin-lamp, consisting of a 
bottle of paraffin with a wick pulled through 
cork'. 

lamp-olja f.IVa 14mmpölk(a) Älvd. Irasmmpålri 
Soll. lysolja, fotogen / lamp oil, paraffin, 
kerosene'; e ku'ffted 2r.I'mmpökaf Älvd. 'det luk-
tade fotogen (eg. lampoljan)'. 

lamp-skrolla f.IVa lra'mnipskråll Soll. 'veke- och 
glashållare till fotogenlampa / holder for wick 
and chimney of paraffin lamp'. 

lamrai sv.v.l. l4‘mmbra öOrs. (jfr lamre) 'föda 
(om tacka)'. Syn.: lamma', bet. 1; lägga, 
bet. 2. 

lamran  sv.v.l. la'runtra Leks. (jfr lammam) 
'sladdra / chatter'. — Avi.: la'mmer m. Leks. 
`sladdrande man / chattering man'; la'mrnsr n. 
Leks. 1. 'sladder/ chatter'. 2. 'sladdrande person! 
chatterbox'; la‘mmra f. Leks. 'sladdrande 
kvinna / chattering woman'; la`mmrug adj. 
Leks. 'sladderaktig / gossipy, tattling'. 

lamm m.IIIb ka‘mmber vMor. lasnamber 
ber Ors. (best. sg. dat. lasmmbram vOrs.) 'lamm'. 
Jfr frans-. Syn.: se lamm 

f. 	n.II /r4n f. Älvd. Våmh. (pl. 4  'när 
Älvd. kfnei Våmh.) /rän (pl. ktrnevr) vMor. Soll. 
lån (pl. länå'r) öMor. lån n. (pl. /enär -lendr) 
vVe. kån ,,,lrån n. (pl. enär) öVe. kån n. (pl. 
kä"när) vSoll. lån -l4n f. (pl. le när ,,,låsnsr) 
Ors. lån (pl. lenär) Ore lån (best. lä'nä, pl. 
lå"nsr) Rättv. lån (pl. kensr) nöLeks. lån (pl. 
kintir) Dju. (jfr Bergfors s. 36f., 40). 1. 
`gångjärnshängsle med tillhörande beslag / 
hinge(butt) with mountings' (se ill.; jfr SAOB 
lan') allm. i".9u krilni a gaj-su'nnd nvMor. klet 
här gångjärnsbeslaget har gått sönder'. Jfr 
dörr-, bet. 1. Syn.: se lamm f. 2. (pl.:) 
'gångjärn, i regel bestående av krok och hängsle, 
båda av järn / hinge, usually consisting of hook 
and butt, both of iron' (se ill.) allm. tregglrånä 
nvMor. `av vidjor förfärdigat gångjärn / hinge 
made of withes' (eg. tr älg -, bl. a. på lövlada)';  

ga‘mmbulkullänär sOrs. 'enkla »gångjärn» av läder 
till dassdörr (eg. gammelkull-lanar)'. Jfr gång-. 
Syn.: langång. 3. (best. pl.:) `käkleden / the 
jaw-joint' allm. i a så'rt at i ka"num vSoll. `jag 
har ont i käkleden'; gåpå-Yr 2.a"num Soll. 
gap(a)-2'r läsnom Dju. ga"på tjä'f(f)tr,ir lä"nom 
Rättv. `gapa (gäspa) munnen ur led'. Syn.: 
lanei. 

lan" n. II lån Flo. <ett av de grova bräden, var-
med dörröppning till hölada igenstängdes / one 
of the thick boards with which the door opening 
of the barn was closed' (jfr CIDB III 150-152, 
med bild). Jfr dörr-, bet. 2; stock-. Syn.: se 
dörrlan, bet. 2. 

lana f.IVa /ä`na Bju. 'smäcker stock, grov stör, 
slana / slender log, thick pole'. Syn.: lunn, 
bet. 1; lunna, bet. 1; slana, bet. 1. 

lan-bro f.VIIa lå`nsbrit Mal. länobrii öVd. (jfr 
lanem, bet. 2) '(golv i) trappavsats framför 
förstukvist / floor of landing in front of front 
door'. Jfr bro, bet. 2. 

lan-bur m.Ia länsbilä Mal. 'inbyggd förstugu-
kvist / enclosed porch'. Syn.: brokur (e); 
förstöv(s)kur. 

lan-bänk m.I b lå‘nobävyk Li. (jfr lanem, bet. 2) 
'fast bänk i förstuga / bench, fixad in porch'. 

land n.Ia tr4nnd Älvd. Våmh. lrannd vMor. öVe. 
Soll. lannd öMor. vVe. Ore Bju.-Flo. Jä. Mal. 
öVd. lannd lnnd Ors. lan(n)d Rättv. Leks. 
Nås. 1. 'odlat stycke jord, åker / piece of 
cultivated soil, field' (SAOB 1 a cc) allm. lä'jn-
lannd Ore linåker'. Jfr j o r dp är o n-, j o r d-
äppel-, kål-, pär(on)-, rot-, rov-, råg-, 
svin-, tramp-. 2. <ägoområde; ägolott / area, 
piece of land in s.o.'s possession' (SAOB 1 a (3) 
allm. 4 g'sr tr.l'nnde (obest. sg. dat.) Älvd. <på 
våra ägor'; ä vå'rrt la'nncl Leks. 'det är vår 
mark'; sko`kkslannd Ga. 'skogslott'. Jfr slog-, 
uppgärds-. 3. (senare ssgsled:) 'landområde 
av viss storlek / piece of land of certain size' 
(SAOB 1 b) allm. skri`nndlannd vOrs. `slåtter-
mark på inägojord, producerande en skrinda 
hö'. Jfr band-, hö-, kann-, kapp-, snes-, 
tjog-, tjäg-, tunn-, öres-. 4. 'landområde 
(mark), betraktat med hänsyn till dess beskaf-
fenhet / piece of land considered with regard to 
its type' (SAOB 1 c) allm. ed i .21a'jkt 161'nnd 
jå'r Älvd. 'det är sådan mark (terräng) här'; 
la'nndä ä då kvet'r last skö'jsn ä å'huggin svLeks. 
`(själva) marken är då kvar, fastän skogen är 
borthuggen'; ä e ä ()Vävar/tt la'nnd da Tra. <det 
är (en) kuperad terräng där'; gft'slreincl Älvd. 
<bördig jord (eg. godland)'; svi"clulr.Innd Älvd. 
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`svedjeland'; trju`sskkannti Älvd. 'mark be-
vuxen med vattenklöver (tröska)'; to'rrk-
kanncl Våmh. (Bon.) 'mark, där höet torkade 
till före hässjning'; mö'rlannd vOrs. `myrmark'; 
li`nnbäslannd Bju. <trakt, där det är gott om 
lingon (lingbär)'; ta'rrlannd Ål 'mark med torr 
jordmån'; grä,'slannd Li. 'område med riklig 
gräsväxt'. Jfr björn-, brind-, doss-, efter-, 
fågel-, mot-, odlings-, slät-, sump-, svad-, 
toss-, åt-, älg-. Syn.: landskap; landled, 
bet. 1; landläger; led f., bet. 4; lända, bet. 1. 
5. 'visst geografiskt område / certain geograph-
ical area' (jfr SAOB 3 h:) a. 'viss del av en 
socken / certain part of a parish' Våmh. dm 
i fr4 up i ka`nndi 'de äro från socknens nordliga 
del (eg. från uppe i landet)'. b. 'landskap el. 
annat större geografiskt område / province or 
other large geographical area' allm. norä i 
ka'nnde Älvd. nård i la'nndä vVe. nård i Zra`nndi 
Soll. nåk la'n(n)dom Rättv. nö'k i la'nnd Mal. 
<i landskapen norr om Hälsingland'; je keling 
frQ nord i lasnndi öOrs. 'en (gift) kvinna från 
Norrland'; ni') 4 ka'nndeä Älvd. öjt å la'nndä 
öMor. sud i la'nnd vVe. ut å ka'nndä Soll. ajt o 
la'nnd vOrs. 'till trakterna söder om övre Da-
larna'; west i la'nnd vVe. 'till Värmland'; 
itt'yvär in i la'nndä Flo. 'längre in i landet (åt 
Värmlandshållet)'; in i la'nnd vVe. in i la'nnd 
öOrs. in e la'nndä Ore 'till Hälsingland'; in i 
la`nndi Rättv. 'i Hälsingland'; ve ni sust 
lasnnda Li. 'vi voro i Öster-Dalarna el. Hälsing-
land (eg. öst i landet)'; ä ska vå liksam ut i 
lasnndam Li. 'det lär vara (liksom) söderut i 
landet (eg. ut i länderna)'. Jfr Rumbo-. c. 
'bygderna utanför Dalarna; vida världen / the 
country outside Dalarna; the outside world' 
allm. an  grdes i ka'nndum Älvd. 'han är på 
resa utanför Dalarna (eg. han färdas i länderna)'; 
dem a ge‘nndji iri la`nnde vOrs. 'de ha gått runt 
omkring i landet'; an e båt i la'n(n)dom 1 å bår 
bra`kka ti ha'n(n)dom Rättv. (Bo.) 'han är ute i 
vida världen (eg. borta i länderna) / och bär 
byxorna i handen (eg. i händerna)' (om tiggar-
gosse); ä å sa myttjy fs' kkk, sam a re'sst ut ila'nndä 
Mal. 'det är så mycket folk, som har rest söderut 
i landet, ut i vida världen'. 6. 'fast mark / solid 
ground' (i motsats mot vatten el. myr; SAOB 
6 c) allm. me k4`nyam et ka'nnds Älvd. 'när vi 
kommo iland (eg. efter lands)'; 4n, kummb in 4 
Zr4'nnd Älvd. 'han kommer in på fast mark' (om 
en älg på en myr); wi skum rö bart i la'nnd öOrs. 
'vi skola ro iland'; tå la'nnds Ors. 'till lands'; i 
kamm frå em 4 ka`nndi 4 radd ut 4 å'ni Soll. 'jag 

kom från fasta landet (dvs. Sollerön) och rodde 
ut till ön'; han add vå'r lanut inåt la'nndä Tra. 
'han hade varit långt upp på fasta landet'. Jfr 
rufs-. 7. a. 'strand / shore' (jfr SAOB 6 c (3) 
allm. autmin ka'nndg Älvd. frammin ka`nndi 
nvMor. <utefter (eg. utmed resp. framinedX 
stranden'; fenne bkis-å'y a ka'nndaim Älvd. `(den 
slagna) fräknen fördes av blåsten mot strän-
derna'; däm sprävy ätsr la`nndi Rättv. <de (o: 
vattenödlorna) sprungo längs (eg. efter) stran-
den'; ä e ssm tå två' utmä la'nndamä Jä. 'det är 
som att tvätta vid (utmed) stränderna'; dö`f-
kannd vMor. 'dyig strand'; fesnnkannd nvMor. 
'strand, bevuxen med fräken'; sä'vkannd nvMor. 
'strand, bevuxen med vass'; ä'kvlannd Flo. 
ä'kvlannd Äpp. älannd Tra. 'älvstrand'. Jfr 
sjö-, tjärn-. b. (senare ssgsled:) <landnings-
plats för båt / landing-place for boat' Ors.; se 
båt-. 8. (i förb. taga land; SAOB 6 d y:) 
'sluta, ta vägen / end, go'; werrt ed ö'å sku 
ta-ka'nnd, um o'llär ed fö` sö' Våmh. <vart skulle 
det ta vägen, om alla betedde sig så?'. Syn.: 
landa, bet. 2. 9. (i förb. land och strand:) 
`överallt; vad som helst / all over the place; 
anything'; rttad ar i fr min ka'nnd o stra'nnd 
Våmh. (Bon.) 'det här (o: hårarbetsverktygen) 
har jag färdats med överallt'; i e 88 hu'vvru sa i 
ksnn jät-s'pp bå la'nnd a stra'nnd Mal. ̀ jag är så 
hungrig, så jag kunde äta upp vad som helst'. 

landa sv.v.l. ka`nnd Soll. la`nnda Bju. Flo. Mal. 
la`nnda Nås Äpp. 1. 'lägga i land, lägga till / 
land' (SAOB II 1 a) allm. 2. (bild.:) 'avlöpa, 
sluta / end' (jfr SAOB II 1 d Soll. Äpp. i aka 
sjå' nå lamt, var eta Zra'nn,där Soll. 'jag skall se 
nu först, hur det där avlöper'; hd får då la'nnda 
väl? hd 	Äpp. 'det får (då) avlöpa el. gå hur 
som helst (eg. var det vill)'. Syn.: taga land, 
se land, bet. 8. 

land-arva f. ka`nndarrva (: oapokoperat!) Älvd. 
la`nndarrva vOrs. (jfr Wennberg, Hela. lann-
ärf va; Fr. Hertzberg arf a f.) 'kvinnlig uni-
versalarvinge / solo heiress'. Syn.: gods -kulla, 
-piga. 

land-bonde m. VI la`mmbonndä Ors. lasnnd-
bonndä Ore Flo. Jä. 1. 'arrendator / tenant 
farmer' Ors. Flo. Jä. 2. 'mindre parti av åker, 
vilket råkat bli °besått / small part of field 
which happened not to have been sown' Ore 
(ÖDB I 400). Syn.: se barfläck, bet. 2; 
hundfläck m. fl. 

landbo-redskap m. J a ka‘mmbure'sskap vMor. 
a"mmbure' sskap Soll.la' mmbureskap Ors. la' mm-

borä' skap Ål la`nnboröskap Ga. la`nnborelsskap 
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Flo. `underhaltigt redskapsbestånd / inferior 
set of implements' (jfr V11 landborede). Syn.: 
se bodredskap. 

land-bulle m.IIIa 114`nndbull Våmh. (jfr land, 
bet. 5 b) 'bulle, som från resa medfördes för att 
glädja de hemmavarande / bun brought home 
from journey to give to those at home' (Lev. 
Våmhusfj. 161). 

land-bälg m.Ic Ir4`nndbög Våmh. (jfr land, bet. 
5 b) 'särsk. stor skinnsäck, anv. på resor / espe-
cially big leather bag used on journeys'. Syn.: 
se färdbälg; storbälg m. fl. 

land-draga st.v.  . la`nnddrö Leks. (jfr land, bet. 
7 a) 'draga not från stranden / drag seine from 
shore' (jfr ÖDB I 68). Jfr draga, bet. 5; land-
meta. 

land-får f.II -'la la`nnelför öMor. lasnncifiir Bju. 
Jä. `fåra, som plöjdes närmast åkerrenen, sedan 
åkem i övrigt plöjts / furrow ploughed nearest 
edge of field after rest of field had been ploughed' 
(SAOB). 

land-fäste n. III ka`nndfeest nvMor. la‘nndiesstå 
vOrs. la'nndfässtå Jä. la'nn(d)fässt Mal. 'före-
mål, anv. att därvid fastgöra ngt vid land / 
object used to fasten sthg to shore' (se ill.; 
SAOB 2; ÖDB I 123, 125, III 268). 

land-gång m.Ib lanndgå'vvg öMor. ka`nndgåvvg 
Soll. la`nngåvv Ga. la`nn(d)geivv Jä. 1. 'plats, 
lämpad för landning med båt / place suitable 
for landing boat' (SAOB 1) öMor. Soll. Jä. 
Syn.: lända, bet. 2. 2. 'brygga, som utgör 
fiskeanordnings förbindelse med land / bridge 
connecting fishing device to shore' (ÖDB I 84, 
jfr SAOB 4) allm. 

land-harva sv.v.l. la'nndarrva vOrs. (jfr land, 
bet. 1) 'harva ett sista varv utefter åkerrenen / 
harrow along edge of field one last lap'. Syn.: 
fålla, bet. 3. 

land-havre m.IIIb 4-4'nncla,gå'r Älvd. Våmh. 
ka`nndågår vMor. la'nndagå'r -lainndö'går öMor. 
là nndögår sOrs. la'n(n)dhögrs Rättv. (Bo.) 
la`nndhögra Ål la'nndhavvrti Äpp. lainndhavvra 
Mal. la`nndhöver öVd. 'flyghavre, Avena fatua' 
(SAOB). Syn.: se klenhavre. 

land-is m.Ia ,Ir4`nnclajs Älvd. la`nndajs sOrs. 
là n(n)die Rättv. la`nndis Jä. Li. (jfr land, bet. 
7) 'is (i sjö el. vattendrag) närmast stranden / 
ice nearest shore' (jfr SAOB 2); la`nndaj.T for 
nordö'ver sOrs. 'isen lossnade vid stranden och 
flöt norrut'; lasnndien lustt at a Van Li. 'isen vid 
stranden sluttade ut mot edan'. 

land-karl m.Ia lr4`nnclkall Våmh. (jfr land, bet. 
5 b) 'person (man el. kvinna), som väntas hem 
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el. kommer hem från resa / person (man or 
woman) who is expected home from journey'; 
a int Ir4`nndkalln kfm-a'tt mo-Char den här re-
sande mannen (kvinnan) kommit tillbaka nu?'. 
Jfr landkulla. 

land-kulla f.IV a N'nndkulla Våmh. (Bon.) 
'kvinna, som har kommit hem från resa / woman 
who has return.ed from journey'. Jfr landkarl. 

land-lass n. la la`nndlaes öMor. N`nndk.9,88 Soll. 
(jfr land, bet. 5 b) 'lass av laggkärl, avs. att 
försäljas i främmande bygder / bad of barrels, 
intended for sale in other areas'. 

land-led f.Ia la'nnlä Bju. la`nndlöd Dju. 1. 
'landområde (mark), betraktat med hänsyn till 
dess beskaffenhet; jordmån' allm. i tskka 
sti`gga la`nndlöd Dju. 'en sådan besvärlig ter-
räng'; ä berö' mittji på hur la`nndlöda å Dju. 
'det beror mycket på hur jordmånen är'. Syn.: 
se land, bet. 4; landläger. 2. 'väglag / state 
of the road' Dju. å va-vt tukka la`nndlöd 88 ja 
alapp di't 'det var inte sådant väglag så (att) 
jag kunde slippa fram dit'. 

landligt adj. I lra`nndki Soll. (jfr landa) 'lätt att 
landa med båt / easy to land on with boat'. 

land-lysa sv.v.3. 1.5.`nndlgea Mal. la`nndlisa Tra. 
'landsförvisa / exile' (Aasen); hann km vi'da 
add volt la`nndlysst Mal. 'han kunde nästan ha 
blivit landsförvisad'. — Pass.: an 8k811 la'nndli-
ses Tra. 'han borde landsförvisas'. 

land-läger n. Id lasnndlågår Flo. (jfr Fr. lan dl og 
n.) 'mark betraktad med hänsyn till dess beskaf-
fenhet, jordmån'; tsrrt la`nndlägår 'torr jord-
mån'. Syn.: se land, bet. 4; landl ed, bet. 1. 

land-lös adj. I lasnndlås öMor. vVe. Oro ka`nnclköe 
Soll. la`nn,d138 Ors. la`n(n)dlas Rättv. Leks. 
Äpp. la`nnlös Bju. la`nndlös Dju. Jä. Mal. 
la'nndlsus öVd. 'icke landfast (om is); isfri vid 
stränderna (om sjö) / not connected to land (of 
ice); ice-free near the shore (of lake)'; fön ä 
la`nndlös Dju. Jä. 'sjön är fri från is vid strän-
derna'; (äv. med det-subj.:) å e la`nncilöset Mal. 
'isen är överallt lösryckt från stränderna'. 

land-meta sv.  .v.l. 1r4`nndrnfeta Älvd. Våmh. 
ka`nndngta vMor. là nndmäta Ors. Ore la`nnrata 
Flo. la'nndlnöta Jä. 'fiska med spö från stran-
den / angle from shore' (SAOB; ÖDB I 68). Jfr 
landdraga. 

land-märke n.III 4.4`nndmerrtj Älvd. lasnnclmärtjå 
Ors. la`nndmeirrtje Leks. (Silj.) la`nndmarrgå Jä. 
'föremål på stranden (träd, större sten etc.), anv. 
av fiskare vid orientering på sjön / object, land-
mark, used by fishermen on lake' (SAOB 
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landmärke'; jfr Helge Lindberg i Från Bonäs 
Bygdegård 1979 (1980), s. 65). 

land-pika sv.v.l. la`nnpika Dju. 'gå till fots på 
en längre färd, gå landsvägen / go on a long 
journey on foot'. 

land-rök na.Ib ka`nndråk Älvd. lann,drå'k öMor. 
là nnciråk Ors. Ore la`rindr5k Ga. Mal. la`nnrök 
Flo. la`nnclräjk Li. 'solrök / heat haze' (SAOB). 
Syn.: solrök. — Av!.: ka`nndråtjut adj. n. 
vMor. 'fullt av solrök / full of heat haze'. 

lands-herren m. Illa best. lra'nndserm Älvd. 
Ira'n,ndseirrn Våmh. ka'nndserrn, Soll. la`nnds-
errn Ors. 'landshövdingen / the county governor' 
(SAOB 1). Syn.: landshövding. 

lands-hövding m.I b la'nnshövdivv Leks. = föreg. 
land-sida f.IVa N'nndsajö Älvd. ka`nndsaga—

ka`nndsäida vMor. là nndsajda Ors. la`nnsia Flo. 
la`nndsida Jä. la`nndsla Mal. 'plan del av en 
plog, som under plöjningen gled mot den oplöjda 
marken / flat part of a plough which dragged 
along unploughed ground' (SAOB 2). Syn.: 
landskoning; lillfjöl, bet. 3. 

landskap n.II la 4`nndskå,p Våmh. la`nnskåp 
Leks. la`nn,(d)skåp Dju. Jä. Mal. ÖVd. 'land-
område, betraktat med hänsyn till terräng och 
dyl.' (SAOB 5). Syn.: se land, bet. 4. 

land-skoning f.I a la`nndsköniv Äpp. = land-
sida. 

land-sköt(e) n. la la`rinciskgt Mal. la`nndskäjt Li. 
(jfr land, bet. 7) <löst, tillskarvat parti vid var-
dera änden av en flottbro / loose, added piece at 
either end of a floating-bridge'. Jfr flotte', 
bet. 4 b. Syn.: brosköt(e). 

land-sup m.Ia N'nndsi-kp Våmh. 'sup, given av 
färdman vid hemkomst / drink given by some-
one returning from a journey'. Jfr f är da s 
färd-sup. 

lands-väg m. II Ta 1r,a'n,ndstvåg Älvd. Ita'nnsuigg 
vMor. la'nnsvåg öMor. la'nnswäg vVe. vOrs. 
la'nnsvelg Rättv. Leks. Dju. Nås Jä. la'nnsvåg Ga. 
la'nndsvåg Äpp. la'nnsvåg ,..,lasnn(d)svåg Mal. 
läsvåg ÖVd. 'allmän väg / public highway' (se 
ill.; SAOB); go'kk nia Zr.l'nndswån, Älvd. 'gå ned 
på landsvägen!'; ä ska fåt bi' la'nnswejn 9vä" 
vVe. 'det skall väl bli landsväg nu'. Jfr by (s)-
väg. 

land-så sv.v.3. lasnndså Rättv. (jfr land, bet. 1) 
'så på en smal remsa vid kant av åker, vilken ej 
kunnat besås tidigare / sow seed on a narrow 
strip at the side of a field which it has not been 
possible to sow earlier'. Syn.: så omkring. 

land-tåga f.IVa 14nn(d)tiigåt Älvd. `rep, varmed 

flotte bands fast vid land / rope, binding raft to 
shore'. 

land-vål m.Ia ka'nndwålr Älvd. lasnndvålr Jä. 
Mal. 'rishop, utlagd från stranden till lekplats 
för fisk / pile of branches and twigs placed near 
shore as spawning-ground'. Jfr djupvål. 

land-väg m. II la`rindvåg Mal. 'väg över land, väg 
till lands / overland road, road on land'. Jfr 
vattuväg. 

land-år f.Ia la`rinclår Flo. Jä. la'nnclår Nås 'den 
åra, som är närmast land, då man ror efter 
stranden / the oar nearest land when rowing 
along shore'. Jfr utå,r. 

land-äske n.III Ira'nndesstj(å) Våmh. (jfr land, 
bet. 5 b) 'mycket stor svepask för smör och 
messmör, anv. på längre resor / very large 
turned box for butter and soft whey-cheese, 
med on long journeys'. 

Ian-dörr f. la Lensdär Jä. Mal.; pl. lå`nddårer Li. 
(jfr lane11-111; dörr). 1. (sg. el. pl.:) `förstugu- 
dörr / door leading to entrance hall' Mal. Li. 
Syn.: förstu(gu)-, förstöv(s)-dörr(ar). 2. 
'dörr vid ingång till fähus / cowshed-door' Jä. 
Jfr fähus-. Syn.: fähusdörr. 

lanei m.IIIa lå`na Leks. (jfr SAOB lana', under 
lan'). 1. `gångjämshängsle med tillhörande 
beslag'. Syn.: lamm f.; lamma; lammjärn; 
lan', bet. 1; lanjärn. 2. (best.:) `käkleden'; 
gåp-yr lå`nsn 'gäspa käken ur led'. Jfr led. 
Syn.: lan', bet. 3. 

laneu m.IV U:ns Jä. <grovt bräde el. halvkluven, 
i ändarna urtagen stock, anv. vid tillslutande av 
dörröppning i hölada / thick plank or split log, 
hollowed out at ends, used to close door-opening 
of barn'. Syn.: se dö rrl an. 

lanem m.IV ld"nd ,,,lret"nd Ve. lå'ne Leks. (Silj.) 
lå`na Ga. Mock. lå`ns Jä. Äpp. Mal. leeni (best. 
sg. dat. lä'neinbdä'nom) ÖVd.; obef. Älvd. 
Mor. Soll. (SAOB lana"; E. Lid6n. i Meijer-
bergs Arkiv I 16). 1. 'täckt utrymme (svale) 
framför ingången till eldhus el. fähus / covered 
area in front of entrance of eldhus or cowshed' 
Ve. Leks. Ga. Mock. Jä. Jfr fähus-. 2. 'förstuga 
/ porch' (ÖDB III 249) Äpp. Mal. ÖVd. i 
lå`nsm Äpp. 'i förstugan'. Jfr inner-, ytter-. 
Syn.: för-stuga, -stöve. 

langna sv.v.l. /a,`vvna öMor. -a'n Soll. la' vvna 
öOrs. /asvvna Bju. Dju. Jä. Mal. 1. 'räcka, 
giva ngt åt ngn / hand, give sthg to s.o.' (jfr 
SAOB langa B 4) Soll. Dju. Mal. ka"vvn-jcin 
ö'kksi Soll. 'giv hit yxan!'. 2. 'vidarebefordra 
från hand till hand, langa / pass from hand to 
hand' (jfr SAOB langa B 5) allm. wi /4`vvnedum 
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wa'ttv, öOrs. `vi langade vatten'. — Särsk. förb. 
(hit:) lan-hi't y`kksa Jä. 'giv (hit) yxan (åt 
mig)'; /avvn-jät ä da', ss i feta  få' ä Mal. 'räck 
hit det där, så att jag får se det!'; (in:) /avvän-
j/9/n Dju. <stoppa i sig (mat el. foder)'; (på:) 1. 
lavvän-på' Dju. lasta på, langa upp'. 2. 
<skynda (på)' Dju. ä bä'sst lavvän-på' mä dihå'r 
<det är bäst att skynda på med det här'; (åt:) 
/avvän-ä' sä Dju. <draga till sig (ex. genom att 
hala en lina); taga för sig (om mat)'. Jfr lagnai, 
bet. 1. 

langnings-kedja f.IVa lasvvnivstigict Flo. (jfr 
langna, bet. 2) 'rad av folk, uppställda för att 
vidarebefordra hinkar med vatten från hand 
till hand (under släckningsarbete) / chain of 
people ready to pass buckets of water from 
hand to hand in ease of fire'. 

lan-gång m.Ib kendyåvvy Soll. la"nugsvvy 
vOrs. ti`ngsvvg Ore 'gångjärn till dörr, be-
stående av hängsle och krok'. Syn.: gång-
lanar; lan!, bet. 2. 

lan-hjälle m. Illa lå.'nsföla Mal. lå`ndjälle Li. 
(jfr lanem, bet. 2) 'vind över kammare, öppen 
från förstuga / loft above room, open from 
poreh'. Jfr kräva, bet. 2. 

lan-hälla f.IVa länsh,älla Mal. lå`ndhälla Li. 
14`nohälla Tra. 'stenhäll framför stugdörren / 
stone slab in front of cottage door'. Syn.: 
bro-, förstövs-, lan-sten. 

lan-järn n.Ia Ird"netienn öVe. keniår Leks. Ål 
Dju. `gängjärnshängsle med tillhörande beslag'. 
Syn.: se gångjärn; lammjärn m. fl. 

lank m.Ib lavvk Nås 'vid brännvinsbränning er-
hållen, alkoholsvag, finkelhaltig destillations-
produkt / weak distilled liquor containing fusel 
°il' (SAOB; 05DB III 526). Jfr lu-. Syn.: se 
drank, bet. 3. 

lanka f.IVa Ira`vvka Soll. la`vvka Ore Leks. 1. 
'spelkort av lägre valör än knekt, hacka / 
playing-card of lower value than jack' (SAOB) 
Soll. Ore. Syn.: hackan. 2. 'berusad kvinna / 
drunken woman' Leks. 

lanker adj. V la'vvkär Dju. 'svag, kraftlös (om 
dryck) / weak (about drink)' (C1DB III 516). 

lan-krok m.Ib kenå'krrisk Älvd. Zrd"ndkraak ••••• 
lrenukråsk Våmh. Zed"ndkrök vMor. öVe. Soll. 
lanfekröik öMor. la"nukrök vOrs. la"nokrök Ore 
lå"ndkrök vRättv. lenakrök Rättv. (Bi.) lå`n-
krök Leks. Al Dju. (jfr lan', bet. 1) 'en av de 
krokar, på vilka dörr- el. grindhängslena 
hängde / one of the hooks on which door- or 
gate-hinges hung' (se ill.); fdssstdärä a. färi-å' 
M"netkrökom Rättv. (Bo.) lörstugudörren har 

hoppat av gångjärnskrokarna'. Syn.: gång-
järns-, lamm-krok. 

lan-lucka f.V lå`nslukku Mal. (jfr lanem, bet. 2) 
<dörr, som utifrån ledde till det inbyggda ut-
rymmet mellan fähus och foderlada / door 
leading from outside into the walled-in space 
between cowshed and fodder-shed'. Jfr lan-
dörr. Syn.: fähuslan-dörr, -lucka; fähus-
lucka, bet. 1. 

lan-stake m. III a lå'nståkä Leks. (Silj.) (jfr 
lan', bet. 1) <det sidostycke på grind, vid vilket 
gå,ngjärnshängslena äro fästa / the side piece of 
gate on which hinges are fastenod'. 

Ian-sten m. I a 1.5.`ns8tan Mal. = lanhälla. 
lanstens-lammjärn 11.1 a lå`nustånslamnajelan Mal. 
'fiktivt föremål, som man skickade barn att 
hämta då det var i vägen / fictitious implement 
which inquisitive child was sent to fetch when 
ho or she got in the way'. Jfr gåtskruven; 
korv-läst, -mönstret; krus m., bet. 2; rump-
drag, bet. 2. 

lan-vånd m. la V Irenwennd ,,,lrenufennd 
IN'iniennd ,-Irrnic8 (best. Irrnenn) Älvd.; obef. 
Våmh. Mor. (jfr lan!, bet. 2). 1. 'skjutbar trä-
stång, med vilken dörr stängdes / sliding 
wooden pole with which door was closed' (se ill.; 
CoDB III 184, 230). Syn.: se fådra f., bet. 1. 
2. (bildi.:) kegg-4' 4‘jnikenn,dn, sÄlvd. 'vid måltid 
äta den sista rätten / eat the last course at 
dinner'. 

lapat  sv.v.l. Zrå"på Älvd. la`ppo Li. 1. 'dricka 
under snabba tungrörelser (om djur) / lap with 
tongue (about animal)' (SAOB lapa', bet. 1) Li. 
2. 'prata, sladdra / speak, prattle' allm. qn fa. 
lrå"pd yvy 	Älvd. 'han börjar (nog) prata och 
skämta över det'. Syn.: se glap(p)a, bet. 2; 
ragla, bet. 4.— Särsk. förb. (av:) du a 1rdpdö-å'v 
e fö nöytfina Älvd. <du har talat om det för 
någon'. — Ssg: lasppogsbbe m. Li. 'lösmynt 
pratmakare / gossiping chatter-box'. — Avi.: 
låp m. Li. `tanklöst sladdrande man / thought-
lessly gossiping man'; låp n. Li. `sladder / 
gossip'; lå.'pa f. best. Mal. <tungan / the tongue'; 

m. Älvd. <enfaldigt pratsjuk man / simple, 
chattering man'; 4.0pug adj. nÄlvd. lä`pu i 
ms`nnam Tra. `fallen för att sladdra / apt to 
gossip'; lasppdlen adj. Li. --- föreg. 

lapa" sv.v.l. kaspet Älvd. 14"pet sOrs. (jfr ? Torp 
lapa). 1. 'vara rinnande, rinna / run'; e å"pär 
i skii`pn 'smältande snö faller från träden'; 
my'88mgöre6 i so tzennt so e å"pär 'messmöret är 
så tunt, så det sipprar fram ur byttan'; ä lä"päir 
e raNner sOrs. 'det droppar och regnar utan 
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uppehåll'. 2. 'spilla / spill'. — Särsk. förb. 
(ned:) 1. 'spilla'. 2. 'spillas'. — 	kk`p4n 
n. Älvd. `spillande / spilling'. 

lapp' m.Ia kapp Älvd. Våmh. lapp Ors. Rättv. - 
Äpp. lapp Mal. ÖVd. 1. 'individ av samefolket / 
Lapp' (SAOB lapp' 1) allm. 2. ta må la'ppsn 
Leks. `ta mig katten!'. 3. (senare ssgsled:) 
'person, som springer i gårdarna / person who 
runa round farms'; se gå r d-. — Ssg: ka`ppkeking 
f. Soll. `skojarkvinna, som gick och »botade» 
sjuka kreatur/ female swindler, who went around 
"curin.g" sick cattle'. — Avi.: lapp i vå'g Mal. 
'skynda i väg / hurry away'. 

lappri  m.Ia kapp Älvd. öVe. Soll. lapp öMor. vVe. 
Ors. Ore Rättv.-Äpp. lapp Mal. ÖVd. 1. 'mindre 
stycke tyg, skinn el. näver / small patch of 
cloth, skin or birch-bark' (SAOB lappin  1-2) 
allm. eö jr i'vvg ka`pper 	Älvd. 'det är 
ingen mening med att lappa (alltför trasiga 
byxor; eg. det är inga lappar vån ; lra'pp i 
lra'pp Soll. 'lapp vid lapp' (om ofta lagad 
strumpa); plråkk la`ppar Leks. `klippa sönder 
yllelappar och därefter ytterligare plocka sönder 
dem' (för att kärna och återanvända dem som 
spånad; jfr klut m.,bet.1;lapp -plock; plock); 
kirå`ökapp Älvd. <lapp av kläde'; gra'nnkapp 
öVe. 'liten tygbit, anv. i applikationssöm på 
(näver)ask'; sko"kapp Soll. läderbit på sko'; 
nä'verlapp Leks. `stycke näver'. Jfr beck-, bo-, 
bok-, brud-, dregel-, finger-, foder-, fot-, 
handsk-, hatt-, häl-, lömsk-, löpars-, mag-, 
navel-, pann-, pork-, rikt-, skrubb-, skygg-, 
slapper-, släv-, snyt-, sock-, stråk-, svett-, 
tjär-, tyg-, vant-, öron-. Syn.: bot, bet. 3. 
2. 'kortare stycke av bräde / short piece of 
board' (SAOB lapp" 

2  b) allm. brå`ökapp 
Älvd. `dets.'. Jfr bräd-. 3. <mindre jordom-
råde, jordbit / piece of land' (SAOB lapp' 
2 	d) allm. k Otäkapp Älvd. å' ksrlapp Leks. 
å,skärlapp Jä. 'helt liten åker'; Klapp Jä. 
jö`kkapp Mal. 'helt litet stycke odlad mark'. 
4. (senare ssgsled:) 'utskjutande del el. flik / 
protruding piece' (SAOB lapp" 3); se fitt-, 
hatt-, ö r on-. 5. 'bröststycke av yllevävnad 
med i nacken häktad krage / woollen bib with 
collar hooked at back of neck' (Gruddbo 434) Soll. 
Syn.: se bröstlapp, bet. 4. 6. (senare ssgsled:) 
'ansikte / face' Ål; se ansikts-. 7. 'på visst 
sätt färgad fläck, avtecknande sig mot annor-
lunda färgad bakgrund / patch of colour dif-
ferent from its background' Soll. 8. 'stor snö-
flinga / large snowflake' Leks. Flo. ed`väerappsr 
Flo. 'vid töväder uppträdande stora snöflingor'. 

Syn.: se handske, bet. 8. 9. <budkavle el. 
papper, som kringsändes i byn för kallande till 
sammankomst / inscribed wooden stick or 
paper, sent round the village to call people 
together' öMor. go min la'ppän `gå med bud-
kavlen'. Syn.: budkavle. 10. 'sittplats i 
fören på båt / seat at the prow of boat' Jä. Jfr 
båtstam. 11. (senare ssgsled:) 'efterhängsen 
individ / persistant individual'; se rump-, tåg-. 
12. (senare ssgsled:) 'fattig stackare / poor 
thing' allm.; se f at tig-. 

lappa sv.v.l. ka`pp(a) Älvd. Våmh. vMor. Son. 
lasppa öMor. vVe. Ors. Leks. Al la`ppa Rättv. 
Bju. Ga.-Äpp. la' ppa Mal. ÖVd. 1. (styr ack.:) 
'reparera gm att sätta på en lapp (om klädes-
plagg, strumpor och dyl.) / patch' (SAOB 1) 
allm. ka`pp stikkur Älvd. `sätta lappar på 
strumporna'; la`pp bra`kko Ors. Oro 'lappa 
byxorna'; (äv. abs.:) la`pp me ga`mmålt Li. 'laga 
(strumpor och dyl.) med lappar av gammalt 
vadmal el. skirm'; (äv. bild.1.:) i ska Wir di tä 
Ira`pp weettär 1 vSoll. lag skall lära dig (att 
lappa vantar), jag'. Jfr laga, bet. 5. 2. 'operera, 
kurera (om människa) / operate, cure (of person)' 
(SAOB 1 g) vSoll. i e så la`ppa så 'jag är så 
mycket opererad (eg. lappad) så'. 3. `sy med 
becktråd / sew with cobbler's thread' Våmh. 
ka`ppa nmkrivvg rrmäski `sy med becktråd om-
kring remhålen'. 4. <snöa med stora, mjuka 
flingor / snow with big soft flakes' öMor. Leks.; 
la`ppa å snyrga Leks. `dets.'. Syn.: labba, 
bet. 3; vanta. 5. 'genom tillfrysning bilda 
fläckar av is (om vattendrag) / form patches of 
ice' Ve. å'nä la`ppär 'ån (fryser till och) bildar 
(därvid) isfläckar'. — 	an la`pp sä 88 an va 
89' kra'su Mal. `han lappade sina kläder (med 
lappar i skiftande färger), så att han var så 
brokig'. — Särsk. förb. (fast:) kapp-fa'sst 
Våmh. 'med nål och tråd fästa en ände av 
människohår vid vridgarnet' (ÖDB II 298); 
(i:) 	lena e'kkt a Ini Våmh. `sy i en häkta 
åt mig!'; (i ho p:) ihö'plappin Mal. 'hoplappad'; 
(ned:) ä lappa n9'd va'rre Leks. 'det snöade 
värre'; (å:) ä lappär-å' du`kkti öMor. 'det snöar 
på bra'. 

lapp-ask m.Ib kasppassk Våmh. vMor. là ppassk 
öMor. Leks. 'mindre träask, vare sig svepask 
(Granlund 272) el. annan ask, avs. för förvaring 
av sydon och lappar / small wooden box, 
turned or otherwise, used for sewing materials 
and patches' (se ill.). Jfr lappäsk e. 

lapperska f.IVa la'pp(e)ska öOrs. la"päska Oro 
(SAOB under lapska). 1. 'kvinna av same- 
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folket / Lapp woman' allm. 2. 'tiggerska / 
beggar-woman' Ore. 

lapp-flaska f.IVa la`ppflrasska Nås (jfr lappn) 
'trekantig träflaska / triangular (coopered) 
wooden bottle'. Jfr träflaska. 

lapp-garn n.Ia lasppgår Al lasppgårn Flo. (jfr 
lappri, bet. 1) `trasgarn / flock-yarn'. Syn.: 
se flockgarn. 

lapp-gubbe m. Illa lasppgubbit Nås Jä. Äpp. (jfr 
lapp", bet. 1) `sängunderlakan av trasmatt-
liknande väv / bottom sheet of material, woven 
like a rag rug'. Syn.: se klutgubbe. 

lapp-gubben m.III a best. la'ppgubben Ga. 'fiktivt 
väsen, varmed barn skrämdes / fictitious erea-
ture used to frighten children'. Syn.: se bock', 
bet. 1 c; Bö (e); skinnarbölan m. fl. 

lapp-handske m.IIIb lra.‘pp4nn8k Våmh. (Bon.). 
<handske av renskinn, tillverkad av same / 

glove of reindeer-leather, made by Lapp' 
(SAOB 1) Våmh. 2. <stor, mjuk snöflinga / 
large, soft snowflake' (SAOB 2); In@n 	anisdd 
ä lraspp4nnsk2m `(men) då snöade det (allt) 
stora flingor!'. Syn.: se handske, bet. 8; 
handsklapp; lapp, bet. 8; vant m. fl. 

lapp-hätta f. IVa la`pph,ätta Ore 'guckusko, Cypri-
pedium Caleeolus / lady's slipper' (SAOB). Syn.: 
bocktaska, bet. 2. 

lappig adj. I ka`ppug nÄlvd. la,sppun vVe. Ors. 
ira`ppän Soll. lasppu Rättv. Flo. Jä. la`ppug 
Leks. la`ppuMal. 1. 'full av lappar (om strumpa 
etc.); som bär lappade kläder (om människa) / 
full of patches (about stocking etc.); wearing 
patched clothes (about person)' (SAOB 1) allm. 

'brokig, fläckig (om ko el. get) / parti-coloured 
(about cow or goat)' Älvd. vVe. Ors. Soll. Flo. 

lapp-kast n.Ia Ira`ppkaaat Våmh. (Bon.) Soll. 
la`ppkaast Ors. Rättv. Al Ga. Jä. 1. `visst, av 
lappar anv. grepp vid brottning / certain grip 
used by Lapps when wrestling' (SAOB 1) 
Våmh. (Bon.) Ors. Rättv. 2. 'visst sätt att vid 
skidåkning utföra helomvändning på stället / 
certain way of turning round completely when 
skiing' (SAOB 2) Soll. Al Ga. Jä. Syn.: 
lappvända. 

lapp-kjortelsäck m.Ib la`pptjotilsäkk Flo. (jfr 
lapp", bet. 1) `kjortelsäck med applikation / 
skirt pocket with ornamental patches sewn 
on to it' (C0DB IV 355). 

lapp-klöv f.Ia la`pplckav Nås 'lättklöv / dew-
claw'. Syn.: se bak-klöv. 

lapp-kont m. Ta Zra‘ppkunnt Ve. `korg försedd med 
en klave, avs. till förvaring av kripphätta, 

kattun m. m. / basket used for baby's bonnet, 
cotton material etc.'. 

lapp-korg m.Ib la'ppkarrg Flo. Jä. tasppkerrg 
Mal. Li. (jfr lapp", bet. 1). 1. 'flätad korg anv. 
till förvaring av tyglappar / plaited basket used 
for patches of material' (SAOB) Mal. Li. 2. 
`barnkorg av näver med två handtag och för-
sedd med applikationer av olikfärgade vad-
malslappar (röda och gröna) / chip-basket 
with two hanclles and patches of homespun in 
different colours sewn on to it, used for infants' 
Flo. Jä. Jfr kripp-, kristen-kass m. fl. 

lapp-krona f.IVa la`ppkrclynna vVe. la'ppkröna 
Nås la`ppkräna Jä. (jfr lapp", bet. 1). 1. 
<takprydnad, förfärdigad av halmstrån och 
tyglappar / ceiling decoration made of straw and 
patches of material' Nås Jä. Syn.: flugrunka; 
halm-, jul-krona. 2. 'brudkrona av tyglap-
par / bridal erown made of patches of material' 
(bars av brud, som ej fick bära guldkrona) vVe. 
Jfr guldkrona. 

lapp-krus n.Ia la`ppkräs öMor. Zra`ppkräs Soll.; 
obef. Ors. 'munkabälte / certain design in weave' 
(se ill.). Syn.: se flock, bet. 2. 

lapp-länk m.Ib la`pplitygk Leks. <konstfärdigt 
kreaturshalsband, prytt med grant färgade 
tyglappar / twined withe-halter round animal's 
neek, decorated with brightly-coloured pieees 
of material'. Syn.: se b of örsban d. 

lapp-plock n.Ib la`ppketkk Bju. Al (jfr lapp", 
bet. 1) 'sönderplockade ylletrasor, varav garn 
bereddes / woollen rags from whieh yarn was 
made'. Syn.: se flock n., bet. 1. 

lappra sv.v.l. ka`pper Älvd. (jfr ? Bl. lapra) 
'regna med oupphörliga uppehåll, skvätta / 
ram n at regular intervals, drizzle'; e lra`pprer o 
r4`kne no we'aan <det kommer en skur då och 
då'. — Avi.: Zra'pper n. Älvd. <småregnande / 
drizzling'. 

lapp-ren f. la la`pprJn Bju. 'djuret ren / reindeer'. 
Syn.: ren m. 

lapp-ro sv.v.3. la`pprö Flo. `ro alternerande än 
med den ena, än med den andra åran / row with 
one or other oar alternately' (jfr Multrå, lapp-
rodd). 

lapp-sko m.Vb Irasppakfts Våmh. (Bon.) la`ppakö 
Rättv. (Bo.) Jä. ta'ppek5 ÖVd. 1. `fotbekläd-
nad av ogarvad hud med kvarsittande hår / 
fur-boot' (ÖDB II 258, IV 430) allm. Jfr ludda, 
bet. 3. Syn.: se brindskinnsludda. 2. (pl.:) 
'Aconitum' Rättv. (Bo.). 

lapp-stämd adj. I lasppatärnmd Flo. (överfört:) 
'som far hit och dit i gårdarna i stället för att 
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sköta sitt arbete (äv. om  kreatur, som springer 
ostyrigt) / running here and there instead of 
getting on with one's work (also about cattle 
which run about uncontrollably)' ; ja trö bestä'mmt 
du ä la`ppstämmd 'jag tror att du är förgjord av 
lappar, eftersom du springer så här!'. Jfr 
f örgar; stämman  v., bet. 2. 

lapp-tråd m.Ia ka'pptråd Soll. la‘pptråd Leks. 
'tråd, tvinnad av fint hemspunnet lingarn, 
avsedd att användas vid lappning av kläder / 
thread made of fine homespun flax, used for 
patching clothes'. Jfr j ult rå d. 

lapp-vända f.IV a la`ppvän(n)da Rättv. Jä. 
'visst sätt att vid skidåkning vända på stället'. 
Syn.: lappkast, bet. 2. 

lapp-vässel n.Ia la`ppvti.22 öMor. (jfr lapp", 
bet. 1) 'sängöverkast, vävt i enkel dräll i rutor 
/ coverlet woven in squares in simple diaper'. 
Jfr krusvässel. 

lapp-åkläde n.III la`ppåkka Rättv. la`ppäkkä 
Leks. (jfr lapp", bet. 1) `sängunderlakan av 
trasmattliknande väv' (ODB III 331). Syn.: 
se klut-, lapp-gubbe m. fl. 

lappänds-garn n. la la`ppännsgär Dju. <plock-
garn'. Syn.: se flock-, lapp-garn m. fl. 

lapp-äske n.III ka'ppesstj(ä) Våmh. vMor. lap-
ä'sstjä öMor. ka"pesstj Soll. la`ppesstj Ors. 
'svepask, avs. för sysaker el. för skomakares 
attiralj' (se ill.). Jfr lappask. 

larka sv.v.l. la'rrka Leks. la'rrka Mal. 'färdas 
(gå, åka etc.) i sakta mak, lunka, småspringa / 
travel (walk) slowly, jog-trot' (SAOB). Jfr 
larpa, bet. 1. 

larma sv .v .1 la'rrma Leks. la'rrma Bju. `tala hög-
ljutt / talk louclly' (SAOB 2). Jfr gapa, bet. 2. — 
Avl.: larrm m. Leks. 'högljutt pratande man / 
loud-mouthed man'; la'rrma f. Leks. 'högljutt 
pratande kvinna / loud-mouthed woman'; la'rr-
mug adj. Leks. `som pratar mycket / talkative'. 

larpa sv.v.l. larrp- öMor. la'rrpa Leks. la'rrpa Bju. 
Dju. Ga. Mock. Nås Jä. 1. 'traska och gå (lång-
samt); gå och slå dank /walk (slowly); dawdle' (V11 
larpa"; jfr Rietz 393 b larpa) allm. Jfr larka; 
lärp a. 2. 'fara med skvaller / gossip' Leks. Bju. 
Dju. Syn.: slärpa, bet. 4. — Särsk. förb. 
(efter:) larp-ettär Nås 'traska efter'. -- Ssg: 
la'rrpvänncla, f. öMor. 'resa, gjord förgäves / 
journey in vain'. — Av!.: asrrbåt a la'rrpim 
öMor. 'göra ett meningslöst arbete / do a 
meaningless work'; la'rrpa Leks. Ål la'rrpa 
Bju. Ga. Jä. f. 1. lat, skvalleraktig kvinna / 
lazy, gossiping woman' Leks. Bju. Ga. 2. 'efter-
hängsen människa / importunate person' Al Jä.; 

lcerrpu adj. Bju. Ga. <som slår dank; skvaller-
aktig / dawdling; gossipy'. 

Lars (—Lasse) m.IIIa oböj1. ka'sse (vok. kass) 
Älvd. ka'ss(ä) vMor. Ve. Soll. la'ssä (gen. 
la'ssar) Ors. la'ssä (gen. la'ssas ,,, la'ssasäs; 
ack. låssa) Oro la'ssu Rättv. Leks. /ås Ål 
Ga. Mock. läs —la'ssä Dju. Nås Jä. (gen. 

Jä.) lä Äpp. 	—låss Mal.  
la'sse ÖVd. 1. 'ett mansnamn / man's name' 
allm. 2. 'personifikation av Larsmässan / 
personification of the feast of St. Lawrence' 
allm. /ra'ss såt bki'lcknakwisstr, i bg'örrtje Älvd. 
'Lars sätter bleknaclkvisten i björken' (dvs. vid 
Larsmässan börja björkarna att gulna); låssa 
dröj sa'nnd ti gret'sä Leks. 'Lars strör sand i 
gräset' (dvs. efter Larsmässan blir gräset hård-
mejat). 3. 'bokstaven L / the letter L' Soll. 
jän L'a'ss <ett L'. Jfr Anders, bet. 3; Anna, 
bet. 2; Margareta, bet. 3; Olov, bet. 3. 4. 
(senare ssgsled:) <lustigkurre / joker, amusing 
person' Våmh. (Bon.) ku`sstikass 'gladlynt, 
rolig person'. 5. (pejorativt) allm. ä e en 
ri'lc(k)tig låssa Rättv. <det är en riktig latmaja / 
a real lazybones'; kry`ttjkass vMor. 'ofärdig 
person / disabled person'. Jfr ledig-, v ar ame d-. 

lars-mässa f .IV a Zrå`smess (oböjl.) ,,kässmess4 
(best.) Älvd. lä:fmä,ssa Mal.; best. Zrå`smessa 
nvMor. /ä`smässa Ors. Nås /ä'smässa Rättv. 
Leks. Bju. Jä. Äpp. 1. `Laurentiusdagen (1°4) / 
the feast of St Lawrence'; wi`nnaim .21å-å'v a 
kå`smess Älvd. vi hi`nnom slå-å' tä lä'smässån 
Rättv. (Bo.) 'vi hinna göra ifrån oss slåttern till 
Larsdagen'; dä kä'smessa 	får an tärrk a'd i 
80i'mmpun nvMor. 'vid larsmässotiden får 
man torka höet i förskinnet' (det är ofta regnigt 
denna tid). 2. 'traktering på Laurentiusdagen / 
food offered to visitors on this day' Älvd. /4 
kä'sme884 min dig 'får jag litet traktering av 
dig, som heter Lars?'. 

larsmäss-nätter f. pl. lå'asmässnättää  Mal. 'för års-
växten farliga frostnätter / nights of frost 
which could da/nage the harvest'. Syn.: se 
gulnätter. 

larva sv.v.l. ka'rrva Älvd. la`r(r)va Rättv. (Bi.) 
Dju. Mock. Mal. ÖVd. la'rrva Leks. 1. 'lunka; 
traska / trot, jog' (SAOB) Rättv. Leks. Dju. 
Mal. 2. 'hänga (och falla) löst ned / hang down 
loosely' Älvd. Mock. Mal. ÖVd. ur e ka'rrver a 
dig Älvd. 'så det hänger och faller för dig!' (till 
den, som bär en höbörda); ä la'rrv am an Mal. 
'trasorna hänga om honom'. Jfr slarva, bet. 2. 
Syn.: se bjällra, bet. 3; flanka, bet. 2; labba, 
bet. 4; lava; 1 avrai. 3. 'snöa stora, mjuka 
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flingor / snow with large soft flakes' Älvd. 
Mal. Syn.: slarva, bet. 3. — Särsk. färb. 
(efter:) larv-ärttå Dju. `traska efter'. — Avi.: 
larrv m. Leks. 'lunkande pojke el. karl / trotting 
boy or man'; la'rrva f. Leks. 'lunkande kvinna / 
trotting woman'. 

Lasarus m. oböjl. —Ta Ir5'sarus Älvd. vMor. 
kesarus Våmh. lä:sams Ve. Soll. Rättv. Leks. 
1. 'fattigbössa, offerstock / poorbox' (SAOB b) 
OvSi. Rättv. faitilrå`sarus vMor. fa"tti-lå`sarus 
Ve. Soll. `dets.'; kind (a) lassarus Älvd. Nivå a 
kå"sarus Våmh. `lova votivgåva till fattigbös-
san'. Syn.: fattig-bössa, -stock. 2. 'trasigt 
klädd person; trasigt plagg, lump / ragged per-
son; rags' (jfr SAOB c) Älvd. Leks. skks lå`sa-
rusar Leks. `sådana trasiga stackare!'; skka 
try'jja; 88M dan va'ssta lä`sarus Leks. 'vilken 
(trasig) tröja; som den värsta lump!'. 3. 'va-
relse, som är full med sår / creature full of 
wounds' (t. ex. om  en illa tilltygad katt; jfr 
SAOB c) Leks. 4. 'stenröse vid väg, på vilket 
varje färdande borde kasta en sten / pile of 
stones at side of road to which every passer-by 
had to add a stone' Älvd. 	kö`sarus 'kasta 
en sten-  på offerstacken'. Syn.: stentiggare. 
Jfr blecksjäppa; offerstack, -vål; stack. 
— Ssg: lrå`sarusstattfiin m. best. vÄlvd. 'offer-
stock vid Evertsbergs kapell / poorbox at the 
chapel of Evertsberg' (jfr stacka). 

laska f.IVa la'sska Nås Jä. 'sluskig, vårdslös 
kvinna / shabby-looking, careless woman' 
(Torp laska"); /12`v/asska Jä. 'ovårdad kvinna 
med rufsigt hår'. 

laska sv.v.l. lra'ssk(a) Älvd. Våmh. Soll. la'sska 
öMor. vVe. Ors. Leks. Al la's(s)ka Rättv. Bju. 
Dju. Ga. Flo. Nås Jä. la'sska Mal. ÖVd. 1. `sy 
ihop ovanlädrets olika delar till sko / join dif-
ferent parts of shoe-upper, sew with saddle-
stitch' (ÖDB II 279; jfr SAOB laska' 1 b) allm. 
Syn.: spanna. 2. `sy prydnadssöm på klädes-
plagg av tyg el. av skinn / sew ornamental seam 
on garment of fabric or of leather' (jfr SAOB 
laska' 1; ÖDB IV 209 f., 339, 383, 403, 407, 
413, 524) NeSi. Vd. — Särsk. förb. (ihop:) 
lrask-iö'p Soll. lask-iö'p Ors. lask-ihö'p Rättv. 
(Bo.) lask-ihö'p Tra. 1. `sy ihop delar av ovan-
läder till sko' allm. 2. 'hastigt och slarvigt sy 
el. snörpa ihop' Ors. 

lask-docka f.IVa la'sskdåkka Leks. (jfr laska v., 
bet. 2) 'verktyg, anv. att på skinnplagg ut-
märka mönster för prydnadssöm / implement 
med in marking out pattern on leather garment 
for ornamental seam' (se 

lask-garn n. la ka'sskgän Soll. 'fint lingarn, avs. 
till becktråd / fine linen yarn used for cobbler's 
thread'. 

lask-handske m.IVa la'sskhanndska Jä. la'ssk-
hasstji Mal. 1. 'halvhandske av läder, anv. 
som skydd vid sömnad med becktråd / glove 
without fingers used for protection when 
sewing with cobbler's thread' Jä. Mal. Syn.: 
beck-, sul-, svensksko-handske. 2. `hands-
ke, prydd med lasksöm / embroidered glove' Jä. 

lask-hip m. Ta la'sskajp Ors. 'vid tillverkning av 
näverskor anv. spannklämma / clip used when 
making birch-bark shoes' (ÖDB II 272). Syn.: 
lask-klypa, -klämma, -nyp(a), -stol, -trä, 
-tång; spannklämma. 

lask-klubb m.Ia la'sskkirsbb Rättv. Jä. la'ssk-
asbb Tra. 'träklabb, anv. som underlag vid 
laskning / wooden block med as base when 
sewing with saddle-stitch' (se ill.; ÖDB II 274). 

lask-klypa f.IVa la'sskkkipa ÖVd. = la s k h ip. 
lask-klämma f.IVa Ira'sskkIrgmm Älvd. la'ssk-
klämma öMor. Al ka'sskkkämm Soll. lasssk-
kkämma Mal. =laskhip (se ill.; SAOB laska-
klämma; ÖDB II 272). 

lask-krok m.Ib la'sskkrök Li. 'järnkrok, varmed 
läst drogs ur sko under tillverkning / non hook 
with which last was pulled out of shoe'. Syn.: 
dragaåtsigkrok, bet. 1; lästkrok. 

lask-mus f.VI la'sskrnus Mal. 'träredskap anv. i 
skinnskrädderi att pressa ut sömmar med / 
wooden tool used for pressing seams flat when 
making leather garments' (jfr ÖDB II 241, 
245f., 274f.). Syn.: se fjuknoakare; krus-
knok; laskpinne; skallmus m. fl. 

laskning f.Ib lra'ssknivg Våmh. la'sskniv Al Dju. 
Ga. Jä. 1. (jfr laska v., bet. 1) 'arbete med att 
hopsy ovanläder till skor / work of joining 
parts of shoe-upper' (SAOB under laska') 
Våmh. Dju. Ga. Jä. 2. (jfr laska v., bet. 2) 
'prydnadssöm på klädesplagg av tyg el. skinn / 
ornamental seam on garment of fabric or of 
leather' (se ill.; ÖDB IV 524) Al Dju. Ga. Jä. 

lask-nyp(a) f. I a la'ssknjöp(a) Jä. = laskhip 
(ÖDB II 272 lasknypa). 

lask-pinne m.IIIa lassskpinna Mal. <svagt S-
formigt trästycke, anv. av skinnare att glätta 
och jämna sömmar med / S-shaped implement 
of wood used by skinner to even out seams 
with' (ill. se  ÖDB II 246, fig. 297). Syn.: se 
fjukmakare; laskmus m. fl. 

lask-pojk m.Ib la'sskpsjk Ors. la'sskpåjk Rättv. 
öLeks. (jfr laska v., bet. 1) `skomakarlärling / 
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shoemaker's apprentice' (ÖDB II 261). Syn.: 
laskpojke. 

lask-pojke m. Illa låsskpsjtjä Bju. — föreg. 
lask-rem f.Ia låsskröm Bju. la'sskräjm ÖVd. 

