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	 ljutväders-fågel 

ljut-fågel m.Id ItY ötfägtdr Våmh. (Bon.) kjö't-
!käk vMor. Soll. ljö'tfugek Ors. 1. `rovfågel / 
bird of prey' Son. 2. `illmarig person, spefågel, 
lymmel / mulning person, wag, rascal' allm. 

ljut-havre m.IIIb kjfestage'r Älvd. kgsöta,gär 
Våmh. kjöstagäir vMor. kö'thagsr öVe. ljö'tågsr 
öOrs. <flyghavre, Avena fatua'. Syn.: se klen-
havre. — Ssg: kö'thagur-keisste f. Ve. `drottning 
Kristina, som troddes ha infört flyghavren i 
Dalarne / Queen Kristina, who was thought to 
have introduced this type of oats to Dalarna'. 

ljuthet f.Ia kjirstiet Älvd. irg`ötiet Våmh. /jotö't 
öMor. ljö'tåt Ors. 1. `motbjudande ämne, otäck-
het / unpleasant substance, nastiness' (t. ex. 
illaluktande gyttja) Älvd. Våmh. Ors. 2. 
'elakhet; ngt obehagligt el. tråkigt / wickedness; 
sthg unpleasant or nasty' allm. nit' ar i km-/' 
noga Irg`6tiet Våmh. (Bon.) 'nu har jag råkat ut 
för ngt obehagligt'; 4n, steller-ti'l bara ljö'tati 
öOrs. 'han ställer till bara elakheter'; ä i nogg 
ä"ms/tgöti't Våmh. (Bon.) 'det är en elakhet, 
som kommer sig av avundsjuka'. 

ljut-hår n.Ia kja`står Älvd. 'ögonhår, som växt 
in mot ögat / eyelash which has grown inwards'; 
fku`kk kja'stårQ 'plocka bort inväxta ögonhår'. 
Syn.: stygghår. 

ljuting m.Ib Zrja`utinng Älvd. kyätigg Våmh. 
kjö`tiyg vMor. Soll. /frYtivg öMor. Ors. Ore. 1. 
`ful person; fuling / ugly person; rotter' Älvd. 
Ors. öMor. Syn.: 1 j utkarl, bet. 1. 2. 'moraliskt 
ond individ; busaktig person, bråkmakare / 
morally wicked person; troublemaker' allm. 
Syn.: ljute, bet. 1; ljutskalle; spöke, bet. 2. 
8. = ljute, bet. 2, vMor. 

ljut-kardla sv.v.l. kjö'tkäla Soll. 'karda med 
grovkardor / card with coarse carding-comb'. 
Syn.: se grypall, bet. 2; harka", bet. 4, m. fl. 

ljut-karl m.Ia best. kY 6tkalk Våmh. (Bon.) 
Ors. ljö'tkalln,, Ore; pl. kja'atkaller 

Älvd. 1. 'ful karl; fuling' Våmh. (Bon.). Syn.: 
1 j uting, bet. 1. 2. (best.:) 'djävulen / the 
devil' Ors. Syn.: se annan, bet. 6; böse, bet. 
2, m. fl. 3. (pl.:) 'åkertistel, Cirsiurn arvense' 
Älvd. Jfr stingsel; sting(sel)karl m. fl. 

ljut-knekt m.Ia Irg`ötknikkt Våmh. (Bon.) <bödel, 
skarprättare / executioner'. 

ljut-koppor f.IVa pl. 	'tkuppur Våmh. 1. 
'hudutslag av smittkoppor el. vaccinering / skin 
eruption from smallpox or vaccination'. Syn.: 
se brännkoppor, bet. 1. 2. 'smittkoppor / 
smallpox'. Syn.: se brännkoppor, bet. 2. 

ljut-kött n. II ljösttj5t öMor. 'sämre (körtelartat) 
kött, som vid slakt skars ut vid kotlettraden 
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på svin / inferior-quality meat which is cut 
away from the row of cutlets of pork'. Jfr 
styggkött. 

ljut-lukta sv.v.l. kjfestkukkta Älvd. 'lukta illa / 
smell bad'; so i llipp kei-4' ur e kja`stkukkter <så 
att jag slipper känna, hur illa det luktar'. 

ljutmans-piska f.IVa Kistria4n8pi881c Älvd. `slåt-
terfibla, Hypochaeris maculata'. 

ljutna sv.v.l. (endast i förb. med ur:) kjötn-yr 
vMor. Soll. 	öMor. vVe. 'gå på tok, gå 
galet; gå alldeles för långt / go wrong'; nft 
kjötnär e g'r a`lklekes vMor. 'nu bär det alldeles 
bort från all reson'; å kjötnät då a'Ir g'r ur ä 
rä'vvn,ät dö"da nå'ti Soll. 'det var då alldeles på 
tok, hur det regnade den där natten'. 

ljut-sidan f.IVa best. k j ö'tsäjdo Soll. 'den sämsta 
sidan (om beteende etc.) / the worst side (about 
behaviour)'; um ådd sku ka"kkt-a kjöstsäjdo 
ö då '(tänk,) om jag också skulle göra mitt 
sämsta möjliga!'. 

ljut-sjuka f.IVa kgsötsgöka vÄlvd. 'spetälska / 
leprosy'. 

ljut-skalle m. Illa ljö'tskåll vMor. 'moraliskt 
ond individ; busaktig person, bråkmakare / 
morally wicked person; troublemaker'. Syn.: 
ljute, bet. 1; ljuting, bet. 2. 

ljutskas (1) sv.v.l. pass. ju'sskas Leks. (jfr ? ljut, 
bet. 3) 'ondgöra sig; klandra / be angry about; 
blame'; jussskas på nsnn 'direkt klandra ngn'; 
ju`sskas -gt,sr nann 'klandra ngn inför andra'. 

ljut-skorv m.Ia 141)tsk'åsrry Våmh. kjöstskårry 
Soll. 1. 'elakartad skorv / intractable setirvy' 
allm. 2. (skämt.:) 'pärlband, buret av brud-
tärna / pearl necklace worn by bridesmaid' 
Soll. 3. 'ondsint människa / ill-natured person' 
Våmh. Syn.: se ljute, bet. 1. 

ljut-to n.V Yösttö öMor. 'blånor av sämsta sort / 
tow of inferior quality'. Jfr fin-, mellan-to. 
Syn.: se grovblå,n. 

ljut-vrån f.VIIa best. ktrcTni Våmh. 'det vä-
derstreck, från vilket regn brukar komma / the 
direction from which ram n usually comes'. Syn.: 
ljutväderskanten; regn-, vattu-vrån. 

ljut-väder n. Id Zrjöstvedtiir Soll. ljö`twedsr Ors.; 
best. /dfietweåred Älvd. ljö'tvådrå, öMor. 
wadrå vSoll. 'fult väder, oväder / bad weather, 
storm'; ä bi kjirtwadrä vSoll. <det blir fult väder'. 

ljutväders-fågel m.Id ljnwädärsfugel öOrs. 'dom-
herre, Pyrrhula pyrrhula; ansågs båda dåligt 
väder / bullfinch, considered an omen of bad 
weather'. Jfr illvädersfågel; ljutväders-
spinka. 
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ljutväders-kanten m. Ta best. kjö`tvedärskanntr, 
Soll. ljutvr ån. 

ljutväders-spinke m. Illa kjö`tvedtisspikk Soll. 
'fågel, som uppträdde i flock och som ansågs 
spå dåligt väder / bird which kept in a group 
and was considered an omen of bad weather'. 
Jfr illväders-, ljutväders-fågel. Syn.: 
urvädersspinke. 

ljut-örn m.Ia ljöstiir öMor. (jfr örn) 'slaghök / 
(chicken-)hawk'. Syn.: s p änn ar e"; spänn - 
hök, bet. 1, -örn. 

ljut-öronen f.IVa pl. best. ljö'tårur öMor. 'hjärt-
öronen, auriculae cordis'. Syn.: godman-, 
ondmans-, vill-öronen. 

ljuvlig adj. I iftsvlren öVe. Jä. Kevlin Leks. Bju. 
'behaglig / pleasant' (SAOB 2); ä ss va'rrmt å 
jfivli C:7,ns jan ss Leks. 'det är så varmt och 
behagligt här inne (så)'. — Adv.: ja`vke öVe. Jä. 
1. 'behagligt /pleasantly' allm. 2. `milt (om tal) / 
softly (about speech)' Ve. 

lo f. VII —Ta —n. kfts (best. kft'anQ) f. Älvd. -ii f. 
4'1286 n. Våmh. kö n. vMor. /ö n. öMor. vVe. Ors. 
Oro Mal. kön kö' n(a) f. Soll. /ö f. Rättv. Bju. 
Mock. Nås Jä. ÖVd. (best. lö'a Bju. Nås /ö`ti 
Tra.) -/ö f. Leks. lä f. n. Äpp. 1. 'lodjur, 
Lynx lynx' (SAOB lo') allm. Jfr katt-, räv-, 
varg-. Syn.: göpai; lokatt. 2. 'hona av 
rovdjur / female animal of prey' Soll. Jfr hona; 
björn-, katt-, varg-. 3. (senare ssgsled:) `in-
divid, som lättjefullt vistas inne i stugan / indi-
vidual which idles away its time indoors' 
Våmh. Leks. sta`bblrfts Våmh. sta`bblö Leks. 
'katt, som brukade ligga på huggkubben i stu-
gan'. Jfr spis-. — Ssg: lö`djår n. Li. 'lodjur, 
Lynx lynx'. 

lo n. V — Ia —II iti184 Älvd. bred Våmh. (Bon.) 
köd vMor. Soll. (best. dat. ko"di vMor. kö'no 
Soll.) lä öMor. Ors. Oro Jä. Mal. ÖVd. löd vVe. 
<ludd / fluff' (t. ex. på tyg; avfall, som uppstod 
vid spånad el. vävnad; ÖDB III 282; SAOB 
lo"); kket`kft86 Älvd. 'ludd på kläder'; 4.4`jkf,cvd 
Våmh. (Bon.) linneskav'; spi`nnlä Jä. <avfall 
vid spånad'. Jfr skur-, t y r-, v ä v-. Jfr låd. 
Syn.: ludd'; Inge; sludd. — Av!.: kiinas 
v. pass. Älvd. 'bliva luddig / become fluffy' 
(t. ex. om  väv). 

loa (?) sv.v.l. lösa Bju. <sloka / droop'. Syn.: 
sloka, bet. 1. — Av/.: lösa f. Bju. 1. lat el. slö 
person / lazy or indolent person'. 2. 'vårdslös 
person / careless person'. 8. 'vårdslöst hanterad 
sak / earelessly treated object'. 

lock sbst. oböjl. (endast i förb. med pock; SAOB 
lock" 1:) minn lu'kk än pu'kk vVe. ma lo'kk äl 

po'kk Rättv. mä lå'kk älär på'kk Bju. må ls'kk 
än ps'kk Mal. `med lock el. pock / by coaxing'; 
me ls'kk a ps'kk Nås mä ls'kk s ps'kk Jä. 'med 
lock och pock'. 

lock m.Ib lrokk (fon. kok) Våmh. -lukk öMor. 
-lskk Oro la/ck Ga. Jä. Mal. Li. 1. 'slinga av ull 
el. hår / curl of wool or hair' (SAOB lock' 1-2) 
Ga. Vd. Jfr liv-. 2. 'knippa av 8-10 hårstrån, 
sammanhållen vid knyppling i hårarbete / bunch 
of 8-10 hairs, used in making hair-lace' (ÖDB 
II 299; jfr SAOB lock' 2 b) Våmh. 3. (senare 
ssgsled:) 'hårinlägg / hair insertion.' öMor. Oro; 
se hår-. 

lock n. II kf& Älvd. Våmh. vMor. Soll. iftk 
öMor. Oro kfaj —Kaj Ve. /221c ,,, /i2tj Ors. låk 
Rättv. Dju. Ga. Nås—Mal. ltd c lskk Leks. 
Flo. lukk Bju. Ål låk ',dök ÖVd. (böjn., se LD 
II 197). 1. 'fastsatt anordning, avs. att tillsluta 
en uppåt riktad öppning / lid' (ÖDB III 374, 
513; SAOB lock") allm. h,åld-fa'sst lft'tj vVe. 
<hålla fast locket'; lä'gg 	övär tjtala Dju. 
`lägg locket över brunnen!'; turktiriik Älvd. 'trä-
lock'; spgelokftk Våmh. 'lock av spjälkar'; grö`p-
Kaj vVe. <lucka till källare under golvet'; lcå`k-
groplatj vVe. <lock över kålkällare'; fi`kkliaj Ors. 
'ficklock'. Jfr brunns-, butt-, käll-, skjut-, 
skvalk-, sprund-, vattu-, äsk-. 2. `byx-
lucka / trouser-flap' Våmh. (Bon.). Jfr brack-, 
brok-, byx-. Syn.: lucka, bet. 4. 3. (skämts.:) 
'lugg, kalufs / fringe, forelock' Ore; si' undär 
liac 'titta under lugg'. Syn.: lugg", bet. 1; 
lurv, bet. 1; lus m., bet. 1; luv", bet. 1; tofs 
m.; torv, bet. 2. — Ssgr: kirkbråää n. Våmh. 
'till lock avs. el. anv. bräde / board intended for 
or med as a lid' (ÖDB II 153); ls`lckbutt m. Flo. 
'laggkärl med lock / cask with lid'; liakåreld 
n. Oro 'kärl med lock / container with lid'. 

locka sv.v.l. klacka Älvd. Våmh. vMor. ks`kk 
vSoll. lù kka, vVe. Ors. Oro lo'Icka Rättv. Mekka 
Leks. Ål 1W/eka Bju. Ga. ,—ls`kka Mock. ls`kka 
Flo.—Tra. `gm joddlande och namns nämnande 
förmå djur att närma sig el. följa med, särsk. vid 
vallning av kreatur / call animal by yodelling' 
(jfr SAOB locka" 1-2); lu`kk lefertär Oro 'locka 
på korna'; lo`lck svi'när Rättv. 'locka på svinen'; 
du få '<ficka du Rättv. `du får locka (på korna), 
du'; (äv. bik11.:) ktelck må'jsär Älvd. `gå med 
skoremmarna släpande (eg. locka möss)'. Jfr 
hoj al, bet. 2, m. fl. — Pass.: leackäs mä ko'nnan 
Ål `locka på korna'; (i särsk. förb.:) lokkas-få'r 
bä'nom Rättv. <söka övertala barnen'; jä ska 
lokkas-gr o Rättv. `jag skall söka övertala 
henne'; kukkas-wi'd Älvd. kukkas-wi'd Våmh. 
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(Bon.) kukkas-wi' vMor. Wicks-vg Mal. <lirka 
med'; i lukkest-w" 4n öOrs. `jag lirkade med 
(sökte övertala) honom'. — Särsk. förb. (av:) 
lokk- -je kfenär Rättv. (Bo.) <locka i väg korna'; 
(b o r t:) bu'rrtlukkadn, Ors. 'bortlockad'; ( i :) 
ku`kk-1 di nå si'nndstraff vSoll. <slå i dig en grov 
lögn (gg. synd(a)straff)'; (stad:) lokk-stä,' 

Rättv. 'locka i väg korna'; Wc/ck-stå' 
få'ran Leks. `locka i väg fåren'; (till:) dem`ra 

Li. `de andra förmådde honom gm 
övertalning att göra det'; (åter:) lukk-a'tt u'llä 
vVe. 'locka ullen att växa ut på nytt' (genom 
att låta en ulltott sitta kvar på fåret efter klipp-
ningen). 

lock-ask ni.Ib Zru"kassk vMor. lä`kassk Jä. 'svep-
ask med lock / turned box with lid' (se ill.; 
ÖDB II 146). 

lock-band n.Ia lu'lekbannd Mal. (jfr lock m.) 
'smalt, svart ylleband, medelst vilket kvinnorna 
fäste de upplindade hårlänkarna vid det övriga 
håret / narrow black woollen band with whieh 
wonien fastened wound strands of hair to the 
rest of their hair' (ÖDB IV 237). 

lock-bete n. III ku`kkbletä Våmh. (Bon.) 'åtel / 
bait' (SAOB lockbeten; ÖDB I 38). Jfr agn n. 
Syn.: bet"; beten; luder, bet. 1; åtel. 

lock-bytta f.IVa Zrirbytt Älvd. kirkbytta Våmh. 
Itu` k(k)bytta vMor. tu' kkbitta lukbi' tta öMor. 
lriekkbitta öVe. Iru"kbytt Soll. linbitta Rättv. 
lu`kkbytta Leks. Ål lu`kkbytta Bju. Flo. Jä. 
bitta Dju. lu`kkbitta Nås lu`kkbötta ,--,lEt`kbötta 
Mal. la`kbetta ÖVd. `(laggad) bytta med lock / 
(cask or) tub with lid'. 

lockbytt-knapp m. Ta kirbyttknapp ktekkbytt- 
knapp Älvd. 'pinne, varmed byttlock fästes / 
peg-fastener of tub with lid'. Syn.: byttlock-
knapp; byttpinne; lockbyttpinne, bet. 1; 
lockpinne. 

lockbytt-pinne m. III a kli` (k)kbyttpinn vMor. 1. 
=föreg. 2. 'besvärligt barn / annoying child'. 

lock-bälg m. lo lrirkbög Älvd. `skinnsäck med lock 
av skinn / leather bag with leather lid' (se 
Jfr strupbälg. 

locke m. IV — oböjl., se lo k e. 
lockig adj. I lu`kku Ga. (SAOB) <lurvig, upprug-
gad / shaggy' (t. ex. om  ullgarnsväv). Jfr lud-
dig, bet. 3; lurvig, bet. 3. 

lock-korg m.Ib Zru`kkorrg Våmh. läskkurrg Dju. 
Jä. lu`kkurrg Mat 'korg med lock / basket with 
lid' (se ill.; ÖDB II 163). 

lock-kucka (?) sv.v.l. ku`kkukka Våmh. (Bon.) 
'springa ut, simulerande naturbehov / run out, 

pretencling one wants to relieve oneself' (om barn 
i hem el. skola). 

lock-löp m. Ta lu"klEip Ors. 'svepask med lock' (se 
ill.). Syn.: lockask. 

lock-pinne m.IIIa lirkpinnu Rättv. (Bo.) =lock-
byttknapp. 

lockra sv .v.1. lfekra Ore 	Rättv. (Bo.) (jfr ? 
Torp lukra; DO logre) `tala inställsamt, söka 
övertyga / talk persuasively'; hfer e lfekred mä-
-nom Ore `hur jag resonerade med honom'. 

lock-tapp m.Ia lusicktapp vVe. 'liten lock, som 
lämnades kvar, då ett får klipptes / small eurl 
left when sheep was sheared'. Syn.: livlo ck, 
bet. 1; liv-, lock-tjäst; lyckostrå. 

lock-tjäst m. Ta ltekktjässt vVe. =föreg. 
lock-tuta f.IVa lru'pptaut Älvd. lfektaft Ors. (om 
k >p se LD II 43) 'korg med lock att bära på 
ryggen/ carrybasket with lid' (se ill.). Jfr b as t-
kont; bärkon.t (e) m.fl. 

lod f. Ta Iröd öVe. löd vVe. lä Ga.—Tra. (best. lö'a 
Mock. Nås lö'da Jä. lö`a Li. 	Tra.). 1. 'hög 
av i lada till förvaring upplagd otröskad säd el. 
av hö / pile of unthreshed grain or of hay stored 
in barn' (SAOB lod" 1; ÖDB I 435) allm. a du 
fe`vv nå star kö'd öVe. <har du fått (ngt) stort 
förråd av säd?'; e störa sä'sslö Mock. 'ett stort 
sädesförråd'; lägg lä' Ga. lägg i lö' Jä. 'lägga upp 
otröskad säd till förvaring'; uppi lö'dn vVe. upp 
i lö`92,, Tra. 'uppe på högen av sädeskärvar'; 
ha"gärlöd vVe. hä'gärlö Flo. hä'värkö Jä. ha`v-
väälö Mal. `hög av i lada inlagd otröskad havre'; 
kveennlöd, rfeglöd vVe. 'hög av i lada inlagd 
otröskad korn el. råg'; hb'lö Jä. 'större kvantitet 
av i lada upplagt hö'; blrEenndsälö Mal. 'hög av i 
lada inlagd, otröskad blandsäd'. Jfr kagg, bet. 
2; stöt'', bet. 1. Syn.: golv, bet. 3; ladugolv, 
bet. 2. 2. `underlag av till tröskning utbredd 
säd / layer of eorn spread on the floor for thresh-
ing' (jfr ÖDB I 448 f.) öVe. Nås Li. 3. 'utrymme 
i trösklada, avs. för förvaring av otröskad säd / 
space in barn, where unthreshed grain was stored' 
Ga. Jä. Wss/5 Ga. 'mindre sädesförvaringsut-
rymme i lada (bet. 1)'; stö'rlö Ga. 'större sädes-
förvaringsutrymme i lada (bet. 1)'. Syn.: se 
golv, bet. 2; kornlada, bet. 2, m. fl. 

lod n.Ia kick) Älvd. lrft86 	Våmh. tröö 
vMor. /r5 (best. pl. kö'di) vSoll. Iröd (best. pl. 
kö'ni) Soll. lä Ors. Ore NeSi. Vd. (best. sg. dat. 
lö'nå Rättv.; obest. pl. lör Leks. Nås; best. pl. 
lö'när Rättv. löina Dju. lö'nar Nås). 1. 'stöpt 
kula för gevär / 'Dunet for gun' (SAOB lodiv 2) 
allm. 2. 'stycke metall av viss vikt, anv. 
vid vägning / weight' (SAOB lodiv 3) Våmh. 
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Rättv. Jä. ja a-nnt nö'g lönar Rättv. <jag har 
inte tillräckligt med viktlod'. 3. 'platt järn-
stycke, som placerades i strykjärn / flat piece of 
iron placed in flat-iron' (SAOB lod' 5) allm. 
atri'klö Rättv. strYklö Leks. strrildändö Äpp. 
`dets.'. 4. '1/32  skålpund / 1/32  pound' (SAOB 
lo div  6) allm. 5. 'tyngd i nedre änden av snöre 
el. sträng / weight at end of string or wire' 
(SAOB lo div  9) allm. Jfr bly-, drag-, finger-, 
klo ek-, lill-. 6. `vid murning och timring anv. 
sänklod / plurnmet used in bricklaying and 
timbering' (SAOB lod iv  10) allm. kfkså a trit"tiö 
a öi Våmh. 'lodet har lutat för dig' (sades, om 
person byggt hus med lutande väggar). 

loda' sv.v.l. Zra'söa Älvd. lerda vVe. lö`da Rättv. 
Jä. lö`a Leks. töa Bju. Mal. Li. 1. 'använda 
lod för att bringa (ngt) i lodrätt läge / use 
plummet to bring into vertical position' (SAOB 
loda' 2) allm. dam lö'a ma dreggatstrännjan 
Leks. <de lodade med dregelslimsan' (skämts. 
om  dem, som ej använde lodbräde). 2. <jämna 
(en stock) för att den skulle ligga stadigt på 
dynan vid sågningen / make (log) even so that 
it lay firmly on dynan while it was being sawn' 
Li. 15' sts'ajin 'jämna stocken'. — Särsk. förb. 
(upp:) lö-u'pp dd`rär vOrs. 'medelst lod be-
stämma dörröppningens utformning'; (åter:) 
lö-a'tt ba'tv, Mal. 'gm lodning uppmäta djupet 
ned till bottnen'. 

loda" sv.v.l. lra'sba Älvd. Våmh. 	vMor. 
(jfr? SAOB loda"). 1. <traska, luffa / tramp' 
allm. 2. 'smyga lurande, gå och speja / lurk, 
spy out' Våmh. 

lod-aln f. J a tö' aln Ors. (jfr lod n., bet. 6) 'för kon-
troll av föremåls vertikala läge anv. redskap / 
implement used to check vertical position of 
object' (se ill.). Jfr lodbräde. 

lodare m.IIIc kirsder Älvd. ödar vMor. lö`där 
vVe. Mal. 'landstrykare, luffare / tramp, vaga-
bond' (SAOB). 

lod-balk m.Ib lö'bakk Ga. Jä. (jfr lod f., bet. 3) 
'balk i trösklada mellan logen och förvaringsut-
rymmet / partition in threshing-barn between 
threshing-floor and storage space'. Jfr fj öl, 
bet. 6; låg-, lår-fjöl. Syn.: logbalk. 

lod-besman n.Ia Ira'sabism4lr Älvd. nVåmh. 
Zra'sdbUnio/r Våmh. (Bon.) kö`dbismålr vMor. 
lö`bismöl vOrs. lö'basman Rättv. lö'beasman Bju. 

Dju. Nås Jä. Mal. lö`bgaman Tra. (jfr lod n., 
bet. 4) 'besman, som angav vikten i lod / balance, 
denoting measurement of weight in lod' (se ill.); 
vi va"gom på l'ö'busmani Rättv. 'vi väga (det) på 
lodbesmanet'. Jfr markbesman. 

lod-bräde n.III Ia •••••LIVa kiks8(6)bretå n.I Älvd. 
lö'bråd vVe. ko"dbråd Soll. lö'clbråcla f. 
n. Ors. lö'brådä n.III Oro Leks. linrcitt Ål lö'britä 
Ga. lö'brd n.I Flo. Mal. lö'brådit n.III Jä. lö'brae 
öVd. (jfr lod n., bet. 6) `för kontroll av föremåls 
horisontala eller vertikala läge anv. redskap, 
lodskiva / implement used to check horizontal or 
vertical position of Object' (se ill.; ÖDB III 102). 
Jfr lodaln; vattupass. 

lod-bössa f.IVa Zra`8(6)bys8 Älvd. lobi'saa öMor. 
kö'bessa öVe. lö'byasa Bju. lö'bössa Jä. Äpp. 
lö'böfga Mal. lö`bema Li. (jfr lod n., bet. 1) 'fin-
kalibrigt framladdningsgevär för blykulor / 
small-bore gun for lead bullets' (SAOB). Jfr 
kulbössa. 

lod-forma f.IVa lo"farrma vOrs. löVarrma Ore 
lö` furrma Li. 'form, i vilken kulor till lodbössa 
stöptes / mould for bullets' (SAOB under lod-
form). Jfr kul-form, -forma. 

lod-järn n.Ia tö' jårn, Jä. (jfr lod n., bet. 3) 'stryk-
järn, som värmdes upp medelst ett glödgat, 
platt järnstycke / flat-iron which was heated 
by means of red-hot flat piece of iron'. 

lod-kanna f.IVa löskanna Mal. (jfr lod f., bet. 1) 
<brännvin, givet som traktering åt de arbetande 
efter slutförd ladning av säd / clistilled liquor 
given to workers after they had brought grain 
into barn'. 

lod-kapp m.Ia kft`8(6)kapp Älvd. Våmh. (jfr lod 
n., bet. 2) `uppsättning av mindre vikter, forma-
de så, att de passade in i varandra / number of 
small weights which fitted into each other' (se 

lod-klocka f.IVa Irit'völtirukka Våmh. löVdrokka 
Rättv. 16'kt-s1cka Jä. (jfr lod n., bet. 5) 'klocka 
försedd med lod, »moraklocka* / clock with 
weight'. 

lod-lass n.Ia 	Jä. lö'lasa Äpp. Mal. lö`laas 
ÖVd. (jfr lo d f., bet. 1) 'lass av sädeskärvar, upp-
lagda för inkörning och ladning / bad of sheaves 
ready to be transported to barn' (ÖDB I 432). 

lod-panna f.IVa 1r7`e(å)p4nn Älvd. lö`panna Tra. 
(jfr lod n., bet. 1) <järnpanna, anv. vid smält-
ning av bly / iron pan used in fusing lead'. Jfr 
lodsked. 

lod-sked f.Ia itic`8(6)stfie6 Älvd. 'slev av järn, i 
vilken bly el. tenn smältes / iron ladle in which 
lead or tin was fused' (se ill.). Jfr lodpanna. 

lod-snöre n.III lö`snErä Ors. la'snörtt Jä. (jfr lod 
n., bet. 5) <fritt hängande snöre med vidfäst 
tyngd / plumb -line' (SAOB). Syn.: lodtross. 

lod-sten m.Ia lö'atån Äpp. (jfr lod f., bet. 1) 'sten 
anv. som central riktpunkt vid ladning av 
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säd / stone used as central point for loading 
grain in barn'. 

lod-tak n.Ic lö'tä.k Flo. (jfr lod f., bet. 1) 'skjul-
liknande lada, uppförd på svedjefall / shed-like 
barn erected on burn-beaten land' (ÖDB I 346, 
III 99). 

lod-tross m.Ia ko"dtrå'as Soll. (jfr lod n., bet. 5) 
'fritt hängande snöre med vidfäst tyngd' (any. i 
båtlider; ÖDB II 192). Syn.: lodsnöre. 

lod-tång f.Ib kft`stevg Älvd. (jfr lod n., bet. 1) 
<tångliknande gjutform, i vilken gevärskulor 
stöptes / tong-like mould in which 'Dunets were 
made'. Jfr kulform. Syn.: kultång. 

loft sbst. oböjl. (endast om is och i uttr. ligga 
å loft; jfr Aasen Roas loft, bet. 3) e'jszt rigg  å 
'å' //t vMor. ä'jszt Ligg å kelt Soll. `isen ligger ej 
direkt på vattenytan, utan upphöjd över vatt-
net / the ice is raised above surface of water'. 
Syn.: lyft; lyfte. — Av!.: kelt& v. vMor. 
`ligga ett stycke upp från vattenytan (om is) / 
(of ice) lie a little way above surface of water' 
(Blöndal lof ta, bet. 2). 

loft n. Ja koppt ,,,kofft Älvd. kåfft vMor. Soll. låfft 
öMor. vVe. /8//t Ors.—Å1 Ga. Äpp. Mal. ÖVd.; 
obef. Våmh. Jä. 1. `övervåning (vind) i uthus-
byggnad / upper storey (loft) of two-storey out-
house' (jfr SAOB loft' 3 b) allm. kOdukoppt 
nÄlvd. 'övervåning i lada'; terrbåsketfft nyMor. 
'övervåning i härbärge'. Jfr fähus-, renhö-. 
Syn.: se botten, bet. 10; loftskulle; träv 
m. fl. 2. <uthusbyggnad med övervåning el. 
vind, loftsbyggnad / outhouse with upper storey 
or loft' (se ill.; SAOB loft' 3 c; ÖDB III 14, 81; 
Gruddbo 208) allm. Jfr hö-, kläd-, kull-, par-. 
Syn.: loft-bod, -bur; lofte; lofthärbärge, 
bet. 2; löfte, bet. 2. 

loft-bod f.Ia ko'fftbi26 Älvd. keftbild Soll. 'bod 
(magasin) med sängplatsförsedda rum i den 
övre våningen' (se ill.; ÖDB III 14; jfr SAOB). 
Syn.: se loft n., bet. 2. 

loft-bro LVIIa Ireftbrft vMor. Soll. leftbrft 
öMor. 18'fftbrft Ors. Tra. 'svale (svalgång) på 
loftsbyggnad / gallery on outside of upper storey 
of two-storey outhouse'. Syn.: lof tsval e. 

loft-bur n. Ja ko'fftbaur Älvd. loftsbyggnad' (se 
ill.). Syn.: se loft n., bet. 2. 

lofte n. III keefftä vMor. hi`fitä Leks. `(stalls)bygg-
nad i två våningar med inredd övervåning'. Jfr 
loftstall. Syn.: se loft n., bet. 2. 

loft-härbärge n. III ,— I d lreftärrbtir vMor. leefft-
~bär öMor. let`f(f)thar(r)bra Rättv. (Bo.) la'fft- 
härrbrä Äpp.; obef. Jä,. 1. <härbre med stor över-
våning (vind) / raised log-cabin with large upper 

storey' Mor. Äpp. 2. loftsbyggnad' Rättv. 
(Bo.). Syn.: se loft n., bet. 2. 

loft-is m. Ta let'fftäjs öMor. la'fftaja Ors. (jfr loft 
sbst.) 'is, som ej ligger direkt på vattenytan, 
utan ett stycke ovanför denna / ice which lies 
some way above the surface of the water'. 

loft-skulle m. Illa la'fftskull(ä) Ors. `övervåning 
(vind) i loftsbyggnad' (ÖDB III 261). Syn.: se 
botten, bet. 10; loft n., bet. 1, m. fl. 

loft-stall n. la käfftsteill vMor. 'stall med stor över-
våning / stable with large upper storey'. Jfr 
lofte. 

loft-stång f. Ib Wiftstavy Mal. 'ledstång i svalgång 
till loft / handrail of loft gallery'. 

loft-svale m. IV /u7ftsvähr Mal. la'fftsviiki ÖVd. 
'svalgång längs övre våningen av en loftsbygg-
nad' (SAOB). Syn.: loftbro. 

log-balk m.Ib lö`gbakk Jä. (jfr loge) `balk i trösk-
lada mellan logen och förvaringsutrymmet / 
partition in threshing-barn between threshing-
floor and storage space'. Syn.: lodbalk. 

loge m.Va —Illa kft8  Älvd. Våmh. kö`ga vMor. 
15`gä öMor. lö`g(ä) (best. lösgan) vVe. 'ö`g(ä) öVe. 
Soll. 1" 6 ,,,16`et Ors. lö`gä (best. lö`gen) Oro lö`ga 
Rättv. lö'g'a Leks. Ål lö`ga Bju. Dju.—Mal. 1(5`e 
ÖVd. 1. 'utrymme i trösklada, där tröskningen 
försiggick / threshing floor' (jfr SAOB loge' 1) 
allm. åjt (fram) å lö`gam öMor. '(ute ,,,framme) 
på logen'; n 4 iremm Våmh. <(inne) på logen'. 
Jfr ladu-, lill-, trösk-loge. Syn.: se korn-
laduloge. 2. 'utrymme i trösklada, avs. för 
förvaring av otröskad säd / storage space for 
unthreshed grain in threshing barn' öMor. Soll. 
Ore. Jfr stor-, sädes-. Syn.: se golv, bet. 2. 

log-räka f.V tö'grau öMor. 'skovel, any. vid 
skottning av säd / shovel used for shovelling 
grain'. Syn.: ladu-, sädes-räka. 

lojs f.IVa ket`ja Älvd. Våmh. vMor. (jfr 7 SAOB 
loj; fi. loi SvLm. XI: 3, s. 254). 1. lat, otymp-
lig kvinna / lazy, clumsy woman' allm. kOtkåj 
Älvd. ka"tköj nvMor. klets.'. Jfr jäsa, bet. 3; 
kärna; luna; läma, bet. 3, m.fl. 2. `docka, 
förfärdigad av klädestrasor / rag-doll' Våmh. 
kkasutkåja ̀ dets.'. Syn.: klutkarl, bet. 2; slarv-
docka. 

lok m. Ib kftsk Älvd. Våmh. kök vMor. öVe. Soll. 
vVe. Oro Äpp. Mal. ÖVd.; obef. öMor. Ors. 

1. 'mindre, stillastående vattensamling; göl, 
vattenpuss / pool; puddle' (SAOB lok") allm. 
tji`ennkii8k Våmh. (Bon.) 'liten tjärn'; cg`jirök 
nyMor. 'dyig vattenpuss'. Jfr d i k-, dr et-, d y n g-, 
myr-, vattu-. Syn.: flo (e), bet. 1; göl, bet. 3; 
lokal; loke m. III, bet. 1; lök"; löka, bet. 1. 
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'mindre kvantitet vätska! small quantity of 
liquid' Älvd. Våmh. twi', ukin 	mi'tt 4 
bfesröe Älvd. 'fy, en sådan pöl (av utspilld tät-
mjölk) mitt på bordet!'; mgök de fel bifrrga 
kfestjen Q'nn Våmh. (Bon.) 'hon mjölkar då en 
bra skvätt ännu'. Jfr loke m.III, bet. 3. 

loka/  f.IVa lö`ka svLeks. löska Bju. Ga. 'mindre, 
stillastående vattensamling; vattenpuss' (SAOB 
1 o k a/). Syn.: se lok, bet. 1. 

lokall  f.IVa lö`ka Ga. 'bogträ i bogsele / hame' 
(SAOB loka" 2). Syn.: se bogredsträ. 

lokam  f.IVa lö'ka Rättv. Bju. Mock. Flo. 1. 
'växten strätta, Angeliea silvestris / våld 
angelica' Bju. Mock. Flo. Jfr björn-, sprut-. 
Syn.: se björnkumminstrånge. 2. 'hund-
loka, Anthriseus silvestris / wild chervil' (SAOB 
lokalv) Rättv. Jfr björn-, hund-. Syn.: se 
hundkarve. 

lokar m.Ia loghyvel / plane'; se luckur. 
lo-katt m.Ia lö`katt Ga. Jä. lö'katt Mock. 'lodjur, 
Lynx lynx' (SAOB 1). Syn.: g ö p a/: lo f. n., 
bet. 1. 

loke m. Illa lö`kä öMor. lö`ks Rättv. lö`ka nLeks. 
Ål lö`ka Bju. Dju. Ga. Nås Jä. lö'tje lä' tjä Äpp. 
1. 'mindre, stillastående vattensamling; vatten-
puss / pool; puddle of water' allm. ä refev(v)ner 
så lö`lesn stiVr på gii`lräm Rättv. (Bo.) 'det regnar 
så, att det blir en vattensamling på gården': 
dg`löka Ål 'dyig vattenpöl': vasttlöka Dju. Jä. 
'vattenpuss'. Syn.: se lok, bet. 1. 2. 'fördjup-
ning (sänka) i marken, som tidvis är vatten-
fylld / hollow in ground, at times filled with 
water' Leks. 3. (senare ssgsled:) 'mindre kvan-
titet vätska / small quantity of liquid' Leks. 
bkö`dlöka 'blodpöl'. Jfr lok, bet. 2. 

loke m. IV oböji. kirtji Älvd. Våmh. u"tji 
ku"tje vMor. /utji' öMor. lù ttji Mal. (jfr Torp 
löke; Karsten i Folkmålsstud. V, s. 213; Celan-
der i Språkvet. Sällsk. 1907-1909, s. 23). 1. 
'övernaturligt väsen (i eld), som man offrade 
(mjölk)tänder åt / supernatural being (in fire) 
to whom ene saerificed one's (milk)teeth' Mal. 
//4`ttji lu`ttji, dj6'-mmäg e Ig`ntann i stä'llä fö e 
gtelltann loke, loke, giv mig en bentand i stället 
för en guldtand!' (sade barnet, som kastade den 
utdragna mjölktanden i elden). 2. 'personifika-
tion av elden / personification of fire' Mal. 

'solkatt / reflection of sun' Älvd. setj-4' 
kirtji 'rikta en solkatt mot honom'. Syn.: 
sken-, sol-käringen. 4. 'storvuxen, lat karl 
el. pojke, drulle / tall, lazy man or boy, lout' 
OvSi. naug l'r e no ri`kktug kirtjiir e-dä'r Älvd. 
'nog är det ena riktiga drumlar, det där'; a't- 

iUji 	'dots.' 5. 'ett slags spindel med 
långa ben! a kind of spider with long legs' Mal. 
— Ssg: kirtjikall m. Våmh. (Bon.) 'storvuxen, 
lat karl / tall, lazy man'. 

lola sv.v.l. lö‘laMal. ̀ joddlande locka på kreatur/ 
ca,ll eattle by yodelling' (ÖDB I 172). Jfr hoja', 
bet. 2; locka m. fl. 

m.Ia Irr,t8mb Älvd. Zrfem Våmh. /öm öMor. 
vVe. Ore—Mock. Nås Jä. ÖVd. köm vSoll. lrömb 
Soll. löm lrn Ors. /omm Flo. Äpp. Mal. `sim-
fågel av släktet Gavia / diver bird' (SAOB lom/ 
sbst.); du är ?Ja bg'tt .2lajso /48mben 	Älvd. 
`du har då bytt som lonannen nu' (sagt till en, 
som gjort ett dåligt byte). Syn.: lomme. 

m.Ia trr,temb Älvd. kipm Våmh. köm vSoll. 
kömb Son. (jfr loma v.) 'person, som går med 
långsamma och släpande steg / slow, dawdling 
person' (jfr SAOB lem" adj., I o m v.). Syn.: 
lommer; ludd". — Ssg: kemsäsä n. Våmh. 
(Bon.) `senfärdig person / slow person'. 

lomm  m.Ia -lomm Flo. (endast som senare ssgs-
led:) 'tjuvaktig individ / thief'; se d r a g-. 

lomlv  m.Ia lomm Mal. (jfr lomma f.) fickflaska / 
pocket flask'. Syn.: lomflask a. 

lomv  m.Ia /omm Flo. /öm Nås 'högt kast med 
trissa / high throw with trundle'; hiPgkomm Flo. 
'clets.'; lå`glomm Flo. `lågt kast med trissa'. 

loma sv.v.l. 148ma Våmh. (Bon.) lö`ma öMor. 
Ore Leks. /ö‘m vVe. trö'm vSoll. kö`mb(a) Soll. 
lösma Bju. Dju. Mock. Jä. Mal. Li. <gå långsamt 
och släpande / walk slowly, dawclle' (SAOB 
loma,/); n Inismäd i wå'g Våmh. (Bon.) `han 
lufsade i väg'; gö sö'n å kö`mb Soll. `(att) gå så 
där och släpa benen efter sig!'. Jfr lovera. Syn.: 
lena; låma. — Särsk. förb. (av:) /öm-å'v Ore 
Bju. Dju. `skamsen smyga sin väg'; (iväg:) an 
lö`m-ivå'g 	Li. `han drog (sig) i väg sedan'. 

lom-flaska f.IVa lö`Infirasska Jä. (jfr lomma) 
`fickflaska'. Syn.:lonalv 

lom-hörd adj.I 	mmårä Älvd. Itte mmärrd 
Våmh. kö'mård vMor. vSoll. lö'melrd Ors. lö`m-
ör(r)d Rättv. lo`mmhölr ,,,ls`mmhörd Bju. /ö`mm-
hål Flo. Äpp. lö`mmhörd Nås lö`mhBrd Jä. 
/o‘mmh5c/ Mal. `som hör dåligt / hard of hearing' 
(SAOB). Jfr dövhörd. 

lomma f.IVa lu`mma Mock. tömma Jä. 1. `kjor-
telficka / skirt pocket' (SAOB lomma") Mock. 
Jfr kj or t elp å s e m. fl. 2. `liten fiCka i knäbyxa, 
avs. för fickur / small pocket in breeches, used 
for pocket watch' Jä. 

lomme m. Illa kö`mb(ä) Soll. `simfågel av släktet 
Gavia' (SAOB lomme/). Syn.: lem'. 

lommer m.I d lo'mmä(r) Mal. `trög, tung och 
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långsam person / slow, heavy, dawclling person'. 
Syn.: lom"; 1 u d dul. 

lommig adj. I kemug nÄlvd. kernakn Våmh. 
lrö'mon vSoll. (jfr lom") 'senfärdig i gång och 
rörelser / slow in one's gait and movements' 
(SAOB lommig', under loran  adj.). 

lomskinns-hätta f. IV a lo`mmstjinnshätta Li. 'med 
skärm försedd mössa av lomskinn, buren av 
jägare / peaked cap of diver-skin, worn by 
hunter' (ÖDB IV 84). 

lom-skräka f.IVa lo`mmskråtja Mal. 'småskrake, 
Mergus serrator / red-breasted merganser'. 

lom-vass m.Ia lö`mvass Bju. 'säv, Seirpus la-
custris / rush'. Syn.: spj älk, bet. 3; säv; 
säva; vass. 

lona sv.v.l. /rena Våmh. (jfr Torp låna) 'gå 
långsamt och släpande'. Syn.: loma. — 
Särsk. förb. (av:) kfen'v 'loma i väg'. 

lop m.I a k fz8p Älvd. köp vMor. öVe. vSoll. löp 
öMor. vVe. Ors. NeSi. Vd. 1. <möbel, som ut-
gjorde en kombination av bord och utdrags-
säng / pieee of furniture, combining table and 
pull-out bed' allm. Syn.: b or d-, drag-, 1 o p-
säng; sänglop. 2. (överfört som senare ssgs-
led:) 'brädöverrede till dyngsläde / upper part of 
manure sled, made of boards' Ål; se dyng-, 
bet. 1. 3. (senare ssgsled:) <släde med brädöver-
rede (jfr bet. 2) för gödselkörning / sled with 
upper framework used for transporting manure' 
Leks. Ål Ga.; se dyng-, bet. 2. 

lopp n.Ia, se löp n. 
loppa' f.IVa kteppa Älvd. Våmh. vMor. öVe. 
Son. lu`ppa öMor. vVe. Ors. Ore hippa vSoll. 
lo`ppa Rättv. ls`ppa Leks. Ål lieppa Bju. ls`ppa 
Dju.—Tra. 1. Tulex irritans el. liknande insekt / 
flea or insect similar to flea' (SAOB loppa' 1) 
allm. gok o ke'gg di nit' so kleppur o keiVsä 14 no 
jrtå Älvd. 'gå och lägg dig nu, så att lopporna 
och lössen få ngt att äta!'; an a täje-enn /sr 
lieppom Ore 'han har tagit in (medicin) mot lop-
porna' (om redlöst berusad person); e`klearrlappär 
Dju. `ekorrloppor'; lö`kkluppa Mal. 'loppa, som 
bådar lycka'. 2. (senare ssgsled:) a. 'gräs-
hoppa / grasshopper' (jfr SAOB loppa' 2); se 
gräs-, tj är-. b. 'stor, luden larv / large, furry 
caterpillar' Ore Rättv.; se björn-. 3. (bildl.:) 
sna"dkuppur Våmh. (Bon.) smi"dikuppor Soll. 
'glödande flagor, som fara omkring vid smide / 
glowing flakes flying around when forging'. 
— Ssgr : u` ppdrit n. Älvd. loppsmuts / dirt from 
fleas'; ls`ppgröda f. Leks. 'mycket loppig kvinna/ 
woman with a lot of fleas'; ls`ppittn adj. Flo. 
'loppbiten / bitten by fleas'. 

loppan  f.IVa ls`ppa Li. (jfr SAOB loppan; Holm-
kvist, Bergsl. hyttspr. loppa) `stålplatta på 
städets yta / steel-plate on surface of anvir. 

loppa sv.  .v .1. kieppa Älvd. vMor. lù ppa öMor. 
löppa Rättv. ls`ppa Leks. lleppa Bju. ls`ppa Ga. 
Flo. Nås Mal.. 'befria från loppor / get rid of 
fleas' (SAOB 1). — Refl.: llepp si öMor. Ors. 
lo`pp sä Rättv. ls`pp så Flo. 'befria sig från lop-
por'. — Av!.: nagisrolsppnia f. best. Li. loppren-
göringen på morgonen / getting rid of fleas in 
the morning'. 

lopp-fnask m. Ib les ppinaask Leks. (jfr fnask m., 
bet. 4) <mycket loppig man / man with a lot of 
fleas'. Syn.: lopp-konung, -kuse. 

lopp-gen adj. I Zetippdfien Älvd. 'omtyckt av 
loppor / liked by fleas'. Syn.: lopp -gäv, -kär. 

lopp-gäv adj. I ku`ppgås vVe. lo`ppgåv Rättv. = 
föreg. 

loppig adj. I kteppug nÄlvd. ku`ppqn Våmh. 
ks`ppon vSoll. ku`pprin Soll. lteppun Ors. löppu 
Rättv. ls`ppug Leks. ls`ppu Ål Flo. Nås Jä. Mal. 
hippa ÖVd. 'full med loppor / full of fleas' 
(SAOB). Jfr skred-. Syn.: loppstinn. 

lopp-konung m. Ib /eppkovv Leks. 'mycket loppig 
man'. Jfr konung, bet. 7; luskonung. Syn.: 
lopp-fnask, -kuse. 

lopp-kuse m. Illa ls`ppkiisä Jä. =föreg. 
lopp-kär adj. I ls`pptjär Li. 'omtyckt av loppor'. 

Syn.: lopp-gen, -gäv. 
lopp-mjärd(e) m. I Illa kleppmfårö m. I Älvd. 
kteppmlård(ä) m.I III Våmh. lgeppmjåde 
m. III Ors. ls`ppmjåka Leks. lusppmjåka Moek. 
ls`pprnjåkä Flo. ls`ppmiäkä Jä. lssppmäke Tra. 
1. 'mycket loppig individ / individual with a 
lot of fleas' allm. Jfr loppfnask. Syn.: lopp - 
ryssja, -varg. 2. 'skjorta el. särk, full med 
loppor / shirt or chemise full of fleas' allm. 

lopp-rosa f.IV a (ob. pl.:) Wpprosssä  ••••• -rössa  Mal. 
'akleja, Aquilegia vulgaris / columbine'. Syn.: 
se gumse, bet. 5. 

lopp-ryssja f.IVa ls`ppryffa Jä. =loppmjärde, 
bet. 1. 

lopp-stinn adj. I ls`ppstinn Mal. 'full med loppor'. 
Syn.: loppig. 

lopp-sup m. Ja ls'ppsap Mal. ÖVd. 'sup, som in-
togs då man gått till sängs / snaps taken after 
going to bed'. 

lopp-tuta f., se locktuta. 
lopp-varg m. Ib lieppvarrg öMor. =loppmjärde, 
bet. 1. 

bp-säng f. Ib iö`pstivv Leks. 'möbel, som utgjorde 
en kombination av bord och utdragssäng'. 
Syn.: se lop, bet. 1. 
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lork m.I b, se lurk. 
lorpai  f.IVa le'rrpa Flo. (jfr V11 lorp) <skrumpet 
ställe (t. ex. på bränt skinn) / shrivelled part 
(e.g. of burnt skin)'. Syn.: lurpa. 

lorpau  f.IVa le'rrpa Bju. Mal. `slamsig, vårdslös 
kvinna / careless, slovenly woman' (Torp 
lurpa). 

lorra sv.v.l. låsre Mal. (jfr SAOB GotlOrdb. 
lora) 'brinna med flammande låga / burn with 
flames'. Syn.: lavrau; 

lort m. —n. (Mal. i bet. 3 och 7) Ta kurrt Älvd. 
nvMor. kört svMor. Soll. löt ,,,köt Ve. lört lorrt 
Ors. Ore lor(r)t Rättv. Leks. Bju. Flo. Nås Jä. 
lott Ål Dju. Äpp.—Tra. 1. 'exkrementer, skit 
(koll.); boll el. anhopning av fast spillning / 
excrement, fxces; ball or heap of excrement' 
(SAOB 1) allm. an  a bytt-u' mm lo'rrtom Ore 
'han (o: den nyfödde gossen) har ersatt barn-
becket med naturlig träck'; ä va frå' jnt sem 
hel`nlott Li. 'det (o: brödet) var skört (eg. frönt) 
som hönslort'; (h)u`nnd-, (h)e'ss(t)dindj-, ka`tt-, 
tji`rdindj-löt Ve. 'klump av hund-, häst-, katt-
resp. kospillning'; ta`kklorrt Leks. 'kula av får-
spillning'. Jfr dret-, dy ng-, häst-. Syn.: se 
dret, bet. 1. 2. 'smuts / dirt' (jfr SAOB 2) Ore 
NeSi. Vd. ä e bäret snö'd lo'rrtn, Ore <det är bara 
rena, rama smutsen (överallt i stugan)'; i dragi-
i'nn &lian lo'r(r)t Rättv. 'ni draga (eg. I dragen) 
in all slags smuts'; ä hall ma lo'rrtn Leks. 'det 
(o: plagget) är av sådan färg, att det inte syns 
så snart, om det blir smutsigt (eg. håller med 
lorten)'. Syn.: dret, bet. 2. 3. 'ngt värdelöst, 
avfall, skräp / sthg worthless, rubbish, waste' 
(jfr SAOB 2) allm. nå"vårkört Sol!. 'spån efter 
borrning'; prä't lo'r(r)t Rättv. 'prata strunt'. 
Jfr görj-. Syn.: dret, bet. 4; lortdon. 4. (för-
aktligt om person / derogatory about person; 
SAOB 3) Ore NeSi. Vd. smari'kolorrtär Ore 'hop 
av stojande barn' (jfr smale). Jfr f rus ( en)-, 
frys-, klakad-. 5. 'gyttja / mud' Ål. Syn.: 
gyttja; görj a. 6. `mindre slags dykand / small 
kind of wild duck' vMor. Syn.: lort -knip, 
-k n i p a, -k n i p e. 7. 'ogynnsam el. förarglig 
händelse el. omständighet / unfortunate or un-
pleasant incident' Mal. e'lek et lo' tt te stå'llniv 
då i'nnt an &ile va i'nn 'så förargligt, att inte 
011e var inner. 8. (förstärkningsord:) 'mycket, 
höggradigt / very, extrennely' Mal. loyt le 'myc-
ket elak (eg. led)'. Syn.: gorr, bet. 4 a. — 
Ssgr: lo' ttavvka Dju. lo'rrtavvka Jä. f. 'orenlig 
kvinna / dirty woman'; lo'rrtgånna f. öMor. 
'dots.' (jfr gorna); lo'rrtgravu f. Nås Jä. `clets.'; 
lo'r(r)tgröda Rättv. lo'rrtgröda Leks. lo' ttgröda 

Dju. f. 'clets.'; lo'r(r)tjas(8)ka f. Rättv. (Bi.) 
'clets.'; lo'rrtlarrpa f. öMor. `clets.'; lö'tpkasska 
vVe. losrrtpkassIca Jä. f. 'clets.'; lo'ttsegga f. Mal. 
CoVd. 'clets.'; lo' ttasska f. Dju. 'clets.'; los tiKt m. 
Flo. (lindrigt, gemytligt invektiv / mild, good-
hurnoured invective); lo' Ugns Dju. Mal. lo'rrt-
gris Jä. in. 'orenlig individ / dirty inclividual' 
(särsk. om  barn); lo' ttkåpp m. Dju. `clets.'; 
lo' ttracld m. Mal. 'clets.'; lo`ttvassk m. Mal. 
'clets.'; lo' gubba m. Mal. 'orenlig man / dirty 
man'. Jfr Dorotea; lortkonung. 

lorta sv.v .1. lo'rrta öMor. Ore Leks. Al lo'r(r)ta 
Rättv. Bju. Jä. lott- Dju. Mal. Li. lorrt- Nås 
'smutsa, förorena / dirty, pollute'; ä e vå'cler som 
lo'r(r)ter Rättv. 'det är sådant väder, att allting 
blir smutsigt'. Syn.: se dona, bet. 7. — 
du a lo'rrta de um hä'nndår Ore 'du har smutsat 
ned dig om händerna'. — Särsk. förb. (full:) 
lorrt-fu'll klrädan Leks. `smutsa ned kläderna'; 
(ned:) lott-nå'd Dju. lott-nä'r Mal. 'förorena, 
smutsa ned'; du a lott-ng' då Äpp. 'du har smut-
sat ned dig'. 

lort-aktig adj. I lorta'kktun öMor. lo'rrtakktug Ore 
lo'rrtakktu Bju. Jä. lo' ttakktu Mal. 1. 'orenlig / 
dirty' (SAOB) allm. Syn.: dretaktig; lort-
gårlig, -kolig; otäg, bet. 3. 2. 'som på grund 
av sin ljusa färg lätt blir smutsig (om vävnad 
etc.) / easily dirtied because of light colour (of 
woven fabric etc.)' Ore. 

lort-borre m. Illa lo'rrtbårr (best. ack. lo'rrtbår-
ran) öMor. 'smutsigt litet barn / dirty little 
child'. Jfr lort, ssgr; lortunge, bet. 1. Syn.: se 
dretdon. 

lort-don n.Ia lo'rrt(d)ön Jä. 'skräp / rubbish'. 
Syn.: dret, bet. 4; lort, bet. 3. 

lort-fall n.Ia lo'rrtfall Leks. 'avstånd från en 
människas gren till marken / clistance from 
crutch to ground' (We.). Syn.: dret-, dyng-, 
skit-fall; undanf all, bet. 2; fall, bet. 8. 

lort-frunda f.IVa lo'rrtfrennda Leks. 'tordyvel, 
Geotrupes / dung-beetle'. Syn.: se himmels-
häst; tordyvel m. fl. 

lort-färgad adj. I /o‘tifärria Äpp. 'utan bestämd 
färg, grådaskig / without distinet eolour, dirty 
grey'. 

lort-glygg m.Ib lo'rrtglrygg Leks. 'gödselglugg / 
manure-opening' (jfr ÖDB III 236). Syn.: se 
dretglugg. 

lort-godfader m. lo'rrtgoff år Jä. <person, som 
släpper väder högljutt / person who breaks wind 
audibly'. 
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lort-grimma f. IV a lo' ttgrinta tö' tgrima Mal. 
<smutsrand (i ansikte) / streak of dirt (in face)'. 
Jfr lortrand. Syn.: gremja. 

lort-grimmig adj. I lö`rtgräjmug Ore lo'rrtgrimu 
Jä. `smutsstrimmig / streaked with dirt'. Jfr 
föreg.; grimmig, bet. 1; lortrand. Syn.: 
gremjig. 

lort-gucku f. V losr(r)tgukku Rättv. (jfr lort, bet. 
5) `lergök / primitive ocarina'. Syn.: lergucku. 

lort-gudfader m. Iru'rrtguffa,r Älvd. `person, som 
följer med en annan till avträdet / person who 
goes to earth-eloset with 5.0. else'. Syn.: lort-
g u mm e. 

lort-gumme m. Illa Zru'rrtgignme Älvd. =föreg. 
lort-gårlig adj. I lo' ttge'lren Flo. 'orenlig / dirty'. 

Syn.: se lortaktig, bet. 1. 
lort-hacka f.IVa lo'r(r)thakka Ore lo'r(r)thakka 
Rättv. (Bo.) lo'rrtakka öLeks. lo'ithakka Ål 
lo' tthakka Li. <liten hacka, medelst vilken snö 
och is slogos bort från hästens hov och sko / 
small pickaxe used for removing snow and ice 
from horse's hoof and shoe' (se ill.). Syn.: se 
fothacka. 

lort-horn n.Ia lo' tthsnn Mal. ÖVd. 'rudimentärt 
horn / rudimentary horn'. Jfr knyppelhorn. 
Syn.: klackhorn; knapp', bet. 6. 

lort-hyll (a) f.I —IVa lo' tthill Bju. 'utskjutande 
sulkant på sko / projecting solo of shoe'. 

lortig adj. I lo'rrtug öMor. Leks. lö`rtun vOrs. 
lö`rtue-do'rrtug Ore lo'r(r)tu Rättv. Nås Jä. 
lo'rrtu —lo'itu Ål lo'itu Dju. Mal. to`tts ÖVd. 
'smutsig / dirty' (SAOB); do a lo'rrtuga stiö`rto 
Ore 'du har (en) smutsig skjorta'; lo'rrtug i 5`gon 
Leks. 'smutsig i ansiktet'; ho ha Uga lo'ttu i 
na'tt Dju. 'hon (p: kon) har legat så, att hon bli-
vit smutsig i natt'. Syn.: dretig, bet. 1. 

lort-kabbe m. Illa lo' ttkabba Dju. Mal. lo'rrt-
kabba Jä. 1. 'sammanhängande stycke exkre-
menter / piece of excrement' Jä. Mal. Syn.: se 
dretkabbe, bet. 1; lortkävling m. fl. 2. 
'orenlig individ / dirty person' Dju. Jä. 

lort-karl m.Ia lo'rrtkäl Leks. lo'rrtlar Jä. 1. 
'orenlig man /dirty man' Leks. Jfr konung, bet. 
7; lortkonung. 2. 'moraliskt mindervärdig 
man, struntkarl / morally inferior man' (SAOB) 
Jä. Syn.: dretkarl. 

lort-kläde 11.111 (I) pl. lo'rrtkkädär Jä. löttklret' 
Mal. 'smutskläder / dirty clothes'. Syn.: dret-
kläde. 

lort-knart m.Ia lo' ttknatt Mal. (jfr knart m., 
bet. 1) 'liten hårdnad klump av exkrement el. 
spillning / small piece of hardened excrement'. 
Syn.: se dretknepa. 

lort-knip m.Ia Irö'rtknäjp vMor. lo'rrtkndip öMor. 
lo' ttknip Mal. (jfr SAOB lortand) 'mindre 
slags dykand; vigg, Aythya fuligula / small kind 
of wild duck; tufted duck'. Jfr knip m., bet. 1. 
Syn.: se lort, bet. 6. 

lort-knipa f.IVa lo'rrtknipa Jä. =föreg. 
lort-knipe m.IIIa lo'rrtknipä Jä. =lortknip. 
lort-kolig adj. I lo'rrtkölen Jä. (jfr ko, bet. 2) 
'orenlig / dirty'. Syn.: se lortaktig, bet. 1. 

lort-konung m.Ib losrrtkonv Leks. 'mycket oren-
lig man / very dirty man'. Jfr konung, bet. 7; 
lortkarl, bet. 1. 

lort-koppe m.III a lo'rrtkuppd Bju. 'den minsta av 
kons magar, vilken vid slakt slängdes bort / the 
sniallest of the cow's stomachs, thrown away 
when animal was slaughtered'. 

lort-kävling m. Ib lo'rrtkitrykiy Leks. `långsträckt, 
rund och fast massa exkrementer / cylindrical 
piece of excrement'. Syn.: se dretkabbe, bet. 
1; lortkabbe, bet. 1, m. fl. 

lort-lapp m.Ia lö`dapp vVe. 'påse av vadmal el. 
tunt skinn, i vilken elddonet förvarades / home-
spun or leather bag, in which tinderbox was 
kept'. Syn.: se eldför(s)koppe. 

lort-lår m.Ia lo' ttlrår Flo. `gödselfylld fördjup-
ning längs mitten av golvet i fähus / nianure-
filled ditch along midclle of cowshed floor'. Jfr 
dynghål; sump m. fl. 

lort-paska f.IVa lo'r(r)tpasska Leks. Ål lo' tt-
passka Dju. lo'r(r)tpasska Flo. `snuskig, smuts-
aktig kvinna / dirty, slovenly woman'. Jfr lort, 
ssgr. Syn.: se dretkoka, bet. 2. 

lort-putt m.Ia los ttputt Äpp. 'dypöl, grop med 
smutsigt vatten / dirty puddle of water'. Syn.: 
se drethål m. 

lort-rand f. VI lo'r(r)trand Rättv. 'smutsrand / 
ring or band of dirt'. Jfr lortgrimma. Syn.: 
gradband, bet. 1. 

lortsan interj. lo' Man Mal. (hånfullt avvisande:) 
'pyttsan! / nonsense, fiddlesticks!'. 

lort-slarva f.IVa lo'rrtslarrva Leks. to‘its/arrva 
Dju. lo'rrtilarrva Jä. 1. 'den del av barnlindan, 
som utgjorde blöja / part of infant's swaddling-
clothes, baby's napkin' Leks. Dju. Syn.: se 
blöja, bet. 1. 2. <torktrasa / wiping-cloth' Jä. 

lort-spade m. Illa lo'rrtspäda Leks. 'liten spade, 
medelst vilken man rensade stuggolvet från 
barnträck / small spade with which children's 
excrement was removed from cottage floor' 
(ÖDB III 325). 

lort-sticka f.IVa lo' tMtikka Äpp. Mal. 'trästicka, 
medelst vilken man rengjorde analöppningen 
efter avföring / wooden stick with which anus 
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was cleaned after defecation'. Syn.: dret-, 
röv-sticka. 

lort-trast m. Ja losr(r)ttrosst Rättv. lo'rrttrosst 
Flo. <snöskata, Turdus pilaris'. Syn.: se elak-
trast. 

lort-två sv.v.3. lo' ttvå Mal. <tvätta (ngt) så, att 
det tvättade blev smutsigare än före tvätt-
ningen / wash (sthg) so that it was dirtier after 
than before it was washed'. Syn.: dret -två, 
-tvätta; lorttvätta. 

lort-tvätta sv.v.l. lo'rrttvätta öMor. lo'rrttvätta Jä. 
=föreg. 

lort-unge m. Illa lo'rrtunnjä Jä. lo'itunni Mal. 
lo' ttonndje ÖVd. 1. `orenligt barn / dirty child' 
Jä. ÖVd. Jfr lortborre. Syn.: dretunge, bet. 
1. 2. `olydigt, besvärligt barn / disobedient, 
difficult child' allm. Syn.: dretunge, bet. 2. 

lort-ådra f.IVa lo' tråra Li. <ändtarm / rectum'. 
Syn.: se arshålstarm; fesåder m. fl. 

lon' n., se lurv n. 
lorva f., se lurva f. 
losk m.Ib lsssk Mal. Tra. 'ofullgånget foster / 
abortive foetus'. Jfr glintkilling; loska f. 
Syn.: loskunge, bet. 1. 

losk adj. I låssk Leks. Al Nås (SAOB lådisk, 
bet. 2; jfr Rietz läsk; V11 loj sk; Torp loska') 
'loj, lat, slapp / lazy, dilatory'. Jfr lådigs-. 

loska (?) f.IVa (endast i förb. kasta loska; jfr 
loska v., bet. 3:) kasst ls'ssks Jä. 'få missfall, 
abortera (om människa el. djur) / miscarry, 
abort'. Jfr losk m. 

loska sv.v.l. ko'sska Älvd. Våmh. Idessk(a) vMor. 
Son. leesska öMor. vVe. ls'sska Ors. Oro ls'sska 
Äpp. ÖVd. (jfr Torp loska"' f.; GotlOrdb. 
läsk n., löska f.). 1. <förlora håret, bliva kal / 
become bald, hairless' (t. ex. om  skinnfäll) 
Älvd. 2. 'tömma / empty' Dju. ls'sska-nt ha'nn 
fi'klcuna på må <han tömde minsann mina fickor'. 
3. 'få missfall, abortera / miscarry, abort' allm. 
Jfr loska f. Syn.: se förfara pass., bet. 3 b; 
sluska, bet. 2. 4. <föda barn / bear child' vSoll. 

loskad adj. I (p. pret.) ko'sskaå Älvd. ls'sska Al 
Dju. 1. 'hårlös / hairless' Älvd. Syn.: los-
ken; loskig. 2. 'bedragen på sina pengar, ren-
rakad / cheated, stony-broke' Al Dju. 

losk-brud f.Ia Zro'sskbrauå Älvd. 'brud, som ej 
fick bära krona / bride who was not allowed to 
wear crown' (ÖDB IV 93). Jfr blind-, kron-
brud. Syn.: se klackbrud. 

losken adj. III Zro'sstfin Älvd. 'hårlös' (t. ex. om  
huvudskalle; om skinnfäll). Syn.: loskad, bet. 
1; loskig. 

loskig adj. I Iro'sskug nÄlvd. (jfr GotlOrdb. 
lö ski g) = föreg. 

losk-unge m.IIIa ls'sskonndje Li. 1. 'ofull-
gånget foster'. Syn.: losk m. 2. (skällsord till 
person / word of abuse to person). 

lossa' f.IVa 1r9r 888a Våmh. lo'ssa Ors. lössa Mal. 
(jfr lossig). 1. 'trög, oformlig kvinna / slow, 
clumsy woman' Våmh. Mal. Jfr klossa, bet. 2. 

lat kvinna / lazy woman' Ors. la"tlos8a. 
'dots?. 

lossar' f.IVa lo'ssa Ors. `fotbeklädnad, bestående 
av en oskodd strumpfot / footwear consisting of 
unshod stocking'. Syn.: se f örf ötludd a; 
ladda, bet. 1, m. fl. 

lossa f.V /Osa Rättv. (jfr Torp losa f., under 
lös; Holmkvist, Gruvspr. lossenn). 1. 'skreva 
i berg / cleft in rock'. Jfr lösa f., bet. 3. 2. 'löst 
stenblock i berg / loose stone-block in rock'. 