(jfr laska v., bet. 1) `spannrem / shoemaker's 
knee-strap' (SAOB 1; ÖDB II 272). Syn.: se 
knärem, bet. 2; spannrem. 

lask-ring m.Ib la'sskrinvg Li. (jfr laska v., 
bet. 1) 'ring av läder, som vid laskning träddes 
på vänstra handens tumme / leather ring which 
was put on thumb of left hand while saddle-
stitching' (jfr ÖDB II 276 och fig. 331). Syn.: 
timlingsring; tumling; tumring. 

lask-stol m. la la'sskstöl Ors. la's(s)kstök Rättv. 
Leks. Dju. (jfr laska v., bet. 1) = laskhip (se 
ill.; ÖDB II 272). 

lask-syl m. la 	 låssksil Ors. Ga. 
låssksik Rättv. la'ssksgk Jä. la'ssksijk Mal. (jfr 
laska v., bet. 1) `syl, anv. vid laskning av skos 
ovanläder / awl used when stitching parts of 
shoe upper together' (SAOB; ÖDB II 271). 

lask-tråd m.Ia, ka'ssktrad Soll. la'ssktråd Ors. 
Ore låssktrå Flo. Nås Jä. låssktrd Mal. (jfr 
laska v., bet. 1) 'finare becktråd, anv. vid 
laskning / good-quality cobbler's thread used 
for sadclle-stitching' (ÖDB II 263; jfr We. 
laskartråd). Jfr becktråd. 

lask-trä n.V ka'ssktrajd Våmh. (Bon.) (jfr laska 
v. bet. 1) —laskhip. 

lask-tång f.Ib lasssktåvn Ål (jfr laska v., bet. 1) 
—laskhip (se ill.; ÖDB II 272). 

lass u.Ia kass Älvd. Våmh. vMor. öVe. Soll. lass 
öMor. vVe. Ors. Ore Rättv.—Jä. lass Äpp. Mal. 
ÖVd. 1. `så mycket som på en gång forslas på 
ett fordon / bad carried on vehicle' (SAOB 
lass", bet. 1) allm. g'nn a-nt I ka'ssä Våmh. 
(Bon.) `ännu har jag inte (fullt) lass'; är ä la'ss 
ä'nn Leks. `är det (fullt) lass ännu?'; je a int fått 
la'ssä änn Äpp. `jag har inte fått (fullt) lass 
ännu'; tjäkkass Älvd. tju'itle/ass Rättv. Flo. 
'lass av för kälke lämplig storlek och tyngd'; 
hd/mig» svLeks. `halmlass'; ä'lass vOrs. ht'/ass 
Rättv. (Bo.) `hölass'; wi"dålass vOrs. vå'lass 
Mal. `vedlass'; trå,'"dukass Våmh. (Bon.) ladu'lass 
öMor. ledulass Ors. lei'dnivslass Leks. Dju. 
'lass av säd som köres in i lada'; fekålass Rättv. 
(skämt.:) `mindre lass, lagom för en fölunge'; 
tjä`rrlass Rättv. Leks. tjä`rrlass Mal. 'lass av 
för kärra lämplig storlek och tyngd'; di'vvlass 
Rättv. dy'nulass Leks. dy`nnjylass Mal. `lass 
gödsel'; vi`nntsrlass Leks. vi`nntärlass Äpp. 
`större lass, transportabelt endast på vinter-
fordon'; ma'sslass Mal. må`ssålass Li. `kälklass 

foderlav'. Jfr bergslags-, botten-, foder-, 
järnbergs-, kälk-, kärl-, land-, lod-, mal-
der-, mal-, malnings-, mjölnings-, mälder-, 
mälnings-. 2. `hög av spillning / heap of 
dung' Leks. 

lassa sv.v.l. la,'ssa Rättv. Bju. Flo. Nås Jä. 
låssa Leks. låssa Mal. ÖVd. 1. `placera på 
fordon, lasta / bad' (SAOB 1) allm. nä' a jä 
låssa Rättv. `nu har jag lastat (på)'; låss gra 
öLek,s. lasta på en fora'. Syn.: I ä ss a. 2. `snöa 
starkt / snow hard' Leks. ä la'sss å snjfegs `det 
snöar starkt'. — P. pret.: 'rånarn-, si'lassa Jä. 
`lastat för tungt på resp. främre delen och sidan 
av fordonet'. — Särsk. förb. (av:) du få lass-å' 
la'sss in å lå"dulögsn Rättv. `du får lasta av 
lasset, så att säden placeras (inne) på trösk-
logen'; lass-å' Leks. lass-å'y Bju. `lasta av'; 
(med:) lass-må' så Ga. lasta på åt sig'; (ned:) 
ä lass-nå'd golfa' Leks. `det vräker ned snö'; 
(på:) lass-på' Leks. Bju. Jä. `lasta på'; (utav:) 
dsm lass-tå' Flo. `de lastade av (lasset)'; (uti:) 
lass-tt' Ga. lasta (t. ex. mjölsäckarna) på 
fordonet'. 

lass-dragare m.IIIe la'ssdrägär öMor. låss-
drägar Leks. `stor, pråmliknande, med segel 
och ett par stora åror försedd båt för gods-
transport / large barge-like boat with sail and 
two large oars, used for transporting goods'. 

lass-drög f.Ic la'ssdr5g Leks. 'bred och grov 
släde, försedd med stjälpmedar och avs. för 
transport av långved, timmer och ris / broad 
sled with tipping runners, used for transporting 
wood etc.'. 

Lasse m., se Lars. 
Lasse-i-tomt sbst. oböjl. kassitemmt Våmh. 

kassitå'mmt vMor. lassitå'mmt öMor. 1. `rölleka, 
Achillea millefolium / yarrow, milfoil' (jfr Rietz 
394 a) allm. 2. ̀ hundloka, Anthriscus silvestris 
wild chervil' vMor. 

lass-häl m.Ia la'ssh,åk Äpp. `i hölass inlagt sam-
manhållande lager av björkris / layer of birch 
twigs keeping bad of hay together'. Jfr häl"; 
lasskvist, bet. 2. 

lass-hälla f.IVa la'sahälla Mal. 'rep i främre än-
den av ett medelst bindstång sammanhållet 
lass / rope at front end of bad, held together by 
bindstång'. Syn.: se bindstångstjuv; tjuv 
m. fl. 

lass-härv LM la'sshärrve Ore `grov räfsa, anv. 
vid lastning av hö el. löv / coarse rake used for 
loading hay or leaves'. Syn.: lassärj a. 

lass-hässja f.IVa ka'ssess Älvd. `hässja med tre 
stolpar el. tre störpar / hurdle with three poles 
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or three pairs of stakes'. Syn.: trekrak-, 
tugolvs-, tvegolvs-, tve-hässja; tve-, 
tvestör-golv. 

lass-hävel m. Id ka'ssevill Älvd. la‘88hgvitk vVe. 
ka'88höväk öVe.; pl. la'ssävlrar Rättv. Leks. 
(Silj.). 1. `stjälpmed på vardera sidan av vin-
terfordon / tipping runner on either side of 
sled' Älvd. Ve. Leks. (Silj.). Syn.: se hävel, 
bet. 2; lassmed, bet. 1; lässhävel, bet. 1, 
m. fl. 2. (pl.:) lassrede, lagt på långsläde och 
anv. företrädesvis vid hötransport / loading-
frame, placed on long sled and used mainly 
when transporting hay' (se ill.; ÖDB I 257) Ve. 
Rättv. Syn.: se höträ; lassmed, bet. 2, 
m. fl. 

lass-kvist m. Ja kassalcwisst Älvd. Våmh. nvMor. 
la'88kwi88t vVe. Ors. 1. 'en av de risruskor, lika 
långa som bredden av ett hölass, vilka lades 
över vinterhässjans underrede och tjänade som 
underlag åt höet / one of the twigs, as long as 
the breadth of a bad of hay, which was placed 
over the under-frame of a hurdle and served 
as a foundation for the hay' (se ill.; jfr ÖDB I 
232 f.) allm. Jfr lassris. 2. 'en av de i hölass 
på släde instuckna risruskorna, varmed lasset 
kvarhölls under hemtransporten på vinterföret / 
one of the twigs stuck into the hayload on a sled 
to keep bad in place during transport in winter-
time' Älvd. Mor. Jfr lasshäl. Syn.: hand-
riskla; lassriskla. 

lass-kärra f.IV a la'setjärra Äpp. 'tvåhjulig 
kärra, anv. vid forkörning / two-wheeled oart 
used for transporting goods'. Syn.: for., 
färd .kärra. 

lass-körare m. III c la'88käjrar ÖVd. <forman, for. 
körare / oarter'. Syn.: se forbonde, bet. 1. 

lass-körning f. Ib /a'sskgniv Mal. la'88käjrivg 
ÖVd. 'körning av foror / transporting of goods'. 
Syn.: se fordkör(n)ing. 

lass-med m.Ia ka"sngd Son. 1. `stjälpmed på 
släde'. Syn.: se hävel, bet. 2; lasshävel, 
bet. 1, m. fl. 2. (pl.:) lassrede, lagt på lång-
släde och anv. företrädesvis vid hötransport' 
(ÖDB I 257). Syn.: se höträ; lasshävel, bet. 
2, m. fl. 

lass-ombyte fl. III Ira.'88nnabgt (best. -urnbgteä) 
Älvd. <avlastningsplats / place for unloading' 
(Liv. Älvd., s. 38). 

lass-ris n. Ja lr a 88ra j8 svÄlvd. k a' 88reija nvMor. 
(koll.:) `risruskor, lika långa som bredden av ett 
hölass, vilka lades över vinterhässjans under-
rede och tjänade som underlag åt fodret' (ÖDB 
1 232f.). Jfr lasskvist. Syn.: lövris. 

lass-riskla f.IVa la'8sris8k1ra Mal. `grenrik björk. 
ruska, inlagd i hölass på släde (stordröj a) så, 
att ruskans rotände stack ut från lasset likt ett 
handtag, varmed lasset kunde kvarhållas på 
släden under hemtransporten genom skogen / 
birch branch put into bad of hay on sled so that 
root-end stuck out like a handle by which the 
bad could be kept in place on sled during 
transportation through forest'. Jfr lasshäl. 
Syn.: handriskla; lasskvist, bet. 2. 

lass-skrämd adj. I kas88krgmd svÄlvd. la's8krånwl 
Ors. la'sskrånla Rättv. Bju. `som plågats med 
för tunga lass och därför ej kommer sig för att 
draga (om häst) / which had been forced to 
pull too heavy loads and therefore refused to 
pull any more (about horse).. 

lass-trä n.V la' 88träj Ore lassrede, lagt på lång-
släde och anv. företrädesvis vid hötransport' 
(se ill.; ÖDB 1257). Syn.: se höträ; lasshävel, 
bet. 2, m. fl. 

lass-änge n.Ia Zra'ssqinclj Älvd. 'änge, som be-
räknades ge ett lass hö / meadow calculated to 
yield one bad of hay' (ÖDB I 264). 

lass-ärja LIVa ka'88err Älvd. 'grov räfsa, anv. 
vid lastning av hö el. löv' (se ill.; ÖDB I 259). 
Syn.: lasshärv. 

last-gammal adj. V la'88tgammalr Leks. la'88t-
ganonul Mal. <gammal och skröplig / old and 
infirm' (SAOB). 

lat adj. IIJa kåt Älvd. Våmh. vMor. öVe. Soll. 
(pl. VOtir Älvd. 'ä'tär Våmh. Soll.) låt öMor. 
Ors. Ore NeSi. Vd. 1. `som icke har lust att 
arbeta / lazy' (SAOB lat') allm. sä`kklät Dju. 
'mycket lat'. Syn.: död, bet. 3. 2. 'hård och 
därigenom föga effektiv (om slipsten) / hard 
and thus ineffeetive (about grindstone)' Våmh. 
Ve. Soll. Rättv. Zrä'tä 8tfenär Våmh. (Bon.) 
'hårda slipstenar'. 

lata sv.v.l. /ä`t- Nås Mal. ÖVd.; pass. lä'tas vVe. 
Ors. lä`tets Bju. JA. (endast refl. och pass.; 
SAOB:) lä't 8e Nås ÖVd. /ä`t sä Mal. 'vara lat / 
be lazy': å låg å lå`tes på så' ffun Ve. `hon låg och 
latade sig på soffan': i går v lä`te8 öOrs. <jag går 
och latar mig'. Jfr la tl a. 

latas-åker m.Id lä`ta8åkär Leks. (jfr lata) 'åker, 
som blivit vanskött och där det således växer 
mycket ogräs / field which had not been prop-
erly looked after and which was therefore very 
weedy'. 

lat-binde m.IIIa lretbinnd Älvd. lat person / 
lazy person'. Syn.: se dagtj uv. 

lat-blandad adj. I kästbk4nnclack, Våmh. (Bon.) 
lastbitanncla vVe. lä.‘tblanndad 	 Ors. 
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lå`tblran(n)da Rättv. Leks. Nås lä'tblrannda Bju. 
Jä. lå`tbkannd Mal. 'litet lat, lättjefull / a bit 
lazy, indolent' (SAOB). Syn.: latlig. 

lat-bänk m.Ib kOtbakk Våmh.; best. sg. lå`t-
bänntkin Jä.; best. sg. dat. Iråstbujntjem Älvd. 
Våmh. (Bon.) lä`tbånntjam Mal. 1. (i förb. 
ligga (up)på latbänken; SAOB) allm. Zri`gg 
upg IrrtInjntjem, Våmh. (Bon.) ligg på Let-
bånntjtin Jä. li'ddji på lå`tbånntjam Mal. lata 
sig / be lazy'. 2. 'skambänk i skola, avs. för 
barn, som fått bakläxa / "dask of disgrace" in 
school, intended for child who had to do his 
lesson again' Våmh. 

lat-dank =Ib lä`tdåvnk Nås Jä. 'lättjefull 
person / lazy person'. Syn.: se dagtj uv. 

lat(en) m. (best.) lrå/tv, Älvd. Våmh. vMor. Soll. 
öMor. vVe. Rättv. Nås Mal. Li. lät (bet. 3) 

Leks. Jä. (jfr lat). 1. 'lättja / laziness' (SAOB 
sbst.) 64a kosstär-Q' kå'tqn &1 Våmh. (Bon.) 

'det där kostar på lättjan, det'; 	brjö't mi 
Son. lå'tv, brö't må Mal. `jag behärskas av lättja 
(eg. lättjan bryter mig)'; li' gg int å ja' d lä't?? Leks. 
ligg inte och var lat! (eg. göd lättjan)'; han Ps 
lå`tam Li. <han ids åtminstone vara lat'. Jfr 
pig-. Syn.: blaggarns-Per; lättja. 2. lat 
person / lazy person' Älvd. Mal. an ?rigg o drå,' 
kästr, Älvd. 'han ligger och latar sig (eg. drager 
den late)'; li's 	(-4(itarn) Mal. 'taga på sig 
en annans arbetsbörda' (jfr SAOB lisa' 2 b). 
3. 'ett slags tafattlek (och sittlek) / a kind of 
tag game' NeSi. Vd. lö`k lå't Leks. in lå'tv, 
( ,,,Let) Jä. Mal. 'leka tafatt'; kvä`//8/ät Leks. 
'som får sista slaget, innan man skiljes för kväl-
len'; sanlåt (trå`lät) Leks. 'sådan modifikation 
av tafattleken, att en sten (resp. ett träd) ger 
skydd'. Jfr huklat; hyklaten m. best.; knut, 
bet. 2; kuck, het. 6; kya, bet. 6, m. fl. 

lat-fröd n. la lå`tfröj ,,,lå`tfruu Li. lå`tfrsu  Tra. 
'skum på kokande vassla / froth on boiling 
whey'. Syn.: kav, bet. 2; kåt-frödor, -skum; 
latskum; ost-, vit-mesa. 

lat-fässa f.IVa Zra"tfessa Soll. (jfr fessa v.; 
fässa f. och v.) lat kvinna / lazy woman'. Jfr 
latdank. Syn.: lat-lycka, -röv, bet. 1; 
latsugga, bet. 1. 

lat-hol m. la lå`thök svLeks. 'litet fastmarksom-
råde i skogen, där kreaturen fick vila middag 
(under betesgången) / small area of solid ground 
in forest, where cattle rested in the middle of 
the day'. Syn.: se fäplats; sov-, stånd-, 
sömns-hol m. fl. 

lat-hund m.Ia ka"tunnd vMor. latu'nnd öMor. 
lå"thun(n)d Rättv. (Bo.) lå`thunnd vLeks. Ga. 

Jä. Mal. lå`thonnd ÖVd. 1. lat person / lazy 
person' (SAOB 1) allm. Syn.: se dagtj uv. 

'hjälpmedel vid räkning / aid in doing cal-
culation' (se ill.; jfr SAOB 2 b) Mor. Ga. Jä. 

'litet valkbräde, anv. vid valkning av strum-
por / small board med for milling stockings' 
Leks. Syn.: töv-bräda, -bräde; valkbräde. 

'liten höstack, gjord vid regn / small haystack 
made when it was raining' vMor. 

latin n.Ia -oböjl. 	Älvd. 	-la"tån 
Ors. lå"ten ,,,lå"tin Rättv. latö'n Leks. Bju. Ål 
Ga. Jä. la'ttin Nås latö'n Mal. 1. 'ngt obegrip-
ligt el. oläsligt / sthg incomprehensible or il-
legible' (SAOB latin' 2 a) Leks. Jä. Mal. ådå' e 
latö'n fö må'g Mal. 'det där är obegripligt (oläs-
ligt) för mig'. 2. 'latinsk tryckstil, antikva / 
Roman type letters' (SAOB latin' 3) allm. 
ulrum Wisr fiss lrå"tfneä Älvd. 'vi skola lära oss 
(läsa) antikva'. Jfr svenskstil. — Ssgr: 
lr'å"tinbitskstå'y m. Älvd. `bokstav med latinsk 
stil / Roman letter'; la'ttinsfadärvå,ir Nås 
Latå'nsfadärvår Jä. n. <bönen Fader vår, läst på 
latin och anv. som besvärjelse / the Lord's 
prayer road in Latin and used as an invocation'; 
latö'nsök n. Jä. 'latinsk (antikva-)bokstav; 
latö'nsetilv, Oro m. best. 'antikva'. 

lat-kabbe m.IIIa lå`tkabba Ga. Jä. lä`tkabbå 
Äpp. 'lätting / lazybones' (jfr SAOB latstock). 
Syn.: se dagtjuv. 

lat-klubb ni. In lå`tklubb vOrs. föreg. 
lat-klöv f.Ia ka`ttkköv Våmh. (Bon.) lå`tklröv 

Mal. lå`tklrev ÖVd. 'lättklöv / dew-claw' (jfr 
Rietz 394 a latklövar). Syn.: se bak-klöv. 

latla sv.v. 	Älvd. (endast i särsk. förb. med 
till:) 	Älvd. `bli lat / become lazy'. Jfr 
lata. Syn.: latna. 

lat-led m.II k åstlrld Våmh. (Bon.) 'avstånd mel-
lan två hästar och lass på vägen, beroende på, 
att den ena hästen är en god dragare, den andra 
inte / distance between two horses and loads on 
the road, due to the fact that one is a good 
horse, the other not' (jfr led"). 

latlig adj. I ka`.2.2lig nÄlvd. 'litet lat av sig, lättje-
full / lazy, indolent' (SAOB). Syn.: latbl an-
d a d. 

lat-lycka f.IVa ka"tlytki(a) Soll. lat kvinna / lazy 
woman'. Syn.: se latfässa. 

latmaus-brasa f.V kOtmansbrå sa Våmh. (Bon.) 
'brasa, bestående av 5-6 kvarter (ca 80 em) 
långa, liggande vedträn / fire consisting of 
horizontal logs about 80 cm long' (ÖDB III 289). 

latmans-bröd n. la lretmunsbröd Våmh. (Bon.) 
'tunnbröd, som blivit illa gräddat, emedan ka- 
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korna ej varit tillräckligt tunt utkavlade / 
clap-bread which has been badly baked because 
the rounds have not been rolled out thinly 
enough' (jfr SAOB latmans-). 

latmans-ved m. II lrå"tm4n8wiö kä"krnanswid 
Våmh. lä`tmansvg Jä. Äpp. 1. 'brasa, bestående 
av en enda stock, som småningom flyttades 
fram i spisen / fire, consisting of one log which 
was gradually moved forward in fireplace' 
(ÖDB III 290) Våmh. Syn.: se kvällskabbe 
m. fl. 2. 'grov, slarvigt kapad och kluven 
(famn)ved / coarse, carelessly hewn and split 
wood' allm. 

latmans-ände m. Illa irOtmansennd Älvd. lä't-
mansenndä vVe. krtmansännd Soll. lä`tmans-
änndä Flo. lä`tmansännda Jä. 'alltför lång tråd 
på synål / too long piece of thread in needle' 
(We.). 

latna sv.v.l. lå`tna Leks. 'bli lat / become lazy' 
(SAOB). — Särsk. förb. (av:) 	Leks. 'bli 
mycket lat'. Syn.: latla. 

lat-oxe m.IIIa /nokksä Ål lä`tukksit Flo. 
lä`tokksa Mal. 'lätting / lazy person' (SAOB). 
Syn.: se dagtjuv; latvarg m. fl. 

lat-röv f.Ia kOtröv Älvd. Våmh. Ira"tröv Soll. 
1. lat kvinna / lazy woman' allm. Syn.: se 
lat -f ässa, -lycka. 2. `föga givande vatten-
källa / spring giving only a small supply of 
water' Våmh. 

lat-skank m.Ib Lnskauvk Mal. Li. 'lätting' 
(SAOB). Syn.: se dagtjuv m. fl. 

lat-skum n.Ia /nskomm Jä. 'skum på kokande 
vassla'. Syn.: se latfrö d. 

lat-stock m.Ib lä'tstakk Jä.-Mal. Li. = lat skank 
(SAOB). 

lat-sugga f.IVa lä‘tsugga Jä. lä,`tsegga Mal. Li. 
1. `lat kvinna / lazy woman' (SAOB) allm. 
i'nnt fekk an 8öt lä`tssgga häll Li. <inte fick man 
sitta och lata sig heller (eg. sitta latsugga)'. 
Syn.: se latfässa. 2. brä'nn lä`tsugga Jä. 
'bränna soporna i stugspisen i st. f. att bära ut 
dem / burn rubbish in cottage fireplace instead 
of taking it outside'. 

lat-säck m.Ib la"tsäkk Ors. lä,`tsäkk Ål Jä.-Mal. 
=latstock (SAOB). 

lat-tapp m. Ta ZrA"tapp Älvd. = föreg. 
lat-varg m.Ib kirtwarrg Våmh. lä'twarrg Ors. = 
latstock. 

lat-vase m.IV ka"twäsi nyMor. la"twasil öOrs. 
/nväss Mal. = latstock. 

lat-vrak n.Ib lä'tvråk Mal. = latstock. 
lat-vål m.Ia kå"twear Älvd. = latstock. 
lava sv.v.l. Ircrvå Älvd. Våmh. Irå"vå vMor. Soll. 

öMor. /å"vel vVe. Ors. 'hänga löst ned, 
hänga och dingla, sloka / hang loosely, dangle, 
wilt' (Fr. Bl. laf a 1; Torp lava; jfr SAOB 
lav'); e /r/Pvä waittned åv we'rr Iro`bblraåi' Älvd. 
'det hänger vatten(droppar) massvis från vart-
enda löv'; e Ire2"vä ni'ttä gr4'n Våmh. 'det hänger 
fullt (av lav) ned utefter granen'; qn i så e 
ka"vär åv 4neon Våmh. 'han är (så trasig), så 
det hänger (trasklutar) från honom'; snjö'n 
kä"vär vMor. 'snön hänger ymnigt ned (från 
trädgrenarna)'; ä lå"vår ettär dar vVe. `det 
hänger och dinglar där' (om spindelnät i fähus-
taket); (äv. om  vätska:) mä'sstjen Zrervät una 
onum Sol'. `mäsken rann av honom'. Syn.: 
se bjällra v., bet. 3; flanka, bet. 2; labba, 
bet. 4; larva, bet. 2; lavrai. — Särsk. förb. 
(utöver:) Irävå-ety"vyr Son. 'hänga (välla) ut 
över ngt' (t. ex. om  deg, om hö, om människa, 
som lutar sig över en matskål); (över:) eld 
int upl' wif so e Ireivär-y'vvy Våmh. <häll inte 
i (kärlet) nu så mycket att det rinner över'. 

lave' m. IV Illa Zrä"vi Älvd. Våmh. Ira"vi ,-Irå"vet 
vMor. /av/' öMor. ket"vå öVe. Soll. levi Ors. 
leve -,lä`ve Ore /a"vi ,-/ä"vi Rättv. leva Rättv. 
(Bi.) lä:ve Leks. (Silj.) krya Leks. Ål lä`va Bju. 
Ga. Mock. lä`va Dju. /ä`vä Flo. /ä`ve Nås-Mal. 
ki`vi ÖVd. (böjn., se LD II 176-177). L 'hyll-
formig avsats el. väggfast bänk av trä, brits / 
shelf-like bench of wood, bunk' (se ill.; SAOB 
6-7; ÖDB III 182, 193, 346) allm. n'i' wi/ dctil'g 
up4 kkvetn Älvd. <nu vill då jag upp på laven 
(och sova)'. Jfr mjölk-, sil-. Syn.: brits; bänk, 
bet. 1 a (2). 2. 'vid den inre gaveln (fond-
gaveln) belägen brits i eldhus / bunk against 
inner gable of eldhus' (se ill.; ÖDB III 187 f.) 
Ore ÖVd. Syn.: altare, bet. 2; skjå. 3. 
'väggfast, bred hylla el. avsats, avs. för tork-
ning el. förvaring / broad shelf fixed to wall, on 
which things were dried or stored' (se ill.; 
SAOB 9; ÖDB III 264, 504) allna. Jfr bad-
stugu-, sädes-, tork-, torkstugu-. Syn.: 
ludra, bet. 1. 4. (senare ssgsled; SAOB 10:) 
<kallbänk för uppdragning av kål el. kålrötter / 
forcing-bed for raising cabbages or swedes'; 
se plant-, plänt-. 5. (senare ssgsled; SAOB 11:) 
'stor trälåda, i vilken murbruk tillreddes / large 
wooden box in which mortar was prepared'; se 
bruks-, ler-, mäng-. 6. (senare ssgsled; SAOB 
12:) <skyddad sittplats vid björnjakt / protected 
place to sit during bear-hunt'; se björn-. 7. 
'underlag el. golv för den undre kvarnstenen vare 
sig i handkvarn el. i bäckkvarn / base or floor for 
lower millstone, either of handmill or watermill' 
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(ÖDB III 271) allm. Jfr kvarn-, mal-, mjöl-. 
Syn.: luder; ludre, bet. 1. 8. `bänk av halv-
kluvna stockar, any. som underlag vid rishack-
ning och samtidigt som sittplats för den, som 
utförde hackningen / bench of split logs used 
as base for chopping twigs, also as seat for person 
chopping twigs' (ÖDB I 283) Jä. 9. (senare 
ssgsled:) <övre del av kvarnränna, utgörande 
intagsöppning för vattnet från kvarndammen / 
upper part of mill-race where water came in 
from mill-pond' Mock., se grep-. 

laven 	 UNA Älvd. Våmh. Irevi 
Zrå"vå vMor. /avi' öMor. trå"vå Soll. la"vi Ors. 
1.5.`ve Ore 	vRätty. la"va Rättv. (Bi.) lä'va 
Leks. Al lä`va Bju. Mock. kiva Dju. /ä.`vä Flo. 
Lå`vs Nås—Mal. iä`vi ÖVd. 'till gruppen Lichenes 
hörande växt / plant belonging to lichen family' 
(SAOB lava', under lav'). Jfr björk-, gran-, 
häng-, let-, räk-, svart-, vit-. Syn.: lav. — 
Ssg: lå"vårajs n. öOrs. 'granris med skägglav 
på / fir-twigs covered with lichen'. —Avi.: 
Itä"vug adj. nÄlvd. `rikligt bevuxen med lav / 
abundantly covered with lichen'. 

laver-eld m.Ia lä`vära (-1a`vvärål) Mal. (jfr 
lavran  v.) `starkt flammande eld el. eldslåga / 
blazing fire'. 

lav-gran f. II la rä"vågrn Älvd. Våmh. Zrå"vå-
grå vMor. lå"vågrån vVe. Ors. lå"vågrån Soll. 
lå"vågrän Rättv. lä`vgrån Mock. Li'vegrån Jä. 
lä`vsgrän Äpp. Mal. läsvågrän Li. 1. (jfr laven:) 
'starkt lavbevuxen gran / fir covered with 
lichen' allm. Syn.: lavgrånka. 2. (jfr lava 
v.:) 'gran med slokande grenar / fir with hanging 
branches' Våmh. (Bon.). 3. <okammad kvinna 
med rufsigt hår / woman with uncombed hair' 
Ve. Soll. 

lav-grånka f.IVa lrå"vågrgkk Älvd. = föreg., bet. 
1. 

lav-kved m.II a"våkwicl Våmh. (Bon.) (jfr 
lava v.) `hudveck (under buken på sugga), på 
vilket spenarna sitta / fold of skin (under sow's 
belly) where teats are'. 

lav-lus f.VI /a"veafts Rättv. /Ct`v/fts Leks. /ä.`vrtis 
Ga. 'sångare, Sylvia / warbler'. Jfr furulus. 

lavrai  sv.v.l. lärvra Rättv. lä`vra Leks. `hänga 
löst ned, hänga och dingla / hang down loosely, 
dangle' (Torp lavrai); ä levrer å blri'mam 
Rättv. (om blommande råg) `det hänger yvigt 
med blom från axen'; ä 1.i'vrsr å trå'nan rna hi'ka 
syLeks. 'träden äro lurviga av rimfrost'. Syn.: 
se larva, bet. 2; lava m. fl. — Avi.: lä'vsr n. 
Leks. `ngt lurvigt el. fjunigt, som hänger fast 
vid ett föremål / sthg fluffy or shaggy which is 

stuck to an object'; lä'vrug adj. Leks. `behängd 
med ngt lurvigt el. fjunigt / covered with sthg 
shaggy or fluffy'. 

lavran  sv.v.l. lå`vra —la'vvra Mal. 'brinna med 
starkt fladdrande låga / burn with strong blazing 
flame'. Jfr lavereld. 

lavrarn  sv.v.l. Irå"ver Älvd. (jfr ? Torp labra) 
`prata, pladdra / talk, babble'. Syn.: slavra, 
bet. 1.— Särsk. förb. (ä:) kaver-4' Älvd. 'pladdra 
ihållande'; (åt:) 4 Zravre6-ä'ö 4m .21a'jkt Älvd. 
`gm sitt prat skaffade hon honom dylikt'. 

lav-skrika LIVa•-•., V Irå"vdskrajk(a) IV Älvd. 
Våmh. lreevå' skrajk nyMor. Zrå"våskräjk(a) syMor. 
Soll. låvå'skräjka öMor. lå"vd,skrejk ,,,låsvå-
skrejt(a) vVe. låsvåskrajka Ors. lå"voskräjka Ore 
lOvaskrika Rättv. (Bi.) lä`vskrika Bju. lä`vskrika 
Al lä`vskrika ,..,1ä`kskrika Flo.; läsvskriku V Nås 
läsvaskriku Jä. Äpp.; lä`vsskrika —1.Vve8kråtja 
(jfr skräka v.) IV Mal. lä,'våskrika ,,,lä`voskrika 
ÖVd. läsgoskrIka Tra. 1. (jfr lave":) 'fågeln 
Perisoreus infaustus / the bird Perisoreus in-
faustus' (SAOB) allm. 2. (jfr lava v.:) 'trasigt 
klädd kvinna / ragged woman' Våmh. 

m.Ia kakks Älvd. vMor. Soll. lakks öMor. 
Ors. NeSi. Vd. `fisken Salmo salar; större lax-
öring / salmon; large salmon-trout' (SAOB 
lax' 1). Jfr örad-, ör-, örud-. 

lax" m.Ia Itakks Våmh. lakks Leks. Nås Jä. 
`stockände, utformad för knut utan uteknut / 
end of log shaped for corner without uteknut' 
(se ill.; SAOB lax"); om sn jekk bäret in i ha`kv 
vä'ddja rna la'kksr,y, syLeks. `om man gick bara 
in i halva väggen med urtaget'. Jfr laxknut; 
laxskåra; flat-, hak-, sned-. 

laxa sv.v.l. la`kksa Ore Leks. la`kksa Jä. Tra. `ut-
forma lax / dovetail' (SAOB 2); la`kksa på J'n 
si`da Leks. 'utforma ensidig lax'. — Särsk. 
förb. (hop:) lakks-hö'p Jä. `hopfoga (vägg-
stockar) medelst laxning'; (ihop:) lakks-i(h)ö'p 
Leks. `dets.'; (in:) dem la`kks-inn krs`bbnaörä 
Tra. `de timrade in nedersta gavelstocken 
(eg. kr oppmo de rn) medelst laxning' (ÖDB III 
125). 

lax-bock m.Ib la`kksbukk nÄlvd. `träställning, 
any. i mjärdfiske för laxfångst / wooden device 
used in trapping salmon with osier basket'. Jfr 
laxfiske. 

lax-fiske n. Ja laVekslisstj Älvd. laVeksfisskä Dju. 
`fast fiskebyggnad, avs. för fångst av laxfiskar / 
structure used for catching salmon and trout' 
(se ill.; SAOB; ÖDB I 84 f.; Dal. Ilemb. 1939, 
s. 128 ff.). Syn.: laxverke. 

lax-hus n.Ia la`kleshfis Mal. `rektangulär fiske- 
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anordning för fångst av lax / rectangular 
fishing-deviee used for catching salmon'. Jfr 
fisk-hus, -låda, -stuga. 

lax-knut m. Ja ka`lckeknaut Älvd. la`kk.sknöjt 
öMor. 11a`lek8knet Sold. la‘k(k).9knat Rättv. 
Leks. Flo. Nås Jä. la'8.8(k)knfit Ål 'knut (utan 
uteknut), vari stockarna hopfogats medelst 
laxning / dovetail-joint of log house (without 
uteknut)' (SAOB laxknut"; jfr ÖDB III 125). 
Jfr haklax; lax". Syn.: klackknut. 

lax-ljuster n. Id 11askles11fa6.8ter Älvd. 'vid ljustring 
av laxfiskar anv. ljuster / fish-spear used for 
catching salmon and trout' (se ill.; SAOB; 
ÖDB I 63). 

lax-not f.Ia ka`kkentist Älvd. 'not, avs. för fångst 
av laxfiskar / seine used for catching salmon and 
trout' (SAOB; ÖDB I 126). 

lax-skåra f.V 11a`lek8skiiru vMor. (jfr lax") 
'rännformig inskärning i stockände, anv. vid 
hopfogning av väggstockar / groove in end of 
log, used in joining wall-logs together'. 

lax-stånd n. Ja ka`leksst.Inn,cl nÄlvd. <ställe, där 
laxen lägger rom om hösten / place where 
salmon spawn in autumn'. 

lax-tina f. IVa la`klestöna Ga. `för laxfångst avs. 
tina med tillhörande fiskebyggnad / ereel with 
strueture belonging to it, used in catching 
salmon' (SAOB; ÖDB I 93). 

lax-verke m.IIIa ka`kkswerrk vMor. laxfiske. 
le 	st.v. 	3. Idra. Älvd. nVåmh. kil' ja 
Våmh. (Bon.) vMor. tå öMor. vVe. Flo. Nås Jä. 
Rättv. 	 j(a) Soll. läsja -lä`ja Ors. /ö Leks. 
lö -lä Mal. lä ,-4(1`ja ÖVd.; pret. ltil Älvd. 
kö -kll'jeä ,-Zed`jed vMor. /5 vVe. Ors. Flo. Nås 
Tra. kö -'114' jet Soll. lag Rättv. Leks. Mal.; sup. 
kel' ed Älvd. /rå' jiä vMor. kl`ji vVe. 	Soll. ler ji 
lä`ji Rättv. lätt Flo. ler Nås //Pi Mal. /C:ej ÖVd. 
'skratta / laugh' (SAOB le' 1) Älvd.-Mor. Ors. 
Rättv. (Bo.) ÖVd. k22`84m mjä'84 ii'srrkeäum 
Älvd. 'vi skrattade, så mycket vi orkade'; sjå' 
ur 4n wil la`ja öOrs. 'se, så skrattlysten han är 
(eg. hur han vill le, börja skratta)!'; ädås e full 
i'vvgan å läkt å't Tra. `det där är väl ingenting 
att skratta åt'. Syn.: gnägga, bet. 2; h ors a, 
bet. 2; skratta, bet. 1; skvapa; skvatta, 
bet. 1; skvattra, bet. 1. 2. 'dra på munnen, 
smila, (små)le / smile' (SAOB le' 2) Soll. Rättv. 
Leks. Flo. Nås Jä. Mal. i kusnnd int Onäkl 
kä'j Soll. 'jag kunde inte låta bli att (eg. inte 
annat än) (små)le'; o 	84 gått å' at 84 Rättv. 
'hon ler så gott (åt sig) så'; du lö'g 88 gö`da 88 
Leks. 'du log så vackert så'. Jfr små-. Syn.: 

flenai; flina, bet. 3; flisan; glina, bet. 2; 
glisa, bet. 2. 

led 	 Älvd. nVåmh. ltfåltd vMor. 
tId öMor. vVe. Ors. Ore (pl. lidi'r öMor. li'djär 
Ore) kid öVe. Soll. låd (pl. lirdår) Rättv. låd 
löd Leks. /å Bju.-Tra. (pl. lä`är Ål Nås lekr 
Mock. Flo. lösjär Jä.). 1. <ledgång / joint' 
(SAOB led' 1) allm. dra-i-ki'd a'rrnagn Våmh. 
(Bon.) <draga armen i led'; e a fe-yr-ki'ä Våmh. 
ä a feri-ir-li'd Ors. `det (a: benet) har gått ur 
led'; dra-i-ki'd sjö`k ö`gor Soll. 'draga sjuka 
ögon i led'; jä bi så'r ti lirdom Rättv. 'jag får 
ont i lederna'; ä va'rrtjä ti ö'n lö`nan Dju. 'det 
värker i den ena leden'; gåsp byty Jä. 'gäspa 
käken ur led'; je a 88 vo'nnt i fi'vvärlön Äpp. 
'jag har så ont i fingerleden'. Jfr arm-, fot-, 
fägens-, för-, gång-, hals-, hand-, has-, 
hov-, knot-. 2. 'ansvällt ställe på växtstam / 
swelling on plant stem' (SAOB led' 5) Ore Jä. 
Jfr ax-, kvist-. 3. <del av kedja, bestående av 
två länkar, som sitter ihop / part of chain, 
consisting of two links fastened together' (jfr 
SAOB led' 7) Bju. Ga. 4. 'generation / genera-
tion' (SAOB led' 10) Leks. ä va en y'vver lö'd 
(hå) `det var ett yngre släktled, det'. 5. 'på 
särsk. sätt framträdande parti av långsträckt 
föremål / conspieuous part of long object' ÖVd. 
tås-ih,öp 88'kka fe /Vana Tra. `minska antalet 
maskor, då man börjar sticka smalbensdelen 
på en strumpa'. Jfr fel-, sockband(s)-, sock-. 

led' m.IIa ltI Älvd. Våmh. vMor. ltId Soll. lkl 
Ore l Bju. Flo. Mal. ÖVd. (jfr SAOB led", 
uppgifterna om maskulint genus). 1. (lokalt:) 
'mellanrum, avstånd, öppning / space, distance, 
opening' allm. djä'r fen kl'ö 4 d'ä‘rifm Älvd. 
<ställ dörren på glänt!'; e då vtaldå 	rragå 
dtrrnmda Soll. 'det är då ett väldigt avstånd 
mellan de där (båda forlassen)'; 8ätt då'ra, i lö'ä 
Bju. <sätt dörren på glänt!'; ä våk en 	mula 
bra`kkan 8 vä'88tam Mal. `det blir ett mellanrum 
mellan byxorna och västen (o: jackan)' (ÖDB 
IV 412). Jfr brack-, brok-, dank-, gäv-, lat-, 
slek-, sock-, vit-. 2. (temporalt:) 'avstånd i 
tid, mellantid; kortare tidsperiod, stund / 
interval; while' Älvd. Soll. mi'tt i ki"dim Soll. 
'mitt under mellantiden (mellan de båda ull-
klippningarna)'; an ä jän .214`jkän 8krirtjkid 
vä'nn kvä'lld Soll. 'han har en sådan där skrik-
stund varje kväll'. Jfr kåt-. Syn.: ryck, bet. 
2; skede, bet. 2. 8. (i förb. läck el. led:) 
'uppehåll, rast, ro, pardon / rest'; ä vå,' int nå' 
lä'kk äl lö' Tra. 'det gavs ingen pardon el. vila i 
arbetet'. Jfr läck m. oböjl. 
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led f.Ia lried Älvd.; best. /ö'a Bju. lä'da Jä.; pl. 
lä' jer Li. (jfr DNO I: 2, s. 38 f.). 1. `(rätt) väg, 
kosa / way' (SAOB led" 1) allm. go'kk ete 
6956ä' Iri'e6v, Älvd. `gå efter den där vägen!'; du 
ä Je6-å'v 14'4 Älvd. `du har kommit ifrån (eg. 
farit av) rätta vägen'; je a kumm på lä'da Jä. 
`jag har kommit på rätta stråten'. Jfr båt-, 
drev-, ro-, ronings-, segel-, väg-. 2. (bild!.; 
SAOB led" 2 e;) nss8n6'r på lä'da Jä. `nästan 
rätt / almost right'. 3. `sätt, vis / way, method' 
(SAOB led" 3) Jä. på ä'r lä'da `på ett annat vis'. 
4. `trakts allmänna beskaffenhet, terrängför-
hållanden / general character of area' Bju. ja 
ssi'r på lä'a `jag ser av traktens skaplynne (var 
vi befinna oss)'. Jfr land-. Syn.: se land, bet. 
4. 5. `vallningsstråk / grazing area' Li. Jfr 
gässel-. 6. (senare ssgsled:) `solfattig back-
sluttning mot norr / slope facing north, which 
gets little sun' (jfr DNO I: 2, s. 41) Mor. Ve. 
Soll. Leks.; se bak-. 7. (senare ssgsled:) `lång-
sträckt förhöjning av sammanblåst snö / 
gradual slope of snow blown together by wind' 
Mal. Li.; se dr e v-. 

led 	 kiö Älvd. Våmh. Itid vMor. 
öVe. Soll. If (best. sg. dat. 	öMor. tId vVe. 
kid —/ri (best. sg. dat. 	kri' no ,,, Iri'na) vSoll. 
li'der 	(best. sg. dat. 
Ors. li'där Ore låd (best. nom. ack. li'du; dat. 

Rättv. läd.,,läd Leks. lä Bju.—Tra. (best. 
/å'ä Bju. Flo. /ä Nås Jä.; dat. lä'nu Äpp.). 1. 
`öppning i gärdsgård, avs. att tillslutas medelst 
stänger; stängsel till dylik öppning / opening in 
fence whieh could be shut by means of poles; 
fencing used in such an opening' (se ill.; SAOB 
led"' 1) allm. bä'ttär et lä' än e .2la'rrvu gri'nnd 
Jä. `bättre ett led än en trasig grind' (ordspråk); 
h,å`glå Ål `led i hagmark'; tyytö Jä. `led mellan 
fålla och vall i fäbodarna'; tå'läe Li. `ledet ut till 
fägatan'. Jfr fall-, furu-, klubb-, rodgårds-, 
skyttel-, vinter-. 2. (senare ssgsled; SAOB 
led' 2 a:) `för snara avs. öppning i fågel-
stängsel / opening in bird-trap for snare'; se 
snar-. 3. (senare ssgsled; SAOB ledm  2 b:) 
`redskap dels för björn-, dels för älgfångst / 
device for trapping bears or elks'; se björns-, 
älgs-. 4. (senare ssgsled:) `trasslig garnhärva / 
tangled skein of woor Mal.; se björns-. 

led adj. I Zrieö Älvd. Våmh. Ire6—lräd vMor. 'råd 
öVe. Soll. låd öMor. vVe. Ors. Ore Rättv. Leks. 
lä Bju.—Mal. läj ÖVd. 1. `otrevlig, otäck / un-
pleasant' (SAOB 1) vMor. Rättv. Leks. Jä. i 
a djort Irö'äan mi vMor. `jag har skämt ut mig'; 
an bi ss kusppug då 4 lä'd tå li`gg nä Leks. `man 

blir så stinn då och obehaglig att ligga hos'; ann 
add ss lä`da 86't Jä. ̀ han hade (en) så otäck sjuk-
dom'. 2. `elak, ond, hård till sinnes / mean, 
harsh' (SAOB 2-3) allm. du i so lry'6t å 11.1'6 so 
Våmh. `du är så förfärligt elak'; så Irä'd e du 
wi'd me öVe. `så hård du är mot mig!'; hä'mläd å 
betsr(r)tsnäll Rättv. (Bo.) `elak hemma, men 
snäll borta'; jö'r så lä'd Leks. jåsr så läsk?, Jä. 
`vara elak och hämndlysten'; lä`ölran Ga. `de 
elaka orden'. Jfr leden; bränn-, gröt-. Syn.: 
se elak, bet. 5; gemen, bet. 2; ond, bet. 7. 
3. ̀ besvärlig; tråkig, ledsam / diffieult' (SAOB 3) 
allm. ä två ss le'tt stKerå Ors. `det var så besvär-
ligt att skära (säden)'; ä va e lä'd kni"puIrdina 
Rättv. `det var en besvärlig knyppeldyna'; lä'd 
kl bä'ra Leks. `besvärlig att bära'; lä' stfi'nn 
Mal. `hårda och svårbearbetade skinn'; ä såg 
ut ä va ri'kktit le'tt Dju. `det såg ut (att) det 
var riktigt besvärligt'; /ä'j te 	Li. `svår att ro 
(om båt)'. Syn.: elak, bet. 3. 4. `som känner 
leda (vid ngt), trött (på ngt) / bored, tired' 
(SAOB 5) allm. jät et-Irl'es sig 4 tjp"öti Älvd. `äta 
sig led på kött'; dem wa se läsdur få'r-num vOrs. 
`de voro så trötta på honom'; je e lä'j h-6'72,8m 
mä`tarra Li. `jag är så trött på den maten'. Jfr 
halv-. Syn.: leds; lettvid. 5. `ängslig, oro-
lig, nervös / anxious, uneasy, nervous' Soll. 
Ors. Äpp. ä le'tt in i la`jvi Ors `jag känner mig 
nervös (eg. det är lett inne i livet)'; i vä, 86 Irä'd 
så i dfi'vd int 84"vå Soll. `jag var så ängslig 
(nervös), så jag kunde inte sova'. Jfr ond, bet. 1. 
Syn.: illsvidande, bet. 1; ledsen, bet. 3; 
sviden in. fl. 6. (i förb. med ögon:) lä`du 
B`gur Leks. lä'clä B`gur Jä. `onda, elaka ögon / 
evil eyes'. Jfr elak, bet. 6; ond, bet. 5. 7. (i 
förb. med vara:) `ha slakt, slakta / slaughter' 
Rättv. skuni va lä`du i dä'g `skola ni ha slakt i 
dag?'. Syn.: arg, bet. 3; elak, bet. 9. 8. (i 
uttr. tycka lett om:) `tycka synd om / feel 
sorry for' Leks. 

leda f.IVa lä`da Leks. läsa Bju. Nås Mal. `känsla 
av stark olust, avsmak / feeling of disgust' 
(SAOB ledan); jä fekk i tukka lä`da tå' no ss 
Leks. `jag blev så led på henne'. Jfr mat-. 
Syn.: lednad. 

leda sv.v.l. Iri"åå Älvd. Våmh. Vå`å ÖVd. (Torp 
lida 1, 3) `böja i leden, vicka på kroppen, stjär-
ten el. svansen / bend at joint, sway the body, 
hind-quarters or tall' (SAOB ledd 1); i dfc'gd 
int Ir1"6å kni't no6 Älvd. `jag kunde inte böja 
benet i knäleden'; u'rrmin han lä`å i spö' am Li. 
`ormen (den) vickar med stjärten'; hä'kopaddon 
lä`4 6 flrö'g Tra. `grodynglen vicka på sig och 
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simma hastigt om varandra'. — Refl.: kl"åå sig 
Våmh. 'vara rörlig i sidled'. 

leda sv.v.3. -1. kl'ecla Älvd. nVåmh. kì eda Våmh. 
(Bon.) ' a'-'d& vMor. reda öMor. vVe. Ors. 
Ore Leks. kg'd(a) Soll. leda Rättv. Dju. lg`a 
Bju. Ga. Flo. Äpp. Mal. lä'a Al lä Nås Jä. kria 
ÖVd. (böjn. se  LD II 236 ff.). 1. 'dirigera, 
föra / lead, direct' (SAOB ledan 1) allm. lg'd an 
rna ha'ri Rättv. (Bo.) `släpa honom med sig, 
hållande honom i håret'; (särsk. om  att föra 
hondjur till betäckning:) Zri" t4Yrg Älvd. red 
lana öMor. lg'd tffire vVe. là j k -6'91a Li. `föra 
kon till tjuren'. 2. `hålla i handen / hold by the 
hand' (jfr SAOB ledan 1 a a) Älvd. Li. du al 
tre ki`2.2-4nn Älvd. <du skall hålla Lill-Anna i 
handen'; kä'llivgan kåmm å lå`j bå'rfeitt osvvger 
Li. 'käringarna komma och leda barfota barn 
(vid handen)'. 3. <leda eld (värme) i kolmila / 
direet fire in eharring-stack' (SAOB ledan  
1 b [3 (31) kl'ed werrm.ln Våmh. (Bon.) 'clets.'. — 
Rejl.: lä' Sti Al <klänga sig uppefter störarna 
(om humlerankor)'; ill' j se Li. 'taga sig fram 
gm att känna sig för med händerna'; l'-8ä 
Mal. `vara rörlig och följsam (om hö dröj a)'. — 
Pass.: Wedas Älvd. 'hålla varandra i handen'; 
dsm går å lg`das Leks. 'de gå hand i hand'. — 
Särsk. förb. (dädan:) 	drirpvatteiä Mal. 
'leda bort takdroppet (från huset)'; (in:) g5k a 
led-i'nn hä'sstv„ Ore 'gå och led in hästen i 
stallet!'; le-d-i'nn däm Rättv. (Bi.) 'ledsaga dem 
(o: gästerna) in i storstugan!'; (ut:) an sksll ad 

Tra. 'han borde ha lett ut honom'; 
(å:) k1eä-4' wa'ttned Älvd. 'leda översvämnings-
vattnet över änget' (jfr ÖDB I 206 f.). 

ledare m.IIIc kiseder ( ,,,li`eder, bet. 1) Älvd. 
kg'clär vMor. 	Rättv. (Bo.) lg`dar Bju. Ga. 
Mock. Mal. 1. <anförare (vid vallning) / leader, 
guide (in herding)' (SAOB 1) Älvd. 2. ledarm 
vid fiske / guiding part of fishing-deviee' (jfr 
SAOB 4-5; ÖDB I 81, 92) allm. Jfr arm, bet. 3. 
3. <del av brädrigg, som höll redskapet i rätt 
läge vid riktning av brädtak / part of brädrigg 
which kept implement in place when adjusting 
roof boards' (jfr SAOB 10) Älvd. 4. 'ränna, 
vari en av sågramens sidor löpte i vattensåg / 
groove in which one of the sides of a water-saw 
frame ran' (jfr SAOB 10; ÖDB III 279) Älvd. 
5. 'för timmersläpning upprensad och med 
stockar längs sidorna försedd väg gm skogen / 
way cleared through forest with logs at either 
side, along which timber was dragged' vMor. 
Syn.: släpränna. 

ledas sv.v.3. pass. kl'edas (pret. lfeddes) Älvd. 

lg`das Leks. lessa Dju. less- Al Flo.-Äpp. UPP-
ÖVd. 'känna leda (vid), bliva trött (på) / be tired 
of' (SAOB 1); i ld'eäes wiä 
Älvd. 'jag är trött på den här smutsiga myrslåt-
tern'. Jfr 1 ån g-. Syn.: ledsna pass. — Särsk. 
förb. (av:) less-å'(v) Al Flo.-Äpp. /Cejs-å Tra. 
'clets.'; ja less-å'v dg' meisnnifa Al 'jag ledsnar 
på den där kvinnan'; je a lest-å' 88 je kund slig' 
2/cerrosr Jä. <jag har ledsnat till den grad, att 
jag kunde spy trasor'; (vid:) kijst an a' Li. 
'tröttnade han på (det)r. 

led-ben n.Ia lg'dbgn Rättv. Leks. lgsbgn Dju. Ga. 
Jä. Äpp. (jfr led adj., bet. 2) 'elak person / 
nasty person'. 

lede m.IIIa 	Jä.; best. ack. kreä4n Älvd. 
(jfr led adj.). 1. (h)an lg`da Jä. `den onde, 
djävulen / the devil'. Syn.: se fan, bet. a; 
lj ute, bet. 2, m. fl. 2. /4 1r1`e4n Älvd. 'bliva 
alldeles uppgiven av förtvivlan el. trötthet / be 
overcome with despair or exhaustion'. 

ledes n.Ia kgs Soll. tenns Dju. (jfr SAOB -lens) 
'sätt, vis / way'; je ena kg's Soll. <ett annat 
sätt'; d'll dämmda kg'si 	fret'ssta Soll. 'alla de 
där sätten har jag försökt'. Jfr alle-, ander-, 
hur-, inga-, någor-, samma-, öms(e)-. Syn.: 
lund sbst. oböjl. 

led-hyggad adj. I lg`diddja -,Vedija Rättv. (jfr 
led adj., bet. 2; Fr. hyggj a ör) `osympatisk, 
som har ett elakt (snävt) sätt / unpleasant, un-
attractive'; o bi rediddjaclsr får vä'nn gåvv je 
sl'r o Rättv. (Bo.) <hon blir (mig) mera mot-
bjudande för var gång jag ser henne'. Jfr 
fräckhyggad. Syn.: ledhågad. 

led-hågad adj. I lri'eäugå'ä Älvd. kl'eäugå'k 
Våmh. lg`digå'cl-le"digåclv,-le"dugådv, öOrs. (jfr 
led adj., bet. 2; Fr. huga ör) = föreg. 

led-hål n.Ia låsdiik Leks. (Silj.) 	Äpp. 'för 
led avs. öppning i gärdsgård / opening in fenee' 
(SAOB). Jfr grindhål. 

ledig adj. I kI"dug kräun Älvd. ki"hn 
Våmh. 4.i"6un -Iri"dun (bet. 1)- /rå'din (bet. 3) 
vMor. lidu'n(n)-Vedin (bet. 3) öMor. li"dun 
ki"dun Ve. 'i"dun Soll. li"dun Ors. limdug Ore 
ledu (pl. ll'clugs) ,,,li"dugin vRättv. ll"dug 
Rättv. (Bi.) lI'dug Leks. /ö`u Bju. ledig Al Ga. 
lg`du Dju. 	(bet. 1) ,,,lö`di(g) (bet. 3, 5) Flo. 
Nås Äpp. ÖVd. Wdu Jä. Mal. (pl. ri'dugä Jä.). 
1. <som för tillfället icke är upptagen av arbete; 
som är oförhindrad att uträtta ngt (om person) / 
not occupied; not otherwise engaged (about 
person)' (SAOB ledig" 9) allm. ig i-nt kibug 
ba`jäa nÄlvd. jä ä-nnt li'dug vä'nnta Leks. 'jag 
har inte tid att vänta'; n wer sakt kl"dug 



led-hälla 	 1358 	 lednad 

djåsrä e sjit'sv Älvd. 'han kunde gärna göra det 
själv'; du ir a kug nÄlvd. 'var så god!' (till 
en, som hotar); i ss li"dun kl fu'rindgra öOrs. 
'jag har så god tid (eg. är så ledig) att fundera'; 
lisu te di' Li. 'som har tillfälle att göra det'. Syn.: 
fal, bet. 3. 2. 'sysslolös, som går och latar sig / 
idle, lazy' (jfr SAOB ledig" 9).  Son. Rättv. Jä. 
ki"dun ei'v si Soll. 'clets.'; va däsnnda sir-ät li"du 
vRättv. 'vad den där (mannen) ser ut att ha 
litet att göra!'; an dög vå'k 	Jä. `han stod 
alldeles sysslolös'. 3. (om redskap, inrättning 
etc.:) <disponibel, ej använd / not in use' (SAOB 
ledig" 9 d, 10 e) Mor. Vd. kwe'nni bi full snärt 
kg' din vMor. 'kvarnen blir väl snart ledig'. 
Syn.: fal, bet. 3. 4. (i uttr. med bet. 'lagom 
åt ngn / to serve someone right':) ed i li"aut ä' 
di Våmh. <det är lagom åt dig'; an ä fs(r) li"dug 
Rättv. (Bi.) 'det är lagom åt honom (eg. han 
är väl ledig och kan klara av det)'. 5. 'som 
kommer till korta med ngt, bet / failing to 
carry out sthg' Li. män då va`tt an lö'dig likvä'k 
'men då gick han bet i alla fall!'. — Adv.: <utan 
hinder el. svårighet, lätt / easily' (SAOB 2 d v) 
Mor. Leks. gr5'tzi fkitt-nå'd ss lå`dit ss Leks. 
'gröten glider ner så lätt så'. 

led-hälla f.IVa ki"duhällda, öVe. (jfr Sdw. lidh; 
Fr. hli 5 'sida') `hästfjätter, spänd mellan ett 
framben och ett bakben på samma sida / fetter 
joining fore- and hinclleg of horse'. Jfr hopp-, 
häst-hälla. Syn.: långhälla. 

led(ig)-, se äv. led-. 
ledig-Lars m. lid:Vass öMor. ki"dukass Soll. 

li'duläs —,li'dulass Leks. (jfr ledig, bet. 2) 
'sysslolös man, lätting / idler, lazybones' (We.); 
dannda li'dulass Leks. 'den där lättingen'; ens 
ri`kktig li'dulassar Leks. `ena riktiga dagdrivare'. 
Syn.: ledig-Pelle, -lås, bet. 2. — Ssg: ki"du-
kasa'rrbet n. Soll. 'onyttigt, halvt lekande arbete/ 
useless work'. 

ledig-lås n.Ia ki"dultås Soll. (jfr ledig). 1. 'lek-
sak av järntråd och trä / toy made of iron wire 
and wood' (se ill.). 2. 'lättjefull person / lazy, 
indolent person'. Syn.: ledig-Lars, -Pelle. 

ledig-Pelle m.IIIa li'dupällä Jä. = ledig-Lars. 
leding m.Ib låsdiv Nås 'elak el. motbjudande 

person / nasty or unpleasant person' (SAOB 2). 
ledja sv.v.2 lö`d,f- Mal. (endast refl. i särsk. förb.; 
efter:) 'böja sig efter, anpassa sig /adjust to'; 
vm'ci'tv, e ts'nn ss lö'dji hann sä ä'tt 'om plåten 
är tunn, så böjer den sig efter (underlaget)'. 

led-kluns ni. Ta l'efkkunns 	 Jä. 
knapp / j oint knob of bone'. Jfr ledkota.  

led-knut m.Ia äknåjt vMor. 'ledgång / joint' 
(SAOB). 

led-koppe ni. Illa ki"äukupp Älvd. Våmh. ki"du-
kupp vMor. Soll. lidä'kuipp öMor. li"dekupp 
vVe. li"dukupp 	 Ors. li"dokupp(ä) 
Oro lel`ksppe öVd.; obef. Rättv. Mal. (jfr Sdw. 
lidh; Fr. hli 5 <sida'; Noreen Ord!. 112: ledu - 
kupp e) 'väska av tyg el. skinn, buren vid sidan 
medelst ett band över axeln och avs. för stick-
ning, sysaker, elddon m. m. / bag made of 
cloth or skin, carried at one's side by shoulder 
strap, used for knitting, sewing things, tinder. 
box, etc.' (se ill.; ÖDB I 166, 170; IV 9, 74, 77, 
346f.). Jfr kjortelkoppe; löv-. Syn.: se 
gärdkoppe, bet. 1; sidoväska ni. fl. 

led-kota f.IVa lä`köta Jä. ledknota'. Jfr led-
kluns. 

led-krag n.Ie lö'kräg Bju. 'sidostolpe i gärds. 
gårdsled / side-post of fence-opening'. Syn.: 
led-, skyttel-mara. 

ledligl adj. I lå`dlin Leks. Wien Flo. (jfr Fr. lei-
5iligr; Ross leidleg) 'elak -till sin natur / 
mean, nasty by nature'. 

ledlign  adj. I ki"dulig nÄlvd. (jfr ledig) <som 
sitter löst och ledigt / loose-fitting' (t. ex. om  
tröja; om sele). 

led-lös adj. I ki"dukös Våmh. (Bon.) krön/rös 
vMor. li'delös vVe. lå`dlös Leks. (Silj.) /g‘jas 
Dju. Ga. Jä. tä`å/su8 Tra. 1. `lös i lederna; som 
saknar naturlig fasthet / loose-jointed; lacking 
firmness' (SAOB 2) allm. 2. 'dåligt hopfogad 
(om bruksföremål, t. ex. kälke) / baclly put to-
gether (about article of everyday use, e.g. 
sled)' (SAOB 2) Ve. 3. `mjuk i lederna, mycket 
smidig / supple-jointed, flexible' allm. 

led-mar(a) f.V Ia krmåråt Älvd. ki'maru vMor. 
li'marfe öMor. lismaru vVe. ki"(d)märu Soll. 

vOrs. li'nnmara öOrs. lì nnmära Oro 
li`nnmäru Rättv. Leks. lå`märu Nås lö'meiru 
lö`ntär (best. lå`mära) Jä. le`mmeiru Äpp. Mal. 
lå`rnäru .,,le`mmetru Li. lentmäro Tra. (jfr Rietz 
401 b; ordb. mara' f.) 'sidostöd i gärdsgårds. 
led, försett med hål, pinnar el. vidjor för ledets 
skjutstänger / side-post of fence-opening, with 
holes, pegs or withes for the sliding rods of the 
gate' (se ill.). Jfr hässjmar (a) f. Syn.: se 
krag, bet. 2; ledkrag; skyttelmara in. fl. 

led-mes m.Ia iö`ngs Mal. (jfr led adj., bet. 2) 
'elak individ / nasty person'. Jfr le dska, bet. 2, 
m. fl. Syn.: elakmes, bet. 1. — Ssg: lå`rnes-
gris ni. Mal. 'elakt barn / nasty child'. 

lednad m. II lö`dna Jä. <känsla av stark olust, av-
smak / feeling of disgust'. Syn.: leda. 
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lednas sv.v.l. pass. lä`jnes ÖVd. (jfr SAOB 
ledas 2) `längta / long, yearn'; i`nnt vald je gå 
dä s lä`jnes Li. 'inte ville jag gå där och längta'. 
Syn.: långledas; längta (pass.); trå; tråna. 

led-pinne m.IIIa lö'pinne Tra. (jfr led n.) 'till 
snar-uppsättningen hörande, upprättstående, 
med klyka i övre änden försedd pinne / upright 
peg forked at top, part of snare' (ÖDB I 19). 
Syn.: tjuga. 

leds adj. oböjl. less Leks. Dju. Flo. led (vid), 
trött (på) / tired of'; vi å ss le'ss an ss Dju. 'vi 
äro så trötta på honom så'. Syn.: led, bet. 4; 
ledsen, bet. 1. 

led-saga sv.v.l. kresägå Älvd. ke"dscYlgå vMor. 
ledsågå öMor. leså'gs Jä. Mal. 'följa med / 
accompany' (SAOB 1; styr dat. el. ack.:) i 
ledsägtiel an bårti 	öMor. 'jag följde med 
honom bort till Pellgården'; ska da leså`gs in 
hI'm du Mal. 'skall du följa med henne hem, 
du?'. 

ledsen adj. III 	kisesp, Älvd. Våmh. (pl. 4-1"e-fler' 
Älvd.) lessin öMor. Ors. Ore Rättv. Leks.-Dju. 
(pl. lesssigair öMor. öOrs. lessiger vOrs.) 
kesssztd (pl. kessnär ,s,lre'ssr,,dekr) vSoll. lessr. 
Flo.-Mal. 1. led (vid), trött (på) / tired of' 
(SAOB 2; styr dat. el. ack.) allm. i wart ss 
lessin ele'da Ors. 'jag blev så led vid det där'; vi 
em lesssns-n a'llihöp Rättv. (Bo.) 'vi äro trötta 
på honom allihopa'; en ssm int ä le' ssin i fry'ssin 
grb't Al 'en (man), som ej är ömtålig (eg. led vid 
frusen gröt)'. Syn.: led, bet. 4; leds. 2. 
'sorgsen, bedrövad / sad, sorrowfur (SAOB 3) 
allm. 8. (i förb. ledsen i livet:) h'eszt i kel' jvi 
vSoll. 'orolig, ängslig / uneasy, anxious'. Syn.: 
illsvidande; led, bet. 5, in. fl. 

ledska f.IVa kiseska Älvd. ksska Våmh. kesska 
vMor. le`sska öMor. Ore Leks. kå` ska Soll. 
le's(s)ka Rättv. Ga. Mock. Jä. Mal. lä`sska Äpp. 
lä' jaka ÖVd. 1. 'elakhet, ondska; ilska, hat / 
malice, evil; rage, hatred' (SAOB 1) allm. an  
dgc`rd ä i kösskon Soll. 'han gjorde det av elak- 
het'; lä' jska ta te 	Li. 'ilskan börjar slå 
ut'. Jfr gröt-, bet. 1. 2. <elak kvinna; elak 
person / nasty, malicious woman; nasty person' 
(SAOB 3) Ore NeSi. Vd. skke lessksr dem ö Jä. 
'så elaka de (där kvinnorna) äro!'. Jfr elak-, 
led-mes; dret-, grön-, gröt-, bet. 2. 3. 'obe-
hag, tråkigheter; osämja / unpleasantness, 
trouble; cliscord' OvSi. Rättv. Leks. qn, a 
draia-4' 8i kl'eskik Älvd. 'han har skaffat sig 
tråkigheter'; olld du 4 o kappär-4' di kisessktk ä 
Våmh. 'håller du på och ådrager dig obehag gni 
ditt lappande (av plagg, som sitta på kroppen)?'; 
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o a stält-tå' le's(s)ka mila gra`nnom Rättv. <hon 
har åstadkommit osämja mellan grannarna'. 

led-skede n.III lå`sla Mal. '(tillstånd av) dåligt 
humör / bad temper, irritable mood'; i dåg e an 
ri`kktit på lö'skin, 'idag är han på riktigt dåligt 
humör'. Jfr godskede. 

led-skyttel m. Id •••• a Illa ki"tjy.2 ,,,ki"stjy.2.2 ,,,  
kOtjyt Älvd. 1rPtji.2.2 Våmh. lri"tji.22 nvMor. 
Wstji.2.2 öMor. li"dstji.2.2 vVe. ki"dstjy.2.21 Son. 
li`stji.2.2 Ors. li'därstji1.2 Ore li"dstji.2.2 Rättv. 
lå`dfys.91-4å`dfy8si Leks. lå`syssil Bju. lås fyssla 

lä'Jyss ä. lg7e.2.2lä Äpp. lå'stje.2.2la 	8stje.2.2la 
Mal. lå`sOettil (pl. lå`8tie.2.2ler) ÖVd. (ang. tt i 
ÖVd. se  körtel). 1. 'skottstång i gärdsgårds-
led el. gapbod / sliding pole in fence-gate or 
gapbod' (We. ledskyssle; ÖDB III 182) allm. 
Jfr lillskyttel. Syn.: rödau, bet. 2; skyttel, 
bet. 1; skyttelroda. 2. 'grovt bräde el. halv-
kluven, i ändarna urtagen stock, anv. vid till-
slutande av dörröppning i hölada / thick board 
or split log hollowed out at both ends, used to 
close opening of barn' (ÖDB III 152) Älvd. 
Våmh. Syn.: se dörrlan, bet. 2, ni. fl. 

ledsna sv.v.l. le'ssna Leks.; pass. bressnas Våmh. 
ke`sertae vMor. /e'ssnas öMor. vOrs. Ore /e`seri.ls 
öOrs. lessnas Rättv. <tröttna på, bli led (vid) / 
be tired of' (SAOB ledsnau 1) Leks. — Pass.: 
dm a kl'essnas pnpm Våmh. (Bon.) däm a 
lesssnas på' -ly, Ore 'de ha tröttnat på honom'; a 
du lesssnas li`vvni öMor. 'har du tröttnat på 
lugnet?'. Syn.: ledas. — Särsk. förb. (av:) jä 
lessna-å' i kastta, ss Leks. <jag tröttnade på kat-
ten (eg. en katta) så'; (pass.:) lessnas-å' Rättv. 
<bli fullständigt uttråkad'; (ur:) lessnqs-i'r 
öOrs. `dets.'. 

led-stång f.VI sIb West/ung Älvd. le-sdstsvng 
Ors. /ä`etecvy Bju. Nås lö'ståuu Flo. iä'stavy 
Mal. 'räck, broräck / rail, bridge-rår (SAOB). 

led-tycke n.III ki`etyttj (best. -tyttjeå) Älvd. (jfr 
led adj., bet. 4) 'avsmak, motvilja / disgust, 
distaste'. 

led-täva f. IV a lå'tåva Ga. (jfr ? Rietz t ä v a; ? Torp 
tw va v.) 'kvinna, som är förarglig och led i 
munnen / tiresome, malicious woman'. — Avla 
Wtava 	 Bju. /g`tåvu Ga. adj. 
<led i munnen, retsam / malicious, annoying'; 
lå`tåva adv. Bju. `förargligt, bakvänt, besvärligt/ 
annoying, absurd, troublesome'. 

led-vacker adj. I lå`dvakkur Leks. (jfr led adj., 
bet. 2) <vacker, men med ngt elakt drag / beauti-
ful but with some nasty characteristic'. 

led-vatten n. Id kNivattly. Älvd. krauwattp, 
nVåmh. ki"dwattrt Våmh. (Bon.) ki"6wattp, 
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vMor. ki"diwåtv, vSoll. ki"dvätn Soll. ledvatk 
Leks. tö'vattv, Jä. levattn Mal. 'ledvätska / 
synovial fluid' (SAOB); ig a gajd så ä i .2112't 
ki"dwattnf Våmh. (Bon.) <jag har gått så mycket 
jag orkar (eg. så att det är slut på ledvätskan)'. 
Syn.: fetsena. 

led-väska f.IVa li"duväs(s)ka Rättv. (jfr Sdw. 
lidh; Fr. hli ö 'sida') 'påse av skinn el. tyg, 
buren medelst ett band över axeln och avs. för 
stickning m. m., sidväska' (se ill.; ÖDB I 170; 
IV 357). Syn.: se gärd-, led-koppe m. fl. 

lega f.IVa kisega Älvd. lega Äpp. 1. 'tjänste-
lega, särsk. för soldat / pay, especially for sol-
dier' (SAOB legan  1 b) Äpp. je fekk granat° 
krö'nsr i stä'ssi 	i lega 'jag fick femton 
kronor i städsel (vid anställningen) och fyrtio 
i lega' (år 1883). 2. 'arrende, hyra / rental, rent' 
(SAOB legan  2) Älvd. 

lega f.V, se läga. 
lego-folk n.Ib, se lej (d)folk. 
lego-kona f. V kl'eleand' s Älvd. le kunu lä' kunu 
Rättv. läsjkiinu Li. (jfr äv. lej (d)-). 1. 'mot lön 
för längre tid anställd kvinna / woman, em-
ployed for long period' (SAOB) Rättv. Li. Jfr 
hem-. Syn.: jänta; piga, bet. 1. 2. 'vallhjon/ 
herdsmaid' (se ill.) sÄlvd. Rättv. Jfr bodmor 
m. fl.; gät-. Syn.: se gäss elkarl m. fl. 

legokon-lag n.II lekunuläg Rättv. (Bo.) 'grupp 
av gårdar, som gemensamt anställde ett vall-
hjon / group of fanns which together employed 
a herdsmaid' (ÖDB I 154 f.). Syn.: fäbo d-
f ölj e; gätlag, bet. 2, etc. 

leja sv.v.3. -1. -l' 8a (pret. ki‘egde; sup. rikt) 
Älvd. W (sup. Het) Våmh. kej(a) (prat. kejed) 
vMor. (pret. kejet) Soll. leja (pret. iä`jä; sup. 
leja) öMor. leja vVe. Ors. (pret. leggdä; sup. 
lekkt Ors.) leja (sup. lögt) Ore leja (sup. leja) 
Rättv.16`ja (pret. lejds) Leks. leja (pret. le`jdä; 
sup. lejt) Bju. Ga. Nås-Äpp. /'ja (pret. lejd; 
sup. /6/t) Mal. lli`ja ÖVd. 1. `hyra, arrendera / 
rent, lease' (SAOB leja") allm. dem ltregd 
tekkti Våmh. 'de hyrde fäbodvallen'; an lejsr i 
däda lå`ji Ors. <han arrenderar brytningsrätt i 
det där (gruv)laget'. 2. 'gm avtal om ersättning 
betinga sig nyttjanderätten till ngns arbets-
kraft / employ' (SAOB leja" 2, 3 b) allm. 
nn'nn ?nerfar ar afft en 	kregd4n i kri`g 
Våmh. <min morfar har haft en älvdaling an-
ställd (som ersättare för sig) i kriget'; i a le'kkt 
mi nu fö'k Ors. 'jag har lejt mig (ngt) arbets-
folk'; je a leja heir hö's(s)k, Rättv. (Bo.) `jag 
har haft lejd arbetskraft hela hösten'; Uri sa ä 
prga Li. 'tinga en tjänstekvinna åt oss'. 3. 

'låta hondjur betäckas / have female animal 
covered' Ore Rättv. o e rs'nnsk ss e få stå' s le"ja 
å-när Ore 'hon (o: märren) är brunstig, så jag 
måste låta henne få hingst'. — Särsk. förb. 
(bort:) W-bå'rrt eknindji Våmh. 'leja bort 
körningen'; dsm add lejt-bs'tt ass at e mo`astää  
Mal. 'de hade inackorderat oss hos en moster'; 
(ut:) han ä vott filtlöid nä Äpp. 'han har blivit 
utackorderad nu'. — Ssg: lejarbätä n. Äpp. 
`arbete, utfört åt annan person mot betalning / 
work done for another for a consideration'. 

lej(d)-folk n.Ib ki`eftlyk Älvd. lesjdfök öMor. 
lej/ök Soll. leggdfök Ors. lejfskk Leks. Ål 
Ga. Jä.-Mal. läsjfkark ÖVd. (jfr lego-). 1. 'till-
fälligt anställt arbetsfolk / temporary workers' 
(SAOB) allm. Syn.: gärningsfolk, bet. 1. 
2. 'tillfälligt anställd person / temporary worker' 
allm. eä i no kl'effisk i smi'ss Älvd. `de ha en till-
fälligt anställd person i Smedsgården'. 

lej-karl m. la lejkår Jä. Äpp. 'tillfälligt anställd 
arbetare' (SAOB). Syn.: se d a g (a) k a rl. 

lek m.Ib kiek Älvd. Våmh. kåk vMor. öVe. Soll. 
läk öMor. vVe. Ors. Ore-Mal. läjk ÖVd. 1. 
'barnslig el. sällskaplig förströelse / game' 
(SAOB 1) allm. Jfr bär-, gammel(s)-, bet. 2, 
grå-, kejsar-, påv(e)-, sammel-, sitt-, stick-, 
änk-. 2. 'sammankomst för gemensam under-
hållning med dans och lekar / party with enter-
tainment such as dancing and games' (SAOB 
1 d) Nås Jä. Jfr brännvins-. 3. 'kortlek / 
game of cards' (SAOB 5 a) allm. Jfr kort-. 
4. `djurs parning; tid, då parningsleken pågår / 
mating, spawning' (SAOB 6) allm. däm e-nt på 
lä'k vVe. 'det är ej parningstid'; jä'ddlök Leks. 
(Silj.) `stim av lekande gäddor'; ms`rrtlök Jä. 
'stim av lekande mörtar'. Jfr fågel-, orm-, orr-, 
t j äder-. 5. 'världslig melodi; musikstycke; dans 
/ profane melody; piece of music; dance' (Sdw. 
8; V11 lek') allm. spi"lrä 6n ellä ki'ek nf.e Våmh. 
'spela en annan melodi mir; tå letjsn Rättv. 
'håll melodiens takt!'; bå'"suklek Älvd. 'melodi, 
spelad på vall-lur'; stra"Wriek Älvd. 'melodi, 
spelad på vallhorn'; jetlätjun Rättv. 'melodi, 
som sjöngs av barnen, då de vallade getter'; 
vi'piplök Mock. 'melodi, spelad på videpipa'; 
ma'sslök Mock. `marsch'; mås/rovvs/ajen n.Mal. 
'ett slags polska'; spri'vvläjk Tra. 'glättig 
melodi'. Jfr brud-, gammel(ä)-, bet. 1, hopp-, 
kringel-. Syn.: låt, bet. 3. 6. 'grupp av 
personer, samlade till gemensamt arbete el. 
gemensam förströelse / group of people work-
ing or enjoying themselves together' Ve. 
Vd. jen hök lek å kri`ppär Ve. 'en hel 
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samling barn'. Jfr skinnar-, skomakar-, 
skräddar-, upp (e)sitt-. 7. (senare ssgsled:) 
`samling olikfärgade band, buren av brud el. 
braskpigor såsom huvudprydnad / collection of 
different coloured ribbons, wom by bride or 
bridesmaids as headdress'; se grannbands-. 

leka f.IVa käka Älvd. Våmh. vMor. öVe. Soll. 
läka öMor. vVe. Ors. lö`ka Ore Leks. ina Dju. 
Nås Jä.; pl. lösksr Jä. Äpp. Mal. lä`jksr ÖVd. 
`leksak / toy' (se ill.; SAOB 1); 4 a ena if  na 
lrå'ku nVåmh. 'hon har en fin leksak'; s ig'n 
du lråskg Våmh. (Bon.) 'se, här får du en lek-
sak (eg. leksaken)!'; du få då wi'sst dodan lå`ka 
vVe. `du får gärna den där leksaken' (om en 
brädstump att leka med). Jfr barn-, kripp-, 
skår-. Syn.: se barnlekor. 

leka st.v. ,--•sv.v. 3. 1. käka (bet. 1; pret. kik - 
Zräkte) ,,,lifeka (bet. 6; pret. lri`ekeä) Älvd. leci‘ka 
(pres. kåk; pret. Zräkt(ä); sup. Mkt) Våmh. 
käka vMor. läska (pret. läkä) öMor. (sup. 
läka) vVe. ?räka 	Soll. läka (pret. läktä) 
Ors. ina Ore Leks. lö'ka Rättv. Bju. Dju.-Äpp. 
(sup. lö'tji ,,,lek(k)t 	Rättv. läkt Bju. Nås 

Dju.) lä`ka -läks (bet. 9, å < äldre 4 sup. 
lekkt) Mal. ltrjka (pret. lä'jkt) ÖVd. 1. <syssel-
sätta sig med lek / play a game' (SAOB 1) allm. 
läk min ti'mmbekripplim nÄlvd. `leka med 
barnen i Timbergården'; bä' so dier e,dd a lrå'kt 
fe sig Älvd. `bara som (om) de skulle ha lekt 
(för sig)' (i stället för att arbeta); lri'lcum i 
bekkum svÄlvd. 'vi lekte i bäckarna'; ä e som, tä 
lö`k 	sä Rättv. `det är som att leka (för sig)' 
(om lätt arbete); lök fä'js Leks. 'leka ladugård'. 
Jfr katta f., bet. 2. 2. `spela / play' (SAOB 
1 h) Jä. Mal. ÖVd. sem, o Utsikt i 88 fi'nnt Tra. 
'(ett horn,) som hon spelade på så vackert'. 
Syn.: spela', bet. 1 a. 3. 'förefalla som en lek / 
seem like a game' (om handling el. verksamhet; 
SAOB 5 a); ä lö'k får-r, Rättv. `det går som en 
lek för honom'; a tijnem sum ä a lä'jkt fe Tra. 
<för en (människa), som livet har lekt för'. 4. 
`vrida sig, vara vridbar / twist, be revolving' (om 
del av föremål; SAOB 6 b) Våmh. 5. 'förrätta 
fortplantningen (om fåglar, fiskar och grodor; 
skämt. äv. om  människor) / reproduce (about 
birds, fish and frogs; jokingly about human 
beings)' (SAOB 8) Våmh. Mor. Ve. NeSi. Vd. 
fi'askär läka öMor. 'fiskarna leka'. Jfr gå, 
bet. 7. 6. <dansa ringlek / do ring dance' Våmh. 
Ve. Soll. 7. <gnola / hum' Älvd. 8. 'roa / 
amuse' Mal. ä lekkt fö dsm te spräka ss'vvslr 
<det roade dem att tala så'. 9. 'vicka hit och 
dit, rucka (på), vrida (runt) / move to and fro, 

wag, tum (round)' Nås Jä. Mal. du få full läks 
på an Ms Mal. <du får väl rucka el. vrida på den 
litet'. Syn.: sleka sv.v.1., bet. 2. — Särsk. 
förb. (från:) lå"kår a snät läka-/rå' se vVe. 
`lakarna har snart lekt färdigt'; fe`ggijin a lä'jkt-
frö se Tra. 'fisken har lekt färdigt'; (ut:) kök-
'det jö'lri svMor. 'dansa ut julen (vid tjugonde-
dag Knut)'. Jfr dansa ut. — Ssgr: larktignä 
f. pl. vMor. leksakskor av kottar'; lräkafjäs n. 
Soll. leksaksladugård'; läkastiigu f. Soll. 'lek-
saksstuga'; lräkkripp m. vMor. 'barn, som ännu 
ej deltager i arbete'. — Avi.: le:ej/avg f. Li. 
`spel(ande) på vallhorn / sounding the herding 
horn'. 

lekald n.Ia lrå'käld Våmh. `vridbar ringbult, 
märla el. ögla, utgörande del av ett föremål, 
lekjärn / swivel'. 	Syn.: lekan, bet. 2; lek- 
järn. 

lekamen 	 vÄlvd. (best. lrl'eken- 
neö n. Älvd.) 	vOrs. lekä'men Jä. Äpp. 
1. 'kropp / body' (SAOB 1) allm. Syn.: kropp, 
bet. 1. 2. (i förb. med snöd:) snö`da lekä'rasn 
vOrs. 'de blottade könsdelarna / the exposed 
genitals'. Syn.: fis, bet. 3. 

lekan n. I a ',III krkein,cl(ä) Våmh. lrå'kend 
M`kan vMor. lå`kan öMor. lräkend Soll. lå'k8nd 
läkend Ors. lrkån -lö'kån Rättv. lä' kan 
le' kkan Leks. lä' kan 	tjin Bju. lä' kan Dju. 
Ga. Flo. Jä. lö`kan ,,,lö'kun Äpp. lekkin 
lekkän Mal. ltejkänd Li. -Iteficen Tra.; obef. 
Älvd. 1. 'leksak / toy' (SAOB 1) Rättv. bä'n-
lekånsr 'leksaker för barn'. Syn.: se barn-
lekor. 2. 'vridbar ringbult, märla el. ögla, 
lekjärn / swivel' (se ill.; SAOB 2; ÖDB I 72, 
128 f., 447; jfr Aasen, Ross leikinde) allm. 
g`mlekan Bju. tö`mmlekan Flo. Jä. 'vridbart 
knäppe, förenande töm och betsel'. Jfr väder-. 
Syn.: lekal d; lekjärn. 3. 'vinda att nysta 
upp dragrev på / windlass to wind fishing-line 
on' Våmh. öMor. Leks. (Silj.) Jä. Syn.: se 
draggrind m. fl. 

lekande n., se lekan. 
lekan-krok m.Ib IrenIindkräsk Våmh. 'med lek-

järn försedd järnkrok, hörande till kittelupp-
hängningsanordningen / iron hook equipped 
with a swivel, part of device for hanging up a 
cauldron'. Syn.: lekjärnkrok. 

lekan-stuga f.V lrkånstagu Rättv. (jfr Sdw. 
lekan n., bet. 2) 'lekstuga / children's play-
house'. Syn.: lekstuga, bet. 2. 

lekatt m. la Irrkatt Älvd. brekatt Våmh. Ire'jkatt 
Ire"katt ,,,Irö'rkatt vMor. läjkaltt öMor. lösrkatt vVe. 
e"katt kesrk att öVe. Soll. le"katt Ors. lrkatt 
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lem-björk 

Rättv. le`k(k)att Leks. Dju. inatt Bju. le`kkatt 
Jä. ,-,lå`katt Äpp. leskkatt Mal. lå`katt öVd. 
<hermelin, vessla, Mustela / ermine'. 

lekatt-falla f.IVa Ire"rkattfåll öVe. le`kkattfalla 
Jä. 'fälla för fångst av lekatt / trap for catching 

. 
 

ermine'. 
lekatt-giller n. Id leijka'ttdjillldår öMor. Ire"rkat-

djilldår öVe. lekkattfillår Jä. `stockfälla för 
fångst av lekatt / trap consisting of falling log 
for catching ermine' (se ill.; ÖDB I 28). 

icke n. III 	Dju. lå'kå ,,lå'ke Flo. 'leksak / 
toy' (Fr. leika n.); ka`ttlöke Flo. 'leksak (snöre, 
boll etc.) åt katt'. Syn.: se b arnlekor. 

leken adj. III Irttjin vMor. lå`tfin öMor. Ird`tfin 
Son. låstiin •Rättv. Leks. Ål Dju. (pl. lå`kna 
Rättv.). 1. 'lekfull / playful' (SAOB 1) allm. 
Jfr ut-. 2. (senare ssgsled:) 'som påverkats av 
(ngt) / affected by (something)'; se väder-. 

lek-fisk m.Ib WIcti.98k vVe. Ore Jä. Äpp. Mal. 
lä' jkfessk Li. 'lekande fisk / spawning fish' 
(SAOB). Syn.: drag-, gång-fisk. 

lek-fiske n. III lerikfeggde Tra. 'fångst av lekande 
fisk / cateh of spawning fish' (SAOB). 

lek-horn n.Ia lå`jklasnn Li. (jfr leka v., bet. 2) 
'vallhorn / herding horn'. Jfr bockhorn, bet. 2; 
skallhorn. Syn.: se gässelhorn. 

lekinde n., se lekan. 
lek-järn n.Ia /rElcienn Älvd. Våmh. Idekjenn 
vMor. 'vridbar ringbult, märla el. ögla, utgö-
rande del av ett föremål' (se ill.; SAOB 1). Syn.: 
lekald; lekan, bet. 2. 

lekjärn-krok m. Ib Ira'kenkrask Älvd. 'med lek-
järn försedd järnkrok, hörande till kittelupp-
hängningsanordningen' (se ill.). Syn.: le k an-
k r o k. 

lek-rum n.Ia lä`kröm Rättv. WIcrwram, Bju. Jä. 
lå"ksromm Mal. (jfr leka v., bet. 9; SAOB) 
`glapprum, spelrum (t. ex. i ett hjulnav) / play 
(e.g. in a wheel hub)'. Syn.: gläfs-, slek-rum. 

Leksand oböjl. IrVeksannd Älvd. Irekksannd 
vMor. Soll. le'kksannd 	 öMor. le' k(k)- 
sannd Leks. Jä. lä`leksannd Li. 'ett sockennamn / 
name of a parish'. — Ssgr: lå`ksanndsfarkk n. 
Bju. <folk från Leksand / people from Leksand'; 
Irl'eksandskall Älvd. keskksan(d)sk,all vMor. Soll. 
leksa'nn(d)skall öMor. lekksan(d)skär Mal. lå`kk-
san(d)skår Li. m. 'man från Leksand / man from 
Leksand'; lek(k)sansklrådd adj. Leks. `klädd i 
leksandsdräkt / dressed in local costume, used 
in Leksand'; leksa'nnsknöjt m. öMor. <knut med 
raka urtagningar / joint with straight cuttings'; 

, Irl'eksandskrits Älvd. Irekksan(d)skrfts Soll. le`kk-
sanskriis Ga n. leksandsdräll, daldräll / diaper 

woven with Leksand design'; Iriseksandskull 
Älvd. kekksan(d)skull Soll. f. 1. `ogift kvinna 
från Leksand / unmarried woman from Leksand' 
allm. 2. (överfört:) 'skymning / twilight' Soll. 
Ire`kksan(d)skullor ålld-å ku"må Soll. <skymningen 
faller på (eg. leksandskullorna håller på (att) 
komma)'; lekksanstfåriv f. Leks. <gift kvinna 
från Leksand / married woman from Leksand'. 
— 	leksa'nndså m. öMor. 'man från Lek- 
sand / man from Leksand'; Wk1c8in(v) m. Bju. 
Flo. Mal. `dets.'. 

leksands-getter f.VI pl. lå"ksansjåtår Rättv. (jfr 
get, bet. 4) 'vita vågor på Siljan (från Leksands-
hållet) / white-crested waves on Lake Siljan 
(from the direetion of Leksand)'. Jfr kvant, 
bet. 4; vit-get, -gumse ni. fl. 

leksands-gröt m.Ia lå‘kksansgr5t vVe. 'till sin 
konsistens särskilt fast gröt / very thick por-
ridge'. Jfr morakarlgröt. 

leksands-häl m.Ia ltekksandshåli• Li. <strumphäl, 
stickad med visst slags mönsterteknik / heel of 
stocking lmitted in a certain design'. 

lek-sik m. Ib lä`lesejk vVe. 'lekande sik / spawning 
whitefish'. Jfr lekfisk. 

lek-stuga f. V Ird`kstuga Våmh. lå`kstugu söMor. 
läkstfiga Ors. kstii ga Ore lå`kstuggn Dju. Mal. 
lå'ksticgu Nås le'lekstaku Jä. jksta gu Tra. 1. 
<stuga el. der av stuga, där man brukade dansa / 
cottage or part of cottage where people danced' 
(jfr SAOB 1) öMor. Ore Nås. Syn.: dansstuga, 
bet. 1. 2. 'plats inne el. ute, där barn lekte och 
hade sina leksaker / place indoors or outdoors, 
where children played and kept their play-
things' (jfr SAOB 2) allm. Syn.: lekanstuga. 

lek-vål m.Ia 'Vov* Jä. lerikvålr öVd. 'risvase, 
utsatt i sjö för lekande fisk / heap of branches 
and twigs put out inte water to attract spawning 
fish'. Jfr lakvål. Syn.: djup-, fiske-, met-, 
ris-, varp-vål. 

lem m.Ia kem Älvd. Våmh. /ämna öMor. Ore 
Rättv. Flo. Li. 	Soll. lemm Leks. Ga. Nås— 
Mal. låna, Bju. 1. 'yttre kroppsdel / outer part 
of body' (främst om extremiteter och köns-
delar; SAOB 1) allm. ivva nyVtniv ti le`mman 
Leks. 'ingen rörelseförmåga (eg. ingen njutning 
uti lemmarna)' (jfr njuta v. avl.). Jfr grann-, 
svag-lemmad. 2. 'överbliven del av ngt, 
kvarleva / remnant' Älvd. 	 åt, en?..fm 
birni 'en kvarleva av ett k-virmolivstycke'. 

lem-björk f.I b rl"måbOrrk ,-.Iremubgörrk Älvd. 
Våmh. li"måbjerrk öOrs. (jfr lemma v.) <björk 
med långt nedhängande, fina, lövbärande 
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kvistar / birch with fine, leafy, hanging twigs'. 
Jfr lemris. Syn.: hängbjörk. 

lem-frans m.Ia lismåfranns Ors. (jfr lemma v.) 
<bräm på skinnplagg, bestående av lång, fin, 
glänsande ull / edging of skin-garment consisting 
of long, fine, shining wool'. 

adj. I lemmlBs Al Dju. le`mmabris Jä. 
läsmm8l58 Mal. lemmålsus Tra. (SAOB) 'som 
saknar styrsel i kroppen, som ej utan hjälp kan 
stå upprätt / unsteady, unable to stand upright 
without help'; ja slö må lemmas Dju. <jag slog 
mig så, att jag ej kunde röra mig'. 

lemma sv.v.I. ki"må Älvd. //Nuet Ors. (jfr Fr. 
lim; Torp lim", lime) `hänga ned som långa, 
fina fransar / hang down like a long fringe'; 
8i4 ur 4 Iremär Älvd. 'se hur den (o: björken) har 
långa fransar av ris!'. Jfr lem -frans, -ris. — 
Ssg: Iremå'devel n. Älvd. 'fint, nedhängande 
dun / fine hanging down'. — Avi.: ki"mug adj. 
Älvd. 'försedd med riklig mängd fina, lövbä-
rande kvistar (om björk) / with an abundance 
of fine leafy twigs (about birch)'. 

lemmad-lös adj., se 1 e ml ö s. 
lemna sv.v.1., se levna. 
lem-ris fl. Ja ki"murajs ,-,Iri"mårajs Älvd. Våmh. 

li"mårejs vVe. li"mårajs öOrs. n. (jfr lemma v.) 
'hängds / hanging (leafy) twigs'. Jfr lem b j ör k. 

led n. lån Bju. Flo. Mal. ÖVd. /ån Dju. Nås Jä. 
Äpp. <blidväder, tö / thaw' (SAOB); ä litä lö'n 
på i då'g Bju. <det är litet tö i dag'; trä'ttpdaslån 
Äpp. trättondas-lå'n Mal. 'blidväder vid tiden 
omkring trettondagen'. Jfr st orlenan. Syn.: 
se blåt-, len-väder. 

len" n. lån Flo. (endast i förb. med giva; Gotl. 
Ordb. len s.; jfr lena' v., bet. 3:) je lå'n (på) 
'ge efter, ge med sig / submit, give way'; han 
K-nt lå'n-på på hä`la då'n `han ger inte med sig 
på hela dagen (dvs, upphör inte med arbetet)'. 

len adj. II I kln (pl. ki`ner) Älvd. 'rån Våmh. hIn 
vMor. /In öMor.vVe.Ors. kön öVe. tunn (bet. 4) '.-in 
(bet. 3) Rättv. (Bo.) tenn (bet. 3, 4) lån (bet. 4) 
Leks. /ån (bet. 3, 4) 	(bet. 3) Dju. län Ga. 
Mock. Nås Jä. Äpp. ren Mal. öVd. 1. 'som ger 
efter för tryck el. bearbetning, mjuk, icke hård / 
soft, not hard' (t. ex. om  ved; om egg; om snö; 
SAOB 1) allm. snk7'n e /å'n Li. 'snön är kram'; 
kå'nbjörrk öVe. 'lättarbetad björkved'; jfr 
lenfura; an ta te mik lå'n an då' knI`vin s Li. 
'den börjar bli mjuk i stålet den där kniven 
också'. Syn.: kram, bet. 1. 2. 'som har en 
mild, eftergivande sinnesart / compliant, yield- 
ing' (SAOB 1 d) Älvd. Ors. .n 1 fö kf' n so-rt, 	g 
int 8aj-fr4' Älvd. 'han är för mjuk, så han kan inte 

säga ifrån'; ö `ma H' n s bes rrtä grl'n Ors. 'snäll hem-
ma, men grin(ig) borta'. Syn.: blid, bet. 1; god, 
bet. 9. 3. 'mild, ljum (om temperatur, väderlek 
o. d.) / mild (about temperature, weather etc.)' 
(SAOB 2) allm. ä i kitä Irenära uff Våmh. 
(Bon.) <temperaturen är litet högre nu'; ed e 
ki'nt i wg"dri vMor. ä ls'nnt i vå'drä Leks. 
'luften känns ljum'. 4. 'som känns mjuk, icke 
sträv / feeling 'soft, not harsh' (SAOB 3) Älvd. 
Leks. Dju. Ga. ki'n i it'sgm Älvd. `utan strävhet 
i svalget (eg. len i halsen); en ls'nn fä'll Leks. 
'en mjuk fäll'; ä tjänndas lå'nt flt Dju. <det kän-
des mjukt'. 5. 'mjuk, dämpad (om ljud o. d.) / 
soft, muted (of sound etc.)' (SAOB 3 a) allm. 
kf n 4 nul'ked Älvd. 'som har en mjuk röst (eg. 
len å målet)'; hä gekk ss mg'kt s ss lå'nt då o 
sa'vv Äpp. 'det gick så mjukt och så milt, när 
hon sjöng'. 6. 'mild (om smak) / mild (Cif taste)' 
(SAOB 3 b) Mor. ur Irl'nt i"ta wå vMor. <så milt i 
smaken det här var!'. — Adv.: ä bkås ls'nnt 
Leks. ä blrå's (dr') lå`na Dju. 'det blåser 
(fläktar) ljumt / the wind is mild'; ed e Irl'nt 

vMor. 'det är obetydligt saltat / it is not 
very salty'. 

lena f. IVa lä'jna OVd. (jfr Torp lein) 'böjd kant-
slana, utgörande yttersta del av skidkälkens tak / 
curved pole forming outer edge of top of tobog-
gan'. 

lena' sv.v.l. krnå Älvd. Våmh. Iri"nå vMor. Soll. 
lind' öMor. 	vVe. Ors. /åsna Rättv. Bju. 
lå`ns Mock. Nås Jä. Äpp. lerns (bet. 1, 4) — 
/åsna (bet. 3) Mal. lö'nå öVd. 1. 'göra mjuk, 
uppmjuka / soften' (t. ex. om  leder; om järn vid 
smide; SAOB lena' 1 a) Ors. Nås Äpp. Mal. je 
ska lå'n på han jå tö'n ll'tä 88 je kan visk an Äpp. 
'jag skall mjuka upp (genom uppvärmning) den 
här tenen litet, så att jag kan vika den'. 2. 
'verka lenande; kännas lindrande / feel soothing' 
(SAOB lena' 1 b) allm. e Irenär i ?iscm Älvd. 
ä läns ti hirkg, Nås <det känns lenande i halsen'. 
3. `vara töväder, töa / thaw' (SAOB lena' 3 a) 
Rättv. Bju. Mal. Tra. Syn.: se blåta. 4. 
'ljumma upp / warm up' (jfr SAOB lena' 3 b) 
Ors. Mal. i ska li"nå-n4 	öOrs. 'jag skall 
ljumma upp den (o: mjölken) litet': lå'ne på ä 
ll'tä Mal. 'ljumma upp det litet!'. Syn.: lya 
y., bet. 1. — Pass.: lä nss-tå Mal. 'bliva mjukare 
ide styvnade lederna / loosen (about stiff joints)'. 
— Särsk. förb. (efter:) lån-ä'ttä Dju. Äpp. `giva 
sig, minskas' (om smärtor); (till:) 1. lön-tå' 
Rättv. `dets.'. 2. låns-g' så Mal. 'röra sig, så 
att man på nytt blir mjuk i lederna'; (upp:) 
len-o'pp mjs'Irtjä lite Rättv. 'kylslå mjöl- 



1364 	 ler-bruk 

ken litet!'; (åter:) 1. kin4-a'tt Våmh. (Bon.) 
'bliva mildare i luften'. 2. lån-a'tt an Äpp. 
'värma den (o: järntenen) litet'. 3. i skam 
kin6-a'tt 	kitä Våmh. 'vi skola mildra arbets- 
takten litet'. 

lena" sv.v.l. kenå Våmh. ki"nå vMor. li"nå vVe. 
Ors. li"no Oro län& Leks. lö`na Bju. Ga. leina 
Dju. låsns Mal.; obef. Jä. (jfr Torp linan; 
SAOB låna"). 1. 'lyfta helt litet (på); glänta 
(på) / lift slightly; open slightly' allm. ki"nä 
upå dö'rär vMor. lö'n på clä'ra Bju. 'glänta på 
dörren!'; 14'n på lä'tjä Dju. 'lyft litet på locket!'. 
Syn.: glutta, bet. 1 b; glänta, bet. 1. 2. 
'lirka (med), maka litet (på) / work sthg gently, 
coax' allm. i li"nåt å li"nåt, i skulld få lö's an 
vVe. `jag lirkade och lirkade för att få loss den'; 
lä`ns på ä nä Mal. `lirka (drag, vicka) litet på 
det!'. 3. `sitta löst, kunna lossas, vara rörlig / 
be loose, be movable' allm. wi`ttärskåkkär dåm 
li"når vVe. 'vinterskaklar (de) äro lösa och rör-
liga'; so`vvok får ä-nt lå`ns Mal. <så där får det 
inte sitta löst'. 4. (i förb. lena öronen; SAOB 
låna 	 li"när å'ruma öOrs. 'han står 
och lyssnar / ho is listening'. — 	krnet ai 
Våmh. 'vila sig litet / have a little rest'; lå'ne 
Sti a vä'ddjin Mal. 'luta sig mot väggen / lean 
against the wall'. — Särsk. förb. (sönder:) 
låns-so'nnd 8tö'91 Mal. `luta på stolen, så att den 
går sönder'; (åter:) kind-a'tt si Våmh. 'vila sig 
litet'. — Avla på lö'nä Ål 'på glänt / ajar'. 
Syn.: se glin, bet. 3. 

lena" sv.v.l. lö`na Bju. Urna Ga. Flo. lEns Äpp. 
(jfr 1 SAOB låna") 'visa ömhet i ben el. fötter, 
halta / show signs of discomfort in legs or feet, 
limp'; he'sstn lci'n på fö'tv, Ga. <hästen ger tecken 
till ömhet i foten'; an hcarvdes lå'ner Äpp. <den 
(o: hästen) haltar litet smått'. 

len-fura f.V le"nffiru .-dö'nficru ,,,kö'nfiiru Ve. 
ki"nficru Soll. `lättarbetad furuved; tall med 
dylik ved / pinewood easy to work with; pine 
with smil wood' (SAOB lenfuru). — Ssg: 
ki"nfurutå'll m. Soll. 'tall med lättarbetad ved / 
pine with wood which is easy to work with'. 

len-färdig adj. I lö'nfliku Rättv. (SAOB) 'lätt 
på handen, varsam / gentle, with a light touch'. 

len-kas m.I, se ludenkas. 
len-sko m.V läsinskö Li. (jfr lena f.) 'becksöms-
sko med utanför ovanlädret långt utskjutande 
sulor / brogue shoe with solo prottuding far 
outside upper'. Syn.: näver-, svensk-sko. 

len-spalt adj. I lö`nspölt Rättv. (Bo.) 'mycket 
svag (om person) / very weak (of person)'. 

len-väder n. Id a lenvä'där öMor. lö'nwädär vVe. 

Wnwöcisr vOrs. lä'nveidsr Rättv. lä'nvår Bju. 
ÖVd. lö'nvådär Ål låsnveldär Dju. bisnvår Jä. 
/ö`nvää  Mal. 'blidväder, töväder / thaw, mild 
weather' (SAOB). Syn.: blåtväder; len'; 
lyväder. — Ssg: lö'nveasdäg Mal. lö'nvådög 
ÖVd. m. `tövädersdag / day with a thaw'. 

lepa f.IVa lö`pa Leks. lö`pa Ga. Mock. Flo. 
'messmör, format i träskål, mesost / soft whey-
cheese made in wooden bowl, whey-cheese'. 
Jfr mes-, messmörs-. 

lepp m. Ja lopp ÖVd. 'läpp / lip' (SchlHolstWb. 
upp'; jfr SAOB Vll lippa; Torp lepe). Syn.: 
läpp. 

n. la Her Älvd. kör vMor. öVe. Soll. lör öMor. 
Ore—Äpp. /öa Mal. läjr ÖVd. 1. 'i vått tillstånd 
knådbar jordart, anv. som material till exem-
pelvis murbruk, tegel och lergods / day' (SAOB 
ler' 1) allm. beerrglär Ål 'lera från bergsslutt-
ning'; pi`nnmolör Ål 'lera, som innehåller bot-
tenmorän'. Jfr bras-, bruks-, form-, mur-
bruks-, tegel-, vit-. 2. (bildl.:) sis lör 'ringlek, 
varvid två deltagare kappades om att först nå 
en tom plats i ringen / game played in ring in 
which two participants competed to reach 
empty place in ring' Ga. 

ler" n.Ia lör Rättv. Leks. Bju. Ga. Mock. 'en 
sjukdom hos hästar, mugg / horse disease' 
(SAOB ler'-'). Syn.: leran; stöa. 

lera' f.IVa lera  Älvd. kö'ra vMor. Soll. lä`ra 
öMor. Leks. Irg'r(a) öVe. lö'ra Rättv. Dju. Nås 
Jä. Mal. 'jordart av växlande färg, bestående 
av vittringsprodukter av fältspathaltiga berg-
arter / day' (SAOB lera' 1); birå"köra nvMor. 
birlaöra Jä. 'lera av blåaktig färg'; grånröra 
nvMor. 'lera av gråaktig färg'. Jfr berg-, 
mur-, pep-, skjut-, skott-, späck-. 

leran  f.IVa ki'era Älvd. Våmh. kgra vMor. öVe. 
lä`ra Oro lösra Jä. Mal. `smutsblandad svett, 
som skrapades av hästen vid ryktning; en bl. a. 
av vägsmuts förorsakad hästsjukdom / mixture 
of dirt and sweat scraped off horse during 
grooming; disease in horses caused partly by 
dirt from roads' (SAOB leran); twi' wa 
an 	i //Vrå Älvd. 'fy, så full av stöv han ärr. 
Syn.: ler"; stöa. 

ler-bruk n.Ib ki`e(r)brak Älvd. lä`rbråk Mock. 
Jä. 1. 'av (eldfast) lera tillverkat murbruk 
(utan 'kalk), anv. mellan stenar i eldstad / 
mortar made of fireproof clay, used between 
stones of hearth' (SAOB; ÖDB III 157, 165) 
allm. Jfr bruk, bet. 4. Syn.: murbruk. 2. 
'till rappning av stugans innerväggar anv. bruk 
av lera, sågspån (el. linagnar el. kospillning) och 
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vatten / mortar made of day, sawdust and 
water, used for plastering interior walls of cot-
taga' (ÖDB III 202) Älvd. Mock. Syn.: linagn-
bruk. 

ler-bråkare m.IIIe kerbrakär Soll. `tunnliknande 
anordning, anv. vid ältning av lera före dess 
formande till tegel / barrel used for puddling 
day before it was used to make bricks' (SAOB; 
ÖDB III 160). 

ler-dråg f.Ic lä`jrdråg Li. <släde, anv. vid trans-
port av lera / sled used for transporting day' 
(se ill.; ÖDB III 159). 

ler-fat n.II —Ia lgrfä't öMor. lö'rfåt Al Ga. Jä. 
lä` jrf åt Li. <fat av bränd lera / dish of burnt day'. 
Syn.: lerkärl, bet. 2; stenfat. 

ler-grop f.VI lå`rgröp vVe. Jä. lå`rgropp Mal. 
lä' jrgröp ÖVd. <sänka i marken, där lera togs / 
hollow in ground from which day was dug' 
(SAOB; ÖDB III 165). Syn.: lertag. 

ler-gucku f.V Vergukku Bju. Al Jä. (pl. -gukkur 
Bju.) lä`agukku Mal. lä' jrgukku ÖVd. <lergök / 
(primitive) ocarina'. Syn.: lergök; lort-
gucku. 

ler-gök m.Ia lå`rgåk Ors. lå'rjök Al = föreg. 
adj. I kiwerug 	Älvd. ki`ertfn Våmh. 

Irö'run öVe. lö`ru Rättv. Bju. Al Nås Mal. 
lä`jrs ÖVd. 'nedsmetad av lera el. vägsmuts / 
muddy with day and dirt from the road' 
(SAOB d). 

brig" adj. I Vent Rättv. Jä. `behäftad med ler-
sjukdom (om häst) / suffering from certain 
disease (about horse)'. Jfr ler". 

ler-jord f.Ia ZrVererd Våmh. lå`rjälr Al Nås Jä. 
lä' jrjök Li. 'jordart, jordmån el. markområde 
med stor halt av lera / day soir (SAOB 1); jä 
finns i'vvgo lä' jrjälr, Vero sa`nndjök Li. 'här 
finns ingen lerjord, bara sandjord'. 

ler-klubba f.IVa kiserklrubb(a) sÄlvd. Våmh. 
kå'rkkubb Soll. lösrklrsbba Jä. 'träklubba med 
långt skaft, anv. vid sönderslående av jordkokor 
på ler- el. myrjord / wooden club with long 
handle, used to break up clods of day soir (ÖDB 
I 389, III 161). Jfr flis-hacka, -knacka. 
Syn.: knacka; kok-, myr-, trä-klubba. 

ler-knabb m.Ia Irl"knabb Älvd. (jfr ler"; lera") 
'varböld i huden på häst, stundom mognande 
till öppet sår / abscess in horse's hide, some-
times becoming an open wound'. Syn.:lerknul, 
bet. 1; lerknyl. 

ler-knul m.Ia krerknault Våmh. Wrknåjk 
la`rknöjk vMor. lerknå'j1 ,—lerknö'jl öMor. lå`r-
knak vVe. lä`rknajl vOrs. lä'rknfik Rättv. Leks. 
Ål Dju. 1. = föreg. allm. 2. 'hornartad utväxt 

på insidan av hästs ben / horny growth on inside 
of horse's leg' öMor. Syn.: ondmansögonen. 

ler-knyl m.Ia läsrknYr Jä. = lerknabb. 
ler-krus n.Ia Iri`e(r)krits Älvd. lå`rkrfts Dju. 
'krus av bränd lera / claypot' (se ill.). 

ler-kärl n.Id 	lå`rtjä,llsr (pl. -tjällrsr) Rättv. 
1-6`rtjärl Leks. Jä. lö`rkål Mal. 1. `fyrkantig 
trälåda, i vilken lera formades till tegel / square 
wooden box, in which day was formed into 
brick' (ÖDB III 162). Syn.: tegel-forma, 
-kärl, -mått. 2. <fat av bränd lera' Jä. Syn.: 
lerfat. 

ler-lave m.IV Zrre(r)Zravi' Älvd. lö`rlAve Ore 
lå`rlätya Dju. 'stor trälåda, anv. vid framställ-
ning dels av murbruk, dels av tegel / large 
wooden box used when making mortar or 
bricks' (SAOB; ÖDB III 160). Jfr brukslav e. 

ler-löp m.la 	Ors. 'skikt av lera i slipstens- 
berg / layer of day in grindstone rock'. Jfr 
barklöp. 

ler-mönja f.IVa lå`rmönnja Mal. (jfr mänga f.) 
'blandning av lera och salt, anv. vid tätning av 
hål i spismuren / mixture of day and salt used 
to stop up holes in oven wall'. 

ler-pepa f.V 	Älvd. lerblandad jord / 
clay-mixed soir. Jfr jäsjord m. fl. 

ler-pipa f.IVa Wrpipa Leks. läsrpipa Jä. Mal. 
'tobakspipa av bränd lera, kritpipa / tobacco 
pipe of baked day' (SAOB). 

ler-piska f.IVa Zre"rpi.sk Soll. 'lång jämten med 
trähandtag, anv. vid ältning av lera / long iron 
rod with wooden handla used in puddling day' 
(se ill.; ÖDB III 161, 166). Syn.: brukspiska. 

ler-spada f.V lä' j@pau Tra. 'liten spade av trä el. 
järn, anv. vid murning, murspade / wooden or 
iron trowel or spade used for mortar'. Syn.: 
lerspade. 

ler-spade m. nr Irerspaclec Soll. = föreg. 
ler-stamp m.Ia leektantinp Tra. 'redskap för 
ältning av murlera, bestående av kort stockbit 
med handtag / iniplement consisting of a short 
piece of log with a handla, used when puddling 
day'. Jfr bruks-kara, -klubba. 

ler-tag n.Ic lå`rtåg Ore Rättv. Bju. lä`ätäg Mal. 
läs jgg Li. 'ställe, där lera upptogs / place where 
day was dug up' (SAOB). Syn.: lergrop. 

ler-tranan f.V best. lä`rtrAnu ,..1,,Vrtränu Ve. 
lö'rträno Nås Jä. 1. <fiktivt väsen i fågelgestalt, 
avs. att skrämma barn från vattenpussar och 
lergropar / fictitious being in shape of bird, in-
tandad to frighten children away from pools 
and claypits' Ve. Jä. Syn.: vårhackan, bet. 1. 
2. 'fnas, som barnen fick på fötterna då de 
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gick barfota i vattenpussar och lera tidigt om 
våren / rash on children's feet caused by walking 
barefoot in pools and clay in early spring' Nås 
Jä. Syn.: dykråkan; vårhackan, bet. 2. 