'naturlig spricka i trä! natural crack in wood'. 
lossa' sv.v.l. 4.084 Älvd. Våmh. o"så vMor. öVe. 

Soll. /åså' öMor. /o"så vVe. leså Ors. /s"so Oro 
/eså Rättv. lä' sa Leks. lii`sa Mock. /s"ste Jä. 
/giss Äpp. /åsss Mal. /å‘sså ÖVd. 1. 'lösgöra / 
loosen' (SAOB lossa' I 2) allm. Irö"så ba'rrtjin 
Älvd. 'flå av bark'; i IrOså bu'ttjin aå n Älvd. 
'jag släpper lös bocken åt henne (a: geten)'; 
Itö"så grå' säd Våmh. (Bon.) 'lösgöra grus(et)'; 
Ir'45'84 tefl  nVånah. 'återupptaga ett sticknings-
arbete (eg. lösgöra tenarna, dvs. strump-
stickorna)'; kåsa ka"ku frå bö`rde öVe. <lösgöra 
(bröd)kakan från (bak)bordet'; låss på å Äpp. 
'lossa på de-tr. Syn.: lösa, bet. 1. 2. 'göra 
mindre hårt åtdragen, lösa upp / make less 
tight, loosen' (SAOB lossa' I 3) allm. kö"så 
ki‘tä, e i so fa'sst Våmh. 'lossa litet (på knuten), 
det är så hårt åtdraget!'; i a ls"så li`nndan Ors. 
'jag har löst upp (barn)lindan'. 3. 'befria sig 
från is (om vatten) / become free of ice (of water)' 
(jfr SAOB lossa' I 4) Mal. lina a UV» 'älven har 
brutit istäcket'. Syn.: lossna, bet. 2; skölja, 
bet. 3. 4. (ifråga om skjutning; SAOB lossa' 
I 6) 'avlossa (skott) / fire (a shot)' allm. ig li`rd 
npnn so Ö"8 fet ski-e8t Älvd. <jag hörde ngn, 
som lossade ett skott'. 5. 'lösa upp, lätta på 
(om snuva) / make looser (of a cold)' (jfr SAOB 
lossa' I 7) OvSi. ä ls"sår sn.ri'rn Oro <det löser 
upp snuvan (eg. snoren)'. 6. 'tappa, förlora (om 
hår el. tänder) / lose (about hair or teeth)' (jfr 
SAOB lossa' I 9) Rättv. Leks. Mal. han hall å 
lå"ssr tå'nner Rättv. (Bo.) 'han håller på och 
tappar tänderna'; ma'rrä liisvr /OH Rättv. (Bo.) 
'märren tappar håret'; Oss hå`rom Mal. 'tappa 
håren' (om skinn). Syn.: lösa, bet. 3. 7. 'lösa 
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ut, betala lösen för / redeem' (SAOB lossa' I 10) 
Rättv. (Bo.) Mal. /is Ons Rättv. (Bo.) 'betala 
lånet'; o fikk ltrse ä på ny vi'e Mal. <hon fick 
betala lösen för det på ngt sätt'. Syn.: lösa, 
bet. 2. — Refl.: jö'de o"sär si öVe. 'jorden reder 
sig'. — Pass.: 1. 'lossna' Mal. ÖVd. Kennan 
lå` &sås å' em Tra. 'tänderna lossna på honom'. 2. 
jö'rdi ko"säs Soll. 'jorden reder sig'. — Särsk. 
förb. (i:) 1. kosa-4' wröim Älvd. 'flytta ved-
träna (i brasan el. i vedstacken) så, att de ligga 
litet glesare'. 2. koeet-l' Älvd. 'luckra upp (om 
jord)'. 3. koset-1' ptenndjim Våmh. 'lätta på 
pungen'. 4. koså-l' si —koset-l' a'ssfivki Våmh. 
'anstränga sig' (jfr arshål); (upp:) 1. <lösa 
upp, lossa på' (om knut etc.) allm. koså-u'pp 
kna'utn Älvd. 'lösa upp knuten'. 2. koså-u'pp 
grft'seö Våmh. 'luckra upp gruset' (t. ex. med 
järnspett); o'pplåså Rättv. (Bo.) o'ppl'åsa sRättv. 
<uppruskad' (om sänghalm); (ut:) an a 188å-fit 
si's(s)kånom fr bö'nå Rättv. (Bo.) `han har löst 
ut syskonen ur boet'; (åter:) 'erlägga lösen el. 
betala för att återfå' Mal. låstt-a'tt brä'a 'erlägga 
lösen för att återfå sin brud från dem, som 
»stulit» henne (eg. lossa åter bruden)' (i skämtlek 
vid bröllop). 

lossa" sv.v.l. lo'ssa Ors. (jfr lossa" f.) 'krypa på 
knä / crawl on one's knees'; dem lo'ssed v tajd 
på`roni `de kröp på knä och tog upp potatisen'. 

lossen m. lå'sn Ors. Äpp. 	Ore Rättv. /8'8sr, 
Mal. 1. 'penningbelopp, som erlägges för lö-
sande av ngt / amount of money paid out to 
redeem sthg' Ors. an cif å'druma lå'sn vOrs. 
'han löser ut de andra (arvingarna)'. 2. (jfr 
Sdw. lösn, bet. 12:) 'avföring / defecation' Ore 
Rättv. Äpp. 3. `god tillgång på ngt / good 
supply of sthg' Mal. no a ä då vott en le'ssn på ä, 
88 nö sfi`pi dem då ihå'k ä 'nu har det då blivit 
en god tillgång på det (o: sprit), så nu skulle de 
då supa (eg. söpe de då) ihjäl sig'. 

lossig adj. I Irfesssetn Våmh. /eeseu Bju. (jfr We. 
lossog; Torp lossen). 1. 'som hänger slappt 
ned / hanging down loosely' Bju. 2. 'trög, lun-
sig / slow, clodhopping' Våmh. 

lossna sv.v.l. kö"stt Älvd. Våmh. kösev, vMor. 
losnå' •—låsnå' öMor. lro"szt öVe. Soll. /ö'en, vVe. 
le'ssna vOrs. lå`sna Ore /irsna —Is'esna 
Rättv. lefssna Leks. lö`ssna Bju. Dju. Flo. Nås 
le'ssna Ål le'ssna Mock. Jä. Äpp. 1. 'lösa sig, 
lösas, bliva lös /loosen, get loose' (SAOB lossna 
I 2) allm. skosö'la a låsnå' öMor. `skosulan har 
lossnat'; twå'r tfi'ner ad le'ssnad vOrs. 'två kor 
hade kommit loss'; a'kkt dä ss innt ä lö`ssitä Nås 
'akta dig så att det inte lossnar' (om ngt som är 

dåligt fastbundet). 2. <befrias från is' (om vat-
ten; SAOB lossna I 4) Ve. ä håll-å ko"snär 
nit öVe. <vattnet (i ån) håller på att befrias från 
is'. Syn.: lossa, bet. 3; skölja, bet. 3. 

losta f.IVa lesssta Ga. Mock. Jä. 'ogräs i råg, 
Bromus m. m. / type of weed gTowing among 
rye' (SAOB). Syn.: lost e. 

loste n. III /s'estä Flo. =föreg. 
lots m.Ia lrfc888 Älvd. (jfr Torp löss) 'vägvisare/ 
guide' (SAOB 2). 

lott' m.II 	köt Älvd. Våmh. vMor. öVe. Soll. 
löt öMor. vVe. (LP I 280 f.) låt Ors. Ore nlVIal. 
ÖVd. /Ot (best. li'tn) vRättv. lett öRättv.—sMal. 
1. 'del, andel / part, share' (SAOB lott" 3) 
Rättv. Leks. Ål Flo. Nås Jä. Mal. /ä fåk männ 
lå't nä'm(m)st gå'käm Rättv. 'jag fick min andel 
närmast gården'; fä a firn. vå"glitår Rättv. 'jag 
har flera vägstycken att underhålla'; cer(r)vslåt 
Rättv. <arvslott'. Jfr brors-. 2. 'stycke odlad 
jord, åker / piece of cultivated land, field' (SAOB 
lott" 3) OvSi. Jä. aut i kö"tjm Älvd. '(ute) på 
åkern'; då'r ar i kö'tn Våmh. 'där har jag (upp-
plöjd) åker'; ä pigg i kö't nä Soll. 'det är (upp-
ristad) åker där nu (och ej igensått)'; trå`dlöt 
öMor. 'trädesåker'; ärrtlö't öMor. 'ärtåker'; 
rö'vlåt Ors. 'rovland'. Jfr hamp-, j ämknings-, 
korn-, lin-, myr-, pär(on)-. Syn.: åker. 
3. (om fisknot; jfr SAOB lott" 5:) 'stycke (av-
delning) av notarm / part of drag-seine' (ÖDB 
I 129) OvSi. ig åk byt-da' ft en 	kö't Älvd. 
<jag skall sätta dit ett nytt stycke notduk'. Jfr 
grann-, grov-, gärdträ(s)-, not-. Syn.: 
slinga f., bet. 2. 4. (i förb. lott om lott; 
SAOB lott" 6:) /8'tt vm /8'tt Flo. `så, att en kant 
av den ena delen täcker en kant av den andra 
delen / overlapping'. 5. 'viss del (framstycke, 
bakstycke el. skört) av klädesplagg / certain 
part of garment' Vd. le`tter Flo. 'bröststycken på 
skinnliv el. livtröja'. Jfr ned-, rygg-. 6. 'lapp 
(lagat parti) på föremål av växlande slag / patch 
on object' (t. ex. på sko el. på klädesplagg) Mal. 
bösttlåt 'lapp på träbytta'. Syn.: bot, bet. 3; 
lapp", bet. 1. — Ssgr: kö"täfkekk m. Älvd. (jfr 
bet. 2) 'helt liten åker / very small field'; ko"tär-
kannt m. vMor. `kant på åker / edge of field'; 
Otärien f. Älvd. `åkerren'; kö"tärgnnd Älvd. 

lasttännda Jä. m. <kortsida av åker / short side of 
field'. — Avi.: 	Rättv. &Kniv Bju. f. 
`lottdragning / drawing of lots'. 

lott" m.II 	köt (pl. kö"tir) Älvd. Våmh. (pl. 
ko"ti/r) vMor. Soll. (LP I 280 f.) /Ett Ors. Rättv. 
Mal. ÖVd. (pl. lå`ter vOrs. letar Rättv.) låt —lett 
Leks. lett —lett Al lett Ga. Mock. Jä. (se SAOB 
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lötm, etym. avd.) 'löt i hjul / eurved wood 
forming part of cartwheel'; tjä`rrlät Ors. löt i ett 
kärrhjul'. Jfr hjul-. Syn.: löt m. 

lotta sv.v.l. 'o'tta Älvd. krtå Våmh. /8"tå Ors. 
/irtå Rättv. hitta Bju. Flo. Jä. Mal. 'kasta lott, 
draga lott / east lots, draw lots' (SAOB 1). — 
Särsk. förb. (ned:) dem lrötäd -ni'd si Våmh. 'de 
lottade om vars och ens bit av gärdsgården, som 
skulle byggas (eg. de lottade ned sig)'. — Avi.: 
le`ttnin f. Jä. `lottdragning / drawing of lots'. 

lottigt adv. /s`ttut Äpp. `slumpartat / at random'; 
hä dä gekk sv 18' tilit sv `det där gick så slumpartat 
så'. 

lott-lös adj. I lysta& Jä. 	Li. `som vid för- 
delning av ngt blir utan andel / left without any 
share' (SAOB). 

lott-ring m.Ib /irtrivu Rättv. (Bo.) (jfr lott") 
`hjulring / wheel-rim'. Syn.: hjulring, bet. 1. 

lott-rum n.Ia ko"tärröm vMor. Son. lo"tirröm vVe. 
(jfr lott', bet. 3) 'avstånd mellan två far -trå-
dar i en fisknot / distance between two far-
trådar in a drag-seine'. 

lott-sedel m. III —Ja kosttsajek Älvd. Ireettsäjel 
Soll. ls`ttsejil Jä. ls`ttsäfe,l Li. 'papperslapp, anv. 
ss. lott vid lottning / tickat used in drawing lots' 
(SAOB 1). 

lott-sticka f.IVa ls"tstikka Ors. lkittstikka Jä. 
'trästicka, anv. ss. lott vid lottning / wooden 
stick used in drawing lots' (se ill.; SAOB; ÖDB 
II 18). 

lov m. I a löv Bju. (endast i uttr. göra en lov:) 
'gå runt (om), kretsa kring ngn el. ngt / walk 
round, circle round s.o. or sthg' (jfr SAOB lov" 
2 a, b). 

n. II Ja kfiv Älvd. Våmh. vMor. vSoll. /f.cv 
öMor. vVe. Ors. Ore köv Son. lgtv Rättv. Leks.—
Mal. /Em lv ÖVd. 1. <tillåtelse / permission' 
(SAOB lov' 1) allm. 4n a faj kfiv 4'nlon war fem 
fr4 skasulr4m Älvd. 'han har fått tillåtelse att 
vara hemma från skolan'; a du fändji kö'v ä' dö 
då Soll. 'har du fått tillåtelse därtill då?'. Jfr o-. 
2. (endast i förb. få lov:) 'vara tvungen / be 
obliged' (SAOB lov iv 2) allm. du f4 'fi'v ta`j nu' 
Älvd. 'du är tvungen att tiga nu'; jet få ni'v å gå' 
nu' Rättv. 'jag är tvungen att gå nu'; vi få Jäv 
tå jö'r ä Dju. 'vi måste göra det'. 3. (endast i 
förb. få lov; jfr SAOB lo viv  3) allm. få lfi'v 
öMor. få lä'v Rättv. Leks. Ga. 'sluta nattvards-
skolan / finish confirmation course'. Jfr halv-, 
h e 1-, o 

lov" n.Ia /Fm Leks. Bju. Mock. Nås Jä. `pris, be-
röm / praise' (SAOB lovv 1; endast i vissa stel-
nade uttr.:) ta'kk å lii'v Bju. ha'lli lEt'v Moek. 

'lyckligtvis / fortunately' (eg. tack och lov, 
resp. (gud) have lov)'. Jfr gud-have., gud-ske-. 

lova' sv.v.l. kfisvå Älvd. Våmh. ku"vå vMor. 
Soll. hud' öMor. /u'vå vVe. Ors. /u"vo Oro 
Urvå Rättv. lirva Leks. /gtsva Bju. Ga. Flo. 
hVve Nås Jä. Äpp. /å‘ve Mal. /ievå ÖVd. 1. 
'giva lov, tillåta / allow' (SAOB lova" 1) 
allm. edd dier a'ppt no kirvå wa"rå öä' öl'er 
Älvd. 'ha de rättighet att tillåta ngn att vara 
där, de? (eg. hade de haft ngt lova vara där, 
de?)'; ig a Irirvå 	tä wa"rå får Våmh. 'jag 
har givit flickorna tillåtelse att vara här'. 2. 
'giva löfte, utfästa sig till ngt / promise' (SAOB 
lova" 1) allm. 4n a brydd iet Irg s a /yra tjyörr-
tj4m i ko'ss Våmh. 'han har lovat (var sitt) ljus 
åt fyra kyrkor (belägna) i kors' (om votivgåva 
t. ex. då ko kommit bort); an a vorti lirvå tå få 
firkja Rättv. 'han har fått löfte att få följa 
med'. — Särsk. förb. (av:) 	bellt dier int kuvå- 
å'v sig ing.ln 	weg Älvd. <sedan (tjänstefolk 
tagit städja) kunde de inte lova bort sig åt ngt 
annat håll'; (bort:) 4 a kirvå-bå'rrt sig Älvd. 
'hon har förlovat sig (eg. lovat bort sig)'; o e 
bs'itkavsn fä'r Mal. 'hon är redan trolovad'; (ut:) 
<utlova' allm. 4n luvä,d-a' ft ä öOrs. 'han gav 
löfte därom'; jä 	tå jä`kp dsm en dä'g Ga. 
'jag lovade att hjälpa dem en dag'. — Refl.: o a 
lä`v-sä 	Jä. 'hon har lovat att gå dit'. — 
Pres. part.: ä int lä`vandes Jä. 'det kan man inte 
lova; det är inte tillåtet'. 

lova" sv.v.l. kfi"vå Älvd. 	Bju. Flo. kiva Ål 
'berömma, prisa / praise' (SAOB lova"'); 
Irtrvä6 4n 4n i du'lektig a'rrbleta Älvd. 'han be-
römde honom, (för att) han var (eg. är) duktig 
att arbeta'. 

loven sbst. oböjl. 	Ga. lii'ven Nås lgi'vin 
Jä. Mal. 'löfte, utfästelse / promise' (SAOB 2); 
lä'vän ä brål män hå'llän ä bättär Ga.; lirvin e full 
gö' , män hä'lly, e li`kkär Mal. <att lova är bra, men 
att hålla är bättre' (jfr lik adj., bet. 4); ve a lä' vin 
å hu`nnorn, på två' bs'ttär Mal. 'vi ha löfte av 
honom på två butt ar.' 

lovera sv.v.l. ko"vEr Soll. lö'vera Leks. lö'vera Jä. 
lö'vära Mal. lö`vir(a) Li. <gå och driva, spanku-
lera / biter, saunter' (SAOB b). Jfr loma. Syn.: 
lovra, bet. 1. 

lov-given adj. IV litvgå'vinn öMor.; n. lä`vjivi Ål 
Flo. Jä. <lagligen tillåten, lovlig / legal' (SAOB); 
äri'nn ä lfivgå'vinn öMor. 'haren är tillåten (att 
skjuta)'; hfi lännje tur-ä 	tå filt tjä'es- 
fsgglrekr Ål 'hur länge är det tillåtet att skjuta 
tj äder(fåglar)?'. Syn.: lovlig. 
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lovlig adj. I Zni"vkig nÄlvd. lä'vlinn öMor. 
Ors. lö"vkin Rättv. lö'vlrin Bju. Dju. Nås /ii'v/rä 
Mal.; n. lö'vle Jä. = föreg. (SAOB lovlig'); eä 
1-n,t lrft" v4.i, fä" sö' Älvd. <det är inte lagligen 
tillåtet att bete sig (eg. fara) så'; 4n, sköt 
bri`nncl4n 4 ItirvIrig ti'd Älvd. lan sköt älgen 
under tillåten tid'; ä‘r v7,"ku bir s VOM på ä'Zrg 
Rättv. 'nästa vecka blir det tillåtligt att skjuta 
älg'. 

lov-ord n. Ja kirväsrä —iffivasrä Älvd. lä'vwsrrd 
Ors. lö'völr Jä. `beröm / praise' (SAOB 1); i fikk 
lrirvättrög min ska'ukmiesteren Älvd. `jag fick 
beröm (eg. lovorden) av (eg. med) skolmästaren'. 

lovra sv.v.  .1 . lö'vra Ga. Mal. 1. <gå och driva; vara 
senfärdig / biter, dawdle' allm. Syn.: lovera. 
2. 'gå och smyga, spionera / lurk, spy' Mal. — 
Avi.: lö'vär m. Mal. 'man, som går och slår dank / 
man who idles away his time'. 

lubb m.Ia lubb Bju. <fet, ovig varelse / fat, 
clumsy individual' (människa el. djur; jfr 
SAOB lubb"). 

lubba f.IV a ls`bba Mal. 'tung, ovig kvinna / 
heavy, clumsy woman'. Jfr lubba' v. 

lubba' sv.v.l. ls`bba Mal. 'gå tungt och ovigt / 
walk heavily and clumsily' (jfr SAOB). Syn.: 
klumpa; labba, bet. 2. 

lubba" sv.v.l. lu`bb vVe. 'lugga / pull a person's 
hair' (V11 lubba"). Syn.: hårlugga; lugga"; 
luva; snugga, bet. 2. 

adj. I Zru'bbnn Våmh. lu'bbu Flo. 'fet, 
otymplig / fat, clumsy' (SAOB). 

lubbign adj. I liebbug Leks. lu'bbu Dju. Ga. Nås 
Jä. lu'bbu Flo. 1. `täthårig, långhårig (om le-
vande varelse) / thick-haired, long-haired 
(about living creature)' Ga. 2. 'lummig (om 
trädkrona, sjöstrand etc.) / leafy (about top of 
tree, lakeside etc.)' (jfr SAOB) allm. 

Lucia f. ku`ssi Älvd. ur sia vMor. 	 •••-• 
kisse vVe. lù ssia Jä. lu`sse Äpp. hissi Mal. Li. 
(SAOB). 1. <ett övernaturligt väsen / super. 
natural being' vVe. Äpp. Mal. Li. o lu`ssi pi'ssk 
&man 81n Li. 'Lucia piskar sina barn' (säges, 
när ovanligt läte höres i brinnande ved). 2. 
luciadagen (13/12) / St Lucia's Day (Dec. 13)' 
(SAOB 2) Älvd. vMor. vVe. Jä. Mal. Li. 

lucia-bit m.Ia his8ibit Mal. (SAOB) 'stycke 
stekt fläsk, som åts klockan tre på Luciadagens 
morgon / piece of fried pork which was eaten at 
3 a.m. on St Lucia's Day'. 

lucia-brud f.Ia lu`ssibråjd vVe. lù ssibrä Mal. 
1. 'på särsk. sätt klädd kvinna, som kom tidigt 
på morgonen den 13 december (och bjöd gårdens 
folk på sång och ljus) / woman dressed in specia 

way, who came (and treated people on farm to 
singing by candlelight) early on St Lucia's Day 
(Dec. 13)' (SAOB) allm. 2. `halmdocka, som före-
ställde en viss flicka, och som (på Luciadagen) 
gavs åt en viss yngling / straw doll representing 
certain girl, given to certain boy (on St Lucia's 
Day)' Mal. Jfr Luciagubbe, bet. 3. 

lucia-fasa f.IVa Irusssifas(a) vMor. <flicka, som 
är ovårdad i håret / girl with untidy hair'. 

lucia-gubbe m. Illa lu‘ssigubbä Ga. lu`ssigubba 
Mal. (SAOB). 1. 'utklädd person, som tidigt på 
Luciadagen gick omkring i gårdarna / dressed-up 
person who went around farms early on St Lu-
cia's Day' allm. 2. 'fiktivt väsen / fictitious 
creature' Ga. Jfr Lucifer, bet. 3. 3. 'halm-
docka, som föreställde make åt luciabrud / 
straw doll representing husband of luciabru d' 
Mal. Jfr luciabrud, bet. 2. 

lucia-kranskulla f.IVa lusssikräskslla Mal. 'tärna 
åt luciabrud / maid of luciabrud'. Jfr 
luciabrud, bet. 1. 

lucia-marknaden m. best. lù ssemarrkän Äpp. 
'marknad i Falun på Luciadagen (13/12) / St 
Lucia's Day fair in Falun' (SAOB). 

lucia-natt f. VI ku`ssiniit 	vMor. liessenett 
vVe. lu`ssinatt Leks. Al Ga. Jä. liessinatt Nås 
Mal. lusssenatt Äpp. (SAOB). 1. 'natt, då man 
ej sovit, vaknatt, sömnlös natt / sleepless night' 
(t. ex. på grund av kokalvning el. svirande el. 
buller) allm. fä ha havi lu`ssinatt i na'tt Leks. jet 
a att lu`ssinatt i na'tt Jä. 'jag har haft en sömn-
lös natt i natt'. Syn.: se jubelnatt. 2. 'ge-
mensam arbete- och sällskapsafton för ungdom / 
evening of work and play for young people' 
vMor. wåkå ku`sainitt <hålla gemensam arbete-
och sällskapsafton'. Jfr gårda, bet. 2. Syn.: se 
fredagsnatt, bet. 2. 

lucia-vända f.IVa Zresiwgnnda Våmh. (Bon.) 
'meningslös resa, under vilken ingenting blivit 
uträttat / journey in van'. Syn.: se blind-
vända; hanlopp m. fl. 

Lucifer sbst. oböjl. Iru"sifår vMor. lù ssifår — 
lu`ssifä(r)d vSoll. lù ssifur Mal. 1. 'djävulen / 
the devil' (SAOB 2) Mal. nö trö'Z: i an lusssifur e 

gär å ta'//som <nu tror jag att fan är lös 
(eg. han Lucifer är ute och går på tafsorna)'. 
Syn.: se fan, bet. 1, m. fl. 2. 'en ond ande / an 
evil spirit' vMor. 3. <samling övernaturliga 
väsen i människogestalt, men mindre än män-
niskor / group of supernatura1 beings in human 
form, but smaller' vSoll. Mal. lusssifä(r)såkärn 
vSoll. `åker i fäbodstället Myckelåsen, vilken 
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tros ha grävts av Lucifersfolket'; WisifäasfattO 
Mal. `de underjordiska'. Jfr luciagubbe, bet. 2. 

lucka f.IVa, se lyckan. 
lucka f. V Irirkå Älvd. IrirkåU,'"ka Våmh. 

Tru"ku vMor. öVe. Son. /ukft' öMor. lusku vVe. 
lu"ka Ors. Oro ltrku Rättv. lus kku Leks.-Tra. 
1. a. `mindre dörr el. skiva el. läm, anv. för 
stängande av en öppning; ofta med inbegrepp 
av själva öppningen / small door; opening' 
(SAOB luckan  1-2; ÖDB III 543) allm. ev-u'pp 
Irtrku Älvd. 'öppna luckan!'; tep-a'tt lu"kun Ors. 
'stäng luckan!'; da`ntrnliiku Rättv. 'dammlucka'. 
Jfr drag-, drås-, fähus-, fäll-, glas-, grund-, 
hö-, kvarn-, källar-, matar-, skjut-, spjäll-, 
stäm-, ugns-. b. 'dörr i portlider / door in 
gateway-building' Mor. Jä. (best. f.) ltikku-
leslukko Mal. `dets. (eg. luckliders-luckan)'. 
Jfr fähuslan., fähus-, lan-, port-. c. 'ned-
fällbar del av bordsskiva / part of table-top 
that can be let down' Soll. 2. (senare ssgsled:) 
'lock på brunn / lid of weil'; se brunns-, käll-. 
3. ̀ lock över västficka/flap over waistcoat pocket' 
Ve. fi'lckliiku vVe. `dets.'. 4. a. `nedfällbart 
framstycke på byxor / flap at front of trousers' 
Mal. Jfr brack-, brok-, byx-. Syn.: lock n., 
bet. 2; läm', bet. 3. b. 'sprund på kjortel / slit 
in kirtle' Moek. Syn.: se kjortelhål; sprund, 
bet. 1, ni. fl. 5. (senare ssgsled:) 'provisorisk 
dörranordning i hölada / provisional doorway 
in hay barn'; se åter-. 6. 'ventil på blåsbälg / 
air-regulator in bellows' (ÖDB II 66) Soll. 7. 
'sprund på mjärde / opening in fish-trap' (ÖDB 
I 100) Mor. Syn.: sprund, bet. 6. 8. <löstag-
bar bakre gavel i gödselvagn / detachable end 
of manure-cart' Våmh. Jä. Syn.: se bak-
bräde. 9. 'halvt lösriven trasa, hängande vid 
klädesplagg / ragged end hanging from gar-
ment' Soll. an ä' 86 .21a'rrvån så so int Iru"ku kan 

o"dro 'han är så trasig, så den ena 
trasan kan slå ihjäl den andra'. 10. (senare 
ssgsled:) 'avstånd, mellanrum / clistance, space' 
(SAOB luckan  3); se sådd-. 11. 'glänta i skog! 
glade in forest' Våmh. (Bon.). 

luck-bracka f. IVa lu`kkubrakka Leks. lu`kku-
brakka Jä. ltikkubrakka Mal. 'knäbyxor med 
nedfällbart framstycke / breeches with flap at 
front' (ÖDB IV 377). Jfr lucka, bet. 4 a. 
Syn.: luckbrok. 

luck-brok f.VI kirkubråsk Älvd. luskkubrök Li. 
= föreg. 

luck-falla f.IVa lu"kufåll vVe. <råttfälla, be-
stående av vattenså med bräde och igenfal-
fallande lucka / mouse-trap eonsisting of water- 

tub, board and shutter' (jfr ÖDB I 32; ill.). Jfr 
musf alla. Syn.: vattufalla. 

luck-glapp n.II lu"kuglap Ors. 1. 'gångport i 
port till fähuslider / entrance in doorway of 
fähuslider'. 2. 'skrytsam, uppkäftig individ / 
boastful, cheeky individual'. 

luck-knapp m.Ia Irfiskukn,aspp Älvd. Våmh. 1. 
'knopp, utgörande stöd för upphängd lucka / 
lmob used as support for opened door' Älvd. 
2. `knapp i byxlucka / button in flap at front 
of trousers' Våmh. Jfr lucka, bet. 4 a. Syn.: 
luckknep. 

luck-knep ni. Ta ku"kuknåp vMor. lu"kuknäp Ors.= 
föreg., bet. 2. 

luck-lider n. Id a ZrIrkulridär Våmh. (Bon.) 
Iru"ktaridår vMor. lu"kulidår öMor. ltekklir Nås 
lu`kklir 	Jä. Äpp. lu'kkule Mal. 'port- 
lider / gateway-building'. Syn.: portlider. 

luckurm.Ialrirkfir Älvd. `foghyvel med järnet vänt 
uppåt, anv. vid kanthyvling av laggkärlsstavar / 
piano with edge of iron on the upper side, used 
when planing edges of barrel staves' (se ill.; Fr. 
lokarr; Torp lökar; ÖDB II 168). Jfr stor-. 
Syn.: se lagghyvel. — Avi.: ku`kker v. Älvd. 
'hyvla laggkärlsstavar i kanterna och passa 
ihop dem / piano edges of barrel staves and fit 
them together'; /rukker-å' 6 Älvd. 'dots?. 

ludd' m.Ia lodd -ludd Rättv. ludd Leks. `ngt 
som liknar en tät och fin hårbeklädnad / sthg 
similar to thick fur, fluff' (SAOB ludd/  2). 
Syn.: se lo n. 

ludd" m.Ia Zrudd Soll. 'enklare förband (av tyg 
el. näver) om skadat finger / simple bandage 
(of material or birehbark) round injured finger'; 
nii'vårludd 'förband av näver'. Syn.: ludda"; 
slarvtuss; tuse; tuss. 

ludd" m.Ia lrudd Älvd. ludd Bju. (jfr ludda" 
v.; V11 luddn) <trög, slö mansperson / slow, 
dilatory man'. Syn.: lom"; lommer. 

ludd n. I a lydd Tra. (jfr ludd' m.; SAOB ludd') 
'mjukt, hårdmejat gräs / soft grass hard to cut'. 
Syn.: blöt-, ludd-gräs. 

ludda' f.IVa Iru'dda Älvd. Våmh. vMor. Son. 
öMor. vVe. Ors. Leks. l8'dda vSoll. 

lu'dda Rättv. (Bo.) Bju. Jä. lu'dda Flo. la`dda 
Äpp. Tra. 1. 'oskodd strumpfot som fotbe-
klädnad / unsoled stocking-foot used as foot-
wear' (ÖDB II 255) OvSi. Jfr förföt-, väv-. 
Syn.: se ladda, bet. 1; tafs m. fl. 2. 'skodd 
strumpfot som fotbeklädnad / solad stocking-
foot used as footwear' (ÖDB II 256) OvSi. Jfr 
sock-. Syn.: se fjässa, bet. 1. 3. 'fotbekläd-
nad av annat material än strumpfot / footwear 



of other material than stocking-foot' (se ill.; 
IDDB 11 258 f.) OvSi. Jä. Äpp. Mal. Tra. kä"vann-
kudda Våmh. (Bon.) <hudsko, tillverkad av 
pannhuden från kalv' (jfr harna; ÖDB II 257). 
Jfrband-,björnskinn-,brindskinns-,klut-, 
näver-, ränn-, skid-. 4. (bildi.:) ä i be'sst tå 
tå' då'in up i ku'ddur Våmh. (Bon.) `det är bäst 
att taga dagen som den kommer (eg. taga dagen 
upp i tofflorna) /it is best to take things as they 
come'. 5. 'kvinnligt sexualorgan, cunnus / 
female sexual organ' Ors. Syn.: se bussa f., 
bet. 5. 6. 'korpulent, otymplig el. trög kvinn-
lig varelse / corpulent, clumsy or slow female' 
allm. srvkudda Våmh. (Bon.) 'flicka, som sover 
länge om morgnarna'; ta`kkludda Leks. 'tjock, 
fet och ullig tacka'. Syn.: se kvadda. 7. 
(senare ssgsled:) 'lurvig björn; björnhona / 
furry bear; she-bear'; se björn-. 8. `oformad 
klump av snö / lump of snow' vMor. — 
ludd-v' v. Flo. 'fastna vid, klabba (om snö) / 
stick (about snow)' (jfr bet. 8). Jfr luddra. — 
Ssg: kuddrem  f. vÄlvd. 'rem, varmed band-
ludda knöts fast på foten/ string used to tie 
bandludda to foot'. 

ludda" f. IVa ku`dcla Älvd. vMor. <enklare för-
band om skadat finger'. Jfr t j är-. Syn.: se 
ludd" m. 

ludda' sv.v .1. lu'dda Leks. 'vara frodig (om 1 
växtlighet) / be luxuriant' (jfr SAOB 3); ä 1 
lu'dds å väkkss 'det växer frodigt'. — Särsk. 
förb. (på:) ludd-p' 8ä Leks. 'bylta på sig (myc-
ket kläder)'. 

ludda" sv.v.l. ku'dcla Älvd. lu'dda öMor. Leks. 
1. 'tassa tyst / tiptoe' OvSi. o lu'ddär i su`kkum 
öMor. <hon går i strumplästen'. 2. 'gå mak-
ligt / walk slowly' Leks. Jfr laf f a; ladda". 

'springa tungt och klumpigt / run heavily 
and clumsily' Älvd. an ku'dder o käjter 'han 
skumpar (och springer) iväg'. 

ludd-gräs n.II ls`ddgrås Li. 'mjukt, hårdslaget 
gräs'. Syn.: blötgräs; ludd n. 

luddig adj. I ku'dclug nÄlvd. ku'oldun vMor. 
lu'ddun öMor. ku'ddån Soll. lu'ddu Rättv. 
lu'ddug Leks. 1. (jfr ludda' v., bet. 1) 'tyst, 
smygande (om gång) / quiet, stealthy (about 
gait)' vMor. an  add jen ku'ddun gå'vvg 'han 
hade en smygande gång'. 2. (jfr ludda" f., 
bet. 6) 'korpulent / corpulent' Soll. Leks. 3. 
(jfr ludd') <yvig, ullig / woolly, thick' öMor. 
Leks. li`nnda å lu'ddug Leks. 'vallen är be-
vuxen med tjockt och tätt gräs'. Jfr lockig. 

'påbyltad med kläder / muffled-up' Rättv. 
'slarvigt klädd / slovenly dressed' öMor. 

(jfr ludd") 'långsam av sig / slow, dilatory' 
Älvd. 

ludd-möte n.Ia ku'ddm& vMor. (jfr ludda' 
f. 1-3) 'sammanträffande av vallhjonen vid 
kyrkan den första söndagen efter återkomsten 
från fäbodarna / meeting of herdsfolk at church 
on the first Sunday after their return from 
summer pa,stures'. 

luddra sv.v.l. (endast i särsk. förb. vid:) ä 
lsdrär-wi' Ors. <det luddar (fastnar) vid / it 
sticks to' (ex. om  maskrosfjun). Jfr ludda' f., 
avl. 

ludd-skinn n. la ku'ddstfinn vMor. (jfr ludda' 2) 
<skinn (särsk. från kalvhuvud), varmed strump-
fotstoffel skoddes / skin (specially from calf's 
head) with which stocking-slipper was soled'. 

ludd-spåne m.IV ku'ddsptini' Älvd. (jfr ludda f., 
bet. 3) 'tjockt garn av ull, ofta med hår inblan- 
dat, varav grova tofflor stickades / thick wool, 
often mixed with hair, with which coarse slippers 
were knitted' (03DB II 256, 289). 

ludd-ten m.Ia ku'dd(t)le Älvd. u`c/d(t)å vMor. 
lu'dd(t)än Ors. (jfr ludda' f., bet. 3) 'särsk. grov 
strumpsticka av järntråd, anv. vid stickning av 
ull- och hårgarnstofflor / especially coarse 
knitting-neeclle used for knitting wool and hair 
slippers' ((DB II 256). 
ude m.IV, se nylude. 
uden adj. IV I k .6"öin Älvd. 	kö"dv, 
nVånah. k Odin Våmh. (Bon.) ko"öin 
vMor. ludi'nn 	öMor. o"den öVe. lö`den 
vVe. o"din Soll. ls"din Ors. ls"den ,-4s"dv, Oro 
lirdin lvnn Rättv. lån ,,,lenn fedin Leks. 
läsin Bju. Ga. Mock. öVd. lä`din 	Ål 
lä`din ',dän Dju. län Flo. Nås Mal. ,,,lu"dv, Jä. 
lä'nen Äpp. (böjn. LD II 203). 1. 'beklädd med 
hår / covered with hair' (SAOB 1) allm. an äk 
int 	etc kö"öin Ken Älvd. <man bör inte 
gråta efter luden fot (o: efter ett dött djur)'; e wa 
intj ko"di jen gå'vvg nvMor. 'det kändes inte ens 
ludet' (t. ex. om  ull; om gräsväxt); e'aatn, wä, ss 
ljö't u Welin Ors. 'hästen var så ful och luden' (på 
grund av magerhet); an skä int skäll allt 88M ä 

Bju. 'man bör inte skålla allt, som är ludet'; 
andå,' 	Urna Mal. 'den där ludna pälsen'; 
lirdi Oda (obest.!) Rättv. 'den hårbevuxna si-
dan' (jfr ludensida); (substantiverat:) kgnn 
Älvd. 'den ludne' (noanamn på björnen, se 
d. o., ssg.); Odigad Våmh. (Bon.) 'det ludna' 
(t. ex. om  hårsidan av en hud); ä Wtä ti di Urna 
Dju. 'det finns föga i det ludna' (om enfaldig 
människa). Syn.: ludnad. 2. 'otydlig, dimmig 
(om stjärnorna före mulnande väder) / unclear, 
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misty (about stars before cloudy weather)'; 
stja'nnor i ledigsr vOrs. f å'rnon ä lirdin Leks. 
stitennon, e lå'n Mal. 'stjärnorna synas som gm 
en dimma'. 3. (i förb. god och luden:) `vid 
gott humör / in good spirits' ÖVd. o så:g da ss gö 
o Wein ss Li. 'hon satt där (och var) vid så gott 
humör så'. 4. 'mystisk, hemlighetsfull, förbe-
hållsam / mysterious, secretive, reserved' Mal. 
an E litä lij'n l sä 'han är litet hemlighetsfull av 
sig'. Jfr lönn a.; ludenhätta, bet. 3. 

luden-elak adj. I lgisnaak Flo. 'ursinnig, ilsken 
(som ett vilddjur) / furious, raging mad'. 

Juden-fas (?) m.I a la'clifas ,,,lfi'difå's Leks. luden 
varelse el. ludet föremål / hairy being or object'. 

luden-fot m.Ia lfiscliföt Leks. '(dött) djur / (dead) 
animal' (ex. häst, ko); an ska &ner grå't en 'fedi-
löt <man ska aldrig begråta ett (dött) djur'. Jfr 
luden, bet. 1. 

luden-färne n. III la kg`nnknn Älvd. kännienn 
nvMor. kcl`nnfänn öVe. lännfänn vVe. lii'nfännä 
Jä. Äpp. lirnfån Mal. le'rinfänne ÖVd. <benäm-
ning på vissa fräkenarter, som ätas av hästar / 
name of certain types of horse-tail plants eaten 
by horses'. Jfr guckustrant. Syn.: gran, bet. 
2; häst-färna, -färne; ludenvass; rävrum-
pa, bet. 2. 

luden-gubbe m.III a lgs`ngubbä Jä. Äpp. 'maskros, 
som gått i frö / dandelion which has gone to seed'. 
Jfr boförsblomma; gulborste m. fl. 

luden-hätta f.IVa keinnett vMor. låsnnätta lå-
di'ätta öMor. kedihätt(a) öVe. lo"dihätta vVe. 
lednh,ätta Ore ls`nnhätta Rättv. (Bo.) lirnh,ätta 
Dju. 1. 'manlig huvudbonad av vadmal med 
skinnbesättning / man's hat made of homespun 
and trimmed with fur' (ÖDB IV 446) OvSi. 
Syn.: se busshätta. 2. 'toppig mössa av sam-
met, högtidlig huvudbonad för flicka / conical 
velvet cap worn by girl on special occasions' 
(ÖDB IV 134, 143, 250f.) Rättv. (Bo.). Jfr 
gråhätta. 3. 'hemlighetsfull person / myste-
rious person' Dju. Jfr luden, bet. 4. 

luden-kas m.I a lEtsnkäs Dju. (jfr kasa'' v.) 'nedre 
del av fäll, för värmens skull vikt om fötterna 
på den liggande / lower part of fur or skin 
wrapped round feet of person lying down'. 
Syn.: se bussa f., bet. 3. 

luden-koppe m. Illa kö"dikuppä Våmh. (Bon.) 
'liten, långhårig kalv, som växer dåligt / small, 
long-haired calf whieh is not growing very weil'. 
Jfr kalvkoppe. 

luden-mössa f.IVa ls`nnmössa Leks. 'skinnmössa 
(för man) / (man's) cap made of fur'. 

luden-päls m. Ja ld'nnpälls öMor. <päls med ull-
sidan utåt / fur-coat with hair on outside'. 

luden-sida f.IVa ka"di(g)sajda Våmh. le"digsajda 
Ors. 'hårsida av hud el. skinn / hairy side of hide 
or skin'. Jfr köttsida. Syn.: hårsida; narv. 

luden-skinnhoppa f.IVa ko"distjinampa vMor. 'för-
kläde för kvinna, av kalvskinn med håret kvar, 
utåtvänt / calfskin apron, with hair on outside, 
worn by woman' (ÖDB IV 227; jfr Forsslund 
I: 5, s. 96). 

luden-sko m.Vb kg'nnskfts Älvd. ls"digskö Ors. 
'fotbeklädnad av ogarvad hud med kvarsittande 
hår / footwear made of natural hide with hair 
still on it' (ÖDB II 258). Jfr ludda' f., bet. 3. 

luden-stövla f.IVa ls"distivla Ors. läderstövel 
med kvarsittande hår / high boot made of 
leather with remaining hair'. 

luden-tapp m. Ja lgsditapp Leks. 1. 'starkt ludet 
djur / very hairy animal'. 2. 'person med yvigt 
hår och skägg / person with a lot of hair and 
beard'. 3. 'litet, ludet föremål / small, hairy 
object'. 

luden-vass m. Ja 19'nvass Flo. 'yviga fräkenarter, 
Equisetum'. Syn.: se ludenfärne. 

luden-väska f. IVa leuli'vässka öMor. 'väska av 
(grävlings)skinn / bag made of (badger) skin'. 

luder m.I a kår Mal. ÖVd. 'lave (bänk, hylla) i 
eldhus, mjölkbod, kvarn el. torkstuga / bench, 
shelf in eldhus, dairy, mil or drying-shed' 
(ÖDB III 187 f., 264, 271, 346; jfr SAOB lur"; 
ordb. ludre, bet. 1); mjs`kkbulfir Li. <hylla i 
mjölkbod'; tssggtuguliir ÖVd. 'lave i torkstuga'. 
Jfr kvarn-. Syn.: lave', bet. 3; ludre, bet. 1. 

luder n.Id heder Älvd. hedar Soll. lfi'där vVe. 
Bju. Dju. Nås Mal. Wc' dsr Rättv. lfi'dsr Leks. 
lider ÖVd. 1. `djurkadaver, utlagt för att 
locka rovdjur, åtel / bait' (SAOB luder' 1; 
ÖDB I 45) allm. Syn.: lockbete; åtel. 2. 
'okvädinsord till människa el. djur / derogatory 
term for person or animal' (jfr SAOB luder" 2) 
allm. uka 	tå e'sst Älvd. 'vilket as till häst!'; 
tjä`rivkadär Dju. 'as till käring'. 3. 'liderlig 
kvinna / lewd woman' (SAOB luder" 3) Bju. Li. 

luder-fågel m.Id lfedä(r)fuggäk ( ,,,licsarfuggält) 
Mal. 'bulvan, anv. vid orrjakt / decoy used when 
hunting black grouse' (ÖDB II 15). Syn.: 
beck-, luder-orre; bulvan. 

luder-kamp m.I a ludå'rkammp öMor. (jfr kamp') 
'av hästskojare försåld häst, behäftad med något 
osynligt fel / horse suffering from some invisible 
defeet, sold by horse-dealer'. 

luder-koja f.IVa 	Dju. (jfr ludra, bet. 
2) 'riskoja, i vilken man låg i försåt för villebråd / 
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brushwood hut in which hunter lay in wait for 
game'. Syn.: riskoja. 

luder-kurra in. Illa lu"derkurr(å) öOrs.; obef. 
Våmh. vOrs. Ore `timmerbyggnad, innehållande 
kombinerat stall och fähus på nedre bottnen 
samt bostad på vinden / timber building con-
taining stable and cowshed on ground floor and 
dwelling in upper storey' (ÖDB III 250). 

luder-orre m. Illa ku"därwårr öVe. ku"dårvårr 
Soll. 'lockfågel vid jakt, bulvan' (ÖDB I 15). 
Syn.: beckorre; luderfågel. 

luder-unge m.IIIa lft'därunnji Mal. (jfr luder n., 
bet. 2) `vanartigt barn / bad child'. 

ludna f.IVa kg`nna Våmh. (Bon.) <det ludna; den 
luddiga ytan / the furry part' (t. ex. på ett tyg; 
jfr SAOB ludna f.); kg`nna a byrt-g ngtas-Ji'v 
rredu 'det luddiga (på tyget) har börjat nötas av 
redan'. 

ludna sv.v.l. /s`nna Ors. Urna Dju.; pass. lrå'nnas 
vMor. lännas öMor. 1. <bliva luden, få igen hå-
ret (om get) / become hairy (about goat)' Dju. 
2. `knoppas, växa (om växtlighet) / bud, grow 
(about vegetation)' Ors. — Pass.: 'bliva luden' 
(t. ex. om får; om lin) Mor. — Särsk. förb. (å t en) 
lunn-a'tt Ors. <växa ut igen' (om gräs, hår, naglar 
etc.). 

ludnad adj. I kg`nnaa Älvd. länd Jä. 'luden / hairy'. 
Syn.: luden, bet. 1. — Ssg: kg`nnakally, m. best. 
Älvd. 'fiktivt väsen, varmed barn skrämdes / 
fictitious being with which children were 
frightened'. Syn.: se Bö (e); skin.narbölan 
ni. fl. 

ludra sV.v.l. lu"där vVe. ku"cleur Soll. lu"drå öOrs. 
lfedra Dju. Flo. Äpp. Mal. ÖVd. 1. `lägga ut 
åtel / put out bait' (SAOB 1) Mal. 2. 'spionera, 
ligga i försåt, lura (på) / spy, lie in wait' allm. 
du s1c4'-nt gs v lu"drå j4'n4 öOrs. 'du får inte gå 
och spionera här'. 3. 'försöka bedraga / try and 
deceive' vVe. Soll. an ku"drät min onum Son. 
'han försökte lura honom'. — 	ku"där si 
u"nndå Soll. `draga sig undan' (t. ex. ett arbete). — 
Särsk. förb. (ihjäl:) liidär-ihei'lr Mal. la'cler-ihåk 
ÖVd. 1. 'förgifta' (särsk. medelst åtel; ÖDB I 
40, 45) allm. 2. 'narra mycket kraftigt' Mal.; 
(åt:) ludår-å' si Son. `skaffa sig på oärligt sätt'. 

Ssg: ku"därmåkår m. Soll. `person, som vill 
draga sig undan under arbete! work-shy person'. 

Avi.: lru'elår n. Son. 'falskhet, bedrägeri / 
falseness, deceit'; ku"arug nÄlvd. ku"drån Soll. 
lii`dru Mal. adj. 1. `opålitlig, som ej håller löf-
ten / unreliable' Älvd. 2. 'som i möjligaste mån 
drar sig undan i arbete / work-shy' Soll. 3. <ret-
samt elak, förarglig / mean, annoying' Mal. 
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Ludran f. IV best. kiram Älvd. <fiktivt väsen, var-
med barn skrämdes från vatten / fictitious being 
by which children were frightened away from 
water'. Jfr B ö (e ) in. fl. 

ludre m.IIIb ka'uder Älvd. La. 'lave (hylla) i 
kvarn el. torkstuga/ shelf in mill or drying-hut'. 
Syn.: lave', bet. 3; luder m. b. <underlag el. 
golv för den undre kvarnstenen i kvarn / basa or 
floor for lower millstone in mill' (se ill.). Syn.: 
kvarnlave; lave', bet. 7, m. fl. 2. 'lång, 
otymplig individ / tall, eliimsy 
ga`mmgoskauder <otymplig gammal ungkarl'; 
på'flokauåer 'lång, otymplig yngling'. 

luffa sv.v.l. /ru'/fa Älvd. lu'ffa Rättv. Bju. Nås 
Jä. Mal. <springa el. gå klumpigt, lufsa / run or 
walk clumsily, shamble' (SAOB luffa' 1). Jfr 
laddan; laffa. Syn.: lufsa. 

luffare m.IIIe Zu'//är Älvd. vMor. Soll. (pl. 
ku'ffrär Soll.) lus//är öMor. Al ,,,lu'ffar Mal. 
tullar Rättv. lus Ilar Leks. Nås ÖVd. lu'ffarå Jä. 
`vagabond / tramp' (SAOB). 

luffar-klubba f. IVa lu'ffarkkubba Dju. 'klubblik-
nande stycke trä, förvarat i den gård i byn, som 
stod i tur att hysa vandrare / club-like piece of 
wood kept at the farm whose tum it was to give 
hospitality to tramps'. Jfr f attigklubb a. 
Syn.: tiggarklubba. 

lufsa sv.v.l. lus//sa Ors. Leks. Al lu'ffsa Ga. Nås 
Jä. Mal. `gå el. springa tungt och klumpigt' 
(SAOB). Syn.: luffa. — Särsk. förb. (av:) 
hiffs-eiv öOrs. `(klumpigt) giva sig i väg'. 

lufsig adj. I ku'ffsun vMor. lu'ffsön öMor. lu'ffsug 
Leks. /u'ffsu Jä. Mal. 1. 'rufsig i håret / tousled' 
allm. 2. 'slarvigt klädd / slovenly dressed' Mal. 

luft f. la kupptr,,kufft Älvd. -u//t Våmh. vMor. 
Soll. lufft öMor. vVe. Ors. luf(f)t (bet. 1) •-•lu/(f)t 
(bet. 2-3) NeSi. Vd. 1. 'viss gasblandning, at-
mosfär / air' (SAOB luf tu  1) allm. ml̀ la tår 
lu'fft Ors. 'det bildas gaser i (kol)milan'; up i 
tu' fftä Tra. <upp i vädret'. Syn.: väder. 2. 
<lukt / smell' (vällukt el. stank; SAOB luf tu  9) 
allm. (utom Älvd.); i kennd lena klena  ku'fft 
Våmh. 'jag kände en dålig lukt'; i åni .2la`kkt-
18fft in i stirgun Rättv. `ni ha (eg. I haven) lukt 
av slakt (inne) i stugan'; i tukka kiVrin brä'nn-
vinslufft Dju. <en sådan motbjudande bränn-
vinsstank'; skfc'kufft Mal. 'skurlukt'. Syn.: 
lukt. 3. 'luktsinne / sense of smell' (SAOB luf tn  
9a) allm. 	kga, lru'fft i si Våmh. 'han har 
intet luktsinne (i sig)'; ja hå ss klrå`na la' /It Dju. 
<jag har så svagt luktsinne'. — Ssg: la'fftvattr, 
Nås Mal. lu'fftvattn Jä. n. 'parfym / perfume'. 
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lugg-sliten 

lufta sv.v.l. ku`ppta u' //ta sÄlvd. u' //ta Våmh. 
vMor. Soll. ks` fit vSoll. 	//ta öMor. Ors. Oro 
is' /(/)ta Rättv. Bju. Dju.—Tra. is' //ta Leks. Al; 
obef. nÄlvd. 1. `lukta, känna lukt el. avgiva 
lukt / smell' (SAOB lufta/  5; styr dat.); e kufitär 
swi"di kkö'vum vMor. 'det luktar svedda klövar'; 
ä lafft svenna Leks. ä is //t avrita Äpp. 'det luktar 
bränt'. Syn.: lukta. 2. `vara ytterst obetyd-
ligt / be very slight' (jfr SAOB lukta 2, 4) Mor. 
ä e b ä`r så ä ku'//tär vMor. 'det är ytterst obetyd-
ligt' (sagt om släktskap). — Särsk. förb. (in:) 
ä kufftär-i'nn Soll. `det osar'; (ä:)lu"fit-å,lu"fit-å 
vMor. `lukta på, lukta på' (den avklippta ullen; 
till får vid klippning) 

luft-blommor f.IVa pl. la' fitbkömmer Tra. `(söt)-
kamomill, Matricaria chamomilla / wild camo-
mile'. Syn.: luftgräs, bet. 2; lufttoppa; 
luktvitkulla; söttoppa; vit-kulla, -präs-
ter. 

luft-brev n.I a la' fitbrås Mal. `stycke hopvikt pap-
per, vari väldoftande, torkade växter lades / 
piece of folded paper with dried aromatie herbs 
Put into it'. 

luft-flaska f.IVa la' fftfkaaska Mal. `flaska inne-
hållande parfym / bottle eontaining perfume'. 

luft-glugg m.Ib Ju' fitglugg Ors. (SAOB) `smalt, 
avlångt hål för luftväxling, upptaget i fähusvägg 
vid varje kobås / narrow, rectangular hole for 
ventilation in cowshed-wall at every stall' 
(ÖDB III 238). Syn.: se andhål; lufthål 
m. fl. 

luft-grann adj. I ku'fitgr4nn Våmh. (Bon.) ku` fit-
grann vMor. la' fitgrann Leks. Dju. Jä. (jfr luft, 
bet. 3) `som har ett väl utvecklat luktsinne / with 
a good sense of small'. Syn.: nosgrann, bet. 1; 
väderstark. 

luft-gräs n. II Ja ku'fitgräs Våmh. (Bon.) tu'//t-
gräs öMor. //tgräs Nås Jä. le' fitgräs Äpp. lx'//t-
gräs Mal. (jfr luft, bet. 2). 1. <välluktande kort 
gräs, vårbrodd, Anthoxanthum odoraturn / 
sweet vernal-grass' Våmh. (Bon.) Nås Jä. Äpp. 
2. '(söt)kamomill, Matricaria ehamomilla' Mal. 
Syn.: se luftblommor. 8. `åbrodd, Artemisia 
abrotanum / Roman wormwood' Våmh. (Bon.) 
öMor. Syn.: åbrodd. 4. `älggräs, Filipendula 
ulmaria / meadow-sweet' Mal. Syn.: se bytt-
gräs. 

luft-hål n.II lu` fithiik Rättv. (Bi.) ---luftglugg. 
luft-ris n.Ia la' fitrls Rättv. (Bo.) (jfr luft bet. 2) 
'pors, Myrica gale / bog-myrtle'. Syn.: se get-
pors, bet. 2. 

luft-strupe m. Illa ku'fitstrecup Soll. 	 fitstrajp(e) 
Ors. tu' fitstrupa Mal.; best. ku` fitstraupin nVåmh. 

lu'fitstraupen Våmh. (Bon.) lu'fitstråjpän öMor. 
`luftstrupe, larynx / windpipe'. Syn.: se and-
strupe. 

luft-toppa f.IVa la' fittuppa Mock. Flo. Jä. Äpp. 
Mal. (jfr luft, bet. 2) 'kamomill, Matricaria 
chamomilla' (SAOB lukttupp or). Syn.: se 
luftblommor. 

luft-trumma f.IVa lu'fittromma Jä. 'ventila-
tionskanal i taket på fähus / ventilation channel 
in cowshed-roof'. Jfr trumma f. 

lug- (endast som förra ssgsled; jfr Fr. lygi-, Torp 
lygj e) k gg- Våmh. (Bon.) `som ljuger / who 
lies'; ktrgwarrg m. 'man, som ljuger / man who 
lies'; kirgskrynnda f. `lögnaktig kvinna / lying 
woman'; kirgrakka f. `lögnaktig person / liar'; 
Wi"gmy" ök 	 m. <ljugande barn / lying 
child'. 

inge m. n.Ia kugg Älvd. vMor. lugg vVe. Ors. 
lugg ',dagg Oro lugg logg Rättv. Bju. Flo. Äpp. 
logg Leks. Al Nås Jä. (best. lo' ddji Ål lo'ddje Nås 
lo' ddjän Jä.) logg ',dagg Mal. lagg ÖVd. `avnött 
lugg, ludd / worn pile, nap' (på vävnad el. klä-
der; SAOB lugg'). Syn.: se lo n. — Avi.: 
Zu' ggug 	Oro Ju' ggu Rättv. lo'ggu Bju. 
Nås Jä. la`ggu nMal. adj. `luddig / fluffy'. 

lugg" m.Ib kugg Älvd. lugg Ors. Bju. Jä. Äpp. 
sMal. lagg ÖVd. 1. `hårlugg, kaluv (på män-
niska) / fringe, forelock (of person)' (SAOB 
lugg" 1). Syn.: se lock n., bet. 3. 2. `pann-
tofs (på djur) / forelock (of animal)' (SAOB 
lugg" 2). Jfr red-. Syn.: tofs; topp. 

lugg' m.Ib lugg Bju. Jä. 'hårdragning som 
straff / pulling s.o.'s hair as punishment' (SAOB 
lugg). Syn.: hårlugg; lusk; luv". 

lugga' sv.v.l. lo'gga Dju. logg- Nås; pass. lu`ggas 
Oro `bliva luggig, ludda sig / get fluffy' (SAOB 
lugga'). — Pass.: tu' ggas Oro `dets.'. — Särsk. 
förb. (utav:) logg-tå' se Nås 'dets.'. 

lugga' sv.v.l. Ju' gga Rättv. Bju. Jä. Zu' gga Leks. 
'(som straff) rycka el. draga i håret / pull s.o.'s 
hair (as punishment)' (SAOB lugga" 1). Syn.: 
lubba"; luska"; luva; snugga, bet. 2. — 
Pass.: lu`ggas Bju. tu' ggäs Jä. la' gges Li. `giva 
lugg; lugga varandra'; tvi'lagges Li. `lugga var-
andra med båda händerna'. — Särsk. färb. (ur:) 
jä ha lugga-Yr-n ha'rspikan Leks. `jag har dragit 
av (eg. ur) honom hårstråna' (jfr hårspik). 

lugg-sliten adj. IV kik' 	Älvd. 	ggllitin 
vMor. 	Oro Jä. 1. 'sliten så, att luggen 
nötts bort /so threadbare that the pile has worn' 
(SAOB) Älvd. vMor. Oro. 2. <som bär nötta klä-
der / wearing worn clothes' Jä. 
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lugn n.Id 	lru'vvcn Våmh. Zru'vven vMor. 
/uvvn Soll. Oro Jä. Mal. /u'vvsn Leks. /u'vvän 
Ga. Flo. lon ÖVd. 1. 'lugnt ställe; lä (om 
vatten el. luftförhållanden) / calm place; lee 
(about water or air conclitions)' (SAOB 1-2) 
allm. up i lu'vvni Soll. 'uppe i lugnvattnet'; ä 
sä'mmer om ä står ti ns /u'vvsn Leks. 'det är 
sämre, om det står på ett lugnt ställe'. Jfr lygn, 
bet. 1. 2. 'stillhet, frid och ro / peace, quiet' 
(SAOB 3) Leks. Jä. va hemma ti lu'vvns Leks. 
'vara hemma i lugn och ro'. Syn.: lygn, bet. 2. 

lugn adj. I ku'vv@n Älvd. /uvvn öMor. Soll. Nås—
Mal. (n. /uvvt Nås) /u'vven Leks. /u'vvän Bju. Al 
Dju. Mock. (n. /uvvt Bju.) /ovvn ÖVd. 'utan fram-
trädande rörelse, stilla / quiet, calm' (SAOB 1-2); 
o'lld di Iru'vvnun Älvd. hs'll dä lu'vvän Al 'håll 
dig stillar. Jfr däl, bet. 2; fredlig. Syn.: lygn, 
bet. 1. — Ssg: lu'vvnhigr n. Mal. <lugnt, djupt 
ställe i vattendrag / calm, deep place in water-
course'. 

lugna sv.v.l. ku'vven Älvd. Våmh. /u'vvna Soll. 
vOrs. Leks. /usvvna Bju. Dju. Nås Jä. Mal. 
/o'vvna ÖVd. 1. 'bliva lugn(t), stillna av / be-
come quiet, calm down' (SAOB I) allm. n'n hall 
ä på lu'vunä Jä. `nu håller det på att bli lugnare'. 
Syn.: lygna, bet. 1. 2. 'göra lugn(are) / make 
calm(er)' (SAOB II 1) allm. ku'vven ra`kkun 
Älvd. 'lugna (ner) hunden!'. 3. 'bliva tyst / be-
come quiet' Våmh. (Bon.) ä lru'vvnäd ad å'rgm 
'det blev tyst för mina öron'. Syn.: lygn a, bet. 
1. — Refl.: Inevmn sig Älvd. /u'vven i Ors. 
/u'vven Sä Leks. lu'vven se Nås 'bliva lugnare, 
sansa sig / become quieter, calm down'. — 
Särsk. Pirk. (till:)/uvän-tå' Dju. 'bliva lugnare, 
mojna av'. 

lugn-träd n.V levvntrE Li. 'träd, som fallit utan 
att ha blåst omkull / tree which had fallen with-
out being blown over'. 

lugn-vatten n. Id ku'vvnwattv, vMor. /u'vvän-
vattv, Bju. Nås 'lugnt ställe i vatten el. vatten-
drag / calm part of watereourse' (SAOB). Jfr ave; 
lugn, bet. 1. Syn.: lygn, bet. 1; lygnvatten; 
sel. 

lugn-vågor f.IVa pl. Zru'vvinwågur Våmh. <vågor, 
som ej åstadkommas av vinden (dyningar, svall-
vågor) / waves which are not eaused by wind'. 
Syn.: lygnvåga. 

lugn-å f.VIIa lu'vvnå Mal. `sträcka av vatten-
drag (älv el. å), där det flyter lugnt / part of 
watercourse where water flows quietly'. 

lukt f. Ja lrukkt Älvd. Ve.; obef. övr.OvSi. NeSi. 
Vd. (jfr luft) 'odör / small, odour'; gok-a'ut, 80 

Ilisppum 456å, lrjfk'stlrukktv, Älvd. <gå ut, så att 
vi slippa den där stanken!'. Syn.: luft, bet. 2. 

lukta sv .v .1. lru`kkta nÄlvd. 'avgiva lukt (vare sig 
vällukt el. stank) / give off smell' (SAOB 1; styr 
dat.:) e lru'kkter esstdriti' 'det luktar hästskit'. 
Syn.: lufta, bet. 1. 

lukt-vitkulla f.IVa Iru`kktwajtkull Älvd. `(söt)ka-
momill, Matricaria chamomilla'. Syn.: se luf t-
blommor. 

lu-lank m. I b /faavvk Mal. (jfr 7 Torp lu adj.) 'det 
sista som lakades ur maltet / the last drogs from 
the malt'. 

lulla f.IVa 	Våmh. öVe. lu'lla öMor. Leks. 
Al lu'lla Rättv. Bju. Dju.—Tra. 'vagga / eraclle' 
(vanl. i tal till barn; se ill.; SAOB 	ÖDB 
III 218); ivefsslulla Jä. `vagga med tvärgående 
medar'; ti`nndätlulla Jä. 'vagga med längs-
gående mular'. Syn.: nanna; runka; vagga. 

sv.v.l. Iru'lla Älvd. Våmh. öVe. lu'lla vVe. 
Son. Leks. Al lu'lla Rättv.—Tra. 1. 'vagga / 
rock (child in craclle)' (jfr SAOB lulla'; styr 
dat.) allm. %sil kri`ppim lritä Våmh. 'vagga bar-
net litet!'. Syn.: nanna; runka; vagga. 2. 
'gå vaggande / wadclle along' (jfr SAOB lulla") 
Våmh. Al. Syn.: vagga, bet. 2. 3. 'befinna sig i 
gungande rörelse (t. ex. om  myr; om fettet på 
korpulent person) / move, wobble (e.g. of bog; of 
fat on corpulent person)' Älvd. Syn.: brock a, 
bet. 2; huskaI. 

lulla" sv.v.l. lu'lla Äpp. `jodcllande locka på 
kreatur / cal' cattle by yodelling' (SAOB lulla" 
1; ÖDB I 172). Jfr hoj a', bet. 2, m. fl. 

lumma' sv.v.l. 1r4"m4 Våmh. /denims Mal. 'ljuda 
svagt (avlägset, dovt) / give off faint sound' 
(SAOB lomma"); e kirmår åv skayurmunnim 
Våmh. 'det mullrar av avlägsen åska (eg. av 
skurmannen)'. Syn.: lamma"; ljumla; 
ljumma'. 

lumma" sv.v.l. lu`mma Al (jfr Torp lumrau  v.) 
'koagulera / coagulate'. Syn.: lumras. — 
Särsk. förb. (ihop:) lumm-ihö'p Al 'clets.'. 

lummer n.Id lu'rnmsr Leks. lu'mmär Bju. Al 
'något, som levrat sig el. koagulerat; gel e / sthg 
which had set or coagulated; jelly' (jfr SAOB 
lummer'; ordb. lumras). 

lump' m.Ia lrummp Älvd. Våmh. lummp vVe. 
lrummp Son. lummp,dommp Mal. lommp ÖVd. 
(jfr SAOB lump'; lump" 3) 'till timmer odug-
lig (del av) trädstam / (part of) tree trunk which 
is useless as timber' (ÖDB II 152). — Ssg: 
Iru`mmpkabb m. Älvd. 'timmerstock, av vilken 
ett rötskadat stycke kapats / log from which a 
pieee of rotted wood had been cut'. 
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lump' m.Ia lummp Bju. Nås Jä. Mal. (koll.:) 
'avfall av tyg el. utslitna klädesplagg / rag' 
(SAOB lump" 1). Jfr klut, bet. 1. Syn.: lum-
por. 

lumpa sv.v.l. kusminpa Älvd. Våmh. Zrzimnap(a) 
vMor. Soll. lu`mmpa vVe. lu'rn(m)pa Rättv. Jä. 
lo`mmpa ÖVd. 'kapa felaktig (rötskadad) del av 
trädstam el. timmerstock / cut away rotted part 
of tros trunk or log' (SAOB). — Särsk. förb. (av:) 
vi /dm lump-å' sto'ttjon så lå'v(v)t an e nrtin 
Rättv. `vi måste kapa stocken så långt som den 
är rötskadad'; (bort:) kummp-bå'rrt Soll. 'kapa 
av (rötskadad del av stock)'. 