Jet m.IIIa Irft Älvd. Våmh. vMor. /it öMor. 
Ors. lett Al lät Äpp. lätt Mal. lät ••••lett 

ÖVd. 1. 'färg hos föremål el. levande varelse / 
colour of object or living creature' (SAOB 1) 
allm. ed e så fl'n lti't å we"virn vMor. 'det är så 
vacker färg på väven'; an ad ss 	li'd öOrs. 
'han hade så gulblek ansiktsfärg'; hskken 0'1 ho 
da mä`nnefa ä på kirlea. Äpp. 'vilken färg den 
där kvinnan har på kläderna!'; lä'ttn, add dskp-tå 
ss`kkom Mal. 'färgen hade gått ur (eg. dälpt 
utav) strumporna'; skrit Våmh. sjöVdrit vMor. 
<sjuklig ansiktsfärg'. Jfr dr e t-. Syn.: färg, 
bet. 1; färga, bet. 1. 2. 'ämne, varrried ngt 
färgades, färgstoff, färglag / dye' (Liv. Älvd. 43; 
SAOB 2) Älvd. Våmh. Li. eö niö i lri"tim Älvd. 
'det (o: garnet) ligger i färglag'; bket'lät Li. 
'blått färgstoff'. Syn.: färg, bet. 2; färga, 
bet. 2. 

let n.Ia Idet Våmh. 4.ät svMor. (jfr leta' v., bet. 
2). 	1. `(fångst, som erhölls vid) ett enda vitt- 
jande, t. ex. av snaror / (catch, bag from) one 
checking e.g. of snares' (ÖDB I 20). Syn.: leta; 
letning. 2. (senare ssgsled:) 'plats, där man 
vittjade fångstredskap för fisk / place where 
fish-traps were checked for fish' svMor.; se fisk-. 

leta f.IVa Irästa nvMor. (jfr leta' v., bet. 2) - 
föreg., bet. 1. 

leta sv.v.l. lri"tå Älvd. Våmh. i"tå Soll. Mi`ta 
Mal. tå-stå 	ÖVd.; obef. Mor. Ors. Äpp. 
'färga (om garn och tyg, äv. om  nät) / dye' 
(SAOB letal; styr ack.); IrPtå i byst-tun Älvd. 
'färga (garn) gm nedsänkning i pissbytta'; kl,"td 
ng'te Älvd. 'färga nät(en)'; je ska kösk-på ä å 
lettå ä liste Tra. <jag skall koka det (a: garnet) 
en smula och färga det litet'. Jfr av-. Syn.: 
färga; tåla.—Avl.: lästsnin Mal. le tteling ÖVd. 
f. 'färgning / dyeing'. 

leta' sv.v.3. 	triseta Älvd. Våmh. (prat. Hette  
Älvd.; sup. Hett Våmh.) lrä't(a) vMor. öVe. Soll. 
(pret. kös tät Soll.) ina öMor. vVe. Ors. Ore Leks. 
Al (pret. /östä öMor. lettä Ors. letts Leks.) lästa 
Rättv. Bju. Dju.-Mal. (pret. letts ',dästs Rättv. 
lesttä Bju. Nås lett Mal.) ltejta (pret. keit) ÖVd. 
1. `anstränga sig för att finna, söka (efter) / 
search for' (SAOB leta" 1) allm. iriset 6'8.94 
Älvd. <leta efter hästar'; Iräst wä'tn, öVe. 'söka 
efter en vattenåder'; U`t få'ran Al 'leta efter 
(betande) får'; jä lösts häsit dä'fsn Rättv. 'jag 
letade hela dagen'; du få fel lästa ny assstanns 

Dju. 'du får väl söka någon annanstans'. 2. 
<vittja (om snaror el. fiskedon) / check (of snare 
or fish trap)' (SAOB leta" 3; ÖDB I 20, 99, 
101, 120) allm. lräst nä'ti vMor. Son. läst nä't Ors. 
'vittja nät(en)'; läst snesrur Ore 'vittja snaror'; 
läst kröskan Al 'vittja (långrevs)krokarna'; läst 
ri'ffa Ga. 'vittja ryssjan'; tjisvIrät öVe. 'tjuv-
vittja'. Syn.: se; syna. 3. (i förb. med p är a:) 
riset pärur Älvd. 'se efter, hur mycket potatisen 
vuxit / see how much the potatoes have grown'. 
— P. pres.: nä finns ä-nt lästande (.s.döstons) fä'l 
på mä'gsn Mal. 'nu finns det, hur mycket man 
än letar, intet fel på magen'. — Refl.: lräst si 
fra'mm Soll. <leta sig fram / find one's way'. — 
Pass.: 4 lisettes e6 ete råsåmm o'llzinnd 	Älvd. 
'sedan sökte man efter råd på alla möjliga vis 
(sedan)'. — Särsk. förb. (igen:) lät-jä'n Dju. 
<leta reda på'; (upp:) an kan int läsjt-spp s'll 
öqr Tra. <man kan inte leta fram alla ord (ur 
sitt minne)'; (ur:) i lett-i'r ä ä' m öOrs. <jag 
letade ut det åt mig'; (ut:) läst-etut jän bru'nn 
Soll. 'leta ut (plats för) en brunn'; (åter:) 'leta 
reda på' OvSi. Nås-Tra. lät-a'tt si nån läggwid 
vVe. 'söka ut laggkärlsvirke åt sig'; ku'llor a 
lett-a'tt .2la'jkt Ors. 'flickorna ha samlat in dy-
likt'; hä e tf' på te lät-a'tt sä'nnja Jä. 'det är tid 
att söka upp sängen'; ä' äsin tö-n te läsit-att 
kni'vskäjan Li. 'andra dagen (o: dagen efter) 
började han leta reda på knivslidan'. 

leta" sv.v.3. (endast i förb. med på; jfr Aasen, 
Rosa leita 3:) lä'jt-på ÖVd. 'kosta på, an-
stränga / strain'; ä läs jt-på föstläan å' dem Tra. 
'det kostar på fotlederna på dem'. Syn.: likta 
på, bet. 2; likta å, bet. 2; lita på. 

lat-bark m.Ib lesttbarrk Li. 'bark av brakved 
(Rhamnus frangula), anv. att färgsätta bränn-
vin med / bark of alder buckthorn, used for 
colouring distilled liquor'. 

let-butt m.Ia lettbstt Li. (jfr Rietz 406 b lett-
bytta; let m., bet. 2) 'bytta, anv. vid färgning 
av garn / tub used for dyeing wool'. 

letbutt-f ärg m. 1 b lettbsttfärrg Li. `indigoblått, 
färgat med ett färgbad (: kyp) i bytta / indigo 
blue, dyed in tub or barrer. Syn.: se buttfärg. 

leta n. III läs jte lä' jtä ÖVd. (Fr. leiti; Torp 
leite). 1. 'vägsträcka, etapp / part of way'; 
vä. ä /a'vvt /ä`ite ve fö' 	Tra. 'det var en lång 
sträcka vi foro då'. Jfr gässel-. 2. 'tidsperiod; 
ungefärlig tidpunkt / period of time; approxi-
mate time'; ä vä, i ä lli'kkt läsjte Li. 'det var 
under ett sådant skede'; i hä'ggs(t)dasläjte Li. 
'mitt på dagen' (jfr högstdags). Jfr helg-, 
helgdags-. 
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letel (1) m.Ia krita Li. 1. `grimskaft, främre 
tömdel / halter-strap, front part of rem'. 2. 
`ring på hästsele, varigenom (främre) töm(del)en 
löper / ring of harness through which the rein 
runs' 

jet-lave m.IV irPtiravii Älvd. /å`t/ävi Li. -lettlävi 
Tra. (jfr let m., bet. 2; SAOB letlav) `färglav / 
lichen growing on rocks, used in dyeing' (Liv. 
Älvd. 44). Syn.: se hällmossa. 

n.Ia lå'tslöv Jä. (jfr leta sv.v.1) `ungt 
björklöv, som ströks på våren och användes 
vid färgning / young birch-leaves used in dyeing'. 

Jet-mossa m.IV 	Älvd. 'färglav' (Liv. 
Älvd. 44; SAOB). 

letning f.Ib /å`tniv Rättv. (jfr leta', bet. 2) 
`(fångst, som erhölls vid) ett enda vittjande, 
t. ex. av snaror'; jä tsk fä'nun, värrar på g`na 
löstniv Rättv. 'jag fick fem orrar vid ett enda 
vittjande (av snarorna)'. Syn.: let n.; leta. 

let-spåne m.IV lertspunii Älvd. (jfr let m., 
bet. 2) 'garn, som är färgat el. avsett att färgas / 
wool which is dyed or is to be dyed' (SAOB 
letegarn). 

let-tjärne (?) m.IIIa ki`ttfenn Älvd. IrPtienn 
Våmh. 4-i"tjenn ,,, Iri`tjänn ,-Iri'tjenn vMor. liftjenn 
....listjenn Ve. ki"tjänn vSoll. li`ttjannä vOrs. li`t-
tjännä Ore ti`vvtgirn Nås li`nntjärn(a)-li'vv-
tjårn(a) Jä. li`nntjärnä Äpp. Wtjänna Mal. 
lå'tjänne-,lettjänne öVd. (jfr ? let in.; Fr. litr) 
`liten dytjärn, omgiven av gungfly el. myr / 
small miry lake surrounded by quagmire or 
marsh'; egt i ki`tjännam nvMor. '(ute) i den av 
gungfly omgivna tjärnen'; (bildi. äv. om  med 
välling fylld skål). Jfr lintjärne. — Ssg: 
ll'tjännpstt Mal. le ttjännpstt öVd. m. 'dets.'. 

let-träd n.V lettfrö Tra. `brakved, Rhamnus fran-
gula / black alder'. Syn.: se brakbuske. 

lett-vid adj. le'tt-wi' Ore le'tt-v' Nås Jä. Mal. 
lett-v' 	Li. 'led vid, utledsen på / 
tired of, fed-up with'; i e 88 le'tt-v' an Mal. ̀ jag 
är så utledsen på honom'. Syn.: led, bet. 4; 
leds. — Ssg: 	-sä adj. Äpp. `hemsk till 
mods / in a bad mood'. 

lev f.Ia lev Li. (jfr SAOB lev') «barkmjölskaka, 
utbakad på bakspaden / bread made of bark-meal 
rolled out on to baker's peel'. 

leva f.IVa Weva  Älvd. Zrä'va vMor. Soll.; pl. 
kisevur Våmh. lö'vur Ors. 'rest el. lämning av 
el. efter ngt, kvarleva / remnant, remains' 
(SAOB leva'); älr i 0"tå brevur l'g Älvd. `skall 
jag äta •överlevor, jag?'; brrlrlev Älvd. 'över-
blivet stycke bröd'; 14`/Innle/ev Älvd. 'lämning 
efter en björns måltid'; måsjsMvur vMor. `bröd, 

som mössen ätit av'. Jfr av-, kött-, över-. 
Syn.: efteråterstada. 

leva sv.v.3. 1. Irl'eva Älvd. Våmh. (pret. ki`evd(e) 
Älvd. Våmh.) Irg'v(a) vMor. Soll. Veva öMor. 
Ors. Ore (pret. /ösvä öMor. sup. levt Ors.); obef. 
NeSi. Vd. låta vara kvar, lämna (kvar) / leave' 
(SAOB leva" 1; styr ack.:) du /4 kl'ev epm du 
wi'll Älvd. `du får lämna (litet) kvar (av den 
alltför stora portionen gröt), om du vill'; who å 

Zrl'evt sö' mVtji 	Älvd. `varför har du 
lämnat så mycket garn (som bort »vävas upp»)?'; 
Iri"ån e så skä'mmd så an djå'r bår Irä'vär Soll. 
'lien är så slö, så den (gör bara) lämnar (gräs) 
kvar (oslaget)'; sätt två' fö'rär å kö'v tri'djo Soll. 
'sätta (potatis i) två fåror och lämna den tredje 
(osatt)'; i ska lös?, ä ast i ms`rrge öOrs. 'jag skall 
spara det tills (eg. därest) i morgon'. Syn.: 
lämna, bet. 2.— Särsk. förb. (efter:) liev-ette 
mi'ssa Våmh. `lämna kvar kattungen (eg. 
missen)'. 

leva sv.v.4. lrrvå Älvd. Våmh. lri"vå vMor. öVe. 
Soll. /ivei öMor. /i'vå vVe. Ors. /i"vo Ore 
leva Rättv. iä`va Leks. lö'va Bju. lå'va Ål lä`va 
Dju. krya Ga. Flo. läsva Mock. lå`vs Nås-Mal. 
(pres. /dv Nås Äpp. /öv Mal.) /å`vå öVd. (böjn. 
LD II 238). 1. 'vara vid liv; vara i livet / live, 
be alive' (SAOB leva' 1) allm. o öft' 	Älvd. 
liv dieg ä'nn öMor. du Vev då Tra. (vanliga 
hälsningsfraser); an Vii'v då Rättv. 'han är då 
vid liv'; vi ska vett vi lgi'v Leks. 'vi skola veta 
(a: känna utav), att vi leva'; (äv. om  fostrets 
rörelsen) e fä krvå Älvd. `det börjar visa tecken 
till liv (eg. det far leva)'. 2. `livnära sig, ha sitt 
uppehälle / live on, eam one's living' (SAOB 
leva" 2) allm. wi skum li'vå wi 17149'0i öOrs. 
'vi måste leva av (eg. vid) mjölk(mat); an a-nnt 
ny te låsvs vå Nås 'han har ingenting att livnära 
sig av (eg. vid)'. 3. (om levnadssätt el. livs-
föring:) 'framleva, bo / pass one's life, live' 
(SAOB leva' 3) allm. diem 	g'öp Våmh. `de 
(o: två ogifta personerna) bodde tillsammans'; 
näg liv wi brä' 	öOrs. 'nog föra vi ett ange- 
nämt liv här'; ur liv wå'rdi mi di' vOrs. 'hur 
står det till med dig (eg. hur lever världen med 
dig)?'. 4. (om otyglat el. uppsluppet uppträ-
dande:) `uppföra sig illa, väsnas / misbehave, 
be noisy' (SAOB leva' 6) allm. 4n kiv gubben-
u'pp riskkti d4'nnda Våmh. (Bon.) `han för ett 
riktigt tygellöst liv, den där (mannen)'; bä'når 
liivå som däm skull va tö'kugs Rättv. 'barnen 
väsnas som om de vore tokiga'; dsm a låsva 
tennda senn i mäsrsst Flo. `de har väsnats ända 
sedan i morse'. 5. `hålla sig brinnande (om 
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eld) / keep burning (about fire)' (jfr SAOB 
leva' 8 a) allm. ev-1' iet tra'j 80 e kiv jä'lldr, 
Älvd. 'lägg i ett (ved)trä (i brasan), så att elden 
hålles vid hyr; ss je'lln skul 	yvsr na'tta 
Leks. 'så (att) elden skulle hålla sig brinnande 
över natten'; ä e ll't grannd, ss pass ss ä lö'v Li. 
`det är en liten smula (eld), nätt och jämnt så 
att det håller sig brinnande'. Jfr måra, bet. 2. 
Syn.: brinna, bet. 1 a. — P. pres.: ä i-nt 
ki"vgnd där Våmh. (Bon.) 'man kan inte vistas 
där (eg. det är inte levande där)'. Jfr levandes. 
— Särsk. förb. (fram:) lsv-fra'mm ti'da feta 
betji'mmär Dju. 'framleva sitt liv (eg. tiden) 
utan bekymmer'; (ihjäl:) 4n, livd-ijö'l si öOrs. 
<han dog av vällevnad'; (till:) an rå, fa/ tö' 
lö'vå-tö att Tra. `han börjar väl kvickna till 
igen'; (ut:) an få få' nshEirjanda i'nna an a 
lö'vå-fit Li. 'man får se litet av varje, innan man 
har levat livet till slut'. Jfr utlevad; (åt erom:) 
fa'rrmor a Idvå-attemm bo kall o kri`ppa Våmh. 
'farmor har överlevt både man och barn'. 

leva-dö sbst. oböjl. kivådå'a Älvd. livå'däsja, Ors. 
'prästkrage, Chrysanthemum leucanthemura / 
ox-eye daisy'. Syn.: dödkarlblonama; gam-
melkulla, bet. 2. — Ssg: lå`vsdrituppa Nås 
lå`vu-s-d13'-tuppa Jä. f. 'prästkrage'. 

loven n.Ia lå'vsn sRättv. lEvon Mal. 'bråk, 
oväsen, leverne / noise, commotion' (VII We. 
Multrå levan; jfr SAOB levande n.). Syn.: 
besmid, bet. 2; levande; laven; leverne; 
levnad, bet. 4; liv, bet. 2. 

levande n.Ia li"vsnd vOrs. (jfr SAOB) = föreg. 
levande(s) adj. I Iri"vcndes Älvd. ZPvgndäs Våmh. 

Zri"vändäs vMor. Soll. livä'nndäs öMor. Zri"våndäs 
öVe. li"våndes vVe. li"vendss 	 Ors. 
li"vändå,s Oro Utrymdes ,--devandss Rättv. lä' - 
~dvs Leks. lå`vandäs Bju. Ål lä'vändäs Dju. 
lö'vändas Mock. lårvandäs Flo. lå'vsndits Nås Jä. 
låsvsnde Äpp. lå`vons Mal. lä'våndes ÖVd. 1. 
'vid liv, i livet / living, alive' (SAOB 1) allm. 4 
min ki"v@ndes Päsk Älvd. 'hon är havande 
(eg. med levande folk)'; i så en IrCvgndäs4n 
benn Våmh. <jag såg en levande björn'; an 
warrt li"vendss vOrs. 'han (o: den sjuke) korn 
sig'; ä Vä 88M ä skull add vg`ry näran Wevonst 
Mal. 'det var som om det hade varit ngt levande 
(väsen)'. 2. 'livlig / lively' (SAOB 5 a) Våmh. 
Mal. ./n i-nt Iri'vedäs int Psn kärr, Våmh. 
(Bon.) <han är inte alls livlig, den här mannen'. 
3. (i förb. med råd; SAOB 12 a a) allm. i'vva 
låsvandäs rå Flo. 'ingen utväg alls / no way out'. 

levandes-krok m. Ib Iri"vändäskrök nvMor. (jfr 

med levande agn / hook baited with live 
bait'. 

levan-stång f. Ib lå‘vanstånn Leks. 'ledstång ut-
med vägen vid byn Norets majstång / handrail 
along the road passing by the maypole in the 
village of Noret'; ä aått ss fullt i kärar på 
tä`vanatåvvan 88 svLeks. <det satt så fullt med 
(eg. i) karlar på ledstängerna (så)' (en i äldre tid 
vanlig samlingsplats för traktens män vid sam-
tal på fristund). 

loven n. Id leivsn Leks. -Wevän Mock. lå'vän Flo. 
Jä. lä'ven Äpp. lö'vin Mal. lö`vin ÖVd. 'leverne, 
oväsen' (SAOB 3). Syn.: se levan. 

lever f.Id,,a Irgr Älvd. Våmh. vMor. Soll. 
öVe. vSoll. lir öMor. vVe. Ors. /gr Oro rävar 
Rättv. läm?. Leks. lö'vvär 	Bju. 
Dju. Mock. Flo. Nås Jä. lö'vvär (la. le'vvär Mal. 
lö'ver ÖVd. 1. `jecur' (SAOB levern  1) 1111M 
Jfr fisk-, lak-, vattu-. 2. (i förb. med suga; 
jfr SAOB levern  2:) sdug IrpQ Våmh. (Bon.) 
sifug lrg'ri Soll. 'ivrigt eftertrakta / covet'; va 
e"ta nå te stö å så'ug 	upå Soll. 'var det där 
någonting att stå och trå efter?'. Jfr längta; 
trå. 3. <levrat blod / coagulated blood' (SAOB 
levern  3) allm. Jfr blod-. 4. (förstärkande:) 
/rg'r blrö't Våmh. (Bon.) 'genomblöt / wet-
through'. 

leverne n.Ia ki"vårn Älvd. Iri"värn, vMor. li"vårn 
öOrs. lå`värnii Flo. lå'värn Jä. (jfr leven) 
levärni' Äpp. 'oväsen, bråk; osämja / noise; 
comrnotion; dissen.sion' (SAOB 6). Syn.: se 
levan. 

levna sv.v.l. irfinmen Älvd. Våmh. ki'mmen 
vMor. li'mmna vOrs. Ore lsm(m)n- Rättv. 
lä`vsn- ,,,leevsn (sup. lå'vna-) Leks. lövän- Dju. 
/'ven- Nås löven- Äpp.; pass. lei'vnäs Flo. lövins-
Mal. 'få liv, kvickna till / come to life; wake up' 
(SAOB) OvSi. fä'r eå int lri'mmgn sg' Älvd. 'visst 
börjar det (0: ynglet) få liv då (eg. far det inte 
levna sedan)' (jfr fara, bet. 17). — Roffa 
lävsn-sä Leks. lö'ven-sä Nås 'beskärma sig, 
gestikulera och ropa, väsnas / lament, gesticu-
late and shout, make a noise'. Syn.: häva 
v. refl., bet. 2; skivan  v. refl. — Pass.: &Dunets 
Flo. 'väsnas / make a noise'; /äiyins-tö' Mal. 'få 
liv'. — Särsk. förb. (till:) låven-tå' Äpp. 'bliva 
frisk'; (uti:) lövän-tf,' Dju. <återfå sansen, 
kvickna till'; (vid:) 	 Älvd. Våmh. 

vMor. 	öMor. limmen-wi' 
vOrs. tainmn-vEi' Rättv. lävsn-vä' Leks. 'vakna 
till liv; kvickna till' (t. ex. efter svimning el. 
stark utmattning). 

SAOB levande 1 a) `ståndkrok, som gillrats levnad m. II Ja Illa, ,1"vnä å Älvd. 1.4"vnaå 
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Våmh. ki"vnad vMor. Son. li'mnond öOrs. 
li"vnad Ore /ösvnad Rättv. /rena Bju. Ål Mal. 
Li. låsvna Jä. 1. 'livskraft, liv / life, vitality' 
(SAOB 1) Al; mä'tii skä va tå' fur tå 
lä'vna(d)v, 'maten skall finnas för att uppehålla 
livet'. 2. 'tillvaro, livstid / life, existence' 
(SAOB 2) allm. dem lIvå int meld a'llva li'mm-
n4dv öOrs. 'de leva inte mera än halva sin livs-
längd'; i'nnt bir a då i met'nn lä'vnad int Rättv. 
'inte blir det då under min livstid inte'. 8. 
'levnadssätt, livsföring; sätt att bete sig / way 
of life; behaviour' (SAOB 4) Älvd. Soll. Mal. Li. 
na'ug ar e we nogär gsnn,clelig 14,"vnäö Älvd. 
<nog har det varit ett underligt sätt att leva'; 
an add jän ki"vnad min ei'sstim så an eidd int 
bört .21u`ppi min då' Soll. `han hade ett sätt att 
behandla hästen, så han borde inte ha und-
sluppit straff (eg. sluppit med det)'. Syn.: 
levning. 4. 'oväsen, bråk / noise, commotion' 
(Gotl.Ordb. levnad; Aasen livnad) Ore Jä. 
ukän li"vnad ne hu'lkle Ore 'ett sådant oväsen 
ni föra (eg. I fören)!'. Syn.: se levan. 5. 'livs-
medel, föda / food' Älvd. Li. ukton ska/f-ä' 
gä'2kullum non ki"vnäiö Älvd. 'vi skola skaffa 
livsförnödenheter åt vallflickorna'. 

lovning f. Ib krvnivg Våmh. (Bon.) 'livsföring; 
sätt att bete sig / way of life; behaviour'; wgn 
i .21a' jkt fe ki"vnivg min p4"nivggm 'vad är det 
där för ett sätt att hushålla med pengarna?'. 
Syn.: levnad, bet. 3. 

levra sv.v.l. (endast refl. och pass.; SAOB:) refl. 
le'vär set Bju. 18`vär se Nås lä'vä get Mal.; pass. 
Vlsvras 	 Jä. 'koagulera (om blod) / 
coagulate (about blood)'. 

libsticka f.IVa liibbsticka öMor. lu'lftstikka Rättv. 
lu'fftstikka -1uPpstikka Leks. liispstikka Bju. 
lo`ppstikka ,,,li`bbstikka Al lu'vvtstikka Dju. le`pp-
stikka ,,,Opstikka Nås li`bbstikka -lusbbstikka ,. 
lu`bb(s)tikka Jä. alrpstikka Äpp. 'växten Levisti-
cum officinale' (SAOB). 

lid f.Ia kajö Älvd. kajö -Iräjd vMor. käjd Soll. 
11 Äpp. Mal. Li; obef. Våmh. Ors. Dju. 1. <mo-
ränbeklädd, ofta skogbevuxen bergsluttning i 
mountain slope, covered with moraine and 
often wooded' (SAOB lidm) allm. i gå'tätum 
nittär i keejdi Soll. 'vi vallade nedåt bergsslutt-
ningen'; fjets11811 Li. 'fjällsida'. Syn.: bak-, å-. 
2. 'område, där ingen annan bebyggelse än slåt-
terkojor och långfäbodar fanns / area where 
there was no other habitation but haymaking 
huts and shielings' svÄlvd. diem a wr norå 4 
ka'jcIV, `de ha varit på myrslåtter'. Syn.: köl, 
bet. 2. 

lida' st. v. Ira'jöa Älvd. Våmh. kas jöa ,-,IräVd(a) 
vMor. kei`jda öVe. Soll. le' jd(a) vVe. la' jda Ors. 
11'cla Rättv. Jä. 11'cla Leks. Al li'a Bju. Äpp. 
Mal. Li.; prat. och sup., se lida". 1. (pers.; 
SAOB lida' 1) 'glida framåt / glide or slide 
forward' Rättv. an 11'd brå"den (a: kälken) gli-
der lätt'. 2. (opera. om  företag el. arbete; SAOB 
lida' 2 b-c) 'bli utfört, gå framåt, gå undan / 
get done, progress' allm. e kä'jd ä,'-n öVe. ä 
kä'jd a onum Soll. ä la'jd få'r-num öOrs. ä Wär 
brä /'r-n Bju. `det går raskt undan för honom'; 
no 11'r ä ful snålt Mal. 'nu är det (väl) snart fär-
digt'. 3. (opers. om  tiden; SAOB lida' 3) 
'skrida framåt, gå / get or move on' allm. ni' 
far e fra' ja Älvd. <nu börjar tiden skrida (fram 
emot en tidigare omtalad tidpunkt)' (jfr fara v., 
bet. 17); ä lajd a wi`ttrim nä öOrs. 'det lider mot 
vintern nu'; a e lå'v(v)t 11"di på hö's(s)tv, Rättv. 
(Bo.) 'det är långt lidet på hösten'; ä 11'r må tf' da 
Jä. 'tiden lider'; hd ta på 11' dum Äpp. 'det börjar 
(eg. tar på) bli tid (för) dem (o: korna; dvs, att ge 
dem foder)'. — P. pres.: andä Bju. 'driftig'. — 
Särsk. förb. (av:) int ä ä så låvvt 	jifn vVe. 
'inte är det så långt framskridet här'; Här 
snärt å'v tå lcl'clidjän nft Bju. <tiden går snart 
fram till våren nu'; (till:) ä 11' -tå tal du få nuran 
ja`tto Li. 'det blir snart tid för dig att få ngt att 
äta'; (åt:) 1. (om arbete etc.:) e kajö-X Våmh. 
`det börjar bli färdigt'. 2. (om tiden:) e fä 
kaj44' n21' Älvd. 'det är snart den tiden nu' 
(t. ex. att kon skall kalva; jfr fara, bet. 17); ä 
ålld-å bi kei`jd-ä Soll. 'det är nära förestående'; 
ä bur nog ii-å't fr o Al 'det börjar nog lida mot 
slutet (o: döden) för henne'. 

lida" st. v. •••••sv.v.3. fra' ja Älvd. nVå,mh. fra' jda 
Våmh. (Bon.) fra' ja -kesjda vMor. le' jd(a) vVe. 
lerjd(a) öMor. kerjd(a) Soll. la`jda Ors. Iret`jda 
Ore liscla Rättv. Dju. 11'cla Leks. Al ll'a Bju. 
Flo. Nås Mal. öVd. 11 Jä.; pret. Hed Älvd. 
nVåmh. 1r19 Våmh. (Bon.) kgö 	vMor. Iråd 
Soll. löd Ors. Rättv. -ledda Leks. lä Bju. Nås 
Mal.; sup. iri"öid Älvd. nVå,mh. ki"did Våmh. 
(Bon.) Iri"åiö ki"di vMor. led1' öMor. li"de vVe. 

Soll. li"di Ors. 11"di Rättv. kl'cli Leks. /Pi, 
Bju. Nås /itt Jä. 11`di Mal. 1. 'utstå plågor, 
känna smärta / bear pain, suffer' (SAOB lidar' 
1) allm. i kajö åv tq'nntfm Älvd. jä 11'd i tå/inom 
Rättv. 'jag har tandvärk'; an lra'jd åv Turgu 
Våmh. (Bon.) 'han lider av ngn sjukdom (eg. 
av något)'; om du vi'sst hur jä le'dclu Leks. 'om 
du visste hur jag plågades'; je 11' ss o'nnt tå 
kru'ppen Nås `jag plågas så av värk i kroppen'. 
2. a. (tr.:) 'genomgå (ngt pinsamt el. svårt) / go 
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through (sthg painful or hard)' (SAOB lidar(  2) 
allm. 1ra:id tjg`örtjstraff Våmh. (Bon.) 'undergå 
kyrkostraff'; 	Mal. `lida nöd'. b. (intr.:) 
'avtjäna fängelsestraff / serve a term of im-
prisonment' (SAOB lidan  2 c) Ve. Mal. an a 
wej aft å li"de vVe. 'han har varit (ute) och av-
tjänat fängelsestraff'; han e stå v ll'r Mal. 'han 
är borta och avtjänar fängelsestraff'. 3. <bliva li-
dande, förlorat suffer, lose' (SAOB lidan 4) allm. 
itjä W6 4'nn jjgn s1Oä"64 Älvd. 'inte led han ngn 
förlust'. 4. <tåla, fördraga, förlika sig med /put up 
with, bear' (SAOB lidan  5; styr ack. el. dat.) allm. 
i Ira'jd int 4n Våmh. (Bon.) i 11'r om int nä Mal. 
'jag tål honom inte (ngt)'; öna ss låcl-tit to`mmt-
kalk, vOrs. 'henne (så) tålde inte tomten'; jä 
11'd int an ligg jan mitt å gs'Itvä Leks. 'jag kan 
inte fördraga, att han ligger här mitt på golvet'; 
du ä ss ffi,`vnku ss dua' dä-vi fs'Irv Äpp. 'du är 
så kinkig så du fördrar inte dig själv'; (ofta i 
förb. med illa:) an e så i'lla 11"din Rättv. 'han 
är så illa tåld'; vi låcl dem ss i'lla Leks. 'vi hade 
en sådan motvilja för dem (o: friamar. — P. 
pres.: an sira/ut  so lra,`j6einnd noIrtennd so Älvd. 
'han ser så lidande (o: sjuklig el. melankolisk) ut 
så'; int skå du bi la' fdend o å'd öOrs. 'inte ska du 
förlora på det'; dem å'ra bi 11`4, på nä Leks. <de 
andra blir lidande på det'; hann vart ll'rglä på 
hå' Flo. 'han blev lidande på det'. — Särsk. 
förb. (av:) lra`j6-åv vMor. 	vVe. la`jd-åv 
öOrs. 	Bju. 11-6' Nås 11'-6 Tra. 'avtjäna, 
sitta av' (om straff); (från:) o a lidi-/r6' sä 
Rättv. 'hon har lidit till slut nu' (om en av-
liden). 

lider 	Ir'er Älvd. lrl'öär Våmh. 
vMor. Soll. 1I'där ".,11'där (best. sg. dat. lidrl') 
öMor. li'där vVe. Ore Al li'dsr "41'der Ors. 
lä'dsr (best. lå'drs) Rättv. Leks. lir Bju. Ga.-Tra. 

Dju. 1. `uthusbyggnad med tak, 
som uppbars av stolpar el. dyl., skjul / shed 
with roof supported by poles' (SAOB; ÖDB III 
12, 81) allm. han stå' ti 11'ra Äpp. <den (o: skyf-
feln) står i lidret'; ffisrtakslriteir svÄlvd. 'ved-
skjul framför stallet, bestående av förtak och 
brädväggar'; resskap81r1där Soll. a"kudonslider 
vOrs. resskapslåder Rättv. 'skjul för körredskap 
etc.'; ti`ttförslådsr Rättv. 'lider, gm vilket går-
dens utfartsväg gick'. Jfr agn-, båt-, dyng-, 
fägårds-, fähus-, halm-, luck-, löv-, port-, 
skrammel-, skrap-, skrind-, slip-, stalls-, 
vagns-, ved-, vål-. 2. `treväggshus med 
pulpettak, byggt mot ett annat hus / three-
walled building with roof, built against another 
house' (se ill.; ÖDB III 81, 346) Al Dju. Syn.:  

se kove' bet. 3. — Ssgr:11'(r)sgskv n. Jä. 'golv 
i lider / floor of shed'; lidärkli'vvka f. söMor. 
'klinka till liderport / door-latch of shed'; 
lIdärlu'kka f. nöMor. liderport / shed-door'; 
lå`dsrskulla m. Leks. lidervind / loft of shed'. 

lidlig adj. I 1r1`61ig nÄlvd. 11`dlin Leks. li"len Flo. 
if 'dien Äpp. ÖVd. 11`dlä Mal. 1. 'passiv, lik-
nöjd, slö (om person) / passive, indifferent, 
lazy' (jfr SAOB lidlign) Älvd. Äpp. Mal. 
ÖVd. han å så lå't s ss 11`dlen ss han vill i'vven-
ti'vv Äpp. 'han är så lat och liknöjd, så han vill 
ingenting'. 2. 'som lätt fördrages, behaglig (om 
person el. sak) / easy to get on with, pleasant' 
(jfr SAOB lidlign  3, 5) Leks. Flo. rs'ttjsn sitt 
88 brå' å ä ss 11`dlin ss Leks. `rocken sitter så 
bra och är så behaglig så'. 

lid-toppa f.IVa Wtuppa Mal. 1. `rödblära, Me-
landrium rubruin'. Syn.: se bodblomma; 
hålidstoppa m. fl. 2. (i förb. med fransig:) 
fra'nnsu 11'tupps5  (pl.:) 'gökblomster, Lychnis 
Flos-cuculi'. 

lie m.Vb 	 1114 Älvd. nVåmh. öVe. 
(pl. Irg'ner Älvd.) Irl'ä Våmh. (Bon.) vMor. 11`it 
öMor. 1rjå -44`å öVe. få vVe. ÖVd. (best. sg. 
dat. Knam; pl. Ker ÖVd.) HU (best. 
lrl'ån) Soll. lfå (pl. ljå'nsr -ljå'ner) Ors. /Vit 
Ore We (pl. War) Rättv. 11`a Leks. Al 11`a Bju. 
Dju.-Mock. Nås Jä. /Vii Flo. Äpp. lf'a-jå  
Mal. 'vid slående av gräs och mejande av säd 
anv. redskap / scythe' (se ill.; SAOB; ÖDB I 
221 ff., 409 ff.; II 82 ff.); /devnlia Leks. `längre, 
för mejande av säd och slåtter på vall avs. lie'; 
bs`kkhsnnsfå Li. lie, som var fem kvarter 
lång' (jfr femkvarterslie); gra'tulråv1rfal Älvd. 
grö'tu1råvIrj6 nVåmh. lie, tillverkad av Gröt 
Olov Andersson' (känd liesmed i byn Åsen 
i Älvdalen; se Älvd. arb., s. 167, 439)'; 
grå"slrfå nÄlvd. 'slåtterlie (eg. gräslie)'; Zrävvg-
anskiå Soll. ki`vvaiä Äpp. <lie från Långö 
bruk, Älvdalen'; stj7'bärs1r1å Soll. 'lie från Ske-
berg, Leksand'; snö'ållä Äpp. `lie från Snöå, 
bruk, Järna'; skrå`plia Mal. `dålig, mycket nött 
lie'. Jfr alns-, busk-, femkvarters-, färn-, 
hedemora-, lind-, myr-, rödj-, sjukvar-
ters-, sjöbotten-, skär-, skörd-, slå-, 
stjälk-, stor-, säv-, vattuhammars-, ärt-. 

lie-bake m. IV ll'båki Rättv. 11`bäks Äpp. jå'bälca 
Mal. jå'bätji Li. (jfr bake' m.) `ryggsida på 
lie / back of scythe'. Syn.: lietånge. 

lie-brott n.II Irl`bröt Våmh. `värk i kroppen på 
grund av felaktig lieföring under slåtter / aches 
and pains caused by using scythe in awkward 
mannar'. Jfr liebruten. 
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lie-bruk n.Ib irjå'bräk Älvd. li'brick Leks. li'brak 
Mal. `järnbruk, där liar tillverkades / smithy 
where scythes were manufactured'. 

lie-bruten adj.IV —III li'brfitn„ Ore li'brItin 
Rättv. 	 Ga. `trött (i ryggen) 
av att hava arbetat länge med lien / tired (in 
one's back) from working with scythe for a 
long time'. Jfr liebrott. 

lie-bryne n. III li'bröjnä öMor. ll'brgnä Al li'brinä 
Ga. li'brgne Jä. gebrine ÖVd. `bryne, anv. vid 
brynande av har / whetstone used for scythes' 
(SAOB). Jfr bryne', bet. 1; limabryne. 

lie-bränna sv.v.3 Itjå'brgnn Älvd. ljå'brenn- Ors. 
ll'bränna Ore li'bränna Äpp. `slå så nära mark-
ytan, att 4terväxten tog skada / spoil regrowth 
through scything too elose to ground' (SAOB; 
styr ack.:) i kjii'brennd bo'kk4n Älvd. `jag för-
störde slåttermarken gm att föra lien för nära 
den'. Jfr jordslå; skava. Syn.: svida nedåt. 
— P. pret.: 1rd'brennd Ors. li'brännd Äpp. 
jå'brännd Tra. 1. `förstörd gm att lien förts för 
nära den (om gräsbärande mark) / spoiled by 
scything too close to ground (about grassland)' 
Äpp. Tra. 2. `trött (öm i armmusklerna) gm 
att ha fört lien för länge (om människa) / tired 
out through scything too long' Ors. — Refl.: 
ljå'brenn si Ors. `förtaga sig (så att man blir 
öm i armarna) under slåtter med lie / overdo it 
(so that one's arms aehe) while using scythe 
for haymaking'. 

lie-dunge m. Illa Ki'dunni Mal. `hög av liar / pile 
of scythes'. Jfr dunge'. 

lie-fjöl f., se lårfjöl. 
lie-hammare m. Id 	 öVe. ljå'ciniår 

Ors. gehammsä  Mal. jå'hammor Li. `liten ham-
mare, medelst vilken liekilen knackades fast / 
small hammer with which the liekil was 
knocked in' (se ill.; ÖDB I 410). Syn.: liesko-
hammare. 

lie-hanke m.IIIa ljåsokk Älvd. `järnremsa, av-
klippt från liens eggsida vid renskärningen / 
strip of iron, cut off sharp edge of scythe in 
final processing' (kunde smidas om till kram-
por, med vilka borden i en roddbåt samman-
fogades). 

lie-holk m.Ib Iri`oltk Våmh. (Bon.) Iti'eark vMor. 
/Våd* Ore Äpp. NUM* Rättv. (Bo.) kl'halrk — 
11'hskk Mal. rd'hakk ÖVd. `järnring (hylsa), anv. 
vid liens fästande vid orvet / iron ring used to 
fasten the scythe to the scythe shaft' (SAOB; 
ÖDB I 229, 411). Syn.: lie-kåk, -ring; lie-
orvsring. 

lie-hål nia li`häk Jä. Äpp. `hål i lieorvets nedre 

ände, i vilket lielårets pigg stacks in, då lien 
skulle fästas vid orvet / hole in bottom of 
scythe shaft into which point of curved part of 
scythe was fitted and fixed'. Jfr brumma (n)-
pigg. 

lie-kil m.Ia 	Våmh. (Bon.) Irjå'tjilr öVe. 
brectiik Soll. tf' 	,-.11`tj* Rättv. (Bo.) N'tjil 
Bju.—Mock. irtigk Äpp. jå'tjilr ,,,11'tj'ik Mal. 
`kil av trä el. horn, anv. vid liens fästande vid 
orvet / wedge of wood or horn, used to fasten 
scythe to scythe shaft' (se ill.; ÖDB I 229; We.). 
Syn.: lie-nål, -pinne, -pligg-, -vigg; orvkil. 

lie-kista LIVa getjessta Li. `trälåda, i vilken för 
försäljning avsedda liar packades / wooden box 
in which scythes to be sold were packed' (se 
ill.; ÖDB II 83). 

lie-klämma f.IVa 1V/drämma Äpp. `redskap av 
trä el. järn, medelst vilket man gav lien den 
önskade vinkeln mot orvet / wooden or iron 
device used to give scythe blade the required 
angle to scythe shaft' (ÖDB I 229). Syn.: 
lie-råtta, -rätta, -skränka, -veck, -vecka, 
-vikare. 

lie-knapp m.Ia lgeknapp vOrs. `nedre handtag 
på lieorv / lower hanclle of scythe-shaft'. Jfr 
orv(s)knapp. Syn.: handval, bet. 5; stor-
knapp. 

lie-kniv m.Ia 11`kniv Leks. (Silj.) Äpp. <lövkniv 
el. potatisblastskära, förfärdigad av utsliten 
lie / knife for cutting off leaves or potato-tops, 
made from worn-out scythe' (ÖDB I 196, 266). 
Jfr lie-krok, -käng, -spett. Syn.: se hack 
m., bet. 2. 

lie-krammel n.Id 	krqmmbält Våmh. (Bon.) 
ll'krammbäl ,,,11`krammbäl öMor. 'träställning av 
växlande form, avs. för upphängning av liar / 
wooden frame of varying shape, used for 
hanging scythes on' (se ill.). 

lie-krok m.Ib ljå'krok vVe. <sämre lie / inferior 
scythe'. Jfr liekniv. Syn.: liekäng. 

lie-kåk m.Ib kgekiik Älvd. ljå'kåk Ors. (jfr 
Noreen Ordl.) <järnring (hylsa), anv. vid liens 
fästande vid orvet' (se ill.; ÖDB I 229, 411). 
Syn.: se lieholk. 

lie-käng m.Ib ijäkevug Ors. feekänvg ÖVd. 'ut-
sliten, sämre lie / worn-out, inferior scythe' (se 
ill.). Jfr käng, bet. 1; liekniv m. fl. Syn.: 
liekrok. 

lie-käringen f. Ib best. Irjå'kelinndk Älvd. 
kålrindje Ore N'tjärrnja Bju. Wtiåriva Al 
Wtjärivja 	 Ga. ll'tjdriva Mock. 'mus- 
kelvärk, förorsakad av slåtterarbete / muscle 
ache caused by haymaking'. Syn.: lieranken. 
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lie-nål f.Ia nåk Oro 'kil av trä el. horn, anv. 
vid lies fastgörande vid orvet' (ÖDB I 229). 
Syn.: se liekil. 

lie-orv n.Ia kjå'usrry Älvd. ( -usrrb) Våmh. 
Zri`wårry svMor. Wvårrv 	öMor. kjå'- 
wårry ,,, IrVetwårry öVe. ki`setvårrv Son. ljäwsrry 
Ors. Wwurry Oro Wvar(r)v ,,,,Wvar(r)v Rättv. 
Wvarrv Leks. Wherry Al Whurv Dju. Nås jälsrry 
Mal. jäherrv ÖVd.; obef. Jä. 'skaft till en lie / 
scythe shaft' (SAOB; ÖDB I 223, 410). Jfr 
lieskaft; kvist-, stjärt-, sväng-. Syn.: orv. 

lieorvs-bock m.Ib kruvrr(v)sbukk Våmh. (Bon.) 
kl`wårvsbukk vMor. `handtag på lieorv (såväl 
övre som nedre) / (lower and upper) handle on 
scythe shaft'. Syn.: lieorvsknapp. 

lieorva-knapp m. la W'wsrusknapp Oro varvs-
knapp Leks. Whsrvsknapp Dju. = föreg. 

lieorvs-ring m.Ib /i'veirrusrinng öMor. 'järnring 
med vilken lien fästes i orvet'. Syn.: se lie - 
holk, -ring m. fl. 

lie-pinne m.IIIa kiMpinn Soll. Wpinna Nås 
W pinna Jä. 1. 'kil av trä el. horn, anv. vid 
liens fästande vid orvet' (ÖDB I 410) Nås Jä. 
Syn.: se liekil m. fl. 2. 'knagg för upphängning 
av liar / peg used for hanging scythes on' Soll. 

lie-pligg m.Ib kjä pkegg Våmh. W'plägg öMor. = 
föreg., bet. 1 (ÖDB I 229; 410). 

lie-ranken m.Ib best. Wranntjen Äpp. 'muskel-
värk, förorsakad av slåtterarbete' (Rietz 396 b 
liarank). Syn.: liekäringen. 

lie-ring m.Ib jä ring Våmh. Wrivng öMor. 
ki`årivng Soll. /1'rivy Rättv. Bju. (la. Moek. 
if`rivn Leks. Flo. Nås järivvg Li. `järnring 
(hylsa), anv. vid liens fästande vid orvet' 
(SAOB; ÖDB I 229, 411). Syn.: se lieholk. 

lie-råtta f.IVa nåta Dju. Nås 'redskap av trä 
el. järn, medelst vilket man gav lien den önskade 
vinkeln mot orvet' (ÖDB I 229). Syn.: se 
lieklämma m. fl. 

lie-räcka f.IVa Wrättja Ål = föreg. 
lie-rätta f.IVa W rätta Nås järetta ÖVd. = 
lieråtta. 

lie-skaft n.Ia kjäskappt Älvd. 'långt skaft med 
två vid detta fästa (korta) liar, anv. vid fräken-
slåtter / long shaft with two (short) scythe 
blades fixed to it, used when harvesting horse-
tail plant' (SAOB; Liv. Älvd. 75; ÖDB I 250 f. 
med ill. fig. 218). Jfr färnlie; lieorv. 

lie-sko m.V kläskiie Älvd. Våmh. ki`sko vMor. 
Wskö 	öMor. ljå'sko vVe. Ors. i"åsko Soll. 
Wskö Ore Al Dju. (la. Jä. Wskö 	skö Rättv. 
/Vak() Leks. Flo. Nås Äpp. Wsskö Bju. jit'8kö 
li'skö Mal. jäskö ÖVd. 'fodral av näver, en- 

barksremsor, läder, säckväv el. trä, anv. för 
Har, som skulle transporteras en längre sträcka / 
case made of birch-bark, strips of juniper-bark, 
leather, saeking or wood, used for scythes which 
were to be transported a long distance' (se ill.; 
ÖDB I 223, 411). 

liesko-band n.Ia kisciskobannd Soll. 'band fäst i 
lieskon, med vilket denna omlindades sedan 
liarna lagts in / band fastened to lieskon and 
tied round it after scythes had been put into it'. 

liesko-hammare m.I Wskoharnmar (la. 'liten 
hammare, medelst vilken liekilen knackades 
fast'. Syn.: liehammare. 

lie-skränka f.IVa Wskränntja Bju. skrävyka 
Äpp. 'redskap av trä el. järn, medelst vilket 
man gav lien den önskade vinkeln mot orvet' 
(ÖDB I 229). Syn.: se lieklämma m. fl. 

lie-skämma f.IVa ll'fänuna Al 'paus i slåttern 
för att slipa lien / break in the hay-making for 
grinding or whetting the scythe'. Jfr skämma 
v., bet. 4. 

lie-smed 	 jet'smiö Älvd. Wamå Jä. 
sMal. 	ÖVd. 'smed med liar som speciali- 
tet / smith whose speciality was scythes' 
(SAOB). 

lie-smedja f.IVa kjet'snif6a Älvd. ljå'smija Ors. 
<för smide av liar företrädesvis anv. smedja / 
smithy used mainly for scythes' (SAOB; jfr 
Älvd. arb. s. 170; ÖDB II 82). 

lie-spett n.Ia W spett Äpp. ge spett —N' spett Mal. 
'utsliten, sämre lie, anv. att skära löv med / 
worn-out, inferior scythe, used for cutting off 
leaves'. Jfr liekniv m. fl. 

lie-spår n. II ljå'spör vVe. 'lieskär, synligt i gräset 
efter slåtter / visible cut from scythe in the 
grass after hay-making'; una ljäspörä si'nns upå 
lisnndum så bi å cläkin 12,6`stjöd 'rit ett& `om 
lieskäret synes (tydligt) på lindoma, så blir 
det dålig höskörd året efter'. 

lie-stack m.Ib ljå'stakk Ors. <så mycket hö som 
man slog av med ett slag av Hen / amount of 
hay cut with one stroke of scythe'. Syn.: 
lietapp. 

lie-sticka f.IVa stikka Flo. 'brynsticka för lie / 
flat wooden stick, spread with a hardening 
substance and used for whetting scythe, scythe-
hone' (SAOB). Syn.: brun-, bryn-sticka. 

lie-stål n.Ia jäst& Mal. jästa-  ÖVd. 'stål, anv. 
till liesmide / stod l used for making scythes' 
(jfr ÖDB II 82). 

lie-städ n.II jästå Li. `smedjestäd, anv. speciellt 
vid smide av har / anvil, used speeially when 
making scythes' (ÖDB II 69, 83). 



lie-sår 	 1373 	 ligga 

lie-sår n.Ia WO/  Mal. `sår, som man tillfogade 
sig, då man brynade lien / sear of wotmd re-
ceived when whetting scythe'. Syn.: bryn - 
fitta, -kunta. 

lie-tapp no.Ia tapp Ga. 'så mycket hö som man 
slog av med ett slag av lien'. Syn.: liestack. 

lie-tåg f.I c kjå'tåg Älvd. li'tåg Nås li'tåg Jä. Äpp. 
sMal. jå'tåg ÖVd. `vidja, rottåga el. läderrem, 
anv. vid liens fästande vid orvet / withe, root 
fibre or leather strap, used to fasten scythe 
blade to shaft' (se ill.; Liv. Älvd. 69; ÖDB I 229, 
410; jfr V11 We. lietåga). 

lie-tånge m.IIIa Wtånva Äpp. 'bakre kant el. 
ryggsida på lie / back of scythe'. Jfr bake' m., 
bet. 1. Syn.: liebake. 

lie-varg m. Ib jävarrg Tra. `pedieularis palustris' 
(Färje Flora). Syn.: gräsvarg, bet. 1. 

lie-veek n.II «Ja jå'urlk Älvd. 	Soll. 
ljå'tvik Ors. 	öLeks. 'redskap av trä el. 
järn, medelst vilket man gav lien den önskade 
vinkeln mot orvet' (se ill.; ÖDB I 229, 413). 
Syn.: se lieklämma. 

lie-vecka f.V 	-li'viku Rättv. = föreg. 
(ÖDB I 229). 

lieveck-yxa f. Ja kjå'wikökka Älvd. `dubbelred-
skap, utgörande kombination av lieveck och 
en liten yxa / implennent combining lieveck 
and a small axe' (Liv. Älvd. 69; ÖDB I 229). 

lie-vigg m. Ib kjå'wegg Älvd. `kil av trä, ben el. 
horn, anv. vid liens fästande vid orvet' (Liv. 
Älvd. 69; ÖDB I 229, 410). Syn.: se liekil. 

lie-vikare m.IIIc ki`wäjkår nvMor. `redskap av 
trä el. järn, medelst vilket man gav lien den 
önskade vinkeln mot orvet' (ÖDB I 229). 
Syn.: se lieklämnia. 

ligg n.Ib rigg Våmh. vMor. ligg öMor. vVe. 
Rättv. 1. 'jämn undersida på en knutsten el. 
en väggstock / even underside of cornerstone or 
wall-log' (SAOB; ÖDB III 167); bd i'gg å 
by'ddj svMor. 'jämn horisontalyta på både 
under- och översidan'. Jfr bygg, bet. 1. Syn.: 
lägg n., bet. 2. 2. (endast i uttr. på ligg:) på 
li'gg vVe. 'i liggande ställning / horizontar. 

ligga st. v. i'gg(a) Älvd. Våmh. vMor. öVe. Soll. 
li`gga öMor. vVe. Leks. Ål li'ddja Ors. Ore 
Ii‘gå 	Rättv. lisgga Rättv. (Bi.) Bju. Dju.- 
Nås li'gga ,-li'ddja Jä. li'ddja Äpp. Mal. leddja 
ÖVd.; böjn., se LD II 242 f. 1. 'intaga en ho-
risontal ställning (om levande varelse) / lie 
(about living ereature)' (SAOB 1 a) allm. 4 
Mg wa'jåupin Älvd. <hon låg på rygg'; dem ad 
kåg dö'öår Våmh. `de ha legat döda'; då'r bi dem 
li'ddja Ors. 'där bliva de liggande'; an a Ingå 

hå'k å så Rättv. (Bo.) 'han har legat, så att han 
fått liggsår (eg. legat häl på sig)'; jä lå'gg dar 
jä lå'gg Leks. `jag låg där jag låg (o: kunde inte 
resa mig)'; vm ja lå‘ga ändå', sa tjåsrva, då o satt 
på sä`vvbrå, Flo. 'om jag låge ändå, sade kä-
ringen, då hon satt på sängbrädet' (sagt om 
lättja). 2. `befinna sig i horisontalt läge; in-
taga viss plats (om föremål etc.) / be placed hori-
zontally (about object)' (SAOB 1 b, 4) allm. 
naug kigg flrå'j 4.4'kge we'suter Älvd. 'nog ligger 
Floj (ett fäbodställe) längre västerut'; 814 ur e 
ki'gg jär o'll evå'a Älvd. `se, hur det (o: kornet) 
ligger här på alla håll (eg. alla vägar)!'; e ki'gg 
Våmh. 'det (o: gärdslet) intager horisontalt läge'; 
så'ä le'gg Tra. `säden ligger'. 3. `ha (ngt) undan-
lagt, ej använda (ngt) /have (sthg) put aside, not 
use' (jfr SAOB 2 a p) allm. je a lä'j på demda päsn-
nivgan, ss pn'utjin skol få' äj brö'k Tra. `jag har 
haft de där pengarna undanlagda, så att pojken 
skulle få ett par byxor'. 4. `vara isbelagd (om 
sjö) / be ice-eovered (about lake)' (SAOB 3) Flo. 
lönn a lesggi sån j'å'k `sjön har varit isbelagd 
sedan jul'. 5. `vara riktad, leda, komma (från; 
om riktning) / be directed, lead (to), come (from; 
about direction' (SAOB 4 e, 8) Våmh. Li. å'räå 
a kåg a'ttär Våmh. 'håret (på undre sidan av 
kortskidan) har varit riktat bakåt; spg`ra tå' 
uppåt äjn hö'lt Li. <spåren ledde uppåt en kulle'; då 
vä're le' gg fro 85' -u'ust Li. 'då vinden kommer från 
sydost'. 6. `lägga sig i (ngt) / interfere' (jfr SAOB 
12) Våmh. 4 a kö`g auti o'llu 80 0 bi"swäras 
Våmh. `hon har lagt sig i allt möjligt och varit 
nyfiken'. 7. (i förb. ligga uppå händerna:) 
`vara i vägen / be in the way' (SAOB 12) vVe. 
i ligg upå hän' dum å de `jag är i vägen för dig'. 
8. `ligga i träde (om åker) / lie fallow' Soll. Flo. 
Li. ä ligg i tråsä Flo. `det (o: markstycket) ligger 
i träda'. — P. pres.: 1. (eg.:) 'oförmögen att 
stå upp, sängliggande etc. / unable to stand up, 
lying (ill in bed) etc.'; an sö'p tastit, wart ki`ggenncl 
Älvd. `han söp, tills han ej kunde resa sig'; 
e werd ki`ggetcl Våmh. 'det blir liggande kvar' 
(av slarv); däm a vär ki`ggänd Soll. `de har varit 
liggande sjuka'; i wart lisddjend öOrs. je vart 
li"gsndu Rättv. (Bo.) je valt keddjandes Li. 
`jag blev sängliggande'; om du burrd å li`gga ss 
vorrt du li`ggandus Leks. 'om du började på att 
ligga (till sängs), så bleve du liggande'; ho ska 
vä ki'ddjon Mal. 'hon skall få barn'. 2. li'ddjon 
sb'm Mal. 'nedsydd söm, fällsöm (anv. vid söm-
nad i särsk. grovt tyg) / fell seam'. — Särsk. 
förb. (bort:) 4 a lraj-bro'tt sig Älvd. `hon har, 
ehuru ogift, blivit havande (eg. legat bort sig)'; 
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(efter:) 1. 'följa tätt efter"' Älvd. taskku kråg-
etter o fggd-4'fåren voro tätt efter (korna) och 
följde med'. 2. 'vara efterhängsen' (med en 
begäran, ett krav etc.) allm. an  ligg-ättår såm ä 
blråslöjs Ve. <han är efterhängsen som en blå-
lus'; an lig-å‘ttsr som en tjäsrsucicl Rättv. 'han är 
efterhängsen som en tjärsudd' (om en friare); 
frlä jä'rry da å tä ska ligg-ä`ttä Äpp. 'fasligt 
(så) djärv du är att vara närgången!'. 3. `sätta 
åt (ngn vid förhör etc.)' Soll. dö'märn Zrå'g-å`ttår 
onum <domaren ansatte honom hårt'. 4. 'vänta 
på sin tur' Rättv. om i'n(n)t nån läg-irttsr 'om 
ingen väntade på tur' (t. ex. att torka malt i 
torkstugan). 5. 'ligga i, sträva' Äpp. han 
ligg-tettä mä a'rrbeta <han står i och arbetar 
oavlåtligt (eg. han ligger i med arbetet)'; 
(frami:) 1. Zrigg-frang' Soll. 'hålla sig framme'. 
2. vå låg-/ramm' må di dä' Mal. ̀ vi höll ständigt 
på med det där'; (för:) ligg-fä'r Leks. Dju. 
Mock. Nås Jä. 'vara i vägen'; ka'tta 	må 

jä kan int gå' Leks. 'katten går i vägen för 
mig, så jag kan inte gå'; (före:) Irigg-fy"ri Soll. 
'vara i vägen'; (i:) äjn ks'use vill ko'nndira å 

Tra. `en kö s e vill befalla (eg. kundera) 
och stå i'; (med:) 1. Irigg-mi'nn Våmh. ligg-
mi'nn öMor. ligg-mi'nn vVe. /iddj-nai' vOrs. 