lumper adj. I lo`mmper Li. 'enkel, okomplicerad / 
simple, uncomplicated'; hå ska vå' åjn lo`mmper 
ti'vvg 'det skall vara en enkel sak (att göra)'. — 
Ssg: lo' mmpertivvg m. pl. Li. 'obetydliga (ovik-
tiga) saker / unimportant things'. 

lump-gubbe m.III a lu`mmpgubbä Jä. Äpp. 'lump-
samlare / ragman'. Syn.: klutkarl, bet. 1; 
lump-herre, -karl, -samlare. 

lump-herre m.III a lu`mmpäirr Ors. =föreg. 
lump-karl m.Ia lu`mmpkaill Ors. ---lumpgubbe. 
lumpor f.IVa pl. kusmmpor Soll. leimmpur Bju. 

lu`mmpor Nås Jä. 'avfall av tyg och utslitna 
kläder' (SAOB lumpa). Syn.: lump'. 

lump-samlare m. III e lusnampsammkar Bju. 
lu`mmpsammkor Nås lumpgubbe= 	(SAOB). 

lumras sv.v.1 pass. lù mmrås Ål (jfr Torp lum-
r all) 'koagulera / coagulate'. Syn.: lumniall. 

lumrig adj. I ltimmrug Leks. (jfr lummer n.) 
'geleartad / jelly-like'. 

luna f.IVa /fena Flo. Mal. 'trög, otymplig kvin-
na / slow, awkward woman'. Jfr jäsa, bet. 3; 
lunsa; läma, bet. 3; löda, bet. 6. Syn.: sluna, 
bet. 3. 

lund oböjl. sbst. Zreknnd Älvd. Våmh. lunnd öMor. 
'sätt, vis / way' (SAOB lundu); up4 no ku'nnd 
Älvd. 'på ngt sätt'; nog elle N'nnd Älvd. 'på 
ngt annat sätt'; ed i betsdå ku'nnd Våmh. 'det är 
(på) båda sätten'. Jfr sammalunda adv. Syn.: 
ledes n. 

lund m.Ia kunnd Soll. hinn Leks. 1. 'mindre 
trädsamling, dunge / spinney, grove' (SAOB 
lund') Leks. Syn.: dunge'; lunde; lunge. 
2. 'frodigt bestånd av gräs el. säd / luxuriant 
patch of grass or grain' Soll. gra"skunnd 'tätt 
gräsbestånd'. — Ssg: ku`nndån adj. Soll. `be-
mängd med frodiga fläckar (om säd) / with a lot 
of luxuriant patches (about gram)'. 

lunde m.IIIa lennda Mal. (jfr lunge m.) 'lund / 
grove'; Vd`vhmnda Mal. 'lund av lövträd'. Syn.: 
dunge'; lund, bet. 1; lunge. 

lung- pref. hevv- vVe. Bju. Ål Jä. Äpp. Mal. 
ku'vvn- Soll. lo`vvg- ÖVd. (första led i ssgr, för-
stärkande till adj. med bet. 'blöt' el. `våt'; 
SAOB); kusvvn-bkö't Soll. lu'vv-bkö't Ål lo`vvg-
bkout ÖVd. /u'vvv?tt Bju. 'genomvåt / wet-
through'. Jfr lunga f. Syn.: lungande. 

lunga f.IVa Zrzevvga Älvd. Våmh. Zru'vvg(a) 
vMor. Soll. /u'vvga öMor. vVe. Ors. hevva 
Rättv. Bju. Dju.-Mal. hevva Leks. Ål /o'vvga 
ÖVd. 'andningsorgan hos människa el. djur / 
lung' (SAOB); 4n, a fl'k a ltu'vvgum Älvd. 'han 
har fel på lungorna'; je va v -eet som lu'vva Jä. 
'jag var lungblöt (eg. våt som lungan)'. Jfr 
lung-, pref. 

lungande adv. lu'vvandå Jä. Äpp. (förstärkande 
till adj. med bet. `blöt' el. `våt'; SAOB); lu'vv-
andå vå't Jä. 'genomvåt'. Syn.: lung-, pref. 

lunge m.IIIa /u'vva Nås 'dunge / grove' (vanli-
gen som senare ssgsled). Jfr björk-. Syn.: 
dunge'; lund, bet. 1; lunde. 

lung-mossa m.IIIa /u'vvmåsa Bju. 'ett slags 
mossa el. lav / kind of moss or lichen' (jfr 
SAOB). 

lung-sot f.I a ku'vvgsastt Älvd.lu'vvsöt Leks. Bju. 
Nås Mal. /u'vvsoit Jä. /o'vvgsott ÖVd. 'lung-
sjukdom, särsk. lungtuberkulos / consumption, 
tuberculosis' (SAOB 1-2); a du lo`vvgsottå Tra. 
'har du lungsot(en)?'. Syn.: orsakarlsjuka. 

lunk m. Ib luvvk Bju. Nås-Mal. 'långsamt och 
sävligt springande el. gående / jog-trot' (SAOB 
lunk' 1); hall lu'nntjen Nås 'håll jämn fart!' (till 
en häst). 

lunka sv.v.l. lu'v(v)ka Rättv. (Bi.) Bju. Nås 
Mal. lo`vvka ÖVd. 'springa el. gå långsamt och 
sävligt / jog-trot' (SAOB lunka' 1). 

lunn f. la hinn ,,,kummn Älvd. /rtfnn Våmh. 
kunn vMor. öVe. lunn vVe. Ors. lonnnMal. Li. (jfr 
SAOB lunnell; Schl. lunn ar m.pl.; Fr. hlunnr). 
1. `stock ss. underlag för ngt, som skjutes el. 
släpas fram / log med as base for sthg which is 
pushed or pulled along' (ÖDB III 124) Älvd. 
Syn.: lana; lunna, bet. 1; slana, bet. 1. 2. 
'stock ss. underlag för ngt, som upplagts i stapel 
el. på annat sätt / log or base for sthg which is 
piled up' (ÖDB II 15) vMor. Ors. å`lc upo lu`nneur 
Ors. 'köra ved för uppläggning på underlags-
stockarna (i kolmilan)'. Syn.: lagn n., bet. 2; 
lunna, bet. 2. 3. <grov hävstång av trä, bryt-
stång / strong wooden lever' (ÖDB I 11, 357, 
502) OvSi. weg-u'pp ka'sse min ku'nn Älvd. 
'häva upp (det stjälpta hö)lasset med bryt-
stången'; granunn Ors. 'brytstång av gran'. Jfr 
länsman, bet. 2; brott-, sten-. Syn.: lunna, 
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bet. 3. 4. <takstång (inre takås), utgörande un-
derlag för smäckrare stänger / inner roof beam 
forming support for rafters' (se ill.) Älvd. up 

c146å/ N'nni svÄlvd. 'upp över den där 
takstången'. 5. (pl.:) `övervåning i vissa uthus 
(trösklada, kvarn, härbre), bestående av stänger 
el. bräder, lagda på de inre takåsarna / upper 
storey of certain outhouses consisting of rods or 
boards laid over inner roof beams' (ÖDB III 
255; Lev. Liv. Älvd. 11, 19, 84) Älvd. nvMor. 
tekbknneir söÄlvd. `dots?. Syn.: stång. 6. 
(pl.:) <två tvärgående inre takåsar, på vilka ma-
tarverket i en kvarn vilade / two transverse in-
ner roof beams on which feeder in mil rested' 
(se ill.; ÖDB III 271) nvMor. Syn.: tutås; ås. 
7. <hög (stapel) av ved, timmer, mossa etc. / 
large pile of wood, timber, moss etc.' n.Mal. Li. 
vElenn nMal. 'hög av framsläpad ved'. Syn.: 
dunge"; hög, bet. 1; kur", bet. 2; kuv, bet. 3; 
lunna, bet. 5; stack. 

lunna f.IVa henna Älvd. Våmh. Irienn(a) vMor. 
Soll. henna öMor. Ore le`nna Rättv. Ga. Mock. 
Flo. Jä. Äpp. ÖVd. hinna Leks. Al lu`nna Bju. 
Ui`na 	Dju. 18`nnda Mal. (SAOB under 
lunai). 1. 'stock ss. underlag för ngt, som 
skjutes el. släpas fram' (ÖDB III 124) allm. Jfr 
sid-. Syn.: lana; lunn, bet. 1; slana, bet. 
1. 	2. `stock ss. underlag för ngt, som upp- 
lagts i stapel el. på annat sätt' (ÖDB I 519) 
Våmh. Leks. Bju. Ål. Syn.: lagn n., bet. 
2; lunn, bet. 2. 3. `grov hävstång av trä, 
brytstång' (ÖDB I 356, 357, 502) allm. Jfr 
länsman, bet. 2. Syn.: lunn, bet. 3. 4. 'en 
av de två (inre) takstängerna i trösklada / one 
of the two inner roof beams in threshing barn' 
vMor. Jfr lunna, bet. 4. 5. 'hög (stapel) 
av ved, timmer etc. / pile of wood, timber 
etc.' Älvd. Äpp. Mal. Tra. vå'ålenna Tra. <ved-
hög'. Syn.: se lunn, bet. 7, m. fl. — Ssg: 
lssnnbakka m. Mock. (jfr bet. 2) 'mark, där 
virke till kolmila lades upp / ground where 
wood for charring stack was piled up'. 

lunna sv.v.l. Zrienna Älvd. Våmh. ku`nn(a) vMor. 
Son. lu`nna vVe. Ors. Ore le`nna Rättv. Dju. 
Ga. Jä. Äpp. ÖVd. le`nna Leks. Al le`nnda 
Mal. 1. (jfr lunn, bet. 1) `släpa (båt el. släd-
don) på underlag av grova störar / drag (boat 
or sled) on base of thick poles' Jä. 2. `med lät-
tare fordon släpa fram timmer el. ved till last-
ningsplats / pull timber or wood to loading 
place by means of light vehicle' (SAOB lunna) 
allm. 3. 'bända med brytstång / prize with 
lever' Bju. Ga. — Särsk. förb. (fram:) tenn- 

fra'mm Jä. <släpa fram virke el. timmer'; (hop;) 
lenn-hö'p Äpp. `dets.'; (ihop:) 	Älvd. 
kunn-K p vMor. Soll. lunn-ihö'p vVe. tenn-
ihö'p Leks. ls`nn-ihö'p Mal. `dets.' ; (up p : ) 
lerm-e'pp Al `medelst lunnar släpa upp' (t. ex. 
väggstockar vid bygge; ÖDB III 124). 

lunne m.IIIa le'nnda Mal. (SAOB lunne") <av-
huggen stör, lagd som underlag på en timmer-
väg / piece of pole placed on timber transport 
road as foundation'. 

lunn-plats m. la le`nnpkase Leks. Ga. lu`nnplase 
Bju. 'plan omedelbart ovanför kolmilas bak-
vägg, varifrån kolveden vältes in i milan / area 
just above back-wall of charring-stack from 
where charcoal wood was put into charring 
stack' (ÖDB I 519). Syn.: vältplats. 

lunn-skaklar m.Id pl. le`nneleakkker Tra. 'vid 
hankkörning anv. skaklar / shafts used in 
dragging logs along in a row'. Syn.: hank-
skaklar; långskaklar, bet. 1. 

luns' m. Ta lunne Bju. Mock. Mal. `trög, klum-
pig mansperson / slow, awkward man' (SAOB 
luns', bet. 2). Jfr löke, bet. 1. Syn.: lunse; 
låm.— Avi.: lu`nrteu adj. Bju. `tung, otymplig/ 
heavy, awkward' (SAOB 2). 

luns" m.Ia lunne öMor. (jfr lunta', bet. 2) 
'förband på sår / bandage on wound'. Syn.: 
lunta', bet. 2. 

lunsa f. IV a /ru`nnsa vMor. ire`nnea vSoll. lù nnea 
Mal. `trög, klumpig kvinnsperson / slow, clumsy 
woman' (SAOB lunsa'); fä'tlrunnea vMor. 
'tjock, lat kvinna / fat, lazy woman'. Jfr luna. 
Syn.: kvadda; ludda', bet. 6; lunta"; låma; 
löda, bet. 6. 

lunsa sv.v .1. lu`n(n)sa Rättv. Bju. Mal. 'gå el. 
springa klumpigt; bete sig otympligt / walk or 
run clumsily; behave awkwardly' (SAOB). 

lunsad adj. I lo`nne Tra. (jfr SAOB lunsfisk; 
?Torp luras) 'litet skämd, ankommen / slightly 
rotten, off' (om fisk, kött etc.). Syn.: lunsen; 
lunsnad. 

lunse m.IIIa. lö`se Li. (jfr lunsen adj.) 'sen-
färdig, slö karl / slow, dilatory man'. Syn.: 
luns'; låm. 

lunsen adj. III lu`nnein Ors. le`nnen„ Mal. /6`89.?, 
Li. = lunsad; lu‘nnei å' vOrs. 'skämt hö'; 
tintii a nii`i te vott &mur, Mal. 'köttet har 
hunnit bli en smula skämt'. 

luns(en)-fisk m. Ib 18‘nne, fieek Mal. rö' efessk Li. 
(jfr lunsen adj.) 'en smula skämd fisk / fish 
which was slightly off' (SAOB lunsfisk). Jfr 
gammel-, grav-, sur-fisk. 
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lunsna sv.v.l. N`nnav, Älvd. `skämmas, bliva 
ankommen (om kött, fisk etc.) / becorne tainted, 
go rotten (about meat, fish etc.)'. Syn.: lina. 

lunsnad adj. I klennsna4 Älvd. lu`nnsnad Ors. 
'litet skämd, ankommen'. Syn.: lunsad; 
lunsen. 

lunta' f.IVa ktennta Älvd. liennta Leks. lu`nnta 
Nås. 1. 'tändmedel för eldvapen / fuse' (SAOB 
lunta' 1) allm. 2. 'förband på sår, fingertuta 
av trasa / bandage on wound, finger-stall made 
of rag' Leks. Syn.: luns". — Ssg: klenntkifs n. 
Älvd. `gevärslås med hane, varvid en lunta 
fästes / gun-lock with cock, to which fuse was 
attached' (SAOB). 

lunta" f.IVa keennta Älvd. ktennta vMor. lù nnta 
öMor. vVe. lù nnta Mal. <tjock, klumpig kvinna / 
fat, clumsy woman'. Syn.: se kvadda; ludda', 
bet. 6; lunsa, m. fl. 

lupen adj. III, se löpen. 
m.Ia Ziir Våmh. vMor. Soll. lur vVe. Ors. 

Ore NeSi. Vd. (utom Mal.) lfha  Mal. 1. 'blås-
instrument av laggade träspjälor, klädda med 
näver / wind instrument made of wooden 
staves covered with birch bark' (SAOB lur" 1) 
allm. nd"vsrlfcr Rättv. mrvärlfir Bju. nEvekiir 
Tra. `clets.'; bjennlicr Ors. `lur, avs. att skräm-
ma björnen med'. Jfr alder-, brand-. Syn.: 
b asa'''. 2. `strutformat element av bark el. näver, 
hörande till rännformig tjärdal / cone-shaped unit 
of bark or birch-bark belonging to trench-shaped 
coal-tar kiln' (C,DB I 506) Soll. Syn.: strut. 
3. 'ngt hoprullat, rulle, strut / sthg rolled up, 
roll, cone' (jfr SAOB lur" 2) Soll. Rättv. Leks. 
Mal. jä vabbs-ihö'p stii`mmpa tå en lfer Rättv. 
(Bo.) 'jag lindade ihop förskinnet (eg. skinn-
hopp an) till en rulle'; pa`pperlar Leks. <pappers-
rulle'. 4. 'rulle av mjukt tunnbröd, försedd 
med sovel / rolled-up soft clapbread with filling' 
(ÖDB III 452) Ore Ål Dju. ts`nnbröslftr Al Dju. 
'clets.'; mi`ssmsslfir Dju. `tunnbrödsrulle med 
messmör som sovel'. Syn.: se bete, bet. 5; 
lura m. fl. 5. 'hål (pipa) i ljusstake / hole in 
cancllestick' Äpp. 6. <skorstensrör / chimney-
pipe' (t. ex. på fähus, eldhus el. timmerkoja) 
vVe. Soll. brå`dlfir vVe. `skorsten på timmer-
koja'; 9.8'1011-kr vVe. 'skorsten på fähus el. eld-
hus'. Jfr ljure, bet. 3. 7. 'penis' (särsk. hos 
gammal man) Mal. ÖVd. Syn.: ball, bet. 4; 
pick, bet. 5, m. fl. 

lur" m.Ia Wo. Ore Leks. Bju. Nås Jä. Mal. Tra. 
'kort stunds sömn / nap' (SAOB lur'); jä ligg 
barå på Ker Leks. 'jag ligger bara och slumrar 
helt lätt'. Jfr tupp-. Syn.: blund; flock". 

barm m.Ia ur Jä. (jfr lura's') 'hastigt uppblos-
sande eld / sudden flame'; ka`ttkrutlfir Jä. 'eld 
av niktmjör. Syn.: se brusmjölseld. 

lur oböjl. sbst. har öMor. Leks. Bju. Flo.-Äpp. 
1. <försåt, bakhåll / ambush' (SAOB lur vl  1) 
allm. (endast i förb. på el. uppå lur:) i låg 
upå ifk'? öMor. 'jag låg i bakhåll (och vaktade 
på ngn)'; stå på lfer Nås Jä. 'stå i försåt'. 2. 
'bedrägeri; lömskhet / deception' Leks. Äpp. o 
ss full i Kel. ss Leks. 'hon är så full av bakslug-
het så'. 3. 'lömsk person, filur / sly, crafty 
person' öMor. — Ssg: Kergstt subst. adj. n. Leks. 
'godsak, som ngn smusslar med (i fickan) / 
sweet which s.o. fiddles about with on the sly'. 

lur adv. lur Leks. (jfr lur sbst oböjl.; allm. för-
stärkande i uttrycket:) lfer e`nnsamen Leks. 
(Silj.) <mol allena / entirely alone'; (utvidgat:) 
spritt lirrade enn,samsn Leks. `dots?. Jfr mol; 
spritt. 

lura f.IVa lirra Mock. = lur', bet. 4. 
lura' sv.v.l. kår- öMor. vVe. Ore lfera Leks. lfera 

Dju. Nås. 1. 'blåsa i lur / blow wooden horn' 
(SAOB lura' 1) Leks. 2. 'rulla ihop; skrynkla 
till / roll up; crumple' Dju. hrr int å 'skrynkla 
inte ihop det!'. — Särsk. förb. (hop:) lftr-hö'p 
Nås 'rulla ihop till en rulle'; (ihop:) 
Ore ltitr-ihö'p Leks. Ål 'clets.'; ihö'plara vVe. 
Ore 'hoprullad' (om näver el. orm); (in:) 

Ore Dju. 'linda in'; (om:) /ar-u'mm öMor. 
'vira om'. 

lura' sv.v.l. -3. kirra Älvd. tår- vVe. liera Rättv. 
Bju. Ga. Mock. Nås Mal. (pret. 	',di-ed Mal.) 
lfira Leks. 1. 'i hemlighet iakttaga, spionera 
p.å; ligga på lur / spy on, watch secretly; lie in 
wait' (SAOB lura' I 1) Rättv. Leks. an lfirs 
lokaler Rättv. 'han tittade ( -dyssnade) i hem-
lighet på flickorna'. Syn.: löna'. 2. <bedraga, 
narra / deceive, fool' (SAOB lura' II; styr 
ack.) allm. Syn.: luska'', bet. 2.— Särsk. förb. 
(ur:) an ska 	mö'r ns Leks. 'han ska 
narra mor att tala om något'; (å:) ig a kfira6-4' 
an edå n`mmsm176re6 Älvd. 'jag har narrat 
honom att köpa det där gamla smöret'. 

lura" sv.v.I. /ar- Ors. Jä. Li. Kera Leks. lfira 
Bju. Ga. Nås 'sova lätt och kort, slumra / take 
a nap' (SAOB lura"). — Särsk. förb. (av:) 

Bju. Nås Jä. 'slumra till'; (in:) 
Li. 'clets.'; (till:) lftr-ti'l Ors. hr-tå' Leks. Bju. 
Nås Jä. 'slumra till för en kort stund'. 

lura"' sv.v.l. liera öMor. Leks. lirra Rättv. Bju. 
Dju. Ga. Nås Jä. Mal. (SAOB lurars') 'brinna 
med låga, flamma / burn with a flame' allm. 
(h)å lferå 8 bra'nn sam an skull a tänt-ti' en tii'r 
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å'nbusska Jä. `det lågade och brann, som om 
man hade tänt på en torr enbuske'. Syn.: 
lurva" v. — Särsk. förb. (ut:) liir-frt Leks. 
`(hastigt blossa upp och) förbrinna med låga'. 
Jfr fladdra, bet. 1; flurra. Syn.: se fjussa 
m. fl. 

lurav sv.v.l. kft'ra Mal. `fara upp genom skor-
stenen (om rök) / go out through the chimney 
(about smoke)'. Jfr lur', bet. 6. 

lur-aktig adj. I kirrakktun ,,,Ireerakktifn Våmh. 
1. `opålitlig, narraktig (om person) / unreliable, 
cheating (about person)' (SAOB 1). 2. `riska-
bel, förrädisk, försåtlig (t. ex. om  is) / risky, 
treacherous (e.g. about ice)' (SAOB 2); e6 i 
naug irrakktut gö at 4 a' jan fnn `det är nog 
riskabelt (att) gå ut på isen ännu'. Syn.: 
lömsk, bet. 2. 

lurbom m. la lirrbom Leks. `lömsk person, filur'. 
Jfr dumbom. Syn.: lur oböjl. subst., bet. 3. 

lur-brasa f. V lirrbrasu vVe. Irirrbrasu Soll. (jfr 
lura" v.) `eldsvåda / fire, conflagration'. 

lur-gröt m.I a Wrgriit Mal. lfrrgråt Li. (jfr lura", 
bet. 2) `maträtt, bestående av ofullständigt ko-
kat messmör, utblandat med mjöl / dish con-
sisting of partly boiled soft whey-cheese, mixed 
with flour' (ÖDB III 384, 462). Jfr mesbröd-
gröt. 

adj. I Wirun öMor. lirrug Leks. ba'ru Bju. 
Ga. Jä. `lömsk, bakslug / sly, erafty' (SAOB 
lurig'). Syn.: lurisk, bet. 1; lömsk, bet. 1. 

lurig" adj. I Zrä`run vMor. lirru Rättv. 1. `dåsig, 
ngt sömnig / drowsy' (SAOB lurig") allm. 
Syn.: se dormig, m. fl. 2. `berusad / intoxi-
cated' Rättv. 

lurig" adj. I lfrru Dju. (jfr lura', bet. 2) `skrynk-
lig / erumpled, creased'; i 1 frruga mö'esa 'en till-
skrynklad mössa'. Syn.: knövlig, bet. 1; 
rynkig; rynktig; skrockig, bet. 1; skrock-
hg. 

luring m.Ib lfil riv Ål (jfr lura', bet. 2) `rulle av 
mjukt tunnbröd, försedd med sovel / roll of soft 
clapbread with tining' (ÖDB III 452). Syn.: se 
bete, bet. 5; lur', bet. 4, m. fl. 

lurisk adj. I Zrfirisk Älvd. (jfr lura"). 1. `bak-
slug, illmarig / crafty, sly'. Syn.: lurig'; 
lömsk, bet. 1. 2. `misstänksam / suspicious'; 
ig i kfr risk 4 å anclå'r `jag har mina misstankar 
mot den där (mannen)'. Jfr lurt. 

lurk m.Ib kärrk vMor. Soll. lurrk öMor. Bju. 
Jä. Mal. larrk Tra. (best. lft' din Mal.; SAOB; Hq. 
lurk"; Torp lurk'). 1. `grov och obelevad 
mansperson, tölp / coarse, impolite man, boor' 
(SAOB lurk 2) NeSi. Vd. 2. `halvvuxen pojke, 

pojkspoling / youth, lad' OvSi. 9.4'n verkkaär 
trå' rrtjen vi'llt Son. `här växer det upp fullt med 
halvstora pojkar'. Syn.: se barrbock, bet. 2; 
halvväxting; knappelpojke;knappelstor-
gosse; småpojk(e) m. fl. 

huka' f.IVa lu'rrka Leks. Ål lu'rrka Ga. Jä. `till 
kvinnodräkten hörande sydd el. stickad ylle-
hätta / sewn or knitted woollen bonnet, forming 
part of woman's outfit' (se ill.; jfr SAOB; ÖDB 
IV 32 f.). 

lurka" f.IVa ku'rrka —lu'rrka Mor. (Rietz 412 a) 
`tölpig el. ostädad el. skvalleraktig el. på annat 
sätt underhaltig kvinna / boorish, coarse, gossip-
ing or otherwise inferior woman'. 

f.IV a lu'rrka, öMor. 'bred, kort släde, an.v. 
vid finåkning / broad, short sled, used on special 
occasions'. Jfr kyrkskrinda. Syn.: skjuts-
skrinda, -släde; åkskrinda. 

lurka sv .v.1. lu'rrka Leks. lu'rrka Mal. le'rrk- Li. 
(jfr Rietz 412 a lurka v.; Torp lurkall  v.). 1. 
`halvsova / doze' Leks. 2. `gå sakta och drö-
jande / walk slowly and dawdlingly' Mal. — 
Ssg: lu'rrkgitt f. Mal. Li. 1. `eftersläpande get i 
gethop / tardy goat in goat-herd' Mal. 2. `sen-
färdig person / dilatory person' Li. 

lur-kvarn f.Ia kirrkvänn, Soll. (jfr lur') `maj-
stångsprydnad, bestående av en svängbar (trä)-
krans med flera små trattar av plåt, placerad i 
toppen av majstången / decoration on maypole 
consisting of revolving (wooden) ring with a 
number of tin cones fixed to it, plaeed at top of 
maypole'. 

lurpa f.IVa lu'rrpa Jä. `skrumpet ställe (t. ex. 
på bränt skinn) i shrivelled part (e.g. of burnt 
skin)'. Jfr skrock m., bet. 1; skrocka f., bet. 1. 
Syn.: lorpai. 

lurpa sv .v .1. lu'rrpa Jä. (jfr Torp lurpa f.) `vårds-
löst sy el. snörpa / tack, run up'. Syn.: se hyra; 
hörpa m.fl.— Särsk. förb. (hop:) lurrp-hö'p Jä. 
`snörpa ihop'. — Avi.: lu'rrpu adj. Jä. `slarvigt 
sydd / carelessly sewn'. 

lur-skymning f. Ib /22`astjymniniv Mal. `tid mellan 
skymning och fullt mörker, då arbetet fick vila, 
innan det tändes ljus i stugan / time between 
dusk and darkness, when work ceased, before 
canclles were lit in cottage'. Syn.: skvaller-
timme(n). 

lurt adj. n. kart Ors. Jä. `osäkert, misstänksamt; 
falskt / uncertain, suspicious; false'; ä sjö'r litä 
lä'rt ajt Ors. `det ser litet osäkert ut'; ä e barä 
lii'rt Jä. `det är bara falskt'. Jfr lurisk, bet. 2. 

lurv m. Ta lur(r)v öMor. Rättv. Jä. Mal. Li. 1. 
`långt hår; kalufs / long hair; forelock' (SAOB) 
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öMor. Syn.: se lock n., bet. 3. 2. 'person med 
långt, lockigt el. okammat hår / person with 
long, curly or uncombed hair' allm. 3. 'tölpig 
person / boorish person' Mal. 4. `liten, tätvuxen 
krona på tall / small, thick crown of pine-tree' 
Li. 

lurv n.Ia Itu= vMor. lvrrv Ors. Leks. Bju. Jä. 
(SAOB) `ngt luddigt el. flisigt / sthg fluffy or 
splintery' (t. ex. avfall under vävstol; lossnade 
småpartiklar från hammare; flisor på nysågat 
mässingskamämne); lo'gg 8 la'rro Jä. 'lugg och 
ludd'. Jfr 'urval, bet. 3. Syn.: lo; lugg'; 
sludd. 

lurvai  f.IVa ls`rrva Leks. ls`rrva Mal. (SAOB 
L 1220 lor va). 1. 'hopfiltad massa! mat' (t. ex. 
av hår) Mal. 2. `kvinna med lockigt el. okam-
mat hår / woman with curly or uncombed hair' 
Mal. 3. 'lossnade småpartiklar på nött järn / 
loose particles on worn piece of iron' (t. ex. på 
den uppvikta kanten av en hammare) Leks. Jfr 
lurv n. 

lurvan  f.IVa ls`rrva Leks. (endast i förb. spela 
på lurvan:) spå'l på lusrrva Leks. 'spela med 
fingret på underläppen / play with the lower lip 
with finger' (jfr SAOB lurvan  v.). Jfr läpp, 
bet., 1; skamperlåt. 

lurvai  sv.v.l. Zru'rrva Älvd. ls`rrva Leks. /s`rrva 
Dju.; pass. ls`rrvas Ors. (intr.:) 'vara lurvig; 
hänga på som ludd / be shaggy, fluffy' (jfr 
SAOB 'urval, bet. 2); e ku'rrve rivgum ta'utik 
Älvd. 'det (o: höet) sticker ut åt alla håll om-
kring foderkorgen'; ä ss hi'lra ls`rrvs å trå'nan 
Leks. `träden äro alldeles ludna av rimfrost (eg. 
(det) är så helan lurvar av träden)'. — Pass.: 
'falla av i småpartiklar som ludd' (t. ex. om  
järnpartiklar från nött hammare el. järnspett) 
Ors. Jfr flura pass. — Särsk. förb. (till:) lurry-ter 
Leks. <göra lurvig, rufsa till'. — Ssgr: (jfr 
SAOB, ssgr till lurv m. 	lru'rrsgeenn (jfr 
gorna f.) f. Älvd. 'långhårig, okammad kvinns-
person / long-haired uncombed woman'; ls`rrv-
gubbe m. Li. 'långhårig person / long-haired 
person'; ls`rrvkatta f. Mal. Li. 'långhårig katt / 
long-haired cat'. 

lurvan sv.v.l. ls`rrva Jä. `brinna med fladdrande 
låga'. Syn.: luralv. 

lurvig adj. I ?ru'rrvug nÄlvd. Irterrbun Våmh. 
Iru'rrvun vMor. ls`rrvun Ors. lu'r(r)vug Rättv. 
(Bi.) ls`rrvug Leks. le'rrvu ,-du'rrvu Bju. Mal. 
ls`rrvu Dju. Jä. lu'rrvu Flo. Nås ls`rros Tra. 1. 
`tovig, rufsig, lurvig, beklädd med oordnat hår / 
shaggy, tangled, ruffled' (SAOB 1-2) allm. 
Syn.: flurig, bet. 1; toven m. fl. 2. 'opass- 

lig, ruggig; (lindrigt) berusad / indisposed, 
shaggy; intoxicated' (SAOB 3b-c) Våmh. Flo. 
3. 'luddig; täckt med småpartiklar / fluffy; 
eovered with small particles' (jfr SAOB 3g; 
t. ex. om  vävnad; om nött hammare; om rim-
frostklädda träd) Ors. Leks. Jä. Jfr lockig; 
toven. 4. 'disig, mulen / misty, cloudy Mal. 

lus m.Ia /fis ÖVd.; obef. Mal. (jfr ? Torp lusku). 
1. `huvudhår, kalufs, lugg / hair of head, fore-
lock, fringe'; tä`-119.2'sv, å' sm Tra. 'taga honom i 
kalufsen'. Syn.: se lock n., bet. 3; luv", bet. 1, 
m. fl. 2. 'luggning, hårdragning / pulling of 
s.o.'s hair' Li. Jfr hår-. Syn.: se hår-lugg, 
-lus; lusk; luv", bet. 2, m. fl. 

lus f.V1---, Ia kaus Älvd. Våmh. hijs -Zeöjs vMor. 
låjs nlöjs öMor. ldjs vVe. lråjs öVe. Iröjs vSoll. 
Mus Soll. la,js Ors. /sjs Oro /fis NeSi. Vd.; pl., se 
LD II 191. 1. `blod- el. växtsaftsugande in-
sekt / buse' (SAOB 1-2) allm. Ira'usg i marnafin 
fö n4'tQ Älvd. 'lusen blir (eg. är) mormor på en 
natt'; däm sku tOgås ma li's(s)t, sa mi`tt-olls, tög 
lfk'sä ma tå'vv Rättv. (Bo.) `de skola tagas med 
list, sade Mitt 011e, tog lusen med tång'; ä gå 
yvär a'llt fsrstå'nnd ssm ls'ssa, sa jä'ffivar-
e'rrkä Flo. 'det går över allt förstånd som lössen, 
sade Gästgivar Erik'. Jfr b 1 a d-, blå-, b r ö d-, 
fegd-, feg-, flat-, frall-, get-, kläd-, ko-, 
svin-, vägg-. 2. (senare ssgsled:) 'insekt, som 
påminner om lus till utseende el. uppförande / 
insect, remincling one of buse in appearance or be-
haviour' (SAOB 2); se kärl-, vattu-. 3. (senare 
ssgsled:) `en larv / larva' Leks. Al Dju. Flo.; se 
björn-. 4. (senare ssgsled:) 'en fågel / bird'; se 
furu-, lav-, tallskår-. 5. (senare ssgsled:) 
'nedsättande om person /• derogatory about 
person'; se blå-. 6. `översta stock i gavelröste / 
upper log in gable' (ÖDB III 125) Leks. Al Dju. 
Nås 	Jä. 	Ssgr: läs sdäs m. Moek. '(mycket) 
lusig man (el. pojke) / man (or boy) infested 
with lice'; /fi'sfnassk m. Leks. `dets.'; /fi's/nasska 
f. Leks. '(mycket) lusig kvinna / woman infested 
with lice'; 112'sgröda f. Leks. `dets.'; lfi'skrspp m. 
Mal. '(mycket) lusig individ / individual infested 
with lice'; lieaväs m. Leks. `dets.'; Zra'uswassk 
Älvd. liesvassk Mal. m. (jfr SAOB) 'lusig man'. 
Se äv. lusgueku, bet. 2; lus-hank, -hona; 
lushund, bet. 1; luskarl, bet. 1; luskonung; 
luskusk, bet. 1; lusvarg, bet. 1. 

lusa' sv.v.l. 3. Ira`usa Älvd. Våmh. (pret. 
Irdused Älvd.) lröjs vSoll. M`us- Soll. la' jsa, Ors. 
bas- Ga. Nås Jä. liesa Äpp. Mal. Li. (prat. /u`sst 
Äpp. Mal.). 1. 'befria från löss, löska / de-
buse' (SAOB 1; styr ack.) allm. n saggd 4 uld 
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Irdus an Älvd. 'han sade, (att) hon skulle löska 
honom'; kmi 	'öttä, i ska Zra'us ikk Våmh. 
`kom(men) hit; jag skall befria er från löss'. 
Syn.: luska", bet. 1. 2. 'vid höbärgning rensa 
hässja från kvarhängande hötappar / rake loose 
hanging hay from hurdle in hay-making' Älvd. 
Jfr dona, bet. 2. — Refl.: Iretsus si Soll. 'befria 
sig från löss'. — Särsk. förb. (av:) i ska lajs-'v 
mi Ors. 'jag skall befria mig från löss': (ned:) 
lraus-ni'å Älvd. låjs-ni'd öMor. 	Ga. lfts-nE' 
Jä. litss-ner Mal. <göra lusig': (upp:) Iraus-u'pp 
Älvd. 'göra lusig': an a vurti u'ppletfsadr, öMor. 
'han har blivit full med löss': (åter:) lus-a'tt 
Mal. 'snoka reda på' (jfr SAOB lusa 4). 

lusa" sv.v.l. lu"sa Ors. 'prygla, klå upp / whip, 
thrash' (jfr Torp lus). Syn.: basa, bet. 4; klå, 
bet. 3a; stryka sv.v. — Särsk. förb. (upp:) 
i lu"sed-u'pp an Ors. lag klådde upp honom'. 

lusande adv. 192`8ande Jä. liesande Mal. (förstär-
kande framför adj. och adv. med bet. 'lång-
sam(t)':) an går ss lit' sands »24W Mal. <han går 
så oerhört långsamt / he walks at a snail's pace'. 

his-blommor m. Illa pl. liesbirsramer Li. `(åker)-
vädd, Scabiosa / scabious'. Syn.: knapp- 
toppor. 	• 

lus-bo n.V (best. =obest.)ledusbacl Soll. (skämts.:) 
'hoptovat huvudhår / tangled hair'. Jfr lusris; 
tova. 

lus-brasa f.V Ira`usbräsa Våmh. (Bon.) 'brasa, 
bestående av ett bottenskikt torr ved, därpå sur 
ved / fire consisting of a bottom layer of dry 
firewood with green firewood on top' (ÖDB III 
289). 

his-bricka f.IVa leijsbrikk vVe. lfisbrikka Leks. 
'bräde el. plåt, varpå lössen föllo vid huvudhå-
rets kamning / board or piece of tin on which 
lice fell when hair was combed'. Jfr lusbräde. 

lus-bryggt n.Ia Zrasusbrytt vÄlvd. 1. '(giftig) ört, 
Lycopodium selago, varav dekokt bereddes, 
varmed kreaturen tvättades rena från löss / 
(poisonous) herb, of which decoctiori was made 
and used for de-lousing cattle'. Syn.: bryggt, 
bet. 1; lus-fot, -gräs. 2. 'dekokt av föreg. / 
decoction of above'. Syn.: bryggt, bet. 2. 

lus-bräde n. III I a -IV f. IV a ira`uabråd Älvd. 
letsjsbråd ,,,lö`fsbrådöMor. 4.et`jsbrådöVe. Zret`usbråd 
Soll. la' jsbråda n. 	Ors. lit'sbråds Rättv. 
lft'sbrå Flo. Mal. ta'sbiltdtt Jä. lit'sbråä Äpp. 
'bräde av hårt trä, dit lössen föllo vid kamning 
av huvudhåret, och där de dräptes' (se ill.; 
SAOB). Jfr lusbricka. Syn.: borstbräde. 

lus-driven adj. III lft'sdrivin Mal. 'full med löss / 
full of lice'. Jfr lusig. 

lus-fot m. la ka`usfftst (vanl. i pl. Ira'sfiteter) Älvd. 
=lusbryggt, bet. 1. 

lus-gata f.V lit'sgeitu Rättv. 'bena (i hår) / parting 
(of hair)'. 

lus-gräs n. II Ta Ira`usgrås Älvd. löVsgräs öMor. 
lä isgrå:8 vVe. lft'sgrås Rättv. Bju. Nås Jä. 
lft'sgräs Mal. ÖVd. = lusbryggt, bet. 1 (ÖDB 
III 338; SAOB 1). Jfr vägglusgräs. — Ssg: 
lft'sgräsvattv, n. Jä. 'dekokt på lusgräs / decoc-
tion of lusgräs'. 

lus-gucku m. Irdusgukkfti Älvd. leejsgukku vVe. 
lft'sgukku Li. 1. `gök, som hördes gala första 
gången om våren i (nord)öst och varslade 
mycket löss under året / euckoo heard for first 
time in spring in (north-)east, promising a lot 
of lice during year' vVe. Li. Jfr smörgueku. 
2. '(mycket) lusig individ / individual infested 
with 	Älvd. Syn.: lushund, bet. 1; lus, 
ssgr, m. fl. 

lus-hank nri.Ib Keshavvk Äpp. '(mycket) lusig 
man / man infested with lice'. Jfr lus, ssgr. 
Syn.: lus-karl, bet. 1, -konung, -kusk, bet. 
1, -varg, bet. 1. 

lus-harka f.IVa Iravusarrk Älvd. lfisharrka Jä. 
1. (skämt.:) 'hårkam / comb' allm. Syn.: 
hårkam; lus-kam, -not, -räfsa. 2. (skämt.:) 
'dåligt, utnött sågblad / worn-out saw-blade' 
Älvd. 

lus-hona f.IVa lft`shöna Li. '(mycket) lusig kvin-
na / woman infested with lice'. Jfr lus, ssgr. 

lus-hund m.Ia lö`jsunnd öMor. liisshunnd Jä. 
Mal. 1. `(mycket) lusig individ / individual in-
fested with lice' öMor. Jfr lus, ssgr; lushank 

fl. Syn.: lusgucku, bet. 2. 2. (allm. 
okvädinsord:) <förfallen, ovårdad man; fähund / 
unkempt man; dog, wretch' (SAOB) Jä. Syn.: 
lus-kusk, bet. 2, -tjäder, -varg, bet. 2, 
-vase, bet. 3. 3. 'trashank / ragamuffin' Mal. 

lus-hår n.Ia ka'sår Älvd. Våmh. left`ishltr vVe. 
lrefusetr Soll. laVsår Ors. lft's(h)år Leks. lit'shetr 
Flo. Mal. (vant koll.:) 'huvudhår, som lossnat 
vid kamning / hair which came out during 
eombing' (ÖDB II 296). — Ssg: laVsårstra 

Ors. `dets.'. 
lushårs-mask m. Ib ka`uscismakk Älvd. ZröVsets-
makk vMor. jsetsmakk öVe. lerfsetsmakk vVe. 
1. <spolmask / roundworm' Älvd. vMor. 2. 
'stor, luden larv / big, hairy larva' öVe. Jfr 
åma, bet. 1. Syn.: se björn-loppa, -lus, 
-åma, bet. 1. 3. 'tordyvel / dung-beetle' Ve. 
Syn.: se himmelshäst; häst, bet. 3, m. fl. 

lushår(s)-socka f.IVa Irasusetssukk(a)Älvd. Våmh. 
(Bon.) Ira`usåssuikka nVåmh. là jset(r)suukka 
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Ors. 'strumpa, stickad av (garn, i vilket ullen 
blandats med) avkammat hår / stocking made 
of (wool mixed with) hair combings' (höll bra 
mot väta). 

lushär(s)-vant m. Ta Zra'sci-sustt Våmh. la`jså(r)watt 
Ors. 'vante, stickad av (garn, i vilket ullen 
blandats med) avkammat hår / glove made of 
(wool mixed with) hair combings'. 

lusig adj. I kasusug —ka'usegn Älvd. ka'uffekn Våmh. 
ket`jsun vMor. lå`jsun ,,,lö`jsun öMor. tå' jsun 
vVe. kii`json vSoll. kå'u.secn ,,,ket`jsån Soll. la`jsun 
Ors. Wisu Rättv. Bju.—Mal. lfk`sug Leks. lfe88 
öVd. 1. 'behäftad med löss / infested with lice' 
(t. ex. om  person, skinnfäll, blomma; SAOB 1) 
allm. Jfr lusdriven; skred-. 2. 'upprispad, 
luddig / frayed, shaggy' (t. ex. om  vidja) Älvd. 
Leks. 

lusk m.Ib lussk 	Ors. lussk Ore (jfr luskam 
v.; Torp lusku) `hårdragning, luggning / pulling 
of hair'. Syn.: se hårlugg; lus m., bet. 2, 
m. fl. 

luska f. IVa lu'aska Rättv. 'tätsittande, stickad 
kvinnohätta av svart ullgarn / tight-fitting 
knitted woman's hood made of black woollen 
yarn' (Forsslund, Boda-Bingsjö 119). 

luska' sv.v.l. ku`88ka Älvd. Våmh. 18`8(8)ka Rättv. 
Jä. 18'88ka Ål /s`ssk- Li. 1. `gå smygande; gå 
långsamt, lunka / walk stealthily; walk slowly' 
(SAOB luska' 1) Älvd. Våmh. Rättv. Syn.: 
se smyga, bet. 1. 2. 'snoka, leta / pry, poke 
about' (SAOB luska' 2) Ål Jä. la'sska a lå`la 
<data?. Syn.: snoka', bet. 2; snåka; snusa, 
bet. 2; snuska, bet. 2; sn åta, bet. 1.— Särsk. 
förb. (av:) kusk-å'v Älvd. 'lunka i väg'; (te) 

ki`tå nvMor. 'lunka på litet!'; /s`sslc-e's Li. 
`(snopet) smyga iväg'. 

luska" sv.v.l. la'8(8)ka Rättv. Bju. Dju. Flo. Jä. 
Li. la'88ka Leks. Al (SAOB under löska'). 1. 
'befria (huvudhår) från ohyra, mjäll el. annan 
orenlighet / get rid of lice, scurf etc.' (styr ack.) 
allm. Syn.: lusa', bet. 1. 2. 'bedraga, lura / 
deceive, foor (SAOB löska' c) Al Jä. dam a 
lassska an på pennivår Jä. 'de har berövat 
honom hans pengar'. Syn.: lura", bet. 2. — 
Refl.: o a hulli å la's(s)ka så Rättv. (Bo.) 'hon 
har hållit på och befriat sig från löss'; 10'88k-så 
Jä. 'befria sig från löss'. 

luska" sv.v.l. lu'aska Oro (jfr Torp lusku) 
'lugga, hårdraga / pull s.o.'s hair'. Syn.: se 
hårlugga; lugga" m. fl. 

lus-kam m.Ia kasusk.Immb Älvd. Våmh. keejs-
kammb vMor. lö'iskammb öMor. lieskammb 

Leks. 192'8kamm Jä. Mal. 'hårkam / hair-comb' 
(SAOB). Syn.: se lusharka. 

lus-karl m.Ia l'A'skål Al; best. Zret`jska/k, öVe. 
'lusig man' Al. Syn.: se lushank. 2. 

(best.:) 'fiktivt väsen, avs. att skrämma bort barn 
från Lustjärn i norra Venjan / fictitious being 
used for frightening children away from Lus-
tjärn in north Venjan' öVe. 

lus-k(on)ung m. Ib löj8kunu'vg öMor. kå'js-
kunuvg öVe. lö'jskunuvg vVe. 14`81covu Leks. 
lfi'skuvv Mock. Jä. Mal. lffskönong Tra. 1. 
`(mycket) lusig man' (jfr SAOB luskung 1) 
öMor. Leks. Mock. Jä. Tra. Syn.: se lushank. 

'härmask, Sciara militaris' Ve. Jä. Mal. 
Syn.: se drag, bet. 20; fimask, bet. 2; kasta 
f., bet. 3; lusskred m. fl. 

lus-kryddor f. pl. 1:dus1c:7öar Älvd. 'medel mot 
löss / remedy for lice'. Jfr lus-smörja. 

lus-kusk m. Ib ka`uskusek vMor. lfeskus(s)k 
Rättv. Flo. 1. `(mycket) lusig man' (SAOB) 
allm. Syn.: se lushank. 2. 'ovårdad, för-
fallen man / unkenapt man' Flo. Syn.: lus - 
hund, bet. 2, -varg, bet. 2, -vase, bet. 2. 

lus-not f. käusnöt Soll. (skämts.:) 'hårkam'. 
Syn.: se lusharka, bet. 1. 

lus-Pecka sbst. lft'spiikka Li. 1. `tagfattlek / 
game of tag'. 2. <deltagare med viss funktion 
i föreg. lek / player with certain function in 
game of tag'. 

lus-rand f. VI lö` jsrannd öMor. 'första början av 
väv, så bred »att en lus kunde gå på den» / be-
ginning of weave, so broad »that a buse could 
walk on it»'. 

lus-ris n.Ia best. /22`sristi Mal. (skämt.:) 'huvud-
hår / hair of the head'. Jfr lusbo. 

lus-räfsa f.IVa kasusreffs(a) Älvd. Våmh. 
resa. Al lft'sresa Jä. Äpp. (skämt.:) 'hårkam' 
(SAOB). Syn.: se lusharka, bet. 1. 

his-räv m.Ia lfk's-rdv Al 'illistig, bakslug person / 
crafty, sly person'. 

Lusse(-) f., se Lucia. 
lus-skabb m.Ia lå`sskabb Mal. 'mjäll- och sår-
bildning i hårbotten, orsakad av bristande 
renlighet / scurf and ulceration in scalp, caused 
by insufficient cleanliness'. 

lus-skred oböjl. n. kei`jsskral nvMor. lås fsskrid 
vVe. 'härmask, Sciara militaris'. Syn.: se 
drag, bet. 20; luskonung, bet. 2, ra. fl. 

lus-smörja f.IVa lft'ssmarrja Mal. `salva mot 
löss / anti-lice ointment'. Jfr luskryddor. 

lust f. IVa kusst Älvd. /usst Bju. Nås Jä. —Issst 
Mal. -lusst Al hisst Li. 'böjelse el. håg (för ngt) / 
desire or inclination (for sthg)' (SAOB 1); ig å 
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åek  int i'g ivg ku'sst Älvd. 'jag har då ingen lust 
(att göra ngt föreslaget)'; je a gö' lu'sst te gå dit 
å'-n, Nås 'jag har god lust att gå (bort) till 
honom'; leslusst Ål 'levnadsglädje (jfr liv-
gnistra)'. Jfr god-. Syn.: håg, bet. 1. 

lusta sv.v. 1. ktesst- Våmh. his(s)t- vVe. vRättv. 
Bju. Dju. Jä. Li. bt'sst- Rättv.(Bi.) Flo. Jä. 
ltissta Leks. ls'ssta Mal. (vanl. refl.). 1. (refl. 
el. opers.:) `få, ha lust till ngt och följa 
denna lust / desire sthg and carry out one's 
desire' (jfr SAOB lusta' a) Leks. Rättv. Flo. 
Jä. jä ls'ssta mit gå hi't i va'rry Leks. 'jag 
fick lust att gå hit en gång': ä lies(s)tsr mä 
tet fet uts vRättv. lag har lust att (gå) ut litet': 
ä hisst mä tä si' Flo. Jä. 'det lyster mig att se'. 
Syn.: lysta, bet. 1. 2. (refl.:) 'roa sig (om 
människa) / enjoy o.s.' (SAOB lusta' b) allm. 
Syn.: förlusta. 3. (refl.: ) `hoppa av ysterhet 
(om häst) / be frisky (about horse)' Bju. Jfr 
hoppa, bet. 1. Syn.: kesa', bet. 1; käta refl., 
bet. 1. 4. 'känna lystnad (efter ngt) / feel like 
(doing sthg)' öLeks. Mal. jä kisat ätt ä öLeks. 
`jag längtar efter det'. - Särsk. förb. (åt:) 
jä lestsr-X en gees Rättv. <jag längtar efter en 
smörgås'. 

lust-bud 11.1 a ls'sstbit Jä. Äpp. Mal. Tra. 1. 'an-
bud el. inbjudning, som mottages med glädje / 
invitation accepted with pleasure' allm. 2. 
'ärende, som man gärna önskar utföra / errand 
which one wants to carry out' allm. 

lusten adj. III ls's(s)tin Rättv. lu'astin Leks. 
is'Erstn Mal. `som känner starkt begär efter viss 
föda (vanl. om  havande kvinna) / having a 
great longing for certain food (usually about 
pregnant woman)' (SAOB under lysten la). 
Syn.: lustig, bet. 1; lysten, bet. 2. 

lust-gucku m. oböjl. leesstgukku Mal. 'person, 
som (bara vill el.) är ute för att roa sig / person 
(just) being out to amuse himself'. Jfr lusta, 
bet. 2. 

lustig adj. I lu'estin Nås Jä. /e'ssttt ÖVd. 1. =lus-
ten (SAOB 1) allm. 2. 'rolig, munter (om per-
son) / amusing, cheerful (about person)' (SAOB 
4) Jä. Syn.: lustlig; löjlig, bet. 2; rolig, 
bet. 2. 

lus-tjäder m.I löjstjöda'r öMor. 'förfallen, ovår-
dad man / unkempt man'. Syn.: se lushund, 
bet. 2. 

lustlig adj. I /u`ssai Leks. lfestlin Ga. 'rolig, 
roande (om person el. sak) / amusing, funny 
(about person or object)'. Syn.: se lustig, 
bet. 2. 

lust-mat m.Ia la's(s)tmät Rättv. Leks. Äpp. Mal. 

'mat, som man tycker riktigt bra om, favorit-
mat / favourite food' (SAOB). Jfr godät a. 
Syn.: föresmat; lyst-mat, -äta. 

lustnad m. ls'sstna (best. itisstn,) Mal. <lystnad, 
begär / desire'; len/ du n,snn la'sstna 'känner du 
något begär?'. Syn.: lystnad, bet. 1. 

lust-tur m.Ia llessttfcr Jä. Mal. Li. (SAOB) 'pro-
menad / walk'; je ska dger me äjn liessttftr Li. 
`jag skall taga (eg. göra mig) en promenad'. 

lust-åka st.v. ku`sstetk Älvd. 'åka endast för nöjes 
skull / travel just for pleasure'. 

lus-vagn m. f. I d a kasusweven Älvd. lfes-
vavvetn, Flo. Kesvavvn Mal. Li. 1. 'stång med 
trissa i den ena änden och krok på mitten, anv. 
vid transport av vattenbytta / pole with pulley 
at one end and hook in middle, used for carrying 
water tub' Älvd. Syn.: vattuvagn. 2. (bildi. 
i förb. med vissa verb:) jek tra`uswevncm Älvd. 
tPk lfesvavvän Flo. drä,' i lfesvavvn Mal. gek å 
lfesvavvnam Li. <nervöst vrida och vända på sig, 
skubba sig som om man vore lusig / nervously 
tum n and rub oneself as if one had lice, fidget'. 3. 
`liten dragkärra med två hjul / small hand-cart 
with two wheels' Älvd. Syn.: se lillkärra, 
bet. 1; schäs, bet. 2. 

lus-varg m. Ib lö`jsvarrg öMor. laVswarrg Ors. 
lfesvarrg Jä. Mal. 1. `(mycket) lusig man / man 
infested with lice' allm. Jfr lus, ssgr. Syn.: se 
lushank. 2. 'förfallen, ovårdad man / unkempt 
man, wretch' Mal. Syn.: se lushund, bet. 2. 

lus-vase m.IIIa ba'svåsä Flo. Jä. 1. `knippa av 
urkammat människohår / bunch of hair comb-
inge' Flo. Jfr lushår. 2. 'lusig person / person 
infested with lice' Flo. Jä. Jfr lus, ssgr. Syn.: 
se lushank. 3. '(okvädinsord till) förfallen, 
ovårdad man / (insult to) wretched, unkempt 
man' Flo. Syn.: se lushund, bet. 2. 

lusås-mask m.Ib, se lushårsmask. 
f.Ia kaut Älvd. köjt vMor. vSoll. töjt öMor. 

ketjt öVe. Mut Son. lajt Ors. 112t NeSi. Vd. 'vid 
tvätt, färgning el. sämskning anv. lösning / lye' 
(SAOB lut" 1); a'sskiftt Al Jä. a'ssklfit Mal. 
ÖVd. 'av aska framställd lut'; bjö'rrklftt Nås Jä. 
<av björkaska framställd lut'; ko'lldkaut vÄlvd. 
lut framställd genom att slå kallt vatten över 
aska'. Jfr fet-, härv-, klar-, tunder-. 

lut" f.Ia tutt Rättv. Leks. Al Ga. 	Bju. Flo. 
Nås Jä. Äpp. Mal. 1. 'lutande ställning el. läge / 
sloping position' (SAOB lutm 1; endast i förb. 
på lut) allm. an  stannd på lfet Mal. 'den (a: sån) 
står lutande'. 2. 'sluttning, sluttande mark / 
slope, sloping ground' (SAOB lut" 2) Al Ga. 
Flo. Nås Jä. je'nn ti lfe ta Nås 'här i sluttningen'; 
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ä nö'rlutt Al `det sluttar nedåt (eg. är nerlut)'; 
på våsgliita Jä. `på backsluttningen'. Jfr bak-, 
berg(s)-, mot-. Syn.: lutall  LIV; luta f.V; 
lutning, bet. 2. 

luta' f.IVa lfeta Soll. Ore Al /x-L`ta Rättv. Bju. Ga. 
Mock.; obef. Älvd. Mor. 1. <hacka med halv-
månforrnigt blad, anbragt i rät vinkel mot skaf-
tet / hoe with crescent-shaped blada, fastened at 
right angle to shaft' (se ill.; SAOB luta' 2a; 
()DB I 518 f.) Ore Rättv. Bju. Al Ga. Mock. 2. 
`(sko)spik, vars huvud fästs snett mot under-
laget / head of (shoe-)nail, obliquely fastened to 
base' Son. 

f.IVa kö' jta vMor. Muta  Soll. lfeta Ore 
lu'tta Rättv. /irta Flo. Jä. `sluttning, sluttande 
mark / slopa, sloping ground' (SAOB luta"); 
bot i dö"da keeuton dän Soll. `borta på den där 
backsluttningen'; på di ä,`r lirta Jä. `på den 
andra sluttningen'. Jfr efter-, mot-. Syn.: 
lut', bet. 2; luta f.V; lutning, bet. 2. 

luta f.V ktrtå Älvd. kfrta Våmh. lu"ta öOrs. 
/usttu Ål öVd...., Witu Mal. `sluttning, sluttande 
mark' (SAOB lutan); up i lu"tun öOrs. `uppe 
på sluttningen'; mer/uttu Al `sluttning nedför, 
medlut'. Jfr back-, bak-, efter-, lång-, mot-, 
sned-, tvär-. Syn.: lutu, bet. 2; luta" f.IV; 
lutning, bet. 2. 

luta adj. oböjl.; adv., se lut o. 
luta st.v. -sv.v.l. -3. ka'uta Älvd. Våmh. käfta 

kö'jta vMor. lö'jta -id' jta öMor. 	 jta vVe. 
käfta öVe. kö'jta vSoll. Iräuta Soll. la' jta Ors. 
is' jta Ore ltetta Rättv. lu`tta Leks. Ål lfeta Bju.-
Tra.; pret. köt Älvd. Våmh. vMor. öVe. löt öMor. 
vVe. keeutät Son. löt ,-låt Ors. lat Ore /u`tts 
Rättv. lu`tta Leks. /ftstä Nås la't liVt Mal. lsut 
Li.; sup. kirtiö Älvd. nVåmh. ku"tiö vMor. /uti' 
öMor. /u‘ti vVe. keruta Soll. trti ,,/u"ti Ors. 
hetta Rättv. lu`tta Leks. lfeta Nås lfeti ,,,lu`tti..,  
lfet Mal. 1. `vara lutande el. böjd nedåt / be 
sloping or bent' (SAOB luta"' I 1-2) allm. eö 

so ka'utcnnd Älvd. `det lutar så' (t. ex. om  ett 
hölass); 4n låt p sa`jdu öOrs. `den (o: sån) lutade 
åt (ena) sidan'; lä"duväddjä lu`ttsr Rättv. ladu-
väggen lutar'. 2. `slutta / slope' (SAOB luta" 
I 3) allm. ä löt int mö'r dä'r än ä a lu"ti fö'r vVe. 
`det sluttade inte mera där än det har sluttat 
tidigare'. 3. `ha en viss likhet med, tendera 
mot /have a certain similarity to, have a tendency 
towards' (SAOB luta"' I 9e) Älvd. ed ad kirtiö 
4 syött `det hade haft en smak, som påmint om 
sött'. 4. <ha benägenhet el. lust för, ha känsla 
av / have a willingness to, have a feeling (that)' 
(SAOB luta"' I 9 f) Mal. 5. `ligga till sängs,  

sova en stund, taga sig en lur / lie in bed, sleep 
for a while, have a nap' (jfr refl. 2) vVe. Rättv. 
i låjt idä'g å' vVe. <jag ligger till sängs idag 
också'; jä mått få ltetta lita Rättv. `jag måste 
bestämt taga mig en lur'. 6. (med obj.:) `bringa 
ngt att luta / make sthg slope' (SAOB lutat' II) 
allm. du ska ka'ut ånturt ki`tä Våmh. `du skall 
luta på den (o: sån) litet'; lreeut 	Soll. `rubba 
båtens jämvikt'; hett på fka'sska så kö'm e fal 
nån drl'p Rättv. 'håll flaskan lutande, så kom-
mer det väl ngn droppe!'; då tög prä'sstr, på- 

s lö't på an Mal. `då tog prästen buteljen 
och höll den litet lutande'. — Refl.: 1. ̀ intaga 
en lutande ställning / take on a sloping position' 
allm. an  iö't si bart ä' -num vOrs. `han lutade sig 
mot honom'. 2. käft si vMor. Urit si vVe. Zräut si 
Soll. kitt så Al it-et sä Jä. Mal. `taga sig en kort 
stunds sömn / have a nap'. Syn.: luta" sv.v. 
— Pass.: kaus-fr4'mm Älvd.. `luta sig litet fram-
åt'; 4n gör å kautets-frq'mm Våmh. (Bon.) `han 
går framåtlutad'. — Särsk. förb. (e f t e r: ) 1. 
`vara utförsbacke' allm. å ss lutt ä ti`tt ss gå'gteggt 
Tra. <och så var det en så brant utförsbacke'. 2. 
(bildl.:) ä hall å luttsr-ä`ttsr ma-n Rättv. (Bo.) 
`det håller på att gå utför med honom'; (fram:) 
kaut-frq'mm di Våmh. (Bon.) `luta dig framåt!'; 
kå"ut-fram 8W/eko Soll. `luta (lys)stickan framåt!'; 
(ihop:) köjt-iö'p vSoll. `luta sig tillsammans'; 
(med:) lsjt-må' Ore /utt-må' Ål `vara utförs-
backe'; (mot (a ):) e kaut-mfta Älvd. ä Mit-
mö'to öMor. ä lajt-mö'tä öOrs. ä lu'ttsr-mö'tsr 
Rättv. ä tutt-mö't Ål ä /1-4t-mö't Jä. <det är upp-
försbacke'; (ned:) 1. la'jt-nid si Ors. lfet-nö-sse 
Tra. `luta sig ned'. 2. je lutts-nå'd må Rättv. 
<jag lade mig en stund'; (nedefter:) ä låt-ni'ttsr 
öOrs. `det lutade (sluttade) utför'; (stad:) katt-
stä' så Leks. `luta sig bakåt för att vila en stund'; 
bh' fa a leett-stä Tra. <hässjan har kommit i lut-
ning'; (å:) kaut-4 fka'sslaf Pessr, Våmh. `luta på 
flaskan (o: häll i) en gång till!'; (åt:) u'r ann 
kåutär-a' Soll. `hur framåtlutad han går!'; (åter:) 
löjt-a'tt si öMor. `lägga sig'; (återav:) eå ålld 4 
kaut-ateilv Våmh. (Bon.) `det håller på att luta 
utför (mot hösten)'; (återefter:) tä'tjä a kuti-
a'ttär vMor. `taket har lutat baköver'; ä råt-
a'ttär Jä. `det lutar bakåt'; (åt erända:) du ska 
få låjt-atennd de vVe. `du ska få lägga dig'. 

luta' sv.v.l. ka'uta Våmh. la' jta Ors. lfeta Rättv. 
Bju. Nås Mal.; pass. la'jtas Ors. (jfr lut') `be-
handla med lut; lägga i lut / treat with lye' 
(t. ex. om  garn; om kläder; om torkad fisk; 
SAOB luta" 1); ka'ut ä`rrbur Våmh. 'koka 
(lingarns)härvorna i (ask)lut'. — Särsk. förb. 
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(ur:) Zraut-g'r Våmh. 'luta ur' (ex. fisk); (utav:) 
lfc't-tå' ä Jä. 'luta av det (färg)'. 

lutan sv.v.l. 	Våmh. (endast refl.:) 
si (fen fke'kk) <lägga sig till vila en stund, taga 
sig en tupplur / have a lie down, take a nap'. 
Jfr fläck, bet. 6. Syn.: luta st. v., refl. 2. 

luta oböjl. adj., adv., se lut o. 
lutad adj. I kirteldn, Våmh. (Bon.) 'benägen, hå-
gad för ngt / inclined' (jfr SAOB lut am v. I 9 f); 
i kennäsibt-a'ut kirtåcln, a 4"jag känner mig ej 
hågad för det'. Syn.: hågad; luten. 

luta-åter m.Ia lajta'tt Ors. 'sup brännvin / tot of 
distilled liquor, snaps'; an tö si jen, lajta'tt 'han 
tog sig en sup'. Syn.: knaber; knepa, bet. 6; 
kosing; pinne, bet. 8; sup m. fl. 

lut-bradd f. Ta lu‘ttbradd Leks. (jfr lut") 'brant 
sluttning / steep slope'. Jfr städj au. 

luten adj. IV kirtin, Älvd. ku"tin vMor. Soll. 
lfiten vVe. lu"tin Ors. Rättv. lf.hstn, Ore Mal. 
UVtin Leks.-Dju. /u`ttn, Flo. Nås Jä. Äpp. 
lu`ttin, öVd. 'hågad, benägen för ngt / inclined 
towards' (SAOB); wur e-nt ku"tigär ä' dö vSoll. 
<vi äro ej hågade för det'; däm vo lirtns får tä 
gi brå'tt Rättv. 'de hade lust att gå tidigt'; jä 
ä-nnt Kitin på'-n-ä nu Leks. 'jag är inte alls 
hågad för det'; ho e lu`ttin te däsa Tra. <hon är 
danslysten'. Jfr o-. Syn.: hågad; lutad. 

lut-fisk m.Ib ka'utfissk Älvd. kö'jtfissk vMor. 
vSoll. la' jtfissk öMor. Witfissk Leks. Bju. Mock. 
Nås Jä. Mal. lii`tiessk Li. (jfr luta') 'med lut 
behandlad torrfisk / boiled stockfish, previously 
soaked in lye' (SAOB 1; CoDB III 497). Jfr 
skarpfisk. 

lut-hässja f.IVa ltiethåfa Li. (jfr luta," v.) 'viss 
typ av råghässja / certain type of rye-hurdle'. 

Intig adj. I /92stu Flo., n. lråsjtut öVe. lasjtut Ors. 
(V11 lut og) 'lutande, sluttande / sloping'. 

lutning f.Ib /8`itnivg öMor. Zrcrtnivg Soll. kitt-
niv Dju. lfetnin Ga. Jä. Mal. 1. 'lutande ställ-
ning / sloping position' (SAOB 1) Ga. Jä. ä-nt 
rätt lietninja på ä Ga. 'det är inte rätta lut-
ningen på det'. 2. 'sluttning / slopes (SAOB 2) 
öMor. Soll. Dju. Jä. Mal. bäritatnin Mal. 
'bergssluttning'. Syn.: lut", bet. 2; lutan 
f.IV; luta f.V. 

luto (-luta) oböjl. adj.; adv. lù tta Leks. liAsta 
Dju. brits Nås Jä. 'lutande; böjd / sloping, bent' 
(SAOB under luta); ä va litä lfita fra`mmsIcla 
Dju. 'det var litet sluttande framsida'; stå lu`tta 
Leks. stå laY8 Nås 'stå på lut'. Jfr fram-. 

lut-rodgård m. Ta la'jtrogärd Ors. <gärdsgård 
med stängerna lagda i stark lutning / fence with 
sloping poles' (se ill.). Syn.: snedr odgår d. 

luttilej oböjl. n. /utti/ä'j Leks. Mal. (endast i 
förb. (litet) på luttilej:) nä på luttilä'j 
Mal. <(smått) berusad / (a bit) tipsy'. 

m. Ta käv Bju. 	Mal. `bakslug person, 
skälm / cunning person, rogue' (SAOB In-yl). 

luvn m. Ta kfcv Älvd. Våmh. köjv ilv vMor. 
töjv öMor. köjv vSoll. kr:luv Soll. 192v Ors. Leks. 
Ga. Flo. Nås Äpp. Mal. lajv Ore. 1. 'hårlugg, 
kaluv; pannlugg på häst / binge, forelock' 
(SAOB luv" 1) allm. ta lii'ven å di Ors. 'lugga 
dig'; kumå upi kerven a ve(r)o"där Soll. <komma i 
luven på varandra'; ska i lår ta-l' lfivin å då 
Mal. 'skall jag bli tvungen att lugga dig?'. Jfr 
hår-. Syn.: se lock n., bet. 3. 2. `hårdragning, 
luggning / pulling of hair' (SAOB luvin) Ors. 
Ore Äpp. Mal. nfe ska du få le'jv Ore <nu ska du 
få lugg'. Syn.: hårlugg; lugg"'; lus m., bet. 
2; lusk. 

luva f.IVa ka`uva Älvd. la`va Rättv. Bju. Dju. 
Nås Jä. Mal. lfeva Leks. Ål. 1. 'kvinnlig hu-
vudbonad av växlande utseende / woman's 
headgear of varying appearanee' (se ill.; CIDB IV 
30, 70, 242, 249, 253 f.) allm. Jfr beck-, gul-, 
kurk-, uppveck-. 2. 'lindrigt rus, florshuva / 
state of mild intoxication' Leks. 

luva sv.v.l. lä' jva öMor. käuva, Soll. ka`va Ors. 
ls'jva, Ore iftsva Ga. Nås Äpp. Mal. 'draga i håret, 
lugga / pull s.o.'s hair' (SAOB 1). Syn.: se 
hårlugga; lugga". — Pass.: lssivas Ore lit' vas 
Nås tu'ffs Mal. 'luggas' (SAOB luva 2). Syn.: 
hå,rlugga pass.; hårrivas. 

luver m., se luv'. 
luv-gärd f. Ta lfc'vjåk Ga. Mock. 'knypplad spets i 
visst mönster, särskilt avsedd till uppveck på 
barnhatt med underdragna kulörta ylleband / 
bobbin-lace with certain design, specially in-
tended as uppveck on ehild's hat with coloured 
woollen ribbons beneath it' (CoDB IV 500; E. 
Odstedt i Rig 1942, s. 42, m. fig.). Jfr bindel, 
bet. le. 

luv-höna f.IVa lfivhöna Mal. 'sidensvans, Bom-
byeilla garrulus / waxwing'. Syn.: rönntrast; 
sibel; sibel-, siden-svans. 

luvo adv. (endast i förb. stupa luvo; jfr Ross 
luv adj.:) strip lit'va Flo. 'ramla framstupa / 
fall headlong'. Jfr gruvan. 

ly n.Ia l Bju. 'ljud / sound' (jfr SAOB ly"). 
ly adj. VI /rgr Älvd. vMor. (n. kgtt ,•••• kgkt Älvd. 

kytt vMor.) ya nVåmh. /ng (n. kytt) Våmh. 
(Bon.) /dr (n. kitt) vSoll. kg(r) (n. ytt) Soll. lg 
Mal. li' (n. /itt) öVd.; n. lytt Ål `ljum / luke-
warm, tepid' (SAOB; Bl. hlyrn); ä a (currti 
kitä lgsåra isnnä fän nä Våmh. (Bon.) `det har 
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blivit litet varmare (mindre kallt) här inne nu'; 
va'ttnä ä ly'tt Al 'vattnet är ljumt'. Jfr lygn, 
bet. 3; fes-. Syn.: ljum; ljummen. 

lya fa-Va keija Älvd. Våmh. ky'a Våmh. (Bon.) 
kö`j(a) vMor. le' ja vVe. kesja vSoll. /ra Rättv. 
ÖVd. wia, Leks. /Ya Bju. Jä.-Mal. 1. 'vilt 
djurs bo; naturlig el. grävd håla, anv. som bo / 
wild animars lair; natural or dug hole, used as 
den' (SAOB lya"); swe'inköj vMor. 'bo el. 
bädd, som gris bökar ihop åt sig av halm'; 
wa'rrglej vVe. `vargbo'; gre'vvirivsly-a Mal. 
krävlipgsbo'; må'kkia Li. `mårdbo'. Jfr bo 

bet. 2; gryte; ide, bet. 1; yve, bet. 2; 
ekorr-, mus-, räv-. Syn.: kulan'. 2. 'dålig 
(primitiv el. slarvigt ordnad) bädd / primitive 
bed' Våmh. Ve. kka'utlåja Våmh. `dets. (eg. 

lya sv.v.3 1. kg`(a) Älvd. Våmh. (Bon.) vMor. 
Soll. 11`(a) öMor. kg'öa nVilanh. 	vSoll. 1g- 
Mal. lisa ÖVd. 1. 'värma upp, ljumma / warm 
up' (SAOB; styr ack.) allm. will du ki' eda 
wä'tnä å' mi vSoll. 'vill du värma upp det där 
vattnet litet åt mig?'. Syn.: lena', bet. 4. 2. 
(opera.:) `kännas varmt, komma en varm 
fläkt / feel warm' Soll. ä kg'är åv u`vvnim 'det 
känns ljumt från ugnen'. — Pass.: kyas Älvd. 
Son. (pret. kg`gdes; sup. kg`gdas Älvd.) 'bliva 
ljum'. — Särsk. förb. (p å: ) i ska 	mjå'ktsa 
Mal. <jag ska ljumma upp mjölken'; (till:) i 
legär snart ti'k å-nä um du ba`jdä Våmh. (Bon.) 
'jag ljummar snart upp den (a: mjölken), om 
du väntar'; (upp:) kyl-u'pp ?Ena kistä Våmh. 
'värm upp den (o: mjölken) litet!'; 11-u'pp 
vå'tnä öMor. 'värm upp vattnet!'; i a kia-u'pp 
rö'mä kitä å onum vSoll. 'jag har värmt upp 
rummet litet åt honom'. 

lycka' f.IVa ky`ttja Älvd. Våmh. vMor. Son. 
li`ttja öMor. vVe. Ors. ki`ttja öVe. lỳ ttla Ore 
Leks. Ål li`ttja Rättv. Dju. Ga. Mock. Nås 
ly`ttja Bju. Flo. Jä. Äpp. lö'ttja Mal. le`ttja ÖVd. 
1. `(ngt som är böjt i form av en) ögla el. slinga / 
(sthg bent in form of) bop' (SAOB lycka' 1; 
ÖDB I 107, 239, 383; IV 19) allm. fil`mlittja öOrs. 
g'Inlittja Rättv. 'slinga av töm, dubbellagd 
töm' (att slå med). Jfr lynka, bet. 2; arm-, 
armbåg-, bet. 1, harv-, mjässbands-, ska-
kel-, slump-, stål-, tarm-, troll-, var-. 2. 
`hyska; märla / eye; staple' (SAOB lycka' 1; 
ÖDB II 69, 116) Ors. Mal. Li. Jfr häkt-. Syn.: 
mälj a, märla, bet. 2. 3. liaspe; järnögla el. 
plåt med öppning, avs. att trädas över en 
märla / hasp; iron bop or piece of tinplate with 
opening, intended to be threaded over stapla' 

Älvd. Mor. vVe. Soll. dö'rlittja öMor. `dets.'. 
'löpknut; rosett (på skorem el. band) / run-

ning noose; bow' (SAOB lycka' 2; ÖDB I 447) 
vVe. Leks. Bju. Dju. Mal. Syn.: lyckknut. 

<spår, som av jagat djur är uppgånget i form 
av en ögla / tracks (of hunted animal) in shape 
of loop' (SAOB lycka' 3) Ve. Al hifrån a djö'rt 
ki`ttja. öVe. <haren har hoppat i krumbukter'. 
Syn.: bukt, bet. ib. 6. 'maska i stickat arbete/ 
stitch in knitting' (SAOB lycka' 4) allm. tå' 
jen4 li`ttju ever tg'nen, öOrs. 'tag över en maska 
på strumpstickan!'; evuglryttja Våmh. (Bon.) 
å"vulittja Rättv. ervulettja Li. <maska, bildad då 
man stickade avigt'; sti`kkjäkslyttja Jä. 'maska i 
stickat arbete'; su`kklittja Ors. såskklyttja Leks. 
seekklittja Dju. 'maska vid strumpstickning'. 
Syn.: märla, bet. 3. 7. 'inhägnat, mindre om-
råde, täppa / enclosed area, patch' (SAOB 
lycka") Rättv. håv ka'när tili`ttja 'ha in korna i 
täppan!'. Jfr kya, bet. 4; täppa, bet. 1. Syn.: 
kätte, bet. 4. 8. 'oregelbundet utskjutande 
del av åker el. slåttermark / irregularly pro-
jecting part of field or meadow' Oro Rättv. Ga. 
Syn.: se flik; kil, bet. 4; skika m. fl. 9. <smal 
vik, som skjuter långt in i fastlandet / narrow 
creek going far inland' Oro. Syn.: skik. 10. 
'skarv mellan två gärdsgårdslängder / join be-
tween two lengths of fencing' Våmh. Leks. Ål 
räggåkelyttja Leks. `dets.' (jfr rodgård). 11. 
'smygande, illistig, nyfiken el. drumlig varelse / 
stealthy, sly, inquisitive or clumsy person' 
OvSi. kjiist ky`ttja Älvd. (till nyfiket gloende 
person; jfr ljut); ra`kkkyttja Älvd. 'hund, som 
smyger och nosar överallt'; li'duli'ttja öMor. 
ka"tkyttj Soll lat kvinna' (jfr ledig). 

lyckan  LIVa ku`kka Älvd. Våmh. vMor. (jfr 
Sdw. Fr. lukka) li`kka vVe. Ors. ky`kk(a) Son. 
liskka Rättv. Nås ly`kka Leks. ly`kka Bju. Jä. 
Äpp. löskka Mal. lekka ÖVd. 1. 'förhållandet 
att gynnas av ödet, framgång, tur / luck' (SAOB 
lyckan' 3) allm. ig ad 08  ku`kk fin-a'tt 66 Älvd. 
'jag hade den goda turen att återfinna det'; ed e 
klacka så stjö't djö'rä, i'nnt stjy'ttv, nvMor. 'det 
är turen, som skjuter villebrådet, (och) inte 
skytten'; nä kanstje jä gå-bå'r(r)t li'kka Rättv. 
`nu kanske jag gav bort lyckan (o: sista slanten 
i pungen)'; sam li`kka vål Nås 'lyckligt nog (eg. 
som lyckan var)'; lekka må' -dde Tra. 'lyckan 
(vare) med dig!'; ta`kkkukk Älvd. 'lycka med 
fåren'; nä"värkykk Soll. 'tur att finna näver, då 
man är ute och samlar sådant'; sma"rlikka 
Rättv. <tur med smörberedningen'. Se äv. 
Gud, bet. ib. Jfr fisk(e)-. 2. (jfr SAOB 
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lyckan', bet. 6:) 'spindel, som bringar lycka / 
lueky spider' Li. Syn.: bugg-, lycko-, skånk-
djärg; lyeko-fågel, -man; spånkäring, 
bet. 2. 

lycka sv.v. (endast refl.), se lyckas'. 
lyckas' sv.v.l. 	li'kkas Ors. 1C/ekas Rättv. Nås 
ly`kkas Bju. Jä. lerkkes -lö'Icks Mal. lekkes ÖVd. 
(endast opers.:) 'utfalla lyckligt, gå efter önskan/ 
sueceed' (SAOB 2c); e a allt li`kkast a'ssint Ors. 
'det har inte alls lyckats'; ä li`k(k)t88 tä bi ji'f(f)t 
a cli"da å tä-slu'ss Rättv. <det lyckades att bli 
gift för den där (kvinnan) också till slut'. — 
Refl.: löVele sä Mal. 'lyckas' (SAOB 2c (3-y); ä 
lö`kk sä f8r om 'han lyckades'. 

lyckas"' sv.v.I. pass. lry`ttjas Älvd. li`ttfes vVe. 
(jfr lycka', bet. 11; Bl. lykkj an  v., bet. 3). 1. 
'smyga, lura, spionera / spy, lie in wait, sneak 
around' Älvd. ky`ttjas i glrå"si 'titta förstulet i 
fönstret'; 4 /for o tryttjes a' ut4 kna' ut4 lfm 
kwe'11d4 'hon gick och spionerade omkring knu-
tarna om kvällarna'. Jfr smyga, bet. 1. 2. 
'driva omkring, vara lat / drift about, be lazy' 
vVe. 

lyckig adj.I lry`ttjug nÄlvd. lỳ ttjug Ore (jfr Fr. 
lykkjöttr). 1. (jfr SAOB lycka' 3a; om å el. 
bäck:) 'full av meandrar / meandering' Ore. 2. 
(jfr lycka', bet. 11) 'smygande, lurande, som 
tittar nyfiket / furtive, sneaking' Älvd. 

lyck-knut m.I a lry`ttjknaut Älvd. Våmh. li`ttjä-
knöjt öMor. lö'ttjiknfit ,--,lö'ttfinknitt Mal. lettje- 
knät Li. 'knut med ögla, löpknut / running 
noose' (se ill.; SAOB). Jfr fast-, löp-knut. 
Syn.: lycka', bet. 4. 

lycklig adj. I ky'lckirig -lry`kklrin, Älvd. ky'klarin 
vMor. liVekkin vVe. Dju. Nås ly`kkkin Leks. 
Bju. ly` kklren Jä. tö' katt Mal. 'gynnad av lyckan, 
uppfylld av lycka / lucky, happy' (SAOB la, 3). 

lycko-djärg m.I b ly`kkodjerrg Mal. lyckobådande 
spindel'. Syn.: se lyckan, bet. 2. 

lycko-fågel na. Ta lekkfälr ,,,lå`kffar Tra. = föreg. 
lycko-man m. /ru'kkm4nn sÄlvd. lì kkmann 
vOrs. -lyckodjärg. 

lyckosam adj. I ly`kksam Leks. Jä. liVeksam Nås 
lö`kksam Mal. le'lcksam ÖVd. 'gynnad av lyckan / 
happy' (SAOB 1b-c); le'leksam rä'jsa då Tra. 
'lycklig resa då!'. 

lycko-strå n. V Inekkstrå Älvd. (jfr lyckan  f.) `ull-
test i huvudet på får, vilken lämnades kvar vid 
klippningen, för att ny ull skulle växa ut / wisp 
of wool left on head of sheep after shearing, 
so that new wool would start growing' (jfr 
P. Heurgren, Djurskrock 1920, s. 34; Bengt af 

Klintberg, Harens klagan 1978, s. 111). Syn.: 
livlock, bet. 1; livtjäst; lock-tapp, -tjäst. 

lyck-träff m. la ly`kkträff Bju. Jä. li`kleträff Nås 
löVekträff Mal. lekkträff ÖVd. 'lycklig slump / 
good luck' (SAOB). Jfr råm. 

lyda' sv.v.3. 1. lrg'öa Älvd. kgs4a, ,,,lry'da vMor. 
öMor. vVe. Ors. ki`da öVe. 	Soll. lyr`da 

Ore Leks. li'da Rättv. Dju. /Ya Bju. Flo. Jä. 
Äpp. Mal. 	Nås ÖVd.; pret. Zry.'dcle Älvd. 
Ing'cläd vMor. 	öMor. kg`dät Soll. li'ddä Ors. 
Nås ly'dds Leks. ly'cldä Bju. Äpp. ly'dda Flo. 
ly'dd Mal. li'dd ÖVd.; sup. Irgtt Älvd. kg`da Irg`da 
vMor. lrg'da Soll. titt Ors. Nås lytt Leks. Bju. 
Mal. /9`a (bet. 1) -..lytt (bet. 2) Flo. 1. 'lyssna; 
lystra / listen; answer to' (SAOB lyda' 1 a-b) 
allm. 4n lry'öer 4 stjä'llap Älvd. 'han lyssnar efter 
(ljud från) koskällan'; o stöd utatä dEt'ra å ly'cld8 
Leks. 'hon stod utanför dörren och lyssnade'; nä 
hö'r ful hu'nnd nå`ranä d4- s' lg'är Äpp. 'nu 
hör väl hunden ngt, eftersom han lystrar så 
där'. Jfr lymma; lyra etc. Syn.: lydna. 2. 
'rätta sig efter en annans vilja / obey' (SAOB 
lyda' 3; styr dat.) allm. dåm wa Iri'dänd öVe. 
'de (o: barnen) voro lydiga'; du ska 	cläjn,är 
mö'r Ore 'du skall lyda din mor'; du ska H' -8m, no 
Tra. 'du skall lyda honom nu'. — Särsk. förb. 
(efter:) 'lyda (ngns råd)' Rättv. Leks. Bju. Li. 
hö'r oka je så'g, å lid må tett8r Rättv. (Bo.) 'hör 
vad jag säger, och lyd mitt råd!'; ha'nn valt 
em tett Li. 'han blev tvungen att lyda honom'; 
(ut:) an si'tt v ig-filt cent ä ve så'g Mal. 'han sitter 
och lyssnar noga på allt vad vi säger'; (å:) 
tro-4' 

 
ann Älvd. 'lyssna på honom'. — Avla i 

ska djö' är fö 	ti lä`nom Mal. 'jag skall ge er 
för att lyssna i förstugan (eg. uti lanorna) / 

give you something for eavesdroppingr. Jfr 
lan', bet. 2. 

lyda' sv.v.3. st.v. ly'da Leks. 0`a Bju. Mal. 
(pret. lö; sup. lytt Mal.). 1. 'ljuda, låta, klinga / 
sound' (SAOB lydan I 1-2) allm. an  får låv tå 
dcennsa han som hterrpa 	svLeks. 'han får 
lov att dansa, han, som harpan låter' (om under-
given äkta man). Syn.: ljuda, bet. 1; låta'', 
bet. 3. 2. 'hava en viss lydelse el. formulering / 
run' (SAOB lyda" I 6) Mal. 

lyd-hål n. II /ydhi-34. Leks. 'ljudhål på spolpipa / 
sound-hole in pipe'. Syn.: finger-, låt -hål; 
fingerhåla. 

lydig adj. I kg'öug nÄlvd. kg`Nn nVåmh. Iredgn 
(pl. kedugär) Våmh. (Bon.) 	öMor. li"dun 
vVe. 	vSoll. Zeg`din Son. lPdig Ors. Wdu 
(pl. li'dugs) Rättv. /Ok Bju. Wdu Dju. li'dig 
Nås ÖVd. /]'du Jä. lg`dig Äpp. lg'di Mal. (Sdw. 



lydna 	 1438 
	

lygn 

lydhoger, lydhin) 'som lyder, hörsam / 
obedient' (SAOB 1; styr dat.); so du wart wa 
lrg'öug g.I'mratåstk nÄlvd. 'så att du blev 
tvungen att vara lydig (mot) de gamla': an e 

änä Soll. `han är lydig (mot) henne'. 
Syn.: hörsam. 

lydna (?) sv.v.l. ly`nna Ore (jfr ? Aasen lydnad) 
'lyssna / listen'; a do wäre-stä' s lysnna ättär lat'm 
'har du varit i väg och lyssnat efter korna?'. 
Syn.: lyda', bet. 1. 

lydnig adj. I ly`nnug Ore (jfr ? Fr. h13'75nast) 
'medgörlig, ej motspänstig (om husdjur) / 
tractable, docile (about domestic animal)'. 

lyft oböjl. sbst. lryppt Älvd. li/ft öMor. 
lykkt Leks. (jfr SAOB lyft; endast i förb. 
med prep.:) luftmellanrum (mellan ngt upplyft 
och underlaget) / space or gap (between sthg 
that is lifted up and its base)'; dr uld 
6ieln 4 ZrY'ppt Älvd. 'de (slaktade fölungarna) 
skulle vara upplyfta från marken (upphängda), 
då man flådde dem'; ä tig upå li'fft öMor. ä ligg 
ti ly' fft Leks. 'det ligger upplyft från marken (el. 
annat underlag)'. Syn.: loft oböjl. sbst.; 
lyfte. 

lyfta f.IVa tö'//ta Mal. (V11 lyfta). 1. 'vikt el. 
börda, som till nöds kan lyftas / weight or bad 
which can barely be lifted'. Jfr karl-. Syn.: 
lyfting. 2. (vanl. best.:) 'värk el. sjukdom, 
åstadkommen av för tungt lyftande / aehe or 
illness caused by lifting too heavy things'. Jfr 
b är d a. 

lyfta sv.v.  .1. lry`ppta 	Älvd. ity'//ta Våmh. 
Soll. -Iri'ffta vMor. li'fft vVe. 	 fft 	vSoll. 
ii'//ta. Ors. Anta Rättv. Dju. Ga. Nås ly' //ta 
Flo. Jä. Äpp. //ta Mal. leta ÖVd. 1. 'föra 
(ngt) uppåt från dess tidigare läge / lift up' 
(SAOB lyfta' 1; styr ack.) allm. y' //t ter8t4 fr4 
bo'leklm Våmh. <lyfta fötterna från marken (eg. 
backen)!'; l'y'//t kna'rrn Soll. 'lyfta (bort) led-
värken' (jfr knarrili); 4n li'ffted-n4 up i tjä`rro 
Ors. 'han lyfte upp henne i kärran'. Jfr jord-. 
2. (om stickningsarbete / about knitting:) i ska 
lryfft wero"där me'll å werto"där wa'rry vMor. 'jag 
skall lyfta varannan maska (jfr märla, bet. 3) på 
vartannat varv'. — Pass.: ho så'g hur kki'yyka 
ly'fftäs Flo. 'hon såg hur dörrklinkan lyftes 
upp'. — Särsk. förb. (dädan:) Irifft-de"då vSoll. 
'lyfta bort'; (ned:) lift-ni'd må"gån öOrs. lift-
nE'r mägen Ga. <gm lyftning sträcka magmusk-
lerna'; (upp:) n lry'ffted-u'pp sen Älvd. 'han 
lyfte upp stenen'; löfft-o'pp fö'ttan Mal. 'lägga 
upp fötterna'; (upp -i:) lrifft-upl' vSoll. 'lyfta 
upp'; (utav:) pa'nna skä lyfftäs-0 Flo. 'pannan 

skall lyftas av (från spisen)'; (å:) lry"fft-ii Soll. 
'lyfta upp (noten, som fastnat i sjöbottnen)'; 
(åt:) ry/t-X by‘ttur Våmh. 'lyfta fram byttorna 
(åt kreaturen)'; (åter:) lryfft-a'tt grgstg Våmh. 
(Bon.) 'lyfta grytan från elden'. 

lyft-band n. Ja lri'fftbannd öVe. 'vidjeband, som 
sammanhöll klövkorgarna och höll dem upp-
lyfta från hästens flanker / withe band which 
kept baskets together and away from flanks 
of pack-horse'. Jfr mjässband. Syn.: lätt-
band. 

lyfte oböjl. sbst. ly'fftä Leks. Flo. Jä. (endast i 
förb. med prep.:) l'sn, kåm i ly'fftä Leks. i'sp stå 
i ly` fftä Flo. l'sy, tig i ly` fftä Jä. 'isen ligger ej 
direkt på vattenytan, utan upphöjd över vatt-
net / the ice is raised above surface of water'. 
Syn.: loft oböjl. sbst.; lyft. 

lyfting ra.Ib lry`pptiyyg ‘-lry'fftiyyg Älvd. lry'fftiyg 
Våmh. y' //tig Soll. ii'//tig Ors. ly` fftiy Äpp. 
(SAOB lyfting"; ÖDB III 159) 'börda (t. ex. 
sten, timmerstock el. halmkärve), som är så 
tung, att en man nätt och jämnt kan bära den, 
mansbörda / bad which can only just be earried 
by a man' (jfr Ross lyftingstein). Jfr karl. 
lyfta; kulting, bet. 4 och seg. Syn.: lyfta, 
bet. 1. 

lyft-panna f. IVa lö'fftpanna Mal. 'från elden i 
spisen bortlyftbar brännvinspanna / bränn-
vinsp anna that could be lifted away from the 
fire'. 

lyft-sten m. Ja ii' fftstön Rättv. 'så stor sten, som 
en man till nöds orkar lyfta / stone which barely 
can be lifted' (anv. som styrkeprov). Jfr 
lyfting m. fl. 

lygn f.Ia /yvvn Mal. (jfr Torp lygnai) 'blixt / 
lightning'; dam fö'a  sam e /y'vvn `de foro som en 
blixt (förbi)'. Syn.: se blixt, toreld m. fl. 

lygn n.Ia 	lry'yygn Älvd. Våmh. /ivvn öMor. 
vVe. kivvn vSoll. /i'vven öOrs. /yvvn Ore Mal. 
1. `lugnvatten; lä / calm water; lee' (jfr SAOB 
under lugn 1-2) allm. Jfr lugn, bet. 1. Syn.: se 
lugnvatten. 2. 'lugn, frid, ro / peace, quiet' 
(SAOB under lugn 3-4) allm. ä bi gå'tt li'yyn 
ettär di vVe. e bi stö'irt lri'yyn että di vSoll. `det 
blir (ett) gott (stort) lugn, då du har försvunnit 
(eg. efter dig)'. Syn.: lugn, bet. 2. 

lygn adj. I ,•••,V Zry'vvQn Älvd. Våmh. (n. kyvvt- 
ky'vv@nt Älvd.) lry'yyen 	vMor. /ivvn 
öMor. ki,vvn öVe. /ivvn (n. /it) vVe. byvvn 
Soll. /i'vvsn",/i'vven (n. liyy(k)t) Ors. /yvvn 
Ore /iv(v)n (n. /iv(v)t) Rättv. 1. `utan framträ-
dande rörelse eller ljud, stilla (om vatten el. 
väder) / quiet, calm (about water or weather)' 
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(SAOB under lugn 1) allm. spä'fillinvt öMor. 
'spegelblankt' (om vatten). Syn.: lugn. 2. 
<utan aktivitet, fridfull / peaceful' (SAOB under 
lugn 2) allm. ä va li'vnt ti`ttär däm öMor. 'det 
var fridfullt, sedan de farit (eg. efter dem)'. 3. 
'tämligen varm, ljum / tepid, fairly warm' allm. 
e warrt Zry'vvent ete fft'vtum Älvd. 'det blev täm-
ligen varmt efter benen' (med vadmals- i st. f. 
älgskinnsbyxor); /i/v(v )n mrsu e en brä' drs'kk 
Rättv. 'ljum vassla är en bra dryck' (åt kalvar). 
Jfr ly. 

lygna f.IVa Zry'vvnit (best. ack.) Älvd. (jfr lygn 
adj.) 'lä / lee'; k4‘migm niky.'nunu 'vi komrno 
in i lä'. Syn.: lä. 

lygna sv .v .1. ky.'vven Älvd. Våmh. ky'vnna vMor. 
Soll. Wvvna öMor. vVe. Ors. ki`nuna öVe. 
Zri'vvv, vSoll. Wvvna Rättv. /y`vvna Mal. 
(opers.:) 'bliva lugnt; bliva stilla (tyst) / become 
quiet' (SAOB under lugna I 1); e a ky'vvna a 
&rum vMor. 'det har blivit tyst (åt öronen)'; 
ä /y'vvn Mal. 'vinden mojnar'. Syn.: lugna, 
bet. 1, 3. — Refl.: nä ska du ly'vvn då Mal. <nu 
skall du lugna dig'. — Särsk. förb. (av:) ä linv-
när-å'v öMor. vVe. 'det lugnar sig' (efter storm); 
vå'rä lyvvn-Ii' Mal. 'vinden lade sig'; (efter:) 
ä linvnår-efttär jr öMor. 'det blir lugnt, då ni har 
avlägsnat er'; (åt erom:) eå a kyvvna-a'ttwn an 
nia i sy'ömm Våmh. 'det (o: vattnet) har blivit 
lugnt efter honom (där han sjunkit) ned i sjön'. 

lygn-brunn m. Ta li'vvbrann Rättv. 'liten, djup 
vattensamling i myrmark / small deep pool in 
bog'. 

lygn-vatten n. Id ky'vvenvattn Älvd. Wvvenvatv, 
öMor. 	 ki'vv(g)tvätnvSoll. 

lynvnteätn, Ore /y'vvnvattv, Mal. <lugnt ställe 
i vatten el. vattendrag / quiet part of water-
course'. Syn.: lugnvatten. 

lygn-våga f.IVa li`nnenvåg 	öMor. 
li`nnnwitga vVe. Zri'vv(n)w -ciga vSoll. 'våg, som 
ej åstadkommes av vinden (dyning, svallvåg) / 
wave not eaused by wind'. Syn.: lugnvågor. 

lykta f.IVa ky`kkta Älvd. vMor. liVekta öMor. Ors. 
li`kkta Rättv. Nås ly' kkta Leks. Ål ly`kkta Bju. 
Jä. Äpp. ly`kkta ,,,lö'kkta Mal. leslekta ÖVd. 'ett 
flyttbart belysningsredskap / lantern' (se ill.; 
SAOB lyktan; ÖDB III 314 f.); fgeslikkta 
öMor. 'lykta, vanl. av plåt för belysning i fähu-
set'; j8'slökkta Mal. jö`slekkta Li. 'lykta, avs. för 
ett ljus'; phrtkykkta Våmh. (Bon.) pleetlikkta 
öMor. pkå'tlykkta Al pilk tlykkta Jä. Äpp. 'lykta 
av plåt'; stealslikkta öMor. sta'llslykkta Jä. 
'lykta anv. för belysning i stallet'. Jfr bloss-, 
glas-, hand-, kvarn-, ved-. 

92-812590 Dalmålsordboken Bill, H 21 

lykta sv .v .1. li`kkta- öMor. ly' kkta Mal. 'upphöra, 
sluta / cease, end' (SAOB lykta' II 1); ä vått 
nvran o'nnlä ina .21i'kkt ly`kkt Mal. 'det blir (ngt) 
underligt, innan dylikt upphör'. — Pass.: li'lektas 
öMor. `dets.'. 

lykt- gubbe m. Illa ly`kktgubbä Jä. 'brinnande 
sticka, placerad i ex. en urholkad rova, anv. som 
belysning / burning stick, placed in e.g. a hollow 
turnip and used as illumination'. 

lymja sv.v.1., se lymma. 
lymla f.IVa li'mmla Ga. 'lymmelaktig kvinna / 
villainous woman'. 

lymma sv.  .v .1. ly`mmja Bju. li'mma Ga. lymma 
Flo. (jfr ljumma'; SAOB lömsk, etym. ml.; 
V11 lymma, Torp 1S7' ma) 'lyssna (på ett lurande 
sätt) / listen, eavesdrop'. Jfr lyda', bet. 1. 
Syn.: lyra; lyvj a. — Avi.: ly`mmju adj. Bju. 
'som lyssnar och lurar / listening and eaves-
dropping'. 

lymmel m.Ia Zremyl Älvd. kg"myld Våmh. 
Soll. ly`mmil Leks. Bju. Jä. 	Ga. 

Nås ly`mmyl ,,,lö`mmil Mal. 'drummelaktig man / 
scoundrel' (SAOB); pö' jklymmil Jä. 'drummel-
aktig el. elak pojke (el. man)'. — Avi.: 
akktun sÄlvd. lỳ mmilakktu Jä. adj. 'som upp-
träder som en lymmel (äv. t. ex. om  illa upp-
fostrad hund) / acting very badly (also e.g. about 
undisciplined dog)'. 

lymmen adj., se ljum. 
lynk m.Ib kynntj vMor. Soll. kinntj öVe. <ngt 
krökt, krökning, bukt / sthg bent, bend' (V11 
lynk; Fr. hlykkr); jån N i tv& nndjin djä"rå jän 
ky'nntj Soll. 'här blir jag tvungen att göra en 
krökning' (sagt vid tillverkning av ett redskap). 

lynka f.IVa kYnntja vMor. ly' nntja Al lynntju 
Äpp. lynntja Mal. 1. 'ej med avsikt åstadkom-
met veck, t. ex. på klädesplagg / unintentional 
erease, e.g. in garment' (jfr SAOB) Al. Syn.: 
rynka; skrynka. 2. 'löst veck på nät, avs. 
att locka fisk / loose fold in net to entice fish' 
Äpp. Jfr lycka', bet. 1. 3. 'ej med avsikt 
åstadkommen ögla (fnurra) på tråd el. snöre / 
unintentional bop (knot) in thread or string' 
Mor. Mal. Syn.: se knollra, bet. 3. 

lynka sv .v .1. ly`nntja Äpp.; pass. ly' nntjäs Flo. 
<slingra sig fram, ringla / coil, wind its way' 
(Rietz 418a lyynk 2; V11 lynkja); s'rrmen 
lynntjä a ra'nn Äpp. 'ormen ringlade och sling-
rade iväg'. Syn.: ringla, bet. 1. —Pass.: 'göra 
slingrande rörelser med kroppen vid häftiga 
kräkningar' Flo. — Avi.: ky`nntjån Son. ly`nntju 
Mal. adj. 'som har många krökar el. skrynklor / 
with many bends or wrinkles' (SAOB). 
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lynkelas sv.v.l. pass. lì nntjilas Dju. 'vrida och 
vända på sig (smått förläget) / twist and tum 
(awkwarclly)'. 

lynna (?) f.IVa 	Älvd. (jfr ? Bl. li öna; 
ordb. luden) `smått, tunt, dåligt gräs på sämre 
partier av odlad myrmark / sparse, inferior 
grass on parts of cultivated bogland'. 

lynnig adj. I Zry.'nndug ,-1:y‘nndikn Älvd. ky`nndegn 
nVåmh. ly`nnu Jä. 1. 'som är vid dåligt och 
misstänksamt humör / moody' nÄlvd. nVåmh. 
Jä. 2. 'tyst, sluten / quiet, reserved' Älvd. 

lyra' f.IVa lrg'ra Älvd. 11`r(a) vVe. lrisra vSoll. 
lyra Jä. 'gammalt, igenväxande sår på träd-
stam / old overgrowing wound on tree-trunk' 
(SAOB lyra"); bresnnd1r7r Älvd. 'brandskada på 
trädstam'; kwå'(ö)kgr Älvd. 	vVe. ktvå'd- 
1gra. vSoll. 'kådfylld spricka i trädstam'. Syn.: 
se bal, bet. 2; ljud"; ljuder". — Avi.: Irisrån 
adj. vSoll. 'behäftad med sårskador på stammen! 
with many wounds on trunk'. 

lyra" f. IVa kg'ra Våmh. /Yra Jä. 11'ra Mal. 1. 
'utslungande el. kastande av boll i en bågformig 
bana i luften / ball thrown high into the air' 
(SAOB lyra"') allm. 214 lry'r4 Våmh. .2/8 Vg`ra 
Jä. 21å 11' ra Mal. 'kasta lyra'. Jfr bränn-, tritt-. 
2. (bildi. i förb. med slå:) .21å 11' ra Mal. 'slå bakut 
(om häst) / kick out behind (about horse)'. Jfr 
lyrkäta. 

lyra"' f. IVa 11`ra Mal. 'oklok handling, dumhet / 
unwise action, stupid behaviour' (jfr SAOB 
lyravI); dg' såg e 11'ra 'försätta sig i en prekär 
situation, begå en dumhet (eg. göra sig en lyra)'. 

lyralv  f. IVa ig`ra Äpp. 'löst insatt spjäll i rök-
gång, bestående av bräde med stör som handtag 
och stöd / loose dampar in flue consisting of 
piece of board with rod as hanen° and support' 
(ÖDB III 173). Syn.: se fogde, bet. 3; lj Lire, 
bet. 5, m. fl. 

lyra sv.v.l. 1r7'ra Våmh. (Bon.) vMor. 'lyssna på 
ett lurande sätt, spionera / eavesdrop, spy' (jfr 
Torp lyra' v.). Jfr lyda', bet. 1. Syn.: lymma; 
lyvja. 

lyr-käta LIVa lisrlcåta Mal. 'högt språng av 
glädje, krumsprång / caper'. Jfr lyra", bet. 2. 

lys adv. irys Våmh. (Bon.); (förstärkande framför 
adj. hungrig:) ig i 80 irg's tevvgrgn 'jag är så 
förfärligt hungrig / 1 am terribly hungry'. Syn.: 
ljut adv., bet. 4; omåttliga; omöjliga m. fl. 

lysa f. IVa /r9.̀ 8a Älvd. Våmh. vMor. Soll. 11's(a) 
vVe. 11'sa 	öMor. /)'sa Mal. (SAOB). 1. 
'ljusning; glänta / streak of light; glade in forest' 
(V11 lysa 1; Torp lysa; jfr ÖDB III 171) allm. 
Jfr glad-, lång-, moln-, regn-, sol-, vattu-. 

Syn.: se gles, bet. 1; ljusna; lysna, bet. 1, 
m. fl. 2. (pl.:) 'norrsken / northern lights' (V11 
lysa 2) Älvd. Syn.: se ljusning, bet. 4; lys-
ning, bet. 3, m. fl. 3. 'utväg ur prekär situa-
tion, möjlighet att uträtta ngt / way out of 
precarious situation; expedient' Älvd. Våmh. i 
dfig int 80 mivga lrg'su te djePrå ed Våmh. 
(Bon.) <jag kan inte se ngn möjlighet för mig att 
göra det'. Jfr ljusnad; ljusning, bet. 3. 4. 
'blixt / flash of lightning' Älvd. Jfr lysa v., bet. 
7. Syn.: se blixt; toreld m. fl. 

lysa sv.v.3. 1. g'sa Älvd. vMor. Soll. (pret. 
lrgsste Älvd. /rg'sät Soll.) 11'sa öMor. Ors. (pret. 
/1`stä Ors.) 11`8(a) vVe. Iri's vSoll. lg'sa Ore Leks. 
(pret. lots Leks.) 11'w Rättv. Dju. ÖVd. (pret. 
Was Rättv. ti`sat Li.) 19'sa Bju. Äpp. Mal. (prat. 
/gsstä Bju. ly'88tä Äpp. ly'sst Mal.). 1. 'avgiva 
ljus / giva out light, shine' (SAOB lysa" A 1) 
allm. ä zrystir åv ö`gum a kasttem vMor. 'det lyser 
från kattens ögon'; an listir ö`gum öMor. 'han har 
så stora ögon, så det lyser av dem'; sr ä /isas 
sRättv. 'så det lyster; ä /i'sst i söka Li. 'man 
såg (gm molnen) en skymt av solen'. Syn.: 
ljusa, bet. 1. 2. 'hålla el. rikta belysningsred-
skap / shine light (for s.o.)' (SAOB lysa" A 2) 
allm. du få Nk mä å li'sa Rättv. 'du får följa 
(med) mig och lysa (åt mig)'; /g's möt hsrä'rä 
Äpp. 'tända eldar till hälsning mellan fäbod och 
bygd (eg. lysa mot varandra; jfr lyseld)'; je 
li'sst ps'utjam Tra. 'jag lyste (åt) pojken'. 3. 
'ljusna (om daggryning) / dawn' (SAOB lysa" 
A 4) ÖVd. ä 11's å dä` jam Tra. 'det dagas'. 
Syn.: se dagas. 4. 'synas (vara öppet) ända till / 
be visibla as far as' (jfr SAOB lysa" B 6) 
allm. e !Ta up i ttevvgleö a jussstien Älvd. 'det 
syntes ända upp till blygden (eg. tunglet) på 
Justina'; ä 11' sar å beer rå'vsn Rättv. 'bara bak-
delen synes'; ä ist låvt,nsd i hå'Irsn å no Leks. 
<man såg långt ned i halsen på henne'. 5. 'of-
fentligt kungöra / announce publicly' (SAOB 
lysa" B 8) allm. dam lg'sts ätt- n ti trå' tjö'rrtjsr 
Leks. 'man efterlyste honom i tre kyrkor'. Jfr 
land-. 6. (opers.:) `avkunnas lysning till äkten-
skap / publish the banns (of marriage)' (jfr 
SAOB lysa" B 8by) allm. å 11'ssr fs'88tgsvng 
vOrs. 'det avkunnas lysning första söndagen'; 
än li'sst 18 clam Tra. 'lysning till äktenskap har ägt 
rum för dem'. 7. ̀ blixtra / lighten, flash (about 
lightning)' Leks. Syn.: se blikta, bet. 1. 8. 
'leka blindbock / play blindman's buff' Tra. — 
Pass.: 1r8a8 öMor. Ors. 11'sas Rättv. lg'sas Leks. 
<lysa till äktenskap'; å 11`stest får dem öOrs. 'det 
lyste för dem'; 118as-o'pp ti tjx`r(r)tjån Rättv. 
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`kungöras i kyrkan'. — Särsk. förb. (av:) kys-å'v 
Älvd. `förklara avslutad'; Zrys-å'v sig ad 49nerik 
Älvd. `(från predikstolen) låta pålysa sin ut- 
flyttning till Amerika'; (om:) hä bar-på' lys-
s'mm Äpp. `det börjar dagas'; ä hål-på lys-s'mni 
Mal. `det börjar bli ljusare igen' (om sommar- 
natten); (på:) <pålysa' NeSi. Vd. list dem på' ns 
Dju. `var det några pålysningar (i kyrkan 
i dag)?'; (till:) lys-tå' Leks. `blixtra till'; (till- 
baka:) k8-ätbå'kär Soll. `efter rättelse återupp-
repa lysningen' (om präst); (upp:) 1. `få ett 
glädjefyllt ansiktsuttryck' Rättv. o 	å 
fås(s)ta o fek si,'-nn 'hon lyste upp, då (eg. det 
första) hon fick se honom'. 2. kys-u'pp vMor. 
lys-s'pp Mal. 'klarna' (om vädret). Syn.: lysna 
upp. 3. 'höja (ljus el. dyl.), så att det lyser 
klart omkring' Mal. 4. lry's-upp Soll. 'göra på- 
lysning om hittegods'; lys-u'pp an på pri"dik- 
stölrem Ore 'göra pålysning om den (funna kal-
ven) på predikstolen'; (uppåter:) ä tå te lie- 
ssppatt nö Tra. 'det börjar klarna nu' (om väd- 
ret); (ut:) 1. /P-fa Mal. 'kungöra lysning till 
äktenskap för tredje gången'. 2. lls-fit sä Dju. 
'taga ut flyttningsbetyg hos prästen'. 3. /gs-ilit 
Leks. <lösa ut (pant)'; (uteur:) lrys-asuty små"-
'4m Älvd. 'pålysa, att småboskapen ej längre 
fick beta på det inhägnade byområdet'; (å:) 
/g8-4' eö Älvd. `pålysa (kungöra) det'; (åter-
underåter:) ä li`s-ato`nndat Tra. 'det är en ljus 
strimma vid horisonten'. 

lysare m. III e 'sär nvMor. 'person (vanl. ett 
barn), som höll lysstickorna åt arbetande / 
person (usually child) who held light-sticks to 
provide light for s.o. who was working' (SAOB 
1; ÖDB III 299, 310). Syn.: ljusknekt, bet. 2; 
lysgubbe. 

lys-basa f.V li'sbäsu Tra. 'brasa, så anordnad, att 
den gav god belysning i stugan och möjliggjorde 
kvällsarbete / fire which gave good light in 
cottage and made evening work possible' (ÖDB 
III 296). Syn.: lysbrasa. 

lys-brasa f. V Ity'sbråsa Våmh. (Bon.) =föreg. 
(ÖDB III 296). 

lyse n. III IT se Älvd. 	Ors. Ga. /9?'se sMal. 
lysämne, belysningsmedel / means of light' 
(SAOB 2; Fr. 1Yrsi 1); dem skuld betå'l ss &Pro 
IVA vOrs. 'de (o: stadsborna) skulle betala så 
dyra belysningsmedel'. Syn.: ljus, bet. 3. 

lys-eld m. Ja 	Äpp. 'eld, tänd som hälsning 
mellan fäbod och bygd / fire lit as greeting 
between shieling and village'. Jfr lysa v., bet. 2. 

lysen sbst. (jfr SAOB lysn; endast i förb. på 
lysen:) lä'gg n'tä på Ware, Ore `lägg på litet 

(bränsle), så att det lyser / put some fuel on so 
that it gives light'. 

lys-fnosk m.I b ll'efnss(s)k Dju. 'murken ved, som 
utstrålar ljus i mörker, lysved / phosphoreseent 
wood'. Syn.: lys-fosk, -fösk, -ved, bet. 2. 

lys-fosk m. Ib ky'sfilsask Älvd. Våmh. ky'sfåssk 
vMor. lissfåssk vVe. ki`sfåssk öVe. vSoll. lì sfsesk 
Ors. ly'sfsask Ore lyssfåssk Leks. Al =föreg. 

lys-fösk m.Ib lyssfössk Mal. li'sfsusk ÖVd. =lys-
fnosk. 

lys-gubbe m. Illa ll'sgubb vVe. 'person (vanl. ett 
barn), som höll lysstickorna åt arbetande' (ÖDB 
III 299). Syn.: ljusknekt, bet. 2; lysare. 

lys-häll f. la ?Tull Älvd. Våmh. vMor. 'stenhäll, 
anv. som underlag för stickbloss i fähus / slab of 
stone used as base for torch in cowshed' (ÖDB 
III 317 f.). Syn.: se eldhälla; ljushäll m. fl. 

lys-hälla f.IVa id`sh,älla öVe. =föreg. 
lys-järn n.Ia lry'sienn Älvd. kg'sjenn nvMor. 
k'sjiin Mal. /Nån ÖVd. 'av järnspänger el. 
järntråd bestående behållare, vari belysningsved 
brändes / holder made of iron-wire, in which 
wood for lighting purposes was placed and 
burnt' (se ill.; SAOB; ÖDB I 64, II 62, III 320; 
Lev. Våmhusfj. s. 41). Syn: se blosslykta; 
ljuskarl, bet. 1, m. fl. 

lysjärns-fot m. Ta //`8jängiöt ÖVd. 'stativ för be-
hållare, vari belysningsved brändes / foot of 
holder in which wood for lighting purposes was 
burnt'. 

lys-karl m.Ia li`skall öMor. vVe. Ors. ki`skall 
vSoll. 	Soll.lyskäl Leks. Bju. ti`skål Tra. 
1. <av järnspänger el. järntråd bestående behål-
lare, vari belysningsved brändes' (se ill.; ÖDB I 
64; III 320) OvSi. Bju. Al Tra. Syn.: se lj us karl, 
bet. 1; lysj ärn m. fl. 2. `underlag av väx-
lande slag (järnplåt, järnpanna, stenhäll, hugg-
kubbe) för bloss el. lysstickor' (ÖDB III 309, 
320) Soll. Leks. Bju. Jfr ljushäll; lyspanna 
m. fl. 3. 'pupill i öga / pupil of eye' vVe. Leks. 
Syn.: ljuskarl, bet. 2. 4. ly'skål oböjl. Leks. 
'övernaturligt väsen, som bar bloss, lyktgubbe/ 
supernatural being who carried torch' (Forss-
lund, Leksand 127). 

lys-knekt m. la kysknikkt Älvd. 'träställning för 
uppbärande av ly sp ärta, bestående av fot, 
ståndare och klämma / holder for lyspärta, 
consisting of foot, upright and clip' (se ill.; ÖDB 
II 62, III 309). Syn.: ljusknekt, bet. 1. 

lys-korvar m.pl. ly'skurrvar Leks. '(matt)lummer, 
Lycopodium'. Syn.: se bryggt, bet. 1; fjuss-
gräs; lusbryggt, bet. 1, m. fl. 
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lys-käring f.Ib ki'sköligg öVe. /Yetiåriv Mal. (jfr 
SAOB) 'av järnspänger el. järntråd bestående 
behållare för belysningsved' (ÖDB I 64). Syn.: 
se ljuskarl, bet. 1; lysjärn in. fl. 

lys-mask m. Ib kg'smakk Älvd. Våmh. lissmakk 
vVe. vOrs. ly-'smakk Al lg'smakk Mal. 'med lys-
organ utrustad skalbagge av gruppen Lampy-
ringa / glow-worm' (SAOB). Syn.: ljusmask. 

lys-mjöl n.Ia Vg`smjåk Leks. 'sporrnjöl av Lyco-
podium, nikt / lycopodiurn powder'. Syn.: se 
brusmjöl, bet. 1, m. fl. 

lysna f.IVa lg'sna Ore li'sna Rättv. ly'ssna 
'Ona Leks. /g`sp, Mal.; pl. ly'ssnur Bju. lg'snur 
Al (SAOB). 1. 'ljusning; glänta / streak of 
light; glade in forest' allm. jäno sö'Irlgsna sied-
yvär Ore 'en solglimt (mellan molnen) i söder'; 
va`ttulyssna Leks. 'ljusning mellan moln'; rervvn-
/ge?? Mal. 'ljusning mellan regnbyar'. Syn.: se 
gles, bet. 1; lysa, bet. 1, m. fl. 2. (pl.:) <norr-
sken / northern lights' Rättv. Bju. Al li'snor gå 
ä'n(n)d mi'tt op i vrelrä Rättv. 'norrskenet går 
ända mitt upp på himlavalvet (eg. världen)'. 
Syn.: se ljusning, bet. 4; lysning, bet. 3, 
m. fl. 3. 'uppehåll, paus (i arbete) / pause, 
break' Leks. — Avi.: ä e li'snut nå`lrafår Rättv. 
'det är norrsken (i norr) / there are the northern 
lights'; ä ly'ssnut cets Leks. ä ly'ssnut feta  Bju. 
'det är norrsken ute'. 

lysna sv.v.l. ly'ssna Leks. /Yen- Leks. (Silj.) 'lysa! 
givs out light, shine' (SAOB under lj u s n a) Leks. 
ä ly'ssg likt 'det lyser litet (i dörrspringan)'. — 
Särsk. förb. (upp:) lyssn-o'pp Leks. /9812,-o'pp 
Leks. (Silj.) 'ljusna, klarna' (om vädret). Jfr 
ljusna, bet. 1. Syn.: lysa upp, bet. 2. 

lysning' f.Ib /Ont Äpp. Mal. Wenivg Tra.; pl. 
li'snigger ÖVd. 1. 'ljusning / brightening up, 
change for the better' (SAOB under ljusning 
1) allm. hä går rä'vgnlysnivär Äpp. 'det visar sig 
då och då ljusningar mellan regnmolnen'; va`ttu-
lisnivg Tra. 'ljusning mellan skyar'. Syn.: se 
ljusning, bet. 2. 2. 'daggryning / dawn' 
(SAOB under ljusning la) Äpp. Tra. greelisniä 
Tra. 'den första gryningen'. Jfr grå-. Syn.: 
ljusning, bet. 1. 3. (pl.:) 'norrsken' allm. 
ä gär lg'snivär Mal. <det är norrsken'. Syn.: se 
ljusning, bet. 4; lysa, bet. 2, m. fl. 

lysning" f.Ib kg'snivvg Älvd. 	vVe. 
Ore /Ont Bju. Mal. 'tillkännagivande 

från predikstolen att ett trolovningspar ämnar 
ingå äktenskap / publishing of banns of marriage' 
(SAOB lysning" 4d); fs'ssagsnigg Ore 'lysning 
på första lysningsdagen'. Syn.: ljusning, bet. 5. 

lysnings-dans m.Ia li'snigsdan(n)s Rättv. (Bo.) 

'danstillställning på den första lysningsdagen, 
tillgänglig för all ungdom i byn / dance on the 
first day the banns were published, open to all 
the young people in the village'. Jfr fästnings-
dans. Syn.: se björnkalas, bet. 2; fästöl, 
bet. 2, m. fl. 

lysnings-kalas n. Ta /Yenivskalås Leks. =föreg. 
lys-panna LIVa irg‘823.1nna Våmh. (Bon.) 'rund, 
ngt skålformig järnpanna, anv. som underlag 
för lysstickor / round iron bowl used as base for 
light sticks for illumination purposes' (ÖDB III 
316, 320). Jfr lyskarl, bet. 2. 

lys-pung m.Ib irg`spiovg Våmh. (Bon.) 'av järn-
spänger el. järntråd bestående behållare, vari 
belysningsved brännes'. Syn.: se blosslykt a; 
ljuskarl, bet. 1; lysjärn m. fl. 

lys-pärta f.IVa Irgssperrt Älvd. 'kluvet spån av 
tjärved, insatt i lysknekt och anv. som belys-
ningsmedel / split chip of tarred wood, put into 
lysknekt and med for lighting purposes' (ÖDB 
II 62, III 297). Syn.: se eld-, ljus-, bet. 2, 
lys-sticka. 

lys-ring m.Ib zry8rivvg V åmh. (Bon.) spismuren 
fäst järnring, avs. för lyssticka / iron ring 
fastened in oven wall, intended for light sticks 
for illumination purposes' (ÖDB III 310). 

lyss v. pass. lyss Mal. <lyssna / listen' (SAOB 1). 
Syn.: lyssna. 

lyssna sv.v.l. lissna vVe. Zry'ssna Soll. lisssna Ors. 
=föreg. (SAOB lyssna" 1). 

lys-spis m.Ia Irg` &spis Soll. 'mindre spis, särsk. 
avs. för belysningsved / small fireplace especially 
for wood for lighting purposes' (SAOB; ÖDB III 
316). 

lys-sticka f.IVa lry'sstikka nVåmh. kg'astikk(a) 
Våmh. (Bon.) vMor. lg'sstikka Mal. 'sticka av 
tjärved, anv. som belysningsmedel' (SAOB; 
ÖDB III 297, 309, 316). Syn.: se eld-, ljus-
sticka, bet. 2; lyspärta. 

lys-stör m.Ia g'stör vMor. 'bloss av tallstör / 
torch made from fir pole'. 

lysta sv.v.l. Ity'sst(a) Älvd. vMor. Soll. li'sst(a) 
vVe. OTS. bì seta Dju. ly'ssta Jä. Äpp. /ö`seta 
Mal. lessta ÖVd. 1. (opera.:) 'ha lust till, 
åstunda, tycka om / desire, wish' (SAOB 
lysta" 1) allm. ä lisstär mi te go-d' jt vVe. 'jag 
har lust att gå ut'; e /Ceeted an te å'r di vOrs. 
'han hade lust att höra dig'; ä ly'sst mä tä vå`vs 
en dfac Jå. <jag har lust att väva en duk'. Syn.: 
lusta, bet. 1. 2. (pers.:) = föreg. (SAOB lysta" 2) 
allm. mjä'ast du ed lry'sstah Älvd. `så mycket du 
kunde önska dig'; i lry'sstär int Pta nöd vMor. <jag 
tycker inte om det här (något)'; "ö'go ly'sstär, 
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män m'å'gsn fsrdr,i'r int Äpp. 'ögonen ha lust 
(till mera mat), men magen fördrager (den) ej'; 
han lö`sst priv-å' Mal. `den (o: hunden) ville 
gärna springa bort'; (äv. som pleonastiskt hjälp-
verb framför vilj a:) an edd sakt ky'ssta wik-å' 
clPtiåå'r Älvd. 'han skulle nog gärna vilja åt det 
där'. 8. 'förmå, mäkta / be able to, be capable 
of' Mal. (endast iuttr. så mycket livet lyster;) 
rö' 88 myttfy livet lö`sst 'ro av alla krafter!'. 4. 
(hjälpverb, som ger en prägel av tvekan och 
obestämdhet åt det sagda / auxiliary which 
implies hesitation about what is said:) 'tyckas, 
synas, förefalla / seem' Älvd. Mal. e ky'sste få" 
nog ik firtrgå jå mi'llmaå Älvd. <det är inte utan 
att det uppträder en el. annan fluga här ibland'; 
die ky'sst wa Irå"tir aå åvs i d'å'g Älvd. 'de äro 
allt litet lata här hos oss i dag'; ä lö`sst ha'kvdekg 
rdvvna Mal. 'det är inte utan att det vill regna 
en smula'. Jfr låts def. hjälpv.; låts-skola 
def. hjälpv.; söks hjälpv.; söks-skulle; söks-
säga def. hjälpv. — Refi.: ja li'ssta må ätt tå få 

Dju. 'jag längtade efter att få smaka'. 
— Särsk. förb. (ät:) i kysst& int ä.'d ivgä vMor. 
'jag vill inte ha någonting (o: ngn mat)'. 

lysten adj. III ky'sstv, Älvd. Våmh. ky'sstin vMor. 
Soll. lissstin öMor. Ors. Dju. /Vask vVe. Nås 
ki'sstin vSoll. ly'sstv, Ore Flo. Jä. 1. 'som har 
lust till (ngt), känner åtrå efter (ngt) / desirous 
of, fond of' (SAOB 1) allm. i vd' ky'sstv, spYr an 
sfievy Älvd. 'jag skulle ha lust att fråga honom 
själv'; an e ki'sstin upå ska'rrpfissk Soll. 'han är 
tokig i lutfisk'; e do lysstri, Ore 'har du lust att 
äta med oss?' (inbjudning till den, som kommer 
in under måltiden); i/0'01.watt/, Älvd. 'lysten 
efter kött'. 2. 'som känner starkt begär efter 
viss föda (om havande kvinna) / longing for 
certain food (about pregnant woman)' (SAOB 
la) Ors. Dju. Flo. Mal. ho va li'sstin ät tflern-
mjskk Dju. <hon kände ett starkt behov efter 
kärnmjölk'. Syn.: lusten; lustig. 

lyst-mat m. II Ja ky'sstmät Älvd. Våmh. Cest-
mät vVe. Ga. Nås ly'sstmät Ål Flo. Jä. <mat, som 
man tycker riktigt bra om, favoritmat / favourite 
food' (SAOB under lustmat); ab.  i ky'sstmätv, 
i'ttaå Älvd. <det är min favoriträtt, det här'. 
Syn.: se fost(er)-, lust-mat m. fl. 

lyst-mäte fl. III ky'sstmåte Våmh. ky'sstmät vMor. 
/i`astmåtä öMor. Ors. ty`setmåtä Flo. Jä. 1. 
föreg. (SAOB 1) allm. ä w.5,' samqli'sstmätä Ors. 
'det var just den mat som jag önskat mig'. 2. 
'så mycket man orkar el. vill ha av ngt / as much 
as one wants of sthg' (SAOB 2) allm. Syn.: 
lystnad, bet. 2. 

lystnad m. li'sstna Nås lysstna Jä. 1. 'begär / 
desire' (SAOB 1) allm. Syn.: lust nad. 2. — 
lystmäte, bet. 2 (SAOB 3) Jä. 

lystra sv.v.l. ky'sstär Älvd. Våmh. 'lysa till med 
hastigt övergående sken; skimra / flash; shimmer' 
(jfr SAOB lystra" 1). 

lyst-äta n. oböjl. ky'sstfåtå Älvd. vMor. /i'estjåtå 
vVe. Weetgaet Ors. —lystmat. 

lys-ved m.II Ia kgssurlå Älvd. Våmh. kyswid 
vMor. kg'svid Soll. lgsswfd Ore ig'svä Äpp. Mal. 
1. =lysfnosk (SAOB 1) Äpp. 2. 'torrved, anv. 
för belysningsändamål / dry wood used for 
lighting purposes' (SAOB 2; ÖDB I 64, III 296, 
391) OvSi.Mal. Jfrlyssticka. Syn.:lysvirke. 

lys-virke n.III li'svar(r)tju Rättv. (Bo.) —föreg., 
bet. 2. 

lys-vit adj. I li'swaft Ors. 'lysande vit, bländvit / 
dazzlingly white'; e li'swaft Evars'llt vOrs. <det är 
vitt av snö överallt'. 

lyte f. 	kYte f. Älvd. Våmh. zry‘tä vMor. 
/VO Ors. ti`ta Rättv. WO n. Flo. Jä. lo Mal. 
li`te ÖVd. (jfr Fr. lYti f., 13'rti n.). 1. 'medfött el. 
förvärvat kroppsfel, deformitet / physical 
hanclicap, deformity' (SAOB 1) allm. 2. 'per-
son, behäftad med kroppsligt lyte / physically 
hanclicapped person' Älvd. uka kgst dier levå i 
64mdål gå'råern `en sådan ofärdig stackare de ha 
i den där gården!'. 

lyte adj. In. lytt Mal. 'stilla och lugnt, så att ljud 
höras på långt håll / calm and quiet so that 
sounds are heard from afar' (SAOB lydt 2). 
Syn.: väll, bet. 2. 

lytt" adj. I /ryt Älvd. Våmh. Son. kytt vMor. litt 
Ors. Nås lytt Jä. Äpp. Mal. 1. 'vanför, ofärdig / 
handicapped' (SAOB lyttu) allm. (utom Älvd. 
Nås); dam a sps'nn an ly'tt Äpp. 'de ha sparkat 
(jfr spjärna) honom (så att han har blivit) 
vanför'. 2. 'som har brock i testiklarna / with a 
scrotal hernia' Älvd. Nås; an a bilvri kYtt4n sig 
Älvd. 'han har burit så tungt, att han fått te-
stikelbrock'. 

lyv f., se I 	f. 
lyvja sv.v. /g`vja Bju. 'lyssna på ett lurande sätt / 
eavesdrop'. Syn.: se lymm a. 

ly-väder n.Id kOwebtur Våmh. ki"wEdär vSoll. 
(jfr ly adj.) 'blidväder, töväder / thaw'. Syn.: 
se blåt-, len-väder; len' m. fl. 

låd n. 19 Äpp. 'återväxande ull på klippt får / 
new growth of wool on shorn sheep' (jfr SAOB 
lådu 3). Jfr lo n.; lödj e. 

låda f.IVa kå'åa Älvd. Våmh. kå'da vMor. lå`da 
Ors. Ore Leks. lå'cla Rättv. Jä. 	Bju. Flo. 
Nås Mal. ÖVd. lå`a Ål. 1. 'behållare av trä, 
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anv. för förvaring el. transport / wooden box or 
case; drawer' (se ill.; SAOB låda' 1) allm. 

Om. Ore 'låda för salt'; mcelltlå,a Al 
'låda, i vilken man mältade korn'; tö`mliia Mal. 
`tomlåda'. Jfr band-, bord(s)-, brädsel-, 
bröd-,bädjesand-, dryck(es)-, dyng-,fiske-
krok-, fiskemask-, fisk-, bet. 1, hack-, 
hackmat-, hatt-, kist-, krok-, kärr-, ljus-, 
läck-, mask-, mat-, metmask-, mjöl-, ost-, 
rakkniv-, rak-, reserv-, rev-, rote-, skol-, 
skomakar-, skott-, skriv-, sockstick-, 
spott-, sörp-, timp-, tvätt-, vattu-. Syn.: 
lådra. 2. (senare ssgsled:) 'ett slags fast, 
rektangulär fiskebyggnad (i bäck); vrakfiske / 
a permanent deviee in brook for catehing fish; 
fish-ehest' (se ÖDB I 86, med litt.) Ve. Leks. 
(Silj.); se fisk-, bet. 2. 

låda sv.v.3. Zrå(ö)- Älvd. låd- öMor. låd- Flo. 
(endast i förb. med vid:) 'fastna vid, hänga 
kvar i / stick to, cling to' (SAOB); så i sakt sos 
ky'vvnär ed wika 	 Älvd. 'det är som 
om lögnaktigheten (eg. lögnerna) skulle vilja 
sitta i honom'; ä vill jä`rna lscl-v'-n Flo. 'det 
vill gärna fastna vid honom' (om kleptoman). 
Jfr fastna vid. 

lådig m.Ic -b keedig (best. å'din) vMor. Soll. 
ljeclig (best. lå`din) ,,,lå`divg öMor. lå'clig Ors. 
Rättv. Bju. Al Dju. Ga. Jä. (best. lå`dijsn 
Rättv. leedidjän Bju. Ga. lå'clijän Jä.) gedies,  
lå'cleg Ore ledig ‘-låsdyg Leks. (best. gedijen 
Leks. (Silj.) liedijen lå'dyjun Leks.) lå ' i (best. 
låsin) Mock. Flo. lleig (best. lå`ijän) Nås lå`e 
lå'ä (best. sg. dat. leeinam.-.4å`eam) Äpp. 
(best. sg. dat. liediam) Mal.; obef. Älvd. Våmh. 
ÖVd. (jfr Levander i SvLm 1947, s. 190 f.). 
1. `vår; förvår; våren som årstid / springtime' 
(SAOB under låding) allm. mot Wedim Soll. 
'fram på vårsidan'; i kå'cligs vMor. Soll. e leedigs 
Ore i lå'clis Rättv. i lledygst svLeks. i leedikst 
Dju. i krig Flo. Nås 'i våras'; fjä'd om lå'dig 
Ore i fjöl. 8/22 leedig Jä. 'i fjol våras'; snå/rt bir 
s gedijan Rättv. 'snart blir det vår'; a keedig 
vMor. tå lå`dis Rättv. tå lledygs svLeks. `till 
våren'; i lå'clig Rättv. <(nu) i vår'; i låsclig Jä. 
e lire Äpp. i lledi Mal. 'i våras'; om lå`digar 
Rättv. 8/7'd gedigar Jä. vm läsa Äpp. 'om vå-
rarna'; vi`nnteialådi Mal. 'vårvinter'. Jfr kråk-, 
bet. 1. Syn.: vår. 2. (senare ssgsled:) 'retsam 
individ / annoying person' Rättv.; se kråk-, 
bet. 2. — Ssg: liedisvår n. Mal. 'vårväder / 
spring weather'. 

lådigs-blad n.II kå'digsblräcl vSoll. 'blad av ett 
slags vintergröna (1), plockade strax efter snö- 

smältningen till dekokt mot magsmärtor / 
leaves of a kind of periwinkle (?) gathered in 
early spring and used in deeoction for stomach 
pains'. 

lådigs-boda f.IVa lirisbiia Nås `fäbodställe, där 
man vistades på våren / shieling where one 
stayed during spring'. Jfr höstbodar; lådigs-
färd; långbodar m. fl. Syn.: hem-, lådigs-, 
när-bodar. 

lådigs-bodar f. Ja pl. keedigsbädär Soll. = föreg. 
lädigs-bränna sv.v.3. reedigsbränna Al 'passa på 
att bränna upp ris om våren före torka / take 
the opportunity of burning up twigs in spring 
before dry weather'. 

lådigs-dag m. II lädigsdäg -liedygsdåg Leks. 
leedigsdåg Jä.; best. leeisdän Mock. geesdåfän 
Äpp. 'vårdag / spring day'; fs'ast lledygsdå4sn 
svLeks. fs`sst läisdän Mock. `(den) första vår-
dagen (24/2)'. 

lådigs-fiske n.III lå'clisfisstji Mal. 'fiske om 
våren / fishing in spring'. 

lådigs-flod f. Ja lå`digsfköd Ore l reedisfköd Rättv. 
leedigsfkö Jä. 'vårflod / spring flood'. Jfr höst-
flod. Syn.: se flod; flöd; lådigsflöd; vår-
flod m. fl. 

lådigs-flöd (1) f.Ia; best. kå'cligsfka(j)di Soll. = 
föreg. 

lådigs-fågel m. Id lå`dygsfugsk svLeks. lå'cligs-
tägäk Dju. 'skogsfågel, som fångades om våren; 
vårfågel / forest bird caught in springtime; 
spring bird'. Syn.: vårfågel. 

lådigs-färd f.I a leedegsfård Ore 'försommar-
vistelse i fäbodarna / early summer stay at 
shielings' (ÖDB I 160). Jfr höstfärd; lådigs-
boda(r). 

lådigs-gädda f.IVa Ceedisgädda Rättv. 
jädda Jä. `gädda, som leker omedelbart efter 
islossningen / pike whieh spawns immediately 
after the ice has broken up in springtime'. 
Syn.: is-, tjäl-gädda. 

lådigs-knarpen m. Ja best. leeesknarrpen Äpp. 
'foderbristen på våren / lack of fodder in 
springtime'. Syn.: lå dig s -knäppen, -skarpen; 
vårknipen. 

lådigs-knäppen m. Ja best. lå`disknäppin Mal. 
= föreg. Jfr knäpp &El  f., bet. 4. 

lådigs-ko f.VIIb gedi(g)skä Rättv. Mal. gedygalrä 
svLeks. lå`cligskö Jä. 'ko, som kalvar på våren / 
cow which calves in springtime' (ÖDB I 279). 
Syn.: vårko. 

lådigs-losk m.I b; best. leedislasstjen Leks. (Silj.) 
'vårtrötthet / spring fatigue'. 
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lådigs-losk adj. I rec‘ishissk Flo. 'som lider av 
kraftlöshet under våren / suffering from weak-
ness in springtime' (SAOB lå din gs -1 o sk; jfr 
äv. SAOB lådisk). 

lådigs-lödje m. Illa lå`digsla(g)a Jä. 'ull av får, 
som klipptes på våren / wool from sheep which 
was shorn in springtime'. Syn.: se ersmäss-, 
vår-lödje; lå,digs-skabb, -ull m. fl. 

lådigs-märke n.III a Yedismådtji Mal. 'vårtecken / 
sign of spring'. 

lådigs-plöja sv.v.3. lå`displrBja Rättv. (Bo.) 
'plöja om våren / plough in spring'. 

lådigs-skabb m. la lå`digsskabb Ål = lådigslödj e. 
lådigs-skarpen m. Ja best. lå'esskarrpen Äpp. 
'foderbristen på våren'. Syn.: lådigs - knar-
pen, -knäppen; vårknipen. 

lådigs-ull f. Ja lrå`digsull Soll. lchsull Nås lädigs-
ull Jä. lå'esull Äpp. =lådigslödje (ÖDB I 
297). Jfr höstull. 

lådigs-unge m.IIIa /cresuvvä Äpp. 'på våren 
född unge av husdjur / young of domestic 
animal, bom in spring'. 

lådigs-vatten n. Id lret`digszvätti, Son. <högvatten 
under vårfloden / high water during spring 
flood'. Jfr höstflod etc. Syn.: flödvatten, 
bet. 1; smältvatten. 

lådigs-vinter m. Id läisvinntår Nås leisdigsvinn-
tär Jä. lädisvinnte Mal. 'sen- el. vårvinter / 
late winter, spring winter'. Syn.: eftervinter; 
lådigsänden. 

lådigs-änden m. Illa best. lå`digsck Dju. = 
föreg. 

lådika f.IVa Yedika Jä. 'liten lockförsedd sido-
låda i klädkista j small side box with a lid in 
clothes chest' (Hg. under lådd; Rietz under 
läddd 386b). Syn.: läddika. 

lådra f.IVa lrå'öer (best. lrå`år4) Älvd. 'låda'. Jfr 
läck-. Syn.: låda, bet. 1. 

låg adj. I lråg Älvd. Våmh. vMor. öVe. Soll. (n. 
lrågt Älvd.) lg övr.OvSi. NeSi. Vd. (n. låg(g)t 
Rättv. lågt Bju. Ga. Nås Jä. letggt ,,,låkkt Äpp. 
ÖVd.); komp. Irleger —lrå`ger ,,,lrBsger Älvd. 
öMor. lrå'går öVe. Soll. Bju. Mal. lägsra vOrs. 

gsr 	Rättv. ' gm- Leks. IX gärä Jä. la' gär 
Äpp. läger Li.; super1.1rEgestnÄlvd.lrå`gästVåmh. 
lå`gust vOrs. Rättv. lågst Leks. Bju. läkkst Mal. 
1. 'icke hög / low' (SAOB 1, 3) allm. 4 lrEgest 

nÄlvd. lå'grist 	vOrs. 'på den understa 
hyllan' (skämts. 'på golvet'); ä vä låg(g)t pi 
tä'tjs Rättv. 'det var lågt i tak'; demda lå`g 
trä'ggan Li. <de där lågt sittande takåsarna'; 
lägskönsr vOrs. lågskor'; (substantiverat:) ati 
14`ga Ors. 'på det lågt liggande stället'. 2.  