Rättv. ligg-må' Leks. ligg-må' Jä. 
li'ddji-må Mal. 'vara med näsvist och nyfiket, 
vara efterhängsen, lägga sig i'; da' ska liddj-mi' 
ajti s'lls vOrs. `du ska lägga din näsa i blöt i 
allting!'; ligg int må' sön int Leks. <blanda dig 
inte i vårt samtal så där!'. Jfr medligga f. 
2. `spela in' Rättv. s lår fel a vä"ri 5`ds som a 
lsgå-mr dän å Rättv. (Bo.) 'det torde nog hava 
varit ödet, som har spelat in där också'; (ned:) 
`gm liggande trycka ned' allm. ska du li`gg da 
ligg-nö'r grå' sä Äpp. 'skall du ligga där och 
trycka ned gräset?'; (nere:) 1. 'ligga omkull-
fallen' Älvd. rirsgärdv, Irigg-nråer `gärdesgården 
ligger omkullfallen'. 2. 'falla omkull' Älvd. 
på'r i so fa'sgrös so-r, Irigg-nråe no-we' ss 'Per 
har så dåliga ben (eg. är så fotlös), så han faller 
omkull då och då (eg. någotvartsinn)'; 
(nedvid:) legg-neve' Li. 'ligga till sängs'; 
(n e d å t:) lrigg-ni"da Soll. 'ligga omkullfallen'; 
(på:) 1. ä ligg-på' må Ål ä ligg-på'-mmä Mal. 
'det tynger (sinnet på) mig'. 2. ligg-på' brä' 
Leks. Ga. `uppvisa god fetthalt (om mjölk)'; 
(sönder:) ligg-ss'nnd sä Dju. 'få liggsår'; 
(till:) 1. (refl.:) `gm liggning komma i rätt 
läge' Älvd. f?2'8rc Zrigg-tf'lr sig 'plogfåran kom-
mer i bättre läge gm att få ligga (obearbetad)'; 
sjä'kken lrigg-ti'lr sig me 	`(mjöl)säcken 

kommer i bättre läge, medan vi köra'. 2. ligg-
tå'-sä Ål (an) ligg-t' -sä Mal. '(den) förbättras 
gm att ligga' (t. ex. om  ost); (undan:) 1. 
ligg-u`nn,a Nås ligg-u‘nndå Jä. ligg-önna Mal. 
legg-önndå Tra. 'hålla sig ur vägen, ej vara till 
hinders'. 2. så'de Irigg-2ennd4 fi'nt fe ki.`4m 
Våmh. (Bon.) 'säden faller jämnt och fint för 
liehuggen'; (under:) 1. Irigg-4`nncler Älvd. <be-
finna sig underst' (t. ex. om  brottare; om hörn-
sten). 2. ligg-u`nnde Leks. (Säj.) ligg-u`nndå 
Äpp. 'ligga slaget, men oräfsat (om hö)'; 
(uppunder:)ligg-pu`nndärDju. = föreg.; (uppe-
ur:) ojå på`ra a läj-vppr Tra. 'den här (gröna) 
potatisen har legat bar (ovan jord)'; (ur:) 
ligg iiä fä'än Mal. `gå ur (plog)fåran!'; (utav:) 
ligg-tå' bök Mal. `gå ned från bordet!'; legg-tå 
gs'Irvä Tra. `gå upp från golvet!'; (ute:) 1. 
m4'ng4s a byrt-4 Irigg-a'ute Älvd. `(kon) Mångås 
har börjat ligga borta om nätterna'. 2. li`gg-
fists Leks. 'ligga i särskilt rum och vänta på 
friare'; (vid:) 1. 'vara efterhängsen' Älvd. 
Våmh. öMor. Rättv. (Bo.) an tig-vi' såm je 
blålö'js öMor. 'han hänger efter som en blålus'. 
2. 'arbeta idogt' Älvd. Våmh. 411 lrigg-wi'å 
a'rrbleted Älvd. <han håller sig flitigt till sitt 
arbete'; 	 lreså Mrå"ZraUn Våmh. 
(Bon.) 'han ligger i som blålusen'; (å:) 1. 
'trycka hårt, ligga åt hårt' OvSi. Mal. ÖVd. 

Våmh. (Bon.) 'den (o: hästen) lägger sig 
hårt (på hovslagaren)'; lri"gg-å bä'ttär då du 

Soll. 'tryck hårdare, då du slipar!'; (riv. 
refl.:) å lrigg-å' si fö tu'vut nvMor. 'den (o: kvar-
nen) har överstenen liggande för lågt ned'. 
2. 'pina, plåga; ligga över; vara efterhängsen; 
draga fördel av' OvSi. e Irigg-4' mig at e stå-v,t-
tfqr brr feme Älvd. 'jag har en plågsam känsla 
av, att det ej står väl till hemma'; fiestjä lråg-4' 
nVåmh. 'folk gjorde påtryckningar'; n will 
bära Zrigg-« non e'llä Våmh. (Bon.) 'han vill bara 
ligga som en börda på ngn annan'; an ligg-ö' 
fö'k fär ljo'tt vOrs. 'han ligger efter folk för 
ivrigt (och vill låna pengar)'. 3. mjä' tja ligg-å' 
brr Mal. <mjölken har god fetthalt'; ä tå int 
å'-v, häll Li. <det bildades ingen grädde på den 
(o: mjölken) heller'. 4. da v'edrä lri"gg-å Soll. 
<där vinden (eg. vädret) ligger på'; (åt:) 1. 
'klämma åt; sluta till' allm. Irrtje Zrigg-r brr 
Älvd. 'locket sluter bra till'. 2. 'vara efter-
hängsen' Ve. Soll. Äpp. an Iråg"-ä, ml' öVe. 'han 
var på mig (med sina fordringar)'; åttär pö'jkär 
ki"gg-å enä sö' Soll. 'eftersom pojkarna hänga 
efter henne så'; han ligg då ä' s ska ä nsnti'vv 
jä'mmt Äpp. 'han går då an och skall ha någon- 
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ting jämt'. 8. an va u'pp um mårrgun å låg-i' 
vVe. 'han var uppe om morgonen och låg i 
(och arbetade)'; (åter:) wg'g@n kigg-a'tt nö'rå4 
g4`mmbu4är nÄlvd. 'vägen är blockerad (av 
kullfallen urskog) norr om Gammelbodarna'; 
(återför:) 'vara i vägen (till hinders)' Äpp. 
Mal. du ligg beerrä att/'r Äpp. 'du är bara i 
vägen'; (återföre:) i ska-nt a'lls ligg-atfisre 
(de) vVe. `jag ska inte alls gå i vägen (för dig)'; 
(åter -vidöppen:) legg-cettvipin Li. 'ligga på 
rygg'. 

ligga-med-taska f.IVa ki'ggmintasska Våmh. 
1. 'liten yxa, som medfördes (i det dagliga arbe-
tet) för ev. behov / small axe taken along in 
case it was needed (in daily work)'. 2. 'efter-
hängsen person / persistent person'. 

liggande n.Ia li'ddjan Mal. `förhållandet att 
ligga / lying-down' (jfr SAOB); hekke li`ddjan 
'vilket liggande el. så du ligger (ständigt)r. 
Syn.: läga f.V, bet. 1. 

liggare m.IIIc ki`gger sÄlvd. 'Cg:går vVe. Ål 
li`ggar Leks. 1. 'undre, stillaliggande sten i 
kvarn, vare sig handkvarn el. bäckkvarn / 
lower millstone' (SAOB 2; ÖDB III 274) Älvd. 
Ål. Syn.: understen. 2. 'brännvinsfat, 
rymmande 250 kannor / vat for distilled liquor 
containing 250 kannor' (jfr SAOB 8; ÖDB II 
316) Leks. 3. `krypgran, anv. vid tillverkning 
av laggkärlsband / creeping-fir, used for making 
barrel hoops' (ÖDB II 170) Ve. 

ligg-band n.Ia li`ggbannd Ga. `havrekärve, som 
vid snesningen placerades horisontalt / sheaf of 
oats placed in a horizontal position' (ÖDB I 
424). 

ligg-dags adv. lì ggdakles Bju. Äpp. 'sängdags / 
time for bed' (SAOB). Syn.: lägg-, sov-, 
säng-dags. 

ligg-karl m.Ia leggkål Tra. `rännformig tjärdal / 
groove-shaped coal-tar kik'. Jfr kringel karl. 
Syn.: liggtjärkarl; långkarl. 

ligg-mila f.IVa ki`ggmgir Soll. li`ggmila Ors. 
li'ggmf la Rättv. Bju. 'kolmila, i vilken veden 
var horisontalt placerad / charring-stack in 
which the wood was placed horizontally' (se 
ill.; SAOB). Syn.: läggmila. 

ligg-sjuk adj.I ki"gåsgök Våmh. (Bon.) ki`ggsjök 
Soll. lisggsglc Äpp. li`ddjifik Mal. <som helst vill 
ligga (och draga sig; om människa) / who does 
not like getting up in the morning'. — Avi.: 
li`ggffilea f. Leks. 'sjukdom, som består däri, 
att en person helst vill ligga / type of mental 
illness which makes patient want to lie down'. 

ligg-skrov n.Ia li`ggskrEre Jä. 'liggsäd / growing 
88 -802541 Dalmålsordboken B III, H 20 

grain which was lying flat'. Syn.: ligg-, 
läg-säd; läga, bet. 4; lägd, bet. 2; lägg, bet. 3. 

ligg-stack na.Ib ki`ggstakk Älvd. `mycket stor, 
med underlag av störar försedd hög av till för-
varing upplagd fodermossa / very large pile of 
fodder-moss, stored on base of poles' (Liv. 
Älvd. 77; ÖDB I 201). 

ligg-sten m.Ia li`ggstån Flo. (jfr ligg, bet. 1) 
`knutsten med slät över- och undersida / 
comerstone with even top side and underside'. 
Jfr knutsten. 

ligg-sår n.Ia li`ggsår Om. Jä. li"guscir 
Rättv. (Bo.) `sår, uppkommet gm långvarigt 
sängläge / bed-sore' (SAOB). 

ligg-säck m.Ib li'ggsäkk öMor. Rättv. Leks. Dju. 
'säck, stoppad med hö och avs. att ligga på / 
sack stuffed with hay for lying on', 

ligg-säd f. la ki`ggsåå Älvd. 
li'ggsåd Ors. le`ggså Li. 'växande säd, som lagt 
sig mot marken' (SAOB). Syn.: se liggskrov 
m. fl. 

lik n.Ib kajle Älvd. Våmh. kajl c ^-, ktijk ,-.3rejk 
vMor. läjk öMor. Oro Irejk öVe. käjle Son. lajk 
Ors. lik NeSi. Vd. 'död kropp av människa el. 
djur / corpse' (SAOB lik' 2, 2 k); ä va fyra 
Wkar i då'g Leks. `det var fyra begravningar 
i dag'; 00-kaik Våmh. grokadaver'; fa‘tegläjk 
Oro <lik efter fattig människa'; glrå'cljeläjk Ore 
'dödsfall, som medför lättnad'; kern, kvi`nn-
fekklik Rättv. 'karl-, kvinnolik'. Jfr skad-, 
tarv-, vinter-. 

lik adj.I kajk Älvd. Våmh. kaik "-,kejk vMor. 
läjk öMor. Itejk öVe. etik Soll. lajk Ors. lik 
(superi. lì kast ,,,liskäst bet. 1 
bet. 4) NeSi. Vd. 1. 'som har samma utseende, 
uppträdande etc. som (ngn el. ngt) / like, 
similar to' (SAOB 1; styr dat.) allm. du i so 
ka'jk Num bu`ttje Älvd. <du är så lik en bock'; 
ni' ska du wci"rå geni§ ka'jk Våmh. (Bon.) <nu 
skall du vara lik folk' (o: uppföra dig hyfsat); 
ukum e dfi'g lä' jk öMor. 'vem är du lik?'; nå`rapå 
li`kast Flo. `i det närmaste liknande'; krrakajk 
Våmh. <karlaktig, tidigt utvecklad'. Jfr brå-, 
folk-, snar-. Syn.: lika; likaens; liko; likt, 
bet. 1; liktocken, bet. 1. 2. (komp. som konj.; 
jfr SAOB 3 c) <liksom (om) / as if' Leks. o låt se 
i'lla, likar o skull va ffek 'hon jämrar sig, liksom 
hon vore sjuk'. 3. (n.:) 'sannolikt, rimligt / 
likely, reasonable' (jfr SAOB 8) Soll. NeSi. Vd. 
ä si då et'ut kä'jkt dB Son. 'det synes sannolikt, 
att så är förhållandet (eg. likt det)'; var e 
li'k(k)t hå' Rättv. (Bo.) 'var det rimligt, det?' 
(starkt negerande uttr.); hd va li'kkt hå Nås hä 
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vör li'kkt dg Äpp. 'det tycks så'; va hd li'kkt, hd 
Jä. `var det möjligt, det?'; ä e li'kkt du skull stå 
(s) bess je'll Jä. 'det ser ut som om du skulle i 
väg och låna eld' (till en, som har bråttom). Jfr 
olik, bet. 2. Syn.: likt, bet. 2. 4. (endast 
komp. och superi.:) 'god, bra, duglig / good, 
able' (SAOB 9) NeSi. Vd. an ska lassku va li'kur 
än :i`rs Rättv. 'han vill gärna anses vara bättre 
än andra'; ä ha fal vän i li`kar du a lakkt dä å så' va 
Leks. `det hade väl varit bättre, om du hade lagt 
dig att sova'; li`kkista fä'dä Jä. 'den bästa tiden'; 
dög va liskkäst te få VO på Mal. 'deg var bäst (som 
bete) att få idar på'; (superi. äv. konjunktio-
nellt:) käsikäst an i'nnär Soll. 'så fort man hin-
ner'. Jfr bättre, bet. 1 a; bäst, bet. 1 b. 5. 
(i förb. med n. sg. dat. av ingen; jfr SAOB 11:) 
'alldeles omöjligt / quite unreasonable'; ä i-nt 
i'vvgu ka'jkt (...ka'jkt i'vvgu) Våmh. (Bon.) ä 
i'vva li'kkt Dju. <det är alldeles orimligt'. 6. 
(i förb. likt till:) `något liknande / something 
like that'; i kennd int li'kkt te nå`ran Mal. 'jag 
kände inte ngt i den vägen (om sjukdomskäns-
lor)'. Jfr likstill. 7. (n. substantiverat:) 'lika 
mycket / as much' uktgm 14' ka'jkt Älvd. 'vi 
skola få lika mycket'. — Adv.: o sä` clå fal 
li'kkt-närs fet hö' Tra. 'hon ser då åtminstone 
ut som folk, hon / at least she looks normal'. 

lika adj. oböjl. ina vLeks. <likadan similar' 
(SAOB I 1); ina fu`gglrar skeekkas Leks. 'lika-
dana fåglar samlas' (bildl.); dam ä 88 aska ss 
'de äro så lika (varandra) så'. Syn.: se lik, 
bet. 1, m. fl. 

lika adv. ka`jk- Älvd. lrejka ,,,kti`jka vMor. lä` jk-
öMor. lejk- vVe. kiejk- Soll. la`jk(a) Ors. ina 
Leks. Al ina Dju. Vd. 	Mal. 1. 'i samma 
grad / to the same degree' (SAOB II 2) allm. 
ka' jk stfi'rer Älvd. kr/0(a) stö'rä Jä. li`k stö'r Tra. 
'lika stora'. Syn.: liko, bet. 1. 2. 'likafullt, 
ändå / still, yet' (V11 1; jfr Rietz 404 a likka) 
Leks. Al dem kri3'p sp övär vä'ggan ilska Al 'de 
(o: myrorna) kröpo upp efter väggarna i alla 
fall'. Syn.: lika-fullt, -bränt; liko, bet. 2. 
8. (i koncessiv anv.) <hur — än / however' Älvd. 
ka' jk aren 4 wå'r, 80 wind 4 u' pp 'hur sjuk hon 
än var, (så) ville hon upp'; ka`jk il' nvrtjiå i 
djå'y dig 'hur mycket jag än ger dig' (jfr Lev. 
Älvdalsm. 120); äd vet i'vngän äd lä`jk åskkan 
an fråsgär öMor. 'ingen vet det, vilken man än 
frågar'. Syn.: liko, bet. 3; vånda. 

lika sv.v.1 3. ki`ka Älvd. fra' jka -Ire'jka vMor. 
lä`jka öMor. Wik& vVe. Lä' jka Soll. li`ka Rättv. 
Dju.-Tra. (pret. liskad Rättv. 11'kt sMal. li'kkt 
Tra.) li`ka Leks. 1. <behaga, tilltala / please, 

attract' (SAOB likaill  1; styr dat.) Mal. hd 
liskt int om 'det tilltalade honom ej'. 2. 'tycka 
om, gilla / like, approve of' (SAOB likaill 2; 
styr dat. el. ack.) allm. i wå't int ur du ke`jkår 
i'ssär ra`dun vMor. <jag vet inte, hur du tycker 
om den här röran'; uken Irtejklär di!' bä'sst åv 
dem Soll. <vilken av dem tycker du bäst om?'; 
an li'kkt int ann 	Tra. <den (a: hästen) tyckte 
inte alls om honom'. 3. 'tycka om (om mat) / 
like (about food)' (SAOB lika' 2) NeSi. Nås 

ll`ksd int må'tn, Rättv. 'hon (o: den gravida 
kvinnan) kunde ej fördraga maten'; at du li`k 
all taka sa`ppar 	ss vå'k Leks. 'att du tål alla 
sådana soppor så bra, du!'. Jfr olikande. 
4. (abs.:) 'tycka, anse / think, consider' öVd. 
vä'jt-je hyss dem li`k, dem 88M ska ta-ha'nnd um 
4-dr' Li. 'jag undrar (eg. vet jag), vad de tycker, 
de, som skall ta hand om det där'. 5. 'gm 
mimik giva uttryck åt sina känslor / mimic, 
express one's feelings' Mor. Ve. NeSi. Nås Jä. 

ska si-tetts her jä li'ks Leks. <hon skall se 
efter, vad jag gör för min'; (särsk. i förb. lika 
illa:) `grimasera'; o kejkär i'lla vMor. o läjktyr 
i'llo öMor. å lejkär i'lla vVe. 'hon gör en ful 
grimas'; o li`ks a'llt i'lla Rättv. 'hon gjorde en 
riktigt ful min'; an ina ss 'Pila 88 Leks. <han 
gjorde en så ful grimas'; i'vvän lIka Vila at hå' 
Dju. 'ingen grinade illa åt det'. Jfr illalikande. 
— Refl.: je frå`g an hsss an add 	se Tra. 
'jag frågade honom, hur han hade tyckt om 
det (trivts)'. 
ika-bränt adv. lì ka brä'nnt Jä. ll`kbrä'nnt 
li'ke-brä'nnt Mal. <likafullt, likväl / all the same' 
(jfr bränt adv.); li`ka brä'nnt sa jö'cl an ä Jä. 
'likafullt så gjorde han det'; ho ne` kkt li`kbrä'nnt 
Mal. <hon nekade likafullt'. Syn.: se lika, bet. 
2, m. fl. 

Ika-ens adj. oböjl. 	 Li. (Aasen 
under lika adv. 2; jfr Torp eins) 'likadan / 
similar (to)'; an e li`k-ä'js, an 	'han är oför- 
ändrad (i fråga om sitt hälsotillstånd), Lars'. 
Jfr likaslik. Syn.: se lik, bet. 1, m. fl. 

lika-ens adv. lì k-ä'js 	 Li. (SAOB 
under lika II 9) 'likadant / the same way'; hd 

fal li`k-e'nns 'det krälade allt likadant' 
(om löss). 

ika-fullt adv. ka`jk-fu'llt Älvd. li`kafullt ,-lika-
fu'llt Flo. li`kfullt Mal. <likväl, ändå / still, yet' 
(SAOB); o lea'jk-fu'llt i du jå"kåk 4 mig Älvd. 
'och ändå är du ond på mig!'. Syn.: se lika, 
bet. 2, m. fl. 

lika-fägen adj. IV li"kfåjin Rättv. likkfåjin 
Bju. llikfå'in Ga. 'ointresserad, lika glad ändå / 
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uninterested, just as pleased anyway'; jä e 
li*kflijin fast int jet få läsida tå fet'ku Rättv. 'det 
är mig egalt, att jag ej får följa med till Falun'. 
Jfr likamycket, bet. 2; likaom, bet. 2. Syn.: 
likaglad; liknöjd, bet. 1. 

lika-glad adj.I 11`kgkä Mal. ÖVd. = föreg. (Aasen 
under lika adv.); je e 11`kgkä Was ä gä' Tra. 
'det är mig likgiltigt, hur det går'. 

lika-hur konj. kaj/e-t-er Älvd. 'hur— än/ however'; 
kajk-ft'r ig 9-‘6per so lerer-v. i'nntnoö `hur jag 
än ropar (eg. öpar), så hör han ingenting' 
(Lev. Älvdalsm., 111). 

lika-mycket ( 	adj.n. ka'jku-mi"tjiönVåmh. 
kasjku-mOtjy Våmh. (Bon.) letijkmg`tje Ore 

Rättv. li`kk-rny'ttjy Leks. li'kmy`ttjy 
Bju. 11`kmittji Dju. 11`k-niy`ttjy Jä. (SAOB 
likmyeket). 1. 'lika mycket / just as much' 
Rättv. vi fi'vvom 111kmi"tji 'vi fingo lika myc-
ket'. 2. 'likgiltigt, egalt / all the same' (jfr 
Danell Nuckö) allm. naug jr ka'jku-mNi du gö 
öa'jtär nVåmh. `nog är det meningslöst, (att) du 
går dit'; ä e lä'jkmg`tje um an går do di'tter Ore 
'det är likgiltigt, om man går dit (el. ej)'; ä vä, 

Rättv. 'det är likgiltigt'. Jfr lika-
fägen; likaom, bet. 1. Syn.: liko adj., bet. 
2; liktocken, bet. 2. 

lika-när adj. oböjl. ka`jk-ng'r Älvd. 11`kjnå'r 
Rättv. Jä. liskk-nå'r Bju. ka-nå'r Nås li`k-nä'r 
Tra. `(lika) illa ställd, strandsatt /just as baclly 
off, stranded'; an i ka'jk-ng' fö ny'kkkena Älvd. 
<han saknar (kan inte finna) nyckeln'; ja ä 
li`kk-nEr ändå' då Bju. 'jag är lika strandsatt 
ändå'; je e 11‘k-nä'r fe di' Tra. 'jag är lika illa 
ställd i alla fall'. 

lika-om adv. ka`jk-temm Älvd. brk-smm Bju. 
(V11 likaom). 1. 'likgiltigt, betydelselöst, 
egalt / all the same' Bju. dä ä li`k-smm hå' ja 
stä` när hemma 'det är likgiltigt, om jag stannar 
hemma'. Jfr likamycket, bet. 2. Syn.: lika-
samma. 2. (i förb. göra likaom:) 'vara 
lika glad, liknöjd, likgiltig / be just as pleased' 
Älvd. naug djår i' ka`jk-i'mm fast 	k4'mmb 
'nog är jag lika glad, fastän han inte kommer'. 
Jfr likafägen. 

lika-samma adv.  .11`kä-susmmu Jä. föreg., bet. 1. 
lika-slik ( 	adj. I ka'jk-ila'jk ,,,ka'jk.21ajk 
Älvd. ketsjklläjk vMor. la`jku-.21a'j1c Ors. lerjko- 
.21ä'jk Ore 11' k JU' k 	k.211k Mal. (jfr SAOB 
lika sådan, under lika adv. II 9 a) 'likadan / 
like, the same'; nitg e V ii`jkaläjk fö dödadi'n 
vMor. 'inte gör det där mig ngt (eg. nog är jag 
likadan för el. trots det där)'; e tryttjär däm e 
lerjko-lleejkeir Ore `jag tycker, att de äro lika 

goda (rackare båda två)'. Syn.: likatocken; 
likttocken; samma-slik, -tocken. — Adv.: 
li`kllikkt Mal. <likaledes / likewise'. 

lika-slug ( —liko-) adj. I ka`jk.11fig Älvd. lä' jkollfkg 
Ore li`kkskag Bju. lisk.21ftg Äpp. Mal. ÖVd. 
'som ej fått besked, oinitierad / uninformeds; 
we em lerjkollitgär um an a /ab= Ore 'vi ha ej 
fått underrättelse, huruvida han har kommit 
(eller ej)'. Syn.: lika-slög, -vis. 

lika-slög adj. I lrk.215g Rättv. li`k.218g Dju. Jä. 
= föreg.; flög e jå' lis1c.215g ändå' Rättv. 'nog är 
jag lika okunnig i saken ändå'. 

lika-så ( "-diko-) adv. ka`jk-sö' Älvd. ka`jku-sö' 
Våmh. (Bon.) läjko-sö' lä' j k-sö öMor. Wk.98 
Mal. 1. 'i alla fall, ändå / anyway, still' allm. 
an k4m ka`jku-sö' Våmh. (Bon.) 'han kom i alla 
fall'. 2. 'även, också, vidare / also, likewise' 
(jfr SAOB 1) Mal. WIcas a i vg`ry bsk-e in a`nna 
'jag har även varit till (eg. bort i) Anna (eg. 
henne Anna)'. 

lika-säll adj. I li`k-sä'll 	 ÖVd. <lik- 
nöjd, vårdslös / indifferent, careless' (Aasen 
under lika adv.). Syn.: liknöjd, bet. 2. 

lika-tocken adj. III 11"kt5kin Rättv. likkts`kken 
Leks. li`kktskkän Bju. li`ktskkän Dju. `likadan / 
the same' (VII likatookon; We. likatocken). 
Syn.: se likaslik. — Adv.: kåmm du täbä'ks 
likktekks Leks. 'kommer du tillbaka i alla fall? / 
are you coming back anyway?'. 

lika-vilken pron. kajk-u`kkin Älvd. 'vem el. 
vilken som helst / anybody, whoever you like' 
(Lev. Älvdalsm. 70, 111); kajk-u`kkin belle 
djå"rå eö <vem som helst kan göra det'; naug 
4'nn kajk-u`kk ku'll 4n will it'svå 'nog får han 
vilken flicka han än vill ha'. 

lika-vis adj. I Ira'jk-wa'js Älvd. li`k-vi's 
Rättv. li`kkvls Bju. 11`k-v1's Äpp. Mal. Li. <som 
ej fått besked, oinitierad' (Aasen under lika 
adv.); i warrt a Mi' ka`jk-wa'js åv dOöä'r Älvd. 
'jag var då lika klok trots detta meddelande'; 
vi vönom liikvisss Rättv. 'vi voro okunniga (om 
rätta vägen)'. Syn.: lika-slug, -slög. 

lika-vänn pron. kajk-wenn Älvd. <vad — än / 
whatever'; kajk-wenn 4n spg' öig 'vad man än 
frågar (eg. spörjer) dig' (Lev. Älvdalsm. 70). 

lika-vär(en) pron. kajk-wg'r Älvd. 'vem som 
helst / anybody'; du 1 sakkt 	kajk ON og 
kajk-wå'r 'du är minsann (eg. sakta) du lika 
talför (eg. kön) som (eg. och) vem som helst' 
(Lev. Älvdalsm. 70). 

lik-bön f.Ia li`kbek Rättv. 'sammankomst med 
bön och visning av liket i den dödes hem 
omedelbart före begravningsprocessionens av- 
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färd från byn / prayer-meeting, at which 
corpse was shown, hold at home of deceased 
immediately before funeral'. Syn.: bön', bet. 3. 

lik-fläck m. Ib leikftrekk vVe. brkflräkk Flo. 'gul 
fläck i levande persons hud / yellow stam n in 
living person's skin' (jfr SAOB). 

lik-färd f.Ia li`kftik Leks. 11`kfåk Äpp. Mal.; 
obef. Jä. <förande av ett lik till graven; be-
gravningsprocession / taking a corpse to the 
grave; funeral procession' (SAOB). Jfr lik-
skara. 

lik-kista f.IV a ka`jkOisst Älvd. kdiktiyasta 
Våmh. (Bon.) kä'iktiysst Soll. 11`ktiyssta Leks. 
lisktiissta Bju. Flo. Nås Mal. li`ktiessta ÖVd. 
<kista, vari ett lik lägges för begravning / coffin' 
(SAOB). 

lik-klädare m.IIIc li`kkkåar Dju. 'person, som 
brukade kläda lik / person who usually shrouded 
corpses'. Jfr kläda, bet. 2. 

lik-krans m. la li`kkranns Flo. 'begravnings-
krans / funeral wreath'. 

liklig adj. I k ti`jleki42, Soll. 11`kkä Mal.; n. k a`jklrit 
Älvd. 1. (n.:) 'som liknar ngt / similar to sthg' 
(SAOB 1) Älvd. såg eö int sakt a'ut Irdikkit wa 
pre'ast§mmng `såg° de inte ut som blivande 
präster (eg. såg det inte sakta ut likligt var 
prästämnen)?' (ironiskt om berusade studen-
ter). 2. <njutbar (om föda) / delicious (about 
food)' (jfr SAOB 4) Soll. Mal. e vå'sst9?Irel'ikkin 
a di ä Soll. <smakar osten dig (eg. är osten 
njutbar åt dig)?'. 

lik-ljusstake m. IV li`kjusståki Rättv. 'ljusstake 
av mässing, (vintertid) placerad intill den döde 
då man dagen före begravningen skulle se 
denne / brass candlestick (in winter) placed 
beside corpse when it was shown on the day 
before funeral' (se 

lik-lärfte n. III ka`ikkärrtä Våmh. 'stycke lärft, 
anv. till svepning av lik / piece of men used as 
shroud' (jfr Våmh. fj. 195). 

lik-mask m.Ib li`kmakk Mal. 'stor svart skal-
bagge, vars larver kom på lik, dödgrävare / 
burying-beetle' (SAOB likmask' 3). 

likna sv.v.l. ka'ilecn Älvd. Våmh. liskän vVe. 
là ikna vOrs. lekna Ore 11`kna Rättv. Bju. Nås 
Jä. CoVd. k8n Leks. N' kina Mal. 1. 'vara lik / 
be like' (SAOB A 1; styr dat.) allm. an  lä'iknär 
ienom bu'kk Ore 'han liknar en bock'; 
int fä'ram nå' Mal. 'flickan liknar inte alls (eg. 
något) sin far'. 2. (i förb. med ingenting 
etc.; SAOB A 1 e) allm. e ka`ikner i'vvgå nÄlvd. 
ä Wiener i'n(n)tnå Rättv. 'det är alldeles värde-
löst (orimligt etc.) / it is quite worthless (pre- 

posterous etc.)'. 3. `jämföra / compare' (SAOB 
B 9) allm. ir  ä te ka`iken di' au i ,I'nn ä Våmh. 
(Bon.) 'kan man (eg. är det att) jämföra dig 
med honom?'; ri`kän ä te n8 a'nna Jä. `jämför 
det med ngt arma-tr. 

liknelse n. -m.Ia ka`iknels Älvd. kisknäls vMor. 
lisknsle Rättv. lisknäls Leks. 11`knki1sä Bju. 
Jä. 11`knälse Mal. Tra. 1. 'likhet / similarity' 
(SAOB 1) Rättv. Jä. Mal. ä e i`vven li`kn818 
a'1(1)s hå Rättv. (Bo.) `det är ingen likhet alls, 
det'; ä va då i'vvin li'knälse te fä'ram Mal. 'det 
fanns då ingen likhet (alls) med fadern'. 2. 
`ngt, som är likt ngt annat / sthg which is 
similar to sthg else' (SAOB 4) Älvd. Tra. e 
fanns det i'nnt no ka`iknels a dgööä/r Älvd. `det 
fanns då ingenting av samma slag som det där'. 
3. 'tillstymmelse (till ngt) / suspicion, vestige 
(of sthg)' (SAOB 9) Mor. Jä. Mal. a du fött ~n 
li`knälse te nå' b-å' Mal. 'har du sett någon till-
stymmelse till (några) bär?'. 4. <jämförelse / 
comparison' (SAOB 11) Rättv. Leks. du hann 
fel iii`r en lisknäls her ä va då' mot å' nft' Leks. 
'du kan väl göra en jämförelse mellan hur det 
var då och hur det är nu'. 

lik-nöjd 	adj. I ka`jknegd Älvd. ka'iku- 
nö'gd Våmh. (Bon.) läfkneggd ,-leiknEgd öMor. 
kit'Yk-nå'gd Soll. la`iku-ne'ggd Ors. lä`jk-nö'ggd 
läs knöggd Ore li'knö' g (g)d Rättv. 	kknöi d 
Bju. li`kk-nö'id Ål li`knöid Nås Jä. Mal. ask-
näggd Li. 1. 'likgiltig, ointresserad / indifferent, 
uninterested' (SAOB likanöj d) allm. i e lä`jk-
nö'ggd um ädä,' Ore `jag är ointresserad för det 
där, jag'; o va li`kk-nö'id Ål `hon var ej intresse-
rad (av förslaget)'. Syn.: lika-fägen, -glad. 
2. 'apatisk, slö, vårdslös / apathetic, lazy, care-
less' (jfr SAOB likanö j d) Våmh. Rättv. ei i dg 
wå'k ka`iku-nö'gd Våmh. (Bon.) 'han är då rik-
tigt vårdslös'. Syn.: likasäll. 

liko adj. oböjl. tra`jku Våmh. lä`jko 
öMor. lä` jko Ore 	Rättv. 	öLeks. 1. 
lik, likadan / like, similar to' Ore Rättv. 
öLeks. däm e brå,' lä`jko Ore 'de äro tämligen 
lika (varandra)'; ä e 1,1"kå vå'dur vä'nn dä,'g 
Rättv. `det är likadant väder varje dag'. Jfr o 
Syn.: se lik, bet. 1, m. fl. 2. (opers.:) 'lik-
giltigt, egalt / all the same' Våmh. Ore ä i 
ka`iku iikadöra du cliå'r Våmh. (Bon.) 'det är 
egalt, vilketdera du gör'; lä`jko wä'r ä Ore <det-
samma gör det'. Syn.: se likamycket, bet. 2. 

liko adv. ka`jku Våmh. kä'jko vSoll. la'iku Ors. 
lä`jko Ore brkei Rättv. li'kå öLeks. (SAOB under 
lika adj.-adv.). 1. samma grad / to the same 
degree' allm. tra`jku stä`rär nVåmh. kä'jk sts'irär 
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vSoll. 	stierer öOrs. lek stiVra Rättv. `lika 
stora'; kas jku brä' så eg Våmh. (Bon.) `lika bra 
som jag'. Syn.: lika, bet. 1. 2. `likafullt, ändå / 
anyway, still' Ors. Rättv. ä brann la' jku öOrs. 'det 
brann i alla fall'; ättsrsom du e leka vå't Rättv. 
`eftersom du i alla fall är våt (,kan du gå efter 
en bytta vatten)'. Syn.: se lika, bet. 2, m. fl. 
3. (i koncessiv anv.) `vad— än / whatever' Våmh. 
Ira'jku wenn du djå'v m nVåmh. `vad du än 
giver mig'; Irajk u'kkt qn få' Våmh. (Bon.) 'hur 
man än beter sig (eg. liko vilket han far)'. 
Syn.: lika, bet. 3; vånda. 4. `på samma sätt, 
likadant / in the same way' öMor. däm prä'tär 
int lä' jko ( "-då' jku) Vår `de talar inte på samma 
sätt som vi'. 

liko-, se lika-. 
lik-papper n. Ja lekpapper Leks. 'kulört (rött, 
grönt etc.) papper, varav klipptes figurer (stjär-
nor, hjärtan etc.), som med vetemjölsklister 
klistrades fast vid svepduken / coloured paper, 
from which motifs (stars, hearts etc.) were cut 
and stuck with wheat-flour glue to shroud'. 

lik-rosa f.IVa inrösa Flo. `pappersblomma i 
växlande färger, hörande till likklädseln / 
paper flower of varying colours, part of shroud'. 

lik-skara in. IV Irasjkskarii Älvd. ka`jkskä ri 
Våmh. (Bon.) Ira,' jkskårå -,Ire'jkskård vMor. läijk-
skårå' öMor. (jfr Rietz 389 b) lrä'jkskäri Soll. 
la' jkskä ri —la' jkskari' Ors. lä'floskäre Oro 
skåri Rättv. li`kskära öLeks. lekskära Mock. 
lekskärä Flo. inskärs Nås Jä. Mal. lekskåri 
ÖVd. (Noreen Ordl. 114) `begravningsproces-
sion, likfölje / funeral procession' (SAOB). Jfr 
likfärd. 

lik-släpa f.IVa lekiläpa Li. 'släpbår av två 
parallella stänger, dragen av häst vid lik-
transport / type of sled, consisting of two 
parallel poles pulled by horse and used when 
transporting coffin'. Jfr båra, bet. 2; häst-
båra m. fl. 

lik-som adv., konj. (alltid trycksvag:) /ä`jkosam 
Oro li'kesm Bju. Flo. Äpp. Mal. ÖVd. `(på 
samma sätt) som, såsom / like, as' (SAOB I 1 a). 
Syn.: likså(s); sliksom; slikså(s), bet. 2; 
tocksom. 

lik-spån m.Ia las jkspån Ors. `gravmonument av 
trä / wooden monument on grava'. Syn.: 
gravspån; griftmärke. 

liks-till adv. likketle Äpp. (endast i förb. känna 
liks -till) 'hava känsel, känna av! have feeling, 
feer; je tjä`nn, int likketå' fö'tam a'lls `jag har 
ingen känsel alls i foten'; an tjä`nn int 	sä  

nå"han känner inte på förhand sitt naturbehov'. 
Jfr lik adj., bet. 6. 

lik-stol m.Ia lä' jkstöl öMor. lekstölr Bju. Mal. 
ÖVd. 'avgift till prästerskapet för jordfästning 
av lik / burial fee paid to clergyman' (SAOB 
likstol'); djö i inställ-  Mal. 'betala likstols-
avgift'. 

lik-sång m.Ib leksavvg Li. `sång, som sjöngs 
vid begravning, likpsalm / funeral hymn' 
(SAOB). 

lik-så(s) adv. konj. (alltid trycksvagt:) lrajksos 
söÄlvd. lraså svÄlvd. kajså kesåVåmli. lrejksås 
lräså vMor. lräkså Soll. läsa 	Ors. (Nn 
Ordl. lik-så; jfr S. Björklund, Älvd. 1622, 
s. 136 ff.; slikså, (s)) `(på samma sätt) som, så-
som / in the same way, like'; läss i'k a Ort 
Ors. `såsom jag har gjort'. Syn.: se liksom. 

lik-säte n.Ia lrä' jksåt Soll. `fristående bänk, på 
vilken död person lades, medan han stelnade / 
bench on which corpse was laid to stiffen'. 

likt f. I a oböjl. kajkt Älvd. lajkt Ors. likkt 
Mock. Flo. Jä. Äpp. Mal. lekkt ÖVd. `tillit, för-
troende / confidence, trust' (endast i förb. 
med sätta:) `lita på / rely on'; i kann int settj 
ivya la' jkt ä di Ors. 'jag kan inte lita på dig'; 
sätt li'kkta. på Mock. sätt li'kkt på Flo, sätt li'kkt å 
Jä. Äpp. sättji li'kkt å Mal. sätt le'kkt å Li. `lita 
på'. Jfr känna, bet. 2 och pass., bet. 1; likta v. 
Syn.: lit f. 

likt adj. I — oböjl. Zräflet nvMor. vSoll. lajkt Ors. 
läjkt (komp. lä` jktärä) Ore likkt Leks. Ål Dju. 
Flo. Jä. Mal. 1. 'lik / like' allm. (styr dat. el. 
ack.:) an e lrä'jkt någum vSoll. 'han är lik någon 
(vem det nu kan vara)'; dam ä ss li'kkt fä'r 
sänn Leks. `de äro så lika sin fader'. Jfr folk-, 
o -. Syn.: se lik, bet. 1, m. fl. 2. (n.:) `sannolikt, 
rimligt / likely, reasonable' allm. e ä lä' jkt då' 
Oro var ä li'kkt Leks. `vore det rimligt, det?' 
(starkt negerande uttr.); ä li'kkt ä ska bl rä'vvän 
Dju. `det ser ut att bli regn'; ä va li'kkt dl' ä 
skull add vg`ry tö'ställt Mal. `det verkade vara 
förutbestämt (eg. det var likt det (att) det 
skulle haft varit tillställt)'. Syn.: lik, bet. 3. 
3. (n.:) `lika, jämnt / equally' nvMor. däm 
skuld byt kä'jkt 'de skulle dela (förtjänsten) 
lika'. 4. (i förb. med något, någor el. någro:) 
'lik det normala, med gott utseende, i gott 
skick / normal, with a good appearance, in 
good conclition' Ål Mal. Tra. tusvvjölta ä sa 
tå'ku tä få tä bi li'kkt-ns`gga 88 Ål `tungjorden 
är så svår att få i gott skick så'; o så' clå fel 
li'kkt-nara i'A't hö' Tra. `hon ser då åtminstone 
ut som folk hon'. 5. (n.; adv.:) a. 'normalt, 
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lämpligt, i rätt tillfälle / normally, suitably, at 
the right time' Mal. an tä`ks full stsi`nnaamålr 
båd li'kkt v ö'likkt, båd hi'mma s bs' ils 'han ta-
lade väl skinnannål både lägligt och olägligt, 
både hemma och borta'. b. (i förb. göra likt:) 
<göra skäl (rätt) för / be worth one's salt' Leks. 
Dju. nög jör han li'kkt fyr da`kkspanninjsn 
svLeks. `nog gör han skäl för dagspenningen'. 

likta sv.v.l. Irajkt- Älvd. Våmh. lrajkt- —Irejkt-
vMor. läjkt- öMor. /räkkt- Soll. lajkt- Ors. likkt-
Dju. Jä. Mal. li`kkta Flo. Mal. lekkt- ÖVd. (jfr 
likt f.; lita v.) `tilltro / trust' Flo, vm du 
må tå irdsr å 'om du tilltror mig att göra det'. — 
P. pret.: vm dem å li'lckta tä jii'r ä Flo. `om de 
äro betrodda att göra det'; hö ä li`kkta Jä. 'hon 
är betrodd'. — Särsk. förb. (på:) 1. li'kkt-på Ga. 
'lita på, betro'. 2. `kosta på' Mal. Li. ä likkt-på' 
an 14`ta s an fö'ta Mal. 'det kostar på den late 
och den fete'. Jfr påliktlig. Syn.: se letan; 
(till:) ja li'kkt int an tå' Dju. `jag tilltror honom 
ej (att göra det)'; (uppå:) de å' ssint tä lra' jkt-upå 
vMor. `det är ingenting att lita på'; (å:) 1. `lita 
på' allm. i be'ller int Ita'jkt-et dna Älvd. `jag kan 
inte lita på henne'; lrä"kkt-å ö"dror Soll. `lita på 
andra'; an 	lajkt4 di a'ssnt öOrs. 'man 
kan inte alls lita på dig'; a-nt våld likkt-å' an 
nå' Mal. `jag har inte velat anlita honom 
(något)'. Jfr ålikten. Syn.: lita å. 2. <an-
stränga, kosta på' vSoll. Syn.: se leta". 3. 
'stödja (sig) på, vila (sig) på' Våmh. (Bon.) 
Mal. an lrajktär4 stö'rn, Våmh. (Bon.) 'han 
stöder (sig) på käppen'. Jfr stödja v. refl. 

lik-tall m.Ia Itasiktåll nvMor. 'tall vid fäbodväg, 
i vilken man satte upp en trästicka med namn-
initialer och dödsdatum inristade efter en i fä-
bodstället avliden och hemförd person / pine-
tree along shieling-road, on which one put up 
a wooden stick with initials and date of death of 
person who had died on shieling and been 
taken home from there' (jfr Forsslund Med 
Dalälven II: 5, s. 60; Linne 1953, s. 42 med 
kommentar s. 201). Syn.: sticktall. 

likt-någor, -någro adv., se likt adj., bet. 3. 
lik-tocken adj. li'letskkän Dju.; n. li`kk-ts`kks 

Leks. 1. `likadan / similar to' Dju. Syn.: se 
lik, bet. 1, m. fl. 2. (n.:) 'likgiltigt / all the 
same' Dju. hå va då lisktekkä hyr å gå'r `det var 
då likgiltigt hur det går'. Syn.: se likamy c k et, 
bet. 2. 3. (n.:) <i alla fall / anyway' Leks. vi ska 
hi't li`kk-ts`kks 'vi ska hit i alla fall'. Syn.: 
likväl, bet. 1. 

lik-torn n. —f.Ia li'letörn n. Leks. Flo. li`ktorrn f. 
Nås `förtjockning av överhuden med därunder 

liggande hornpropp, förorsakad av olämpliga 
skodon / corn on foot' (SAOB). Syn.: liktå; 
träling. — Sag: li`ktornsvalrk m. Leks. `valk-
liknande förtjockning av överhuden / callosity 
on foot'. 

lik-tå f.VIIb lra'jktå Älvd. 	nVåmh. 
Iri'lektefn Våmh. (Bon.) li`ktå vVe. Ors. Dju. Jä. 
Mal. lä' jktå 	 Oreli`k(k)tå Rättv. 
(Bi.) ii`k(k)td Äpp. `liktorn' (SAOB). Syn.: 
liktorn; träling. 

lik-tänkt adj. I li`ktäunkt Jä. Tra. `som har lik-
nande åsikter (som en annan person), överens / 
of the same opinion' (SAOB); dam ä li'letävyktä 
Jä. `de har samma uppfattning'. 

lik-uggla f. IVa li'kegglra Li. 'uggla, som sätter sig 
nära en gård och därmed bådar, att någon i 
gården skall dö / owl whieh sits near a farm 
and portends the death of s.o. on the farm'. 

lik-väl adv. Irrkwek Älvd. Våmh. lekvån öMor. 
i'ktvåsk Ve. 11`kwill ,,,likugl ,-.1i"kwi ,,,wi'lewa ,. 
wi"kel Ors. likvå'lr Leks. Bju. Dju. Jä. Mal. 
lekvält Flo. lekven dykvål• Äpp. likvä'lr ÖVd.; 
tryeksvagt 141(1) öMor. Soll. Ore Bju. Dju. Ga. 
Mock. Mal. le1(1) Rättv. ,--, /ä// Leks. 1. `trots 
detta, i alla fall, ändå / despite this, anyvvay' 
(SAOB likväl" I 1) allm. i Alg fa"r4 l'g, o 
irrkwar f4' 64' Älvd. 'jag får inte fara, och ändå 
får du'; å lrrkwelr ir ä aö' Våmh. (Bon.) 'och 
ändå är det så'; v wi'lewöl i du ss ra'jk Ors. 'och 
ändå är du så rik!'; likvelqr sa'-n, så' Flo. <trots 
det sade han så'. Syn.: liktocken, bet. 3. 
2. '(och) allt / (and) all' (äv. rent pleonastiskt; 
jfr SAOB likväl' 3) allm. nft gikk do bö't läll 
Oro 'nu misslyckades du allt ändår; då' ad vi 
rö'Iri lel Rättv. 'då hade vi allt roligt!'; pro'sst 
lell, å innt skull få ha ha'nnd om ka'sson svLeks. 
*prost, och inte (skulle) få ha hand om kas. 
sorna!'; mån hå' .21i'pp du läl Dju. `men det 
slipper du allt (o: får du inte alls)!'; an för 
brä'jve vä'jn 	Tra. 'han for (allt) bredvid 
vägen (likväl)'. 3. (förstärkande i utrop:) 
'(men) nu, ändå / at last, then' (in exclamations; 
jfr SAOB likväl" 5) allm. åjå' j IrekwVrä Våmh. 
(uttr. av häpnad el. beklagande); jä män nu' 
lell Leks. män nire 	Jä. män nö' likvå'lr 
Mal. (uttr. av häpnad); n5' 14// Mal. `nu änt-
ligen! nu ändå!'. 

lik-vässel n.Ia Zräflewäll vMor. 'bårkläde / 
funeral pall'. Jfr likåkläde. Syn.: se bår-
kläde. 

lik-åkläde n.TII li'kåkklrä Mal. `särskilt tyg-
stycke, anv. att breda över likkista under 
transport till kyrkogård / special piece of cloth 
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used to cover coffin when it was taken to 
churchyard'. Jfr bårkläde; likvässel. 

lilja f.IVa lri"lri Soll. li'llja Rättv. (Bo.) Ga. Jä. 
Mal. li'llja Leks. Al (h)yi'll 	kn,i'llja Flo; pl. 
li'lljer Li. (SAOB). 1. 'lilja / lily' Jä. Mal. 
vi't sem e li'llja Mal. `vit som en lilja' (om blek 
kvinna). 2. a. 'liljekonvalje, Convallaria maja-
lis / lily of the valley' Rättv. (Bo.) Leks. Al Ga. 
b. 'ekorrbär, Majanthemum bifolium / (two-
leaved) maianthemum' Soll. 3. (pl.:) 'rödblära, 
Melandrium rubrurn' Li. Syn.: se b odblo m-
ina. 4. (senare ssgsled:) a. 'akleja, Aquilegia 
vulgaris / columbine' Flo.; se blå-. b. 'brand-
lilja, Lilium bulbiferum / orange-lily' Flo.; se 
brandgul-. 

1111-ankel m.Id ki"2öku'l Älvd. <yttre fotknöl / 
ankle -bone' . 

1111-haka sv.v.l. li'ssbäka Leks. 'göra ämnen vid 
bakning / make ämnen in baking'. 

lill-bakare m.IIIc le'esbälear Li. 'kvinna, som 
vid bakning gjorde ämnen / woman who made 
ämnen in baking'. Jfr storbakare. 

1111-band n. Ta li`sebannd Al 'litet band i nacken 
på kvinnohätta / small ribbon at back of 
woman's bonnet'. 

lill-bobben m. best. li'sabobben öMor. Rättv. (jfr 
bubb; Torp bobbe). 1. 'övernaturligt väsen, 
som aldrig syntes, men som skällde som en 
hund / supernatural creature which was in-
visible, but barked like a dog' Rättv. Syn.: 
berg-, rådande-hund. 2. 'uggla el. uv / 
owl or great horned owl' öMor. 

lill-boek m. Ib 	Älvd. lri'llbukk Våmh. 
`förstaårsbock / yearling he-goat'; 1ri'2.2bukken a 
nu'ddje mig i sa'jått Älvd. 'ffilbocken har 
stångat mig i sidan' (Lev. Älvdalsm., s. 126). 
Syn.: bockkilling; killing(s)bock, bet. 2. 

1111-bord n. I a iri'llIniard Våmh. ki`.2.2börd-ki'8sbörd 
vMor. Wasbölr Jä. 1. `litet fällbord, stående vid 
ett av stugans fönster! small folding-table, stand-
ing by window of cottage' (ÖDB III 414) Våmh. 
vMor. 2. 'möbel, utgörande kombination av 
stol och lågt bord / piece of furniture, combina-
tion of chair and low table' Jä. Syn.: se 
bordsäte; matstol m. fl. 

lill-borra f.V /4"2bit'8rå1  Älvd. li'asburai öMor. 
Soll. li`seburu Rättv. 1. 'litet av-

trädeshål för barn / small hole in closet seat for 
children' öMor. Son. Rättv. Jfr fjöl, bet. 3; 
lillfj öl, bet. 1. 2. '(liten) stol med hål i sätet, 
any. som portativt avträde (för barn) / (small) 
chair with hole in seat used as portable toilet (for 
child)' Älvd. Jfr borrsäte; dretborra, bet. 1. 

1111-brud f.Ia ZPI"2brau6 Älvd. 'kvinna, som sön-
dagen före sitt bröllop satt på främsta bänken i 
kyrkan, klädd i silke och silkeshätta samt svart 
kjortel / woman who sat in the front pew at 
church on the Sunday before her wedding, 
dressed in silk with a silk bonnet and a black 
skirt' (Liv. Älvd. 98; ÖDB IV 115). 

1111-brödkaka f.V li‘2brökaku vVe. <kaka av 
halvtjockt bröd / semi-thick loaf'. Syn.: lill-
kaka, bet. 2. 

hl-bulle m.IIIa 	Älvd. vMor. Iri'llbull 
Våmh. (Bon.) Iri"2.2bull Soll. li'llbullä Ors. 
W8,9bullet Ore li'sebulla Rättv. li'ssibulla Bju. 
li'ssbulla Ål 1i.2.21(n)bulla Ga. li'esbulla Jä. Mal. 
'liten bulle av råg- el. kornmjöl, given åt barn, 
särsk. av gudmor / small bun made of rye or 
barley meal given to °kläd especially by god-
mother' (jfr Liv. Älvd. 65). 

1i1-bult m.Ia 	vMor. li`8abul(1)t Rättv. 
(Bo.) Jä. le`2.2(1)bellt C/Vd. `tygbom i vävstol / 
fabric-beam of boom'. Syn.: se bult', bet. 1 a. 

1111-båt m.Ia iri'llbåt Våmh. (Bon.) lisbå't öMor. 
fri'22bcit Soll. leasbåt Rättv. Leks. 'roddbåt / 
rowing-boat' (se ill.). Jfr storbåt. Syn.: ro-, 
ronings-båt. 

lill-bälg m.Ib Iri".2b5g Älvd. li'aebälrg Dju. li'se-
Varg Jä. 1. 'mage / tummy' (särsk. i tal till 
barn) Din. Jä. 2. 'säck av endast ett skinn / 
bag made of one skin only' Älvd. 

lill-bände n. Ja Iri".2.2bännd Soll. `stegliknande 
torkställning, upphängd framför rökfånget / 
ladder-like drying frame, hung up in front of 
hood of fireplace' (ÖDB III 220). Jfr bände', 
bet. 2; kluthässja. 

1111-bänk m.Ib Iri".21mkk Älvd. 	Våmh. 
(Bon.) ki`2.2bevvk vMor. öVe. 	öMor. 
Iri‘.2.2btivvk Soll. li'2.2bevvk Ors. li'esbävyk 
li'.2.21bävyle Mal. lesabtivyk Li. 'väggfast, mot 
spismuren stödd bänk i dagligstuga / bench 
placed by oven wall in living-room' (ÖDB III 
207; Gruddbo 251). 

lillbänk-friare m. Ilie li'asbeinkfriar Mal. 'icke 
gynnad friare, som fick sitta på lillbänken 
rejected suitor who had to sit on the bench by 
the oven wall'. 

lillbänk-vrå f. Vila ••••• oböjl. l4"2b4jykrit Älvd. 
lri'2.2bevkrå vMor. öVe. li'2.2bäv1cret öMor. vVe. 
Iri"2.2(1)beiv1erån Soll. 'spisvrå i dagligstugan i 
vilken lillbänken var placerad / corner of 
fireplace in which lillbänken was placed' 
(ÖDB III 506); du ak settj dig i ki"2b4jvlerå 
Älvd. `du skall sätta dig i spisvrån med lill-
bänken'. 
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1111-gosse 

lill-drög f. lo 	Rättv. li`sadrög Leks. Jä. 
Äpp. 'mindre släpkälke för timmer / small sled 
for dragging timber'. Syn.: lilldröj a. 

1111-dröja f.IVa li'.2.21dreja vVe. lissadröja Mal. - 
föreg. Jfr (stor)dröja. 

lill-dynga f.IV a li`2i4ynn4ja Våmh. (Bon.) 
'grop nära stugdörren, där sopor och piss-
byttans innehåll tömdes / hole dug near 
front-door where rubbish and contents of 
chamber-pot were thrown'. Jfr bossdynga 
m. fl. Syn.: se dret-, piss-grop m. fl. 

lille m.IIIa Iri`2.21e sÄlvd. 	Våmh. Iri`.2.2(1)- - 
Iri'lls- Son. (Noreen Ordl.) 1. 'kyss / kiss' 
sÄlvd. Våmh. f4 Iri`aaqn Våmh. 'få en kyss'. 
Syn.: se god adj., bet. 14; gode; god-, lill-
mun; lillgode. 2. (best.:) Iri`.2.2(1)n Älvd. 
Iri`2.2(1)v 	Soll. (SAOB lillen) 'småvuxen 
individ / short person' (om såväl äldre person 
som liten gosse). Jfr lillgammal, bet. 2; 
lillgudfader, bet. 2; lilloxe, bet. 1 b. - 
Avi.: Iri`asa v. 'kyssa / kiss': Iri`esas v. <kyssas / 
kiss' Våmh. Jfr snuta v. 