'svag, dämpad (om röst) / weak, subdued 
(about voice)' (SAOB 6 b) allm. 471, terlrä so 
lrå'gt Våmh. <han talar med så dämpad röst'. 
3. 'som representerar ett litet belopp (om pris) / 
low (about price)' (SAOB 9) allm. ä a vor(r)ti 
lå'gsr pri's på fkä's(s)tjs Rättv. 'det har blivit 
lägre pris på fläsk(et)'. 

låga m., se låge. 
låga f.IVa Zräga Älvd. Våmh. vMor. öVe. Soll. 
lå`ga öMor. vVe. Ors. Ore Leks. Al lå`ga Rättv. 
Bju. Dju.—Tra. 1. `stam av kullfallet el. ned-
hugget träd, liggande på marken el. i myr el. 
vatten / fallen or felled tree-trunk' (SAOB 
lågan) allm. skavliVga öMor. ba'rrklöpslåga 
vVe. ba'rrklåga Äpp. 'kvarlämnad trädstam, 
vars bark tillvaratagits'; fö'låga Bju. 'i sjö lig-
gande trädstam'; (äv. bildi.:) frå lägun å nid i 
be'ttjen vVe. 'ur askan i elden (eg. från lågan och 
ned i bäcken)'. Jfr nereläga; löp-, löv-, råt-, 
bet. 1, röt-, sot-, vii-. 2. lat varelse, odåga / 
lazybones, good-for-nothing' Leks. Bju. Jä. 
ku'llåga Jä. lat flicka, som gärna vill ligga'; 
reennaka Jä. 'odåga till skogsrå'. Jfr råt-, 
bet. 2. — Av!.: Zrägut adj. n. Våmh. (Bon.) 
<fullt av vindfällen / full of trees felled by wind'. 

låga sv.v.l. kirgå Älvd. Våmh. u"gå vMor. Son. 
lugå' öMor. /u"vå Ors. lu"go Ore lirga Rättv. 
(Bi.) lä`ga Leks. lä`ga Bju. Dju. Flo. lä`gs Nås 
Jä. liegs Mal. lergå ÖVd. 1. 'brinna med låga, 
flamma / burn, flame' (SAOB 1) allm. e br4nn 
så e Irirgåd i' Våmh. (Bon.) 'det brann, så det 
flammade om det.; 	lu"vär Ors. 'elden 
flammar'. Jfr blå-. 2. `svida, bränna (om 
känsla efter slag) / smart, burn (about feeling 
after receiving blow)' (jfr SAOB 2b) vMor. o 
115' mi 4 nå"våm so e Iru"ged ettär vMor. 'hon 
slog mig på handen, så att jag kände en brän-
nande smärta'. — Särsk. förb. (fram:) å läge-
fra'mm Leks. (Silj.) 'lågorna slå ut ur bakugns-
öppningen'; (till:) ä lugåcl-tf' vVe. 'det flam-
made till'. 

låg-bent adj. I lå`gben(n)t Rättv. Jä. lå`gbeijnt Li. 
'som har korta ben / short-legged'. Syn.: 
lågfotad. 

låg-bracka f.IVa lrå`gbrakk(a) Soll. lå`gbrakka 
Ors. lä`gbrakka Rättv. <byxor med låg midja 
utan hängslen / low-set breeches without 
braces' (se ill.; ÖDB IV 377, 487, 504). 

lågd f. Ja lrågd ,-.1råggd vMor. 'lågt liggande mark, 
däld, sänka i terrängen / low-lying ground, dell'; 
nid i lrå'ggdp, <nere i dälden'. Syn.: lägd. 

låge m.IV 	ktrgi Älvd. Våmh. 
lru"gå vMor. iuji' 	öMor. lru"gå öVe. lu"gå 
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vVe. ku"i ,-,lru"gå Soll. lusvi Ors. Wie Ore 
vRättv. 	Rättv. (Bi.) liga Leks. Ål lgs`ga 
Bju. Dju. Moek. lgigä Flo. lö'gs Nås-Äpp. 
'ägs Mal. /Vi (best. sg. dat. lägåm) ÖVd. 
'flamma / flame' (SAOB låga,' 1); ku"gån .2lår a 
beekkam Soll. 'lågan böjer sig mot marken'; 
lä`gsn går-92't Äpp. 'lågan slår ut (gm bakugns-
öppningen)'; ja'lldluvi Ors. `eldslåga'. 

låg-fjöl f., se lårfj öl. 
låg-flake m. IV liegfkäki Rättv. 'tvåhjulig flak-
vagn med låga hjul, anv. vid transport av hö 
och säd / two-wheeled, open-sided wagon with 
low wheels, used to transport hay and grain' (se 
ill.). Syn.: se ladning(s)flake; sädesvagn 
m. fl. 

låg-fotad adj. I lå`gföta Al 'som har korta ben / 
short-legged'. Syn.: lågbent. 

låg-halt adj. I lå`ghållt vVe. 	gallt öLeks. läsg- 
hallt Bju. Nås Jä. Mal. leighellt ÖVd. 'halt på 
grund av att det ena benet är kortare än det 
andra / lame beeause one leg is shorter than 
the other' (SAOB). 

. låg-ljudd adj. I lii'gjudd Nås 'lågmäld / quietly-
spoken, low-voiced' (SAOB). Syn.: låg-må-
lad, -mält. 

låg-länd(t) adj. I lå`glännd- Leks. lirglännt Nås 
Jä. lå`glännd Mal. 'lågt liggande (och litet sank; 
om mark el. trakt) / low-lying (somewhat 
marshy; about land or district)'; (äv. sbst.:) 
bårti lieglännda Leks. 'borta i den lågt liggande 
trakten'. 

låg-mask m.Ib lreegmakk Älvd. Våmh. liegmakk 
vOrs. (jfr låga f.) 'trämask, larv av barkborre/ 
woodworm'. 

lågmask-mjöl n. II lrå'gm,akmgölr Älvd. `mjölak-
tigt pulver mellan bark och sav på träd, anv. 
som barnpuder / floury powder between bark 
and sap of trea, used as taleum powder for 
children'. Syn.: fosk-, läk-, mask-, trä-mjöl. 

låg-målad adj. I 	Jä. <lågmäld'. Jfr 
vällmålad. Syn.: låg-ljudd, -mält. 

låg-mält adj. I liegmällt Mal. leegmallt Li. =föreg. 
(SAOB). 

låg-röstad adj. I lergråstad öMor. lä'grössta Äpp. 
(jfr röstat v.) 'som har försetts med (för) lågt 
gavelröste / with (too) low a gable roof truss' 
(SAOB lågröstad'). Jfr brant-, tvär-röstad. 
Syn.: flatröstad. 

låg-säng f. Ib rci`gseivn Nås 'nedre botten i vägg-
fast säng / bottom of bed fitted to wall' (V11). 
Syn.: ned(e)isäng; säng. 

låg-änge n. III let`gänndje Li. 'vattensjuk strand-
äng / marshy meadow by shore'. 

låm m.Ia /åm Leks. Jä. (jfr låma v.) 'senfärdig, 
slö man / dilatory, slothful man' (jfr Rietz 
411b låmer). Syn.: luns'; lunse. 

låma' LIVa Wi'ma vMor. 	Rättv. Bju. Nås 
Äpp. Mal. 'mjuk, platt massa, t. ex. hög av ko-
spillning / soft flat substanee, e.g. pile of cow-
dung'; esstlråma vMor. 'hög av mjuk hästspill-
ning'; snii`rläma Äpp. `stor snorloska'; kfaånaa 
Mal. 'hög av kospillning'. Jfr kodret (s)läma 
m. fl. 

låma" f.IVa gem& Ore 	Dju. Jä. Äpp. Mal. 
(jfr låma v.) 'lunsig, senfärdig kvinna / slothful 
woman'. Syn.: se lunsa m. fl. 

låma sv.v.l. 	Ga. Flo. 'vara senfärdig, söla / 
dawclle' (jfr SAOB lom" adj., etym. inl.; Torp 
laamen). Syn.: loma; lona. — Särsk. förb. 
(uti:) läm-t1' dä grö't Ga. 'ät upp gröten, fast 
det går långsamt!'. 

låmig adj. I 	Jä. Mal. (jfr låma") 'senfärdig, 
slö / dilatory, slothful'. 

lån n.Ia rcn Älvd. Våmh. /rån Soll. lön vOrs. 
Mal. ÖVd. rån Rättv.-Äpp. 'ngt som utlånats; 
handlingen att utlåna ngt / loan' (SAOB 1-2); 
ta'kk fö r4'n Älvd. ta'kk fe lö'ne Li. 'tack för 
lånet!'; to'kk fe 1r4'n käsundjen Våmh. (Bon.) 
'tack för lånet av pälsen!'; gd ät idens Soll. gå e 
lernä Ore gå i läns Rättv. gå i lii`ne Nås Jä. 
'vara utlånad i gård efter gård'; (bildi.:) ä &ä' jvä 
ät lrå'ns Soll. å li'vä te lo' ss Mal. 'sväva i uppen-
bar livsfara'. Jfr lång-. 

låna sv.v.l. -3. /r4`na (pret. 4.4'9164; sup. 1r4nt) 
Älvd. ?gena vMor. öVe. Soll. gena öMor. vVe. 
Ore Leks. Al (pret. lå`ntä Ore lå`nts Leks.; sup. 
länt Leks.) lö`na 	Ors. (pret. lö`ntä; sup. 
lönt vOrs.) lefna Rättv. Bju. Dju.-Äpp. (pret. 
lå`na Dju. rå`ntä Nås Äpp.; sup. /eint allm.) löwna 
Mal. ÖVd. (pret. lo'nnt; sup. lonnt Mal.). 1. 
'lämna ngn att begagna el. förbruka ngt, som 
skall återställas / lend' (SAOB A 1) allm. /r4'n 
4n9fm ska'jöär Älvd. 'låna honom skidorna!'. 2. 
'tillfälligt upplåta (om bostad) / let (about 
accommodation)' (SAOB A 2) allm. ig a 1r4nt a's 
dnikm Våmh. 'jag har härbärgerat honom'. 3. 
'för viss tid erhålla ngt att begagna el. förbruka / 
borrow' (SAOB B 5) allm. i Zr4`nd min 'tnåv 
Älvd. e råsnt åv 	Ore 'jag lånade (det behöv- 
liga beloppet) av Olov'; je a vd' utä, å lo'nnt ska' tt-
bä' ra Li. 'jag har varit i väg och lånat skottkär-
ran'. 4. (i förb. låna eld: SAOB B 5 c) allm. 
lgen jä'lld Soll. 	öOrs. 'erhålla tillfällig 
hjälp med eld att tända med / receive help with 
fire to light with'. Jfr bedja v. pass., bet. la. 5. 
(om tillfällig bostad; SAOB B 6) allm. lön a'js 



lån-byta 	 1447 	 lång-bord 

vOrs. lö'n kväsa Li. `få nattkvarter / get lodgings 
for the night'. 6. 'ha samlag med / have sexual 
intercourse with' Ve. få e lå'n de vVe. 'får jag 
ha samlag med dig?'. Jfr borra', bet. 3. — 
Särsk. förb. (bort:) 1. 'låna ut / lend' allm. nä 
år i lö`nt-burrt talg öOrs. 'nu har jag lånat ut alla 
(kläderna)'. 2. `arrendera ut / lease, let' Rättv. 
jå a låna-bå'r(r)t å`gendömsn 'jag har arrenderat 
ut mitt hemman'; ( å:) 4 skuld 14n-4' åiem eå 
Våmh. 'hon skulle gm lån anskaffa de kläder, de 
skulle ha på sig'. 

lån-byta sv.v.3. 1. /r4snbyt (sup. k 4`nb7tt) Älvd. 
Ir4'nb7ta (sup. Igenbgta) Våmh. (Bon.) kåsnbgt 
(sup. Irän,bgta) Soll. länby-ta Flo. lå`nbgta Mal. 
15`nbita Li. 'byta för kortare tid, göra ett byte, 
som är avsett att gå tillbaka / exchange for 
short period' (styr dat.); däm a Iränbgta o"tum 
Soll. `de ha bytt åkrar på en tid'. 

lång adj. I lrevg Älvd. Våmh. lråvvg vMor. öVe. 
Soll. /åvv(g) vVe. lång öMor. /8vvg Ors. Ore 
/åvv Rättv.-Äpp. /avv Mal. lang ÖVd.; komp. 
och superl. LD II 206. 1. a. 'lång / long, tall' 
(anv. om  rumsförhållanden; SAOB 1-2) allm. 
stäm, Ir4suvoi tra'f Älvd. där, käng tre'f öVe. 
'stora, långa träd'; lävvän ha'Irm Dju. 'lång 
halm'; lävvän rå'g Mock. 'lång råg'; e /å'vv e 
stå'vv Äpp. 'en lång stång'; åsk(n)erevg Älvd. 
cruovv  Äpp. `alnslång'; (äv. bild.:) klråkka 
lävvan vå'g yvsr ällvo Leks. 'klockan är mycket 
över elva'. b. 'utsträckt, vid; bred / extensive, 
wide' Ve. lrå'vvg fje"ru öVe. 'vidsträckt, torrlagd 
strand(bredd)'. 2. 'trådig, seg (om mjölk) / 
viscous (about milk)' (SAOB lo y) Älvd. LA`uvg-
stjgreå (best.) 'seg tätmjölk'. Syn.: snål, bet. 5. 
3. lång, utsträckt (om tidsförhållanden) / long, 
prolonged (about timer (SAOB 7) allm. e må fel 
int kevga flre'ttjen nit' Våmh. (Bon.) 'det var 
då inte lång stund (eg. fläcken) nu'; ls`vvgär 
då'jer Oro 'långa dagar'; då'fsn e som an skull va 
vPkuldtvv Rättv. 'dagen är som den vore en 
vecka lång'. Jfr dags-. 4. (i förb. draga 
långan:) dra Irevg4n Älvd. dra kävvgan vMor. 
'verkställa lottning med hjälp av oliklånga 
stickor / draw lots with the help of sticks of dif-
ferent lengths' (ÖDB I 335). 5. (i vissa förb. 
med prep.:) 'i viss längdriktning; på längden / 
lengthwise'; arr?: et kevgu fo'sst Våmh. (Bon.) 
`harva i åkerns längdriktning först (eg. harva 
efter långo först)'; et /4'vv8 Jä. `(medarna gå) i 
vaggans längdriktning'; upå Irå'vvg vMor. upå 
lå'vvg öMor. på låvv Rättv. Bju. å let'vv Leks. 
å /a`vv8 Mal. 'i längdriktningen'; på la'vvin 
Mal. på lasvvgin Li. 'på längden; i längden'. — 

Adv.: e bitå le'vvt tå li'dclf i skö`jem Ors. <det är 
litet långsamt att ligga i skogen / it is a bit boring 
being in the forest' (jfr långtåt); /å'vvst 	Jä. 
'längst söderut / farthest south'. 

långa sv.v.l. /8`vvga Ors. 'erfara stark känsla av 
tystnad och ensamhet / experience strong feeling 
of silence and loneliness' (SAOB långall; äv. 
opers.:) e ss då'vli ss e ls`vvgsr bs'rrtsr vOrs. `det 
är så tomt och ensamt (eg. dö vligt), så jag 
längtar bort (härifrån)'; ä ls`vvger a 4'rum4 
öOrs. 'det ringer i öronen av tystnad och ensam-
het'. 

lång-band n. Ja lävvgbannd öMor. vVe. käng. 
bannd Soll. lävvbannd Äpp. la`vvbannd Mal. 
lasvv(g)bannd ÖVd.; best. sg. /å`vvban(n)d8 
Rättv. 1.a. livband till kvinnas kyrkdräkt / 
waistband belonging to woman's church outfit' 
öMor. Son. (ÖDB IV 344 f.). Syn.: se kring-
om(s)band, bet. la. b. livband till liten 
gosses dräkt / waistband of little boy's suit' vVe. 
(ÖDB IV 479). Syn.: kringom(s)band, bet. 
1 b. 2. `vidjeband, hörande till kobindslet och 
förbindande halsvidjan med väggen / withe-
band belonging to cow's halter, connecting 
withe collar and wall' (ÖDB I 281) vVe. Äpp. 
Mal. ÖVd. Syn.: se hank', bet. 6. 3. (i förb. 
på långbandet:) 'i det långa loppet / in the 
long run'; o vi'nn på lävvban(n)ds Rättv. 'hon 
vinner vid närmare bekantskap'. 

lång-benst(a) adv. kevgbiest(a) Älvd. (endast i 
förb. med f ara:) fa"rå Itevgbiest(a) 'fara en för-
modad genväg, som visar sig bli lång / take a 
short cut that proves to be a long way round'. 
Jfr ben adj., avl. 

lång-bodar f. Ja pl. IN'uvgbitåer Älvd. Irevgbftåär 
nVåmh. Zrevgbådår sVåmh. Ireisvvgbädär vMor. 
/8`vvgbfid8r - 	Ors. lävvbfular -badar 
Leks. lävvbäsr (la. (jfr SAOB långbod) 'fä-
bodställe av viss typ (ÖDB I 142 ff.), beläget 
jämförelsevis långt från hembyn / shieling of 
certain type situated quite a long way from 
home village'. Jfr hem-, lådigs-bodar m. fl. 
Syn.: se bortabodar; långfäbodar. 

lång-bom m.Ia lävvbönt vVe. 'lång timmer-
flotte, mosa / long timber-raft' (av hopsamlade 
och hopkedjade stockar till byggnadstimmer); 
drå länböm el. rö jen lå`vvböm 'transportera el. 
bogsera en mosa (av timmerstockar) efter ro-
båt'. Syn.: långflöt. 

lång-bord n.Ia ki'vvbök Mock. `långt bord med 
korsade ben; bakbord / large table with crossed 
legs; baking-table'. Jfr korsbord. 
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lång-bracka f.IVa Zrå'vvgbrakk(a) vMor. Son. 
lti'vvgbrakka Ors. (Säve) la'vvbrakka Mal. `lång-
byxor / long trousers' (jfr bild ÖDB IV 262). Jfr 
långhåsor. Syn.: långbrok. 

lång-bro f.VIIa kevgbrii Älvd. le`vvgbra Ors. 
let'vvbrö Rättv. Ga. 1. 'bro över myr, samman-
satt av virke, som sträckte sig i brons längd-
riktning / bridge over bog, made of timber 
placed lengthwise' (se ill.) Älvd. Ors. Rättv. 
Syn.: fä-, kab b -bro m. fl. 2. 'förstukvist, som 
sträckte sig förbi två dörrar / porch extending 
past two doors' (Forsslund, Ljura-Gagnef 90-91) 
Ga. 

lång-brok f.VI la'nv(g)brök Li. =långbracka. 
lång-buren adj. III la`vvbitrin Mal. 'som går 
länge med kalv (om ko) / with calf for a long 
time (about cow)'. 

lång-bänk m.Ib kevgb4jvgle Älvd. Wevv(g)-
bänk öMor. le`uvgbevvk Ors. la`vvbåvvk Mal. 
Li. la`nvgbävyk Tra. 1. 'väggfast bänk, som 
sträckte sig utefter en hel vägg / fitted wall-
bench extending along whole wall' (jfr SAOB). 
2. (i förb. ligga å långbänk:) lisddj o le'vvg-
benuk vOrs. 'ligga och lata sig / lounge'. 

lång-danglig adj. I la.`vvdavviru Mal. 'lång och 
skranglig / tall and lanky'. 

lång-dans m. Ja lreggAnne Våmh. liä`vvgdanne 
vMor. öVe. Soll. låsvvgdanne öMor. vVe. lssvvg-
danne Ors. let`vvdan(n)s Rättv. lasynclå8 Mal. Li. 
`dans uppförd av flera personer, uppställda i en 
rad / dance performed by many people in a row' 
(SAOB); vi tögom-ihö'p tå lånda'n(n)s kl slil't 
Rättv. (Bo.) 'vi togo varandra i händerna till 
långdans till slut'; (bildl.:) ä e mi`Icklrå krå`skå i 
hsungAnneim Våmh. 'det händer många olika 
saker under livets gång'; ä e ma`vu krökår på 
la`nvdåsam, Mal. 'det är många omständigheter 
att beakta i saken'. 

lång-drag n.Ic trevgdråg Våmh. lå`vngdräg 
öMor. ls`nvelråg Ore lå`vvdräg Rättv. 1. 'två-
spetsig kb på timmerdrag, varmed mossränna 
ritades på överstockens undersida vid timring / 
claw of timber-iron with which groove for moss 
was cut in log during timbering' Våmh. Jfr 
knut-drag, bet. 1. 2.a. <visst sätt att rita 
resp. hugga drag el. mossränna vid timring / 
certain way of cutting drag or groove for moss 
with timber-iron during timbering' (ÖDB III 
120: 11, 12) allm. drä let`vvgdråjå öMor. he'gg 
le`vvdråjå Oro ri't let`vvdrgs Rättv. <rita resp. 
hugga mossränna i överstockens undersida'. Jfr 
knut drag, bet. 2. b. ̀ mossränna på undersidan 
av väggstock / groove for moss on underside 

of wall-log' Våmh. Syn.: moss -drag, bet. 1, 
-skård, -såt, -varv. 

lång-dråg f.Ic /a`vvgdreig Tra. 'lång, smal släde, 
anv. vid hö- el. timmerkörning / long, narrow 
sled used for transporting hay or timber'. Jfr 
hödråg; smalsläde m. fl. 

lång-dån n. II lervdån Dju. linavfall vid skäkt-
ning / flax waste from swingling'. Syn.: se 
avskakor; linskäkta, bet. 2, m. fl. 

lån-get f. VI längitt Mal. 'get, som man vårdade 
och utfodrade mot att man erhöll dess avkast-
ning / goat which one looked after in return for 
what it yielded'. Jfr foder-, lån-ko; get, bet. 
1. Syn.: foderget. 

lång-finger n. Id Irevglivnger Älvd. lå`vvfivvår 
Ål 'det längsta av handens fingrar / middle 
finger' (SAOB 1). Syn.: långstång, bet. 3; 
medlingsfinger. 

lång-fjäder f.Id 14`vvfjär Äpp. (i förb. spela av 
långfjädern:) 'leka sig alldeles uttröttad (om 
barn) / play till one is tired out (about child)'; an 
jä u`nnjen,, ha'nn a spellt-X lå`vvflära e-då'g 'den 
här pojken, han har lekt sig alldeles uttröttad 
idag'. 

lång-fläta f.IVa låsvugflöta öMor. 'spets flätad 
över två hopsydda vävbredder / lace plaited 
over two widths of material joined together'. 
Syn.: dubbelfläta. 

lång-flöt n.Ia /etsvvfität Jä. 'gm flera par länsar 
hophållen, särsk. lång timmerflotte / long timber-
raft'. Syn.: långbom. 

lång-fredag m.II 1 c Zr4`uvgirietd:i'g Älvd. N'uvg-
fråddag Våmh. Zret'vvgfråelag vMor. l4`vvgfre7dag 
öMor. tret`vvgfrjådåg Soll. ls'vugfrådag Ors. 
let`vvfredå,g Leks. lå`vvire7c1a Bju. l4'vv-frå'dag 
Äpp. la`vvfrå,ag Mal. la'/radäg Li. <fredag 
före påskdagen / Good Friday' (SAOB). 

långfredags-bas n. /a`vviraclasbäs Tra. 'risbastu på 
långfredagens morgon / birehing on Good Friday 
morning'. Syn.: långfredags-ris, -skräcka. 

långfredags-ris n. I a /a`vvirlidasri's Mal. = föreg. 
(SAOB 2). 

långfredags-skräcka f. IV a /ä nu fredas(s)tråtju 
Bju. leinviredtteskrätja Flo. leennfredaeskrätja 
Nås lå`vviredasekråttja Jä. =långfredagsbas. 

lång-främmande n. Ja Irevgfremm4ncl Våmh. 
le`vvgfrånamand Ors. /a`vvirämmon Mal. 1. 
'främmande, som kommer långt bortifrån / 
visitor who comes from far away' Ors. Mal. 2. 
'främmande, som stannar länge / visitor, who 
stays for a long time' (SAOB) Våmh. 

lång-främmat adj. I; n. kevgfrenunat Våmh. 
'långvarig, länge stannande (om gäst) / staying 
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for a long time (about visitor)'; kevgfrenmat 
ge.k 'gäster (eg. folk), som stannade länge'. 

lång-fäbodar f. Ja pl. let`vvgfeibudär öMor. /et`uv-
ftibadär vVe. (jfr SAOB långfäbod) 'fäbod-
ställe av viss typ (ÖDB I 142 ff.), beläget jäm-
förelsevis långt från hembyn'. Syn.: se borta-, 
lång-bodar. 

lång-förstöve n. III /ievet's(a)tra Rättv. 'förstuga, 
som sträckte sig tvärs igenom huset / entrance, 
porch which extended right through house' (jfr 
ÖDB III 60; SAOB långfarstu). 

lång-glåmig adj. I /ii`vvg/riimug Leks. `blek och 
mager i ansiktet, tärd / pale and thin in face, 
emaciated'. Jfr glåmig, bet. 1. 

lång-grav f.Ia ki'vvgniv Rättv. 'bakom mur-
pelare avskilt utryinme i spismur, mot vilket 
bakugnens öppning vette / space in wall of fire-
place, which opening of oven faced'. Syn.: se 
bakgrav. 

lång-grund n.Ia kq`uvggninnd Våmh. ls`vvg-
grunnd Ors. 1. `långsträckt grund / elongated 
shoal' Våmh. 2. (jfr långgrund adj.) lång, 
grund strand / long, shallow shore' Ors. 

lång-grund adj. I kevggritnn(d) Älvd. kå"vv-
grunnd Soll. Wevvgrannd Bju. Dju. Jä. /d`vvgrän 
(n. /4`vvgrannt)Äpp. la`vvgrannd nMal. lasvvgrön 
(n. la`vvgrönnt) Li.; n. Zrevvggriknt Våmh. 
kå'vvggrunt vMor. låvvggru'nnt öMor. ls`vvg-
grunnt Ors. `som är grund inifrån stranden och 
långt ut i vattnet / shallow from shore and far 
out into water' (SAOB). 

lång-halskläde n. /a`vvhaffk/rå Mal. 'lång, stickad 
manshalsduk av ylle / long, woollen knitted 
scarf for man'. Syn.: lång-halskrage, -hals-
trasa, -halsärmkläde; ullhalskläde. 

lång-halskrage m. 117 krvvlbafkrägs Äpp. = föreg. 
lång-halstrasa f. 17  Zreevvgakstra'su vSoll. = I å n g-
halskläde. 

lång-halsännldäde n. III /a`vvhcifävaCt ( -ännaa 
-årnkka) Li.—långhalskläde. Jfr ännkläde. 

lång-handkläde n. III vvhan(d)kkåå Äpp. 'lång, 
smal prydnadshandduk, placerad i stugan mel-
lan de båda dörrarna / long narrow decorative 
hand-towel hung between the two doors in the 
main room of the cottage' (SAOB). Syn.: 
handkläde. 

lång-harva sv.v.l. la'vvh,arrva Mal. Li. (jfr 
harva' v.) 'harva åker i plogfårornas längd-
riktning / harrow field lengthwise along plough-
furrows' (jfr ÖDB I 386). Jfr snedharva. 

lång-havre m. III b kei'vvghägår öVe. (bik11.:) 
'vidja att mana på häst el. ge  aga med / withe 
used to urge on horse or to cha.stise children 

with'; du ska. få småkå kå'vvgkigärn `du skall få 
stryk'. 

lång-helgd f. Ja ket`vvgjåggd Soll. `tvådagarshelg, 
som ytterligare förlängts med en omedelbart 
före el. efter infallande söndag / two -day holiday 
which was extended due to Sunday being im-
mecliately before or after'. Jfr storhelgd. 

lång-holk m.Ib kevgfcsk sÄlvd. ket`vvgök vMor. 
låvgö'k öMor.; best. Wevvgötfan Soll. 1. (skämt.:) 
`matsmältningskanalen; magen / digestive tract; 
stomach' allm. eb a ful fr-nib i kevgfkak Älvd. 
`det har nog (redan) gått ner i tarmen.'; fkuskk 
nid-i keivvgötjån Soll. 'plocka i sig, äta, stoppa i 
magen'. Syn.: kved, bet. 1; lång-kärna, 
-skäppan. 2. `(ett slags) broms (insekt) / (a 
kind of) gadfly' Mor. Jfr holk-, hävel-brönas; 
skörkarl. 

lång-hundra n. kevgitnndrad Älvd. 'tvåhjuls 
pinnskrinda med särsk. långt överrede / two-
wheeled rack-cart with especially long body'. 
Jfr kärrskrinda; lång-kärra, -rede, -vagn, 
-åka; pinnskrinda. 

lång-hyvel rn.I d la:vy/bövel ÖVd. 'hyvel med 
lång stock, rubank / plane with long block, 
jointer plane' (SAOB). Jfr luckur. 

lång-håsor f. V pl. Zrci'vugusur Soll. (SAOB 
långhosor) `blaggarnsbyxor, som räckte ned 
till vristen / trousers of homespun tow reaching 
down to ankles' (jfr ill. i ÖDB IV 262). Jfr 
långbracka. Syn.: se håsa, bet. 2b. 

lång-hälla f.IVa lervvghållda, Ore `hästfjätter, 
spänd mellan ett framben och ett bakben på 
samma sida / horse-fetter stretched between 
foreleg and hindleg on same side'. Syn.: led-
hälla. 

lång-hätta f.IVa let'vvhåtta Jä. la`vvhätta Mal. 
lång, röd, stickad toppluva för män / long, 
red, knitted pointed cap for men' (se ill.; ÖDB 
IV 453). Jfr rödhätta. 

lång-kaka f. V lå`vvkåku Rättv. `halvtjockt, 
ovalt vardagsbröd av kornmjöl, blandat med 
mosad potatis och litet rågmjöl / semi-thick 
oval bread for everyday use, made of barley-
meal mixed with mashed potatoes and a little 
rye flour'. Jfr kavelbulle. 

lång-kammare m.III e lå`vvgkamäir öMor. ki`vv-
kanamarti Flo. 'kammare, som sträckte sig över 
husets hela bredd / room which extended the 
whole width of the house' (ÖDB III 196; We.). 
Syn.: långkove. 

lång-Karin f. la'vv-kWri Li. 1. 'fiktivt väsen, 
som räfserska sades råka, då hon blev efter i ar-
betet / fietitious ereature said to meet woman 
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who was too slow at raking'; nö' a. o reackt o 
la'vv-kiiri 'nu har hon råkat lång-Karin'. 
2. `kvinna, som blev efter i arbetet med räfs-
ningen / woman who was too slow at raking'. 

lång-karl m.Ia Ird`vvkall öVe. 	vVe. 
'rännformig tjärdal / trench-shaped coal-tar 
k•' (DB I 506). Syn.: ligg-, tjär -karl. 

lång-kasung m.Ib Irev(g)ka.sigivvg Älvd. Våmh. 
Zrd'vugkasuyvg vMor. ls`vv(g)kasuvg Ors. 1. 
`skinnpäls, som nådde ned på smalbenen / fur 
coat reaching down to lower part of shin' Älvd. 
Våmh. vMor. Syn.: se kasung, bet. 1; lång-
päls; päls, bet. 2, m. fl. 2. 'skinnkjol / skirt 
made of fur' (se ill.; ÖDB IV 176, 180) Ors. 
Syn.: se kasung, bet. 3. 

lång-kläde n. III ld`vvklrådtt svLeks. -klråds 
nLeks. 1. 'till kyrkdräkt för man hörande vit, 
hemvävd halsduk (ca 20 cm bred), prydd med 
påsydda krus i rätlinjig plattsöm samt i vardera 
änden en knypplad spets (knytning) i samma 
mönster / white honnespun scarf (about 20 cm 
wide) decorated with sewn-on pattern in 
straight satin stitch and bobbin lace at either 
end (knytning) in the same pattern, used as 
part of man's church outfit'; bru`ggonddukZrådä 
'dots.' (ÖDB IV 154, 464). Jfr långhalstrasa. 
2. 'till pojkes kyrkdräkt hörande dubbel linne-
krage med två på mitten tillsydda, nedhängande 
längder av mönstervävt tyg, nedtill försedda 
med knypplade spetsar / double linen collar 
with two lengths of patterned woven material 
hanging down from the middle, fringed at the 
bottom with bobbin lace, used as part of boy's 
church outfit' (se ill.; ÖDB IV 486, 498). 

lång-kok n.Ib kevicitek Våmh. (Bon.) let`vvkök 
öMor. Rättv. Leks. Al Mock. Nås Jä. Zret`vvkök 
Soll. ls`vvkök Ors. Ore ld`vukokk Dju. la`vykök 
Mal. 1. 'långvarig kokning / long period of 
cooking' (SAOB) Soll. 2. 'köttsoppa, vars 
kokning fordrade lång tid, och som därför la-
gades om söndagarna / meat soup which re-
quired a long period of cooking and which was 
therefore made on Sundays' (ÖDB I 441, 469, 
478) allm. jet ska kök ld'vvkök 4 döda ga'namsk 
ftret'astjä svLeks. 'jag skall koka soppa på det 
där gamla fläsket'. Syn.: gamm el-, s öndags-
k o k. 

lång-kove m. IV Irenkuvit Älvd. 'kammare, som 
sträckte sig över husets hela bredd' (se ill.). 
Syn.: långkammare. 

lång-krok m.Ib Ireivvkrök öVe. 'långrev / long 
line' (ÖDB 1 75). Syn.: långrev. 

lång-kruka f.IVa ket‘vvkriik Soll. 'kärl av koppar, 
i vilket det först framkommande brännvinet 
uppsamlades och förvarades / container in 
which the first lot of clistilled liquor was col-
lected and kept' (ÖDB III 526, 528). 

lång-kudd(e) m.Ia 	a hi'vykudd vVe. Wevv- 
kucklä Flo. 'avlång kudde, som lades på tvären 
av bädden vid huvudgärden / reetangular pil-
low, bolster at head of bed' (SAOB lång-
kudde). 

lång-kut m. Ja ka'uvgkaut Våmh. ird`vvköft nvMor. 
let`vvkutt vVe. lrei`vvkåut—ket`vvkdit Soll. la`vu-
kutt Mal. la`nvicitt Li.; obef. Ors. 'språng i 
långa hopp, galopp / gallop'; an tusg Zrevgkaut 
Våmh. an tö Ird.svvköittt nvMor. 'han (n: hästen) 
satte av i galopp'; tå Zrävvlaluta Soll. gö i ld'uv-
kutt vVe. `galoppera'; ä gek i lasyvkiit Li. 'det 
gick i galopp'. Jfr griskut. Syn.: fyr-, räck-, 
ränn-, segel-kut; kut', bet. 2. 

lång-kuta sv.v.l. la`vvkutta Mal.; p. pres. lret`vv-
lcdutncl Soll. 'galoppera / gallop'. Syn.: fyr-, 
gris-, mät-, rep-, räck-kuta; hoppkyta; 
kuta", bet. 2; skutta, bet. lb. 

lång-kälke m. Illa lå`yvtjalrka Äpp. 'större drag-
kälke utan stakar, avs. för transport av ved, 
ris m. m. /large drag-sled without poles, used for 
transporting wood, sticks etc.' (jfr SAOB). 

lång-kärna f. IV a let`vugtfinna vVe. (skämt. : ) 
`mage / stomach'; i .21e`ppet ä nidi ld'uvtiinna 
<jag släppte det ned i långkärnan, dvs, åt upp 
det'. Syn.: kved, bet. 1; långholk, bet. 1; 
långskäppan. 

lång-kärra f. IVa Ird'uvgtjärr vMor. `sommar-
arbetsfordon, likt långrede, men försett med 
sidor / summer vehicle similar to långrede 
but with sides' (jfr SAOB). Jfr långhundra 
m. fl. 

lång-lagt adj. I n. lå`vulakkt Bju. `lagt så, att 
det blev mycket långsluttande (om gärdsle) / 
laid so that it sloped very gently (of fence)'. 

lång-lat(en) m.Ia (best.) ki'vv/ät Äpp. /a`vv/äty, 
Mal. ta`vv/ät Li. <den person av gårdsfolket, 
som låg längst på långfredagens morgon / the 
person on the farm who stayed in bed the 
longest on Good Friday morning'. 

lång-ledas sv.v.3. pass. kevv/a/a,a Rättv. 'ha 
långtråkigt, vantrivas / be bored, feel ill at 
ease' (SAOB); 0 ld`vnleddss betsr(r)ts <jag van-
trivdes borta'. 

lång-lete n. III ka`uvg/riet nöÄlvd. 'lång, rak väg-
sträcka / long straight road' (jfr Lindén DNO 
I: 2, s. 139 f.). 
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lång-levad adj. I kevglrivåiä(92,) Älvd. Våmh. 
ls'vvlivåd öOrs. (Aasen langlivad; jfr Got!. 
Ordb. långleven) `långlivad / long-lived'. 
Syn.: långlivad. 

långlig adj. I let'vvkin Leks. Dju. Ga.; n. lå`vvIti 
vVe. Bju. tein 	lå`vvlri Rättv. 1. (n.:) 'långt, 
långvarigt (om tid) / long (about timer (SAOB 
3a); e ä lå`vvki minå Ve. `det är långt emellan'. 

(n.:) 'långtråkigt / boring, dull' Bju. Dju. 
'som väcker vemod och längtan / melancholy, 

nostalgic' NeSi. an  ä ss lå`vvkin dess så'nnfsn 
Leks. 'den är så vemodig, den här sången'; ä 
rent let'vviri tä kom di't Dju. <det vaknar rentav 
en längtan att komma dit'; ä ss lå`vvIri att vi 
kan reema Ga. 'det är så vemodigt att vi kan 
gråta'. — Adv.: ga`mmeltusstn amin lå`vvki 
Leks. `gammelosten smakar på ett sätt, som 
vemodsfullt påminner om flydda tider'. 

lång-lip m.Ia tävvg/ip öMor. 'ful min, grimas / 
wry face, grimace'; djärå lå`vvglipän <räcka ut 
tungan och göra lång näsa'; sätt Wt`pvg/ipän 
'skjuta (eg. sätta) ut underläppen och förlänga 
grimasen med handen och fingrarna'. Jfr lång - 
näsar, -näv. 

lång-livad adj. I ket`vnilva Leks. Bju. Nås <som 
lever länge; seglivad / long-lived; tough'; o ha 
Eti ett helrt grå'tfat, ss jä trör i'nnt o bi leevvliva 
svLeks. 'hon har ätit ett helt fat gröt, så jag 
tror inte hon kommer att leva länge' (det an-
sågs vara ett dödsförebud, att få el. taga för sig 
mycket av ngt). Jfr fegden. Syn.: lång-
levad. 

lång-luta f.V ta`vv/fttu nMal. là vv(g)luttu ÖVd. 
'långsluttande backe, lång sluttning / gently-
sloping hill, long slope'. Syn.: långslut t a. 

lång-lysa f.IVa lrevglrgsa Våmh. (Bon.); best. 
irci`vvg/rgsu vMor. 'lång vägsträcka, som synes 
ljus och öppen bort mot horisonten (med skog 
på bägge sidor) / long stretch of road which 
looks light and open against the horizon (with 
forest on both sides)'. 

lång-lån n.Ia kevglr4n Våmh. (Bon.) la`vvglön 
Ors. la'vvlön Li. <lån på lång tid; lån, som 
aldrig återgäldas / long-term loan; loan which 
is never repaid' (SAOB); je a lä'ftt ätt rEvelrtsja; 
ä a Ml vott ns la'vvlön, feKet` je Li. 'jag har 
letat efter bindrepet (till hölasset, eg. rävel - 
tåget); det har väl blivit något långlån (dvs. 
det har väl kommit bort), förstår jag'. 

lång-lätt adj. I Zre'vgkåt(t) Älvd. ka'uvgkätt 
Våmh. ket`vvgitätt vMor. Wevvg/ätt vVe. /a'vv(g)-
lätt Ors. Ore Wevvititt Leks. Bju. ia'pv/ätt Mal. 
/d(g)lett ÖVd. 'långlagd i ansiktet / long, 

narrow (about face)'; Zrepg/reit ton ö`g4 nÄlvd. 
u1191.ätt i ö'gqm Våmh. tet`vvg/ätt i a'nnsiktä 

vVe. Wevviätt i sg'na Leks. 'clets.'. Jfr bred-, 
kringellätt. 

lång-mask m.Ib IreugmakkÄlvd. ls'vv(g)makk 
ls`vv(g)mqkk Ors. 'orm / snake' (V11 lång-
mack). Jfr näder m. fl. Syn.: orm. 

lång-mjölk f.Ib ld'vvmjskk Leks. 'surmjölk, 
som tillsatts tätämne / fennented viscous milk'. 
Syn.: lång-, låtaå-skör; tätmjölk. 

lång-mål(et) n.Ia best. (endast i förb. med 
uppå el. på:) på lå`vvgmålrä vVe. upo ls'vvmöl 
vOrs. på ls`vvmålrä Ore på leivvmålts Rättv. 
på lå`vvmåltä Leks. Bju. Dju. Ga. på la`vv-
mäkä Mal. längden, med tiden / at length, in 
time' (SAOB). 

lång-navare m.I a ls`vvgnåvår Ors. 'mycket 
lång stenborr, anv. vid slipstenstillverkning / 
very long stone-drill, used when making grind-
stones' (se ill.; ÖDB II 9; jfr SAOB). 

lång-näsar f. pl. tet`vvgnäsär öMor. /s`vvgnäsär 
Ors. 'ful min, grimas / wry face, grimace'; o sätt 
let`vvyrnäsär a mi öMor. 'hon räcker lång näsa 
åt mig'; an djä'rd ls'vvgnäsär a demmda Ors. 
<han räckte (eg. gjorde) lång näsa åt de där'. Jfr 
långlip. Syn.: långnäv. 

lång-nät n.II —Ta Zrevgnt Älvd. kisvvnåt 
Rättv. `nät, som utsattes i sjö el. vattendrag för 
att senare vittjas, läggnät / net which was put 
out in lake or watercourse, to be emptied later' 
(SAOB; ÖDB I 117). Syn.: lagn-, lägg-, 
sätt-nät. 

lång-näv n. Iret'vgnöv vMor. ta`vunöv Mal. la`vv-
nåv ÖVd.; best. ZrevgnEveb Älvd. Irevgneväd 
Våmh. (Bon.) 'lång näsa / long nose'; rettj 
Irevgnåved Älvd. rettf lrå`vvgnöv vMor. djå 
la'vvnåv Tra. 'räcka lång näsa'; i djOrd Zrevg-
nåväd a-nem Våmh. (Bon.) 'jag räckte (eg. 
gjorde) lång näsa åt honom'. Jfr långlip. 
Syn.: långnäsar. 

långo adv. kevget ,-,?r,evgu ,,, Irevga Älvd. ?rev 
gu Våmh. lret`vvga vMor. tet`vvget—lå`vvgo 
öMor. /äng vVe. trosi'vvgo vSoll. lrå`vvg Soll. 
/s`vvgy Ors. is`vugo Ore tet`vvo —/å`vvå —/et`vva 
Rättv. /c1`1313a Leks. teenna Bju. Ga. Mock. Flo. 
tei`vvs Nås tet`vvu Jä. Äpp. ta`vvs Mal. /a`vvga 
ÖVd. (V11, Gotl.Ordb. lå n g o; Aasen Boss 1 o ng o). 
1. 'långt, länge / long' Ve. Sol!. Ore Li. iet`pvg 
lå`vvg fi're vVe. 'långt, långt tidigare (eg. före)'; 
no a je-nt häjtt ä si ta`vvgs Li. 'nu har jag inte 
hört det på (eg. sedan) länge'. 2. 'långt till-
baka / far back, way back' Ore; minns 88 
18‘ng0 `(inte) minns jag så långt tillbaka'. 3. 
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'för länge sedan / long ago' allm. irjfisetkevgcl 
nÄlvd. 'för mycket länge sedan'; (nfz) innt ss 
/8`vvgu Ors. 'Print 88 la‘VVg8 Li. <för inte så 
länge sedan'; an bsrd-d stjli"lret 1,4'vvå Rättv. 
(Bo.) 'han började stjäla för länge sedan'; (far) 
Wevvu i vå'ka Jä. 'för länge sedan i världen'. 
Syn.: långo-sen, -sidan; länge, bet. 2; länge-
sen. 

lån-gods n. Ja 15`ngoss Mal. (koll.:) 'lånade saker / 
borrowed things'. Jfr kardelkulla, ssg. 

långe-sen adv. lrevgsg Älvd. ka'uvgu-4 Våmh. 
(Bon.) Iret`vvg-så vMor. Wevvg,sä öMor. Zret`vv(g)-
så' öVe. ket'vvgsli vSoll. Ircl`vvg-så' Soll. /a`vvgu-
sä' vOrs. /a`vvgo-så' Oro ki`vvcl-8ö'n.--46`vva-så'n 
Rättv. krvva-så'n Leks. Ål ki'vva-sei'nn Bju. 
tävvaseinn Dju. Ga. Mock. ki`vva-se'nn Nås 
lez`vvet-få' Jä. let'vvu-så' Äpp. längesedan'; 
ta' kk fö ki'vvg-så' Soll. ta'kk fzi(r) 
Äpp. 'tack för längesedan!'; sittä du ha-nnt 
jivi dä di't ld'vva-så'n Leks. 'varför (jfr sitta 
till) har du inte begivit dig dit för längesen?'. 
Syn.: se långo, bet. 3. 

långo-sidan adv. /a‘vvasla —/a'vvs/a —/a`vva-si`a 
Mal. /a`vvga-si`a ÖVd. (jfr sid konj. och sidan 
adv.; äv. SAOB sid under sedan) =föreg. 

lång-panna f.IVa tr4suvgpein Älvd. Irevgp4nna 
Våmh. ket'vvgpanna vMor. let'vvgpanna öMor. 
vVe. let‘vvpanna Mock. la`vvpanna Mal. la`vvg - 
panna Tra. 'avlång stekpanna för stekning i bak-
ugn / rectangular frying-pan used in baking-
ovan' (SAOB; ÖDB III 448). Syn.: mullöga. 

lång-päls m. Ja /eivvgpälls öMor. kei'vvgpälls öVe. 
la'vvpälls Mal. /a`vv(g)pälls Li. 'skinnpäls, som 
nådde ner på smalbenen'. Syn.: se kasung, 
bet. 1; långkasung, bet. 1; päls, bet. 2, m. fl. 

lång-rede n. III Ja let'vvröds Rättv. öLeks. 
lås vvredä vLeks. Dju. ,,det`vvrÅ1 /ei'vvre7tMock. 
Nås Äpp. 14' vvrädä (bet. 1) ls`vvrådä (bet. 3) Jä. 
/a`vvrå Mal. la`vvgrEde ÖVd. 1. `(överrede till) 
tvåhjuligt, avlångt arbetsfordon med fasta skal-
mar samt utan sidostycken / (upper part of) two-
wheeled, rectangular vehicle with fixed shafts 
and without sides' (se ill.; ÖDB I 263 f.) allm. 
Jfr långhundra m. fl. Syn.: lång-skaklar, 
bet. 2, -skalmor, -skida, bet. 2, -åka f.V, 
bet. 2. 2. `(överrede till) särsk. lång arbets-
släde, anv. vid transport av långved, hö etc. / 
(upper part of) especially long sled used to 
transport långved, hay etc.' Ål Li. Jfr lång-
släde. 3. 'person, som är långsam i vänd-
ningarna / person who is slow on his feet' Jä. 

lång-resan f.IVa best. ket'vvgråsa -rösu nvMor. 

'den 8 veckor långa vistelsen i långfäbodarna / 
the eight-week stay in distant shielings'. 

lång-rev f.Ia ka'uvgriev Älvd. Våmh. kyl`vvgröv 
vMor. ki`vvgröv öMor. vVe. /8`vvgröv Ors. 
let`vvrEv Bju. Dju. Ga. /a`vvrån Mal. /a`vvgräfv 
Li. 'lång lina, vid vilken fiskkrokar äro fästa 
med tafsar på vissa avstånd / long-line' (SAOB; 
ÖDB I 75 ff.); le`ddj ls`vvgröve vOrs. 'lägga ut 
långrev'. Jfr kastrev. Syn.: långkrok. 

långrevs-bult m. Ja kå'vvgrevsbullt öVe. 'bobin, 
varpå långrev lindades upp / bobbin used in 
winding up long-line' (jfr ÖDB I 78). 

lång-rock' m.Ib ls`vv(g)rukk Ore ki'vvrakk Jä. 
(SAOB långrock') 'vid spånad med slända 
anv. linfäste av den längre typen / flax-holder 
of longer type, used in spinning with distaff'. 
Jfr hjulrock. Syn.: skvaller-käpp, -stör. 

lång-rock" m.Ib Irevgrukk Älvd. tret'vvgrukk 
vMor. Soll. /4`vvgrukk vVe. ls'vvgrukk Ors. 
let'vvrskk Ål la'vvrskk Mal. /a`vv(g)rakk Li. 
'lång mansrock / long coat for man' (se ill.; 
SAOB långrock"; ÖDB IV 142, 401 ff.). Jfr 
midje-, stjärt-rock. 

lång-roten f. best. /a`vv(g)rötv, Li. (endast i förb. 
komma uti långroten:) je kam ti la`vvrötv, 
'jag blev efter (kom på efterkälken) / I got be-
hindhand'. 

lång-rumpa f.IVa let'vvrummpa Ål lei'vvrurrampa 
Ga. La`vvrammpa Mal. (jfr SAOB). 1. 'ett slags 
långdans / a kind of dance hand in hand in a long 
row' Ga. Mal. 2. lång varp till vävstol / long 
warp for boom' Ål. 

långs adv. /nus  Mal. 1. (senare ssgsled:) 'i längd-
riktningen av ngt / along' (SAOB under längs, 
inl.); se sid-, änd-. 2. (i förb. med efterföljande 
prep.; SAOB under längs le:) /avvs mä vä'ddjin 
Mal. <längs väggen'. Syn.: längs. 

långsam adj. I kaNgsaln Älvd. /rei'vvgsåna, vMor. 
Osvvgsana öMor. vVe. /8`vvsam vOrs. Irci"vvgsam 
Son. vvsam Leks. Bju. Nås Äpp. /a`vvsam 
Mal. 1. 'långvarig / long-lasting' (SAOB 2) 
Mor. Soll. jän Iret"vvgsam sjö'kdöm bi fän vi'ss 
dä'd Soll. 'en långvarig sjukdom leder till (eg. 
blir) en viss död'. Syn.: långsamlig; lång-
varig. 2. 'långtråkig / boring' (SAOB 4) allm. 
S ss ls`vvsamt wä: där å`sumsn vOrs. 'det är så 
långtråkigt att vara där ensam'. 3. 'som rör sig 
(förändras) sakta; sävlig, senfärdig / moving 
(changing) slowly; slow, tardy' (SAOB 5) öMor. 
Leks. Bju. Mal. en let'vvsam he'sst Bju. `en sävlig 
häst'. 

långsamlig adj. I /4`vvsamme/ä Äpp. la'vvsam-
mäli Mal. 'långvarig, lång' (särsk. om  tid; 
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SAOB 2); dä add i'vvin vyry på la' vvsammäli 
Mal. <där hade ingen varit på mycket länge'. 

Syn.: långsam, bet. 1. 
lång-sinnad adj. I lå`vvsinna Bju. 'långsint / un-
forgiving' (SAOB). Syn.: långsint, bet. 1; 
långvård. 

lång-sint adj. I Irevgainnt Älvd. Våmh. (Bon.) 
lreevgsint vMor. /8`v3gsinnt Ors. /4`vvsinnt Leks. 
Nås ia`vvainnt Mal. /a`vn(g)ainnt Li. 1. `som 
länge bär agg el. minnes oförrätter' (SAOB) 
allm. (utom Våmh.). Syn.: lång-sinnad, 
-värd. 2. 'som ej lätt retas till vrede, långmo-
dig / longsuffering' Våmh. (Bon.). 

lång-skaklar m.I pl. Irå`vugsleakirär nvMor. hi'vu-
skälareir Ore. 1. 'särsk. långa skaklar, anv. vid 
hankkörning / especially long shafts used in 
hankkörning' (ÖDB I 484, 487) nvMor. 
Syn.: hank-, lunns-kaklar. 2. 'tvåhjuligt, 
avlångt arbetsfordon med fasta skalmar samt 
utan sidostycken' Ore. Jfr dyngskidor. Syn.: 
se långrede, bet. 1. 

lång-skalmor f.IVa pl. lå`vvskalrmår Rättv. = 
föreg., bet. 2. 

lång-skave m. IV 	vvgskåvå vSoll. `skavjärn, 
anv. vid laggkärlstillverlming / scraper used in 
barrel-making' (jfr ÖDB II 173 f.). Jfr hål-
skave. 

lång-skid f. Ta —III Ira`uvgskajd Älvd. Våmh. 
/reevvgakejd öVe. Zrei'vv(g)skäid vSoll. là vvg-
skajd Ors. /cruuslcida III Rättv. 'den längre 
vänsterskidan / the longer left sid'. Jfr ander, 
bet. 1; andre; andur. Syn.: långskida, bet. 
1; löpare', bet. 5; löpskid. 

lång-skida f.IVa lå‘vnfia Ål; pl. lervugskäidur 
öMor. vVe. 1. =föreg. (SAOB) vVe. Ål; dåm ska 
a twå' let`vvgskäidur å hterrås min vVe. <de skall 
ha två långa skidor och spela herre (eg. herras) 
med'. 2. (pl.:) 'tvåhjuligt, avlångt arbetsfordon 
med fasta skalmar samt utan sidostycken' 
öMor. Syn.: se långrede, bet. 1. 

lång-skinnbåd m. II lrengstfinIn286 Älvd. 'kvin
nopäls av fårskinn, nående 5-6 tum nedom 
midjan / woman's sheepskin coat reaching 5-6 
inches below waist' (ÖDB IV 322). Jfr båd, 
bet. 4; midjeskinnbåd; skinnbåd, bet. 2. 

lång-skridsko m. V lå‘yvgskriksköl öMor. keivvg-
skri'klesko Soll. la`vvskrikkskö Mal. la.`vy(g)-
skrisskö Li. '25-30 tum lång skridsko med järn-
skoning och fotplatta av trä / 25-30-inch long 
skate with iron edge and foot-plate of wood'. 
Jfr islägg. Syn.: långspringsko; rännalv; 
rännsko. 

lång-skål f.Ia et‘vvgsldar vMor. öVe. lå`vvgsleal 
öMor. N'uvgskiik vVe. 18`vvgskål Ors. la`vvskålr 
Mal. la`vy(g)skålr Li. 'avlångt fyrkantig mjölk-
el. matskål / rectangular milk or food-bowl' (se 
ill.; ÖDB III 349). Syn.: disk, bet. 1. 

lång-skägg n.Ib Ira'vgskeddi Älvd. (endast i 
förb. räcka långskägg:) re`ttj ka`uvgskeddj 'ha 
långa, spretande skäggstrån i ansiktet / have 
long hairs sticking out from face'. Jfr räcka sv.v. 

lång-skäppan f. IV a best. let`vvfäppa Flo. 
(skämt.:) 'magen / the stomach'; dam plraskk ti 
let`vvitippa <de plocka (bären och stoppa dem 
ut)i munnen'. Syn.: se långkärna. 

lång-skör n. II lra`uugstigr nVåmh. 'surmjölk, som 
tillsatts tätämne'. Syn.: se långmjölk. 

lång-sköting m.Ib /a`vvskgtiv Mal. (jfr sköta" 
v.) 'lång och gänglig man el. yngling / tall, lanky 
man or youth'. 

lång-slutt adj. I brvvg.2/utt nvMor. kez"vvg//utt 
Soll. 'långsluttande / gently-sloping' (SAOB). 
Syn.: lå,ngsluttig. 

lång-slutta f.V /a`vvs/uttu sMal 'långsluttande 
backe / gently-sloping hill'. Syn.: lå n gl u t a. 

lång-slutlig adj. I ki`vvaiuttug öLeks. /å`vv.2/fstu 
Äpp. ia`vvs/uttu sMal. 'långsluttande' (SAOB). 
Syn.: långslutt. 

lång-slåp m.Ia Wevv.2/åp Nås (jfr slåpig) 'lång 
man / tall man'. 

lång-släde m. IV —Illa 	Älvd. nVåmh. 
Våmh. (Bon.) Itävvgalidi vMor. 

låsvvgalidi öMor. 18`vvg.21idi Ors. /8`yv(g).2lide 
Ore lå`vv.2lädi 	 Rättv. 
Urna/dc/a Leks. /ec`nvs/åa Bju. Wenvs/Eta, Ål 
lännsläda Dju. ki`vv.2/åä Flo. lå`vv.21åde Jä. 
letsvv.21118 Äpp. la`vvslåda Mal. la`vv(g).211e ÖVd. 
'särsk. lång arbetssläde, anv. dels direkt vid 
transport av hö, dels som underlag för ett flertal 
olika överreden / especially long sled used 
partly as it was, to transport hay, partly as a 
base for a number of different kinds of body' 
(se ill.; SAOB; ÖDB I 257, 347, 489, 499, 525; 
II 345); an e stå'rd sam fen la` vv(g).211de Ore 'han 
är stel (a: styvsint) som en långsläde'. Jfr lång-
rede, bet. 2. Syn.: färd-, smal-släde. 

lång-spela f.V /reugapilreti Älvd. ki'vv.spi/ru Dju. 
`bakredskap, anv. vid tunnbrödskakans vän-
dande i och uttagande ur ugnen / implement 
used to tum n clapbread and taka it out of oven' 
(ÖDB III 395). Jfr lillspela. Syn.: se bak-
spela, bet. 2. 

lång-sprikig adj. I brvvspritju Nås Jä. (jfr 
sprika v.) 'kluven långt upp; långbent / split 
a long way up; long-legged'. 
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lång-springsko m.V ketsvvgsprivvgskö vMor. 'lång 
skridsko / long skate'. Syn.: långskridsko; 
ränna; rännsko. 

lång-stadig adj. I la`vv(g)stått Li. 'som står i sin 
länge (om ko) / dry for a long time (about cow)'. 
Syn.: långståndig. 

lång-sticka f.IVa kävvgstikka nvMor. kävv-
stikka Äpp. 1. 'vågrätt ställd sticka i giller / 
horizontal stick in trap' (ÖDB I 8, 24, 36) 
nvMor. Syn.: se bändpinne. 2. 'bakredskap, 
anv. vid tunnbrödskakans vändande i och utta-
gande ur ugnen' (ÖDB III 395) Äpp. Syn.: se 
bakspela, bet. 2; långspela ra. fl. 

lång-stock m.Ib ka`uvgstukk Våmh. leivvgstukk 
öMor. lå`vvstskk Leks. 'stock i långvägg av 
timmerbyggnad / log in longer wall of timber 
building' (SAOB 1). Jfr tvärstock. 

lång-stuga f.V /4`vv8tilgu Rättv. 'parstuga / 
house with one room on each side of cottage 
entrance' (se ill.). Syn.: möt-, par-stuga. 

lång-ståndig adj. I kå"vvgstanndån Soll. ls`vvg-
stanndun Ors. ls`vvgstanndug Ore lervvstanndug 
Leks. bi'vustanndu Dju. /asvvstanndu Mal. 
(SAOB) =långstadig (Rietz 392 a; V11 We.). 

lång-stång f. Ib Ir4`uvgstquvg Våmh. /s`vugstsyvg 
Ors. /a`vvstavy Mal.; best. Wevvsteinnja Nås. 1. 
'lång stång / long pole' (SAOB) allm. 2. 'in-
re takstång, kronstång / inner roof-pole' Våmh. 
3. (obest. el. best.:) `långfinger / middle finger' 
Nås Mal. Syn.: lång-, medlings-finger. — 
Ssg: lå`vvståvfivvrä n. best. Jä. 'långfingret / 
the middle finger'. 

lång-sugga f.IVa /ret`vvgsugga öVe. /ci`vvgsugga 
vVe. 1. 'den pojke, som sist fick på sig klä-
derna efter badning / the boy who was dressed 
last after a bathe' öVe. Jfr Börd, bet. 3. 
Syn.: långsäck. 2. 'ko, som kom sist / cow 
whieh eame last' (t. ex. genom öppning i gärdes-
gården) vVe. 

lång-svalas sv.v.l. pass. /8`vvswä/c2,s Ors. 
sväkas Mock. 'svalna av sig själv, svalna lång-
samt / cool slowly'. Jfr svala v. pass. 

lång-svegig adj. I la`vvsväjs ÖVd. (jfr svegig 
adj., sveg n.) 'lång och svängd (dvs, böjd, kro-
kig el. rank till växten) / tall and curved'; 
/a‘vvsvetis i reddjam ssm åjn 	ffk s'llteddjar 
Li. lång och krokig i ryggen som en norsk ull-
tiggare'. Syn.: sv e gk r o k i g. 

lång-svulten adj. III /a`vvsys//tv, Mal. Li. 'som 
varit utan mat länge, utsvulten / starving, 
ravenous'; je å-n,t ss la`vvsmdltv,, ss je mr sakt 
te ja'ttå Li. 'jag är inte så utsvulten, så jag hin- 

ner (eg. når) väl tids nog att äta'. Syn.: lång-
svältad. 

lång-svältad adj. I teinvsvällta Leks. =föreg. 
lång-synt adj. I tävugsint öMor. kävugsgnt Soll. 

141`vvsynnt Leks. Wyvsint Nås /a`vvsynnt Mal. 
1. 'som ser tydligast på långt håll / long-sighted' 
(SAOB 1) allm. 2. 'som har förmåga att se över-
naturliga ting / able to see supernatural things' 
Soll. Syn.: framsynt, bet. 2. 

lång-säck m. Ib lå`vv(g)sekk vVe. kävugsekk 
öVe. 'den, som vid badning sist kom upp ur 
vattnet el. sist fick på sig kläderna / the person 
who came out of the water and got dressed last 
after bathing' Ve. Syn.: långsugga, bet. 1. 

lång-säte n.III —Ta —IV keugsåt Älvd. kei`vvg-
såt vMor. öVe. Soll. N'yv(g)8åt(ä) öMor. vVe. 
/s`vv(g)såta Ors. Wevvsåtä Leks. ia`vvgsiite ÖVd. 
'lång bänk el. långt, smalt säte, som vanligen 
stod vid bordet i stugan / long narrow seat 
usually by table in cottage' (SAOB; ÖDB III 
196, 207); ki`gg 4 1r4'uvgsåk vÄlvd. 'ligga på 
långbänken (och få by-stryk hos bysman 
som bestraffning för stöld av pengar ur kapellets 
Lasarus, dvs. fattigbössa)'. Jfr långbänk. 

lång-tilja f.IVa La`vvtålrja Tra. 'näst aktersta 
bottenbräde i Limabåt / bottom board next 
but one to stern of Lima-boat' (ÖDB II 200). 

lång-tjurig adj. I leivugtjfkrun öMor. 'som länge 
var på dåligt humör, tjurande och surmulen / 
sulky for a long time'. 

lång-tobak m.Ib — a lå`vvtöbak Bju. 'rulltobak / 
rolled-tobacco'. 

lång-trod n. Ta N'uvgtrftså Älvd. 'långt gärdsle, 
(samling av) särsk. långa gärdselstänger / long 
fencing material, (collection of) especially long 
fence-poles'. 

långt-åt adj. n.; adv. /avvgt-ä' öMor. kei'vvt-å' 
Soll. /d'vvt-å't Dju. 1. 'som drager långt om, 
långsamt, långvarigt / slow, taking a long time' 
allm. bi  å fö kå'vvt-å' te värmt Soll. 'blir det för 
länge (långsamt) att vänta?'. Jfr lång, adv.; 
långvarig. 2. 'långsamt, släpigt (om tal) / 
slow, drawling (about speech)' Dju. 

lång-ull f.Ia Zreugu// Älvd. Våmh. kävvgull 
vMor. Son. issvvgull Ors. Ore iet`vvu// Leks. Al 
Flo. Jä. Äpp. /a`vnall Mal. `ull, som klipptes av 
fåren på eftersommaren el. hösten / wool shorn 
in late summer or autumn' (ÖDB I 297). 
Syn.: sommarull; varp. 

långull(s)-fäll m. Ja kevgulfelld Älvd. la`vvslls-
fåll Mal. la`vvgsllsfeill Li. 'fäll med lång ull / 
long-haired fell'. Syn.: fullullsfäll. 
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lång-vagn m.Ia ket'vn(g)vavvn Soll. `(överrede 
till) tvåhjuligt sommarfordon med fasta skalmar 
och pinngrindar / two-wheeled summer vehicle 
with fixed shafts and vertical pegs round sides'. 
Syn.: kärrskrinda. 

lång-varig adj. I kengwaruig nÄlvd. Våmh. 
/s`nvgwärsn Ors. Wevvvärug Leks. N'vvvårig Flo. 
let`vvväru Nås la`vvväru Mal. `som varar länge' 
(SAOB). Jfr långtåt, bet. 1. Syn.: långsam, 
bet. 1; långsamlig. 

lång-ved ra. II I a kevgwiö Älvd. Våmh. käng-
wid öVe. tret`vvgvid Son. ls`vvgivid Ors. /s`vvw/c/ 
Oro lei'vvvErd Rättv. Leks. Wevnvå Bju. /4'v 
Ål Flo. Nås Jä. Äpp. /a`nnvå Mal. /a`vn(g)vå Li. 
`ved, hemforslad från skogen i form av hela 
stockar / wood brought home from forest in 
form of whole logs' (ÖDB I 494; jfr SAOB 1). 
Jfr kastved. 

lång-väga adj. oböjl. kevgwegeti Älvd. k4`uvg-
wegå'ö Våmh. teenngweget vVe. /8‘vvgwegå Ors. 
kisvvväget Rättv. (Bo.) /eivvvåga Bju. Dju. Flo. 
Wi'vvvågs Jä. /a`vvvågs Mal. /a`vv(g)vågo Li. 
`som kommer långt bortifrån / coming from 
a long distance' (SAOB II 2); edä.'r a'llt i ka`ung-
wegåffeitje4 Älvd. <det där är allt människor, 
som komma fjärran ifrån'; ka`uvgwegåå /rem-
mind Våmh. ket`vvgwegåfök vMor. /einv(g)-
vegåfök öMor. /a`vv(g)vägos frtemmand Li. 'långt 
bortifrån kommande (främmande) människor'; 
om ä va nsn lergyväga sam va diS'd Dju. 'om det 
var ngn långt borta (från kyrkan) boende (per-
son), som var död'. — Adv.: lettmmb du sö' 
kevgwegå 	Älvd. 'kommer du så långt 
bortifrån? / do you come from such a long way 
away?'. 

lång-vägg f. Ib ket`vvgwegg vMor. lesvvgwegg Ors. 
/s`vnwägg Oro ia`vvvägg Mal. 'vägg på långsidan 
av byggnad el. rum / longer wall of building or 
room' (SAOB). 

lång-vält m.Ia (endast i förb. med göra:) djerå' 
let`vvgveilltr, öMor. 'leka en lek, som bestod däri, 
att en yngling och en flicka lade sig på marken, 
hårt omfamnande varandra, och i denna ställ-
ning rullade utför en backe / game in which a 
boy and a girl lay on ground with their arms 
round each other and rolled down a hill in this 
position'. Syn.: se digerkultas. 

lång-värd (1) adj. I lu'vngwörd Ors. `vars miss-
humör håller i sig länge, långsint / unforgivings. 
Syn.: lång-sinnad, -sint, bet. 1. 

lång-åka f.IVa la'vvåka Mal. la`vvgåka öVd. 
'släde med långt överrede, anv. för hökörning el. 
långfärd / sled with long upper part, used to 

93 - 812590 Dalmålsordboken B III, H 21 

transport hay or for long journey'. Jfr lång-
släde. 

lång-åka f.V /revgåk41,,,lrevgakal Våmh.; pl. 
ka`ungaku'r Älvd. Våmh. ket`vvgakur vMor. 
ls`vvgältur Ors. 1. 'lång, orörligt fastsittande 
skalm på långrede / long, fixed, unmovable 
shaft of långrede' Våmh. 2. (pl.:) 'tvåhjuligt 
avlångt arbetsfordon med fasta skalmar samt 
utan sidostycken' (se ill.; ÖDB II 318, 355 f.) 
allm. Syn.: se långrede, bet. 1. 

lång-åra f.IVa Wevvåra Ga. 'särsk. lång två-
bladsåra, hörande till myndbåten / parti-
cularly long double-bladed oar, belonging to 
myndbåt' (ÖDB I 125). 

lång-ände m.IIIa ket`vvgännd Soll. let`vvända 
Leks.; pl. lå`vvgänndär öMor. 1. 'lång tråd-
ände / long end of thread' Soll. Leks, mät 
ket`vvgännd Soll. <tävling mellan stickerskor om 
vem som först stickade upp en sockgarnsände av 
viss längd'. 2. (pl.:) <de varptrådar i bandvar-
pens undre del, som träddes mellan spjälorna 
i bandvävstolens sked / warp-threads in lower 
part of ribbon-weave which were threaded 
between wires in reed of bom' allm. Jfr 
krusände. 

lång-änge n. III Irq`uvg,Vndjti Våmh.; obef. Älvd. 
'på långfäbodområdet belägen slåtteräng / 
hayfield in distant shieling area'; i keivgajndjign 
'på de långt från byn belägna slåttermarkerna'. 

lång-öron n.IV pl. ki`vvg&rur öMor. ls'vygliffur 
Oro (skämt.) 'barn / child (jokingly)'. Jfr barn, 
bet. 2, m. fl. 

lån-ko f. VII k4`nti7r Våmh. (Bon.) kå`ntär 
vMor. Soll. lå`ntjir -lå`nkft öMor. keentfir 
läntfir Ve. gentil,. ,-K`ntjir Ors. let`nkft Rättv. 
Leks. (Silj.) länkö Bju. Jä. -let`vvkö Ål let`nleft,,,  
lö`nkft Mal. lö`nkft öVd. 'ko, som lånades ut för 
viss tid mot att låntagaren vårdade och fodrade 
den samt tillgodogjorde sig avkastningen / cow 
which was fed and milked away from where it 
belonged' (ÖDB I 175 f.). Jfr lönko. Syn.: 
borta-, foder-ko. 

lån-säd f.Ia k4`nsliö Våmh. 'från Danmark im-
porterad säd, vilken delades ut i byn av byföre-
ståndaren / grain imported from Denmark, 
dispensed in village by headman of village'. Jfr 
by(s)man, bet. 2. 

lår m.Ia kår Älvd. Våmh. vMor. Soll. öVe. lår 
vVe. Ors. Ore NeSi. Nås Li. 1. 'avbalkning i 
lada el. förrådsbod för förvaring av spannmål el. 
rotfrukter / partition in barn or storehouse 
where grain or root vegetables were kept' 
(SAOB låg) allm. rö' tkår Soll. 'avbalkning i 
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källaren, där man förvarade kålrötter'; cerr-
baslår öLeks. 'sädesbinge i härbre'; kö'rlår Ga. 
`kornbinge i härbre'. Jfr drås-, j ordpär (on)-, 
sädes-, ärt-. Syn.: låre, bet. 1. 2. `stor bråd-
låda av växlande användning /large box made of 
boards' (SAOB lår') allm. Jfr ben-, bruk (s)-, 
bröd-, lort-, mjöl-, mäng-, svin-, sörp-, 
vattu-. 3. (senare ssgsled:) 'förvaringsrum för 
kol / storeroom for charcoar; se kol-. (senare 
ssgsled:) 4. 'ett mått för kol / measure for 
charcoar ; se st i g-. 

lår n. la kår Älvd. Våmh. vMor. lår öMor. vVe. Ors. 
Ore NeSi. Vd. 1. <del av (bak)ben från höften till 
knät / thigh' (SAOB lår" 1) allm. eä 	k4'hge 
rå'rnill4 eld kle'rnillek Älvd. 'det är inte längre 
mellan besluten än mellan låren' (om vankel-
modig person); ka'sst undi lå'r Mal. 'kasta under 
låret' (i vissa idrottslekar); (bildl.:) tncn cl4' jägg 
4n fOrmor i kå'räd Våmh. (Bon.) 'men då tog 
han grundligt fel på person (eg. högg han farmor 
i låret)'. Jfr kött-. 2. 'byxben / trouser-leg' 
(SAOB lår" 2 a) allm. brfinkår Älvd. nVåmh. 
brö'klår öVd. bra`kkkår Våmh. (Bon.) bra`kklår 
Mal. `dets.'. Syn.: byxa, bet. 2; hå,sa, bet. 1; 
håsben. 

lår-balk m. Ib lärbakk Mal. (jfr låre) 'mellanvägg 
i sädesbinge / middle partition of grain-bin'. 

lår-band n.Ia lå`rban(n)d Rättv. öLeks. <band, 
medelst vilket hästtäcket hölls fast baktill om-
kring hästens lår / band keeping horse-blanket 
round horse's hind quarters'. 

lår-ben n.Ia kå'rbien Älvd. kå'rbän Soll. lärbön 
Rättv. Bju. Nås `ben(stomme) i lår / thigh-bone' 
(SAOB). Syn.: lårlägg. 

lår-bräde n. III lå`rbrådet öMor. 'balk mellan 
trösklogen och förvaringsrummet i lada / parti-
tion between threshing-floor and storeroom in 
barn'. Jfr fjöl, bet. 6. Syn.: se ladubalk. 

låre m. Illa lå`ra Jä. Mal. lå`rä Äpp. &Pre öVd. 1. 
'avbalkning i lada el. förrådsbod, lår' (SAOB un-
der låg); pi lerrzt Jä. 'i låren'; så'slårä Äpp. 
sä'slåre öVd. `sädesbinge'. Jfr krubb-. Syn.: 
lår m., bet. 1. 2. 'stor förvaringslåda / large 
storage-box' Äpp. Jfr bröd-. 

lår-fjöl f. II Ia kärf75k Våmh. lå`rfjål öMor. 
ljå' Hål ,,,ljet` fjöl Ors. liegfjåk Ore. 1. 'balk mel-
lan trösklogen och förvaringsrummet i lada' 
allm. i'nnef kii‘rfg6kg Våmh. (Bon.) 'innanför 
logbalken'. Syn.: se ladubalk; lårbräde 
m. fl. 2. (pl.:) `plankor, som avgränsade sädes-
bingarna i härbret / planks which partitioned 
off grain-bins in storehouse' Våmh. Ors. 

lår-fång n. Ib lerrfsvvg Ore (V11 We.) 'menstrua-
tion'. Syn.: se den-där-där(na), bet. 2. 

lår-knapp m. I a låsrknapp Mal. `övre ledhuvud 
på lårben / head of thigh-bone'. 

lår-lägg m.Ib lit'aleigg Mal. leekägg öVd. 'lårben'. 
Syn.: lårben. 

lår-skred adj. I låsrskrä Mal. (jfr skred adj.) 'som 
har svällda körtlar i ljumskvecken / with 
swollen glands in groin'; i tra`mrnp pu'sstr.b tät i 
satt Zret` rskrä `jag trampade blåsbälgen, tills kört-
larna i ljumskvecken började svullna'. 

lås n.Ia k4s Älvd. Våmh. kås vMor. öVe. Soll. 
lås öMor. Ore NeSi. Vd. lös —Ks Ors. 1. 'meka-
nisk anordning, varmed dörr, lock etc. fast till-
slöts el. varmed föremål fasthölls flock' (se ill.; 
SAOB 1; jfr ÖDB I 281, III 230, 252 f., 257, 
263) allm. jå'r jr e k4's fö g4't Älvd. `här är det 
ordentligt stängt och låst (eg. här är det lås för 
gåt)'; 	a tjy`sstwn o 8234`nnekm Våmh. (Bon.) 
'lås till (eg. åt) kistor och (färd)spannar'; 
på"ötik4s Älvd. 'lås, smidda av Peder i Brunns-
berg'; betstlås öMor. bit'tkå,s Son. lås till båt'; 
trssijkås Soll. `stängningsanordning på lock till 
ask (el..äske)'; errrbet(r)skies nvMor. sts`kphar-
bräslås ;lä. 'lås till stolpbod' (jfr härbärge); 
9.4`k/ås Jä. 'hänglås med hjulliknande mekanism 
inuti'; hackulöaslås Mal. 'lås till portlider (eg. 
lucklider)'. Jfr bult-, drag-, fjäder-, fjät-
ter-, fåder-, fåderkarl-, fång-, fällbom(s)-, 
Hedgudlög-, hednings-, häng-, innan-, 
kampräd-, kist-, klubb-, klump-, käft-, 
polhems-, pung-, skåp-, smäll-, spann-, 
trä-, utan-, utanå-, ved-, vedklubb-, vill-, 
väg-. 2. 'avfyringsanordning på gevär / firing 
device on gun' (SAOB 2 a) allm. Jfr böss-, 
flint-. 3. (senare ssgsled; SAOB 3:) 'förkle-
nande beteckning för person / derogatory de-
signation for person'; se bråk-, gned-, ledig-, 
sved-. Jfr gnöksla, ssg. 4. (senare ssgsled:) 
`metallbygel med lås / metal clasp with lock'; 
se kopp-, pung-, task-. 5. (senare ssgsled:) 
<leksak av järntråd och trä / toy made of iron 
wire and wood' vMor. Soll.; se fång-, ledig-. 

lås-brott n.Ia låssbrstt Dju. 'inbrott / burglary' 
(SAOB). 

lås-båge m. IV kåssbugcli öVe. `koklave av järn / 
iron halter for cow'. Jfr koklave. 

lås-fjäder f. Id lå`sfjedcrr öMor. `spännfjäder i 
dörrlås med kolv och klinka / spring of doorlock 
with bolt and latch' (jfr SAOB). 

lås-gräs n.Ia lå`sgräs Li. 'låsbräken, Botrychium 
lunaria / moonwort'. Syn.: guckugräs, bet. 2. 
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lås-haspe no.IIIa lå`8a8(s)238 Rättv. (Bo.) liaspe, 
anv. som stängningsanordning på grind / hasp 
used for closing gate'. Jfr hasp e. 

lås-kluns m.Ia lå`sklunns öMor. (jfr kluns m.) 
'träklabb, vari dörrlåsets olika delar voro in-
fällda / chunk of wood, into which the different 
Parts of a door-lock were set'. Jfr klubblås. 

lås-knut m.Ia kcrsknöjt vMor. 'timmerknut med 
sneda inhuggningar och avsågade utknutar / 
timber joint with slanting notehes and sawn-off 
(projeeting) log-ends (utknutar)' (V11; We.). 

lås-kolv m.Ia let'skskv Li. 'regel i lås / bolt in 
lock'. Syn.: lås-käng, -ten, bet. 1. 

lås-koppe m.IIIa 4'skupp Älvd. lic'sksppe Li. 
`helgdagsväska med låsbygel av metall / bag 
used on special occasion with shackle and lock' 
(se ill.; jfr ÖDB IV 352, 354). Jfr kopplås. 

lås-krampa f.IVa 1r4sskrenmp Älvd. lö`skrammpa 
sOrs. 'stor järnmärla på insidan av dörrgåten, vari 
låskolven (låstenen) sköts in / big iron staple 
inside the door post into whieh the bolt was 
pushed when locking the door'. Syn.: låsmär-
la. 

lås-käng m.Ib lå`skävvg öMor. kec'skävvg Soll. 
(jfr käng m., bet. 3) =låskolv. 

lås-märla f.IVa lcrsmella Våmh. =låskrampa. 
lås-pung m.Ib /ii`spuvy Flo. Mal. /asponvg 
ÖVd. 'penningpung med låsanordning / purse 
with locking-device' (SAOB). Jfr punglås. 

lås-skrå f.VIIa lå`sskrå Mal. (jfr skrå f.) 'plåt-
beslag av järn vid dörrlås / iron mounting of 
door-lock'. 

lås-skylt m.Ia krsstfillt öMor. 'metallbricka runt 
om nyckelhål i dörr / metal disk round keyhole 
of door'. Jfr låsskrå. 

lås-ten m.Ia k4'stie Älvd. ir(rStle Våmh. kå`stån 
kestän Soll. lö`stån vOrs. lästön Oro Al Flo. Mock. 
Nås Jä. Mal. /å`s(s)tån Rättv. Leks. 1. 'regel i lås, 
låskolv' (se ill.; SAOB) allm. trå'låssten Leks. 
'låskolv av trä'. Syn.: lås-kolv, -käng. 2. 
'anordning för fastlåsande av bottenbräden och 
åror i båt / device for locking bottom boards 
and oars in boat' (ÖDB II 201) Soll. 

låt m.Ia kat Älvd. Våmh. Soll. låt öMor. Ors. 
NeSi. Vd. 1. `läte i allmänhet, ljud / sound' 
(SAOB låtm II 2-3) allm. 8kk8 år ä far la't 
Leks. 'vad är det för ett ljud?'; firgullåt vOrs. 
'fåglalåt'. 2. `klagolåt / complaint' (SAOB 
låtm II 2a) allm. o hadd en lå't nar o kamm 
hå'm sa Leks. 'hon hade en faslig klagolåt, när 
hon kom hem'. 8. 'melodi, kort musikstycke 
(dans) / melody; short pieee of music (dance)' 
(SAOB låtm II 5; Dybeck, Om Dalarne 1 85; 

Nils Andersson, Svenska låtar, Dalarna 4, 
s. 203 f.); spsl-o'pp en ich Rättv. 'spela ett mu-
sikstycke!'; strö'jtlåt Oro 'melodi spelad på horn 
(eg. strutlåt)'; ktacitn Rättv. 'melodi, som 
sjöngs av vallhjonet, då kreaturen fördes ut på 
bete'; jefs(8)peslåtar Rättv. <vid bröllop spelade 
melodier'; bu'fissOtn Leks. 'namn på melodi (eg. 
boförslåten; spelad på horn)'. Jfr brud-, bränn-
vins-, för-, gammel(s)-, gång-, gät-, horn-, 
kringel-, kryek-, plump-, skamper-, 
skväk-, skänk-, stek-, vagg-. Syn.: lek, 
bet. 5. 4. 'takt / time' öMor. o kunnd lå'tn,, 
snäirt 'hon lärde sig snart takten' (vid trösk-
ning). 

låta' st. 	,--, oböjl. kat- —kab- oböjl. nÄlvd. 
kat- (pret. klet; sup. 1tåte6) svÄlvd. kat- (sup. 
ket-) Våmh. kat- (sup. /rå`ti) vMor. lät- oböjl. 
öMor. kat- 	(sup. keti —ket-) öVe. lat- (sup. 
leti) vVe. kat- 	(pret. ket-; sup. keti) Soll. 
lat- 	(pret. /it —/i`ttyd; sup. liti ,.li`ttad) Ors. 
lät- (sup. lätte) Oro lat- (pres. letsr) Rättv. latt-
la- (prat. la'tta'-,latt-; sup. latta-) Leks. lätta'..' 
lätt- Bju. lätt- (pret. /ii`ttä; sup. lietta) Al lä'tta 
(pret. lä`tta) Dju. lä`tta (sup. ldetti r.lä'tta) Ga. 
lätta —lät- 	(sup. /itt-) Flo, lätt- oböjl. Nås 
låt- -.'lä'tt 	Jä. Äpp. lat- —latt- 	(pret. 
lestt —Vd; sup. lett l —la-) Mal. /11`t ,,,  la`tt —lä` 
(pret. lat) ÖVd. 1. (i förb. låta åder; SAOB 
I A 2 b (3) allm. i 8a lat-me å'där vVe. 'jag skall 
åderlåta mig / I'll have some blood let'; lät-
å'där Oro lätt-å'där Bju. 'åderlåta sig'; dam a 
lätt-an å'r Jä. 'de ha åderlåtit honom'. 2. 
(hjälpv.:) 'passivt finna sig i, tillåta / allow, let' 
(SAOB I E 16-17) allm. kat I' få dje"rå ä vSoll. 
`låt mig få göra de-C; o li`tt8d int Mi bö' dä'nä 
vOrs. <hon lät mig inte bo där'; jä letar dä jå' 
Rättv. `jag låter dig (gråta), jag (om du vill)'; 
an lätta tjä`rra stå' Dju. 'han lät kärran stå 
(kvar)'; tjä'llta ii lät-gee Flo. 'kälta och gå an 
(eg. låta gå)'; (i särsk. nära förb. med verben 
bliva, se, sova, vara:) kat-bki' Älvd. ka"(t)-bli 
Soll. lat-bki' 	Rättv. la(tt)-bl'i' Leks. lät(t)- 
b'l' Bju. Ga. 'låta bli'; du våk latt bki' ta ss 
stierä senkar Leks. 'du får (måste; jfr varda) 
låta bli att ta så stora säckar'; kat-84 du djär-ä' 

Älvd. 'låt se, att du gör som du sagt (eg. gör 
åt) sen!'; lat sjö' mi Ors. <visa mig!'; ana' 
lätted-si' at- n må li"vändäs Oro 'den där (man-
nen) visade (minsann), att han levde!'; ?ra-
så"vå öVe. 'låta (de vallade kreaturen) sova 
(middag)'; kab-wa"rå Älvd. lä-vdera Flo. lä-
vå'r8 Jä. lä-va'rs ( ,—vd'erra) Mal. 'låta bli'; redij 
du må' då latt ä veera Leks. 'nej, du må då (dvs. 
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nu måste du) låta det vara' (uppmaning); ä va, 
nög bä'sst at-n lå`t-vå Tra. 'det var nog bäst, att 
han lät bli'; (mera speciellt) la`tt hå' vErs att 
Mal. 'låt så vara att ...' (jfr fritt adv., bet. 4); 
ho lä'-ve ltenndje Li. `hon (a: kon) står i sin (eg. 
låter vara) länge'. Jfr bliva, bet. 2. 3. (hjälpv.:) 
'laga, föranstalta att ngt sker / arrange for sthg 
to happen, have (get) sthg done' (SAOB I E 18) 
allm. an klet-djå"rå neg fentgm e'lle skirsmäkär 
svÄlvd. `han lät göra (skor) hos en annan sko-
makare'; e a stjekka-stå' u'll s läte-spu`nne Ore 
`jag har skickat i väg ull för att få den spun-
nen'; lä la`g 8ä Jä. `gå och förrätta sitt tarv (eg. 
låta laga sig)'; i a la-dfö't mä e ra'sstnin Mal. 
'jag har låtit göra mig en omgång kläder'. 4. 
(i förb. låta höra; jfr SAOB I E 19 c:) låta 
höra av sig; säga ifrån; väsnas / communi-
cate; make onself heard; let (someone) know; 
be noisy'; an 'it 	å'r at-n, wild å"vå e 
sö' Älvd. `han sade bestämt ifrån, att han 
ville ha det så'; <nem 	o skö't Våmh. 
'de väsnades och sköto'; an 	öMor. 
'han låter (lät) höra (av) sig'; /ra ä"r-åv 8i Soll. 
låta höra av sig'. — Särsk. förb. (av:) dam a 

ka' na Mal. 'de ha gjort sig av med kon'; 
(i:) kat-I' (ma"settjjn) Våmh. /rat-1' nod Våmh. 
(Bon.) ira"t-i ma"settjen vMor. 'lägga i mat- 
säck'; lat-I' bi`ttur öMor. 	by`ttor Soll. 'laga 
i ordning blötfoder (åt kreaturen)'; kat-I' 
ma"Irnindji nvMor. 'fylla säckarna med säd, 
som skulle malas' (ÖDB I 473); (igen:) lätt-få'n 
Dju. lätt-jä'nn Mock. `stänga' (jfr ÖDB III 
291); (in:) kat-i'nn (tjgenär) Våmh. lat-i'nn vVe. 
'släppa in kreaturen i fähuset'; (inunder:) 
latt-nu`nndi Mal. 'tillsätta tätämne till mjölk'; 
(mäter:) lrat-j'nnat Våmh. 'släppa in kreaturen 
i fähuset'; (till:) ka"t-tilr Son. lat(t)-tå' Leks. 
/ätt-tå Flo. `bidraga med, släppa till'; ur my"tfi, 
a da' lre"t-tIlr då Soll. 'hur mycket har du bidragit 
med då?'; dam skut lat-tå' vasä'tt hu'nndra Leks. 
'de skulle bidraga med hundra var'; (under:) 
lat-u`nndi Mal. <tillsätta tätämne till mjölk 
genom att slå litet tätmjölk på bottnen av 
mjölkkärlet'; (up p : ) lätt-o'pp spje'llä Dju. 
'öppna spjället!'; (ut:) la`tt an 88 fet ma'ttjin 
Mal. `(sannerligen) spottade den (a: laxöringen) 
inte ut masken!'; (ut a v:) lätt-tå' a'sspän Dju. 'tag 
av haspen!'; (uti:) lätt-ti' sä'ttjän —lätt-ti' vässka 
Dju. 'packa matsäcken!'; (å:) 1. lrat-4' Älvd. 
Våmh. 'tillsätta tätämne till mjölk'. 2. 'sila på' 
(om mjölk) Våmh. 3. <med sked ösa mjölk på 
välling el. gröt' Älvd. Våmh. lrat4 wrIrindjin 
Våmh. 'med sked ösa mjölk på vällingen'. 4. 

lra"t-å brö'jnstikko Soll. 'förse brynstickan med 
beläggning' (ÖDB I 228). 5. kast-å 4"vukkådi 
Son. 'stärka huvudklädena'. 6. ka"t-ii 
Soll. 'linda tråd på (nät)nålen'; (åter:) låt-a'tt 
Jä. 'stänga'. 

låta" st.v. Wit(a) Älvd. Våmh. vMor. öVe. 
Soll. läts, öMor. vVe. Ors. Ore Leks. Ål liPta 
Rättv. Bju. Dju.—Tra.; tema, se LD II 231. 
1. (i förb. låta vackert och låta väl:) 'låta 
sig nöja; säga sig vara nöjd / be content 
with; declare onaelf to be content' (SAOB 
II 2); å lå't va'kkart ändå' Rättv. 'och låta 
sig nöja ändå'; jö`, an löt vå'k Leks. 'joo, han 
sade sig vara belåten'. 2. (i förb. låta illa:) 
'beklaga sig, jämra sig/ complain, whine' (SAOB 
II 4) allm. an  låt i'lla öOrs. 'han jämrar sig'; 

låt i'lla ivir ka'rn Rättv. <hon beklagar sig över 
sin man'; an a listt i'lla Flo. 'han har beklagat 
sig'; han låt sa i'lla far tä'nnar Nås 'han jämrar 
sig så över (värk i) tänderna'. 3. 'ljuda, fram-
bringa ljud; höras ett ljud / sound' (SAOB II 
5-6) allm. e lrå't stfert o fo'll sm4'tt da ka'ttn, 
dra'ft Älvd. (talesätt:) 'det låter stort och faller 
smått, då katten skiter'; ä kl't kitä eda Våmh. 
(Bon.) 'det lät litet, det där' (ironiskt till skryt-
sam person); kå't sta'rt Soll. 'tala skrytsamt'; 
jä hBrd na må'k sam lä't Leks. 'jag hörde ljudet 
av en röst'; ä lå't allt-å-ä'nnda Leks. 'det ljuder 
(o: åskar) utan uppehåll'; ä /Et ss lä'jlet ss Li. 
'det lät så roligt (eg. löjligt) så'. Syn.: ljuda, 
bet. 1; lyda", bet. 1. 4. 'frambringa toner i 
horn el. lur / produce sounds in horn' (SAOB II 
5 a) allm. kåst i Yen Våmh. 'blåsa i vall-1w'; 
klet i vän« Soll. lät i höni Rättv. (Bo.) lå't 
i ö'rn öLeks. <spela på vallhorn'. 5. 'säga / say' 
allm. däm ki"tu sö' Soll. 'de (a: folk) sade så'; 

a-nt lå`ti i'nntä Ors. 'hon har inte sagt någon-
ting'; oka låt da' då Rättv. <vad sade du då?'; 
hå' lå't jä-nt Rättv. (Bo.) 'det säger jag ej'; an 
låt int ö'kä Leks. 'han sade inte ett enda ord'; an 
/åt an skal a vå" ell't Tra. 'han sade att han skulle 
ha varit dit'. — Rejl.: n lrå't si so så'ker Älvd. 
'han låter så säker / he sounds so certain'. — 
Pass.: 'förefalla efter ngns uttalande att döma, 
förljudas / be rumoured' Son. NeSi. Vd. ä a kå' tis 
sö' Soll. 'det har förljudits så'; ä le' ss int så' Rättv. 
'det lät inte så'; ä läss int nå bra' Rättv. 'det lå-
ter inte lovande' (t. ex. om  en sjuk persons till-
stånd); ä Wtas o tjännclas-va' -n, far vå'lr Leks. 
'det föreföll efter hennes eget uttalande att 
döma, som om hon kände honom för väl'; da 
mått vå ä f a`le 	lå`tes ä då Li. 'där måtte ha 
varit ett fasligt liv, så sades det åtminstone'. — 
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Särsk. förb. (i:) dem Iråt-' 1A'sttn Våmh. `de 
blåsa i luren'; (om:) 1. 'omnämna; påstå' 
allm. int ar a/nn lreti-te mm ö'd et'ss0 int Våmh. 
(Bon.) `inte har han alls nämnt det'; låt int 
s'mm nå Bju. 'säg ingenting (om saken)!'. 2. 
'gnälla, jämra sig' Älvd. Ve. Tra. kåt-u'mm sig o 
wii /4' Älvd. 'gnälla efter ngt'; an låt då s`mm 
se s, hann ss, fesst-i,), ka'nn Tra. <han jämrar sig 
då också till den grad, så snart han har ngn an-
ledning därtill'. 3. 'vara vid god vigör' Ors. 4n, 
låt-u'mm si öOrs. 'han ser duktig ut och är fullt 
arbetsför'; (ut:) 1. an ket-å'jt se sö' vMor. 'han 
yttrade sig så'. 2. 4n dfig det iåt-a'ut ä, Asnnda å 
Våmh. (Bon.) <han kan då få det att låta något, 
den där (mannen) också'; (vid:) 1. 'giva ngt ljud 
ifrån sig, knysta' OvSi. 49% lråt ittj 	Våmh. 
(Bon.) 'han ger ej ifrån sig ett enda ljud'; an 

vMor. `den (o: ormen) gav ngt slags ljud 
ifrån sig'; i Xrd nånn trä't-vi däne Soll. 'jag hörde 
ett ljud från ngn (människa) där'. 2. låt-nå' 8e 
Ore <jämra sig'. 

låta-i-bytta f.IVa la`ttibeitta Li. (jfr låta' v. i 
särsk. förb. med i:) <bytta, vari sörpfoder blöt-
lades åt kreaturen / tub in which fodder was 
soaked for eattle'. Syn.: se brädselbutt; 
dryckes-, läck-bytta m. fl. 

låta-i-pipa fa-Va lätipipa Ors. `flöjtliknande 
blåsinstrument av trä! flute-like windinstrument 
of wood'. Syn.: se blåspipa, bet. 1. 

låta-under-skör n. II lattenndärstjir öMor. (jfr 
låta' under) 'liten mängd tätmjölk, vilken vid 
tätmjölksberedning hälldes på bottnen av tät-
mjölkskärlet / small amount of curdled milk 
poured into bottom of sour milk container dur-
ing souring process'. 

låta-å m.IV Irastå vMor. (jfr låta' å, bet. 3) 
'vattvälling, som åts med några skedblad tät-
mjölk / water gruel which was eaten with a few 
spoonfuls of sour milk'. 

låta-å-skör n.II ka"tåstjgr vMor. (jfr låta' å, bet. 
1) 'tätmjölk, åstadkommen gm tillsättning av 
tätämne'. Syn.: se långmjölk. 

låta-å-sten m.Ia ia"tåstån Soll. (jfr låta' å, bet. 
5) 'glassten, anv. vid (stärkning och) glättning av 
huvudkläden / round lump of glass used to 
(starch and) smooth head-scarves' (ölDB IV 
516). Syn.: se glas-, krapp-sten m. fl. 

låt-horn n. I a lå`tvånn öMor. iätvånn Soll. 
lå`thön Rättv. (Bo.) lä'törn öLeks. Leks. (Silj.) 
lå`thörn Ål 'vallhorn / shepherd's horn' (se ill.; 
ÖDB I 171). Jfr bock-, bet. 2, skall-horn. 
Syn.: se gäss elhorn. 

låt-hål n. II kit`tfisk Älvd. Våmh. 'ljudhål (när-
mast munstycket) på spelpipa el. vallhorn / 
sound-hole (nearest mouthpiece) in pipe or 
shepherd's horn'. Jfr fingerhål. Syn.: lydhål. 

låt-pipa f.IVa Zrätpipa Våmh. lätpipa Rättv. 
1. 'flöjtliknande blåsinstrument av trä' (SAOB) 
allm. Syn.: se blåspipa, bet. 1; låtaipipa 
m. fl. 2. leksakspipa av sälgbark / toy-pipe of 
sallow bark' (GotlOrdb.) Våmh. 

låts defektivt hjälpv. kus(8) ,,,iies Älvd. kes 
Våmh. läs öMor. las (pret. sup. les) vVe. kass 

ras (pret. kis(8)) Soll. lös Ore Wts(s) ,--, /ss(s) 
Rättv. /sas —löss Leks. lass Flo. Mal. löss Jä. 
Äpp. läss —less öVd. 1. 'låtsas, låta påskina, 
vilja giva intryck av / pretend' (jfr SAOB 
låtsa 1) Soll. Ore Vd. an kiss int viii go"-däft 
Soll. <han lät påskina, att han ej ville gå dit'; 
int lös i' ku`nn ä-dä' Ore 'inte gav jag intryck av, 
att jag kunde det där'; n8-va's8v, å' an 
Flo. 'emellanåt låtsas han vara liten'; ska lä'ss 
vä prä'sst å i'nnt vä'jt hsnn ä ö stim e bråsgråt Tra. 
'skall vara präst och inte vet, vad br ö dgr öt är!'. 
Syn.: låtsas. 2. 'berättas, säges, låter / be 
said' OvSi. Rättv. n res jusst ed sku werd 
fjå'ismqn Våmh. 'han skulle till och med bliva 
fjärdingsman, sades det'; ä kis 'nä' sö' Sol]. 'efter 
vad folk sade, var det så'. 3. (hjälpverb, som ger 
det sagda en försynt, tvekande el. förvånad 
prägel) 'tyckas, synas, förefalla / seem, appear' 
allm. iuss du wil legg di nft' Älvd. 'jaså, vill du 
lägga dig nu?'; i Hes int fösa' 	Älvd. 'jag 
förstår inte riktigt det där'; an krass djä"rå å' 
Soll. 'han gjorde det, ser det ut'; 188 8 kö"ma 
sRättv. 'kommer det verkligen nu?'; o lass då 
gå' litä nu Leks. <underligt nog går hon litet 
nu'; män dem va hä'jm, skull le'ss Li. 'men de 
voro hemma i alla fall!'. Jfr lysta, bet. 4. 
Syn.: låtsskola. 4. (i förb. låts höra) Jä. 
Äpp. n5 löss hasrär du hå je 8eVi Äpp. 'nu hör 
(o: lyder) du vad jag säger / now you just listen 
to what I say'. 5. (i förb. låts vara) 'låtsas 
om; låta märka / pretend to; show' Älvd. Ve. 
492, kus int wå"rå g4`mmbekmöjitn Älvd. 'han låt-
sades inte om den förra fästmön'; å innt las-wä' 
nå vVe. <och inte låta märka ngt'. — Särsk. 
förb. (av:) ä e då li`kkast te i'nnt less-å di nFe Li. 
'det är då bäst att inte låtsa om det alls'; (om:) 
1. 'låtsas om' Vd. a'llär et kng' får du lös-8'mm 
Äpp. 'inte det minsta får du låtsas om'.. 2. 
'omnämna' Flo. Nås Li. dem skzill 8'ller a less-
smm ö'ke Li. 'de skulle aldrig ha låtit undfalla 
sig ett ord om saken'. 

låtsa sv.v.l. l8'ssa ,,,lö`ssa Leks.; pass. leessas vVe. 
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le'ssas Ore lå`ssas Rättv. Dju. la'ssas Bju. Nås 
is`ss Flo. <gm uppträdande, yttranden etc. söka 
framkalla ett intryck, som ej överensstämmer 
med verkligheten / pretend' (jfr SAOB 1); an 
lassäs å' ss mg`tje krå'k ss Ore 'han låter påskina, 
att han har så många kreatur, fastän han inte 
har det' (men an å lsssäs ss mg`tje krå'k sa 'han 
har underligt nog så många kreatur så'); han 
lassas int si' mä Bju. 'han låtsades inte se mig'. 
Syn.: låts, bet. 1.— Särsk. förb. (om:) o låssas 
int o'mm 8 nå Rättv. 'hon låtsades inte om det 
(något)'; int l88sa-92, om hd' ns int Leks. 'inte 
låtsades han om det (något) inte'. 

låts-skola defektivt hjälpv. Zrisku vMor. läsku 
öMor. lis(s)ku ,.le.sku Ors. lys(s)ko Ore lss(s)ku 
Rättv.; pass. /ssskus ,./össkus Leks. issskus Dju. 
<tyckas, synas, förefalla'; an ska-')t lisku 	a 
ivgui vOrs. 'han duger inte till något, ser det ut'; 
an ku'mm do lysko Ore <han kommer då, före-
faller det'; an sk ä lysko int wik wå"roa någo Ore 
`han ställer sig, som om han ingenting visste'. 
Jfr lysta, bet. 4. 	Syn.: se låts, bet. 3. — 
Pass.: jä lössku,s då va öppet, 88 myttjy å'r ä Leks. 
'jag håller mig nätt och jämnt uppe'. 

lä sbst. M Våmh. Soll. lä öMor. Ors. 'skydd mot 
vind el. sjögång / lee, shelter' (SAOB I 1); a:U4 
at& gof i e kite 	Våmh. <bakom (eg. åt an) 
stugan är det litet skydd mot vinden'; stä`// si 

id' öMor. ?rigg i Irå' Soll. sta'nnel i id' Ors. 'ställa 
sig (ligga, stå) i skydd mot vinden'. Syn.: 
lygna f. 

läck (?) m. oböjl. läkk Rättv. Bju. Äpp. Mal. 
ÖVd. (jfr Rietz 419b läkk; Wennberg läck; 
endast i förb. med giva el. vara:) 'ge upp, ge 
efter; vara uppehåll / give up, give way; be a 
break'; an jir då iyvsn lä'kk 4 fårän an a då 
jort ä'n(n)ds ma pernivom Rättv. <han ger sig 
inte till freds, förrän han har gjort slut på 
pengarna'; ä gä int lä'kk på nå Bju. <det (o: 
regnet) gjorde (eg. gav) intet uppehåll'; an gäv 
hs'sstji lä'kk hann lä' Mal. <han gav inte efter det 
minsta'; ä vä, int nä' lä'kk ål lä' Tra. 'det gavs 
ingen pardon (i arbetet)'. Jfr leda, bet. 3. 

läcka f. lya kettja Älvd. Våmh. ke`ttja öVe. le`ttja 
Ors. -lättja Li. 1. 'barkmjöl, som gm ur-
lakning befriats från den beska smaken / bark-
meal which had been soaked to get rid of the 
bitter taste' (ÖDB III 406) Älvd. Våmh. öVe. 
Ors. 2. (senare ssgsled:) 	urlalming lagd 
bark / bark put to soak' Li.; se bark-. 

läcka st.v. (defektivt) 	ke`kka (pret. kakk) 
Älvd. (jfr Lev. Älvdalsm. § 132) Våmh. nvMor. 
lekka, (pret. lakk; sup. /u`ttji) vVe. lekka (pret. 

lakk) Ors. lä'kka (pres. blick) Rättv. (Bi.) inka 
(pret. lä`kktä) Bju. Nås Jä. lå` ka Mal. 1. ̀ sippra 
ut (om vätska) / trickle out (about liquid)' 
(SAOB 1; jfr 3) allm. dr to'gg so frö' a% Zra'kk 
a,uty mtennem Älvd. 'de tuggade så, att fradgan 
trängde fram ur munnen'; ä lekk jr ka"ri vVe. 
'karet läcker'. 2. `rinna (om talgljus) / run 
(about tallow candle)' (jfr SAOB 2) Våmh. 3. 
kwe'nni ke'kk i bu'agam nvMor. 'kvarnen glappar 
i bussningen / the bushing is loose in the mil'. 
äcka sv.v.l. kettj- Älvd. &Uj& Våmh. lättji- Mal. 
lättje- ÖVd. 'laka ur, så att kådsmaken för-
svinner (om barkstycken el. barkmjöl); laka ur 
(om kött) / soak (pieces of bark or bark-meal), 
so that resin taste disappears; soak (about 
meat)' (ÖDB III 404, 405; jfr SAOB 4); i 

Zrettja, djem  nu' Våmh. 'vi ha lakat ur dem 
(o: barkstyckena) nu'. Jfr skav-. Syn.: draga, 
bet. 26; laka', bet. 1. — Särsk. förb. (ur:) 

tjö'ttv,, Mal. 'laka ur köttet'; (utur:) 
kettje-tä kå'a tu bas ttjam Li. 'laka ur kådan 
ur barken'. 
äck-bark m. I b Zrä"tjbarrk Älvd. (jfr läcka sv.v.) 
'bark, anv. till bröd under nödår / bark used 
for making bread in years of famine'. 
äck-bytta f.IVa lä`ttjibötta Mal. (jfr läcka sv.v.) 
'bytta, anv. vid urlakning av kött el. bark / 
tub used for soaking meat or bark'. 2. =låt ai-
bytta. 
äck-gröt m.Ia ZresttjgrBt vÄlvd. (jfr läcka f., 
bet. 1) 'gröt, bestående av vatten, sädesmjöl och 
barkmjöl / porridge made of water, flour and 
bark-mear. 
äck-görel m.Ia Zrettjdj 'gryt Älvd. (jfr läcka st.v.) 
'mjuk (rinnande), ej tuggbar kåda / soft (run-
ning), non-chewable resin' (från gran). Syn.: se 
gorr, bet. 5; görel; rinnkåda m. fl. 
äck-kåda f.IVa Irettjkwild Älvd. (jfr läcka 
st.v.) =föreg. Jfr läkkåda. 
äck-låda f.IVa Ire'ttjlråda Älvd. (jfr läcka sv.v.) 
'lådformat såll, anv. vid urlakning av bark till 
mjöl / box-shaped sieve, used when soaking bark 
for mcal' (se ill.). Syn.: läck-lådra, -såll. 
likk-lådra f.IVa; best. Zrettjlrådr.lÄlvd. (jfr läcka 
sv.v.) =föreg. 
äck-såll n.Ia Iresttjsåld Älvd. (jfr läcka sv.v.) = 
läcklåda (ÖDB III 406). 
äd f. 	kää (best. kö'äf—kä'öed) Älvd. l Li.; 
pl. /å' er ÖVd. (jfr läderblad). 1. 'näckros-
blad / water-lily leaf (leaves)' ÖVd. Syn.: se 
blädder-, läder-bladm.fl. 2. `näckrosstånd/ 
water-lily plant' Älvd. (Brunnsberg). 3. 'samling 
av näckrosor / collection of water-lilies' Älvd. 
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läddika f.IVa lä'ddika Jä. Mal. <sidofack i kläd-
kista, för förvaring av mindre och ömtåliga 
persedlar / side box in clothes chest containing 
small and fragile items' (SAOB). Syn.: lådik a. 

läder n. Id Veder Älvd. åär nVåmh. Iredän- Våmh. 
(Bon.) L' där vMor. öVe. Soll. lä' där öMor. dsr 
leder Ors. le där ,,,lå'där Ore lä'der Rättv. Leks. 
lår Bju. Ga.-Äpp. ÖVd. lä' där Ål Dju. lör Mal. 
1. `avhårad och gm garvning beredd djurhud / 
leather' (SAOB 1) allm. wen skä' du Ini i'ssu ljö't 
le"dri öOrs. 'vad skall du med det här dåliga läd-
ret?'; it'sstlrädärSoll. 'läder av hästhud'; tjg`rlrädär 
Soll. 'läder av kohud'; sä"lråläclur Rättv. 'läder till 
selar'; svi`nlädsr Leks. 'läder av svinskinn'. Jfr 
bak-, bark-, bunt-, ekbark-, garv-, knarr-, 
slag-, smor-, smörj-, sul-, svart-, åter-. 2. 
(pl.) 'hopsydd skoöverdel, bestående av ovan-
läder, två bakstycken och plös / shoe-upper, 
consisting of upper, two back pieces and tongue 
sewn together' Bju. — Ssg: le"derskö öOrs. 
lel"durskö Rättv. m. 'sko av läder / leather 
shoe'. — Avi.: krörug nÄlvd. kg"örtpn Våmh. 
adj. läderaktig / leathery'. 

läder-band n. Ja ke"därbannd vMor. lå"dsrbannd 
Rättv. leirbannd Tra. `band av djurhud, anv. 
som halsrem på häst el. som förbindelserem 
mellan handtag och bult (bet. 10) på slaga / 
leather band used as eolier for horse or as 
connecting-link between shaft and bult of flail'. 

läder-bit m. la lerbit Mal. <litet stycke djurhud / 
piece of leather'. Syn.: läderlapp, bet. 1. 

läder-blad n. II V la lrebk äå.  kerblråå Ire'rr-
blråå dreåerbkåå Älvd. lredärbkäd vMor. vSoll. 
ledä'rblä.' öMor. le"derblä öOrs. lä"därblrå(d) Ore 
lå`blrå 	Li. lå`Nrä, Tra. `näckrosblad / 
water-lily leaf' (Lyttkens II 1045, 1047 läblad, 
lärblad). Syn.: se blädder-, näck-blad; läd, 
bet. 1; läderkaka m. fl. — Ssg: lå`bkäbksmmer 
m. pl. Tra. `(blommor av) vit näckros/ (flowers 
of) water-lily'. 

läderblad-gris m. Ja lå`blragrls Li. `fröhus av näck-
ros / seed-vessel of water-lily'. Syn.: se gris, 
bet. 3. 

läder-blomma m. Illa kå'birjegnm •••, e'rrbIrj4mm 
Älvd. lre"därblrjonam vMor. lre"därblrjöm vSoll. 
lä`blesmme Tra. (blomma av) näckros, Nymphxa 
el. Nuphar / white or yellow water-lily'. Syn.: 
se blädderkanna; gylta, bet. 5, m. fl. 

läder-hud f. la lredärauå Våmh. 'hud, som beretts 
till läder / hide which has been tanned into 
leather' (jfr SAOB). 

läder-kaka f. V Ire"därkaku öVe. le"därkaku vVe. 
<näckrosblad'. Syn.: se blädderbl ad. — Ssg: 

lre"därkakurö'ttär f.pl. öVe. 'näckrosrötter / 
water-lily roots'. 

läderkak-blomma m. Illa lre"därkakublröm öVe. 
le"derkakublrfflönt vVe. =läderblomma. 

läder-kanna f.IVa lreåärk4nna Våmh. =läder-
blomma. 

läder-kaskett m. la lre"därkasjätt Soll. lä"där-
kasjätt Ore lä'därkafätt Dju. lErkafätt Ga. 'mans-
mössa av läder, försedd med skärm / man's 
leather cap with peak' (SAOB). Syn.: skinn-
kaskett. 

läder-klubba f.IVa leirlarsbba Tra. läderklubba, 
som av skomakaren användes vid bultning av 
läder / leather club used by shoemaker to beat 
leather'. 

läder-kniv m.Ia ke"därknäjv vMor. Soll. le"dsr-
knajv Ors. lerkniv Mal. 'tämligen lång täljkniv, 
anv. vid tillverkning av näverskor / fairly long 
knife used for making birch-bark shoes' (SAOB; 
ÖDB II 269 f.). Syn.: näver-, skomakar-
kniv. 

läder-lapp m. Ja Iredelrapp Älvd. Våmh. lädä'rlapp 
öMor. ledsrlapp vOrs. 14'7-lapp Bju. Mock. Nås 
Jä. Äpp. &klapp Åi Dju. lealapp Mal. lå`rlapp 
öVd. 1. läderbit / piece of leather' (ÖDB III 
275; SAOB 1) OvSi. Vd. 2. <fladdermus, Vesper-
tilio / bat' (SAOB 2) Älvd. Våmh. Ors. Ål Dju. 
Nås-Tra. Syn.: lädre; lädrel; lädur. 

läder-rep n.Ia krderl829 Älvd. Våmh. Ire"därräp 
öVe. le"derröp .-le"durråp Ors. lå`rräjp Tra. 'rep 
av djurhud / leather rope' (se ill.; SAOB; ÖDB II 
302 ff.). 

läder-säck m.Ib lärsäkk Jä. `klövjesäck av djur-
hud / leather bag used with pack-saddle'. Jfr 
finnsäck. 

läder-tång f. VI -Ib lre'6etevg Älvd. lädä'rtävng 
öMor. /e"derte'vvg Ors. terrtavvg Tra. 'av sko-
makare anv. tång, med vilken läder spändes el. 
sträcktes / pair of pliers used by shoemaker to 
stretch leather' (se ill.; SAOB; ÖDB II 270). 

läder-spik m.Ib Ire"därspäjk vMor. 'rund, smal, 
1/4 tum lång spik, anv. av skomakare att fästa 
ovanlädret vid lästen / round, narrow 1/4 inch 
long nail used by shoemaker to festen upper'. 

lädja sv.v.2. itä`e)a (pret. lredde ,,,lrä'dele; sup. 
lrEtt 	Älvd. 'ladda (om bössa) / bad (about 
gun)' (Noreen Ordl. 118; Lev. Älvdalsm. 81, 
anm. 2; VII; jfr SAOB lada', bet. 2). Syn.: 
lad(d)0. 

lädre m.III lrg"cler Älvd. lre"där vMor. Soll. 
lede; r 	öMor. le"dtitr vVe. le"der öOrs. 
le där ",lå'där Ore 	Rättv. lera Mal. lä`re 
öVd. 'fladdermus, Vespertiho / bat'; (om lek:) 



le"där vVe. 'hänga sig med knävecken om en 
stång och med huvudet nedåt och sedan lyfta 
sig upp igen med händerna gripande tag i 
stången'. Jfr flå v., bet. 2. Syn.: se läderlapp 
m. fl. 

lädrel ru.I a lerdril Leks. =föreg. 
läd-stake m.IV kö'statji Älvd. (jfr lädj a) 'ladd-
stake / loading stick'. Syn.: 1 a d d-s t ak e, -st o ck, 
-ten; lädten. 

läd-ten m. la knie Älvd. =föreg. 
lädur m.Ia e"dur vMor. =lädre. 
läfsa f.IVa 1e'//sa Våmh. (Bon.) le' fisa vVe. 

lä'//sa Mal. ÖVd. 1. 'ett slags runt, halvtjoekt 
bröd / round semi-thick bread' (jfr SAOB) 
Våmh. (Bon.) Mal. ÖVd. Jfr fjässa, bet. 2; 
slåndkakor; pär(on)-. 2. 'hög av kospillning / 
heap of cow-dung' Ve. Mal. Syn.: se ko-
dret (s)läma; löda, bet. 1, m. fl. 3. 'spottloska, 
slemklump / saliva or mucus clot' Ve. spu`tt 
stfir le' ffsur åjtå gå'Irv 'spotta stora loskor (ut) 
på golvet'. 

läga f.V krgå Älvd. krga Våmh. (Bon.) lre"gu 
vMor. legfe öMor. ki"gu öVe. Soll. le"ga Ors. 
li"ga Ore li"gu Rättv. lö`gu Leks. Al Flo. Mal. 
lE`ga Bju. lå`gu Dju. Ga. ÖVd. lì gu Jä. 1. 'för-
hållandet att ngn ligger, liggande / lying-down' 
(SAOB lega' I 1) Flo. Mal. ä vatt i'vvo lå`gu 
firr misnattn Mal. `vi kommo inte i säng före 
midnatt'. Syn.: liggande. 2. 'tillfällig ligg-
plats, tillfällig bädd / temporary bed' (SAOB 
lega' II 1) Älvd. Rättv. ÖVd. eä fr up i Zregegn 
Älvd. 'det är (finns) bland sängkläderna'; pa'ss-
ligu Rättv. <ställe, där man under jakt ligger och 
passar villebråd'. 8. 'intryckning, märke (t. ex. 
i gräs el. snö) där människa el. större djur legat / 
mark, indentation (e.g. in grass or snow) in-
clicating that person or animal had slept there' 
(SAOB lega' II 2) allm. jå'n er e li"gu ätt 
rå"väm Rättv. 'här är det ett liggmärke efter 
räv(en)'; s'rrlögu Al 'plats, där orrar legat'. 
Syn.: bada" f.; bale; bussa, bet. 2. 4. 'ställe, 
där säden lagt sig; liggsäd /place where grain had 
been flattened; flattened grain' Soll. Leks. Bju. 
Jä. Syn.: lägd, bet. 2; lägg, bet. 3. 5. (senare 
ssgsled:) 'på marken liggande trädstam / trea-
trunk lying on ground' Våmh. Ors. Oro Ga.; se 
neder-. — Ssgr: lösgbannd n. Leks. 'kärve av 
liggsäd / sheaf of flattened grain'; lå'gräg m. 
Leks. 'liggande (av regnet nedslagen) råg / rye 
(flattened by ram)'. 

lägd f.Ia lrågd Älvd. Ireggd Våmh. vMor. läg(g)d 
öMor. Ors. Rättv. Li. leggd vVe. lräggd Soll. 
läjd ,--dejd Mal. 1. 'lågt liggande mark, däld, 1 

sänka i terrängen / low-lying ground, dell' 
(SAOB; D. 0. Zetterholm i Fornvårdaren VI 
222 ff.) Öd. ea i grOsut uppte Irå'gdn Älvd. 'det 
är gott om gräs uppåt dälden'. Jfr bak-. Syn.: 
lågd. 2. 'ställe, där gräs el. säd ligger om-
kull; liggsäd / place where grass or grain had 
been flattened; flattened grain' (jfr SAOB 
lägdesäd) Våmh. Mor. Ve. Soll. Ors. Rättv. 
Jä. Mal. Li. ä va tt lä'ggd Li. 'det blev liggsäd'. 
Jfr lägdoss; doss-. Syn.: se liggskrov m. fl. 

lägd-jord f.Ia lä`ggdjök Li. (jfr lägd f.) 'lågländ 
mark (med fuktig jord, där säden blev frod-
vuxen och gärna lade sig vid regn) / low-
lying ground'. 

läg-doss n.II Ireguclfisss Älvd. (jfr läga f. V) 
'värdelös liggsäd / worthless flattened graM'. 
Jfr lägd, bet. 2. Syn.: dosslägd. 

läger n.Id Vå'gäa,,, /e'ggää  Mal. lleger ÖVd. 1. 
'livmoder hos djur / womb of animal' (ÖDB I 
279; jfr Bl. leg n., bet. 3); ka`Mrågäet  Mal. 'liv-
moder hos ko'. Jfr fål-, kalv-, killing-hus; 
moder; killing-, lammung-. 2. (senare ssgs-
led:) 'hinder av dåligt väder / hindrance due to 
bad weather' Äpp.; se bör-. 

lägg m.Ib legg Älvd. Våmh. vMor. legg öMor. 
vVe. Ors. kägg Soll. lägg Oro NeSi. Vd. 1. 
'benpipa; viss del av ben el. arm / shaft of bone; 
certain part of leg or arm' (SAOB läge 1) allm. 
an  a`dd nå leggär dä`nan så vVe. 'han hade så 
grova armar och ben, den där (mannen)'; dra-ä' 
de leggär vVe. 'drag åt dig benen!'; a'rrmlägg 
Al <arm från axel till armbåge'; bei`jnlägg Tra. 
'från köttet skild benpipa av slaktdjur'. Jfr 
fot, bet. 9; skånk, bet. 1; björn-, fot-, is-, 
lår-. 2. '(avkvistad) trädstam; (avkvistad) 
tjockände av trädgren / (twig-free) tree trunk 
or branch' (Liv. Älvd. 62; ÖDB I 194; Aasen 
legg 4) allm. ä e i'vvan a`nn äll leiggan kvär utå 
ri`sa Li. 'det är ingenting annat än de barrlösa 
grenarna och grövre kvistarna kvar av riset'; 
grå"rajsle'gg Ors. 'grov grangren (utan ris)'; 
grä'nlägg Leks. 'tjockände av grangren el. gran-
kvist'; rt'slägg Dju. 'grövre gren utan ris'. Jfr 
björk-. 3. <rak, jämn del av redskap / straight, 
even part of tool' (ÖDB I 66, 222, 272, 485; 
jfr Fr. leggr 5-6) allm. i`k(k)slägg Rättv. 
y`kkslägg Leks. 'yxans parti mellan skafthål och 
egg'; späsjkkägg Soll. 'lagom grovt parti av 
järnten, lämpligt att smida spik av'; så'mlägg Li. 
<rak del av hästskosöm utom huvudet'. 4. `lat 
man / lazy man' Leks. je'rk ä fsll en lä'gg hä lell 
'Erik är väl en latoxe (det)'. Jfr död-. 
ägg n.I13..., c ägg nvMor. lägg öMor. Jä. Mal. 

lädrel 	 146 2 	 lägg 
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låg (best. /4'j8) Rättv. 1. 'liggande ställning, 
horisontalläge / lying-down position' Mor. Mal. 
an tög on upå lä'gg öMor. 'han lade henne ned 
på golvet'; an a fti`nnji, o på lä'gg Mal. 'han har 
fått henne att lägga upp sig för samlag'. Jfr 
ligg n., bet. 2. 2. `jämn undersida på knutsten 
el. väggstock / even underside of corner-stone 
or wall-log' Mor. Jä. Mal. ed e bd kä'gg å by'gg å 
i"sum ka`bbam vMor. 'den här stocken har jämn 
under- och översida'; an a brå' bd lä'gg å by'gg 
Jä. 'den (o: grundstenen) har slät under- och 
översida'; få lä'gg på an Mal. 'avverka den 
(o: stocken), så att den ligger stadigt'. Jfr bygg 
n., bet. 1. Syn.: ligg, bet. 1. 3. <ställe, där 
säden ligger; liggsäd / flattened graM' Rättv. vi 
skum fk't å stjär-o'pp leilja <vi skola ut och skära 
liggsäden'. Syn.: se 1 i g g-s k r o v, -säd m. fl. 

lägga sv.v.2. ke`gga Älvd. Våmh. vMor. öVe. 
lä'gga öMor. vVe. Leks. Ål ägg(a) Soll. leddja 
Ors. läddja Ore lå"gå -lå"ga vRättv. ltegga 
Rättv. (Bi.) Bju.-Jä. läddja Äpp. Mal. ÖVd.; 
böjn., se LD II 235. 1. 'placera i liggande 
ställning / lay down' (jfr SAOB I la) allm. en 
werr kesgg an Älvd. `vi ha ingenstans (eg. 
värj o) att lägga honom'; dåm la`jd dåm på jett 
lå`vvgsåt vVe. `de lade dem (o: kropparna) på 
en långbänk'; (dat. i uttr. lägga öronen, om 
hund el. häst:) lä`ddj(i) 6`rom Mal. lägg ifirsm 
Li. 'lägga öronen bakåt (och grina av oro el. 
ilska)'. 2. 'placera (oavsett ställning el. läge) / 
place' (jfr SAOB I 1 b; ÖDB I 434, 469, 473, 
507, 510, 520) allm. lä'ddje (2 pers. pl.) rö`dur 
då' Oro 'läggen gärdslet (eg. rödorna) där!'; var 
ska jä lå"gå di vRättv. 'var skall jag lägga det?'; 
lägg i bei's Leks. 'lägga (hö) i båsen (åt korna)'; 
lägg h,ä'nndan i ks'ss Flo. 'lägga händerna i 
kors'. Jfr flis-, skär-, sten-, strö-, teln-. 3. 
'lägga, sätta ut (om fiskredskap) / put out (of 
fishing equipment)' (SAOB I ib X a'; ÖDB 179, 
97, 101, 118) allm. lägg nö't öMor. leirgg nå'tiSoll. 
leddj nö'ti Ors. lägg nå'ta Li. 'lägga ut nät(en)'; 
L'ä'gg ri"sjor vSoll. 'lägga ut ryssjor'. Syn.: 
kasta, bet. 3; sätta. 4. 'föda (om tacka, get 
el. sugga) / give birth (of ewe, goat or sow)' 
(SAOB I 9 b) OvSi. ta`kk4 a kakkt tik's sm4`a 
frna 114'mmba, Våmh. 'tackan har fått två små, 
fina lamm'; djå'ti a la'kkt i nå't vVe. 'geten har 
fått killingar i natt'; o ad la'kkt Ors. 'hon 
(o: suggan) hade grisat'; ni'laggd Ors. 'nyfödd' 
(t. ex. om  killing). Jfr killa, bet. 1. 5. 'erlägga, 
betala / pay' (SAOB I 10) Älvd. Mal. Li. 
å-v,t ka'kkt edå'r olde'r Älvd. 'han har aldrig 
betalat det där'; kar my'ttjy lä'gg du am lerä fö  

didä' Mal. 'hur mycket betalar du årligen för 
det där?'; an ds`ggd int te lä'gg skasttr, Li. 'han 
förmådde inte betala skatten'. 6. 'iordningställa, 
göra (om byggnadsdetaljer) / prepare, make 
(about details of building)' (SAOB I 12 b) allm. 
kesgg jet gö'v vMor. 'lägga in ett golv' (jfr ÖDB 
III 127 f.). 7. 'anlägga (om humlegård) / lay 
out (about hop-garden)' (SAOB I 12 c) Soll. 
Leks. (Silj.); kägg zimmbäkgård Soll. lägg en 
timmekgäk Leks. (Silj.) 'anlägga en humlegård'. 
8. <gestalta, utforma / form, make' (SAOB 13; 
ÖDB I 434 f.) Mor. Ga. dem kasggd ka'ssää 
nvMor. <de gjorde ett lass (av sädesbanden)'; 
lägg lö' Ga. 'lägga (in sädesbanden i form av) 
lod i ladan' (ÖDB I 434). Jfr golv, bet. 3; 
lägga till, bet. 3. 9. `trava (om ved) / pile up 
(about wood)' (jfr SAOB I 13; ÖDB I 495 f.) 
Dju. lägg vö'dta, 'lägga upp ved i ordnade tra-
var'; ha i vg'dtt ö`lakkt 'ha ni (eg. haven I) ej 
lagt upp veden i travar ännu?'. Jfr lägga upp, 
bet. 1. 10. 'fastställa, avtala (om viss uppgift 
el. prestation) / agree on, settle (about certain 
task)' (SAOB I 16; ÖDB I 169) svÄlvd. Mal. 
ÖVd. lä`ddji gästta Mal. 'komma överens om 
fördelningen av vallningsarbetet'; dam lä två' 
na't på diein Mal. 'man avtalade om 'att vall-
ningen skulle omfatta två nöt per dag'. Jfr 
plikt-. 11. låta övergå till exv. betesmark (om 
odlad jord) / allow to go over to e.g. grazing 
(about cultivated ground)' (SAOB I 21k) Rättv. 
däm a la'kkt ona ut å llYtä `de ha låtit den 
(o: hävdan) gå över till betesmark'. 12. 'be-
täckas av bestående is (om sjö el. vattendrag); 
bli liggande kvar (om snö) / be covered with ice 
(of lake är watercourse); remain (about snow)' 
(jfr SAOB III 5) Oro Leks. Bju. (fra a la'kkt nn 
Oro 'Oreälven har frusit till nu'; snjö'n hal å 
lä'gg nu svLeks. 'snön blir liggande kvar på 
marken nu utan att smälta'. Jfr lägga refl., bet. 
3. 13. (i förb. lägga i väg; SAOB III 7b:) 
allm. kegg i wå'g Älvd. lägg i vä'g Leks. Nås 
Äpp. 'skynda bort / hurry away'. 14. 'ställa 
in lie på orvet med lämplig lutning mot 
marken / adjust scythe blade at a suitable angle 
to ground' (jfr SAOB I b C; ÖDB I 229) NeSi. 
Vd. Jfr jord-. Syn.: se bryta, bet. 8b. 15. 
(i förb. lägga i blöt:) allm., se blöt oböjl. sbst. 
(jfr om skoläder etc. ÖDB II 277, III 503, 507). 
- Refl.: 1. 'placera sig i liggande ställning 
lie down' allm. lägg se Oro (om björn:) `gå i ide'; 
sel'a a la'kkt sä Mal. 'säden har lagt sig (vid 
regn)'. 2. 'placera sin kroppstyngd (på) / lean 
on with one's whole body' allm. du ska lägg dä 
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på .2legu så o tä' nå Rättv. `du skall använda 
hela din kroppstyngd på slagan, så den tar 
något'. 3. 'betäckas av is / be covered with 
ice' (om sjö el. vattendrag; jfr lägga, bet. 12) 
Våmh. Soll. n olld-4 l'e'gg si Våmh. `den 
(a: sjön) håller på att fullständigt betäckas av 
is'. 4. (i förb. lägga sig fram:) lägg-8ä-fra'mm 
Dju. 'hålla sig framme; ivrigt sträva för ngt / 
be very forward; strive eagerly'. 5. (i förb. 
lägga sig för:) an 	öMor. an  lajd-se- 
fö'r vVe. 'han (o: kalven) lade sig och ville ej 
gå längre / the calf lay down and would go no 
further'. 6. (i förb. lägga sig i:) 'blanda sig i/ 
interfere'; du f4-vt 	edä,' öft' Älvd. `du 
får inte blanda dig i det där du'. 7. (i förb. 
lägga sig mellan:) 'blanda sig i / interfere'; 
hädä beh,b`v int du låg dä mi'lla ti ngt' Äpp. `det 
där behöver du inte blanda dig i alls'. 8. (i förb. 
lägga sig ned:) 	 Soll. 'intaga lig- 
gande ställning / lie down'. 9; (i förb. lägga 
sig till:) lägg-8ä-tå' Leks. läddji-sä-g' Mal. 
'lägga sig och förbliva liggande / lie down and 
remain there'. 10. (i förb. lägga sig uti:) 
lägg-se-tf' Nås ÖVd. lägg-så-tf' Jä. 'blanda sig il 
interfere' (styr ack.). 11. (i förb. lägga sig å;) 
`vålla besvär / causa bother'; ft'r kann an Iregg-
si-X dem 85' nvMor. 'hur kan han (förmå sig att) 
bereda dem så mycket besvär?'. - Pass.: 1. 
(utan följande adv.:) e ka`ggdes 	Älvd. 
'det (o: svullnaden) lade sig till slut'; die Ireggas 
in 4 ö'gq Älvd. <de (a: de lösa ögonfranshåren) 
lägga sig mot ögonen'; vetjå' va pa`pperä lä'cicts 
Leks. <(inte) vet jag, var papperet lades'; milla 
sts`kka lä`tis ä Mir 8e1 Flo. <mellan väggstockarna 
lades (det) mossa'. 2. (i förb. läggas bort:) 
e leddj-bsIrrt öOrs. 'det lägges bort'. 3. (i förb. 
läggas för:) Iregga8-15'r Älvd. <envist bliva kvar 
där man är' (t. ex. till sängs el. i en gård). 
4. (i förb. läggas i:) e Imennd wa ke'lldur so 
öfe Iragdes-l' Älvd. 'det hände, att det var källor, 
som de (betande kreaturen) kommo ned i'; 4 a 
kaggdas-V Våmh. 'hon (a: kon) har gått ned sig i 
dyn i myren'. 5. (i förb. läggas kvar:) 49?, 
kaggdes-kwerre Älvd. 'han blev liggande sjuk'. 
6. (i förb. läggas till:) e met fik .2la'jkt Ireggas-
Wir Älvd. 'sådant (a: arbete) måtte det väl bli 
mer och mer av'; ä läggs-tå' Leks. (h)ä läggs-tö' 
Jä. 'det händer, det råkar inträffa dylikt'; ä läggs 
då tö' jä'mmt Tra. 'det inträffar då motgångar 
ständigt och jämt'. 7. (i förb. läggas vid:) 
so-v, får int lreggas-wi' jå'r Älvd. 'så att den 
(kringstrykande hunden) inte blir stannande 
här'. 8. (i förb. läggas å;) 5 80 'eggs-4' 50 Älvd. 