1111-finger n. Id H"lfivvger Älvd. Iri`.2.2fivvgår 
vMor. vSoll. W.98livvär öMor. Ål Dju. Nås Jä. 
Mal. li`2.2fivvgär 	 Soll. Was- 
fivsr Rättv. W.2/fivvär Bju. li`88fivv(iir)Ga. less-
fivvger ,,,le`2.2(1)fivvger ÖVd. 'handens minsta 
finger / little finger of the hand' (SAOB). 
Syn.: lill-pilten, -pinnen. 

lill-fjöl f. II -Ta 	Soll. 	Ors. 
lidit Leks. (Silj.) le`89101r Li. 1. 'ett slags bak-
spade anv. till tjockare brödsorter / kind of 
baker's peel used for thicker types of bread' Li. 
Jfr fjöl, bet. 2. 2. 'avträdeshål avs. för barn / 
privy or latrine hole in seat for children' Li. 
Jfr fjöl, bet. 3; lillborra, bet. 1. 3. 'landsida 
på plog / landside of plough' Soll. Ors. Leks. 
(Silj.). Jfr fjöl, bet. 4. Syn.: land-sida, 
-skoning. 4. <övre planka i logbalk, som 
skilde tröskgolvet från sädeslogen / upper 
plank of partition in barn separating threshing 
floor from grain-store' Ors. Jfr fjöl, bet. 6. 

lill-frukost m. la li`89fri2ka8t Äpp. 'lätt mål tidigt 
på morgonen, före arbetet / early breakfast, 
before work' (SAOB). 

lill-fut m. Ta 	Ors. 'föreståndare för ett 
lag av delägare i ett slipstensbrott / leader of 
team of co-owners of grindstone quarry' (ÖDB 
II 6). Jfr storfut. 

lill-fägen adj. IV ki`aafflin vMor. li`8914in Leks. 
Dju.; obef. Jä. 'förtjust (av ringa anledning) / 
delighted (for little reason)'. 

lill-fähus n. la li`aaffaa Rättv. li`asfffis Äpp. 'fä- 

hus, avs. enbart för får och getter / shed used 
only for sheep and goa,ts' (ÖDB I 296; III 240). 
Jfr tackfähus. Syn.: smal-, söd-fähus. 

1111-fäll m. Ja li`2.2fälld öMor. ki"2.2ffild 
fälld Soll. /isssfäll Jä. 1. `handfäll, som bars 
vid kyrkobesök vintertid / piece of fur worn as 
muff on visit to church in winter' (se ill.; ÖDB 
IV 367 f.) Mor. Sol]. Syn.: se bok-, hand-, 
lill-skinnfäll, bet. 1, m. fl. 2. 'fäll, hörande 
till spädbarns bädd / fur covering for infant's 
bed' Jä. Syn.: se barn-, kripp-, lillskinn-
fäll, bet. 2, m. fl. 

lill-gagn n.Ia -d Zri'llgevin Våmh. Iri"2gavvän 
vMor. /i.2ga'nvn öMor. Iri`2.2(1)gavvn vSoll. 
Iri"2.2gavvn Son. li`ssgavn Rättv. Leks. Nås 
Wsegavvän Ål; obef. Jä. 1. <tvärpinne (el. 
fjäder) i vävskyttel, avs. att hålla spoltenen i 
läge / stick or feather, put into weaver's shuttle 
to keep the pin from slipping out' (se ill.) allm. 
Syn.: se dun', bet. 1 b. 2. 'saxsprint, som 
hindrade årtull av vinkelböjt järn att lossna ur 
åran / split pin preventing rowlock from coming 
loose from oar' Rättv. 3. 'liten träpinne i 
änden på ett snöre, fastsatt vid en käpp med 
vilken en slungpil (spännkolv) slungas iväg / 
small wooden peg at end of a piece of string, 
fixed to a rod with which an arrow or sling-bolt 
(spännkolv) is hurled' (se ill.) Våmh. 

1111-gammal adj. V brigekmeelr nÄlvd. ki"asgåmåk 
svMor. Iri"2.2g4m4ir Son. li`,98gammul Nås Jä. 
1. 'som verkar gammal för sin ålder / pre-
cocious' (SAOB) allm. 2. <som är liten efter 
åldern (om kalv etc.) / retarded (about calf)' 
Soll. Jfr lille, bet. 2. 

1111-get f.VI li.2.2djö't öMor. 	vSoll. lì ssjöt 
Jä. li`sagitt Mal. ÖVd. 1. 'förstaårsget, killing 
av honkön / yearling she-goat, she-kid' allm. 
Syn.: getkilling. 2. 'framfusig och retsam 
liten flicka / pushing and irritating little girl' 
Jä. 

1111-gjord f. la Iri"2.2(1)dfård Soll. 'trekantigt nät-
parti, som gav notkilens övre del dess strut-
form / triangular part of drag-seine purse'. Jfr 
storgjord. Syn.: gere. 

1111-gode m. Illa Iri`8.9göd (best. Iri`mgödan) ,..,  
ki`2.2göd vMor.; best. Wasgödan Ors. li'llgödan 
Ore 'kyss / kiss': få lissagödan 45, di vOrs. `får 
jag en kyss av dig?'. Syn.: se lille, bet. 1. 

1111-golv n.Ia li`sagalry Leks. Ål Nås li`.2.21galry 
Bju. <mindre sädesförvaringsutrymme i en 
loge / small space in barn for storing grain' 
(ÖDB I 435). Jfr storgolv. 

1111-gosse m. Illa 14".2gåsa -Iri`2.2gåss Älvd. (Lev. 
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Älvdalsm. 105) iri'llgå Våmh. (Bon.) Iri`.2.2gåee 
vMor. /i880'88 öMor. li`2.2g488 vVe. liseagases 
Rättv. Wasgeesa Leks. W.2.2/9588il Bju. Wasguseä 
Ga. Nås—Äpp. Wasgseea Mal. leasgsea Li. 

'liten gosse / small boy' allm. då' va an lisee-
gassa likväl.  Mal. 'då (o: när atleten tog tag i 
honom) var han (som) en liten pojke i alla fall'. 

(best.:) <den yngsta sonen i gärden / the 
youngest son on farm' allm. e dfil li`sagessn, dii 
Mal. 'är du yngsta sonen i gården, du?'. 

1111-grav f.Ia Wesgräv Leks. (Säj.) `utrymme i 
spisen framför bakugnen / space in hearth in 
front of oven'. Jfr grav, bet. 3 b. 

1111-gris m.Ia Wangs Rättv. Mal. 'liten gris, 
spädgris, griskulting / sueking-pig' (till avsalu); 
jä a fcrrölta må på dåndr li`sagrien Rättv. 'jag 
har fått förhandslöfte på (att få köpa) den där 
spädgrisen'. Jfr griskult; morakott m. fl. 
Syn.: griskvant. 

lill-gudfader m. li`.2.2guffa vVe. lì ssgeffa Mal. 
'ogift manlig fadder / unmarried godfather' 

Mal. Jfr storgudfader. Syn.: pojkgumme. 
'småväxt man / short man' Ve. Jfr lille, 

bet. 2; lilloxe, bet. 1 b. 
lill-gudmoder f. li`saga'nnmo Mal. <ogift kvinnlig 
fadder / unmarried godmother' (SAOB). Jfr 
storgudmoder. Syn.: kullgudmoder; lill- 
gumma. 

Hl-gumma f. Iri".kamm Älvd. Iri"2.2gumm, Soll. 
=föreg. Jfr storgumma. 

1111-gås f. la 	Våmh. (Bon.) Waegita svMor. 
<smakbit av nykärnat smör, given till de när-
maste bekanta; liten smörgås som smakbit / 
small piece to taste of newly-churned butter 
given to close friends; small piece of bread and 
butter'. Jfr gås, bet. 4, 6; kärngås, bet. 1, 2; 
känngå,s. 

1111-gätare m.IIIc lis2.2(1)gåttää ,diseegöttaa  Mal. 
'vallpojke / herding boy' (ÖDB I 155); no IP 
du må nå' las en Weegåttaa  fö piennivää  'nu kan 
du med nöd och näppe (lyckas) få en vallpojke 
anställd för pengar'. Syn.: se gässelpoj k. 

1111-hav n.II 	vVe. `liten sjö genomfluten 
av å el. älv / small lake through which river 
flows'. Jfr hav, bet. 1. 

lill-herde m.IIIa Wsshriket Jä. `pojke el. flicka 
som tillfällig hjälp vid vallning / boy or girl 
temporarily helping to look'after eattle'. 

1111-heta f.IVa li`sehäta Al W.2.21(n)hätta Ga. 
1C.2.2112,öta Nås lissellåta Jä. Weshita Mal. lessa-
heijta ,4e'88.2håjta Li. 'andra (kortare) omgång 
vid tröskning / second threshing' (ÖDB I 452). 
Jfr storheta. 

1111-ho m.Va 	nÄlvd. 'liten träho i vad- 
malsstamp, anv. då ylletyg valkades / small 
wooden trough used when fulling coarse woollen 
cloth or homespun' (se ill.; jfr Vägvisare för 
Rots Skans, s. 107 f.). Jfr mellan-, stamp-, 
stor-ho. 

lill-horn n.Ia Iti'2.21a8nn Våmh. <liten hornut-
växt på hornlös boskap / small horn outgrowth 
on cattle without horns'. 

1111-hus n. Ta li`2.2aje 	Ors. 1. 'treväggs- 
hus med paneltak / three-walled building with 
panelled roof' (se ill.) 2. `(timmer)byggnad, 
uppförd över en källare / (log) cabin built over 
cella?. Syn.: källarstuga. 

Ull-hätta f.IVa ItPletta nVåmh. 	Ors. 
Ore li'as(h)åtta svLeks. 

lì eataa,-,Wash,ötta Dju. li`2.21(n)håtta Ga. Weehåtta 
Jä. W.2.2plätta Mal. 'skärmlös, rund mans- el. 
pojkmössa, sydd av vadmal i fyra el. sex delar / 
skull-cap for men, made of four or six gores 
of homespun cloth' (se ill.; ÖDB IV 50, 447 f.). 
Syn.: se bandhätta, bet. 1; klothätta. 

lillhätt-gubbe m. Illa li`seåttgubba nLeks. `tomte 
(som bar lillhätta) / brownie (wearing lill-
hätta)'. Syn.: tomte; tomt-gubbe, -karl. 

1111-hävel m.Id 	Våmh. 'ett av de två 
rakt bakåt utskjutande handtag på skrinda 
el. åksläde, som man höll i, då man stod på 
medarnas ändar / one of the two handle-bars 
pointing backwards on siad which one held on 
to when standing on ends of sledrunners' (se 

1111-jul f. Ta 	/i,s8sjair Leks.; best. .4".2ift81te 
Älvd. li`2.2jö1e vVe. li`seKara Mal. (jfr SAOB 
uin a) 	1. 'allhelgonadagen / All Saints' Day' 

(Lev. Liv. Älvd. s. 83) Älvd. 2. 'första advents-
söndagen / the first Sunday in Advent' Ve. 
Leks. WasKar 'a-n Ken Leks. 'vid adventstiden 
var han här'. 3. 'trettondagen / Twelfth Day' 
Mal. 

lill-kaka f.V kis.2.2köku vMor. We:skaka' —1i1.21-
kaka' öMor. li'llkäku —li`2.2kåku vVe. Ors. 
ki".2.2kåku Soll. Waskåku Leks. Mal. le`.2.21kölcu ,-,  
leasköku ÖVd. 1. `liten brödkaka el. -bulle, 
bakad av den sista degbiten vid ett bak och 
given åt barnen / small loaf or bun made of the 
last piece of dough and given to children' allm. 
Jfr degtråggris. 2. 'kaka av halvtjockt 
bröd / semi-thick loaf' (ÖDB III 409, 435) Ve. 
Syn.: lillbrödkaka. 3. 'till hälften utkavlat 
tunnbrödsämne / partially rolled-out dough 
for clapbread' Leks. 

1111-kammare m.Ia W.2.2kammar Ors. 'litet rum i 
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stugan, anslutet till ett större rum (med eld-
stad) / small room in cottage, joined to a bigger 
room (with fireplace)' (jfr ÖDB III 222). 
Syn.: kove, bet. 2. 

1111-kapp m.Ia Itr.2kapp Älvd. 'helt liten träkopp 
för brännvin / small wooden cup for distilled 
liquor'. Syn.: brännvins-kapp, -kopp. 

1111-kavlare m. Ilie lissskavIrar Dju. 'person, som 
vid tunnbrödsbak kavlade ut ämnena till 
hälften / person who partially rolled out dough 
for clapbread'. 

lill-kittel m.Id lri`.2.2(1)kgtil Älvd. 'liten kittel 
anv. till grötkokning under färd / small cauldron 
used for making porridge on journey'. 

lill-klöv f.Ia 	Våmh. (Bon.) 'lättklöv / 
dew-claw'. Syn.: se bak-klöv. 

1111-knapp m. Ja I4"2knapp Älvd. <övre handtag 
på skördlieorv, fäst ytterst på den självvuxna 
kvisten / upper handle on scythe-shaft, 
fastened on to the natural kvist'. Syn.: 
kvistknapp. 

lill-ko f.VIIb Zri'llOr Våmh. (Bon.) li,`,98tiir 
lislcfil öMor. li'llkö Ore li`sskii Rättv. Leks. 
ti,`2.21ta Mal. Weskj Jä. Äpp. 'kalv av honkön, 
kvigkalv / female calf'. Syn.: kokalv. 

lill-kulla f.IVa 	Älvd. Iri`1.2kull vMor. 
li`sskulla öMor. lì .2.2kulla vVe. li'llkulla Ors. 
li' &skylla Rättv. Mal. li`sskslla Leks. li`eskulla 
Nås—Äpp. le' 881culla Li. 1. 'liten flicka / little 
girl' (SAOB) allm. Syn.: småkulla. 2. (best.:) 
'den yngsta dottern i gården / youngest daughter 
on farm' allm. 

1111-kvarn f.Ia (endast i förb. mala lillkvar-
nen:) mäl.° le`.2.2kvännä Tra. 'ringlek, där en 
deltagare stod med förbundna ögon i ringens 
mitt och bestämde dess rörelse genom att 
dunka en käpp i golvet; vid första dunk kastade 
sig alla omkull på golvet / game in which one 
person stood in middle of ring blindfold and 
decided the movement of those in ring by bang-
ing stick on flöor; at the first bang they threw 
themselves down to the floor'. 

1111-kväll m.Ia li,` &skvätt Jä. Äpp. 'tid mellan 
dagsarbetets slut och kvällsvarden, skym-
ningsstund / the time between the end of the 
working day and the evening meal; dusk'; säv 
li`sskväll Jä. Äpp. 'sova en stund i skym-
ningen'. Syn.: kväll (s)säta, bet. 2. 

lill-kämma f. IVa li'llkämma Mal. 'litet höfång / 
small amount of hay'. 

1111-kärra f.IVa lissstjärra öMor. Leks. li'lltjärra 
Ors. 1. <mindre tvåhjulig kärra, avs. att dragas 
för hand och anv. för transport av diverse 

handredskap, ved, tvättkläder, barn etc. / 
two-wheeled hand-cart used for transporting 
various implements, wood, laundry, children 
etc.' öMor. Leks. Syn.: dragkärra, schäs, 
bet. 2. 2. 'kärra el. vagn med två särsk. små 
klubbhjul och konkavt överrede / cart or 
wagon with two very small disc-wheels and 
concave body' Ors. Jfr klubbhjulsvagn. 

1111-lada f.V lri`.2.21ä4u Älvd. li`88141clu Jä. W.2.2-
lädu Mal. 'mindre lada, mestadels avs. för hö / 
small barn mostly used for hay' (jfr ÖDB III 
81). Jfr storlada. 

lill-ladudörr f.I Wi2ladodi3r Oro li`&91eidudär 
Rättv. li`sslacludår Leks. 'mindre dörr el. 
glugg till tröskloge, upptagen för dragets skull 
(mitt emot logens stora dörr) / small draught 
opening in wall of threshing barn (opposite 
door)'. Jfr storladudörr. Syn.: lill-ladu-
glugg; småladudörr. 

lill-laduglugg m.Ib li`.2.21a4oglrugg Oro = föreg. 
1111-lod n. Ta .2.U-öö vMor. 'mindre (lättare) lod i 
väggklocka / smaller weight in wall-dock' 
(ÖDB II 121). Jfr draglod. 

1111-loge m.IIIa 	öMor. b-V.2.2(1)4.6g (best. 
-1rögan) Soll. li`sslöga Nås. 1. 'tröskrum i trösk-
lada / threshing area in threshing-barn' öMor. 
Soll. Syn.: se kornladuloge. 2. <utrymme 
för urtröskad halm i trösklada / space for 
threshed straw in threshing-barn' Nås. 

1111-lördag m.II lri`12logclä'g Älvd. Iti`.2.21rogdäg 
vMor. lì .2.21åkläg vVe. 'onsdag / Wednesday' 
(var friarkväll). 

lill-lördagskväll m. Ta li`2logdaskvälld öMor. //,`2.2- 
löggdaskväll Rättv. 	sslöjdaskväll Jä. <ons- 
dagskväll / Wednesday evening'. 

1111-middag m. II H"2miclåtg Älvd. Zri".2midäc. 
lri".2middag Våmh. lti`2,2micläi g vMor. 
li'imidä 'g öMor. 	 li'ssmiclå1  g Ors. 
/i,`,ssm7,dag Rättv. li,` &middag Leks. Dju. Mock.—
Äpp. li`221midda Bju. 1. 'mellanmål mellan 
frukost och middag / small meal between break-
fast and dinner' (ÖDB III 438 f.; SAOB) Våmh. 
(Bon.) Son. Rättv. Leks. Bju. Dju. Mock. Flo. 
Nås Äpp. 2. 'mellanmål mellan middag och 
kvällsvard, aftonvard / small meal between 
dinner and supper' Ors. nVå,mh. Mor. Ors. Jä. 
Syn.: aftonvard; öton, bet. 2; öt(on)vard. 3. 
'litet mellanmål, intaget när som helst på dagen 
och avs. att stilla endast den värsta hungern; 
liten matsäck, avs. att utgöra sådant mellan-
mål / small snack eaten at any time to stave off 
worst pangs of hunger' Våmh. Mor. Dju. Syn.: 
se bete m., bet. 3. 4. (skämt.:) 'mat, som ngn 
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spillde på sig vid måltid / food which someone 
dropped or spilled over himself at mealtime' 
Älvd. Våmh. Ors. — Ssgr: lissamida8bu'lla 
Leks. li`ssmidasbulla Dju. m. 'bröd, som åts 
vid mellanmålet mellan frukost och middag / 
bread eaten at small meal between breakfast 
and dinner'; li'88micla8gå'8 f. Dju. 'smörgås, som 
åts vid mellanmålet mellan frukost och middag/ 
piece of bread and butter eaten between break-
fast and dirmer'. 

m.Ia Zri".2mlinn Älvd. li`ssmun —li'.2.2-
mun öMor. Wasmunn Leks. (jfr Noreen Ord!.) 
'kyss / kiss' (We. 2); i fikk Iris2migin min q`nnå 
Älvd. `jag fick en kyss av (eg. med) Anna'. 
Syn.: se god adj., bet. 14. 

1111-ost m.Ia /4".2489.9t Älvd. li89vei'88t öMor. 
Iri".2.2vdts8t Soll. W.2.2/wa88t Ors. li`8(8)1u9(8)t ••••• 
li`.2(.2)1u,s(8)t ,,,li`asu8st Rättv. Wsmast Leks. 
Dju. Jä. Wasoast Bju. Ål Äpp. W88tte4.98t Mock. 
/i`2.2/u9st Nås li`2.21888t ,,,li`88888t Mal. lesassast 
ÖVd. 1. 'helt liten ost, beredd av oskummad 
ko-, get- el. fårmjölk och av vallhjonen skänkt 
till barn el. friare / very small cheese made from 
unskimmed cow's, goat's or sheep's milk, given 
by herdsmaid to child or suitor' (ÖDB I 163; 
III 369; Lev. Liv. Älvd., s. 68) allm. 2. 
'gulbrun mjukost, beredd av sötmjölk / yellow-
brown soft cheese made from fresh mik' (ÖDB 
III 368) Älvd. Leks. Syn.: brun-, söt-ost. 

n.Ia li`asusttidr1 Leks. Dju. li`.211-
u8ttOrl Flo. li`2.21uatticll Nås Wasuattiedl Jä. 
lismastkål Mal. lesassastkaral Tra. 'helt litet ost-
kärl, anv. vid tillverkning av lill ost / very 
small cheese container used when making 
lillost'. 

lillost-natten f. best. lì 2(.2)1u8tnattä Rättv. `första 
natten efter hemkomsten från fäbodarna, var-
vid vallhjonen medförde och delade ut i fä-
bodarna tillverkade lillostar / the first night 
after coming home from the shielings, when the 
herdsuraids distributed lillostar' (ÖDB I 163). 

lill-oxe m. Illa ki".2u1cics Älvd. lri`2.21ukks Våmh. 
(Bon.) Wasoklesa Mal.; best. ki`.2.2ussn Våmh. 
(Bon.) bet. 1 b. 1. a. `tjurkalv; ungtjur / young 
bull' (We.) allm. Syn.: ox -kalv, -knul, 
-koppe, -murvel, -möl, -pung, -tapp, 
bet. 1. b. 'småväxt man / short man' Våmh. 
(Bon.). Jfr lille, bet. 2; lillgudfader, bet. 2. 
2. (i förb. få lilloxen:) 614 	fik du Iri"2- 
ukka4n Älvd. `se, nu tappade du ett fång hö 
från räfsan! / look, you dropped some hay 
from your rake!'. 

m.Ia ki".2uk8tis88t Älvd.; obef. Våmh.  

'av råmjölk beredd, ej i ugn gräddad maträtt, 
kalvdans / dish made from beestin.gs, not baked 
in oven' (ÖDB III 454). Jfr kalvdans, bet. 1; 
ugnsost. 

1111-pall m.Ia 	Soll. Waspall Leks. 'låg, 
med lyfthål försedd pall för barn / child's low 
stool with lifting hole in it'. 

lin-pilten m.Ia best. li'mpilltp Rättv. (Bo.) 
Leks. (skämt.:) 'lillfingret / the little finger'. 
Syn.: lill-finger, -pinnen. 

Ull-pinnen m.IIIa best. lì sspinnän öMor. — 
föreg. 

1111-pojk(e) m.Ib 	li'llpetiOe Leks. Waspaik 
Ga. li`8spaitii Mal. 'liten gosse / small boy'. Jfr 
småpojke. 

lill-ringar m.Ia pl. ki`2.2riyugair vMor. vSoll. 
(jfr ring, bet. 3) 'på kittelvinden i spisen 
hängande järnkrokar, anv. vid kittelns upp-
hängning över elden / device made of iron used 
for hanging cauldron over fire'. Syn.: se 
kittelkrok, bet. 2. 

1111-ringor f.IVa pl. li`.2.2ringur Ors. = föreg. 
1111-rock m.Ib ki"2.2rukk Soll. li`sarskk Leks. 
(Silj.) 1. <käppformat lin- el. blånfäste, anv. 
vid spinnande på slända / distaff used for flax 
spinning' Soll. Syn.: handrock; härkel, bet. 
1, m. fl. 2. `rockarm på spinnrock / arm of 
spinning wheel' Leks. (Silj.). Syn.: se kram-
mel, bet. 8. 

1111-rum n.Ia 1,i"2ripm Älvd. 'inre låda i mat-
säcksskrin / inner drawer of food-box'. 

1111-8kid f. la ki`.2.21skäid Soll. `sparkskida, kort-
skida / shorter ski of pair used to propel or 
push s.o. along when skiing'. Jfr storskid. 
Syn.: se ander, bet. 1. 

m.Ia Irisllaqife'lld Våmh. vMor. Ve. 
1. <handfäll, som bars vid kyrkobesök vintertid' 
(ÖDB IV 367f.) allm. Syn.: se bokskinn-
fäll; lillfäll, bet. 1, m. fl. 2. 'fäll, hörande till 
spädbarns bädd' Mor. Syn.: se barn-, lill-
f äll, bet. 2, m. fl. 

1111-skola m. Illa ki'llakaukä Våmh. lri`saköik 
vMor. lì asköjl öMor. lri"11.9ket4r Soll. 
Ors. lissskölta Ål leagkölrä Flo. `byskola, små-
skola / village school' (Lev. Vå,mhusfj. 262). 
Syn.: by-, små-skola. 

1111-skotta f. V li'll8kutu ,,,W.2.28kutu vVe. 'ett 
slags laggarstämjärn, anv. att taga upp skåror 
för bottnen i laggkärlsstavarnas nedre kant / 
kind of cooper's chisel, used for cutting notches 
for bottom in lower edge of staves' (se ill.; jfr 
ÖDB II 168). Jfr laggskotta; skottborr. 
Syn.: skjutur. 
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lill-skrinda f.IVa Iri'llskrynnda Våmh. 
Ors. 'kort, omålad arbetssläde med 

fasta medar, av de fattiga anv. äv. till finåkning / 
short unpainted work-sled with fixed runners, 
by poor people also used for going out in' (se 
ill.). Jfr korgskrinda. 

lill-skyttel m.I -IIIaIrP.2stjy.2. 2 ,,,k•i".2tjy.22 (pl. 
1ti,"28tjy.2.21er 1r1".2tjy.2.21er) Älvd. li'sstji.2.2 vVe. 
'skottstång, utgörande stängsel på framsidan 
av slåtterbod el. lövlada / pole used to close off 
front of haymaking-shed or leaf-barn' (ÖDB 
III 182). Jfr ledskyttel, bet. 1. 

1111-skälla f.IVa li'llstjalla Ors. 'liten skälla för 
kalv, kviga, får etc. / small bell for calf, heifer, 
sheep etc.'. Syn.: pimla, bet. 1; pimma; 
pingelskälla; pingla; pinka. 

1111-sköte m.IIIa li'ssfata Jä. (jfr sköte, bet. 8) 
<mindre utökning av hässja / small addition to 
hurclle'. Syn.: fåle, bet. 3; kalv', bet. 6; katt, 
bet. 11; skjutspojke, bet. 6. 

ill-slaga f.V ki`.21441  Älvd. Iti'11.21ågå' 
Våmh. 	Äpp. le`.211Ctu ÖVd. 'slaga av 
nordsvensk typ / flail of northem Swedish type' 
(se ill.; ÖDB I 445). Syn.: kalvrump-, käpp-, 
slink-, små-slaga. 

1111-sommar m.Id lisss8mmsr Jä. 'försommar / 
early summer'. Jfr storsommar. 

1111-spela f.V 14".2spikår Älvd. 
spara' Våmh. li'llspila vOrs. li'sspilu Dju. 
Mock. 'kortare spjälformigt bakningsredskap, 
anv. vid tunnbrödsbak / short lath-shaped 
implement used in baking clapbread' (ÖDB III 
395). Jfr brödspela. Syn.: lillspilja. 

1111-spilja f.IVa 	vMor. liisspil 	öMor. 
Soll. = föreg. Jfr storspilja. 

m.Ia lissstölr Mock. 'mindre säte utan 
ryggstöd, anv. av kvinna som skötte spädbarn / 
small seat without back, used by woman nursing 
infant'. Syn.: lillsäte; sytstol. 

1111-stuga f.V Iri".28tugål Älvd. ki`.2.2stugu vMor. 
li'.2.2stugu vVe. /iTstäga Ore 	Rättv. Jä. 
li'sstuggu Leks. Ål Mock lesstuggu Li. 1. 
'stuga med endast ett utrymme / cottage with 
only one room' (se ill.; ÖDB III 58, 191, 195) 
allm. 2. 'plats, där björnen ligger, innan han 
valt ide för vintersömnen / place where bear 
sleeps before he hibernates' (ÖDB I 6) Li. Jfr 
bivakt; bråte, bet. 1. 

1111-stud n.II le'sstå Li. 'mindre smidesstäd, avs. 
för smide av märlor m. m. / small anvil used for 
staples etc.' (se ill.; ÖDB II 69). Syn.: näbb-, 
näv-städ. 

1111-såll n.Ia 	Älvd. 	Våmh. 

'mindre såll med lagom hål för sållande av 
gröpad säd el. gryn / small colander used for 
sifting groats or grain' (Liv. Älvd. 86). Syn.: 
grynsåll. 

lill-säta f. —n.IVa 	Ors. <säte med rakt 
ryggstöd, avs. för barn / seat with straight back 
used for child'. Jfr krippstol, bet. 1. 

1111-säte n. Illa ki3/8eitä Våmh. li'ssätä 
öMor. kiTsåt(ä) Soll. ii`ssåtä Ål <mindre säte 
(utan ryggstöd) anv. av (barn, el. av) kvinna 
som skötte spädbarn'. Jfr lillsäta 	pall, 
bet. 1. Syn.: lill-, syt-stol. 

lill-söm m.Ia 	öMor. Itintsöm Soll. li'llsåm 
Ors. 'liten, smal hopdragssöm, flätsöm el. hål-
söm, brukad till bård / small, narrow plaited 
seam or hemstitching used for edging' (ÖDB 
IV 15, 176, 255). 

lill-söndag m.II 	 vVe. 'torsdag / 
Thursday'. 

1111-tacka f.IVa lista'kka öMor. li'estakka vVe. 
Iri'.2.2takka öVe. lrinitakka ,,,ki‘sstakka Soll. U"s-
takka öOrs. lissstakka Leks. Ål li'sstakka Dju. 
Nås Jä. 1. 'tacka, som ännu ej lammat / ewe 
which has not yet lambed' Mor. Ors. NeSi. Vd. 
Syn.: ginira, bet. 2. 2. locknamn på får / 
name used when calling sheep' Ve. Soll. 

1111-tapp m.Ia li'sstapp Nås Jä. 'mindre, svarvad 
tapp, passande till ett hål i drickstunnans större 
tapp eller upptill på drickstunnan / small, 
turned plug, fitting hole in drinking-barrel's 
large plug or in top of drinking-barrel'. Jfr 
stortapp; svicka. 

lill-tilja f.IVa iti`2.20a nvMor. lì satilja öMor. 
li'astålrja Jä. 'trekantigt sittbräde (botten-
bräde) i främre delen av båt / triangular seat at 
front of boat' (ÖDB II 201). Syn.: stegtilja. 

1111-tunga f.IVa /4".2trovg Älvd. /iTtuvvga Ors. 
`tungspene / uvula' Älvd. Syn.: tungspene. 
'del av knäppet till en vidjering / part of 

clasp of withe-ring' (se ill.) Ors. Jfr trälgknut; 
tunga f., bet. 2. 

lill-tå f.VIIb ki‘2tit Älvd. Wsstii Flo. Jä,. Mal. 
le'sstå ÖVd. 'fotens minsta tå / little too' 
(SAOB). 

lilltå-il m.Ia ki`22t4llt Älvd. 'upphöjning i fot-
bladet bakom lilltån / raised part of sole of foot 
behind little too'. Jfr i111; stortåil; tåil. 

1111-täcke n. III 	Jä. <täcke, hörande till 
spädbarnets bädd / coverlet on infant's bed'. 
Syn.: kripp-, lill-vässel. 

Lill-vagnen m.i best. ki"2wevin ,,,kr.2wevn 
Älvd. 14".2wevez Våmh. 'stjärnbilden Lilla 
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björnen / the Little Bear constellation'. Jfr 
storvagn, bet. 2. 

1111-Yeek n.II 	vSoll. 'en åttondel av en 
brödkaka vikt i åtta delar / an eighth of a loaf 
divided into eight parts'. Syn.: lillveckbrö d, 
bet. 2. 

lillveek-bröd n.Ia lis2.2wikbra vVe. 1. 'tunn-
brödskaka, vikt i åtta delar / loaf of clap-bread, 
clivided into eighths' (se ÖDB III 424). Syn.: 
se fjären, bet. 2; pjuk-bröd, -kaka; åtting, 
bet. 2. 2. lillveck. 

lill-vrång f.VT Ib Iri,"2.2råvvg Soll. li`ssrävu Jä. 
'mindre spant längst framme i fören på en 
båt / frame-timber in prow of boat' (se ill.; 
ÖDB II 198 ff.). Jfr hundstyre. Syn.: drag-, 
flög-, krok-vrång. 

1111-våren f.Ia best. lessviira Li. lryndelsmässan 
(2/2) / Cancllemas'. 

lill-vält m.Ia k4".2wellt Våmh. `åkervält, som 
sköts för hand / small hand-roller for fields' 
(se ill.; ÖDB I 391). Syn.: handvält. 

1111-vässel n. Ta 	 Soll. li`2.2we22 öOrs. 
1. 'täcke, hörande till spädbarnets bädd' (ÖDB 
IV 364 f.; Gruddbo 443). Syn.: krippvässel; 
lilltäcke. 2. 'våd tyg i rosengång, vilket lin-
dades kring psalmboken utanpå det vita 
stycket / small eloth in which women carried 
their hymn- and prayerbook to ehurch' (ÖDB 
IV 364 f.). Syn.: se bokduk. 

lill-väst m.Ia Wssvässt öMor. 'drygt midjelång 
mansväst med fyra fickor på framsidan / man's 
waistcoat reaching down to just below waist, 
with four pockets in front'. 

lill-yxa f. In Iri".2.2ökks Son. li`ssykksa Jä. li`ssökks 
Mal. 'liten yxa med kort skaft, hörande till 
huggkubben inne i stugan / small axe with 
short handle, used inside cottage' (se ill.; ÖDB 
I 495). Syn.: hand-, stabb-, ved-yxa. 

1111-åtad adj. I li`2.2åta öOrs. 'som äter litet, liten 
i maten / eating little'. Syn.: lillåtig; liten, 
bet. 2; tepig; tärtig; tärtlig. 

lill-åtig adj. I li,'12 -citun vVe. 	Ore 
Jä. = föreg. 

1111-ände m. Illa Iri,`2.2§inndä Våmh. li'ssännda 
Ål li`ssännda Jä. 'smalände på stock / slender 
end of log'. Jfr storände. 

1111-iirla f.IVa Wasälla Rättv. li`ssälla Leks. 
lis8sä1(1)a Dju. /Cssiär/a Ga. 11,`88häla Moek. 
le.2.21h,älla Flo. li`sehälla Nås 	 Jä. 
li`ssåla 	 Äpp. 'sädesärla, Motacilla 
alba / wagtail'. Syn.: se blåtranärla. 

lill-ärmkläde n.I a I4"2ermkIrdd 	 Älvd. 
'litet huvudkläde av köptyg, buret under det 

större huvudldädet / small scarf of bought 
material, worn under bonnet'. Jfr granntrasa. 

lim n. ,s,m.Ia Zr4frn Älvd. Våmh. Irejm vMor. 
läjm, öMor. vVe. Oro käjm Soll. lajm —14jm 
Ors. lim NeSi. Vd. (m. Nås—ÖVd., övr. n.). 

'klibbigt ämne, any. till hopfogande av före-
mål av trä m. m. / glue' (SAOB finit' 1) allm. 

'murkalk / whitewash' (SAOB limn  2) 
Älvd. Våmh. vMor. Ors. Mal. ÖVd. Jfr lim - 
skär, -stryka; vit-. Syn.: kalk. 

Lima IN`jma oböjl. Älvd. Ira`jmum ,,, Iret`jmufra, 
dat. Mor. Ire`mm- öVe. le` 	 vVe. 
/I`na- Leks. li'ma oböjl. Jä.—ÖVd. <ett socken-
namn / name of parish'; dem wä, mje'sst-å'y frå 
Ira'jmum vMor. 'de voro för det mesta från 
Lima'; lim tjältär vVe. 'öknamn på limabor' 
(eg. `hma gnällare'; jfr tjåla v.); 77b krå`kor 
Leks. 'öknamn på inv. i Lima by i Leksand'. — 
Ssgr: 11`rrafskk n.Äpp. 'folk i el. från Lima / 
people in or from Lima'; 11`m-målr n. Li. 'dialekt 
i Lima / Lima dialect'; li`mspreck n. Li. 1. 
= föreg. 2. 'talesätt i Lima / proverbial phrase 
in Lima'; Zre`mmsokknä f. best. öVe. 'Lima 
socken / Lima parish'. — Av!.: 11`mska s. Li. 

/ Lima dialect'. 
lima-bryne n.III IN`jmbredn Älvd. lrmbrgn Mal. 
`brynsten från (några byar i gamla) Lima 
socken / whetstone from Lima' (jfr ÖDB II 
25 f.). Jfr bryne', bet. 1; liebryne. 

lima-båt m.Ia 11`mbåt Tra. 'båt, byggd i Lima / 
boat built in Lima' (ÖDB II 183 ff.). 

lima-karl m.Ia Irg`jmkall Våmh. ke`jmkall 
Zrä'jmkall vMor. lems-lakan 	vVe. bryna- 
kär Ål li'mkär Jä. ÖVd. ,s,lismkää  Mal. 1. 'man 
från Lima socken / man from Lima parisk' 
allm. 2. 'ett slags broms, som liknar limakarlen 
i hans frack / kind of horse-fly which looks like 
the Lima man dressed in his tail-coat' vMor. 
Syn.: härjedöl(e), bet. 3. — Ssg: lemmkal-
hätta f. vVe. <manshuvudbonad från Lima / 
man's hat from Lima'. 

limakarl-kniv m.Ia le`mmkalknäjv vVe. 'kniv 
tillverkad i Lima / knife made in Lima'. 

limakarl-spade m. IV lemmkalspädå vVe. 'trä-
spade med järnskoning, tillverkad i Lima / 
wooden spade with iron edge, made in Lima'. 
Jfr sko-räka, -spade. 

lim-brieken (?) s. best. limbrrtjen öMor. (jfr 
bryggt n.) <mossliknande växt any. mot löss / 
moss-like plant used against lice'. Jfr libsticka; 
lusbryggt. 

lim-jord f. In 	Rättv. 'rödaktig lerblandad 
jord / redclish clayey soil'. Jfr limma. 
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lim-kloss m.Ia It4'jmIclros8 Våmh. (Bon.) 'tving, 
anv. att sammanhålla hoplimmade trästycken, 
medan limmet torkade, limknekt / damp used 
to keep glued pieces of wood together, while 
glue dried'. Jfr krampa f., bet. 2. Syn.: 
kape, bet. 2; limklämma. 

lim-klämma f.IVa li'mkträmma Jä. = föreg. 
lim-kopp m.Ia li'mkupp Bju. <inre gjutjärns-
panna till limpanna / inner iron pan for 
limpanna'. 

f. `bunt lin / bundle of flax', se limme m. 
limma f.IVa li'ma Rättv. 'starkt lerbemängd 

jord / soil with a high day content'. Jfr lim-
jord. 

limma ev.v.1 3. 1r4`jrna 1. Älvd. Våmh. la' jma 
vOrs. Wma Rättv : Bju. Dju. Nås Mal. ÖVd. (pret. 
li'm -li'mmd 3. Mal.) li'ma Leks. Al 'bestryka 
el. hopfoga med lim / cover or stick together 
with glue' (SAOB 1-2); 14 jm wa'rrpQn Våmh. 
(Bon.) 'stryka ngt segämne på varpen'. — 
Särsk. förb. (fast:) an a Zr4'jma-fa8t ferstir 
Våmh. (Bon.) `han har limmat fast ben(en) 
(eg. fötter(na); på pallen)' ; (ihop:) Irqjm-7'523 
Våmh. lim-ihö'p Al 'hoplimma'; part.: ihö'p-
limin Mal. 'hoplimmad'. 

limme m. III a f. IV a Ir4`jme m. Älvd. Irg`jmä 
Våmh. Irejmä vMor. öVe. lä` jmä öMor. Ore 
le' jm(ä) vVe. lrä'jmä Soll. la' jmä 	jmä Ors. 
Wms Rättv. lisma m. f. Leks. Al li'ma m. Ga. 
Nås Jä. ••••• Wma f. Mal. Wmä m. Äpp. li'me ÖVd. 
1. 'kvast / broom' (se ill.; SAOB 1-2; ÖDB I 
284; III 326) OvSi. Äpp. Mal. ÖVd. fjit'slejm vVe. 
fja'slimä Äpp. 'kvast, any. i fähuset'. Jfr mid-
sommars-, skarp-, sop-, vitskaft-. Syn.: 
kvast, bet. 1. 2. 'bunt el. antal av 20 dockor 
(fittj ar, hässlor) bråkat el. skäktat lin / 
bundle of 20 dockor of braked or swingled 
flax' (SAOB 2) allm. Jfr halv-. Syn.: knippa, 
bet. 2. 

limpa f.IVa lrfmmp- Våmh. lri'mmpa vMor. Soll. 
lism(m)pa Rättv. Bju. Dju. Jä. Mal. li'mmpa 
Leks. Al. 1. 'mjukt bröd i form av en tjock 
bulle / soft bread in form of thick loaf' (SAOB) 
allm. vì ttbullimmpa Leks. <limpa av vetebröd'; 
vö'ttlrimmpa Mal. `limpa, vid vars bakning 
vört användes'. Jfr råg-, sur-. 2. (senare 
ssgsled;) 'ost, formad i träskål / cheese made in 
wooden bowl' Leks. Al; se mes-, messmörs-. 
— Ssg: Irernmpstjiva f. Våmh. 'tunt skuret 
stycke av limpa / slice of loaf'. 

lim-panna f.IVa li'mpanna Bju. li'mpanna Nås 
'panna, vari lim smältes för användning vid 
limning /pan in which glue was melted' (SAOB). 

lim-ris n.Ia 	 jmrajs Älvd. Iret'jmräj.9 vMor. 
lä` jrn,räjs öMor. ire'jmrejs öVe. li'mris Mal. 
ÖVd. (jfr limme) 'kvastris / branches for 
making brooms'; an a täj Irejnarejs öVe. 'han har 
hämtat (eg. tagit) kvistar att göra kvastar av'. 

lim-skär n. lä'jm8lcdr Ore li'mskdr Rättv. (jfr 
lim, bet. 2) 'kalksten (särsk. om  röd kalksten) / 
limestone (especially red limestone)'. Syn.: 
limsten.— Ssg: li'mskäsgslry n. Rättv. 'golv av 
(röd) kalksten / limestone floor'. 

limskärs-häll f. III li'mskä8häll8 Rättv. (Bo.) 
'häll av kalksten / limestone slab'. 

lim-sten m.Ia Irä'jm.stön Soll. la'jntstän vOrs. 
li'mstön Rättv. Flo. =limskär (SAOB). 

lim-stryka st.v. li`m8trika Rättv. Ga. li'matrgka 
Jä. 'bestryka med limfärg; kalkstryka / cover 
with whitewash' (SAOB 2; ÖDB III 329). 
Syn.: krita v.; vitlimma. 

lin n.Ia Zr4jn Älvd. Våmh. ajnäjnejn  
vMor. läjn öMor. Ore Zrein öVe. Zräfn Soll. lajn 
ljn Ors. lin NeSi. Vd. 1. 'växten Linum usita-
tissimum / flax' (SAOB 1; ÖDB I 326, 438) 
allm. djåä-tö' li'nä Mal. <bereda (eg. göra till) 
lin(et)'; 	li'nä Mal. 'röta lin(et)'. Jfr feg-, 
fegd-. 2. (ss. ämnesnamn:) 'beredda tågor av 
linets stjälkar / prepared fibres of flax' (särsk. 
om  de finare och längre bastfibrerna; SAOB 2) 
allm. 6"sivglr4jn Våmh. e"8ivglräjn nyMor. 
som man i Hälsingland bytte till sig el. fick 
som 	naturalön för arbete'; if  nk4jn Våmh. 
(Bon.) fi`nläjn öMor. <finaste sortens lin'. Jfr 
rat-, ränn-. 

lina f.IVa Zr4'jna Älvd. lrq'jna ,-4r4`jvna Våmh. 
Irä'jna nvMor. lä'jna öMor. la'jna vOrs. li`na 
Nås 'långt rep, grövre än snöre och smäckrare 
än tross / long rope, coarser than string and 
finer than hawser' (SAOB 	ÖDB II 311). 
Jfr bär-, drag-, not-. Syn.: linj a, bet. 5. 

lina f.V lrenå Älvd. 	 Våmh. 'i skog 
uthuggen rågång / boundary-line cut through 
forest' (SAOB linan). Syn.: gata, bet. 4; 
linj a, bet. 2. 

lina sv .v.1. 	jna Våmh. 'bliva skämd (om 
kött, fisk etc.) / become tainted, go rotten 
(about meat, fish etc.)'; e old-41r4'jnär `det håller 
på att skämmas'. Syn.: lunsn a. 

lin-agn f. •••••n.I Wnavvän (koll.) Flo.; pl. 14 jauv-
när Våmh. (Bon.) kii`javvnär vMor. irä' javvnär 
Soll. kenavvnär Ore li`navvnur Rättv. nLeks. 
lì navvnär Dju. 'avfall av linstjälkens ved-
artade del, lossat vid bråkning och skäktning / 
waste part of flax stalk, loosened during brak-
ing and swingling' (SAOB). Syn.: agn, bet. 2. 
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linagn-bruk n.Ib li`navvtinbrak öLeks. `till rapp-
ning av stugans innerväggar anv. bruk av lera 
och linagnar / piaster made from day and 
flax chaff, used on walls inside cottage'. Syn.: 
lerbruk, bet. 2. 

lin-ave m.IV It4Vavii Älvd. 'ave i älv, där man 
rötade lin / ave in river where flax was retted'. 
Jfr linbrunn. 

lin-band n.Ia Wnbannd Ål `band av lingarn, 
anv. i snörliv till kvinnodräkt / band made of 
flax yarn, used in separate bodiee for woman's 
dress' (ÖDB IV 209). 

lin-bracka f.IVa läjbra'kka öMor. là ibrakka 
Ors. `linnebyxa / linen-breeches' (ÖDB IV 
392 f.). Jfr hampbracka. Syn.: blaggarns-, 
dräll-, to-bracka; håsa, bet. 1 b. 

lin-bredda LIVa Wnbredda Dju. (jfr breddan) 
'linneväv; våd av linne / linen fabric; breadth 
of linen cloth'. 

lin-brunn m.Ia ke`ibrunn vMor. läjbru'nn öMor. 
`vattensamling, anv. vid rötning av im / pond 
used for retting flax' (DNO I: 3, s. 70). Syn.: 
dränkan; dränke, bet. 2; lin-dränka, -drän-
ke, -grop, -källa, -sänke, bet. 2. 

lin-bräde fl-III ke'fbrådä vMor. `(planka i) bänk, 
vari linkammen var fastgjord / (board of) 
bench into whieh flax-comb was fixed'. Syn.: 
kam-, lin-säte; linkam-säte. 

lind f.Ia linnd Bju. 'till slåttervall igenlagd 
åker / arable land turned into hayfield' (SAOB 
under linda'). Syn.: linda f., bet. 1. 

linda m., se linde. 
linda f.IVa nnda Älvd. Våmh. ki`nnda vMor. 
öVe. Soll. li`n,nda öMor. vVe. Ors. Ore Leks. Al 
li`nnda Rättv. Dju.-Tra. 1. = föreg. (SAOB 
linda' 2; ÖDB I 252 ff.; 331 f.) allm. gà rarn-
bäldrinnda nvMor. `vall, som slagits minst fyra 
år'; td"tålltinnd öVe. krttedlinnda Äpp. <vall 
med gott, självvuxet gräs'; ng`lrinnda nvMor. 

fs`sstetslinnda Mock. feastaglinnda 
Tra. 'förstaårsvall'; rö'gräslinnda Jä. rö'grås-
linnda Äpp. `vall, bevuxen med ängssyra i stor 
mängd'. Jfr finn-, förstårs-, hednings-, 
myr-, åker-. Syn.: lind. 2. `naturlig slåttei 
äng på icke odlad mark, svedjefall etc. / natural 
hayfield on uncultivated, burn-beaten land etc.' 
(ÖDB I 244 f.) NeSi. NeVd. Jfr brända, bet. 
2; fall, bet. 5; slog, bet. 1; sloge, bet. 1; tjäg; 
änge; bod-. 

linda sv .v .1. ki`nnda Älvd. Våmh. lti`nnda vMor. 
li‘nncla öMor. Ors. Ore Leks. li'n(n)da Rättv. 
Bju. Nås Mal. ÖVd. I. <omvira, omlinda / 
wind round' (SAOB 1) allm. h`nndah ma 

titsg4m Våmh. `omvirad med rottågor'. 2. 
`kläda med linda m. m. (om spädbarn) / wrap 
in swaddling clothes (about infant)' (SAOB 1 b) 
allm. lì nnd kri'ppen öOrs. `linda barnet'; 
Irfnndakabb Älvd. Itisnnclakullt vMor. `lindat 
barn'. — Särsk. förf,. (om:)Iti`nnd-umm nvMor. 
lind-u'mm öMor. Ore `linda om'; (upp:) lind-u'pp 
kri'ppen vVe. `befria barnet från lindldäderna'; 
(å:) 	Älvd. `linda om'; 4n Irinde6-4' sig 4 
a'rrmin ̀ den (a: ålen) lindade sig omkring armen'. 

lindare m.IIIc -Ia li`nndar(ä) Mal. `fisken su-
tare, Tinca vulgaris / tench'. Syn.: sko-
makare, bet. 5. 

linde m.IIIa Irrimde Älvd. Irfnndei Våmh. 
li'nndä vVe. Ors. nncl(ä) Son. Wn(n)ds vRättv. 
lì n(n)da Rättv. (Bi.) Bju. Dju. Ga. Jä.-Mal. 
(best. kry, Dju. Jä. Äpp.) li`nncla Leks. lennde 
Li. 1. 'brett band, varmed spädbarn omlinda-
des / swaddling band for infant' (SAOB under 
lindan, bet. 1 b) allm. Jfr navel-. Syn.: 
lindel. 2. (koll.:) `lindkläder åt spädbarn / 
swaddling clothes for infant' Våmh. (Bon.) Ve. 
Soll. Li. Jfr blöja, bet. 1; slarva, bet. 2; 
slätt. Syn.: lindelse; lind-kläden, -klä-
der. — Ssgr: lisnndbän n. Mal., li`nndgessa 
m. Mal., li`nn,dkripp m. öMor. Ore, li`n,ndkpk 
m. Leks. li`nndunnjä m. Jä. `lindebarn/ infant-
in-arms'. 

lindel m.Ia ki`nne/ä/ Soll. li`nndil Mal. = föreg., 
bet. 1 (Rietz 404 b). Syn.: linde, bet. 1. 

lindelse n.Ia Irfnndels Älvd. Våmh. (koll.:) 
`lindkläder åt spädbarn' (ÖDB IV 475). Syn.: 
se linde, hat. 2. 

lind-fåren f. best. Irfnnciffisri Våmh. Iri'nndföri 
vMor. Iri`nn(d)föri Soll. Wnndföre vVe. (jfr 
linda f.; endast i förb. med plöja el. vända:) 
we'nncl Irenndföri vMor. pkifi ki`nn(d)/öri Soll. 
`för andra gången plöja upp gammal linda / 
for the second time plough up field which had 
been overgrown earlier'. 

lind-hö n.V li`nndå Ors. /i'n(n)dh8 Rättv. (Bo. 
Bi.) li`nn(d)11,5 Flo. Nås li`nndhg Mal. (jfr linda 
f.) 'hö från slåttervall (el. dikesren), ängshö / 
hay from hayfield (or ditch-bank)' (SAOB; 
ÖDB I 275). 

lind-kabbe m. Illa lisnndkabba Mal. `spädbarn, 
som lindats så hårt att det liknade en stockbit 
(kabbe) / infant wrapped so tightly in swadd-
ling clothes that it resembled a piece of log' 
(ÖDB IV 132). Jfr linde, ssgr. 

lind-kläden n.Ia pl. li`nndkVdd Ors. li`nndkket 
Mal.; best. lì nndklitv, Li. (koll.:) `lindkläder åt 
spädbarn' (SAOB). Syn.: se linde, bet. 2. 
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lind-kläder n.pl. li`nn,dkkåär Äpp. föreg. 
(SAOB). 

lind-lie m. Illa li`nndlict e.li'nndjet Mal. (jfr 
linda f.) 'lie varmed gräs mejades på odlad 
slåttermark / seythe with which grass was 
mown on cultivated hay-field'. Syn.: halv-
sjätte m. 

lin-docka f.IVa jdukka Våmh. la' jdukka Ors. 
li`ndåkka Nås 'hopvriden docka av färdigberett 
lin / twisted bundle of prepared flax' (SAOB). 
Syn.: lin-dudd, -tapp, -tjäst, bet. 3, -tott, 
-tytta. 

lind-orm m. Ta li`nndvdrrm öMor. lì nndsrrm 
Bju. Mal. `övernaturligt väsen i skepnad av en 
jättelik orm / supernatural being in the form of 
a huge snake' (SAOB). 

lind-plog m.Ic lisnndpkög Äpp. (jfr linda f.) 
`grovt och stadigt tillverkad plog, anv. vid 
plöjning efter ristning, vallplog / large, sturdy 
plough used for ploughing after grassland had 
been slightly ripped up' (We.). Syn.: ristpl og. 

lindrig adj. I li'n(n)drig Rättv. li`nndrin Bju. 
li`nndri Mal.; n. ki`nnclri Älvd. 1. 	/ cheap' 
(jfr SAOB 1 g) Rättv. Bju. Mal. hi's(s)tar e 
li'n(n)drigs nil Rättv. (Bo.) `hästar(na) äro 
billiga nu'; kssst ä bå'rs ö' krö'na; hå va li'nndrit, 
hå få''a  du Mal. `kostar det bara en krona; det 
var billigt, det får du'. 2. (n.) 'föga tyngande / 
light' (SAOB 1h) Älvd. na"g ä' 64 611' e krnndri 
'nog har då du ett föga tyngande arbete'. 

lin-dränka f. IV a li'drättja Mal. 'vattensamling 
(tjärn o. d.), anv. vid rötning av lin / pond 
used for retting flax'. Syn.: se lin-brunn. — 
Ssg: lisdrättjilannd n. Mal. 'särskild strand vid 
tjärn eller älv, avs. för rötning av lin / certain 
shore of lake or river, used for retting flax'. 

lin-dränke n. III li`ndränntje Ål föreg. 
lind-slarva f.IVa lenndslarrva Nås; pl. kisnnd-

21arrvur Älvd. if nndslarrvsr Leks. Jä. Äpp. 
Mal. Tra. li`nndllairrvur Al (jfr linde) 'blöja 
för lindebarn / napkin for infant-in-arms'. Syn.: 
lindtrasa. 

lind-sloge m. li`nnd.216g öMor. Ors. (jfr linda f., 
bet. 1) 'slåtter på odlad (ängs)mark / hay-
making in cultivated field' (jfr ÖDB I 252 f.). 
Syn.: lindslått(er). 

lind-slått(er) m. li`nnalått Äpp. (jfr linda f.) 
`slåtterarbete på odlad mark' (ÖDB 252 ff.). 
Syn.: lindslog(e). 

lind-slärpel m.Id kisnnd.21e'rrpil Älvd. (jfr linda 
f.) `liten åkerlapp / small patch of tilled ground'. 
Jfr slärp. 

lind-syra f.IVa if nndsgra Äpp. (jfr linda f.) 