'det (o: dammet), som lägger sig så (på möb-
lerna)'; dier ad kagdas-4' essst4 fö mi"tjiö Älvd. 
`de hade lagt an på hästar (eg. hästarna) för 
mycket'; dient wik bara keggas-4' ga'mmgoss4 
Våmh. `de vilja bara bråka med de gamla ung-
karlarna'. 9. (i förb. läggas återför:) ä läggs 
att/' Mal. <det packas ihop (om snö framför 
släde etc.)'.- Särsk. förb. (an:) kägg-a,'nncl 
Soll. 'vinnlägga sig om' (styr ack.); ve a lakkt-
a'nn på ä Li. `vi ha yrkat på el. krävt det'; 
(av:) 1. je välr lrägg-il ä att Li. 'jag måste lägga 
det åt sidan igen'; ä å mi`ttji no ssm å 88 väl. 
Xlaggd ss Li. 'det är mycket nu, som är så totalt 
bortlagt så'. 2. Irä"gg-eiv e"mät Soll. 'hastigt be-
giva sig i väg hem'. 3, ve lä' äjn Irme Li. <vi 
lade ifrån oss en kvast'; (bort:) Irti`gg-bårt vSoll. 
'lägga bort' (t. ex. ett bruk); bv'ttlaggd Mal. 'ej 
bruklig'; (bortur:) lägg-bsttY ( -bytty') hä'vran 
Jä. 'taga upp och binda kärvar av havren'; 
(efter:) 1. så kaggd dem e'ttä je'nn gå'vvg 
nvMor. 'sedan fyllde man på ved en gång'. 
2. i a lakkt-ä`tt ä nö'astäss Mal. 'jag har förlagt 
det någonstans'; (fram:) Iregg-fr4'mm a mi tkndei 
gryten Våmh. (Bon.) 'maka fram bränder under 
grytan åt mig!' (ÖDB III 291, 297); (frami;) 
lregg-frami' brg`nndg Våmh. (Bon.) 'maka fram 
bränderna!'; (från:) an Irajd-/r4' se ku`ppan öVe. 
'han lade påsen ifrån sig'; (för:) lägg-fö'r Nås 
'lägga för (ngn mat)'; I'ä'gg-/ri si Soll. 'taga illa 
vid sig'; (i:) 1. Iregg-f' a`urwedeskakuir Älvd. 
'lägga i riklig matsäck med tanke på ev. oväder'; 

Irå`sarus Älvd. 'lägga (pengar) i fattig-
bössan (eg. Lasarus)'; lrä"gg-i tu`nno Soll. <fylla 
tunnan med vatten'. 2. keg-f' o bi`nncla Älvd. 
'lägga gärdsle mellan störparen och binda ihop 
dessa med vidjor'. 3. keg-f' Våmh. 'lägga mera 
ved i brasan' (ÖDB III 291); keg-i brä",94 Våmh. 
'göra upp brasan'; Zregg-f' te4kall sÄlvd. lrä'gg-i 
tjö"rkallv, Soll. 'lägga in ved i tjärdalen' (ÖDB 
I 507); (ihop:) 1. k eg-Ke8p kka`uta Älvd. 'lägga 
tillsamman kläderna' (t. ex. efter tvätt); ihö'p-
laggd Mal. 'hoplagd'. 2. däm lad-iö'p mjö'tji å 
djö`rd tjö'rrtjävåsstv öMor. `de sköto tillsammans 
mjölk och tillverkade ky rkost'. 8. a. Iregg-y523 
kwe'nni Våmh. 'lägga tillbaka löparen, sedan 
kvarnstenarna hackats'. b. 'egg-ihö'p kwe'nn 
öVe. 'minska avståndet mellan kvarnstenarna' 
(jfr ÖDB I 475 f.). Jfr tynga, bet. 1. 4. läg-
ehö'p ö'lrär Rättv. (Bo.) 'lägga ihop bokstäverna 
till ord'; (in:) 1. Iregg-i'nn Älvd. 'placera inuti 
ngt'; ska vi läg-i'nn ny må'r trö Leks. 'skola vi 
lägga in mera ved i elden tro?'; dsm skull läddji-
i'nn an Mal. `de skulle lägga in den (o: kvarn- 
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stenen i kvarnen)'. 2. i a lra"kkt-inn up"å an 
Soll. 'jag har lagsökt honom'. 3. ä lägg-i'nn-sä 
du`kktit Ga. 'det (a: inslaget) täckes väl av 
varpen i väven'; (inunder:) lägg-ino`nnd grrta 
Li. <lägga ved på elden under grytan'; (mellan:) 
a du 'akt-trai'll4 dä"rifrrt Älvd. 'har du lagt (ngt) 
mellan dörren (och tröskeln, så att dörren ej 
faller igen)?'; lägg-mi'lla Mock. 'lägga (tygtrasor) 
mellan (hästskon och hoven)'; (ned:) 1. I'egg-ni' 
sig Älvd. (om säd:) 'lägga sig'; 	rö'clur då' 
Ore 'lägg ned gärdslet där!'; nö'Iraggd Mal. 'ned-
lagd' (jfr ÖDB III 120). 2. leddj-ni'd stå'n Ors. 
I'egg-ni'd kwe'nn öVe. 	 kvä'nna Mal. 
'lägga den på kant ställda kvarnstenen på dess 
plats över seglet, sedan den hackats' (ÖDB I 
475); (n e d å t: ) 1. an kaggd-nid".i'd 4n, Våmh. 
(Bon.) 'han fällde omkull honom' (t. ex. vid 
brottning). 2. legg-nidå,' ljå'n vVe. 'låta lien 
följa tätt efter marken'; (om:) 1. (med real 
bet.:) kregg-u'mm stren4 Våmh. <taga upp (kvarn-) 
stenarna för hackning'; legg-u'mm sko'nnär vVe. 
'sätta nya söm i (häst)skor och hyfsa hovarna'; 
s'mmlaggd Mal. 'upptagen, men ånyo lagd på 
sin plats'. 2. Zreg-u'mm svMor. Soll. läg-u'mm 
öMor. läg-o'mm Leks. 'omnämna' allm. i a int 

å'rt nån Ira"kkt-umm ä nå Soll. 'jag har 
aldrig hört ngn nämna ngt därom'; lägg sn int 
o'mm, ny-fl ska fet ny häll svLeks. 'talar han inte 
om, när han skall ut (ngt) heller?'; (på:) 1. (eg.:) 
läg-på' vå'van Rättv. 'rulla det varpade garnet 
på vävstolens storbom, bomma väven'; lägg-på' 
ll'ne Leks. (Silj.) 'vira linet omkring linfästet'; 
je ska lägg-på' et dy'vvlass Äpp. lag skall lasta 
på ett lass gödsel'; (p. pret.:) ä va våg'. på'lakkt 
Flo. `det (o: taket) var noga pålagt'. 2. lägg-på' 
nå'Ire Leks. (Silj.) 'träda (el. linda) upp tråd (el. 
garn) på (nät)nålen' (jfr ÖDB I 107). 3. läg-på' 
i`k(k)sä Rättv. 'ståla om yxan'; lägg-på' bi'lln,, 
Bju. 'svetsa fast nytt järn till egg på en sliten 
plogbill'; dem lå` -på' stå' k a ä' jn si'sn Li. `de 
lade på stål på ena sidan (av yxan)' (ÖDB I 377; 
II 56, 78, 80). 4. lägg-på' Dju. Mal. 'låta leva, 
föda upp (om husdjursunge; ÖDB I 318). Syn.: 
hava till, bet. 2; lägga å, bet. 4; sätta å; 
(stad:) lägg-stå' sä Leks. 'lägga sig ned, ut-
sträckt i full längd'; (till:) 1. `ge ett bidrag' 
allm. du ål legg-ti'l lite dfc' ö'g Älvd. `du bör bi-
draga litet, du också'. 2. lägg-tå' Jä. 'föra 
slaget med lien fullt ut'; je lesst lä'gg-tö' ss 
mi`ttji je hs`rrk Li. lag hade lust att slå till så 
mycket jag orkade'. 3. <lägga i ordning, lägga 
upp på visst sätt' Jä. Äpp. Mal. ÖVd. lägg-tå' 
pi lö'da Jä. lägg-tå' lä' a Äpp. <lägga upp säden i  

ladans förvaringsutrymme' (jfr ÖDB I 433 f.); 
lägg-tå' vö'n Äpp. 'trava veden'; lägg-tå' hei'vvlra 
Äpp. <lägga höhävlarna i ordning på marken' 
(se ÖDB I 237); ffi'laggd Mal. 'lagd i ordning'; 
lägg-tö' nå'ran da-i bletstån Tra. 'lägg fram 
något (underlag) (där) i landningsplatsen för 
båten'. 4. ho lägg-tå' ms'nn ss kra' Mut 88 Äpp. 
`hon gör sig så söt i munnen så'; (undan:) 
o'nnalaggd Mal. 'undanlagd, gömd'; (under:) 
1. (eg.:) Iregg-u`nnde brå'.2keti'lr, a mig Älvd. 'lägg 
(bränsle) under blötfoderskitteln åt mig!'; läg-
u`nndär Ore 'lägga under vid en husknut (då 
man dragit, dvs, avverkat väggstocken)'. 2. 
Zreg-a`nnder Älvd. lägg-u`nndär vVe. ledj-u`nndsr 
vOrs. läg-u`n(n)dsr Rättv. lägg-u`nnds Leks. 
lägg-u`nnclä Jä. läcldje-o'nnd Li. 'lösa upp och 
breda ut sädeskärvarna på loggolvet för trösk-
ning' (ÖDB I 448). Syn.: lägga uppunder. 
3. wur få-nt legg-usnndär må'r nfh vVe. `vi få inte 
slå mera gräs (till torkning) nu'. 4. a du lakt-
u`nndi fö grö'tana nä Mal. <har du ätit torr-
skaffning nu, så att du är beredd att äta, gröt?'; 
(upp:) 1. Ireg-u'pp wi'dn vVe. läg-s'pp vE'n Äpp. 
'trava veden'. Jfr lägga, bet. 9. 2. (om den 
första planläggningen el. det första utkastet till 
ett arbete el. en verksamhet:) i a kakt-u'pp 
tju"gu me'llur upå wg're tå' vMor. 'jag har börjat 
stickningen med tjugo maskor på varje sticka'; 
lregg-u'pp nå'tä nvMor. 'göra en rad maskor, lika 
lång som nätdukens avsedda längd' (ÖDB I 
107); leg-u'pp å'kärv, vVe. 'plöja de första fårorna 
på åkern'; Cegg-upp vö'vän Soll. 'börja en väv 
gm att varpa första varvet till en bestämd väv-
längd'; leg-u'pp sne'ddi Ors. 'börja bygga en 
gärdsgård gm att lägga en första gärdselstång 
med viss lutning mellan ett visst antal störpar'; 
lä`ddje-spp a`nnclörja Li. 'åka upp ett permanent 
skidspår'. 3. Iregg-u'pp Våmh. (Bon.) 'spärra ut 
benen' (om kvinna vid könsumgänge); (uppi:) 
Zrägg-u"pi rö`dor Soll. 	rri`o Äpp. 'lägga 
gärdslet mellan störparen'; lägg-pr Jä. Maj. 
'lägga ved på elden'; (uppunder:) lägg-pu'nnd 
Ga. läg-pu`nndär Mock. 'breda ut en uppsättning 
upplösta sädeskärvar på loggolvet till tröskning' 
(ÖDB I 448). Syn.: lägga under, bet. 2; 
(uppå:) ur må`vvgär a Cif: Zrakt-u"på Soll. 'hur 
många (flöten) har du lagt på revställningen 
(till noten)'; (ur:) lä`gg-itr Flo. 'taga upp säd 
efter den som skär'; (ut:) 1. (eg.:) allm. i a 
ka,kt-a'ut a rä"vim Våmh. lag har lagt ut (för- 
giftat bete) för räven'; 	nå't Mal. 'lägga 
ut nät för fiskfångst'. 2. <betala' allm. an  lä'-fht 
plrekktä Tra. 'han betalade böterna'. 3. legg-å'jt 
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je så'g vVe. 'skränka en såg'. 4. Irtegg-åut &hr, 
Soll. <(vid båtbygge) utvidga båten på mitten' 
(ÖDB II 197); bra`ddär sku vd låsgomt fitlag(g)d8 
Rättv. <relingarna (på ekan) skola vara lagom 
utsvängda åt sidorna'. 5. (om sätt att tala:) 
an e du`kktin tå lägg-ö'jt ä öMor. <han är duktig 
att breda på'; an lä'-ut lllke tejer Tra. 'han svor 
sådana fula eder'; (utefter:) dem lä-utlett brå` e 
da å böka Li. <de lade ett brödstycke vid varje 
persons plats vid bordet'; (uti:) 1. 'göra i 
ordning matsäck' Jä. Mal. öVd. 2. lägg-ti' 
få'lrä Ga. 'lägga skäl (vid varpning)'; (utä:) 
kägg-ustå fi'sskär Soll. 'lägga fiskarna på glöden' 
(43DB III 494); kägg-u"tå få'llä Son. <lägga 
svedjefallet för fäfot'; ö'jtålaggd öMor. 'tillgäng-
liggjord för betande kreatur' (om förut inhägnad 
mark); (vi d: ) legg-wi' -se vVe. 'bry sig om'; lägg-vi' 
se Jä. Mal. <lägga på minnet; taga illa vid sig, bli 
bedrövad'. Syn.: lägga å, bet. 5; (å:) 1. (eg.:) 
lreg-4' Ökkse Våmh. 'ståla yxan'; Lägg-å' stjErä 
nvMor. <reparera skäret (på en plog)'; kiegg-å 
brösjnatikkor Soll. 'förse brynstickor med be-
läggning' (CoDB I 228); lecldj-« krötjen öOrs. 
'lägga på kroken'. 2. (i förb. lägga å sig, om 
fetma:) lregg-«-si tjg'ötäcl Våmh. (Bon.) kti"gg-å-si 
u'll,cl Soll. 'fetma'. 3. kegg-4' Älvd. 'lägga fram 
säd till tröskning'. 4. 'låta leva, föda upp' (om 
husdjursunge) allm. om  ä e kfacakv sku vi låg-
c' -n Rättv. 'om det är en kokalv, skola vi låta 
den leva'. Syn.: lägga på, bet. 4. 5. (i förb. 
lägga å sig, om minne och sinnelag:) Våmh. 
Mor, an ska-ni Iregg-it' si 86 nvMor. 'man bör inte 
taga så illa vid sig'; int a Irakt-ei mi g'6 vMor. 
'inte har jag lagt det på minnet'. Syn.: lägga 
vid; (åt:) 1. an Iregg-å si 16-ur vMor. 'den 
(a: hästen) lägger öronen bakåt'. 2. lägg-å' 
Leks. 'trycka el. tynga på'; lägg-å't kvä'ra Ga. 
'sänka löparen, så att kvarnen blir tyngre och 
mal finare'. 3. 4 lreg-ä' mi'er eld e6 l'r Älvd. `hon 
(a: en skvallerkäring) lägger till mera än det 
är'. 4. <lägga på' Älvd. Soll. kergg-å grelt Soll. 
'lägga på gröt'. 5. lreg-å9 Älvd. 'hålla emot 
färskosten med en visp, då vasslan silades 
ifrån'. 6. lräsgg-å lrjötstijdo Soll. 'visa sig från 
sin sämre sida' (i fråga om arbete m. m.). 7. 
dåm legg-å' -se å jöt vVe. 'de (o: korna) äta 
ivrigt'; (äter:) 1. lregg-a'tt da'jtje6 Älvd. 'fylla 
igen diket'. 2. kegg-a,'tt trennktn Älvd. <lägga nät 
tvärs över hela tjärnen'. 3. Iregg-a'it Älvd. ke`gg-
aitt vMor. Zreddje-a' tt Ore lägg-å't Äpp. Mal. 
'låta växa igen; beså med gräsfrö' (om odlad 
jord) allm. i skum lregg-aitt isan 	vMor. <vi 
skola lägga igen den här åkern'; ätlaggd Äpp. 

a'ttlaggd Mal. 'lagd i vall'; (åt erät) 'ägg-a"ta 
Soll. 'överdriva, skarva'. 

lägg-dags adv. ke'ggdakks Älvd. Våmh. lieggdakks 
öMor. Ors. Mal. lteggdågs Ore 'tid att gå och lägga 
sig / time to go to bed' (SAOB). Syn.: ligg-, 
sov-, säng-dags. 

lägg-kvällen m. Ta best. leddjkwelldr, nOrs. lägg-
kwälldr, Ore 'den tid på dygnet, vid vilken man 
bör gå till sängs / bedtime'. 

lägg-mila f.IVa lleggmilra Dju. Jä. 'kolmila, vari 
veden placerats horisontalt / charring-stack, in 
which the wood was placed horizontally' (jfr 
ODB I 519). Syn.: liggmila. 

läggning f.Ib lå"gnin Rättv. 'skogsområde, in-
delat i flera skilda skiften / forest area with 
several different partitions'; vi 8kunom kön- e par 
mi'lrår på he'rn(rn,)der lergnivsn Rättv. (Bo.) 'vi 
skola kola ett par milor på det närmast gården 
belägna skogsområdet'; däm-da stjetär ligg på 
öss(s)tar lå"gninjun sRättv. 'de där skiftena ligga 
på den östra delen av skogsområdet'. 

lägg-nät n. II —I a Iresggn4 Älvd. leggnät 
nål Ve. Ve. lteggnöt Äpp. lteggnåt —lä`ddjenåt Tra. 
<nät, som utsattes i sjö el. vattendrag för att 
senare vittjas / net put out in lake or water-
course, to be emptied later' (SAOB; Liv. Älvd. 
63; Älvd. arb. 33; 03DB I 117). Syn.: lagn-, 
lång-, sätt-nät. 

lägg-rynka f.IVa lä`ggrinntja Dju. <pressat, 
liggande veck (på blus, kjol etc.) / pressed fold 
(of blouse, skirt etc.)' (se ill.; mots.: stårynka). 

lägg-tång f.Ib, se länktång. 
lägja f.IVa Meja Li. 'spång, bestående av grov 
stör el. halvkluven stock / footbridge consisting 
of thick pole or split log'. Syn.: se gångspång. 

lägna f.IVa kevvna Äpp. 'räcka av utlagda nät / 
series of nets put out in water' (jfr Vll lägne). 
Syn.: se lagni; länga, bet. 2; räcka', bet. 1, 
m. fl. 

lägna sv.v.1., se län gn a. 
lägra sv.v.l. (endast refl.:) kiege sig Älvd. 'an-
ordna sig för nattvila i det fria / camp for the 
night' (SAOB I 3). 

läg-säd f. Ta läsgsåd Leks. 'liggsäd / growing grain 
which had been flattened'. Jfr låga f. Syn.: 
ligg-skrov, -säd. 

läka sv.v.3. —1. kåtj- vMor. lee tja öMor. Leks. 
kee tja Soll. lee tja Rättv. Bju. Dju. Flo. Nås; pass. 
keetjas (sup. keektas •••••kä'tjas) Soll. låstjäs Jä. 
lå'tjis (sup. läkkts) Mal. 1. 'kurera, bota / cure' 
(SAOB läkan 1) allm. an  kä'tjät seerä å mi Soll. 
<han kurerade mitt sår'. 2. 'helas, bliva bra / 
hear (SAOB läkan 2) allm. mä knfiska leetjä ti 
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hu'vvuna på-rob Dju. `medan bölderna i huvudet 
på honom bliva bra'. Syn.: b attn a. —P. pret.: 
drö'glåkt Ors. sverrldtja Rättv. 'svårläkt' (om 
sår). — Pass.: ar e ktisktas 	Älvd. 'har det 
läkts ännu?'; låtjtis-a'tt Jä. 'läkas'. — Särsk. 
förb. (igen:) sierälåtj-jä'n bra' Dju. 'såret läkes 
bra'. Syn.: se battna; gro ihop, bet. 1, m. fl.; 
(åter:) 1. kätf-a'tt så'ri vMor. <få sår att läkas'. 
2. sierei 	t å'tläkkt änn Äpp. `såret är ej ihop- 
läkt ännu'. Syn.: se läka igen. 

läk-blad n. II V å'tjbZraö nÄlvd. ltd`tfebkaa 
vÄlvd. knibkad vMor. Soll. 	öMor. 
ldstjbläcl Ors. lå`kbka, Ore Al Dju. låslcb4ad Leks. 
'groblad, Plantago major' (SAOB 2a). Syn.: se 
dockblad; läkskrock m. fl. 

läk-blomma m.IIIa kertfebkjeimm svÄlvd. =föreg. 
läk-hull n.Ia kEtjulld Älvd. kå'kulld Våmh. 
ld'kulld öMor. Ors. 	Ore la`lchull Rättv. 
(Bo.) lietjhull Flo. let`tjelbsll Li. 'läkkött / flesh 
that heals readily' (SAOB); svår(r)t lä`lchull 
Rättv. (Bo.) 'dåligt läkkött'. Syn.: hull, bet. 2; 
läkkött. 

läk-kåda f.IVa kå'tflewåå Älvd. Itå'tflov&l Soll. 
lEtflewdcla Ors. 'genomskinlig, rinnande kåda, 
anv. som sårsalva / transparent, running resin 
used as ointment for wounds'. Jfr lä c kk å da. 

läk-kött n.Ia Iterktiglit Våmh. lå`ktjött Bju. Nås 
Mal. =läkhull (SAOB 1). 

läk-mjöl n. II Zrätjmjök Soll. 'trämjöl, åstadkom-
met av vissa larver och anv. som barnpuder / 
wood powder produeed by certain grubs, used 
as talcum powder for children'. Syn.: fosk-, 
lågmask-, mask-, trä-mjöl. 

läk-skrock m. I b kit'tjskrokk Älvd. 1. (vanl. pl.) = 
läkblad. Jfr skrock, bet. 2. 2. lav, anv. som 
läkemedel på sår / kind of lichen used on 
wounds'. Jfr skrock, bet. 3; skrockmossa. 

m. Ja kernm Våmh. tremm vMor. iämm öMor. 
Nås-Tra. lemm Ors. 1. 'stor, tung lucka / large, 
heavy hateh' (SAOB 1) Mal. 2. 'gillrad flake 
el. fall-lucka / trap-door' (SAOB 2; C/DB I 24, 
27, 34) Vd. Jfr björn-. 3. 'byxlucka framtill 
på byxor (håsor) / flap in front of breeches' 
(jfr 0313B IV 377) öMor. Syn.: se bracklock, 
lucka, bet. 4 a, m. fl. 4. 'planka el. stör, 
medelst vilken dörr stängdes på så sätt, att 
stören el. plankan stöttades upp mot el. lades 
tvärs för dörren / board or pole leaning against 
door or put across door to keep it shut' Våmh. 
vMor. Ors. 5. (senare ssgsled:) 'för stentransport 
avs. släpa, bestående av två längsgående botten-
bjälkar med två tvärgående bjälkar ovanpå / 
drag-sled consisting of two longitudinal base 

beams with two transverse beams fixed to them' 
Rättv.; se sten-. 6. 'tegelform / mould for 
making bricks' Ors. 

läm" m.I a k'On Älvd. (VII; jfr Torp lm adj.) 
slapp, klunsig man / flabby, clumsy man'. Jfr 
läma, bet. 3. 

läma f.IVa Irerna Älvd. Våmh. kå'ma vMor. Soll. 
öMor. vVe. Ors. Leks. ket`m(a) öVe. låsma 

Rättv. Dju. Ga. Flo. Äpp. (jfr Torp lm adj.). 
1. 'mjukt, slankigt föremål / soft, limp Object' 
(t. ex. en slapp muskel; en halvfylld säck) allm. 
mö' sslånla Leks. 'mjuk och platt mössa'. 2. 'hög 
av färsk spillning / pile of fresh dung' allm. 
di`nndjletma vOrs. di'vvldma Ga. 'hög av krea-
tursspillning'; tfi'rdinnskäm öVe. til`rdinnslånta. 
vVe. 'hög av kospillning'. Jfr klässa f.; k o-
dret(s)-, ko-. Syn.: se kodret(s)lärna m. fl. 

'slapp, klunsig kvinna / flabby, clumsy wo-
man' Älvd. Våmh. Rättv. Leks. Ga. Äpp. Jfr 
jäsa, bet. 3; käma; loja, bet. 1; luna; löda, 
bet. 6. 4. <klumpig, obehaglig individ / clumsy, 
unpleasant person' Rättv. Leks. Flo. o /ek e 
risIcktig lå`ma tå kär Rättv. `hon fick en riktig 
klumpeduns till man'; ka‘tadma Flo. 'stor, 
klumpig katt'. 5. (senare ssgsled:) 'på visst sätt 
upplagd hög av fodermossa / fodder-moss piled 
up in certain way' Älvd.; se moss-. — Av!.: 
kemug nÄlvd. /rgsmmn Våmh. lti'mug Leks. adj. 

'mjuk och slankig / soft and limp' Leks. 
`slapp, kroppsligen olustig / flabby, physically 

unpleasant' Älvd. Våmh.; kä'm-clut v. Soll. 'svälla 
ut på bredden (om deg) / swell (about dough)'. 

lämja f.IVa kg'ma Älvd. tämja Mal. 1. 'tungt, 
besvärligt föremål / heavy, awkward object' 
Älvd. brd`gs-, kuspp-kena 'den tunga, besvärliga 
säcken'. 2. 'slapp, klumpig varelse / flabby, 
clumsy creature' (t. ex. kvinna el. ko) Mal. Jfr 
läma, bet. 3. — Avi.: kemug nÄlvd. ld'mju 
Mal. adj. 1. 'tung, besvärlig, hindrande / heavy, 
awkward' Älvd. 2. 'slapp, klunsig (om person) / 
flabby, clumsy (about person)' Mal. 

lä,mja sv.v.l. (jfr Gottl.Ordb. lämj a; Sdw. 
lämia; Fr. lemj a; endast i särsk. förb.:) `falla 
raklång (på marken) /fall headlong (onto the 
ground)'; (ned:) i kgme-n' mi so ka'uvg i wä'r 
Älvd. `jag föll raklång på marken, så lång jag 
var'; (stad:) i kQme-stä.' mba'n4 nÄlvd. 'jag 
råkade ramla, så att jag låg raklång på marken'. 

lämma st.v. le`nam(a) (pret. lamm; sup. /u`mmi) 
vVe. kti`rnm(a) (pres. ktimm; pret. kamm) Soll. 
lti'mma (pret. lamm) Leks. (Fleggstad hlemma 
sv.v. samt pret. hlamm) <smälla med starkt 
genljud, skrälla; eka / bang, crash; givs echo'; 
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a vå så ä &rinn i stu"gun Soll. ä vä, ss ä la'rnm i 
stu`ggun Leks. 'det var, så det skrällde i stugan'. 
Jfr lammani; skvälla, bet. 1, m. fl. 

lämmel f.IVa ".n. la /Vme/c/ Iferneld —Zrä"rnåld 
f. Älvd. kremeld n. Våmh. Zrä"meld (pl. Zreismeldur) 
f. vMor. öVe. lårmmäl(d) öMor. ,-./änzå/d vVe. 
kårmäld Soll. ltemmäl Ors. ki`mmi/ Mal. la`mmal 
öVd. 1. 'fjällämmel, Myodes lemmus / lemming' 
(SAOB) allm. Jfr fjäll-. Syn.: se fjäll-lämmel. 
2. 'enfaldig individ / stupid person' Våmh. 

lämna sv.v.l. kg`mmgn Älvd. krinmen Våmh. 
ki'mmen vMor. li'mmen öMor. ke`mmen Soll. 
let`m(m)na Rättv. lä`rnmsn nLeks. le'mnana 
le`mmsn sLeks. lä`mmen Leks. (Silj.) lä`mmna 
Ål ls`mmna Dju. ltemmna Ga. Flo.—Mal. lemmna 
öVd. (jfr Sdw. Fr. lifna). 1. 'bliva kvar, bliva 
över / be left' (SAOB lämna' I) Våmh. itjå Mr 

ki'mmgn int a mf' int Våmh. (Bon.) 'inte lär 
det bliva ngt kvar åt mig'. 2. låta vara kvar, 
rata / leave' (SAOB lämnan II A) Leks. kiene 
vill lä`mmen Leks. (Silj.) 'korna vilja rata fodret'. 
Syn.: leva sv.v.3. 3. 'överlämna, skänka / give' 
(SAOB lämnan II B) allm. dam ls`rnmna liUi 
allihö'p Dju. 'de skänkte litet allihopa'. 4. 
<lämna det jordiska, dö / die' Älvd. CoVd. Syn.: 
se dö, bet. 1; fara, bet. 3 b; gå, bet. 13 a; 
kolna av m. fl. — Särsk. förb. (efter:) hå an 
lsmna-ä`tt så va bärä jä'llär Dju. 'det han 
lämnade efter sig var bara skulder (eg. gäld er)'; 
(in:) lämmn-i'nn Mal. `dö'; (kvar:) lämmn-kvå'r 
Mal. 'lämna kvar'. 

lämpa f.IVa kg`mmpa Älvd. Zrä`mmp(a) Soll. 
lä`mmpa Ors. Leks. liernmpa Bju. Dju. Nås 
Mal. 1. 'foglighet, hovsamhet, måttlighet / 
compliancy, moderation' (SAOB 3) NeSi. Vd. 
ta-tf' rna läsmtnpa Leks. 'tag i försiktigt!'; hå' va 
må liemmpa Dju. 'det var alldeles lagom'; å e 
i'vvo lä`mmpa må di du die Mal. det är ingen 
hovsamhet med det du gör'; (pl.:) ta ä mä 
lä`mmpur Mal. 'ta det med lämpor (dvs. var-
samt)'. 2. 'vad som är ändamålsenligt el. prak-
tiskt / what is suitable or practical' (jfr SAOB 4) 
OvSi. fr  e nogg kgsmmp li"vå 21a,' jk dä"rär Älvd. 
<är det praktiskt att ha sådana dörrar?'; få 

te gö' min Irlfm,mp Soll. 'få det att gå på 
ändamålsenligt vis'. 

lämpa sv.v.l. (endast refl.:) leimmp si öMor. Ors. 
kä'mmp si Soll. lä`mmp så Leks. lä`narnp 8ä(g) 
Mal. lermmp så Li. 1. 'anpassa sig; foga sig / 
adapt o.s.' allm. nä slca du lä`rnmp däg ätt Is' Win 
dit du ks'mm Mal. 'nu skall du anpassa dig efter 
folket dit du kommer'; tä'vvk at-rot 1,årnampa så 
ätt må Leks. 'tänk, att han fogade sig efter 

mig!'. 2. `passa / fit, suit' öMor. Leks. Mal. 
skö'nan, lämmp 8 sa brä,' ät 	fö'tar Leks. 
`skorna passa mina fötter så bra'. Syn.: passa, 
bet. 3. — P. pret.: lti'mmpa Mal. `avpassad / 
adapted, suited'. 

lämpar-gång ( ?) m. Ib ltemnapärgåvv Nås 
krnampå?rgåvv Äpp. lternmpätigaivv Mal. 1. 
'bra, snabb gång (om häst el. människa) / good, 
fast pace (about horse or person)' Nås. 2. 
<besvärligt arbete / difficult work' Äpp. Mal. 
3. `bråk, oväsen / trouble, noise' Äpp. Mal. 

lämplig adj. I lämmplin Ors. lä`mmplrin Leks. 
Bju. Nås (pl. lä`mmpkinä; komp. lä`mmpkinarä 
Bju.). 1. <som befinner sig i för visst ändamål 
gynnsamt skick / suitable' (SAOB 2 a) allm. 
jö'ka ä lternmpkin nu tä tå' Leks. <jorden be-
finner sig i gynnsamt skick för att börja vår-
bruket (eg. att till)'. Jfr redo adj. 2. 'som förfar 
med lämpor, foglig / compliant' (SAOB 3) Leks. 

lämpra sv.v.l. lä`nampäa- Mal. (endast i särsk. 
förb. till:) 'få ordning på, hyfsa till (om djur 
el. människa) / put into shape, make presentable 
(about animal or human)'; fu'll add hd gännji-
a'nncl te lämmpää-tå dam 'nog hade det gått an 
att få dem väldresserade' (om besvärliga hästar). 

lämster n. Id kg'mmster Älvd. kå'mstär 
står vMor. lä'mmstär 	vVe. lä'mmstär 
Äpp. Mal.; obef. Våmh. (jfr Rietz 420a; lämstra 
v.). 1. `hindrande, rankigt uppställt el. söndrigt 
föremål / impecling, rickety or broken object' 
Älvd. Äpp. uka kg'mmste du stelle-ti'k 'en sådan 
fälla du ordnar!' (t. ex. till ett barn, som dragit 
fram säten m. m. på stuggolvet). Jfr länkroga, 
bet. 2. Syn.: ragel, bet. 1. 2. <klumpig, lat el. 
drumlig individ / clumsy, lazy or loutish person' 
allm. 

läm-sticka f.IVa lä`mmstikka Nås Mal. (jfr läm', 
bet. 2) `gillersticka / stick supporting filning log 
of trap'. Syn.: giller-pinne, -sticka. 

lämstra sv.v.l. kemmstra ,,, Irg`nantste(r) Älvd. (jfr 
Torp lemstra; endast i refl., pass. och särsk. 
förb.) 'ligga och draga sig lättjefullt / loll lazily'. 

h`nanaste(r) sig 'gå och vila sig litet'. — 
Pass.: Iremmstas 'ligga och draga sig lättjefullt'. 

Särsk. förb. (ned:) kgmmste-ni' sig Älvd. 
'snubbla och falla raklång; gå ned sig från 
söndrig bro el. spång'. — P. pres.: tvgnn ir e fe 
Irernmstr4ns jå' d4 'vad är det för vilostund (eg. 
lämstrandes) här då?'. 

länd f. VI länrul (pl. lä'nndär) Ore Mal. <höft / hip' 
(SAOB länd11); an ska si,' tt på lä`nnclom Ore `den 
(o: kjorteln) bör sitta (hänga) på höfterna'. 
Syn.: se höft f.; mjörm m. fl. 
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lända f.IVa Irennda Älvd. -Zrännd(a) vSoll. 
-länncla Bju. ÖVd. ltennda Mal. (jfr Fr. landa f.). 
1. (senare ssgsled:) 'mark med hänsyn till dess 
beskaffenhet / land with regard to its type' 
allm.; se blöt-, doss-, 	jäm(n)-, skarp-. 
Syn.: se land, bet. 4. 2. 'landningsplats för 
båtar / landing-place for boats' Älvd. Syn.: 
båt-, länd-stad. 

lända sv.v.l. läsn(n)d(a) Rättv. Bju. Ga. Äpp. 
Mal. Li. 1. `taga vägen, begiva sig i visst 
syfte / set out, go to' (SAOB II 3) Äpp. Mal. 
nö' vät du hutt clu ska läsnnda nässsta ga'vv 
Mal. `nu vet du, vart du skall taga vägen nästa 
gång'. 2. 'ha viss innebörd, betyda / mean, 
signify' (SAOB II 6) Ga. Äpp. Li. ä leennd te 
desa`mmu Li. `det (a: ordet) betyder detsamma'. 
3. <ha ett visst ändamål, tjäna till, åstadkomma 
ngt som resultat / have certain purpose, lead 
to sthg' (SAOB II 7-8) allm. ä läsn(n)dur tä 
a'ssint Rättv. 'det tjänar ingenting till'; ä 
lten(n)dur vIt'Lr båt i tö'k Rättv. `det leder till 
ett alldeles vansinnigt resultat'; i vt-nt hä'n ä 
da läsrind ä't Mal. `jag vet inte, vad (eg. väran) 
det där syftar till (eg. länder åt)'. Syn.: fara, 
bet. 15. 

ländig adj. I lä`nnclu Ga. 'som har lätt att anpassa 
sig / adaptable'; ä et läsnndut kri'tur `det är ett 
snällt och lydigt djur'. 

länd-knota f. IV a läsnndknöta lä`nndknjöta Ore 
'ländkota / vertebra in hind quarters' (SAOB). 
Syn.: mjörmkn.ul. 

länd-stad m. la lä`nndstäd Ore läsn(n)dståd 
lä`nnståd Rättv. 'landningsplats för båtar'. 
Syn.: båtstad; lända f., bet. 2. 

länga f. IV a Ir4sjn4ja Älvd. läsrendja öMor. känn-
dja vSoll. läsn(n)ja Rättv. Dju. Ga. Nås Jä. 
kevva Mal. lä`nnja Leks. ki`vva Äpp. 1. 'sam-
manhängande räcka av (uthus)byggnader / row 
of (outhouse) buildings' (SAOB la) allm. sta'll-
lännja Leks. (Silj.) 'uthuslänga, i vilken ett stall 
ingick'. Syn.: längd, bet. 4. 2. 'räcka av vid 
varandra fästa nät / row of nets fastened to one 
another' (SAOB 1 b) Äpp. Mal. nä`t/ävva Äpp. 
`dets.'. Syn.: se lagnI. 3. `lång sträckning / 
long stretch' Jä. hiNrskä(r)slännfa ̀ längre sträck-
ning av stenig och oländig terräng (jfr hålskär)'. 

länga 	1. Zrasjndj(a) Älvd. Våmh. ltenndja 
öMor. lränndj- Soll. lennolj- Ors. lännj- (pret. 
lävvd-) Nås `bliva el. göra längre, förlänga(s) / 
get or make longer, lengthen' (SAOB längan  3); 
dAsger ålld å bgr 6 läsnndja öMor. `dagarna 
börjar (eg. håller (p)å och börjar (p)å) att bli 
längre'; (opers.:) e5 a lra' denna Älvd. 'dagar- 

na ha börjat förlängas'. Syn.:längna. — Särsk. 
förb. (av:) Irtenndj-åv vSoll. 'förkorta' (t. ex. en 
stör); (ut:) `göra längre, tänja, sträcka ut' OvSi. 
Nås Mal. diem a 1r4jndjah-a'ut riregärdn Våmh. 
<de ha gjort gärdsgården längre'; lenndj -a' jt lä,' di 
Ors. 'förlänga ladan'; (å:) e 14jndjär-4' dä"ggra 
Våmh. <dagarna bli längre'; lännclj-å' rugärdn 
öMor. 'förlänga gärdsgården'; ä bi full te lrenndj-
å to"Irmödä lritä Soll. `det blir väl att öka på 
(eg. förlänga) tålamodet litet'. 

längd f.I a 1r4k(g)d Älvd. Våmh. Irevv(g)d vMor. 
ltiv(v)d öMor. Rättv. Leks. Bju. Dju. Nås Äpp. 
Mal. ÖVd. /revvd öVe. levvd vVe. 1. `ngts ut-
sträckning i sin längsta dimension / length' 
(SAOB 1) allm. so  ed ed rusttje Zrq'jvck 4 4"v-
sii81,r4m Älvd. `så att det (o: lädret) räckte till 
längden på halvsulorna'; kegg -u' pp 1/4'jvdi Våmh. 
'knyta en rad maskor till den längd, som nätet 
skulle få'; på lä'vvda Nås 'på längden'; w4'åå-
lr4jvd Våmh. wi"decievud vVe. väsdlävvd Leks. 
`lagom längd (på en stock) för ved'; ka'll-lävvd 
öMor. `så lång som en karl är'; bisttwiclskevvd 
öVe. 'lagom längd på laggvirke till byttor'; 
agi`widakevvd öVe. `lagom längd på stav-virke 
till såar'. Jfr rod-. 2. (om utsträckning i tiden; 
jfr SAOB 5 a y a') i 114'jvdv, Älvd. 'i det långa 
loppet / in the long run'. 3. 'till viss längd av-
mätt el. avtaget el. avkapat stycke av ngt / 
measured or eut length of sthg' (SAOB 6) allm. 
hi'llklävvd Dju. `så långt stycke tyg som går åt 
till en hilka'; hästtläuvd Dju. `d:o till en kvinno-
mössa (h ä t t a)'; vcrglävvd Mal. 'stycke väg'. 4. 
`länga' (jfr SAOB 7) Älvd. Våmh. Mor. dY sett 
jä'lldau.su i f enn 1r4'jvd Älvd. 'de satte eld-
husen i en räcka'; asutauslr4jvd Våmh. ösjtöjs-
lrevvgd svMor. 'uthuslänga'. Syn.: länga, bet. 
1. 5. `förteckning upptagande vissa gårdars bo-
märken; register / list containing owner's marks 
of certain farms; register' (se ill.; SAOB 8) 
Älvd. Mal. Ost da-i lä`vvdom Mal. 'se efter (eg. 
se till) i förteckningarna'. Jfr kavle, bet. 4 a; 
klubba, bet. 2; fäll-, gårdssyns-, jämk-
nings-, rodgårds-, rote-. 

länge adv. Zr4sjndje ,,,k4jndj Älvd. 1r4sjndjä ,-,Zrajndj 
Våmh. kenndjä vMor. lernndjä öMor. Ors. Ore 
lenndj(ä) vVe. Zräsrindj(i) vSoll. Iräsrindjä Soll. 
lä`vvu vRättv. leennj(i) Rättv. (Bi.) lä`nnji 
Leks. Bju. Dju. Ga. Moek. Nås Jä. Mal. lännje ,,,  
lä`vvi Flo. kennje ,,, /ä`vve Äpp. leenndje ÖVd.; 
komp. IN'hger Älvd. Zr4'jvgä(r) Våmh. lä'vv-
gär(a) öMor. le'vv(g)år vVe. /e'vvgör Ors. 
/ä'vvgär Ore /ä'vvar Leks. /ä'vv(äa) Mal. 1. 
`under lång tid / for a long time' (SAOB 1) allm. 
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e /4' wa" so Iru'indj Älvd. `det får vara så länge'; 
så lervv an d`g(g)d nå Rättv. `så länge han ägde 
ngt'; ä bi-nt ss lä`nnji Dju. `det blir inte så 
länge'; (komp.:) e får an int dirrå nu ku'hger 
Älvd. `det får man inte göra nu längre' (jfr Lev. 
Älvdalsm. § 86); i vålär int mi å' dända 
lä'vvgär(a) öMor. `jag bryr mig inte om att ha 
den där sjalen längre'; du a-nt mi'ntes ä le' vv (g)är 
vVe. `du har inte kommit ihåg det längre'; i kan 
innt diArj ä lä'vvgär Ore `jag kan inte hålla det 
hemligt längre'; lä'vvsr täba'kks Leks. `längre 
tillbaka i tiden'; lä'vv(tia ) fram å ss`mmurarn 
Mal. `längre fram på sommaren'. 2. `länge-
sedan / a long time ago' (SAOB 2 a) Våmh. Ors. 
i kem int sa' ja, ed i so Zrasindjä Våmh. `jag kan 
inte säga; det är så längesedan'; an wå ja nu int 
ss lenndjä vOrs. `han var här nu för inte så 
längesedan'. Syn.: se långo, bet. 3. 8. (i förb. 
på länge och uppå länge; SAOB 2 c y:) uP4 

Älvd. upo läsnndjä Ors. på leennji Dju. 
på läsnnje.- på lä' vvi Flo. `på länge / for a long 
time'. 

länge-sen adv. lr4'indj4 Älvd. Irenndj-så' vMor. 
ltenndj(ä)-så öMor. Zrä'nndj-så Son. lä`nndjä-st" 
Ors. lä`nnis-a'n Rättv. lännji-senn Bju. ltennji-
sänn Ga. <för lång tid sedan' (SAOB 1). Syn.: 
se långo, bet. 3; länge, bet. 2, m. fl. 

längna sv.v.l. lena vVe. ki`nnna Rättv. ki`nnna 
Leks. /änän- Flo. /ä`nnna Jä. `bliva längre, för-
längas / become longer, lengthen'; dä`gon ha 
lervvna svLeks. <dagarna ha blivit längre'. Jfr 
förlängna. Syn.: länga.— Särsk. förb. (ut:) 
lennn,-å'jt vVe. /änän-fi't Flo. län-fi't Jä. 
<skarva på längden, förlänga'. 

längre adv. komp., se under länge adv. 
längs adv. /änns- Nås Mal. (endast i förb. med 
efterföljande prep.; SAOB Ic:) ki'nns-tettär Nås 
Mal. `utefter / along'; /ä'nns-må' Nås Mal. `ut-
med'. Syn.: långs, bet. 2. 

längst konj. /r4inst Älvd. Våmh. lrävvst nvMor. 
lrevvst svMor. (jfr Fr. 1 en g s t). 1. `så länge som! 
as long as' Älvd. nvMor. Zra'jvst i mi`nnes Älvd. 
Zrä'vvst i mi'nns nvMor. 'så länge (långt tillbaka) 
som jag minns'. 2. `så långt som / as far as' 
vMor. Ire'vvst an ka'nn gö"så långt som man 
kan gå'. 

längta f.IVa /ä`nnta Bju. `längtan, hemlängtan / 
longing, homesickness' (VII We.); an fekk e 
ri`kkti lervuta Bju. `han fick (kände) en riktig 
längtan (efter ngt)'. Syn.: längtsjuka. 

längta sv.v.l. Iru`kta nVåmh. ken(n)ta Rättv. 
Bju. Mal.; pass. Zr4`intas Älvd. Våmh. (Bon.) 
Ire'vvtas svMor. /ä`nntas Ors. kenntas Leks. 'trä, 

trängta / long for' (SAOB); i k4'jntär a c/Pöda 
Våmh. <jag längtar till den tiden'; jä 

bär-tå å lä`v(v)t hgm, Rättv. (Bo.) `jag börjar 
längta hem'. Jfr lever f., bet. 2. Syn.: trå; 
trängta. — Pass.: `trå, trängta'; i Zru'ktes ete 
kri`ppum Älvd. `jag längtar efter barnen'; tävvk 
at kiera lervvtas Leks. <tänk, att kon längtade. 
Syn.: se lednas m. fl. — Särsk. förb. (fram:) 
lukt-114'mm dåsgei Våmh. (Bon.) `gå och längta 
efter dagarnas slut'. 

längt-bulle m.III a lä'vvtbulla Ga. `bröd, som gavs 
åt ko för att hon ej skulle längta hem från fä-
bodarna / bread given to cow so that she would 
not pine for home when she was on shieling'. 

längt-rot f. VI /änntröt Mock. `(rot av) daggkåpa, 
Alchemilla vulgaris / (root of) lady's mantle' 
(gavs åt ko för att hon skulle glömma sin gamla 
vistelseort och trivas på sin nya). Jfr daggskål. 
Syn.: glömskrot; guckukjortle; trängt-
blad m. fl. 

längtsam adj. I kevvtsam Dju.; `som känner 
hemlängtan / feeling homesick'; ho vå ss lervvt-
sam tå sä `hon kände en sådan hemlängtan'. 

längt-sjuka f.IVa lä'vvtläka Dju. <längtan / 
longing' (SAOB). Syn.: längta. 

länjai f.IVa lä`nnja Flo. (jfr lana f.) `lång, grov 
slana, anv. som hävstång / long, thick pole used 
as lever'. Jfr lunn, bet. 3, m. fl. 

länjan f.IVa e"ni Soll. (jfr ? Sdw. länia f.) `lång 
skranglig flicka, flickslyna / tall, gawky girl'; 
uku e"ni te rä"nn-åv `en sådan flicka att skjuta 
i höjden!'. Syn.: lö n j a. 

länk m.Ib lrekk (pl. lrekker) Älvd. lrekk (pl. 
Irettjär) ,,,Zrakk (bet. 3) Våmh. Irevvk 
vMor. lävvk öMor. lrevvk (pl. h'vvkär)-kenntj 
öVe. Zrännk Soll. lek Ors. läv(v)k Ore-Mal. 
1. `(oval järn)ring; varje särskild av de ringar 
el. öglor, som bilda en kedja / (oval iron) ring; 
link in chain' (SAOB 1) Våmh. Mor. öVe. Ors. 
Al Mal.; (äv. bildi.:) ä e lä'vvk i lä'vvk Mal. <det 
är länk vid länk' (om rykte som går). Jfr 
knäpp-. Syn.: länka, bet. 1. 2. `av vidjor 
flätat band el. bindsle, äv. ring, anv. främst som 
öppningsbar halsklave för kreatur / plaited 
withe band or ring used as collar for cattle' (se 
ill.; jfr SAOB 4; motsats hark, bet. 1) Ore 
NeSi. Vd. Vrs/ännk Leks. (Silj.) hä'glävvk Jä. 
`vidjehalsklave'; frö'däs/ännk Al `vidjehalsklave, 
förfärdigad på en fredag'; (äv. bildi.:) då' fek an 
a'llt drå hu'vvu jr lä'nntjän Dju. 'då fick han 
allt försöka dra sig ur spelet (eg. draga huvudet ur 
länken)'. Jfr hank', bet. 5-6; boförs-, grann-, 
häl-, kalv-, ko-, lapp-, skid-, skäll-, trälg-, 
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vidje-, vägg-. Syn.: länka, bet. 2; trälg. 3. 
'hopvriden samling hårtestar, utgörande del av 
en fläta / twisted wisps of hair, part of plait' 
(ÖDB II 298; jfr SAOB 4) Våmh. 4. 'kedja, 
kätting / chain' (SAOB 6) Älvd. Våmh. .qn ad 
bo blro'ttjjn, o lee'ttjin 4' sig Älvd. 'han (o: fången) 
hade både black och kedja på sig'; beetkekk Älvd. 
'kedja, med vilken båt fästes vid förtöjnings-
ringen'; drets j-, trnambe-lrekk Älvd. '(timmer)kät-
ting (på drög)'. Jfr snösock-. Syn.: se ked, 
bet. 1; länka, bet. 3, m. fl. 5. 'krok el. ögla 
(jämte fäste) till draganordning på plog / hook 
or other attachment for connecting pulling-
device to plough-beam' (ÖDB I 377) Mal. (Y.). 
Syn.: drag, bet. 6; länk, bet. 4, m. fl. 

länka f. IVa lrettja, söÄlvd. Våmh. vMor. öVe. 
leettja öMor. vVe. Ore kä'ttj(a) Soll. le`ttja —11,'Nja 
Ors. lä`nntja Äpp. Mal. lä`ttja ÖVd. (SAOB 
under länk; Sdw. länkia). 1. 'länk el. ögla i 
kedja' Ors. Syn.: länk, bet. 1. 2. 'av vidjor 
flätat band el. ring / band or ring of plaited 
withes' ÖVd. frasmndättja Tra. `vidjering, med 
vilken stocken fastgjordes vid hankkörning'. Jfr 
hank-. Syn.: länk, bet. 2; träig. 3. <kedja; kät-
ting' allm. beedänntja Mal. 'förtöjningskedja för 
båt'; dresjirettja Ve. 'kedja till timmerdrög 
(dröja)'. Jfr bak-, käk-, snösock-. Syn.: se 
ked, bet. 1; länk, bet. 4, m. fl. 4. (senare 
ssgsled:) 'läns, anv. vid forslande av slagen frä-
ken / device consisting of several long poles 
joined with withes, used when bringing cut 
horsetail plant ashore' Li.; se färn-. 4. 'krok 
el. ögla jämte fäste för draganordning framtill 
på plog' (jfr ÖDB I 377 f.) Tra. Syn.: se 
drag, bet. 6; länk, bet. 5, m. fl. 

länka sv.v.3. länntj- 	(pret. lät-) Mal. 
(endast i särsk. förb.; jfr SAOB länka'; fast:) 
läk-fa'sst ,-,länntji-fa'ast 'fästa med länk / 
fasten with chain or withe ring'; (ihop:) 

länntji-ihö'p `dets.'. 
länk-band n.Ia kelckb4nnd Älvd. lä'vvkbannd 

Ore läsv(v)kban(n)d Rättv. 1. 'av vidjor flätat 
dragband till dragkälke / plaited withes used for 
pulling sled' Ore. Jfr käl kb and. 2. 'av vidjor 
förfärdigat kreatursbindsle, bestående av hals-
klave och väggband / withe band and collar for 
eattle in cowshed' (se ill.) Älvd. Rättv. 

länk-läste n. III lä' vvkfässtä Jä. `liten, vriden 
vidja el. järnmärla i framslå på kälke, vari drag-
anordning fästes / small twisted withe or iron 
staple in front cross-bar of sled, in which pulling-
device was fixed'. 

länk-krok m.Ib kettjleriisk Våmh. lettjlerök Ors. 
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'till åksläde hörande järnkrok, i vilken drag-
anordningen hakades fast / iron hook on sled in 
which pulling-device was fastened' (se ill.). 

länk-roga f. IV a lit'vvkröga Leks. läsvuleröga Äpp. 
'gunga, bestående av hopfogade vidjelänkar 

(av björk, med ett bräde att sitta på) / swing 
made of rings of plaited withes (of birch, with a 
board to sit on)' Leks. Syn.: länkrucka. 2. 
kungställning, bestående av fyra stänger, vilkas 
smala ändar stuckits snett ned i marken som 
brett stående ben och vilkas grova ändar hop-
lagts i kors / support for swing, consisting of 
four vertical poles the pointed ends of which 
had been stuck slantwise into the ground and 
the upper ends joined together crosswise' (se 
ill.) Äpp. 3. 'ostadigt föremål / unsteady objeet' 
Leks. Jfr lämster, bet. 1. 

länk-rucka f. IV a lervvkrokka Leks. (Silj .) = 
länkroga, bet. 1. 

länk-tång f. Ib Ire'lekt.evg ,,, Ireggtevg (jfr länk 
m.) —Ire'ttjt.evg (jfr länka f.) Älvd. 'tång med 
flata käftar, anv. vid tillverkning av häktor och 
snösoekkedjor (jfr snösock-länk, -länka) / 
tongs with flat jaws, used for making hooks 
and eyes and chains for eloth gaiters' (se ill.; 
ÖDB II 115). Jfr häktnyp m. fl. 

länk-vidja f. IVa lä` vvkwidja Ore let'vvkvia Bju. 
Nås Jä. let'vvkvia Al 'vidja, lämpad för till-
verkning av halsklave för kreatur / withe, suit-
able for making collar for eattle'. Jfr länk, bet. 

 
länliga (?) adv. Zrt'sni Älvd. 'lätt att få tag i / 
easy to get at, at hand'; wNdkabbet tri`gg so 
4Vnlri Wir 'vedstockarna ligga så lägligt till (så 
vi taga dem med oss)'. Syn.: tjänlig. 

läns m. I a Irenns Våmh. (jfr SAOB under länsa"). 
1. 'länsa, bestående av 3-4 tum tjocka stänger, 
hopbundna med vidjor och avs. att samman-
hålla på vattnet flytande fräkenmassa / device 
consisting of 3-4 inch-thick poles, joined with 
withes, intended for bringing cut horsetail plant 
ashore'. Jfr färn-. 2. 'samling slagen fräken, 
sammanhållen medelst hopvidjade stänger / 
collection of cut horsetail plant, kept together 
by poles joined with withes'. — Avi.: dem ad 
Irennsa etä-lrg'nnels e'åa. Våmh. `de hade med 
hjälp av länsa dragit det där (o: den flytande 
fräkenmassan) i land / they had brought the 
horsetail plant ashore with the help of poles'. 
— Ssg: leenns.21äna f. vVe. 'stång, som ingår 
som del i en läns (bet. 1) / pole forming part of 
läns'. 
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läns-man m. VI kg'sinn(n)Älvd. stri4nn (p1.14's-
menner) Våmh. kä'smann vMor. lå'smann öMor. 
vVe. vOrs. Ore (pl. Wi'arnennsr vOrs.) kel'smann 
Soll. lä'n(n)sman(n) Rättv. Leks. Nås Jä. Äpp. 
lä'nnsmann Bju. Mock. Flo. - kennsmann Al 
lå'sman(n) Mal. ÖVd. (pl. lå' smännär Mal.). 1. 
'kronolänsman / head of the district constabu-
lary' (SAOB 2); e ska tak-u'mni tsr lec'smannä 
(obest. dat.) Ore 'jag skall anmäla (eg. tala om) 
för länsman'; lä'n(n)smannsn e dts Rättv. 
'länsman är ute (i tjänsteärende)'. 2. 'stort 
järnspett, avs. att hanteras av flera personer / 
large iron spit handed by several people' (se 
ill.; SAOB 5; ÖDB II 11) Ve. Ors. Ore Ål Mock. 
Jfr fjärdsman, bet. 4; järnspett; lunn, bet. 
3; länjaI. 3. (i förb. skjutsa länsman:)atju`ss 
lå'smann Ore. a. <skjutsa länsman / give the 
head of the district constabulary a lift'. b. 'gå ut 
på avträdet och göra sitt tarv / ease nature'. 
Syn.: fut, bet. ib. 

läpa sv.v.l. /Zip- öMor. trå' pa Sol!. (jfr Torp lwpa 
f.; Aasen Ross lepa) 'stå och hänga och se dum 
ut / hang about looking foolish'; std -t dä'n å 
käl) Sol!. 'stå (inte) där och se dum ut!'. Jfr 
löpa sv.v., bet. 4. — Av!.: käp m. Soll. 'drum-
mel, tölp / lout, oaf'; käpa f. Soll. 'tölpaktig 
kvinna / clumsy woman'; låspan n. öMor. 'slö, 
overksam, tölpaktig person / slow, idle, boorish 
person'; käpån adj. Soll. 'drumlig, tölpaktig / 
loutish, clumsy'. 

läpja f.IVa läpja Li. 'ngt som hänger och slänger 
slappt och slakt'. Syn.: lännj a. 

läpp m.Ia kepp Älvd. Våmh. vMor. Soll. lopp 
öMor. Ors. läpp Ore-Mal. 1. labium / lip' (jfr 
ÖDB III 501; SAOB 1) allm. .014 kesppgm 
Våmh. (Bon.) h,ävv lä'pp Leks. 'hänga läpp'; an 
enndjär ke'pp vMor. 'han (p: hästen) låter under-
läppen hänga'; sty'ggmannsn sitt på täppan å dä 
Leks. 'djävulen (eg. styggmannen) sitter på 
läpparna på dig' (sades åt en som visslade); 
späls på lä'ppän Jä. 'spela (med fingret) på 
(under)läppen'; (äv. bildi.:) 4n å fik ni' faj lrit 4 
Ire'ppin Älvd. `nu har han väl fått ngt att 
skvallra om (eg. litet å läppen)'; e"äa, fåll-å-ke'pp 
a mi' 	vMor. 'det där faller mig i smaken'; 
ukän ke'pp an ställär Soll. <vilken min (med ut-
skjutande underläpp) han gör (eg. ställer)!'. Jfr 
lurvau  f.; häng-, nedan-, ovan-, padder-, 
ö v e r-. Syn.: le p p. 2. (pl.) 'blygdläppar / 
labia' Rättv. (Bo.). Jfr kunt-. 

läpps f.IVa lre'ppa Våmh. käpp& Soll. (jfr Rietz 
393a läppe; Aasen lopp 1). 1. 'tunt stycke av 
kött el. fläsk / thin piece of meat or bacon' Soll. 