'fuktighet och ännu ej multnat gräs från en 
för 1-2 år sedan upplöjd och vänd vall / moisture 
and not yet decayed grass from grazingground 
which had been ploughed up 1-2 years earlier' 
(ÖDB I 362). 

lind-trasa f.V li`nndträsa Ors. (jfr linde) `blöja 
för lindebarn' (We.). Syn.: lindslarv a. 

lin-dudd m.Ia 1t4`jdudd Älvd. `hopvriden docka 
av färdigberett lin' (Rietz lindodde 404 b). 
Syn.: se lindocka. 

lin-falsne m.IIIb /rq`jfitsv, Älvd. `gm brännande 
av ett stycke linnetyg åstadkommen falaska, 
anv. för att stilla blodflöde / ash obtained by 
burning a pieee of linen cloth, used to stop flow 
of blood'. 

lin-fittje m.III a - f.IV a 44`jfittj Älvd. 
Våmh. (Bon.) ke'llittj vMor. let'jfittj öMor. 
le' jfittj vVe. kä'jfittj Soll. la'llittjä vOrs. lä' jn-
fitje Ore 11'nfittjä Al 11'nfättja f. Ga. Mal. li`n-
fötje ÖVd. ,,, -/ötja f. Li. `liten knippa el. kärve 
(vanl. 1-2 nävfång) av obearbetat el. bearbetat 
lin / small bundle or sheaf (usually 1-2 handfuls) 
of unprepared or prepared flax' (SAOB lin-
fättja). Jfr bråkfittje. Syn.: se fittjei, 
bet. 1; hässel; hässla; lin-hällan, -hässla, 
-kärve; -tjäst, bet. 2; tysse. 

lin-frö 	&j/rid Våmh. (Bon.) le' jfrä 
vVe. 14'in/rö öOrs. lä' jnfrö Ore 11'n/rå Rättv. 
Bju. Ga. Nås 1'n/ra ÅL-,  Ii` frö Mal. `frukt av 
lin / linseed, seed of flax' (SAOB). — Sag: 
lerösgrat m. vVe. 'gröt kokad på linfrö (lades 
på värkande ställen på kroppen) / linseed-
porridge (was put on aching spots on body)'. 

ling n.Ib kivvg Älvd. Våmh. Zrivvg vMor. /ivvg 
öMor. kinndj öVe. Soll. linndj vVe. Ors. k/vy 
NeSi. Vd. (SAOB under ljung'; Rietz 405 a). 1. 
'buske (stånd) av bär-ris / bush with certain type 
of berry' OvSi. mi'tt up i ki'vvgpm Våmh. 
(Bon.) `mitt ibland bärstånden'. Jfr blåbärs-. 
2. (koll.:) 'bär-ris / berry sprigs' allm. raVek-
beskivvg Älvd. `odonris'; treDnu/ivvg Li. 'tran-
bärsrevor'. Jfr blåbärs-, kråkbärs-, ling-
bärs-, myr-. Syn.: linge; ris', bet. 4. 8. 
(senare ssgsled:) `växten kattfot, Antennaria 
dioica / cat's-foot, mountain cudweed' Älvd. 
vMor.; se har-. 

lin-garn n.Ia k4'jgärn Våmh. (Bon.) kä'jgärn 
nvMor. ket'jgån vMor. läjgä'n öMor. la'jgann 
Ors. li`ngår Rättv. li`ngår Bju. li`ngärn Nås 
li`gann Mal. `garn, framställt av lin / flax yarn' 
(SAOB). 

ung-bär n.II -Ta ltfrjgbr Älvd. 	mmber 
nVåmh. ki`nndjbör Våmh. (Bon.) ki`nndjbör 
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ki`nndjebEr vMor. Soll. li`nndjbör vVe. Ors. 
li`nndjbår 	 Ore li`nnbär 
li'mmbår Rättv. li'nnbär Leks. Bju. Dju. 
lisnnbår Ål Mock. Nås Jä. e.li'mmbår Ga. Flo. 
Äpp. li`nn(j)ibör ,,,ly`nn(j)ibe Mal. li`nndjebår 
öVd. `lingon, Vaecinium vitis idaaa / red 
whortleberry' (SAOB 1; Gotl.Ordb.); li`nndje- 
bära å' då fyll int dj öl. ny tenn Li. 'lingonen äro 
då inte mogna (eg. gjorda) än'. — Ssgr: li`nn-
båsblromma m. Nås lingonblom / red whortle-
berry flowers'; Iri`nnclibestån'y f. Soll. 'lingon-
tuva / tuft of red whortleberries'. 

lingbärs-bulle m.IIIa li'nnbåsbulla • Leks. li`nn-
bäsbulla Mock. `bröd, bakat med lingon in- 
blandade i degen / bread with red whortle-
berries mixed into dough' (jfr IDDB III 435). 
Syn.: bär-bulle, bet. 2, -kaka. 

lingbärs-hasse m. Illa lisnndjbeshass vVe. 'bulle, 
innehållande rågmjöl och söndermosade lingon, 
gräddad i stor gryta / loaf eontaining rye-meal 
and mashed red whortleberries, baked in large 
cauldron'. 

lingbärs-ling n.Ib h`vugbedrivng Älvd. Våmh. 
(Noreen Ordl.) li`nndjbeslinndj vVe. lì nndbey- 
linndi öOrs. nnbäylivn Leks. li`nnbtklinv Ga. 
//,`Tinbädiun Flo. Nås lingonris/red whortleberry 
sprigs' (Gotl.Ordb. lingbärslind). Syn.: ling-
bärsris. 

lingbärs-mos n. kfmmbetsmös Vämh. li`nndjbey-
mös vVe. li'nnbåsmås Leks. Dju. li`nnbå(r)smöy 
Ål li'mmbäsmöy Ga. lingonmos / red whortle-
berry jam' (jfr eikDB III 473). Syn.: bärmos. 

lingbär(s)-ris n. Ja Iri`nndjbesreis ,,,Zrisnndjebeyrajs 
vMor. 	lri`nndibityräis ,,, Iri'nnybe(r)sräfs 	öVe. 
li`nndbeyraiy öOrs. lì nndibåyråjs Ore li'mmbås-
ris Rättv. (Bi.) li'nnbåyriy Bju. li`nnbitrrly 
Äpp. ly`nnibeayris Mal. li`nnoliebtkriyr Li. 'lingon-
ris'. Syn.: lingbärsling. 

lingbärs-sull m. Ta lisnnbäysull Mock. `maträtt 
bestående av lingon, brödbitar och mjölk / 
dish consisting of red whortleberries, pieces of 
bread and milk'. 

lingbärs-toppa f.IVa ki`nndjbeatupp vMor. lì nndj-
bestupp(a) vVe. lingonklase / cluster of red 
whortleberries'. 

lingbärs-ölsoppa LIVa lennbäsöpppa Flo. 'mat-
rätt av lingonmos, vatten, rågmjöl och salt / 
dish of niashed red whortleberries, water, rye-
meal and salt'. 

finge n.III ly` nni Mal. li'nndje öVd. 1. 'bärris' 
allm. blgebettylinndjeCiVd. ̀ blåbärsris'. Syn.: ung, 
bet. 2; ris', bet. 4. 2. (senare ssgsled:) 'tranbär, 
Andromeda polifolia / crariberry' Mal.; se tran-. 
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3. (senare ssgsled:) 'växten kattfot, Antennaria 
dioica / eat's-foot, mountain eudweed' Mal.; 
se har-. 

lingon s., se lingbär. 
ung-orm m.Ia ti'vuelrrm vRättv. li'vysrrm 
Leks. /i'vverrna Bju.-Jä. 1. 'ormslå, koppar-
orm, Anguis fragilis / blindworm' (jfr Fr. 
lyngormr) allm. Syn.: se kopparorm. 2. 
'snok, Tropidonotus natrix / ringed snake' 
vRättv. Syn.: se dyng-, sken-orm m. fl. 
3. 'smal, utnött lie / narrow, worn-out seythe' 
Leks. (Silj.). 

lin-grop f.VI -Ia lä' jgrö'p öMor. Ittrigröp Soll. 
li`ngröp Rättv. Nås 'vattensamling, anv. vid 
rötning av lin' (SAOB 1). Syn.: se linbrunn. 

ling-tjärne m.III a, se lettjärne. 
lin-gärde n.Ia 	-,11'njältå Jä. li`ngåkå Mal. 
linåker / field of flax'. Syn.: lin -lott, -stycke. 

lin-huvud n.I le' jhåyu vVe. 	Rättv. 
(h)uy(y)u Leks. li`nhuyyu Bju.-Nås ll'huyyu 
Mal. 11`nhYyyu ÖVd. 'till spinnrocken hörande 
linfäste / flax-holder belonging to spinning wheel' 
(se ill.; SAOB 2). Syn.: se härkel, bet. 2; 
linhärkel m. fl. 

lin-häckla f.IVa 11`nhäk1clra Ål 'redskap att 
häckla lin med / hackle for flax' (SAOB). Syn.: 
börsta, bet. 1; häckel; häckla. 

lin-hälla' f.IVa Ytejelld nvMor. li`nhålla Bju. 
'ram av trä, med vilken lin hölls samman under 
rötning / wooden frame with which fax was 
kept together during retting'. Syn.: krammel, 
bet. 6; lin-klove, -krammel, -sank, -sänke, 
bet. 1. 

lin-hällan f.IVa Zr4`jell Älvd. (jfr linhässla) 'så 
stor knippa av lin, som man kunde fatta om 
med handen / amount of fax which could be 
held by one hand' (SAOB hällam, linhälla; 
Liv. Älvd. s. 53). Syn.: se linfittj e. 

lin-härkel m.Ia j(n)ärrkul vMor. låjnårkfel 
öMor. 'till spinnrocken hörande lin-

fäste'. Syn.: se härkel, bet. 2; linhuvud 
m. fl. 

lin-hässja f.IVa Irå"jt.'yi Soll. 11`nh,äjya Bju. Ga. 
'hässja, på vilken linkärvar hängdes upp till 
torkning; samling av på detta sätt upphängda 
linkärvar / hurdle on which flax sheaves were 
hung up to dry; number of such sheaves' 
(SAOB linhässja'; IDDB I 439). 

lin-hässla f.IVa ke`je.2.2 vMor. lrå"P12.2 Soll. 
11`nä.2(.2)1a sRättv. 11`nä,ssla nLeks. lì nhåssla, Ål 

Dju. Nås Jä. (jfr linhällall) 'knippa 
(skäktat) lin, bestående av en el. två nävar lin / 
bundle of (swingled) flax, consisting of one or 
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two handfuls' (SAOB). Jfr knippa', bet. 1-2. 
Syn.: se linf ittj en  m. fl. 

linja f.IVa krna Älvd. ki"ni ,--.1ry"ni (pl. ki"njur) 
vMor. linjä' öMor. li"ne (best. tinja) vVe. 
Iri"nja vSoll. ki"ni (pl. ki"njor) Soll. /rna vOrs. 
li`nja Oro Ål li"nja ,-lisnja Rättv. li`nnja Leks. 
li`nja Bju. Flo. Nås Mal. ÖVd. lì nnja Dju. 
(SAOB linia, under linje). 1. `linje, smalt 
streck / line' (SAOB A 1) Mor. Mal. li' ffslinja 
(best. sg.) Mal. `viss vid spådom betydelsefull 
linje i handen'. 2. <upphuggen rågång i skog / 
boundary-line eut in forest' (SAOB A 1 c) allm. 
?Vina vOrs. ret`linja Bju. Wi'linja Ål `dets.'. 
Jfr gräns, bet. 1 a. Syn.: gata, bet. 4; lina, 
f.V; rågata. 3. 'vägsträcka / road, way' 
(SAOB A 1 c y) Ors. rå'klina vOrs. <rak väg'. 
4. 'släktlinje / family branch' (jfr SAOB A 1 c C; 
B 7) Rättv. 5. 'rep, lina, tross; kätting / rope, 
line, hawser; ehain' (jfr SAOB C 11 d a; ÖDB 
III 279) Mor. Ve. Soll. Mal. tjb'r min li"njur 
vVe. 'köra med hästarna spända efter varandra 
(eg. med linj or)'; pa"rUnjur vMor. 'linor, som 
förband parhästar'. Syn.: lina f.IV. 6. (vanligen 
som senare ssgsled:) dråskkyni vMor. 'halvstor 
flicka, flicksnärta / half-grown girl, chit of a 
girl'. Jfr dråk f. ssgr. 

linka sv.v.l. krvvka Våmh. ki`vvk(a) Soll. 
/tivuka Leks. li`vvka Bju. Mal. ÖVd. `gå med 
(lätt) haltande gång / limp' (SAOB). Syn.: 
halta. — Särsk. förb. (av:) hs'llt å lisvvk-å' Li. 
'halta och linka åstad'. — Avla kivvk in. Soll.; 
ki'vvkus m. Våmh. (Bon.) 'haltande man / lame 
man'; li'vvkomskavvk m. Mal. `dets.'. 

lin-kam m.Ia ir,l'jkarnmb Älvd. Våmh. Ire` j-
kammb vMor. läjka'mmb öMor. Zrä"jkammb Soll. 
lasjkammb vOrs. lì nkam(m)b Rättv. Leks. ÖVd. 
lì n,nkamm Ål lisnkamm Dju.-Jä. „,Wvkamm 
Flo. 11`kamm Mal. `grov järnkam, medelst vilken 
knopparna strökos av linet / flax comb' (se ill.; 
SAOB). Jfr hampkam. Syn.: harkla”; lin-
stråke; rispkam. 

linkam-säte n.III läjka'mm,bsiltå öMor. `(bräde i) 
bänk, vari linkammen var fastsatt / (board of) 
bench into which flax-comb was fixed'. Syn.: 
kam-, lin-säte; linbräde. 

lin-kippa f.IVa li`ntjippa Mock. Nås. 1. <bunt 
av 10 hässlor skäktat lin / bundle of 10 
hässlor of swingled flax' Nås. Syn.: knippan, 
bet. 2. 2. 'knippa av lintapp ar, uppträdda på 
ett snöre / bundle of lintappar threaded onto 
a piece of string' Mock. 

lin-klister n.Id ka`jkkisstår vMor. 'seg vätska av 
linfrö och hett vatten, anv. till vävklister / 

viscous liquid made from linseed and hot water, 
used as weaving glue'. Syn.: linsega. 

lin-klove m.IV li`nkkåvs Äpp. li`kk etvs Mal. 'ram 
av hopbundna störar, anv. vid rötning av lin / 
frame made of rods tied together, used when 
retting flax'. Syn.: se linhälla". 

lin-klubba f.IVa 14jkkubba Våmh. (Bon.) ke`j-
kkubb vMor. kä"jkkubb Son. la`jklubba Ors. 
lä'jnkkubba Oro li`nkkebba Ga. Nås Jä. ÖVd. 
lì kkvbba Mal. 'träklubba, anv. vid beredning av 
lin / wooden club used in preparing flax' (SAOB). 
Jfr dånklubba. 

lin-kläder n.III pl. li`nkklidur nLeks. lì nklrådär 
Dju. '(under)kläder av linnetyg / clothes of 
linen material' (ex. skjorta, särk, överdel; 
SAOB 2). Syn.: linnekläder. 

lin-knopp m.Ia k4sjknupp Våmh. (Bon.) Uj-
knu'pp öMor. IrOjknupp Soll. lä'jnknupp Ore 
li`nknspp Rättv. Leks. Bju. Dju. Mock. Nås 
Li. ,-,trionspp Mal. brnuutipp Ga. 'fröhus av 
lin; äv. koll. / seed pod of flax' (SAOB). 

lin-knyre n.III li`knEta  Mal. <krossade fröhus av 
lin. / crushed seed pods of flax' (jfr Torp knyra 
v.); dsm kokkt-ii'd  li`knårå te lä.'g då ku'nn add 
ts'sstjin 'man kokade ur det krossade linfröet 
till lag, då korna hade torsken'. Syn.: linsar; 
saror. 

lin-krammel n.Id läjkra'nambåt öMor. 11`nkram-
milk Nås Jä. 'ställbar träram, anv. vid rötning 
av lin / adjustable wooden frame, used in 
rotting flax' (se ill.). Syn.: se linhälla". 

lin-krus n.Ia li`nkrfts Al Mock. 'dräll / diaper'. 
Jfr dräll; krus', bet. 2. 

lin-kur m.Ia 11`nkfir Ga. 'samling linkärvar, 
efter jordrötning uppresta mot varandra för att 
torka / collection of flax sheaves, stood up 
against one another to dry, after retting pro-
cess'. Jfr lin-snes, -stöda. 

lin-källa f.IVa 1r4`jkelld Älvd. Irefjkålld Soll. 
la' jkellda Ors. 'vattensamling, anv. vid rötning 
av lin' (DNO I: 3, s. 70f.). Syn.: se linbrunn. 

lin-kärve m. Illa k4`j(n)tjärrve Älvd. li`ntjärrva 
Al li`ntjärrvå Flo. 'liten knippa el. kärve (vanl. 
1-2 nävfång) av lin'. Syn.: se linfittj e. 

lin-lott m.Ia k4`jköt Våmh. ke`jköt vMo,r. /äjiö't 
öMor. 11`nlstt Leks. Dju. linåker' (ÖDB I 326). 
Syn.: lin-gärde, -stycke. 

linne n.III li`nnå Leks. Bju. Ga. 1. 'linne-
vävnad / linen fabric' (SAOB 2) Leks. Bju. 
Syn.: linnetyg, bet. 1. 2. 'särk / petticoat, 
smock' (jfr SAOB 4) Ga. Jfr dånsärk. 

linne-kläder n.III pl. li`nnkkMär Dju. 'under-
kläder av linne' (SAOB). Syn.: linkläder. 
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linne-tyg n.Ic li`nntgg Dju. Mal. 1. 'tyg av 
linne / linen fabric' (SAOB linnetyg') Mal. 
Syn.: linne, bet. 1. 2. 'skjorta / shirt' Mal. 
Syn.: skjorta. 8. `särk och överdel / smock 
and bodice' (SAOB linntyg 2) Dju. 

linning f.Ib /rtejniv(v)g Älvd. ka'jnivg 
ke"nivg vMor. /eni'vvg öMor. Wnivg vVe. 

kenivg Son.. la'jnivg 1Ff jnig Ors. lei`nnivg 
låsnivg Ore /rniv Rättv. Wnniv Leks.—Mal. 
lennivg ÖVd. (best. le`nnia Li.). 1. `tygremsa, 
fastsydd längs kanten av vissa öppningar på 
klädesplagg / band sewn along edge of openings 
of garments' (se ill.; SAOB) allm. bra'skiNj-
ni'vvg Älvd. bra`kklajnivg vOrs. bra`kklän-
nivg Ore bra' kklinniv Äpp. 'linning längs övre 
kanten av byxor': tio' 	Dju. tio'r(r)tils- 
linniv Jä. `linning längs övre kanten av en 
kjortel': stio'rtlenni'vg öMor. etjött/inniv Mal. 
`skjortärmslinning vid handloven'. Jfr knä-, 
överdels-. Syn.: kvård, bet. 1. 2. <rosen-
gång / rosepath pattern' Leks. Dju. vå`v 
nivär Dju. 'väva rosengång'. Syn.:linning (s) - 
krus, bet. 1, -väv, bet. 1; åklädeskrus. 
8. 'ensmöjd, tvåskaftad väv / plain-webbing, 
tabby' Ål. Jfr linningsväv, bet. 2. Syn.: 
ensmöjning. 

linnings-band n. Ja le'nnivabannd vVe. li'nnivs-
bannd Ga. Mal. 1. <band till ärnilirmingar på 
skjorta och överdel / band used for wristbands 
of shirt and bodice' (ÖDB IV 173, 370 f.) Ve. 
Mal. Syn.: se kragband. 2. 'hemvävt 
mönstrat band, påsytt som kjollinning och 
med motband på insidan / hand-woven 
patterned band, sewn as edging onto skirt, 
with motband on inside' (ÖDB IV 185) Ga. 

linning(s)-krus n.Ia li`nnivskrfts Leks. li'n-
nivkraa Dju. Flo. 1. 'rosengång / rosepath 
pattern' (SAOB) Leks. Dju. Syn.: se linning, 
bet. 2. 2. `broderi på överdels ärmlinningar / 
embroidery on sleeve-edging of bodice (över-
del)' (ÖDB IV 164 f.) Flo. Syn.: kvårdkrus. 

linnings-väv m. II ke"niv(g)svEv Soll. li`nnivsvCiv 
Leks. 1. 'rosengång' Leks. Syn.: se linning, 
bet. 2. 2. `grovt lärft / coarse linen' (Gruddbo 
443) Soll. Jfr linning, bet. 3. 

lin-pinne m.IIIa 11`npinna Nås Jä. 'träpinne, 
rund och omkring 5 tum lång, anv. då man 
band lin till fittjar / wooden stick, round and 
about 5 inches long, used when binding flax 
into bundles'. 

lin-rask n.Ib lisnrassk Leks. 'ogräs, som efter 
upptagande av lin blev kvar på åkern / weeds 
left in flax field after flax had been harvested'. 

lin-resen f.Id Zriefråst1,, öVe. kefirEan Soll. (jfr 
SAOB linrixna) linfiber / flax fibre'. 

lin-sank n.Ib 1r keisokk Våmh. 'sänke, bestående 
av en grov träram och anv. vid rötning av lin'. 
Syn.: se linhällat. 

lin-sar m. f.Ia ti`jsär m. vMor. leifsä'r öMor. 
kä"js.ir Soll. lteinsär Ore 	Ga. 11`nar 
Mock.; pl. li`naärsr f. Leks. 11`nsarer Leks. 
(Silj.) (koll.:) 'krossade (skal av) linfröhus / 
crushed (shells of) seed pods of flax' (ÖDB I 
298). Syn.: linknyre; saror. 

lin-sega f.IVa la`jaåga vMor. 'seg vätska av lin-
frö och hett vatten, anv. till vävklister'. Syn.: 
linklister. 

lin-skalle m.IIIa kijekea/ öMor. linfäste, hö-
rande till spinnrocken'. Syn.: se härkel, bet. 
2; linhuvud m. fl. 

lin-skäkta f.IVa 1r.1` jakekkta Våmh. (Bon.); pl. 
la' jaktikktur Ors. 11`natjtikktar Li. 1. 'bredblacligt 
redskap av trä, varmed lin skäktades / broad-
bladed wooden implement, used in swingling 
flax' Våmh. (Bon.). Syn.: skaka; skak-
spada, -trä; skäkta", bet. 1; skäktträ. 
2. (pl.) `avfall från linskäktningen. / waste from 
flax-swingling' Ors. Li. Jfr linströ. Syn.: se 
avs kakor; långdån m. fl. 

lin-snes f.Ia 11`nanås Ga. 'samling av (i snesform) 
till torkning uppställda el. upphängda linkär-
var / collection of flax sheaves put up or hung 
up to ciry (on a pole)' (ÖDB I 439 f.). Jfr lin - 
kur, -stöda. 

lin-spiritus m. oböjl. lisnspirrtus Jä. `blånfäste av 
grenig topp av talltelning, inuti vilket blånorna 
lades vid spinning / stand made of branched 
top of young pine, into which tow was put for 
spinning'. Syn.: se blånhuvud; spiritus", 
bet. 1, m. fl. 

lin-spret m. Ja 11`nspröt Leks. föreg. 
lin-stleka f.IVa ka'jstikka Våmh. (Bon.) 'trä-
sticka, med vars hjälp en rem fastsattes kring 
linet på spinnrockens linfäste / wooden stick, 
with which a leather-strap was fastened round 
flax on flax-holder of spinning wheel'. Syn.: 
se bjällersticka. 

lin-stråke m. IV li`nstrai Rättv. li`nstråka Bju. 
linkam / flax-comb' (SAOB). Syn.: se harkla': 
lin-, risp-kam. 

lin-strö n.V inströ ,,,li'atra Mal. 'avfall av sämre 
lin med stycken av linstjälkens vedartade delar, 
som under bråkning och skäktning lossat / flax 
waste obtained during braking and swingling 
processes'. Jfr bråkagnar; linskäkta, bet. 2. 
Syn.: dun', bet. 3. 
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lin-stycke n.III la' jnstittji Ors. linåker'. Syn.: 
lin-gärde, -lott. 

lin-stång f.Ib heir/442'w Våmh. (jfr lina f.IV) 
'stång, på vilken den hoprullade notlinan träd-
des upp till torkning / pole onto which rolled-up 
seine-line was threaded to dry' (ÖDB I 115). 

lin-stöda f.IVa lrejstBd vMor. le' jste7da e..läjstö'da 
öMor la`jstäda vOrs. lä`jnstöda Ore Wristaa 
Äpp. 'samling av linkärvar, uppresta mot var-
andra på åkern för att torka / collection of 
flax-sheaves stood up against one another in 
field to dry' (ÖDB I 440). Jfr lin-kur, -snes. 

lin-sänke n.III lä`jsänntjä öMor. lä' jrusänntjä 
Ore Wnsänntji Ga. 1. 'sänke, bestående av en 
grov och tung träram och anv. vid rötning av 
lin / heavy wooden frame used as sinker in 
retting flax' Ga. Syn.: se linhäll 	2. 'vatten- 
samling, anv. vid rötning av lin / pond used for 
retting flax' öMor. Syn.: se linbrunn. 8. 
'till rötning blötlagt lin / flax in process of 
retting' Ore. 

lin-säte n.III Itkejsätä Vårah. (Bon.) lrä'jsåtä 
vMor. 11`nsätä Al 'bänk, i vilken linkammen var 
fastgjord / bench into which flax-comb was 
fixed'. Syn.: kamsäte; linbräde. 

lin-tapp m.Ia kejtapp vMor. läjta'pp öMor. 
Ireritapp So11.11'ntapp Leks. Bju. Ga.-Nås `sam-
manvriden docka av färcligberett lin'. Syn.: 
se lindocka. 

lin-tjärne m.IIIa läjtjä'nn öMor. 'tjärn, anv. 
vid rötning av lin / small lake, used in retting 
flax'. Jfr harapbrunn; linbrunn. 

lin-tjäst m.Ia Wntjässt Rättv. (Bo.) Ål Ga. Jä. 
Mal. 1. 'kvantitet nyuppryckt lin, i regel 
mindre än ett nävtag / quantity of newly 
harvested flax, usually less than one nävtag' 
Rättv. (Bo.) Ga. Jä. 2. linkärve' Mal. Syn.: 
se linfittj e. 8. 'hopsnodd bunt av häcklat 
lin' Al. Syn.: se lindocka. 

lin-to n.V 	 jtä8  Älvd. 	(n)tö Mal. `blånor; 
sämre, grövre lintågor / tow; coarse flax-
fibros' (anv. att täta med). Syn.: blånn; 
blånor; blår; to. 

lin-torka f.IVa 11.4' jntorrka Våmh. (jfr lina 
f. IV) 'i marken nedslagen, upptill med klyka 
försedd stör, utgörande underlag för linstång / 
rod, forked at top, hammered into ground, and 
supporting linstång' (ÖDB I 115). 

lin-tott m.Ia Zr4`jtu8ti Älvd. Itasjtåt' t vMor. lisntått 
Leks. Li. Wntatt Bju. Al (jfr Noreen Ord. 114) 
'sammanvriden docka av färdigberett lin' (jfr 
SAOB). Syn.: se lindocka. 

lin-trasa f.V kti`jtra.su vMor. linnehalsduk / 
linen scarf'. Jfr halstrasa. 

lin-trä n.V Wntrå Leks. Ga. linfäste, hörande till 
spinnrocken' (We.). Syn.: se härkel, bet. 2; 
linhuvud m. fl. 

lin-tytta f.IVa Wntytta Ål lintott. 
lin-vår f.Ia Wnvår Ad <tid att så lin / flax sowing 
time'. 

lin-väv m. II lresjaväv vMor. Itä"jväv Soll. 14' jnwöv 
öOrs. ii`nvCtv Al Ga. 'vävnad av hellinne / pure 
linen cloth' (jfr SAOB). 

lin-ål m. 	IrPnålr m. Wunh. 4-e`jåk vMor. 
W04 öMor. Iri"nalt Soll. Wnål Ors. Wnålt Leks. 
(Silj.) Nås Äpp. Mal. /i'vvclir Ga. Flo. lisnerlr f. Jä. 
'nejonögats larv / larva of lamprey' (SAOB; 
Niss 11j. Matsson i Skinnarebygd 1967-68, 
s. 132 ff.). Syn.: hampål. 

lin-ärla f. IV a N' nhälla Bju. Wh,ä.2.21a Mal. 'sädes-
ärla, Motacilla alba / wagtail' (jfr SAOB). 
Syn.: se blåtranärla. 

lip m.Ia rrip son. Up Rättv. Bju. Nås Mal. ÖVd. 
1. 'förvridning av anletsdragen till gråt / dis-
tortion of features when weeping' (SAOB lp'); 
skal jän 	Soll. sätt-tå' pän Bju. sästtji-tå 
N' pin Mal. 'förvrida anletsdragen till gråt'. 2. 
(senare ssgsled:) `kinkig el. gråtmild individ / 
cry-baby'; se grannlaga-, lång-. Jfr gränja 
v., ssgr. 

lipa sv.v.1 -3. lifpa Våmh. vMor. Soll. Wpa 
öMor. Ors. Ore Leks. Wpa Rättv. Bju. Flo.-Tra. 
(pret. Wps Rättv. Wptä Jä. li`p Mal.). 1. 
`förvrida anletsdragen till gråt / distort features 
when weeping' (SAOB 1) Soll. Ore Leks. Flo. Nås. 
Jfr grina, bet. 4. 2. 'göra grimaser / make 
grimaces' (SAOB 2) Mor. Ore NeSi. Vd. du e så 
du'nun så gied Wpur ä' dä Rättv. 'du är så dum, 
så Gud gör grimaser åt dig'. Syn.: grin.a, bet. 
3; gränja, bet. 1, m. fl. 3. 'vara söndrig, så 
att ett mellanrum börjat uppstå mellan sulan 
och ovanlädret (om sko) / come apart between 
solo and upper (about shoe)' allm. skirann 
ki`pär a di Våmh. (Bon.) <din sko har spruckit 
upp'; skö'når W p a slcu'rranuirn Jä. <skorna ha 
spruckit upp och grimasera åt skomakaren'. 
Syn.: grina, bet. 1. — Ssgr: lr2psfne f. (best. 
lrispsInja) vMor. 'gråtmild individ / cry-baby'; 

pskf.,i8 m. Våmh. (Bon.) ki"plrjös n. vMor. 
'grinigt barn / fretful child'. — Avi.: lifpån 
adj. Soll. 'gråtmild / tearful'. 

lippel-tåg n.II Wppilti3g Li. 'meningslöst kring-
strövande / pointless wandering around': nä ä' 
o fall neer fet på nu Wppileck att 'nu har hon 
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(väl) varit ute på något onyttigt el. menings-
löst företag igen'. 

liriho m. 11rihö' Mal. `okynnig pojke, kanalje / 
naughty boy, rascal'. Jfr B artolomeus, bet. 
3; borre m. III, bet. 6; käng, bet. 8; rutfågel; 
Urbanus, bet. 2, m. fl. 

lirka sv.v.l. lerrka Bju. Mal. `söka att med 
lämpor uträtta el. vinna ngt / coax, cajole' 
(SAOB 2). 

lirpa sv.v.l. ki`rrpa ,-ky'rrpa Älvd. `fjäska om-
kring, traska meningslöst / wander round 
pointlessly' (VII lirp ara; We. lirpaI); 4 ky'rrper 
i gå'råtgm og i'mmblrer `hon springer i gårdarna 
och pratar strunt (eg. j ämlar)'; ki`rrp a`ttetna

• 

	

	
d 

`traska efter (eg. åtanåt)'. 
lisa f.IVa 1128a Leks. 11'sa Bju. Dju. Nås Äpp. 
Mal. `lindring, lättnad / relief' (SAOB); ä va i 
11`8a tä få grB't på va'rrtjsn ss Leks. `det var en 
stor lindring att få gröt på det värkande stället'. 

lisa sv.v.3. 11'sa Dju. Ga. Äpp. Mal. (pret. Wst 
Mal.) (1)1'sa Li. 1. `lindra / relieve' (SAOB 
lisa' 1) Mal. 2. `skona, spara / save' (jfr SAOB 
lisa' 1 d) Dju. Ga. 11'8 säkko Dju. `spara 
strumporna (gm att gå kippskodd)'. 8. `lätta, 
lindras (om värk) / be relieved, ease (of pain)' 
Äpp. 4. (i förb. lisa laten; styr dat.:) 11'8 
lä/tam el. mi`nom /å't Mal. (1)1'8 låstam åt mä Li. 
`underlätta min lättja (dvs. gör (det) åt mig)!'. 

Lisbet n. pr.; se Elisabet. 
list f.Ia Zrisst Älvd. Våmh. vMor. Soll. Us(s)t 
vVe. Ors.-Bju. Nås Mal. lesst Tra. 1. `sko-
ning (bård) nedtill på kjortel el. kvinnoförskinn / 
border (edging) at bottom of skirt or woman's 
apron' (SAOB list" 2; ' ÖDB IV 536) OvSi. 
Mal. Jfr kjortelkläde. Syn.: sko, bet. 4; 
skoning, bet. 4 a; skötning", bet. 3. 2. 
`upphöjd rand el. kant på ett föremål / raised 
edge on object' (se ill.; SAOB list" 3; ÖDB II 
151, 153) allm. 3. (senare ssgsled:) `avlång trä-
ribba med knaggar, utgörande klädhängare / 
rectangular piece of wood with knobs, used as 
clothes hanger' Älvd.; se knapp-. 4. `reling 
(på båt) / gunwale' (ÖDB II 197) Rättv. Leks. 
bå'tlis(s)t Rättv. Leks. `dets.'. Syn.: se båt-
bradd. 4. (pl.:) `brunnskar, trävirke omkring 
brunnsöppning / wood around opening of weil, 
well-curb' Rättv. Syn.: se brunnf oder. 5. 
(senare ssgsled:) `trädstam, vars bark skalats 
av / tree-trunk, bark of which had been stripped 
off' Ors.; se löp-. — Avd.: lisst-o'pp 
Leks. `sätta på nya skoningar på pälsen / put 
new edging on fur-coat'. 

lista f.IVa li'ssta Nås Mal. 1. `skriven (el. 

ristad) förteckning / list' (SAOB lista") 'allm. 
Jfr kavle, bet. 4 a; gät-, gätar-. 2. (bildi.:) 
an a fene-ha'nnd um ga`mmgåslissta Ve. `han 
har blivit så gammal, att han troligen förblir 
ogift / he is so old that he will probably remain 
unmarried'; nö e o på tvä'ttfölisstsn Mal. `nu är 
hon på gensträvigt humör'. Jfr flotte', bet. 6; 
kavle, bet. 4 b; tytt-. 

list-hyvel m.Id /isstivia öMor. `hyvel, med vilken 
ränder i trä åstadkom-nos / plane used to make 
ridges in wood'. Syn.: krushyvel. 

listig adj. I li'sstin Soll. li'ssti Mal. `slug, finurlig / 
cunning, sly' (SAOB 1). Jfr i-. — Adv.: li'sstit 
å'utråkna Soll. `finurligt uträknat / cleverly 
worked out'. 

list-kläde n. III li'88tkirådä Ore `vit kvinnohals-
duk med frans och röd bård / white scarf or 
shawl with fringe and red edging wom by 
woman'. Jfr halskläde, bet. 2. 

list-ärmkläde n. Ta -II kissstermk1d6 Älvd. `mörk 
huvudduk med ljus bård / dark head-scarf with 
light edging'. 

lit m.Ia (Torp lit m.; endast i best. form:) /Up, 
(dat. 11'tam) Mal. `kort tidsperiod, ögonblick / 
moment, short period of time'; nö' ö' ä full på 
sesst 11'tam må md'g Mal. `nu är det allt nära 
slutet (eg. på senaste ögonblicket) med mig'. 

lit oböjl. f. /dt Våmh. lit Ors. Bju. Nås Mal. /itt 
Rättv. lit Leks. `tillit, förtroende / confidence, 
trust' (SAOB lit" 1; endast i förb. med sätta:) 
`lita på / rely on'; 8etj lift 4 Våmh. såt Wtt å 
Rättv. sätt 	å Leks. sätt 11't på Bju. sätt Nit te 
Nås `lita på'; naug benet äu uti ki't 4 ö'ö Våmh. 
`nog kan du lita på det'; i sett inga 11't n4 
öOrs. `jag litar inte på henne'. Syn.: likt f. 

lita sv.v.l. (endast i särsk. förb.; jfr likta v.:) 
`anlita; anförtro; vara säker på; fresta el. kosta 
på / tum to, engage; rely on; be trying' (jfr 
SAOB lita 1, 3-4; av:) /itt-å'v Leks. `anlita'; 
om vi får litt-å'v sn i ms`rrgo `om vi få taga hans 
tjänster i anspråk i morgon'; (på:) lit-på' Nås 
`fresta el. kosta på'; hä lit-på' Äpp. `det tar på 
krafterna'; (till:) ä va fsll u`nnli o litta på'jtjsn, 
tå' Leks. `det var (väl) underligt, att hon vå-
gade anförtro saken åt sonen'; (å:) 1. ä kltär-å' 
öVe. `det kostar på'. 2. v e då ei'sint tå litt-å' 
clifinnda Rättv. `det är (då) inte alls (anledning) 
att lita på den där (mannen)'. Syn.: likt a på, 
å, bet. 1. — P. pret.: jä va-nnt 11`ta tå arrk-o'pp 
i jöVrpäru öLeks. `man trodde mig ej om att 
kunna gräva upp en potatis'. 

liten adj. V kl`tn Älvd. nVåmh. vMor. öVe. Soll. 
(pl. lri'.2.21er Älvd. 	Våmh.) Wtn, Våmh. 
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(Bon.) 	öMor. vVe. Ors. Ore sRättv.—Mal. 
(pl. li s.2.2lar vOrs.; komp. listnar Dju., superi. 
Wseiest Rättv. Leks.) listin Rättv. (Bo. Bi.) 
/CU?? öVd. (böjn., se LD II 146, 204; jfr mindre; 
minst; små). 1. 'ringa, ej stor, ej lång, ej 
mycken / small' (SAOB 1-3) allm. i såg no 

essta Älvd. <jag såg några små hästar'; 
min HY 	Älvd. 'nätt och jämnt vid liv (eg. 
med litet hy)'; jeno li`te kulla Oro `en liten 
flicka'; litä brö'd Oro 'en mindre kvantitet 
bröd'; an va li`tnar på a'll vi'sär Dju. 'den (o: 
korgen) var mindre på alla sätt'; endä li'.211(n) 
pv'jtjen Ga. 'den (där) lilla pojken'; me li`tnan 
lå`gs Nås 'med liten (svag) låga'; odå, li'ss ra' 
stft`go Jä. `den där lilla röda stugan'; (ofta post- 
ponerat:) 	 r Älvd. 'vår lille Olov'; 

Rättv. 'den yngre Anna'; an på'-
/Ulla Mal. lille Per'; (ofta substantiverat:) /dt 
dy brö'be Älvd. 'litet bröd'; å'lldär so Iri't vSoll. 
'en helt liten smula'; fö lri`tä så Soll. 'för en 
stund sedan'; döda li'2.2la ger lär sö'nt vOrs. 
`den där lilla (klockan) går för sakta'; ä e di 
li'lilusta vi å"nom Rättv. 'det är den minsta 
(flickan), vi ha'; o a fått li`tr.t Jä. 'hon har fått ett 
barn'. Jfr små, bet. 3. 2. (i förb. liten (ut)i 
maten; SAOB 6:) //tn i /Mik, Leks. /itzt ti 
må,942, Dju. 'som äter litet / who eats little'. 
Syn.: se lill-åtad, -åtig m. fl. 3. (senare 
ssgsled:) 'som lider brist på (ngt) / who lacks 
(sthg)' Älvd. mjöVelritzt <som har ont om mjölk'. 
4. (i förb. inte litet:) intj 	å'ö Älvd. 'gudske- 
lov! (eg. inte litet det) / Thank goodnessr; intj 
Irl't wå'Ir du wå't eö Älvd. 'det var då för väl (eg. 
inke litet väl), att du vet det' (ironiskt); e 
wå-ttt Iri`tä uglr å'å Våmh. 'det var riktigt bra 
det!' (ironiskt); (med bortfallet inte:) 	'tgm 
du dft'g Älvd. 'var du glad, om du orkar! (eg. 
litet om du duger)'. Jfr fägen, bet. 3. 

lit-tjärne m., se lettjärne. 
liv n.Ia ka,iv Älvd. nVåmh. Ny (bet. 8)—Irajv 
Våmh. (Bon.) lrajv ,--, Irejv (bet. 1) vMor. läjv 
öMor. Oro leiv,,,Irejv Ve. Irkv Soll. liv (bet. 1) 
lajv Ors. lIv NeSi. Vd. 1. a. `levande tillstånd / 
life' (SAOB I 1) allm. ./n f4 wå" min Irl't Ira'jv 
Älvd. <det är föga liv kvar i en (eg. man får vara 
med litet liv)' (efter arbetsdagens slut); 4 ä-tt 
fa'j diem et-Ira'jva Älvd. <hon har ej fått dem 
levande' (vid födelsen); e står då ful int e"da 
um Ire'jv öVe. 'det där gäller väl inte livet (eg. 
det står då väl inte det där om livet)'; an kamm 
ät-Iret'jvs Soll. 'han blev räddad till livet (eg. 
kom efter livs)'; e få-ztt lä'jv ti kru'ppen Oro 'jag 
får inte liv i honom' (om hårt sovande); nög är o 

fre'ssk tä li'vä Leks. `nog är hon så pass frisk, 
att det ej är fråga om livet (eg. frisk till livet)'; ä 
då' i ri'vi öLeks. 'är du i livet?'; tå /i'v Flo. 'få 
liv (t. ex. om  foster); leva upp igen'; fi'k te li'vä 
Nås 'dödssjuk (eg. sjuk till livet)'; i li've Li. 
'vid liv'; (bildl. om  glöd:) ar int e två li'v i 
kweluma vOrs. 'har det inte varit ngn glöd alls i 
kolen?'. b. 'existens, verksamhet, vistelse / 
existence, activity, stay' (SAOB I 3); bfalv Jä. 
'vistelse i fäbodarna'. 2. `oljud, oväsen / noise' 
(SAOB I 10) Våmh. Mor. Li. ur 4n tår et-Ira'ive 
Våmh. (Bon.) 'så han skriker (eg. hur han tar 
efter livs)'; uka Iri'v dem å' vMor. 'ett sådant 
oväsen de föra!'; då' mått vCt' ett gle 	Li. 
'där lär ha varit ett förskräckligt oväsen'. 
Syn.: se lev an. 3. 'levande varelse; ömklig 
varelse / living creature' (SAOB I 11) allm. 
isnnt Ira'jv f4' öier Älvd. `inte en varelse få de 
(dåliga jägarna)'; du å jet lejv dg' så vVe. `du 
är (allt) en liten stackare, du'; ur må`vvg 
a'cld dem uti fjö`si Soll. 'hur många djur hade de 
i fähuset?'; ä fanns int i li'v ät verjan Dju. 'det 
fanns inte en levande varelse efter vägen'; 
mä li'van Ga. 'lycka med kreaturen'; n'mm-
gosItaijv Älvd. 'stackars gammal ungkarl'; bå'rliv 
Ga. 'litet barn'; isnnt et kry`ttörliv Äpp. 'inte ett 
enda kreatur'. Jfr hjon, bet. 4; f olk (s)-, små-. 
4. 'kropp / body' (SAOB II) allm. ig i so frIrsin 
in i Ira'jv § Älvd. 'jag är så frusen invärtes'; du 
skå'-tit ta et-Ira'jvs 85' Våmh. (Bon.) `du bör ej 
överanstränga kroppen så'; e ta genum le'jv å' 
me vVe. 'smärtan går tvärs gm kroppen på 
mig'; je frgs em Is‘kva li'vä Jä. `jag fryser in-
värtes'. Syn.: kött, bet. 2. 5. 'uppehälle åt 
kroppen / subsistence' (jfr SAOB II 3 b) allm. 
irum tevne fra`lekt noö a Ira'jv @ Älvd. `vi 
äro tvungna att frakta (hem) litet livsmedel'; 
fre'lls le' jvä vVe. 'äta sig mätt (eg. frälsa livet)'; 
a du nå`ran te-li'ffs at mä Mal. 'har du ngn mat 
åt mig?'. 6. 'midja, veka livet / waist' (SAOB 
II 2) Soll. Mal. ä drår up i Irti'jvä Soll. 'det drar 
(under kläderna) upp mot midjan'. Jfr vek-. 
7. 'buk, mage / abdomen, stomach' (SAOB 
II 3 a) Våmh. Mal. ig i so sa'ugQnd i Ira'jv§ 
Våmh. (Bon.) <jag är så hungrig (eg. sugande i 
livet)'; ik i se spi"tjin ini la'jvi Ors. lag är så 
sugen (eg. spicken ini livet)'; hå,'Ir i 	Mal. 
`som har förstoppning (eg. hård i livet)'. 8. 
`kvinnolivstycke / woman's bodiee' (SAOB II 
5 a at; ÖDB IV 179, 204 f., 211 f., 491 f., 498) 
Våmh. (Bon.) Rättv. Leks. Dju. Ga. Flo. Nås 
Äpp. Mal. grå`nlriväd Våmh. (Bon.) 'det gröna 
livstycket'. Jfr snörliv. Syn.: b åd, bet. 2 a, 3; 
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livstycke, bet. 2. 9. <människans inre, sinne, 
hjärta / human mind, heart' OvSi. Mal. wå'rum 
da min bil`venncl ka'jv Älvd. 'vi voro där (i fä-
huset, på vars tak björnen krafsade) med 
ångest i hjärtat' (jfr fräck adj., bet. 1); ig i så 
a'rrg in i ka`jve Våmh. (Bon.) 'jag känner en så 
stark inre förbittring'; i e Zre'd i kä'jvi yvyr änä 
Soll. 'jag är ängslig (eg. led i livet) för henne'; 
i a-rit lakkt ä o la'jv vOrs. 'jag har inte lagt det 
på minnet'; i swa'jöär i ka`jve vMor. 'jag är 
orolig (eg. jag svider i livet)'; la'jv swa`jder g 
öOrs. 'dots. (eg. livet svider)'; hs'ässa (i)ni Wvin 
Mal. 'skratta inombords (eg. horsa inne i 
livet)'. 10. 'omtanke / consideration, care' 
Våmh. Ors. a åsstAt ka'jv fe kri`ppgm Våmh. 
(Bon.) 'hon har ingen omtanke alls om barnen'. 
11. 'samvete / conscience' Våmh. Ors. att du a 
ka!jvä te djå"rå sö' Våmh. (Bon.) <att du har 
samvete att göra så!'; an a siert la'jv öOrs. 'han 
har dåligt samvete'. Jfr vån (- i) f. 

livad adj. I Wva Leks. Bju. li'vad Nås Jä. 'glad, 
uppsluppen / happy, joyful' (SAOB 2). Jfr 
fägen, bet. 1; glad, bet. 1. 

liv-bälte n.III ki`vbellt nvMor. 'brett bälte av 
läder, hörande till mansdräkten / broad leather 
belt for men' (SAOB 2; ÖDB IV 460). Syn.: 
se bälte, bet. 1. 

liv-gjord f.Ia levdjök Mal. ÖVd. 1. 'rem, som 
vallkullan bar kring livet och på vilken slek-
koppen och gässelkoppen hängde / helt 
worn round herdsmaid's waist, on which slek-
koppen and gässelkoppen hung' (ÖDB IV 
73) Tra. 2. 'rem, på vilken mannen bar kniv-
doningen, då han ej bar den på skinnhop-
pans midjerem / belt, on which man had 
knivdoningen, when he did not have it on 
belt of skinnhoppan' (se ill.; ÖDB IV 460) 
Mal. ÖVd. Syn.: se bälte, bet. 1; livrem 
m. fl. — Ssg: li`vdjokepänn Mal. li`vdjokgpänne 
ÖVd. n. 'mässingsspänne på livrem / brass buckle 
on helt'. 

liv-gnistra f.IVa le`jvgniastär vVe. liv(slust) / 
(zest of) life'. Syn.: liv (s)hanken. 

liv-hanken f. -m. best., se livshanken. 
liv-kalv m.Ia li'vkakv Leks. Mal. li'vkåkv Li. 
'påläggskalv / calf kept for breeding' (SAOB). 
Jfr gödkalv. Syn.: foderkalv. 

liv-ko f.VIIb 	Rättv. Leks. Mal. Li. 'ko, 
som lades på / cow kept for breeding' (SAOB). 

livlig adj. I li'vkin Bju. Nås 'livfull, livaktig / 
lively' (SAOB livlig' I 4). 

liv-lock m.Ib li'vlskk Äpp.-Tra. 1. 'liten lock, 
som lämnades kvar, då ett får klipptes / small 

curl left after sheep had been sheared' allm. 
Syn.: livtjäst; locktapp. 2. 'grästuva, som 
stod kvar, sedan man slagit en slåtteräng / 
tussock of grass left in meadow after haymaking' 
Tra. 

liv-rem f.Ia Ire`jvråln nvMor. ki'vrärn vMor. 
öMor. Ors. Rättv. Mal. kä`jvrånl, öVe. ki"v- 

råm 	Soll. `brett bälte av läder, hörande 
till mansdräkten' (se ill.; SAOB; ÖDB IV 460). 
Syn.: se bälte, bet. 1; livgj ord, bet. 2, m. fl. 

liv-rädd adj. I ka`jvredd Älvd. li'vrädd Rättv. 
Bju. Nås Mal. Li. 'ängslig för sitt liv / scared 
stiff' (SAOB). 

liv(s)-hanken m. I III -'f.I «IV iri"vauvka Älvd. 
Våmh. lä'jvhsvukän Oro li'vhåv(v)ksn Rättv. 
(Bo.) li'vhavuka Mal.; dat. Zreventjin sVåmh. 
ack. lì vvseuvkan öOrs. 'liv, livsgnista / life, 
spark of life' (SAOB 1); ä evä ng'r a Zervauntfin 
sVåmh. 'det var nära döden'; så kas jndj krvauvIR 
sit-i' Våmh. (Bon.) <så länge livsgnistan finns 
kvar'; redd unt li'vvssuukan öOrs. 'rädd om sitt 
liv'. Syn.: livgnistra. 

liv-sjuk adj. I Zi`vagök Våmh. ki`vsjök vMor. Soll. 
Ors. /ä`jvsjök öMor. ke`jvsjök öVe. ki"vsjök 
vSoll. li'vfak Leks. 	 f fläk Bju. li'vflk Nås 
li'vfök Jä. 'som lider av diarré / suffering from 
diarrhoea' (We.). Syn.: se dretklen; mag-
klen, bet. 1, m. fl. 

liv-sjuka f.IVa lisvfgka Äpp. (jfr sjuka f.; 
sjuke n.) 'diarré / cliarrhoea'. Syn.: se dreta, 
bet. 2; sketsjuka, m. fl. 

liv-spilla f.IVa lä'jvspilla öMor. là jvspilla Ors. 
lis f }spilla Leks. (jfr SAOB livsspilla). 1. 
'någonting, som är livsfarligt / something 
which is very dangerous' öMor. Om. 2. 'skada, 
som åstadkommes gm att man gör ett arbete 
(t. ex. potatisupptagning) för tidigt / harm 
done by doing a job (e.g. potato-lifting) too 
early' Leks. 

livs-sak m.Ib ffesåk Mal. (jfr SAOB 2) 'någon-
ting, vars underlåtande medför livsfara / sthg 
which could mean great danger if neglected'. 

livs-straff n. Ja ka'jvsstraff vMor. ffsstraff Bju. 
`dödstraff / death penalty' (SAOB). 

liv-stycke n. III (1) Irgsvetyttj ,,, Irrustyttj Älvd. 
kOvstyttj(ä) Våmh. kg`vstyttj ,,,ky'vstyttj 
styttj vMor. li'ffstittj öMor. /C/mani vVe. Om. 
ki"vstittj vSoll. ki`vstyttj Son. lä' jvstyttjä Oro 
1Pftik ,,,li"ftitju Rättv. (Bo.) Ussfstittjs sRättv. 
Wvstyttjs ,,,11`vstyttjä Leks. ly' ffstyttfy Bju. 10)-
stytt4y Al Jä. /i'vstittji Dju. Ga. Nås lisvstyttfy •••• 
lyvstyttjy Flo. li'vstyttjö -ly` fftyttjö Äpp. ly' ff-
styttjy ,-.1i'fftöttji Mal. ffstettje .-.11`vstete ÖVd. 
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(SAOB 1). 1. 'till mansdräkten hörande plagg, 
närmast motsvarande en väst / garment similar 
to waistcoat, worn by men' (se ill.; ÖDB IV 
394 ff.) allm. baslivstitg Ors. `blå mansväst'; 
waVtlimitittj Ors. 'vit mansväst'; stii`nnliftittja 
Rättv. (Bo.) 'mansväst av skinn'; vcarmaslif-
tittjs Rättv. (Bo.) 'mansväst av vadmal'. 2. 
`till kvinnodräkten hörande plagg, som omslöt 
bålen / garment worn by woman, covering 
trrink' (se ill.; ÖDB IV 200 ff.) allm. (utom 
Ors. Rättv.). Syn.: båd, bet. 3; liv, bet. 8. 8. 
'ärmlös kolt / armless frock for child' (ÖDB 
IV 490) Rättv. Jfr kjortel, bet. 2; koft, bet. 2; 
kolt. 

livstycke-bult m.Ia krystyttjybullt Flo. 'valk 
nedtill på kvinnolivstycke / padded hem round 
bottom of boclice' (jfr ill. livstycke Leks.). 
Syn.: se bult, bet. 6; valk m. 

livstyck-kjortel m.IIIa Irg`vstyttKft'sll öÄlvd. 
`plagg för småflickor, bestående av livstycke, 
båd och kjol hopsydda / garment worn by 
little girls, consisting of bodice and skirt, joined 
together' (ÖDB IV 475 ff.). Syn.: b å dk j ort el. 

livstycke-pojke m. Illa fitöttjipsjtji Mal. `talg-
oxe, Parus major / great tit' (Kjell Bylin, Da-
lamas fåglar 1975, s. 160). Syn.: se drag (er)i-
ringen; talgoxe m. fl. 

livstyck-krage m. IV ly'ffstykrägs Jä. 'krage på 
mansväst / collar of man's waistcoat'. 

livs-ådran f.IVa best. li' ffsåra Mal. 'i män-
niskans panna vertikalt gående åder, synlig 
särsk. vid ansträngning och sinnesrörelser / 
vertical vein in forehead, especia,lly conspicuous 
when person is doing sthg strenuous or is 
emotionally moved'. 

liv-tag n.II li'vtäg Leks. Jä. Mal. Li. 'grepp vid 
brottning, bestående i tag om livet på mot-
ståndaren / hold in wrestling which means 
gripping opponent round waist' (SAOB). 

liv-tjäst m.Ia 	Jä. <liten lock, som läm- 
nades kvar, då ett får klipptes'. Syn.: liv-
lock, bet. 1. 

liv-tröja f.IVa li'vtröja Al li'vtröja —li'vtrsja Ga. 
lisvtruja Mock. Flo. Nås. 1. 'enklare tröja för 
män, vanl, av grönt (grön- och svartrutigt Jä.) 
vadmal, räckande något nedanför höften, buren 
som bekvämt plagg söndagseftermiddagar el. 
som ett mindre ytterplagg i vardagslag (vid 
stark köld buren närmast skjortan) sedermera 
som modesak försedd med mönsterstickade 
ärmar / simple garment worn by men, usually 
made of green homespun, reaching somewhat 
below hips, worn on Sunday afternoons for 

comfort or as outer garment for everyday use, 
later with fashionable knitted sleeves (pat-
terned)' (SAOB II 5 a; ÖDB IV 46, 49, 412 ff.). 
Syn.: gröntröja, bet. 3. 2. `vardagsbetonad 
tröja för kvinna, räckande till midjan, vid 
kylig väderlek buren som mindre ytterplagg; 
i äldre tid helt av grön vadmal, sedermera som 
modesak försedd med stickade röda ärmar 
med svarta mönster / everyday garment for 
woman, reaching to waist, worn in cold weather 
as outside garment; in earlier times of green 
homespun, later with fashionable lmitted sleeves 
(with black pattern)' (ÖDB IV 23, 32, 322 ff.); 
gra`nlivtröja Ga. livtröja helt av grön vadmal'. 

liv-vårta f.IVa li`vvatta Mal. 'vårta någonstans 
på bålen / wart somewhere on trunk'. 

liv-ådra f.IVa lisvåra Mal. Tra. 'pulsåder / 
artery' (jfr SAOB livsåder). 

ljom m.Ia, se ljum. 
ljot adj. I, se ljut. 
Ljoten m. best., se lj ute, bet. 2. 
ljud' n.Ia Irifoo 	Älvd. 	Våmh. 

/död vMor. jiicl vVe. ljöd Ore ifk Bju. Al Mal. 
ift(d) Nås iö Jä. ÖVd. 1. `hörselförnimmelse; 
sätt, varpå ngt låter / sound' (SAOB ljud' 
2) allm. e i so ff'nt Irg'ticl i isä stkisllgn Våmh. 
(Bon.) 'det är så vacker klang i den här 
skällan'; ä va brå,' ja' ti 	Jä. 'det var bra 
ljud i fiolen'. Jfr göll. Syn.: ljuder', bet. 1; 
ly n. 2. 'eko / echo' Tra. an nja's ss ä tä, ja`e 
mila bil`rrgsm 'han nyser, så det ger eko mellan 
bergen'. Jfr bak-. Syn.: b erggläm. 3. 'nor-
mal takt vid vissa arbeten, t. ex. kärnande el. 
slagtröskning / normal pace of work e.g. in 
churning or threshing' Våmh. Jä. Tra. old 
Irg'5d Våmh. (Bon.) hall ja'n Jä. 'hålla rätta 
slagtakten'; o a ja' i tji`nnsn Tra. `hon har rätta 
takten i kärnandet'. Jfr kärn-, slag-. Syn.: 
ljuder', bet. .2. 

n.Ia ja Tra. 'gammalt, igenväxande sår på 
träd / old, healed-up gash in tree trunk' (SAOB 
ljud"). Syn.: ljuder". 

ljuda st. v. Zriö`da vMor. jit`da Leks. Kt`a Bju. Flo. 
jit'a Al; pret. jad Leks. ja Bju. Flo. Jä.; sup. 

Bju. 1. 'alstra ljud; höras / make sounds; be 
heard' (SAOB ljuda' 1) allm. Syn.: 1 j u dr a, 
bet. 1; lyda", bet. 1; låta", bet. 3. 2. `gen-
ljuda, eka / echo' Flo. Jä. ä ja' mula bä'rrga 
Flo. 'det ekade mellan bergen'; ä ja lå'vnt bart i 
bä'rrgar Jä. 'det ekade långt borta i bergen'. 
Syn.: ljudra, bet. 2. 

ljuder' n.Ia Zdeöer Älvd. Irjö'där öVe. Soll. 
jö'der vVe. ljö'dsr 	Ors. ljö'där Ore (jfr ? 
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. We. ljuder'). 1. `ljud; klang / sound; tona' 
allm. i ii`rd je Irjö'där i skö'jim vSoll. 'jag hörde 
ett ljud i skogen'; ä e brä' ljö'där te nomd.5,' 
fl'olem Ore 'det är vacker klang i den där 
fiolen'. . Syn.: ljud', bet. 1. 2. 'normal takt 
vid vissa arbeten, t. ex. kärnande och slag-
tröskning' Soll. Ors. Ore vild ljö'der öOrs. 
'hålla rätta takten'; du a ta`ppa ljö'dur vOrs. 
'du har förlorat den rätta takten'. Jfr kärn-, 
o-, slag-. Syn.: ljud', bet. 3. 3. <prat och 
skratt, pladder / talking and laughing' Soll. 
Ors. 

ljudern  n. Id •••-• a kjfeeöer Älvd. lr7' ö4tir ,,,lrg' 5där 
Våmh. ljö'där öMor. vVe. Ore kjö'där öVe. Soll. 
lj ö' dvr 	der Ors. 	der 	dsr Rättv. j9.2' der 
Leks. Kicka. Bju. Ål ji'där Dju. li'där Ga. Mock. 
jgr Flo. jr Nås jar Jä. Mal. ja Li. (We. I j udern; 
jfr Torp lj or n., slutet) 'gammalt, igenväxande 
sår på träd / old, hea1ed-up ga.sh  in tree trunk'; 
brenn,c//rgsåär Våmh. brasnndljödsr vOrs. 'gm 
brandskada uppkommet sår på trädstam'; 
kwåselljödsr Ors. ldedjidär Dju. `kådfylld spricka 
i trädstam'; tjörljö'där öMor. `tjärfylld spricka i 
trädstam'; tu`srrkgödär Våmh. 'torr spricka i 
trädstam'. Jfr dy-, kåd-. Syn.: se bal, bet. 2; 
jäder, bet. 1; ljud"; lyra'; slindra, bet. 2; 
solreva m. fl. — Ssg: jasdartall Leks. ja'rtall 
Jä. m. 'tall, som skadats i stammen / pina 
whose trunk has been damaged'. — Avi.: 
kjfiseårug nÄlvd. kö`drun nöVe. ljösdrun Ors. 
Kedru Ål ja`ru Jä. 'flammig och full av sår-
skador (om trä el. trädstam) / curly-grained 
and full of gashes (about wood or tree trunk)'. 

ljuder-pinne m. Illa lj ö' däxpinnä Ore (jfr ljuder') 
'ljudpinne på fiol / sound-post of violin'. 

ljudna(?) sv.v.l. ja'n- ÖVd. (endast i särsk. förb. 
med av:) jii‘n-4"avtaga, minska; sina / di-
minish, reduce; go or become dry' (jfr Torp 
ljonan; se äv. ordb. j öna); ä ptä` fal ja'n-å' 
me tjä`rläftjam 8992 ä a vå'r nr å'r Li. 'kärleken 
brukar väl avtaga, när det har gått något år'; 
ä tå,' fyll te ja'n-å mö` em nö Tra. 'det börjar (eg. 
tar väl till) lida mot slutet med honom (a: den 
döende) nu'. Syn.: minka; minska. 

ljudra sv.v.l. 	Älvd. ljö`dra öMor. Ors. 
lrjö`där 	öVe. lrjo"dttr Soll. jirdra Rättv. 
1. 'höras ljud, låta, klinga / be heard, sound, 
ring' allm. i å'rd ä lrjo"drät dan nergär Soll. 'jag 
hörde ljud där någonstans'. Syn.: se ljuda, 
bet. 1. 2. `genljuda, giva eko / resound, echo' 
allm. å kielrät så ä Irö`drät ettär öVe. 'hon skrek, 
så att det genljöd av det'; ä jirdrur å stjä'llom 
Rättv. 'det ekar av skällorna'. Syn.: ljuda, 

bet. 2. 3. `kurra i magen / rumble (of s.o.'s 
stomach)' Ors. 4. 'prata och skratta, stoja / 
talk and laugh, make a noise' Ve. Soll. Ors. 
vännd sjö Cr å kjo"drir yvyr Soll. 'vad stå ni och 
prata (eg. stån I och praten) om?'. — Ssg: 
Idirsdestjäll f. Älvd. 'skälla med vacker klang / 
bell with beautiful sound'. 

ljuga f. oböjl. jfk`ga Leks. <lögn /lie'; int ä hå' iya 
jii`ga int 'inte är det ngn lögn'; ä 4`rti jfi`ga 
alltihö'p <det är bara lögn alltsammans'. 

ljuga st.v. ••••• sv.v.3. lrjfesga Älvd. Zrg' äga Våmh. 
kjö`g(a) vMor. Soll. ljö`ga öMor. Ors. Ore Zrjö`ga,,,  
Irö'ga öVe. ljö`ga,...jö`ga vVe. jii`ga Rättv. Bju. 
jä`ga Leks. Ål ji`ga Dju. Ga. Mock. Nås jg`ga 
Flo. Jä. /g`ga Äpp. ja`ga Mal. ÖVd.; pret. trög 
Älvd. Våmh. vMor. öVe. Soll. lög öMor. 
ljög vVe. lög Ors. lag Ore Flo. Nås-Äpp. jag 
NeSi. ,,,lag Mal. •lsug ÖVd.; sup. lrfc'eä Älvd. 
lriegiö nVåmh. 	Våmh. (Bon.) lruyi å 
lruyi vMor. kuYe öVe. lu"ge vVe. Zru"i Soll. luYi 
Ors. jirji Rättv. jii`gi-jfeji Leks. jiegi Bju. Ål 
Tji Dju. ji'ddji Ga. Mock. hej(j)i Flo. Nås Jä. 
liVje Äpp. liVi -42-tsdji ,,, jft`i Mal. läsi ÖVd. 
1. 'tala osanning Ilie, not tell the truth' (SAOB 
1) allm. du lrg4g så filurrt e'sstv, trå"vär Våmh. 
(Bon.) <du ljuger så fort (som) hästen travar'; 
s va *6"tröti, sa piasfär an ja'g Rättv. 'det var 
otroligt, sade Påls-far, (när) han ljög'; (äv. 
bildi.:) ä gö-n,t-h,a'nnd te jö`g up i bre`nnwens-
panna vVe. 'det går inte an att ljuga (upp) i 
brännvinspannan' (a: endast det bästa duger 
vid brännvinsbränning); du fa'g 88 du flra'g Li. 
'du ljuger, så du flyger' (barnrim till den som 
ljuger). 2. 'visa sig ineffektiv; glida undan / 
tum out to be ineffective; slip away' (jfr Fr. 
ljilga 3; Aasen ljuga 2) OvSi. sa'kks§ 4.9'5g 
Våmh. (Bon.) 'saxen är slö, så att den ej klip- 
per effektivt'; ä ljö'g i stjä'dn Ors. <det (a: 
sköret) glider i (ur) skeden'. — Pass.: ä ljögs- 
Cnn, meld ä ljö'gs-zit-a'jt öOrs. 'det (o: sperma) 
glider in, men det glider inte ut /it slips in, but 
it doesn't slip out (about sperm)'. — 
förb. (ihjäl:) däm a k u"i-ijå'ir an Soll. 'ett falskt 
rykte har spritts, att han är död'; (undan:) ed 
.2lajs Kestär ed wilra ky'i28g-xennd4 mg Älvd. 'det 
är, som om fötterna skulle vilja glida undan 
för mig'; (ut:) Zrjög-å'ut ö'gur å fö'tji Soll. 'slå blå 
dunster i ögonen (eg. ljuga ut ögonen) på folk'; 
(uti:) jag-tf' nån nå Rättv. 'inbilla ngn ngt, 
som ej är sant'; (åt:) 4n ad hied-ä/ sig fen 
stjä'ass Älvd. <han hade gm lögn skaffat sig en 
skjuts'. — Ssgr: jrgskräppa f. Dju. 'lögnaktig 
kvinna / lying woman'. 
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ljug-blemma f.IVa jö`gbäma Mal. jö`gblräjma 
ÖVd. 'blåsa på tungan, vilken ansågs uppstå 
hos person om vilken någon annan person just 
uttalade en lögn / blister on tongue of person 
about whom someone had just told a lie'; tv, 
tyg, hskkin jö'g på mä nä' Mal. `tvi, tvi, vem 
ljuger på mig nu?' (sades av person som fått 
en blåsa på tungan). 

ljug-hund m. I a jii`ghonnd Li. 'lögnare / liar'. 
ljugna sv.v.l. jövnn,a ÖVd. 'blixtra / flash (of 
lightning)' (SAOB under ljunga). Syn.: se 
blikta, bet. 1; ljunga m. fl. 

ljug-skör n.II ljö'gstjir Ors. (jfr ljuga v., bet. 2) 
'seg, ej fullt löpnad tätmjölk, som lätt glider ur 
skeden / viscous, not fully set sour milk which 
slips off spoon easily'. Syn.: s n ål s k ö r. 

ljum 	 ju'mmän m. 	 jumm m. 
Dju. lirnm m. Ga. Mock. jy'mmän m. -jymm n. 
Jä. jömm in. Mal. (jfr SAOB lj om m. 
1. `dovt (avlägset, otydligt) ljud / dull (distant, 
indistinet) sound' allm. ja. hörd bä,rä tunn, ju' mmän 
dv an Bju. 'jag hörde endast något svagt ljud 
från honom'; ja höscl li'mmän tå fä'lla Mock. 
<jag hörde det svaga ljudet av skällan'. Syn.: 
lj umm e; 1 j ummel. 2. 'obestämt rykte / vague 
rumour' Jä. Mal. je a, hört en jy'mmän (el. ett 
jy'mm) am ä Jä. 'jag har hört ett svagt rykte om 
det'; i a hö' t nsnn, Ö' 911972, MM ä då' Mal. 'jag har 
hört något rykte om det där'. Syn.: se glunk, 
bet. 2, in. fl. 

ljum adj. I ljilm öMor. /jöm Ors. Ore jumm 
Rättv. Leks. Bju. ly'mmän -, jy'mmän Flo. 
jimm Nås jymni jymmn Jä. jymm Äpp. jömm 
Mal. jumm jomm ÖVd. 'som har en jämförelse-
vis låg, positiv värmegrad / luke-warm' (SAOB 
ljumt" 1); ä vå, jtemmo mjs'Irk Rättv. 'det var 
ljum mjölk'; ä-nt mer än jy'mmt ä'nn Jä. 'det är 
inte mera än ljumt ännu'. Jfr fes-. Syn.: 

	

ljummen; ly. — Adv.: hd 	jy'mmt Jä. 
'det blåser en ljum vind / there is a warm wind 
blowing'. 

ljumla sv.v.l. jtemmlra Rättv. Bju. ju`mmlra Ål 
(se äv. j umla v.) `ljuda svagt (avlägset, dovt) / 
sound softly (a long way off, dully)'. Syn.: se 
lammall. 

ljumma' sv.v.l. jtentma Ore Leks. Ål jt,entma 
Rättv. Dju. Äpp. li'mma Ga. jo`mnts ,,, jeemms 
Mal. jet`mmä Tra. (se äv. j umma v.); 1. =föreg. 
(SAOB ljomma) allm. a jtemmer båt i ba'r(r)-
gom Rättv. 'det genljuder dovt (borta) i bergen 
(av avlägsen åska)'; ä /i'mmä tå e fä'lla Ga. 'en 
skälla ljuder på avstånd'. 2. 'tala lågmält och 

ihållande / speak softly and incessantly' Tra. 
Syn.: mjumla. 

ljumma" sv .v.1. ljfema öMor. ljö'ma Ors. Ore 
jtemma Rättv. Bju. Dju. jtemma Ål Vt:ma 
Flo. ji'mma Nås Kimma Mal. 1. (tr.:) 'svagt 
uppvärma, göra ljum / heat slightly' (SAOB 
ljummat' 1 a) allm. ljö'm pa'nng öOrs. 'värma 
upp (stek)pannan litet'; jö`tram o på gkö'om Mal. 
'ljumma den på glöden!'. 2. (intr.:) 'vara el. 
bliva ljum; kännas litet varmt / be or become 
luke-warm; feel slightly warm' (SAOB 1 j ummall  
1 c) Al Dju. Mal. Syn.: lj umna. — Särsk. 
förb. (upp:) ljum-u'pp on öMor. 'värma upp den 
(o: mjölken)'; nfe e dri`kka o'ppiumma Rättv. 
'nu är drickat litet uppvärmt'; (äter:) i ska 
ljöm-a'tt 	öOrs. 'jag skall värma mig 
litet'. 

ljummam  sv.v.l. (endast i särsk. förb. till:) 
jumm-tå' Ål 'svida till / sting suddenly'. 

ljumme m.III ju`mma Dju. li'mma Ga. 'dovt 
(avlägset, otydligt) ljud / dull (distant, indis-
tinct) sound'; ja hör bärä li'mmän tå feellon Ga. 
'jag hör bara en svag klang av skällorna'. Syn.: 
ljum, bet. 1; ljummel. 

ljummet n.I d ju'mmälr Al (jfr ljunala) = föreg. 
ljummen adj. III j'a`mmin Våmh. (Bon.) jy`m- 
min Jä.; n. ju`mmä Äpp. 'ljum / luke-warm' 
(SAOB). Syn.: ljum; ly. 

ljumna sv .v .1. jtemmn(a) Soll. 'bliva el. vara 
ljum' (We. 2-3). Syn.: ljumma", bet. 2. 

ljumnad m.Ia jy`mmna Jä. 'svag värme, ljum-
het / lukewarmness'; 4-nt mer än jy`nzmna ti ä 
'det är inte mer än litet svag värme i det 
(järnet)'. 

ljumsk(a) -ljumske f.IV -1 -m.III Irjfe8ska — 
zig68ka f. Älvd. 	sska Våneh. Irjö`sk(a) vMor. 
Soll. ljö`sk(a) ,,ljöm(m)sk öMor. kjo'sska 
öVe. ljo'sska jo' sska vVe. Irjö` msk 	o' mmska 
vSoll. ljö`ska ,-ljossska, Ors. ljösmska, ,,,ljo`mmska 
Ore lstn(m)sk Rättv. Mock. lemmsk,,dummsk 
Leks. 18`mmstje m. Leks. (Silj.) ls`mmska f. Bju. 
lömmsk Dju. Ga. js`mmska 	 f. - 
lö`mmskä m. Flo. lö'Inmska m. Nås ls`mmska 
lammak f. Jä. lö`mmska Äpp. jö`mmska -jö`sska 
Mal. jö‘sska ÖVd. 1. 'snedgående fåra mellan 
buk och lår / groin' (överallt om djur, i vissa 
bygder äv. om  människa; jfr ros f.VI; SAOB) 
allm. op i lti'm(m)stjsn Rättv. da i jö`ssksn Li. 
'i ljumsken'; jä a sa o'nnt ti e ls'mmsk Jä. 'jag 
har så ont i en ljumske'. 2. 'ljumskparti på ett 
skinn / groin part of animal skin' Ors. Dju. 
Mal. ÖVd. 3. (senare ssgsled:) 'kroppspartiet 
vid däggdjurs framben, motsvarande ljumsken 
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vid dess bakben / part of body of mamnaal 
between forelegs eorresponding to groin be-
tween hindlegs' Mal.; se fram-. 4. (senare 
ssgsled:) `del av djurskinn, som motsvarar 
kroppspartiet i bet. 3 / part of animal skin 
corresponding to above part of body' Mal.; se 
fram-. 

ljuna(?) sv.v.1., se ljudna. 
ljunga sv .v .1. Ireevgga Älvd. Våmh. Irju'vvga 
vMor. lu'vgga.-.ju'vvga Ve. /jtevvga ,-/u`vvga 
Ors. /ju'vvga Ore jusvva Bju. Flo.-Mal. josvvga 
ÖVd. 1. 'blixtra / flash (of lightning)' (SAOB 1) 
allm. Syn.: se blikta, bet. 1; ljugna m.fl. 

'runga, skalla / resound, ring' (SAOB 2 e) 
Ors. n rå` ftä ss ä rikktit lusvvged öOrs. <han 
ropade, så att det riktigt rungade'. — Särsk. 
förb. (till:) ä /juvuge-ti7 öOrs. `det blixtrade 

ljung-eld m.Ia bevvgjänd Älvd. lu'vvgjalld 
Ors. ju'vvjäll Rättv. (Bo.) itivva Mal. jo`vvgål 
ÖVd. 'blixt / lightning' (SAOB). Syn.: blixt; 
Tor; toreld. 

ljur m.Ia jfkyr Älvd. `clyvattenspuss i en myr / 
muddy pudclle in bog' (B. Lindén i StudLiden 
184); driVrtiOr 'clets. (med dyjorden synlig)'. 

ljura sv.v .1. Idit'sra, Älvd. `vattras, bliva krusig 
(om vattenyta) / ripple (about surface of water)' 
(B. Linden i StudLiden 184). 

ljure m.IIIa Irifeare Älvd. Irg`örti Våmh. 10'röt 
öMor. Ors. Itä`r 	 Ve. kö'rel -,1rjö`r(ä) 
Soll. ift‘ra Leks. jirra Jä. lg`rtt Äpp. 0`ra,,,, jirra 
Mal. jb're ÖVd.; obef. vMor. Ore (jfr B. Linden i 
StudLiden 182 ff.). 1. <rököppning i taket till 
eldhus / opening in roof of eldhus to let smoke 
out' (SAOB; ÖDB III 185, 265) Älvd. Soll. Jä. 
Mal. 2. 'öppning för insläppande av ljus och 
luft, upptagen i vägg på stall, fähus, härbre, 
loft, lada, eldhus, höbod el. torkstuga / opening 
to let in light and air, in wall of stable, cowshed, 
storehouse etc.' (se ill.; SAOB; ÖDB III 265, 
504) Våmh. Ve. Ors. fiö`sliör vOrs. 'ljusöpp-
ning i fähusvägg'. Syn.: se glugg, bet. 1. 

'öppning för insläppande av luft och ljus, 
upptagen i det ena takfallet av en stuga el. ett 
fähus / opening to let in air and light, in one 
side of roof of cottage or cowshed' (ÖDB III 
239, 318) öMor. Ve. Soll. Leks. Jä. Syn.: ljur-
f önster. 4. 'trälucka, fäst på en stör och avs. 
att täppa till ljusöppning i ett tak / wooden 
hatch, fixad on pole, used as window in roof' 
Ve. Leks. Jä. Syn.: ljurtaka, bet. 1; ljur-
täppa, bet. 1. 5. 'löst insatt spjäll i rökgång, 
bestående av bräde med stör som handtag och 

stöd / loose damper in ehimney, consisting of 
piece of board and rod used as handle and 
support' Ve. Leks. Jä. Syn.: se fogde, bet. 3; 
1 j ur t äp p a, bet. 2, m. fl. 6. 'ventilationstrumma 
i fähustak / ventilation duct in cowshed roof' 
(se ill.) Ve. fi'd'sliör 'clets.'. Syn.: vindöga. 7. 
'föremål (trasa, gammalt kläde el. dyl.), varmed 
man vid behov stoppade till ljusöppning, 
särsk. i torkstuga / objeet (rag, old piece of 
cloth or suehlike) used to stop up the window-
opening, especially in grain-drying hut' Våmh. 
(Bon.). Syn.: ljurtapp. 

ljur-fönster n.Id ja`rf8nnst8r Leks. -ljure, bet. 
3. 

ljur-grind f.Ia ljö`rgrinnd Ors. (jfr ljure, bet. 2) 
'trägaller i ljusöppning / wooden bars in window-
opening' (se ill.). Syn.: ljurkrammel. 

ljur-krammel n. Id liösrkrammb81 vOrs. = föreg. 
ljur-taka f. V jö`ltaku1  ,--.10`rtakui öMor. lrjösrtäku 

,,, Irjo"rtäku Son. 1. <trälucka, fäst på en stör 
och avs. att täppa till ljusöppning i ett tak' 
(ÖDB III 239). Syn.: ljure, bet. 4; ljur-
täppa, bet. 1. 2. 'löst insatt spjäll i rökgång, 
bestående av bräde med stör som handtag och 
stöd' (ÖDB III 173). Syn.: se fogde, bet. 3; 
ljurtäppa, bet. 2, m. fl. 

ljur-tapp m.Ia Zry`örtapp Våmh. 'föremål (trasa, 
gammalt kläde el. granrisruska), varmed ljus-
öppning i husvägg vid behov stoppades igen' 
(ÖDB III 265). Jfr glugg-, torkstugu-tapp. 
Syn.: ljure, bet. 7. 

ljur-täppa f.IVa Kirtiiippa nvRättv. lg` rtäppa 
Äpp. j äppa -K ättippa Mal. iinäppa Li. 1. 
<trälucka, fäst på en stör och avs. att täppa till 
ljusöppning i ett tak' (ÖDB III 239) nvRättv. 
Li. Syn.: ljure, bet. 4; ljurtaka, bet. 1. 
2. <löst insatt spjäll i rökgång, bestående av 
bräde med stör som handtag och stöd' (ÖDB 
III 173, 232; Skinnarbygd 1952, s. 13) Äpp. 
Mal. Syn.: fogde, bet. 3; ljurtaka, bet. 2, 
m. fl. 3. 'säck stoppad med hö, anv. att täppa 
för rököppning i tak / bag stuffed with hay 
and used to close up smoke-hole in roof' Mal. Li. 

ljus n.Ia ky.f488 ,-, Zry-68 Älvd. /res Våmh. Iriös 
vMor. söVe. Soll. /Os öMor. Ors. Ore kö8 nöVe. 
j5.9 vVe. iiIs Rättv.-Å1 jfs Dju. Ga. Mock. Nås 
jg.s Flo. Jä. t78 Äpp. 08 Mal. ÖVd. 1. 'tillstånd, 
som uppstår gm utstrålning, förorsakande syn-
intryck; ljussken / light' (SAOB A 1-3) allm. 
80'11 int di i ljö'sä öMor. 'ställ dig inte för (eg. i) 
ljuset!'; vär-ii`t 0`.som mi'lla Li. 'vara ute om 
natten, eg. mellan (dags)ljusen'. Jfr dags-, 
elds-, fegd-, feg-, gods-. Syn.: ljusen n. 
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2. 'föremål el. anordning för belysning / object 
or device used to give light; candle' (SAOB A 4 
b-c) allm. sneejt kg' ösää Vårah. sng`t ffesan Ål 
'putsa (veken på) ljuset (ljusen)'. Jfr dank-, 
gren-, jul-, kripp-, kron-, kyrk-, pärt-, 
skred-, stick-, stöp-, talg-, tyr-. 8. 'lyse / 
light' Våmh. Sol. i si'-nt nå min Nä kjö`si Son. 
'jag ser ingenting med det här lyset'. Syn.: 
lyse. 4. (senare ssgsled:) `bunt av vävskeds-
spjälor (om ca 400 st.), sammanhållna med en 
vidjering av björk / bundle of weaving-slats 
(about 400) kept together with withe-ring of 
birch' Älvd. nvMor.; se spjälk-. 5. (senare 
ssgsled:) 'tunn hinna av buk- el. tarmskinn, 
anv. för fönster- el. ljusöppning / thin piece 
of stomach or intestinal membrane, used for 
window or other light-opening'; se skred-. 
6. (senare ssgsled:) `underhaltig el. skröplig 
individ / inferior or weak person'; se skred-. 
— Sag: jfesstommp m. Rättv. <bit av ett ljus / 
candle-end'. 

ljus adj. I kift88 ,-,drgös Älvd. Zres Våmh. bläs 
vMor. Soll. bläs .s..kös OS Ve. ljös öMor. Ors. 
Ore jils Rättv.-Å1 jie Dju. Ga. Mock. Nås ig8 
Flo. Jä. igs (n. lysst) Äpp. jäs Mal. ÖVd. 'som 
lyser; uppfylld av ljus / light' (SAOB 1-2); i 
kgsönm dä'g Våmh. (Bon.) <vid dagsljus'; an få 
vä`nnt däst ä bi kjö`san 	Soll. `han får vänta, 
tills det blir dager'; ä ljö`sa da'jn vOrs. ä jfc'se 
dåljsn Leks. ä e jö`ssm(!) dä'g Li. `det är ljusa 
dagen'; ä ed`vvjast Ål `det är dagsljus vid upp-
stigandet el. sänggåendet'. Jfr månad-, upp (e)-. 
Jfr ljuslig. 

ljusa f.IVa ja`sa Mal. Tra. <kvinna, som biträdde 
vid förlossning / woman who assisted at con-
finements' (Bl. lj ösa'). Jfr morska. Syn.: 
se jordgumma; ljus-moder, -mona m. fl. 

ljusa sv.v.3. Kesa Leks. Al Kesa Bju. ji`sa Dju. 
Ga. Mock. Nås jg'sa Flo. Jä. jö‘sa Mal. (SAOB 
under lysa"). 1. 'sprida ljus, lysa, skina / 
shine; light (the way)' allm. ä jrati tå bki`kkstom 
Dju. 'det lyser av blixtarna'; ä jg`st pi f'§' Jä,. 
'det syntes ett ljussken på himlen'; skä du 
fs`kja s j'y's må Jä. 'skall du följa med och lysa 
mig?'. Syn.: lysa, bet. 1. 2. 'ljusna / become 
light' allm. ä hall-på Kesä feta nic Al 'det håller 
på att bli ljust ute nu'. Syn.: se dagas; ljusna, 
bet. 1. — Pass.: ffsas Flo. Jä. 'lysa till äkten-
skap / put up the banns (of marriage)'. --
Särsk. förb. (om:) j178-s'mm Jä. jös-e'mm Mal. 
<ljusna, bli dager'; (på:) 1. jas-på' Bju. 'dagas'. 
2. 	 jis-på' Nås 'pålysa, kungöra'; (u p p (e): ) 
j178-s'pp Jä. 'klarna i skyn (efter regn)'; jfr 

ljusna upp; upp (e)ljust; (ut:) dam ha jyst-2't 
ji` fftbeföä Flo. 'de ha tagit ut lysning hos 
prästen (eg. lyst ut el. ljust ut giftbeskedet)'. 

ljus-arm m. la ky' äsarrm Våmh. (Bon.) Kesarrm 
Rättv. (Bo.) `ljushållare av järn, fäst vid väggen 
och bestående av en (horisontellt utgående) le-
dad arm med nypa till ljuset / candle-holder 
made of iron, fastened to the wall and con-
sisting of a jointed arm and a clip for the 
candle' (se ill.; ÖDB III 313). Syn.: ljus - 
klyp, bet. 2, -klypa. 

ljus-black adj. I ljössblskk Ors. ffsbkakk Jä. 
'ljust gulbrun / pale yellowish-brown' (endast 
om häst). 

ljus-blå adj. VI kifisebk -år Älvd. ljö`sblå Ors. 
Kesblrå Bju. jg'sbkå Jä. `av ljust blå färg / pale 
blue' (SAOB 1). 

ljusblå-kjortel m.IIIa kjire8b/råt4z28.2 Älvd. `ljus-
blå kjortel med gröna ränder, anv. under fastan / 
pale-blue skirt with green stripes used during 
Lent' (Liv. Älvd., s. 30). 

ljus-dank(e) m.Ib 	ljossdåvvk öMor. kjo's- 
dåvvk Soll. ljössdsvyk(ä) Ors. jii`sdavvk Li. 
(jfr dank (e) m.) 'ljus, stöpt av den sista talgen 
i ljuskärnan / candle made from the last of the 
tallow in candle-churn' (SAOB). Syn.: se 
dank (e); strånke, bet. 2, m. fl. 

ljusen n.Id kyösn Våmh. (Bon.) 'ljussken, ljus / 
light'; du står i kg`t'sne fe mi 'du skymmer mig 
(eg. du står i ljusnet för mig)'; du innä i'emat i 
Ir17'68ng 'du hinner hem medan det är ljust'. 
Syn.: ljus n., bet. 1. 

ljus-fader m. kjfeysfäher Älvd. 'äkta man till 
kvinna, som biträdde vid förlossning / husband 
of woman who assisted at confinements'. 

ljus-falsne m. Illa kjfevsfåsn Älvd. `kolnat parti 
av ljusveke / charred part of candle-wick'. 

ljus-flott n.Ia Kesfkiit Al 'smält talg, rinnande 
från tända ljus / melted tallow rurming down 
lighted candle'. 

ljus-form m. Ja jfesfsrrm Bju. Ga. sfsrrm Jä. 
jö`sfsrrm ÖVd. 'form av järnbleck, anv. vid 
tillverkning av talgljus / iron (tin) mould used 
in making tallow canclles' (se ill.; SAOB). 
Syn.: ljus-forma, -mått, -pipa. 

ljus-forma f.IVa kg`äsforrma Våmh. kjö`sfårrma 
vMor. ljö`sfsrrma Ors. jfesfsrrma Dju. ji`sfsrrma 
Nås ffi' sfurrma Jä. jö`sfsrrma Mal. = föreg. (se 
ill.; ÖDB III 306). 

ljus-fosk m.Ib frsfsssk Nås; obef. Jä, 'multnad 
alved, som är självlysande / decayed alder-
wood which is phosphorescent'. 

ljus-fot m.VI ly'sföt Äpp. jb'eföt Mal. 'ljusstake 
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i form av en träkloss med hål för ljuset / candle-
stick in form of wooden block with hole for 
candle' (V11). 

ljus-grova m.IIIa ljö'sgrövä Oro 'osmält, obruk-
bar bottensats vid smältning av talg / unmelted, 
useless sediment produced when melting tal-
low'. 

ljus-gryta f.IVa ljö`sgrita. Ors. `järngryta, fylld 
av tjärstickor och anv. som belysningsanord-
ning / iron eauldron full of tarred sticks used 
for lighting purposes' (ÖDB II 62, III 320). 
Jfr ljuskarl. 

ljus-holk m.Ib kiz2‘8,sfi8k Älvd. jit'eralrk öLeks. 
jfeshulrk Al Dju. 'kärna, anv. vid stöpning av 
ljus / churn used when dipping eandles' (Liv. 
Älvd., s. 92; ÖDB III 302, 304). Syn.: ljustina. 

ljus-häll f. Ta 	Älvd. 'stenhäll, anv. som 
underlag för stickbloss i fähus / wooden slab 
used as base for torch in cowshed' (se ill., Liv. 
Älvd., s. 81; ÖDB III 317 f.); e'llg bjeix-i'nn 

o Me9 bjär-a'ut 4n,a' (talesätt) 'Helge 
bär in ljushällen, och Matts bär ut den (dvs. på 
Helgedagen (30/9) bäres hällen in i fähuset och 
på Mattsdagen (24/2) bäres den ut igen)'. Jfr 
ljus-stabbe, -säte. Syn.: eld-, fähus-, 
lys-häll; ljus-, lys-hälla. 

ljus-hälla f.IVa 5`8hälla Jä. = föreg. 
ljuska f.IVa, se ljumske. 
ljus-karl m.Ia ljöska'll öMor. jirskäl Ål Dju. 

jisakäl Ga. lg`alcål Äpp. 1. 'av järnspänger el. 
järngryta bestående behållare för tjärved, anv. 
som lyse / iron container or cauldron for il-
luminating tar-wood torches' (se ill.; ÖDB I 64, 
II 62) öMor. Al Dju. Äpp. Jfr ljusterkarl. 
Syn.: blosslykta; brandjärn, bet. 1; lys-
järn, -karl, bet. 1, -käring, -pung. 2. 
`pupill i öga / pupil in eye' Ga. Syn.: lyskarl, 
bet. 3. 

ljus-klyp f.Ia 412-,i8skIrgp Älvd. 1,116'8klr1p nvMor. 
1. 'ljushållare, bestående av en kluven trä-
sticka / candle-holder, consisting of a split 
wooden stick' (se ill.; ÖDB III 310) Älvd. 
Syn.: ljus-klypa, -sticka, bet. 3. 2. `ljus-
hållare av järn, fäst vid väggen och bestående 
av (en horisontellt utgående) ledad arm med 
nypa till ljuset / candle-holder made of iron, 
fastened to the wall and consisting of a jointed 
arm and a clip for the candle' (se ill.; ÖDB III 
313f.) nvMor. Syn.: ljus-arm, -klypa, 
-klämma. 

ljus-klypa f.IVa 	akkipa Våmh. jfk`skIripa Ga. 
jg`81clrgpa Jä. 1Yelargpa Äpp. jö`skirgpa Mal. 
— föreg., bet. 1-2. 

ljus-klämma f.IVa kg`118kIremma Vårnh. jg's 
klrtimma Jä. = ljusklyp, bet. 2 (ÖDB III 310) 

ljus-knekt m.Ia ffsknikkt Jä. 1. 'hållare fö 
bloss el. lyssticka, bestående av träståndare 
med en träklämma / holder for light-sticks 
consisting of wooden upright with a wooden 
clip'. Syn.: lysknekt. 2. <person, som höl 
lysstickorna åt den, som arbetade / person 
who hold light-sticks for someone who was 
working' (ÖDB III 299). Syn.: lysare; lys-
gubbe. 

ljus-krans m.Ia jiNkranns Mal. <ljuskrona av 
järn / iron chandelier'. Jfr ljuskrona. 

ljus-krona f.IVa lrffisskreven Älvd. irg‘ 58-
krajna Vå,mh. (Bon.) lrjösskråvyna vMor. 
ljö`skretuvna vVe. ljö'skrajna —ljö`skr.ljna Ors. 
ljö`skröna Ore jfeakrErna Bju. jg`elcrana Jä. 
lyskröna Äpp. O'skrana Mal. Li. jässkröna Tra. 
<takkrona för talgljus, anv. dels i förmögna 
gårdar vid högtider, dels i kyrka och mässtuga / 
chandelier for tallow canclles used in weil-off 
fanns at festivals, and in chureh and chapel' 
(se ill.; SAOB 1). 

ljus-käring f.Ib ljöiskeli'vng öMor. jfestjelfrriv Al 
`ljushållare eller korg av järn, avs. för bloss el. 
lysved / iron holder or basket used for torehes 
or light-sticks' (SAOB; ÖDB I 64). Syn.: 
lyskäring. 

ljus-kärna f.IVa Irjö`sOinn öVe. jf.k`atjetrna Bju. 
O'stjinna Mal. ÖVd. 'kärna, anv. vid stöpning 
av ljus' (SAOB; ÖDB III 302, 304). Syn.: 
ljusholk. 

ljuslig adj. I Zrjö`slrin Soll. 'ljuslagd, blond / fair, 
blond'. Syn.: ljuslätt. 

ljus-låda f.IVa Irjö'aljtcl öVe. 0`.9/1uz Mal. 'låda, 
vari talgljus förvarades / candle-box'. Jfr 
ljusitska. 

ljus-lätt adj. I kift'sskått Älvd. ljö'aleitt Ors. 
jfk`slätt Leks. iValätt Jä. =h uslig (SAOB). 

jus-mask m.Ib jg'smakk Jä. <lysmask, Lam-
pyris noctiluca / glow-worm'. 
jus-moder f. irjfissmer söÄlvd. Irgs'smer Vårnh. 
(Bon.) ljösnaör öMor. Kam() vVe. /o"smo söVe. 
ljö'anzör Ors. jfesmör Rättv. jö'arraör Tra. 
<kvinna, som biträdde vid förlossning' (SAOB). 
Syn.: se jordgumma; ljusa; ljusmona m. fl. 

jus-mona f. /rifessinfin nÄlvd. ityösmiln svÄlvd. 
kyösnnin,a nVåmh. Irjö`smön vMor. Son. hios-
mö' na öMor. — föreg. (se Liv. Älvd., s. 102). 
jus-mur m.Ia ljösmö'r"-.1jö`smör öMor. 'liten 
spismur (i smedja), avs. för lysved, lysstickor 
el. bloss / small oven wall in smithy med for 
light-sticks or torehes' (jfr ÖDB III 250, 319). 
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ljus-mått fl. la ljö`smöt Ors. 'form av järnplåt, 
anv. vid ljusstöpning / iron mould used in 
making candles'. Syn.: se ljusform m. fl. 

ljusna LIVa jassna Rättv. (SAOB under lysna) 
'öppen, solig plats, glänta / open, sunny place, 
glade in forest'. Syn.: se gles, bet. 1; lysa, 
bet. 1; lysna, bet. 1, m. fl. 

ljusna sv .v .1. kjfessza, Älvd. /Vatb, Våmh. Zrjö'arj, 
vMor. /jö`szt öMor. ljössn4 öOrs. 	Rättv. 
Bju. Ga. ju`sana Leks. jfi'sna Ål ji`sna Dju. Nås 
jg'sna Jä. ji3'sna Mal. ÖVd. 1. 'bliva ljusare; 
dagas / become lighter; dawn' (SAOB 1) allm. ä 
iii' 813 for må'r Ål 'det klarnar, men det kommer 
nog mera (regn)'. Syn.: se dagas; ljusa, bet. 2. 
2. <antaga ljusare färg, t. ex. om  säd, som håller 
på att mogna / acquire a lighter colour, e.g. of 
grain that is ripening' (SAOB 2) Våmh. — 
Särsk. förb. (till:) jistb-tå' Dju. 'bliva (glesare i 
skogen och därigenom) ljusare'; (upp:) kjirasti-
u'pp Älvd. ljösti-u'pp öMor. jiisr„-o'pp Rättv. 
jusszt-o'pp Leks. jiisrobs'pp Ga. jisti-zipp Nås 
jaslys'pp Mal. 'klarna'. Jfr ljusa upp (e); 
upp (e)ljust. 

ljusnad m.Ia jfesna Leks. <lättnad / relief' 
(SAOB 2); ä va takksn fesna for dom 'det var en 
sådan lättnad för dem'. Jfr ljusning, bet. 3; 
lysa, bet. 3. 

ljusning f. Ib Uö'anivg öMor. Ors. Z-Kanivg Soll. 
jusssniv Leks. ifianiv Bju. ji`aniv Dju. Ga. Nås 
ffaniu Flo. Jä. jö`sniv Mal. 1. 'daggryning / 
dawn' (SAOB ljusning' 1 a) allm. i ljö`sninclisn 
vOrs. i jg'sninja Jä. 'i daggryningen'; /jösnivguna 

öMor. jg`snivar miTri Flo. 'hela dygnet 
(eg. mellan ljusningarna)'. Syn.: lysning', 
bet. 2. 2. 'uppklarnande / clearing up (of 
weather)' (jfr SAOB ljusning' 2) Dju. Jä. 
va`ttujisniv Dju. 'uppklarnande mellan två 
regnskurar'. Syn.: lysa, bet. 1; lysna, bet. 1; 
lysning', bet. 1. 3. (abstr.:) 'ljusare förhål-
landen el. utsikter / brighter prospects' (SAOB 
ljusning' 3 a) Jä. Jfr ljusnad; lysa, bet. 3. 
4. (pl.:) 'norrsken / northem lights' Dju. Nås 
Jä. ä ji`snivår nö'kalsr Dju. 'det är norrsken 
(i norr)'; ä står jg'snivår på hi'mmiln Jä. 'det 
är norrsken på himmelen'. Syn.: lysa, bet. 2; 
lysna, bet. 2; nordlysa; norrsken. 5. (jfr 
ljusa v.) 'lysning till äktenskap / publishing of 
banns (of marriage)' Nås Jä. Syn.: lysning". 

ljus-panna f.IVa ljö`spanna öMor. 'ljusstake av 
mässingsplåt / candle-stick made of brass-plate'. 
Jfr lyspanna. Syn.: ljusplåt. 

ljus-penningar m.I pl. lg'spännivär Äpp. (Sdw. 
liusaspänningar); obef. Jä. 'skatt tillkyrkan, 

avs. att användas till ljus / tax to church, used 
for buying candles'. 

ljus-pinne m.IIIa ja'spinna Al 'träpinne, på, 
vilken vekarna träddes upp vid stöpning av 
ljus / wooden stick on which wicks were threaded 
during candle-dipping' (ÖDB III 303, 305). 
Syn.: ljus-spett, -sticka, bet. 1, -ten; 
stöpljuskäpp. 

ljus-pipa f.IVa tjfisapip Älvd. kg`ö.spipa Våmh. 
`form av järnbleck, anv. vid tillverkning av 
talgljus' (se ill.; Liv. Älvd. s. 92; ÖDB III 
306). Syn.: se ljusform. 

ljus-plåt m.Ia ljö`splåt Ors. jö`spkåt Mal. Li. — 
ljuspanna (se ill.; SAOB). 

ljus-rädd adj. I ja'srådd Mal. 'rädd för ljus, ljus-
skygg / afraid of light' (SAOB). Syn.: ljus-
skygg. 

ljus-röd adj. I ffar'd Jä. 'skär / pink, light red'. 
ljus-sax f.Ia kjfeessakks Älvd. kg`össakks Våmh. 

kjö`ssakks vMor. ljö`ssakks öMor. jit's.sakks 
Leks. Al jf,t'ssakks Bju. jg'ssakks Jä. ja'ssakks 
Mal. ÖVd. 'redskap för putsning av den brin-
nande veken i ett ljus / implement used for 
trimming burning cancllewick' (se ill.; SAOB; 
ÖDB III 308). Syn.: ljustång. 

ljus-skygg adj. I jg'sfygg Jä. `rädd för (starkt) 
ljus' (SAOB 1). Syn.: ljusrädd. 

ljus-spett n.I a jg'sspett Jä. ljuspinne. 
ljus-stabbe m. Illa kjo"sstabb Son. 'huggkubbe i 
fähuset, anv. som underlag för stickblosset / 
wooden block in cowshed, used as base for 
torch' (ÖDB III 318). Jfr ljus-häll, -säte. 

ljus-stake m. IV /rja`sastätjil Älvd. kg`össt'åtji 
Våmh. kjö`sståtji ,,,kjö`sståkå vMor. ljösståkå' 
öMor. kjö`sstdicå Soll. ljö`sstå'tji Ors. ljö`sstätje 
Ore ja'sståka Leks. Al jfesstäka Bju. jfesståka 
Dju. jg'sstäkå Flo. ffsstälca Jä. k`satälat Äpp. 
jii`sstiks Mal. jö`sståtji —ffi'sstattji ÖVd. 'red-
skap av trä el. metall, avs. att, stående på ett 
underlag, uppbära ett el. flera ljus / candle-
holder' (se ill.; SAOB 1; Liv. Älvd. s. 94; ÖDB 
III 310). 

ljus-sticka f.IVa kjö`sstikk vMor. kjesstikk öVe. 
ljö`sstikka Oro ffsstikka Jä. ja'sstikka Mal. 
1. <träpinne, på vilken vekarna träddes upp vid 
stöpning av ljus' (SAOB; ÖDB III 303) Ve. 
Mal. Syn.: se ljuspinn e. 2. 'sticka av tjär-
ved, anv. som lyse under arbete / stick of 
tarred wood used as light' (ÖDB III 297) 
vMor. Jä. Mal. Syn.: eld-, lys-sticka. 3. 
'ljushållare, bestående av en i ena änden klu-
ven trästicka, fäst i väggen / candle-holder, 
consisting of a split wooden stick, fastened into 
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the wall' (ÖDB III 310) vMor. Ore Jä. Syn.: 
ljus-klyp, bet. 1, -klypa. 

ljus-stör m.Ia ljösstö'r öMor. 'bloss, bestående 
av självtorkad ungtall uppkluven i änden / 
torch consisting of naturally dried-out young 
pine, split in one end' (se ill.; ÖDB III 300). Jfr 
bloss, bet. 1. Syn.: se fackel. 

ljus-säte n. Ja jo"88åt Soll. 'liten bänk i fähuset, 
på vilken blosset placerades / small bench in 
cowshed on which torch was placed' (ÖDB III 
318). Jfr ljus-häll, -stabbe. 

ljus-talg m.I kjfivståg Älvd. kOståg Våmh. 
ljö'stakg Ore jfestakg Rättv. Bju. jg`stairg Flo. 
Jä. 0'8gal/y Mal. 'talg till el. av talgljus / tallow 
for or of canclle' (SAOB; Liv. Älvd., s. 92; 
ÖDB III 302, 306). 

ljus-ten m.Ia kjo"stån Soll. jb'stäjn Li. 'pinne, på 
vilken vekarna träddes upp vid stöpning av 
ljus' (ÖDB III 304). Syn.: se ljuspinne. 

ljuster n. -f.Id kjfesster n. Älvd. kVstär 
kg' össtär Våmh. kjöstär vMor. söVe. Soll. 
ljö'står öMor. vVe. Ore ko'sstsr nöVe. ljö'stsr 
ljö'ster Ors. ju's(s)tsr Rättv. Leks. ju'sstär Bju. 
Al Dju. ji'sstär Nås jy'sstär Jä. ly'sstär n. f. 
Äpp. jö'sstår Mal. jö`sster n. f. ÖVd. 'fiske-
redskap, bestående av ett med hullingar försett 
huggjärn samt ett skaft av trä / fish-spear with 
wooden handle' (se ill.; SAOB; Liv. Älvd. s. 56; 
ÖDB I 14, 63 f.). Jfr bjur-, båg-, bäck-, lax-, 
ryck-, råd-, örad-. — Ssgr: ljö`stärskaf ft n. 
öMor. 'clets.'; ljösstärstör m. öMor. 1. 'vässad 
trästång, anv. som ljuster / sharpened wooden 
stick used as fish-spear'. 2. <träskaft på ljuster / 
wooden hanclle on fish-spear'. 3. 'tjärig tallved, 
anv. som bloss vid ljustring / resinous pine-
wood, used for torch or fire when spearing fish'. 

ljuster-båge m. IV kjfesstebfigii Älvd. `armborst, 
med vilket man avsköt hullingförsedda pilar / 
cross-bow from which harpoon-like arrows were 
shot' (ÖDBI63).Jfr bågljuster; ljusterkolv. 

ljuster-eld m.Ia jö`sstä(r)a Mal. jösssterål ÖVd. 
'eld, uppgjord vid ljustring / fire made when 
spearing fish' (jfr ÖDB I 64; Malungs sns hist. 
2, s. 248 f.). 

ljuster-järn n. la kjfivsterienn Älvd. 'huggjärn, 
utgörande del av ett ljuster / iron part of fish-
spear' (SAOB; ÖDB I 63). Syn.: ljusterkam. 

ljuster-kam m.Ia kjfisstek.Immb Älvd. (SAOB) - 
föreg. (se 

ljuster-karl m.Ia ju`s(s)tsrkäl Rättv. jy`sstärkall 
Jä. 'av järnspänger bestående behållare för den 
vid ljustring använda lysveden / holder for 
torch or fire, used when spearing fish' (C/DB 1 

64). Jfr ljuskarl, bet. 1; ljusämne. Syn.: 
ljuster-krammel, -panna. 

ljuster-kolv m.Ia kjfiestekiiiiv Älvd. 'med hugg-
järn försedd pil, anv. vid skjutning av fisk / 
harpoon-like arrow used for spearing fish' (se 
ill.; ÖDB I 62 f.). Jfr ljusterbåge. 

ljuster-krammel n. Id kg'östärkrqmmbäk Våmh. 
(Bon.) =ljusterkarl. 

ljuster-panna f.IVa kjfesstep.Inn Älvd. ljö`stär-
panna öMor.= ljusterkarl (se ill.; ÖDB I 64f.). 

ljus-tina f.IVa f5s8tina Mal. 'stor och vid smör-
kärna, anv. vid ljusstöpning / large, wide 
butterchurn used when dipping canclles'. Syn.: 
ljusholk. 

ljustra sv.v.l. k j fiester Älvd. zry6stär 1t astär 
Våmh. kjö`stär vMor. Soll. ljö`stra öMor. Ors. 
Ore ljö`stär vVe. ju`s(s)tra Rättv. Bju. Dju. 
ju`sstra Leks. ji`sstra Nås jy`sstra Jä. ly`sstra 
Äpp. jö`sstra Mal. ÖVd. •-js`sstra Tra. 1. 
'fånga (fisk) med ljuster / spear fish' (SAOB 
ljustra'; ÖDB I 63 ff.) allm. jy'astär fi'ssk 
jy`sstekr ät fi'ssk Jä. <fiska med ljuster'. 2. 
(bilc1.1.:) 'lysa; blänka (med ngt); leta (efter ngt), 
snoka / light; flash; pry'; wen(d) go du å ljö`strär 
ettär vVe. 'vad går du och snokar efter?'; ukän e 
dåln å kjö`strär då Soll. 'vem är där och lyser 
med ljus då?'; an stög fra`mma-ve"-mmä å jö`sstär 
mä kni'vam Mal. 'han stod framför mig och 
svängde med kniven, så att den blänkte'. — 
Särsk. förb. (s ö nde r:) jö`sste-gonnd se Li. 'sticka 
sig på en hop eggverktyg'. 

ljus-tång f. I b kg` /38t4uvg Våmh. kjö`ståvvg nvMor. 
'ljussax' (ÖDB III 308). Syn.: ljussax. 

ljus-ämne n. Id kjfessemmen Älvd. rd'sämnane Li. 
'ved, lämplig till lysved / wood, suitable for 
torches or fire'. Jfr lj ust er k arl m. fl. 

ljus-äska f.IVa jö`sässtjaLi. 'svepask, avs. för för-
varing av talgljus / turned box, used for keeping 
tallow-cancllesin'.Jfrljuslåda. Syn.:ljusäske. 

ljus-äske n.III ljössesstjä Ors. = föreg. (se 
ljut adj. I Zr fast 	t Älvd. 	Våmh. kjöt vMor. 
Soll. ljöt öMor. vVe. Ors. Ore fåt Rättv. jöt 
ÖVd.; obef. Leks. Jä. Mal. (Burträsk ljut; 
Rietz Torp lj ot; Fr. lj 6 tr). 1. 'ful / ugly' OvSi. 
ÖVd. kjfest im ö`get Älvd. 'ful i ansiktet'; i 
alajleu ljö`tu we'dri Ors. 'i sådant fult väder'; 
jö't s ste'gg Tra. <mycket ful (eg. ljut och stygg)'; 
kjfestö Älvd. 'sämre hö' (Liv. Älvd., s. 14). 
Syn.: ful, bet. 1 a; okarsk, bet. 3; stygg. 2. 
'osnygg, ostädad, ohyfsad / untidy, unkenapt, 
rude' OvSi. Rättv. å gti'nn, evä kg' at du sir-a'ut 
Våmh. `oj, så ostädad du ser ut!'; ljöt i mu'nn 
Ore ga i tjeftåm Rättv. 'som för ett ostädat 
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tal'; an e så jå't, dända Werv, Rättv. 'han är så 
ohyfsad, den där mannen'. 3. 'moraliskt ond, 
elak, som ställer till obehag / morally wicked, 
nasty' OvSi. du i so ITP2'8t o Zri'eö so ig ed int 
nytta sj4' i gctinton 	stennd rirsgårå Älvd. 
`du är så motbjudande och elak, så jag skulle 
inte vilja se dig gm sju söndriga gärdsgårdar'; u 
/jö't an å' öMor. 'så oförskämd han är!'; dem wa 
ljöster w'-num öOrs. `de voro elaka mot honom'; 
tö'ksksllv ljö`ta Ore <din f-e dumbom (eg. tok-
skallen fula)!'; Irjöstkölrivg vMor. 'kvinna, som 
ställer till osämja och bråk'; Ynkan Ors. 
'moraliskt dålig man'. 4. 'energisk i det, som 
man har för sig / energetic, zealous' Rättv. 
get tå jrtå (cer(r)beta) 'som äter (arbetar) duk-
tigt'; ä va jå'tt Wc snfega 'så intensivt det snöar!'. 
Syn.: se djärv, bet. 3, in. fl. 5. (ss. förra 
ssgsled allm. förstärkande:) 'mycket, ofantligt, 
förskräckligt / very, extremely, terrifically' 
OvSi. naug kweöå 618  Zrja'stsnokkt Älvd. 'nog 
sjunga de bra vackert'; kjfestlitiststär Älvd. 
'ofantligt stor'; Irjö'tkållt vMor. 'förskräckligt 
kallt'; vir Irjöstmöum då vi'r Soll. `vi må då 
väldigt bra, vi'; ljö'tlöd Ore 'mycket elak'. — 
Adv.: 1. 'osnyggt / untidily' Rättv. 8 såg-fet 
så jå'tt dan e dännda glelräm 'det såg så osnyggt 
ut i den där gården'. 2. 'illa, moraliskt el. eko-
nomiskt oförsvarligt / badly, morally or 
economically indefensibly' OvSi. Iri"vå Zrjo'tt Soll. 
'leva ogudaktigt'; an för lrjo'tt mi jenum dre'vvge 
vOrs. 'han betedde sig illa mot en dräng'; du 
få-nt djå'r 8 ljo'tt Ore `du får inte bete dig så 
fult'. 3. 'mycket / much' OvSi. Rättv. ed' rt 

de livat irp'ött åd Våmh. (Bon.) 'det där lät då 
mycket fult, det'; Irjö` täst an cliev Soll. 'så mycket 
han orkar'; ä e jå'tt ma bå'rsr i'är Rättv. 'det 
är gott om bär i år'. 4. (allm. förstärkande; 
jfr ovan, bet. 5:) 'väldigt; alldeles / very; quite' 
OvSi. Rättv. int så lry-'öt mrtji Våmh. 'inte så 
fasligt mycket'; dän,da ljö't låsvvg v'ejen öMor. 
'den där rysligt långa vägen'; e Mr ljo'tt ö'mögli 
vOrs. <det blir alldeles omöjligt'.— Avi.: lry6ta f. 
Våmh. <otrevlig kvinna / unpleasant woman'; 
Zrjfesta adj. oböjl. Älvd. fet Irjirna eick84n ffe8tje6 
'ett fasligt öknämnande (eg. häx ande) av folk/ 
a lot of nieknaming'; getande adv. Rättv. (allm. 
förstärkande / generally amplifying:) o e jå'tande 
fi'n, 'hon är oerhört vacker / she is very beauti-
ful'. Se kiv. ljuta v.; ljutad; ljute. 

ljuta sv.v.l. Irjö't(a) Soll.; pass. irtiretas Älvd. 
'smutsa ned / dirty' Soll. du a blöta di Soll. <du 
har smutsat ned dig'. Jfr pres. part. under 
ljut adj., avl., ss. allm. förstärkande. — Pass.: 

'bliva elakartat (om sår etc.) / become malig-
nant (of wound)' Älvd. 2. 'bliva onda tider, 
stunda ofärd / become bad (of times), approach 
(of misfortune)'; e stjenär up4 wrifirgm, e få 
kjfestas Älvd. 'det brinner uppe på vårdkasberget 
(eg. vitturn); det stundar ofärd'. 

ljutad adj. I Irjö`tadv vMor. Soll.; best. irjä‘stade 
Älvd. Zrjö`tade Soll. 1. 'svår, besvärlig (om 
person) / difficult, troublesome (about person)' 
vMor. Soll. dä"mmda e då so IrKtadär så Soll. 
`de där (pojkarna) äro då så otäcka så'. 2. 
(best.:) <förbaskade / damned' Älvd. Soll. i 
Jete 64 int .1ndå ITKestaae g4`mmgos8.n Älvd. 
'jag kan då inte med den där förbaskade gamla 
ungkarlen'; dämmda 1rjö`tade u'vvgär Soll. `de 
där förbaskade ungarna!'. — Adv.: k jfesta& 
Älvd. irjö`tat svMor. (allm. förstärkande / 
generally amplifying:) 4n i so lp7e8tahe jeinråk så 
Älvd. 'han är så förbannat arg så'; o add ed 
Irjö`tat brå' vMor. 'hon hade det förbaskat bra'. 

ljute m.IIIa lrjfk'8te ,-44öte Älvd. kg ö̀tä Våmh. 
Irjötä vMor. /jöstä Ore; best. /jöstn öMor. vVe. 
Ors. Irjö'tv,,-,1rjö'tan Soll. jö'tv Rättv. Li. 1. 
'moraliskt ond individ; busaktig person, bråk-
makare / morally wicked person; troublemaker' 
OvSi. kjie8t4ns irjfene öÄlvd. 'djävla kanaljer; 
jen ri`kktin Zrjö'tä vMor. 'en riktig vildbasare'; 
li"vå linan öMor. `gå bärsärkagång'; donnda 
dri"t1rjötv, a Irakkt si i vå'jen Soll. `den där ka-
naljen har ställt sig i vägen (med sitt lass)'; 
knivgljötv vOrs. klen elaka käringen'. Syn.: 
ljuting, bet. 2; ljut-skalle, -skorv, bet. 3. 

(best.:) 'djävulen / the devil' (SAOB FM° t e n, 
Lj o ten) allm. 4n a fg" niå a kji2`8t4m Älvd. <han 
har kommit till helvetet (eg. farit ned till djä-
vulen)'; Irg`ötenäs ö`ga Våmh. Irjö'ta,mås ösga 
nvMor. 'hudförhårdnad, lerknul, på hästens 
ben (eg. djävulens öga; jfr ondmansögonen)'; 
dra vå'tv, a ljö`tam öMor. dra vå'tv, a lrjek`tam Soll. 
`gå baklänges (eg. draga vatten åt djävulen)'; 
du wajk essstskön a ljö`tam ds du lispsr a fö'tji 
vOrs. `du viker (till) hästskon åt djävulen, då 
du gör grimaser åt folk'; an swö'r si unciar linan 
vOrs. 'han begår mened'; då' a fsl vii`r äjn gå'IT 
817'L jö'tv a gå' j-dai Li. 'det där har då varit en 

gård, som djävulen har hållit till (eg. har gått) 
i'. Jfr efterfot. Syn.: ljutkarl, bet. 2; 
ljuting, bet. 3; se f. ö. böse, bet. 2; fan, bet. 
a; knävel, bet. 1 a, m. fl. 3. 'elakhet; groll, 
osämja / malice; quarrelling' Våmh. Mor. ä a fel 
ienrti nen IV tä map dem Våmh. (Bon.) 'det 
har väl uppstått ngt groll mellan dem'; an e så 
full i Irjö'tå vMor. 'han är så full av elakhet'. 
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