Jfr femton-. Syn.: läppja'. 2. (jfr Vll 
läpp og") 'skrynkla / crease, wrinkle' Våmh. 

läppas sv.v. pass. keppas Våmh. 'hänga läpp; för-
vrida ansiktet till gråt / pull a long face, mope'. 
Jfr läppra. 

läpp-gäld f.Ia keppdjälld Älvd. `straff (örfil el. 
dyl.) för olämpligt tal / punishment (box on the 
ear or suchlike) for unsuitable speech' (Rietz 
421a; SAOB 1); jå'r air du f4' fö keppdjälld 
nÄlvd. 'här skall du få för att du har pratat 
smörja'. 

läppja' f. IVa ppja Leks. 'tunn, seg flisa kött / 
thin, tough piece of meat'. Syn.: läp p a, bet. 1. 

läppja" f. V lä pju Ål 'varnande missöde / warning 
mishap, deterrent'; an jö'k så e läpju 'han 
gjorde illa sig, så han gör nog inte om det där'. 

läppja sv .v .1. lå`pja Ore läppja Äpp. Mal. 'dricka 
i små klunkar, smutta (om människa; SAOB 2); 
röra läpparna med smuttande rörelser (om häst) / 
sip (about person); move lips as if sipping (about 
horse)'. 

läppra sv.v.1. låprd r•dapå'r öMor. `grimasera, 
grina, sura, hänga läpp (om grinigt barn) / pull 
a long face, mope'; olåprel'r å grånjå'r 'hon surar 
och grinar'; ä räkk då ti'l tå låpå'r å grånjå' 
ålltjä'tt a dödä'n öMor. `det räcker till el. finns 
alltid något att hänga läpp och grina för åt den 
där (flickan)'. Jfr gränja, bet. 1; läppas. — 
Avla /å,prå,' f. öMor. 'person (flicka) som grinar 
el. hänger läpp / moping girl (person)'; låpru'nn 
adj. öMor. 'sur, grinig, grimaserande / moping, 
whining'. 

läpp-skåra f.V ppskura Ore 'visst slags hus-
knut / certain kind of joint between two logs in 
corner of building'. 

läpp-snuva f. IV a - V keppsnftva Våmh. pp-
snuva öMor. Leks. leppsnfiv(a) vVe. le`pp-
snava Ors. ppsnliva Rättv. Nås Mal. läpp-
snfivu Bju. 1. 'snus i munnen, mullbänk / pinch 
of snuff in mouth' (SAOB) allm. Syn.: snuva, 
bet. 2. 2. 'obetydlig mängd av ngt / small 
amount of sthg' Leks. 

läpp-tusen adj. III läpptsjsn Ore <som har fram-
skjutande läppar (om människa) / with protrud-
ing lips (about person)'. 

lära f.IVa kirra Älvd. lära Bju. Nås Jä. Mal. 
-lära Ga. Mock. lära ÖVd. 1. <undervisning i 
utövande av visst yrke / instruction for certain 
trade or profession' (SAOB 113) allm. vå' på 
ldra Tra. `vara i lära'; prä'sstlåra Jä. 'utbildning 
till präst'; sks'mnisrlåra Jä. 'utbildning till sko-
makare'. 2. 'åskådning; troslära / view; doctrine' 
(SAOB 2-3) allm. wgn i .2la'jkt fö kära Älvd. 
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<vad är det för en åskådning?'; gå ti skreftlåra 
Ga. Mock. 'gå och läsa (eg. gå uti skriftläran)'. 

lära' sv.v.3. 1. IrEr(a)Älvd. öVe. Soll. /crra öMor. 
vVe. Ors. Leks. Al lå`ra Rättv. Dju.—Mal. läsra 
ÖVd. 1. 'undervisa / teach' (SAOB I) allm. (styr 
dat. el. ack.:) du al låsr an wa sk4'mmper Älvd. 
'du skall lära honom att vara snäll'; an skuld Mr 
edruma Ors. <han skulle lära de andra'; lär 
kri`ppa öOrs. 'undervisa barn'. 2. 'förvärva 
kunskap el. färdighet i ngt, lära sig / learn' 
(SAOB II) Ors. su`mmsr &bd nicg skrå`va vOrs. 
'somliga lärde sig nog att skriva'. — P. pret.: 
naug jr 4'nn kierd Älvd. nog jr a'nn M'rd öMor. 
'nog har han fått högre utbildning / be has 
certainly bad a good education'; lård öMor. 
Leks. 'kunnig, välutbildad / knowledgeable'; 
tra`glård Ors. 'som har svårt för att lära / who 
finds it difficult to learn'; fet/år/ Mal. 'full-lärd / 
fully-trained'. Jfr full-, lätt-, lös-lärd. — 
Refl.: kir si Älvd. L'å'r si Son. ler fä Mal. 'lära 
sig / learn'; an a klera si ä Soll. 'han har lärt sig 
det'; o a lå' t-gä skri'va Flo. 'hon har lärt sig (att) 
skriva'. — Särsk. förb. (av:) 1. lär-å'v an ed 
öMor. 'vänj honom av med det!'; lär-å'v di dan 
wä'n vVe. <lägg bort den där vanan!'; kii"r-giv di 
Wir söne Soll. 'lär dig av med att tala så där då-
ligt (eg. töla såna)'. 2. du a full l&ra-å'v di ed 
öMor. 'du har väl glömt bort det (som du lärt 
dig)'; (från:) 1. kä"r-frå s Soll. 'lära bort, lära 
ut'. 2. an a lärt-frö' si vOrs. 'han är utlärd'; 
(till:) a du lä' t-t -  Li. 'har du lärt honom att 
göra så?'. 

lärall  defektivt hjälpv. (SAOB lär); pr. sg. kEr-
Älvd. lår öMor. vVe. Ors. Ore Rättv. Nås Jä. 
Mr Soll. lå`r- Leks. Äpp. ,--/iT a  Mal. lär- ÖVd.; 
pr. pl. 1 pers. ka`rum Älvd. lä`rum öMor. kå'um 
Soll. lå`rom Rättv.; pr. pl. 2. pers. kå'rir r-,Irå`riö 
Älvd. lå`rir öMor. lå`ri Rättv. (Bo.); pret. Md-
Soll. 1. (temporalt hjälpv. för att beteckna 
futurum / temporal auxiliary to denote future; 
SAOB 1) allm. ka`nnstji at i kå'r gö' vSoll. 
'kanske jag skall gå / perhaps I shall go'; vi 
lå`rom få ö' knut tet na'ttn Rättv. 'vi få främmande 
(eg. okunnigt) till natten'; du lå fel h,ä`llsa 88 
mytty'y Al <du skall väl hälsa så mycket'. 2. 
(rent modalt hjälpv. för att framställa det ut-
sagda som en förmodan el. med en viss försiktig-
het / modal auxiliary to express sthg as pre-
sumed but not taken for granted; SAOB 2) allm. 
lrärm d4 int wg' 	wa mi'nn Älvd. 'vi få nog 
inte vara med /1 suppose we shall not be allowed 
to take part'; däm lråd ful int å' nå a"na ried Soll. 
'de hade nog ingen annan utväg'; da`nnola lår du 

fal aller få el' ns må'r int Leks. 'den där (man-
nen) lär du väl aldrig få se (något) mera (inte)'; 
int läsr ä vd nå`ran me Tra. 'inte torde det ligga 
ngn sanning i det (eg. vara ngt med det)'; (i vissa 
uttr. snarast emfatiskt:) naug käsr ig Älvd. 'nog 
lär jag' (starkt nekande el. avvisande uttr.); ä Mr 
int jå'kpas Rättv. 'det går inte på annat sätt'. 
3. 'få lov att, måste / be forced to, be obliged to' 
(SAOB 3) OvSi. (utom Älvd.) NeSi. Vd. nu' kär 
du gö', um du ska i'nna Våmh. (Bon.) 'nu måste 
du gå, om du skall hinna'; vir kå'um ful å' Soll. 
'vi måste väl det, antar jag'; i läri fel fc't karar 
Rättv. 'ni måste (eg. I måsten) väl ut, karlar!'; 
Ma get e hö' tt har ä å' mä in cenna Mal. 'jag måste 
hit och höra efter hur det står till med Anna'. 
Syn.: varda. — Särsk. förb. (till:) Wetå nä Li. 
'kom dig för nu!' (till tjuren vid betäckning). 

lärd adj., se lära' v., p. pret. 
lärdom m.Ia Werckem Älvd. lErdöm öMor. Leks. 
Bju. lä'(r)clom Mal. lä'clöm Li. 'varnande el. ma-
nande exempel, uppfostrande erfarenhet / war-
ning example, deterrent' (SAOB 6-7); bäro dem 
täsj nann lä'clöm å' di Li. 'bara de toge någon 
lärdom av det'. 

lär-fader m. lå`rfår Rättv. Bju. 'skollärare / 
schoolteacher' (SAOB 1). Syn.: skol -lär ar e, 
-mästare. 

lärft n.Ia kärrt Våmh. lekt öMor. 	Ors. 
lå`rit Bju. lärrvt Dju. lå'räft Mock. lcVrät —lärrvt 
Flo. lå`rät Mal. Werätt Li. lci`råt Tra. 'av lingarn 
(el. bomull) vävt, slätt tyg / linen (or cotton)' 
(SAOB); we"vå lå'rft Ors. vek lä'rrvt Flo. 'väva 
lärft'; ry'ssktirrt Våmh. <i Riga inköpt lärft'. 
Syn.: lärfte; lärfts; lärftsväv, bet. 1. 

lärfte n. III kl'erte Älvd. kä'rrtä Våmh. kit`rt(ä) 
vMor. Soll. lä`rrtä Ors. Nås Jä. lå'rtä ,--,rd`rtä Ore 
lä`r(r)ts Rättv. =föreg. (ÖDB IV 371); gå' 
lå'rtä Ore 'trampa tuskaft (jfr gå, bet. 23)'; 
jä`vsklärrtä Jä. 'i Gävle inköpt lärft'; (äv. bildl.:) 
trd`p lä`rrtä Nås <en lek'; starf lä'rrtä Jä. 'en 
skämtlek (med frågor och svar)' (SAOB lärft 
ib). Jfr brok-, lik-. 

lärfts oböjl. sbst. lås öMor. /Ciss Flo. =föreg.; 
tra`mnap lå's 	lå's öMor. 'trampa tvåskäf- 
tad väv, som var uppknuten på fyra trampor'; 
tå lä'ss Flo. 'utav lärftsväv'. 

lärfts-bracka f.IVa lå`rätsbrakka Mal. `vit linne-
långbyxa, anv. vid slåtter / white linen trousers 
used when hay-making'. Jfr blaggarns-, lin - 
bracka m. fl. 

lärfts-garn n.Ia kå'sgän Soll. M'sgår Leks. let'sgär 
Leks. (Silj.) 	 fgår Al /Cessgån Flo. 'rent lin- 
garn / flax yarn' (SAOB). Jfr dångarn. 
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lärfts-hatt m. Ta ''satt Soll. 'kvinnohuvudbonad 
av lärft / woman's hood of linen' (SAOB; ÖDB 
IV 266). 

lärfts-krus n.Ia läskräs Leks. <enkel dräll, vävd 
i Leksand / simple diaper, woven in Leksand' 
(ÖDB IV 519). Jfr Leksand, ssgr. 

lärftskrus-tröja f. IVa läskrustryja Leks. 'tröja i 
lärftskrus för kvinna, vävd av olikfärgat ullgarn 
och anv. som ytterplagg / jacket woven with 
lärftskrus in different-coloured woollen yarn 
for woman, used as outer garment'. Syn.: 
flaxa'; lärftströja. 

lärfts-skjorta f.IVa lrå'sstjört Soll. läss(s)tjorrta 
Rättv. (Bo.) läsforrta Leks. lä'fforta Flo. `skjorta 
av lärft / linen shirt' (SAOB; ÖDB IV 370, 372, 
373). 

lärfts-särk m.Ib kiessärrk Soll. 'särk av lärft / 
linen shift' (SAOB; ÖDB IV 102, 161, 197). 

lärfts-tröja f.IVa lästryja Leks. =lärftskrus-
tröja (ÖDB IV 324). 

lärfts-väv m. II -Ta /11,'svåt, ,,, /crsväv öMor. ZräsvEv 
Soll. lå'swåv Ore /iessvåv Rättv. Flo. /ersväv 
Leks. Bju. Dju. Ga. Mock. Nås; obef. Ors. 1. 
'lärft' (SAOB; jfr ÖDB IV 519) OvSi. Rättv. 
Bju. Mock. Nås. Syn.: se lärft. 2. 'enkel, 
mönstrad linneväv, dräll / simple patterned linen 
cloth, cliaper' Leks. Dju. Ga. 

läring m.Ib /tErivg Våmh. ki`riv Mal. lärivg Li. 
'lärling; lärpojke / apprentice' (SAOB); ng`kårivg 
Våmh. 'flicka, som nyss börjat lära sig hårarbe-
tet'; nP/cirivg Li. 'lärling'. Syn.: 1 ärp o j k. 

lärjungs-blomster n. Id lärjuvsblammster öOrs. 
'styvmorsviol, Viola tricolor / love-in-iclleness, 
wild pansy'. Syn.: se folk, bet. 10; natt-
ochdag m. fl. 

lärka f.IVa Ire'rrka Älvd. ,,,Zr/Pritja Våmh. Irä"ri-
tju-lrä"ritja vMor. lterrka öMor. Ors. Leks. 
lå"ritja -lär(r)tja Rättv. Jämka Dju. Äpp. Mal. 
Li. `alauda / lark' (SAOB 1); lrä"ritju ålld å 
spiWär nft vMor. 'lärkan håller på och sjunger 

läro-fader, se lärfader. 
läro-mästare m. III c lrå'rumf ester Våmh. läro-

messter Ors. leermöjstar Li. 'lärare i fråga om 
kunskaper el. färdigheter / teacher' (SAOB 2-3). 
Jfr lärfader. 

lärpa sv.v.l. käsrrpa Soll. lämpa Ors. (jfr ? Torp 
lerpa f.). 1. 'drälla, spilla; av slarv tappa / 
dribble, spill; drop carelessly' Soll. Jfr larpa. 
Syn.: slarpa; slärpa, bet. 2. 2. 'sörpla / drink 
or eat noisily' Ors. Syn.: slu p p r a; slurpa, 
bet. 1. — Särsk. förb. (bort:) a du n92 veri äut 
4 kärrpa-bå'rrt vättär attä Soll. 'har du nu varit 

ute och slarvat bort vantarna igen?'. — Avi.: 
kärrp m. Soll. 'man, som slarvigt tappar allting / 
man who carelessly drops everything'; kärrp n. 
Soll. <slarv / carelessness'; ireerrpa f. Soll. 'slarvig 
kvinna / careless woman'; kterrpån adj. Soll. 
'slarvigt släpphänt / butterfingered'. 

lär-penningar m.I pl. derpänninär Mal. lierpän-
nivger Li. (bild.:) <pris som måst erläggas för 
vunnen erfarenhet / price paid for gained experi-
ence' (SAOB lärpänningar 2). 

lär-pojk m.Ib lärpåj(j)k Rättv. (Bo.) Leks. 
'lärling'. Syn.: lärin.g. 

lär-sjuk adj. I lärsjök Ors. 'kunskapstörstande / 
thirsting for knowledge'. 

lär-smide n. Ta Ird'smajö Älvd. läroprov / test'; 
eå i bä'r 	smajö 'det är bara ett första prov' 
(om en ung flickas första nystan spunnen tråd). 

läsa st.v. ,.sv.v.3. /reset Älvd. Våmh. Zre"så vMor. 
öVe. Son. lesä öMor. le"så vVe. Ors. Urs° Ore 
//PM -1/Psa vRättv. läsa Rättv. (Bi.) Bju. Ga. 
Mock. Flo. läsa Leks. Ål /ä» Nås-Mal. /erso 
ÖVd.; böjn. se  LD II 224 f. 1. 'uppfatta skriv- 
tecken och omsätta dem i motsvarande före- 
ställningsinnehåll / read' (SAOB läsarn  1) allm. 
irrså 14'Nrc Älvd. <läsa (i) bibeln'; les Kent vOrs. 
läs re'n(n)t Rättv. lås rent Jä. 'läsa rent'; (äv. 
bilc11.:) o los re'n(n)t får däm Rättv. 'hon sade 
dem sanningen mitt i ögonen'; dem a Ir'si i 
mi'lckir4m bieskqm Våmh. 'de ha läst i många 
böcker'; jä vi'll innt läs ä Leks. 'jag vill inte 
läsa (om) det'; lär-8ä läsa Leks. 'lära sig att 
läsa'; o 	full nå jiarplrä Mal. 'hon läste väl 
någorlunda hjälpligt'; 8712, an feivv vätt, hän o 

(pret. konj.) Mal. 'om man finge veta, vad 
hon läste'. 2. (abs.:) 'läsa bibeln och postillan / 
read from the Bible and collection of sermons' 
(SAOB läsarn  id; Levander, Våmhusfj. 266 ff.) 
allm. gtn, l'å's so- tb a bellt f4-1' nÄlvd. 'han läste 
bibeln så ivrigt att han hade kunnat fatta eld'. 8. 
'läsa för att lära läxa; läsa upp inlärt kunskaps-
stoff / barn one's lesson; recite homework 
or other set task' (jfr SAOB läsarn  le) allm. 
nä' a jä lerei ( krai) leacksa vRättv. 'nu har 
jag läst läxan'; lå"så på slers'fftråsän vRättv. 
iä`so i skr& ffträjssn Li. 'gm uppläsning ur bibeln 
el. katekesen svara på frågor vid husförhöret'. 
4. 'deltaga i konfirmationsundervisning och 
konfirmation / prepare for confirmation' (SAOB 
läsa' 2 e 813' ); go o lreså Älvd. Våmh. gö å 
le"så vVe. gå å läsa Leks. läsa däre prä'sstv, 
Nås 'gå i nattvardsskolan'; um pi`nnstelån sku 
lä"sokrippär lä"so in i tjs`rrtjen Ore 'på pingst-
dagen skola läsbarnen konfirmeras (inne) i kyr. 
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kan'. 5. 'uppläsa; kungöra; läsa tacksägelse efter 
avliden / road out; announce; pray in memory of 
deceased person (at church)' (SAOB läsa" f) 
allm. däm a lesi ättär öm öMor. `de ha hållit 
tacksägelse efter honom'; prä'sstr, lå`st brä'va 
Dju. 'prästen läste (upp) kungörelserna'. 6. 
'giva prov på kristendomskunskap vid utta-
gande av lysning / show one's knowledge of 
scripture when applying to marry' (jfr SAOB 
läsa" if p) allm. ./n, skuld bsrrt s le"så fär 
presstim öOrs. 'han skulle (bort och) taga ut 
lysning'; Mrset tå /Psniv vRättv. 'prövas i kris-
tendomskunskap för uttagande av lysning'; sta 
å lå`sa Leks. `dets.'; an a vir stå' s lä'et Jä. 'han 
har tagit ut lysning'; dem a vg'ry danä prä'sstam 
å lå`si Mal. `de ha varit hos (eg. där när) prästen 
och tagit ut lysning' Jfr gift-. 7. 'läsa bords-
bön / say grace' (SAOB läsa" 1 f c) allm. 
trrset fe jertå Våmh. (Bon.) lås tå bö'Irs Leks. 
'läsa bordsbön'; (överfört, till hund:) du ål leså 
fa feld du 14' nod Älvd. `du skall sitta vackert, 
innan du får ngt'; ha du 	ns ina du å't då 
Leks. 'har du läst till bords något, innan du 
äter (då)?'; han a inte vsrrken lå'ai äll två' j-se 
Tra. 'han har varken bett en bön eller tvättat 
sig' (om slarvig person). 8. 'framsäga en be-
svärjelse / east a spell, utter an incantation' 
(SAOB läsa" if) allm. an  L'ä's yvyr onum Soll. 
'han läste besvärjelser över honom'; han fekk int 
säj ta'kk a honum 88192 a lä'sst 9v så'rä häll"yv 
ffekdomen Äpp. 'man fick inte säga tack åt den 
som hade läst besvärjelse över såret eller över 
sjukdomen' (då miste läsningen sin kraft); (över- 
fört, om svordomar:) 4 sfe.r o 	og remmblred 
Älvd. 'hon (a: vallkullan, som försvarade geten 
mot björnen) svor och förbannade och grälade'. 
9. '(ut)tyda / interpret' (jfr SAOB läsa' 1h) 
Våmh. 4n kgnnd käs'så 6'"da `han kunde tyda det 
där (o: figurerna i det smälta blyet)'. — P. pret.: 
-"sn Våmh. lå`sin Tra. 'boklärd, beläst; läs-
kunnig'. Jfr läsig adj. — Pass.: ä a Zresis-u'pp 
ättär må,' s-järrk i dä/g Soll. `det har lästs tack-
sägelse efter Mats Erik i dag'; ä lässtäs-e'pp i 
tjs'ttja Flo. 'det lästes upp i kyrkan'. — Särsk. 
förb. (bort:) ims-bro'tt Älvd. `gm besvärjelse av-
lägsna'; an lös-bå'r(r)t blrö'ck Rättv. 'han stämde 
blodet'; (fast:) läs-fa'sst s'rrmär Ore `gm be-
svärjelse och två korslagda trästickor fästa (el. 
fängsla) ormar'; (från:) läs-/rå' se rö'se Ore `gm 
besvärjelse befria sig från rosen'; (före:) an 
skull läs-/'r må å jä skull såg-ätts Leks. 'han 
skulle läsa före mig, och jag skulle säga efter'; 
(ihop:) 'sammanviga' allm. le,syr-iö'p si öMor. 

'låta viga sig'; nö a dom vott ihö'pläsin Mal. 'nu 
ha de blivit vigda'. Jfr läsa itu; (in:) le"s-inn si 
Soll. `kyrktagas'; (ini:) ires-fnni Älvd. <läsa 
innantill'; (i n n an: ) leså-i'nnå vVe. 
öOrs. lås-isnna Nås 'läsa innantill'; (itu:) las -iii!' 
så Leks. 'låta upplösa sitt äktenskap'. Jfr läsa 
ihop; (undan:) e,s-tennd4 Nem Älvd. `gm be-
svärjelse befria sig från dem (o: smådjävlarna)'; 
(upp:) 1. 4n Zrås-u'pp ed a'utyr Älvd. 'han läste 
upp det utantill'. 2. Ireså-u'pp an nvMor. Zreså-
u'pp ättär onum Soll. 'från predikstolen kungöra 
hans bortgång'. Syn.: berätta, bet. 3; (ut:) 
1. kes-å'jt 1ra' Nää vMor. leså'-ö'jt 	jtsä öMor. 
les-å'jt le'jtjä vVe. 'hemma på gården läsa en 
bön över den döde, innan färden till kyrkan vid-
tog'. 2. Ires-a'ut y'rrtjed Älvd. 'granska lämplig-
het och kvalitet hos ämnesved för tillverkning 
av visst redskap'; (ut a n:) lås-feta Nås 'läsa utan-
till'; (ut a v: ) lå`s-tå fki`gstäjn Li. 'med besvärjelse 
läsa bort flygsten (en ögonsjukdom; se d. o.); 
(å:) 1. es-4' Ire`kk,su Älvd. 'läsa på läxan'. 2. 

stysggu Våmh. <läsa besvärjelse över ful-
slag (för att få bort det)'. 3. lres-4' stemmninclji 
Våmh. les-å' stemmnindji Ors. 'läsa (in), studera 
stämningsakten'. 4. fjä`trsm4n a käsiö-4' 
stemmnivvger Våmh. (Bon.) 'fjärdingsmannen 
har delgivit honom stämning och tid för instäl-
lelse vid tinget'. 

läsa sv.v.3. kg'sa (pret. /reste) Älvd. Irirsa Våmh. 
lrå's(a) vMor. Soll. (pret. rå' stå vMor.) lå`sa Ors. 
Ore Leks. (pret. /å`stä Ors.) lå`sa Rättv. Mock. 
Nås Mal. (pret. itt'sst Mal.) läsa ÖVd. 'tillsluta 
med lås, fästa med lås, låsa / lock' (SAOB under 
låsa; styr dat. el. ack.:) IrEs bätim Soll. 'låsa 
båten'; lå`s d5'rär Ore 'låsa dörrarna'; lå`s s'llom 
eg'rom Ore 'låsa alla dörrarna'; ho ha lå'st Mock. 
'hon har låst dörren'. — P. pret.: då'ra va lå'st 
Jä. 'dörren var låst'; i djikk-fr d1Präri ö'låst 
öOrs. 'jag gick från dörren olåst'; jä li'gg jan 
ö'låst Leks. `jag ligger här med olåst dörr'. — 
Pass.: ä ska lå`sas dä`rar svLeks. 'man måste 
låsa (eg. det skall låsas) dörrar'. — Särsk. förb. 
(fram:) kgs-fr4'mm dg"rtgm Älvd. Wes-framm 
gi`rum svMor. ka's-fra'mm Soll. 'vrida runt 
nyckeln i låset, men ej taga ur den'; (in:) leså-
i'nn si öMor. 'låsa sig in el. låsa in sig'; i'nnlåst 
Jä. i'nnlässt Mal. 'inlåst'; (innan:) lås-i`nna 
Rättv. Leks. 'låsa in'; (inne:) i'nnlåst Ors. 'in-
låst'; (upp:) kers-upp bd 'tim Soll. `låsa upp låset 
till båtens åror och sittbräden'; an la'sst-sipp 
hä`bbere ÖVd. 'han låste upp härbärget'; 
(åter:) Irå`s-att (dö"rum) vMor. Ir48-a'tt dä"reim 
Våmh. lås-a/tt dä`rma vOrs. läs-a'tt dkrä Rättv. 
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lås-a'tt då'räti  Mal. läss-att dåsran Li. 'låsa igen 
dörren'; a'ttlässt Mal. 'igenlåst'. 

läsan n.Ia r 84n Älvd. (jfr läsa st.v. 
bet. 1) 'läsning / reading'. Syn.: läs (n) ing. 

läs(ar)-barn n.Ia lössba.n vVe. låssbän Nås Mal. 
låssarbän Li. 'konfirmand / confirmation candi-
data' (jfr SAOB läsbarn 2). Syn.: se berätt-
kripp; läsbarne m. fl. 

läsare m.IIIa kä'ser Älvd. leså'r öMor. lå'ssr 
Rättv. (Bi.) låssar Bju. Mal. ÖVd. lå`ssr Jä. 
'person, tillhörande viss väckelserörelse / person 
belonging to certain revival movement, pietist' 
(SAOB 2). — Ssg: kåssärstika f. Våmh. (Bon.) 
'baptisternas kapell i Våmhus / Baptist chapel in 
Våmhus'. 

läs-barn n.Ia, se läs (ar) barn. 
läs-barne m.IIIa låssbara Leks. =läs (ar) b ar n. 
läsig adj. I le"sun Ors. `läskunnig / literate'. Jfr 
läsa st.v..,sv.v., p. pret. 

läsing f. Ib, se läs(n)ing. 
läs-koppe m.IIIa kå"sukupp Älvd. vMor. Zrg"su-

kupp — lrg"såkupp Våmh. ke"sikupp öVe. le"su-
kupp Ors. 'bladmage / third stomach'; 11.'084-
kuppin a. torrkas-yöp Våmh. 'bladmagen har 
torkat ihop'. Syn.: se femtonkoppe; läsur 
m. fl. 

läs-kripp m. Ja kraukripp Älvd. Våmh. kg"såkripp 
Våmh. (Bon.) lesukripp —leskripp Ors. 'läs-
barn, konfirmand'. Syn.: se berättkrip p. 

läs-kulla f.IVa Zrraukull Älvd. Zr'Osåkulla Våmh. 
lås skylla Leks. (jfr läsa st.v., bet. 4) 'kvinnlig 
konfirmand / female confirmation candidate'. 
Syn.: prästkulla. 

läs(n)ing f.Ib ZrOanivvg Älvd. kesnivg Våmh. 
/åssniv Äpp. lössni kl'avniv —dåsat Mal. låss-
nivg (best. sg. dat. låssnin) Li. 1. 'handlingen 
att läsa / reading' (SAOB) allm. wgnn .21a'jk fe 
kå"sni'vvg Älvd. hån e ädå' föd e lås suniv ( 
Mal. 'vad är det där för ett (slags) läsande?'. 
Syn.: läsan. 2. `ngt att läsa (t. ex. tidning, 
böcker etc.) / sthg to road (e.g. newspaper, books 
etc.)' (SAOB) allm. få ska du f4' kite kg"snivg 
Våmh. 'här skall du få litet (böcker) att läsa'; 
a du nvro låssniv lösn må Mal. 'har du något läs-
bart att låna mig?'. 3. 'magisk formel, besvär-
jelse / spell, incantation' (SAOB e y) Våmh Äpp. 
4. 'religiöst läseri / pietism' Li. hä vå fe än-dä' 
låssar& 'det berodde på det där religiösa läseriet'. 

läsp adj. I Zresap Älvd. Våmh. kässp öVe. Soll. 
lessp Ors. lässp Flo. Mal. Tra. (SAOB). 1. 'som 
ej kan uttala rent s-ljud / lisping' allm. 2. 'som 
talar trevande el. orent / speaking indistinctly' 

Ve. Ors. skäsniugär tålå ss le'sspt dem Ors. 
'skåningarna tala så orent (de)'. 

läspa sv.v.l. kesspa Våmh. temps, Ors. lässpa 
Mal. Li. 'tala med orent s-ljud / lisp' (SAOB); 

kesspä(r) Våmh. 'han läspar'. 
läs-pojk m.Ia kg"supåjk Älvd. k6"såpecjk Våmh. 
(Bon.) (jfr läsa st.v., bet. 4) 'manlig konfir-
mand / mab e confirmation candidata'. Syn.: 
prästpojke. 

låssa sv.v.3. —1. kesssa Älvd. Våmh. vMor. öVe. 
(sup. kesst Älvd. kessa vMor.) k'ssa öMor. vVe. 
Ore (pret. /trast/ öMor.) kässea Soll. lesssa (pret. 
lesstä) Ors. lässa Äpp. Mal. ÖVd. (sup. kisst 
Li.); obef. Rättv.—Jä. 'placera på fordon, i båt 
el. på lastdjur / bad' (SAOB under lassa 1); 
an a baklä'ssa öMor. 'han har lastat, så att det 
är baktungt'; dem a tä'ast 1d888 88 ä e bäktovvt 
Li. 'de ha lagt på lasset så, att det är för tungt 
baktill'. — Särsk. förb. (av:) kes(s)-Xv Älvd. 
Våmh. läs-'v öMor. less-å'v Ors. 'lasta av'; 
(i - kav:) less-ikå'v me vVe. 'lasta (hö) över mig 
(som döljer mig helt)'; (in:) le' ss-ini lä'di öOrs. 
'lasta in (hö, löv etc.) i ladan'; (n e d:) an e nåslässt 
s'llt spp a svits fpam Li. <den (o: båten) är så hårt 
lastad, att vattnet når upp till relingen (eg. allt 
upp åt svepen)'; (nedei:) bå'tv, e ni"dikässadri, 
nit up a kvärdum Soll. 'båten är så tungt 
lastad, att vattnet når upp till relingarna'; (på:) 
läss-på' Mal. läss-på' ÖVd. 'lasta på'; (utav:) 
läss-tå' Mal. lasta av'; (å,:) kess-4' ö't Älvd. 
'lasta på höet'; läss-å' öMor. ä".98-å Soll. less-' 
Ors. 'lasta på'. — Ssg: lä' sskär m. Äpp. 'last-
karl / loading man'. 

läss-hävel m. Id kessevi'l Våmh.; pl. kessevkär 
vMor. lä'ssevlå'r öMor. 1. `stjälpmed på vardera 
sidan av vinterfordon / tipping runner on either 
side of sled' Våmh. Syn.: se hävel, bet. 2, 
m. fl. 2. (pl.:) lassrede, lagt på långsläde och 
any. företrädesvis vid hötransport / loa,ding-
frame, placed on long sled and used mainly 
when transporting hay' (se ill.; ODB I 257) allm. 
Syn.: se höträ m. fl. 

läs-skolan m.IIIa best. trattskök Ors. 'natt-
vardsskolan / confirmation classes'. Syn.: b e-
rätt-, präst-, skrift-skolan. 

läss-med m.Ia kesssmåd nvMor.; pl. kesssmieder 
Älvd. kas ssmEdär vMor. Irdasmödär vSoll. 1. = 
lässhävel, bet. 1 nvMor. 2. =lässhävel, bet. 
2. (se ill.; ÖDB I 257; jfr Älvd. arb. 227) allm. 

lässmed-dröja f.IVa kässmeddrgja vSoll. 'timmer. 
släpfordon med sidomedar / sled with side-
runners, used to transport timber'. Jfr knä-
dröja. 
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läss-plats m. la kesspkass Våmh. sspkass Ore 
liessplrass Mal. (jfr lässa v.) `plats, där ex. 
timmer lastas (på släpfordon) / place for loacling 
timber (on sled)'. 

läss-rum n.Ia ltessromm Mal. (jfr lässa v.) <ut-
rymme på släde, där hö kan lastas på / space on 
sled for the bad of hay'; brå i lii`ssrommin `som 
har brett utrymme för att lasta på hö' (om 
släde). 

Hiss-stege m. IV le`sstitji Ors. `kort stege, anv. vid 
lastning av ett stort vinterhölass / short ladder 
used when leading a big bad of hay in winter' 
(se ill.). 

Hiss-trä n. V lesstraj Ors.; pl. leesstråer Li. (vanl. i 
pl.:) lassrede, lagt på långsläde och anv. före-
trädesvis vid hökörning' (se ill.). Syn.: se läss-
hävel, bet. 2, m. fl. 

läs-stuga f.V le"sustii ga Ors. `stuga, i vilken natt-
vardsskola hölls / cottage in which confirmation 
classes were held'. Jfr präststuga, bet. 1. 

läst m.Ia tässt Li. last / bad' (jfr SAOB läst"; 
Torp lestm); äjn bätlässt me Kenne `en båtlast 
(med) fräken'. Syn.: lass, bet. 1. 

läst f.I a —m. lresst f. Älvd. Våmh. i/U(8)t f. öMor. 
NeSi.—Äpp. ÖVd. —m. Mal. lesst f. vVe. Ors. 
1. a. <form av trä, över vilken skodon tillverka-
des el. lagades / shoe last' (se ill.; SAOB lästm 2; 
ÖDB II 272) allm. (överfört:) kku`kka a kömi på 
gä,`Zri, le'sst Ve. `klockan har kommit på tokig 
läst, dvs, går el. slår fel'; (om lekar i förb. med 
giva el. föra:) djäv ke'sst Älvd. f'd`r le'sst Ve. 
`lek där en deltagare skulle gissa hos vem 
dästen» fanns bland barn, sittande i ring och 
skickande den mellan sig under benen'; på`rkäss-
tår pl. Soll. `en höger- och en vänsterläst'. Jfr 
uppe-. b. `form för tillverkning av knivslidor / 
last for making knife-sheaths' Ors. Mal. kni'vski-
lässt Mal. `dots?. Jfr knivskeds-. 2. `bräde, 
över vilket mindre djurskinn spändes ut till 
torkning / board over which small animal skins 
were stretched to dry' (ÖDB I 51) Våmh. Jfr 
spett, bet. 4. Syn.: spänn-, sträck-bräde; 
sträva; tana. 3. (senare ssgsled:) `verktyg, 
anv. vid skidans böjande / implement used to 
eurve ski'; se brätt-, skid-. 4. (senare ssgsled:) 

anv. vid övre kvarnstenens bortlyftande / 
wedge used for removing upper millstone' 
Våmh.; se kvarn-. 5. (senare ssgsled:) `fyr-
kantig stock utgörande underlag vid spännande 
el. sträckande av båtkölen / square block over 
which keel was fastened in boat-building' Li.; se 
båt-. 6. (senare ssgsled:) <redskap, med vars 
hjälp hakar och hyskor tillverkades / instrument,  

used to make hooks and eyes' Mal.; se häkt-. 
7. (senare ssgsled:) `byxlinning / waistband of 
trousers': bö`kles/ässt Dju. 8. `skoning nedtill på 
kvinnopäls el. kjortel / edging at bottom of 
woman's fur-coat or skirt' (ÖDB IV 178) Dju. 
9. (senare ssgsled:) `fiktivt redskap, som ett i 
arbetet (slakt etc.) nyfiket och hindrande barn 
skickades att hämta i en granngård / fietitious 
implement which inquisitive or obstructive 
child was sent to fetch on neighbouring farm' 
Älvd. Mor.; se k o rv-. 

lästa sv.v.l. (endast i särsk. förb.; SAOB lästa'; 
u p p : ) kesst-u'pp Våmh. läst-s'pp Jä. `utvidga 
(sko) gm att sätta i en (större) läst / stretch 
(shoe) by putting bigger last into it'; (ut:) kesst-
alut Älvd. kesst-å'jt vMor. lest-ä jt vVe. läst-filt 
Rättv. Dju. Mal. Tra. (styr ack.) `dets.'; (över- 
fört:) kesst-a'ut 	Älvd. `spänna ut magen 
gm att äta för mycket'. 

läst-bälg m.Ic ke'sstbrig Våmh. <skinnsäck, anv. 
vid transport av skomakarverktyg / leather bag 
used by shoemaker to carry his tools' (ÖDB II 
268). Syn.: skomakarbälg. 

läst-kil nn.Ia kässttiik öVe. `kil, varmed övre 
delen av skoläst fylldes ut / wedge, with which 
upper part of last was filled up'. 

läst-klypa f.IV a lässtkkipa Tra. `klämma, medelst 
vilken skomakaren höll läderstyckena i läge 
under arbetet / spring-clip with which to hold 
leather in position while shoemaker worked'. 

läst-krok m. Ib lressstkrfcsk Våmh. 	sstkrök Soll. 
lesstkrök Ors. lei`sstkrök Dju. Jä. Mal. Tra. 
`krok, anv. för utdragning av läst ur sko / hook 
used to pull last out of shoe' (SAOB; ÖDB II 
273). Syn.: dragaåtsigkrok. 

läst-spik m. Ib kä`sstspäjk Soll. 	sstspik Mal. 
Tra. `spik, anv. att fästa dels det hopsydda 
ovanlädret, dels nävret och sulningssulan vid 
lästen / nail used to fasten leather upper, birch-
bark and sole to last' (ÖDB II 266, 279). 

läsur m. Ja ke"sur —ke"sör vMor. `bladmage / third 
stomaeh'. Syn.: se fennton.koppe. 

läte f.III —V 	a n. III — I M' te f. III Älvd.; 
lrätå n.III Våmh. vMor. öVe. Soll.; kåt n.I 
vSoll; /å'tä n.III Ors. Ore Ga. vFlo. Nås Äpp. 
/Xt? Rättv. öLeks.; /crtu f. V ,,, /et`tä n.III 
svLeks.; Witu f. V Dju.; läta f.IV Ål täta Mock. 
öFlo.; /å`t n.III Mal. lcrte ÖVd. 1. `sätt, varpå 
ngt låter; ljud / sound' (SAOB läte' 2d) allm. 
uktf Läte Älvd. uka kätå Våmh. ska Idet vSoll. 
ska la`tu svLeks. åka täta Mock. <ett sådant 
låter; irgm wisae 6Pööä kjtiestkåtti Älvd. `vi äro 
trötta på den där olåten'; jä h,ör(r)d nå lätur båt 
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i skö`jäm Rättv. (Bo.) lag hörde några ljud 
(borta) i skogen'; å samma låstu å samma jö'n 
jä'mmthä svLeks. 'det är samma läte och samma 
bråk jämt (det)'; ke"därkät nvMor. 'ljud som från 
en flädermus'; fu"gellåt öMor. 'fågelläte'. Jfr o-. 
Syn.: låt, bet. 1. 2. (pl.:) 'oväsen, bråk / noise, 
disturbance' Rättv. bsrj int ä nå lEtsr n9.2' int 
'börja inte bråka nu!'. 3. (bildi.:) <beteende, 
skick, fason / behaviour, manners' (jfr SAOB 
läte' 1; Sdw. läte n. 1-2) Mal. &nom låstom 
li'kkt 'alldeles för galet (eg. alla slags beteenden 
likt, dvs, inte likt någonting)'. 

lätt m. 	/ (piece of) wheel-rim', se lott". 
lätt adj. I kitt Älvd. Våmh. vMor. öVe. Soll. /itt 
Ors. Oro lätt Rättv.-Mal. lett ÖVd. 1. 'icke 
tung / not heavy' (SAOB lätt" 1, ib, 4) allm. 
dem wa li`ttu te få"rå mi vOrs. 'de (a: vedträna) 
voro lätta att handskas med'; (bildi.:) an i ki'tt i 
b.C4nnclen Våmh. (Bon.) 'den (a: hästen) har 
lätt för att sparka bakut'; du ä fall ss lä'tt på 
fö't ss Leks. `du är väl så rask och rörlig så'. 
2. 'som var lättare än normalt (om säd) / lighter 
than usual (about grain)' (SAOB lätt' 1 a y) 
Soll. Rättv. Tra. h,ä'grsn vart brå'clrnöjin så-n vart 
får lä'tt Rättv. (Bo.) 'havren mognade för snabbt 
och blev därigenom underviktig'. 3. lös, mager 
(om jord) / loose, meagre (about soil)' (SAOB 
lätt" 3b) vMor. Oro ki'tt jö'rd vMor. lös jord'. 
Jfr lät tj ord. 4. lättlockad, lättfärdig / easily 
tempted, loose' (SAOB lätt" 4 a a-3) Våmh. 
g i ki'tt fe kOrgna 'hon är svag för karlar'. 
Syn.: lättlockad. 5. 'obetänksam, tanklös / 
unthinking, thoughtless' (jfr SAOB lätt" 8); o ä 
lä'tt på' säg Ål 'hon tänker sig inte för'. 6. 
<utan svårighet el. möda, obesvärad / without 
trouble, easy' (jfr SAOB lätt" 9-10) allm. 
(i förb. lätt i munnen:) i a we /i/tt i musnnim 
M'grarnt öOrs. 'jag har alltid haft lätt för att 
prata'. 7. (om övre stenen i kvarn / about 
upper millstone:) kwe'nni e fö ki'tt rivMor. o e 
isa  /ä'tt Mal. 'kvarnens översten är för högt upp-
höjd (så att den kastar hela sädeskorn ifrån 
sig)' (ÖDB III 271). Jfr lätta v., bet. 4. 8. 
(i förb. fara med det lätta:) 'utföra lätt el. 
föga tungt arbete; gå sysslolös, slå dank / do 
easy work; idle' Mal. du fåä  beers fä' ä  mä di lEtta 
du 'du får bara göra lätt arbete du (fiska, snara 
fågel etc.); du bara slår dank'. Jfr lätta, bet. 4. 
9. 'lättrogen, lättledd / credulous' Äpp. Mal. 
ÖVd. lä'tt i herttsn Äpp. le'tt i htt`ttsn Tra. 
`dets.'; fu'll a an vyry my`ttjy lä'tt Mal. 'nog har 
han varit mycket enfaldig'; .99 le'tt kvnd je s'llder 

tricsi, du a vå`r Li. 'så enfaldig (lättlurad) kunde  

jag aldrig tro att du var'. Syn.: enfaldig, bet. 
1. 10. (senare ssgsled:) <i ringa mängd, föga / 
little' Tra.; se snö-. Jfr lätta 	bet. 3. 

-lätt adj. I (om färgskiftning, sinnelag etc. / 
about colour, complexion or character etc.; 
endast senare ssgsled:) se bl o m-, b r e d-, g 1 a d-, 
grå-, kringel-, lång-, röd-, vit-. 

lätta f. -n.IVa kistta f. (bet. 2-4) -n. (bet. 1) 
Älvd. Våmh. vMor. lì tta öMor. vVe. Ors. Ore 
lästta Bju. ( -pl. tant. kì ttöä, bet. 1) Mal. letta 
ÖVd. 1. 'anordning för reglerande av avståndet 
mellan kvarnstenarna, lättverk / device for 
regulating distance between millstones' (SAOB 
lätta' 1 c; Liv. Älvd. 10; ÖDB III 271) allm. 
Syn.: lätte; lättställning. 2. `vävluna / top-
roller in bom' OvSi. Jfr solv-. Syn.: se 
kringla, bet. 5, m. fl. 3. 'mark, som är så föga 
snötäckt, att fordon lätt komma fram / ground 
which is covered with so little snow that vehicles 
can drive over it' Älvd. Våmh. tgm eö ed bara 

ki`tt4 tä å'ka nc/4' Våmh. 'om det ändå vore 
lagom snö, så att man lätt kunde komma fram!'. 
Jfr lätt, bet. 10. 4. (i förb. med slå v.:) .214 
letta v Li. <slå dank / idle, loaf about'. Jfr 
dölska f., lätt adj., bet. 8. 

lätta sv.v.l. ki`tt(a) Älvd. vMor. Soll. li`tta vVe. 
Ors. Oro lä'tta Rättv. Bju. Ga. Mal. li`tta 
Leks. le`tta ÖVd. 1. 'göra lätt el. lättare / make 
light, lighten' (SAOB lätta' la) allm. ki'tt 4 
bö'rck Älvd. li`tt på ba'rde Oro <lätta på bördan'; 
(bildi.:) ä wart li`tta litä ö' -num öOrs. 'det blev 
litet lättare för honom'. 2. <ngt litet lyfta på 
(ngt) / lift sthg slightly' (SAOB lättar' la p) 
allm. ki`tt upå sä'ttjen Soll. lätt på sä'ttjun 
Rättv. 'lyft litet på säcken!'; jä li`tta på ba'nn-
dan ti varevige snö's Leks. 'jag lyfte litet på 
sädesbanden i varenda snes'. 3. 'avlägsna sän-
ken och därigenom höja nätet / remove sinker 
from not' Leks. (Silj.). 4. 'reglera avståndet 
mellan kvarnstenarna / regulate clistance be-
tween the millstones' (styr dat. el. ack.:) ki`tt o 
ste'lla Älvd. ki`tt kvä'nnen Soll. lä'tt på stö`nar 
Rättv. lä'tt kvä'ra Ga. lä'tt kvä'nn Mal. le`tt 
kväsnnä Tra. `med hjälp av kvarnens lättverk 
höja den övre stenen från den undre' (ÖDB I 
476; III 271). Jfr lätt, bet. 7; lätta f., bet. 1. - 
Särsk. förb. (av:) 1. e kitter-å'v Älvd. 'det blir 
lättare'. 2. lätt-å' Mal. 'kalva'. Syn.: se bära, 
bet. 3; (efter:) ä jösn-s'pp å lätt-tettär Ga. 
'molnen lättar och det ljusnar (upp)'; (under:) 
1. le`tt-oinnd kkg`vja Li. 'lyfta litet på klövje-
bördan'. 2. lätt-u`nndi Mal. 'underlätta'; (upp:) 
1. litt-u'pp Ors. 'lyfta litet på'. 2. ki`tt-upp 
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/trivei vMor. 'pigga upp sig (eg. livet)'; ss Utter-
u'pp di öOrs. 'som lättar ditt humör'; jä varrt 
sd o'pplätta öLeks. 'jag blev så mycket lättare 
till sinnes'; (å:) i belle tä"get f en by`tt o 
Irl't a di'g Älvd. `jag kan taga en (vatten)bytta 
och göra det litet lättare för dig'. 

lätt-agad adj. I itt`ttägs Äpp. kettägen Mal. 'lätt 
att uppfostra / docile' (SAOB 1). Syn.: lätt-
tuktad. 

lätt-arbetad adj. I ItisttarrbEtn (komp. kettarrbetnää ) 
Mal. 'lätt att utföra / easy to make' (SAOB). 

lätt-band n.Ia lettbannd Tra. (jfr lätta v., bet. 
1-2) 'band (rep), som spändes över klövjesadeln 
för att lätta upp klövjekorgarna / rope running 
from one pack-saddle basket to the other'. 
Syn.: se hakbanclu; lätt-bände, -greda, 
-rem, -tåg m. fl. 

lätt-bark m. Ib le`ttbarrk Tra. <bark, som är lätt 
att avbarka / bark which is easy to strip off' 
(mots. hårdbark). 

lätt-barkad adj. I lä`ttbarrkin Mal. lettbarrkin 
öVd. 'lätt att (av)barka / easy to strip off (of 
bark)' (jfr hårdbarkad). 

lätt-bett adj. I liettbett Rättv. Ga. Äpp. 'som biter 
bra, vass (om eggverktyg) / sharp (of tool)'; 

e lä`ttbett Äpp. 'lien är vass'. Syn.: lätt-
biten; lösbett. 

lätt-biten adj. IV lri'ttbiti'n Älvd. =föreg. 
lätt-björn m. la lättbjör Ga. 'anordning för höjan-
de och sänkande av överstenen i kvarn, be-
stående av ett platt järn med några hål i och 
en på väggen anbragt krok / device for raising 
and lowering the upper millstone, consisting of 
a flat iron with some holes in it and a hook 
fixed on the wall' (ÖDB III 273). 

lätt-bröstad adj. I läsubrassta (komp. ltettbrssstar) 
Leks. lä`ttbrösstn Mal. <som ej lätt blir andfådd / 
not easily becoming breathless' (We.). Jfr 
tungbröstad. 

lätt-bulad adj. I ki`ttbfaradn Soll. (jfr bula v.) 
'som (lätt och) ofta faller i gråt / often weeping'. 

lätt-bände n. III lä`ttbännd Mal. lettbännde ÖVd. 
'band (rep), lagt tvärs över klövjebördan och 
med vars hjälp klövjekorgarna höllos upp och 
något ut från hästens sidor'. Syn.: se hak-
band'; lättband m. fl. 

lätte n.III ki`ttä öVe. lri`tt Soll. li`ttä Ors. 'an-
ordning för reglerande av avståndet mellan 
kvarnstenarna'. Syn.: lätta, bet. 1; lätt-
ställning. 

lätt-fattad adj. I littfa'tta öMor. <som har lätt att 
förstå; snabb att uppfatta / being quick of ap- 

prehension; easily comprehensible'. Syn.: lä t t-
vist, -visad. 

lätt-flött adj. I lri'ttflrått Älvd. Zri`teätt vSoll. 'som 
flyter lätt / floating easily'. Syn.: flöt t. 

lätt-fordad adj. I bi:till-Okad Älvd. lri`ttföka,c/n, 
vMor. littfö'ladn öMor. kettfäht Leks. 'lätt att 
underhålla med föda / easy to maintain with 
fodder'. Syn.: lättfödd, bet. 1. 

lätt-fotad cm:1j. I krttfietad Älvd. tittfö'tack, öMor. 
lästtföta Rättv. lä`ttföta Leks. Bju. 1. 'som 
springer utan svårighet, snabbfotad / swift-
footed' (SAOB 1) allm. 2. 'flyktig; lättfärdig / 
flighty; wanton' (SAOB 2) Älvd. öMor. Jfr 
lättfärdig, bet. 3. 

lätt-färdig adj. I lri`ttflirden Våmh. (Bon.) li`tt-
fårdun vOrs. li'ltgilin öOrs. lì ttiårdug Oro keit-
fälru Rättv. kettfellrug Leks. leittfälru Bju. Al Ga. 
lä'ttfellru Flo. Äpp. Mal. lä'ttf&rdig Nås. 1. <som 
kan röra sig snabbt, rask (om människa el. 
häst) / quick, swift' (SAOB 1) allm. 2. 'lätt till 
sinnes; umgängsam / light-hearted; sociable' (jfr 
SAOB 2) allm. Syn.: gladlätt; gladsam. 3. 
lättlockad, obetänksam / easily tempted, un-
thinking' (jfr SAOB 3) Mal. Jfr lättfotad. 
4. <lätthanterlig, lätt att utföra (om sak) / easy 
to handla, easy to carry out (about thing)' (jfr 
SAOB 6a) allm. an  skull ha 86 lerttfälrug el`kdön 
an ks`nnds Leks. <han skulle ha så lätthanterlig 
körredskap som han kunde'; (n.:) e li`ttfärdut 
die"rå jet 167 vOrs. 'det är lätt att göra ett fel'. 

lätt-född adj. I lit'etilidd Mal. 1. =lättfordad 
(SAOB). 2. 'lätt att framföda / easily bom'. 

lätt-före n. III lästtfarä Mal. lettfåre Li. 'så obe-
tydlig snömängd att man bekvämt kan färdas 
på vägarna och i skogen / so little snow that it 
is possible to travel along roads and in forest'. 

lätt-fört adj. In. lri`ttfert Älvd. Våmh. ltisttfört 
vMor. lri"ttfört Soll. lä`ttgirt Rättv. lä`ttfört Leks. 
Bju. Nås lästtfört Flo. iii`tdöt Mal. le`ttfåt ,-
le`ttföt Li. <bekvämt att färdas på vägarna och 
i skogen / easy to travel along roads and through 
forest' (ÖDB I 481). 

lätt-greda f.IVa leittgrkt Mal. (jfr greda f.) 'band 
(el. rep), spänt över klövjesadeln för att lätta 
upp klövjekorgarna / rope running from one 
pack-sadclle basket to the other'. Syn.: se 
hakbandu; lätt-band, -bände, -rem, -tåg 
m. fl. 

lätt-händ adj. I lä'tthännd Bju. 'lätt på hand, 
varsam / gentle, carefuP (SAOB under lätt-
händt). Syn.: lätthänt. 

lätt-hänt adj. I lä`tthhinnt Mal. letthännt Li. 
=föreg. (SAOB lätthändt 1). 
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lätt-hävd f.Ia li`ttheivd Ore 'lätt utfört arbete; 
enkel och lättvindig handling / work which is 
easily done; simple, easy action'; ä wa isnngo 
li`tthilvd te djär ea"det var ingen lätt sak att 
göra det där'; du ska få gi'ni mä li`tthelvdu `du 
skall få lön(en) på ett lättvindigt sätt'. Jfr 
lätthävor. 

lätt-hävor f.IVa pl. (endast i förb. med lätt-
hävor:) 'på lätt sätt / in an easy way'; ä gåk 
rna leetthåvår Rättv. (Bo.) 'det gick lätt (lätt-
vindigt)'. Jfr lätthävd f. 

lätting m.Ib krttiv Äpp. Mal. /ettivg ÖVd. (jfr 
lätt adj., bet. 9) 'lättrogen, lättlockad, flyktig 
person / credulous, easily deceived person'. Jfr 
dumbom m. fl. Syn.: lättskruv. 

lättingom adv. /tettivant Äpp. <utan lass / without 
a bad'. Syn.: lättunga; lättungom, bet. 1; 
lättåkad; tommo; tom-åkad, -åkande. 

lättja m.IV -f.IVa krti m. Älvd. lättja f. Bju. 
'egenskapen att vara lat / laziness' (SAOB); eö 
rir funt et4 	Älvd. 'det är ingenting 
annat än lättja'. Syn.: laten, bet. 1. 

lätt-jord f. la Iri`ttOrå vÄlvd. lri`ttjörd Soll. li`ttjörd 
Om. Oro /ii`ttjöZr Ål (jfr lätt, bet. 3) 'lös (mager) 
jord / loose (meagre) son' (SAOB). Jfr tung-
jord. 

lätt-kabbe m. Illa Iri`ttkabb nvMor. lä` ttkabb Mal. 
(jfr lätta v., bet. 4) 'höj- och sänkbar stock i 
skvaltkvarnens lättverk / log in mill, which is 
capable of being raised or lowered and used in 
regulating distance between millstones' (jfr 
ÖDB III 271 f.). Syn.: lättstock, bet. 1. 

lätt-kil m.Ia kett-tji/ Ga. Mock. lä`tt-tjilr Mal. 
'kil, som reglerade höjden på lättstocken i 
kvarnen / wedge which regulated height of 
lättstock in milP (ÖDB I 475; III 271). 

lätt-kluven adj. IV kisttkltuvin vMor. littklfevin 
öMor. ki`ttleZeftvin Soll. kettalvin Rättv. (Bo.) 
Dju. lä`ttklrftvin Mal. (jfr klyva st.v., p. pret.) 
'lätt att klyva / easily split'. Jfr rättkluven. 
Syn.: klöv adj. 

lätt-klöv f.IVa ki`ttkköv nvMor. 'lättklöv / dew-
claw' (SAOB). Syn.: se bak-, lag-klöv m. fl. 

lätt-korn n. la leittlesnn MaL lettlesnn ÖVd. 'slö-
säd / grain which fell nearest chaff during 
winnowing' (SAOB; ÖDB I 466; III 401). Syn.: 
lättsäd; lättung; malderl, bet. 1; malder-, 
mellan-, slum-, slöm-, slö-, små-, åtani-, 
åtanmed-, återi-säd; medelkast; mellan-
kast, -korn; mälder, bet. 3; skape; skap-
nad"; skrap, bet. 5; slömka; småkorn. 

lätt-käpp m. I a lett-tjäpp ÖVd. (jfr lätta v., bet. 
1-2) 'käpp, som lades över axeln och med sin 

bakre del stödde ryggmesen vid bärande av 
tunga bördor / stick placed over shoulder and 
supporting rucksack-frame, when one was ear-
rying heavy loads'. 

lätt-livad adj. I ki`ttkaijvah 	 Älvd. 
Iti`ttlrajvabu nvMor. li‘ttlejva vVe. lä`ttliva Äpp. 
lästaivin Mal. 'glad till sinnes, gladlynt, som har 
ett ljust humör / happy, light-hearted' (jfr 
Aasen lettlivad; Fr. lettlifr). Syn.: lätt-
sam, bet. 1. 

lätt-lockad adj. I kettlokka Rättv. lä`ttlåkka Bju. 
'lätt att locka / easy to tempt' (SAOB). Syn.: 
lätt, bet. 4. 

lätt-lärd adj. I Iri`ttlrårå Älvd. ki`tereird vMor. 
lì ttlård öMor. lì ttlåd vVe. keit/åt/ Mal. le`ttlaci 
ÖVd. 'som har lätt för att inhämta kunskaper 
och färdigheter / learning easily' (SAOB 2). 
Jfr lättvisad. Syn.: lös-, snäll-lärd. 

lätt-löpen adj. III itittiftpin Nås Jä. 'lättlurad / 
easily deceived'. 

lätt-mälder m.I kettmälleia  Mal. <säd, som vid 
kastningen stannade mellan mäldern och slö-
kornet / graM which stays between mälder 
and slökorn during winnowing'. Jfr floss; 
lättkorn m. fl. 

lättna sv.v.I. lri`ttu Älvd. Våmh. vSoll. 
lti"try, vMor. litnä 	öMor. 	-kl`tu Ve. 
ki"tv, Soll. li`ttna Ors. Oro lä` Una Rättv. Bju. 
Dju.-Äpp. lättna Leks. Ål lä`ttua Mal. 1. 'bli 
lätt(are) / become light(er)' (SAOB 1) allm. nfe g 
ar o li`ttn4 	öOrs. 'nog har hon minskat i vikt 
nu'; (äv bildl.:) e Iri`ttned i Ina' jvi Våmh. 'det 
befriade mig från en stor börda (eg. lättnade i 
livet)'. 2. 'bli lättare och klarare (om luft) / 
become lighter and clearer (about air)' (SAOB 2) 
Mal. 3. 'kalva / calve' OvSi. (ÖDB I 279); 4 al 
li`ttn,,i i"sam m4`na4im Älvd. `hon (o: kon) skall 
kalva (i) denna månad'; (äv. med obj.:) 	a 
ki`ttna fen led'v Våmh. 'kon har framfött en 
kalv'; o ska ti'lr å ki,"tu vMor. 'hon (o: kon) skall 
till att kalva'; o add lri`tua Soll. 'hon hade 
kalvat'. Jfr lamma', bet. 1. Syn.: se bära, 
bet. 3. 4. 'falla till marken, spillas (om hö från 
ett fång etc.) / fall to the ground, spill, drop' 
Älvd. Syn.: kalva, bet. 3; killa, bet. 2. — 
Särsk. förb. (uppe:) /ättzi,-e`ppet Äpp. 'befrias 
från moln, klarna upp'. — Ssg: l•Ptritjgr f. Soll. 
`ko som skall till att kalva / cow about to calve'. 

lätt-rem f.I a ki`tträm öVe. (jfr lätta v., bet. 1-2) 
'band tvärs över klövjebördan, med vars hjälp 
klövjekorgarna höllos upp och något ut från 
hästens sidor'. Syn.: se hakband"; lätt - 
band, -bände, -greda, -tåg m. fl. 
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lätt-retad adj. I ltettreitt Dju. Mal. <som blir lätt 
retad / irritable, touehy' (SAOB). Syn.: se 
frän, bet. 3; skör, bet. 3. 

lätt-rodd adj. III N'ttrudd vMor. lì ttrudd öMor. 
ltettröin Mal. le'ttröin Li. 'lätt att ro / easy to 
row' (SAOB). 

lätt-rota f.IVa ketträta Ga. 'höj- och sänkbar 
(vågrät) stock i skvaltkvarnens lättverk' (ÖDB 
III 271). Syn.: se lättkabbe. 

lättsam adj. I Iri'ttsamm Älvd. ki`ttsam —Zri"tsam 
vMor. lì ttsam 	öMor. Iristtsam Soll. li'tt- 
sam vVe. lì ttsamm Ore ltettaam Rättv. Leks. 
Bju. Dju. Ga. Nås lättsam Mal. 1. `gladlynt, 
lätt att umgås med, trevlig / happy, sociable' 
(SAOB 3, 5) allm. li'ttsammt fs'Irk Ore 'folk, som 
det är lätt att umgås med'; dem a kitä ki"tsamår 
aprå'k vMor. 'de ha ett språk, som är litet 
gladare i tonen'; ä rent ltettsamt tå hör må'Zrä å då 
svLeks. 'det är riktigt trevligt att höra din röst'. 
Syn.: lättlivad. 2. <lätthanterlig, bekväm (om 
sak); lätt att utföra (om arbete) / easy to 
manage, handy (about thing); easy to do (about 
work)' (SAOB 4) Älvd. Soll. Rättv. Dju. å jekk 
mi`ttji ltettsammar ttibri'ks Dju. 'det gick mycket 
lättare tillbaka (med tomt fordon)'. 8. 'med 
ljus och klar luft, vacker (om väderlek) / elear 
(about weather)' Ve. i går va å då li`ttaåmt 'i går 
var det då vackert'. 

lätt-skjuts m. I a lri`ttstjusa Soll. 'åkdon (s k j ut s-
kärra el. skjutsskrinda), avs. för skjutsning / 
conveyance for people' (jfr SAOB). 

lätt-skruv m. I a ltettskrilv Mal. (jfr lätt, bet. 4, 9) 
`lättledd person / easily-led person'. Syn.: 
lätting. 

lätt-skrämd adj. I ki‘ttskrgmd Älvd. ki`ttskrlimadv, 
nvMor. li`ttskråmd öMor. ltettskråma Bju. Nås 
ltettskråmmd Mal. 'som lätt blir skrämd / easily 
frightened' (SAOB). 

lätt-slög adj. I ltett.216g Rättv. 'som lätt mejas av 
(om gräs på linda) / easily mown' (Aasen lett-
sl o g). 

lätt-soven adj. IV ltettsftvin Mal. le' ttaiivin Tra. 
`som sover lätt / who sleeps lightly'. Syn.: 
lättsövd, bet. 2. 

lätt-stock ni.Ib Iri`ttstukk Våmh. (Bon.) Soll. 
ltettstakk Ål Dju. Ga. Äpp. Mal. lettstakk Tra. 
1. 'till skvaltkvarnens lättverk hörande (lodrätt 
placerad) stock, anv. vid regleringen av av-
ståndet mellan kvarnstenarna' (ÖDB III 271) 
Våmh. (Bon.) Soll. Dju. Tra. Syn.: lätt-
kabbe, -rota, -syll. 2. <stång, anv. (som häv-
arm) vid lättstockens höjning och sänkning / 
pole used when raising or lowering lättstock' 

(jfr ÖDB III 273) Ål Ga. Mal. Jfr lätt-trä. 
Syn.: lättstång. 

lätt-stång f.Ib Zri`ttatetvvg nvMor. Soll. =föreg., 
bet. 2 (ÖDB III 273). Jfr lätt-trä. 

lätt-ställning f.Ib ki`ttatållnivg Soll. lättverk i 
skvaltkvarn' (ÖDB III 271). Syn.: lätta, bet. 
1; lätte. 

lätt-syll f.Ia ltettsyll Mal. =lättstock, bet. 1 
(ÖDB III 271). 

lätt-säd f.Ia kettså Mal. letteå Tra. 'säd, som vid 
kastningen föll närmast agnarna' (ÖDB I 466). 
Syn.: lättkorn; lättung. 

lätt-sövd adj. I lä' ttsövd Bju. Mal. (jfr Aasen 
lettsvwvd 1-2). 1. 'som lätt kan fås att 
somna / put to sleep easily' (SAOB 1) allm. 
Syn.: lössövd. 2. 'som ej sover hårt / who 
sleeps lightly' (SAOB 2) Mal. Syn.: lätts o ve n. 

lätt-tjärne m.IIIa, se let-tjärne. 
lätt-trä n.V Iri`ttraj Älvd. ltettrå Ål 'vertikal 
planka (som hävarm) i lättstockens övre del, 
anv. att reglera avståndet mellan de båda 
kvarnstenarna / vertical plank in the upper part 
of lättstocken, used to regulate the distance 
between the two millstones' (Aasen lette -tre; 
Liv. Älvd. 10; ÖDB III 271). Jfr lätt-stock, 
bet. 2, -stång. 

lätt-tuktad adj. I lå`ttukta Leks. ltettakkta Flo. 
'lätt att uppfostra / docile'. Syn.: lättagad. 

lätt-tåg n.II 	Ors. ltettgig Mal. (jfr lätta v., 
bet. 1-2) 'band (rep), som spändes över klövja-
sadeln för att lätta upp klövjekorgarna och 
hålla dem ut från hästens sidor'. Syn.: se 
hakbandu; lätt-band, -bände, -greda, -rem 
m. fl. 

lätt-tänkt adj. I le`ttävukt Tra. 'kvicktänkt / 
quick-witted'. Syn.: kvick-, snar-, snäll-
tänkt. 

lättung m.Ib tettovg Tra. (jfr lätt, bet. 2) 
`säd(eskorn) utan utvecklad kärna, slösäd / grain 
whieh fell nearest chaff during winnowing'. 
Syn.: se lättkorn m. fl. 

lättunga adv. (sbst.) l•i`ttuvvg,a6 Älvd. ki`ttiogad 
Våmh. (Bon.) lri`ttuvga4 vMor. /ittu'vvga öMor. 
lettunga vVe. /i`ttuvuga Ors. Ore /tettuv(v)a 
Rättv. Dju. Ga. Nås kettuva Leks. Bju. Al 
(jfr dels SAOB lättunga, lätt-tunge, dels 
Torp lettang, under lett, och dels Levander i 
Sv. Lm. 1947, s. 196 f.) <med tomt fordon, utan 
lass / with an empty vehicle, without bad'; 

ki'ttiovgacl Älvd. r ttuvvga Ore tjö‘r (ma) 
lättuva Leks. tj'd`r i ltettuva Bju. 'köra med tom-
ma fordonet'; dem ad lrttuvvga Ors. 'de hade 
tomt fordon'; an &cid bara Iri`tttovgad Våmh. 
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(Bon.) 'han hade bara litet el. intet lass'. Syn.: 
lättingom; lättungom, bet. 1; lättåkad; 
tommo; tomåkande. 

lättungom adv. Iri`thovgiura Älvd. tettovsrum öVd. 
1. =föreg.; lek Iti`ttuvngurn Älvd. lek i lettovgsrn, 
Tra. 'köra med tomt fordon'. 2. (i förb. med 
gå (i):) gå (i) lettougsm Li. 'vara lös och ledig, 
sysslolös; bekymmerfri / be idle, unoccupied; 
untroubled'. 

lätt-verke n. III ltettvar(r)tjs Rättv. 'anordning 
varmed avståndet mellan kvarnstenarna reglera-
des'. Syn.: lättställning. 

lätt-vindig adj. I kettvinndin Ål Jä. liettvinndig 
Nås lä'ttvinndi Mal. lettvinndig öVd. 1. `som 
ej kräver mycken möda, lätthanterlig / easy to 
manage' (SAOB 1) allm. Syn.: lättvindlig, 
bet. 1. 2. 'som rör sig lätt och behändigt (om 
person) / nioving easily and lightly (about per-
son)' Tra. Syn.: lättvindlig, bet. 2. 

lätt-vindlig adj. I lä`ttvinndlin Bju. 1. =föreg., 
bet. 1 (SAOB). 2. =föreg., bet. 2 (om person, 
katt(unge), killing etc.). — Adv.: liettvindli 
Rättv. 'lätt, utan ansträngning / easily, without 
effort'. 

lätt-vist, -visad adj. I tittvä'ist öMor. Iri"ttväist 
Soll. li`ttwäjst Ore leettvisa Rättv. kettvist Jä. 
'som lätt fattar anvisningar och tillrättavis-
ningar / easily guided and eorrected' (SAOB). 
Jfr lättlärd. Syn.: lättfattad. 

lätt-yxa f. III IrCttökles Älvd.; best. dat. sing. 
le`ttäkks?? Li. 1. lat, slö och lättjefull person / 
lazy, listless person' (jfr SAOB) Älvd. 2. (i uttr. 
taga det med lättyxan; jfr SAOB:) tå' ä me 
lettökksr, Li. 'utföra ngt slött och likgiltigt / do 
sthg listlessly'. 

lätt-åka st.v. ltettåka Mal. 'skrapa skinnet lätt 
med räckspaden (vid skinnberedning) / serape 
skin easily with räck sp ade (in preparing fur)'. 

lätt-åkad adj. I littåkå' öMor. 'som ej har lass 
på sitt fordon, som kör med tomt fordon / 
driving without bad in one's vehiele'; Oår litt-
åkå"köra utan lass'. Syn.: se lättingom m. fl. 

lätt-åkt adj. I ki`ttåtjin Älvd. le`ttåtjin Tra. <som 
man lätt hanterar el. behärskar / easily dealt 
with and eontrolled'; få' je i' de ss å' du lesttåtjin 
Tra. 'får jag tag i dig, så är det lätt att bestraffa 
dig'. 

lätt-äten adj. IV ki`ttietiin (komp. Iristtietnera') 
Älvd. kettjätin (komp. Iri`ttffitigåra)Våmh. (Bon.) 
Iri`ttjätin vMor. lì ttjetiin öMor. låsttjätin nRättv. 
liettätin Leks. lä'ttittr Fk. ldttjittin Mal. 'lätt 
att äta, lättuggad / easy to eat, easy to chew' 
(SAOB); li`ttjeti bra' öMor. 'lättuggat bröd'; 

tskksn ts'nn lä'ttätinan sLeks. 'sådan tunn, lätt-
äten (gröt)'. Syn.: lös-ät, -äten. 

läv m.Ia råv Älvd. Våmh. vMor. Soll. tetv öMor. 
vVe. (jfr läva v.). 1. `enfaldig, slö, drumlig 
man / stupid, lazy, loutish man' allm. Jfr dret-. 
Syn.: läve. 2. (i vissa uttr.:) 'enfald / stupidity' 
Våmh. öMor. Irå'ven jndjär åv gngm Våmh. 
(Bon.) 'dumheten lyser (eg. hänger) av honom'; 
qjndj-fr.k'nun Zrä'vgn Våmh. (Bon.) såk lå'vin (jfr 
sälja) nVåmh. km tal el. uppförande visa prov 
på sin dumhet'. Jfr hip, bet. 1; hänga fram. 

läva f.IVa kå`va Våmh. vMor. Soll. `enfaldig, 
drumlig kvinna / stupid, clumsy woman'. 

läva sv.v.l. Iråv- Våmh. (jfr Torp lwva); pass. 
Irå`vas Älvd. Våmh. lå`vas Ors. 'vara dum, vara 
slö och drumlig / be stupid, lazy and clumsy'; 
du skä -YA Irå'vas .210ken Våmh. (Bon.) `du får 
inte dumma dig så där (eg. slikna)'. Syn.: 
läpa. — Särsk. förb. (bortur:) n råvä-botg'r 
wöl• Våmh. (Bon.) 'han är så överdrivet snäll, 
att han verkar enfaldig'. — Ssgr: lå`vskål n. Ors. 
'enfaldig, drumlig person / stupid, clumsy per-
son'; klevsayd Våmh. (Bon.) lrå`vsöd vMor. n. 
'dots.' (jfr såd n.). — Avi.: lräv n. vMor. 
'drumlighet / elumsiness'; lrå'vus m. Älvd. 
'enfaldig man / stupid man'. Jfr läv 	läva 
f.; läve; lävig. 

läve m. Illa /cl`vä Ors. 'enfaldig, slö, drumlig man/ 
stupid, lazy, clumsy man'. Jfr läva v., avl. 
Syn.: läv, bet. 1. 

lävig adj. I klerug 	Älvd. M`vun Våmh. 
lrå'vun vMor. 	öMor. vVe. Ors. Irlevån Soll.; 
obef. Oro. 1. 'enfaldig, drumlig / stupid, clumsy' 
allm. 2. 'olustig, slö / listless, dull' Älvd. Våmh. 
öMor. Ors. 3. Irå'vån tå jä"tå Soll. 'som äter 
litet / eating little'. 4. '(smått) sjuklig/ (slightly) 
unhealthy' Soll. 5. 'nyfiken / curious' vMor. 

läxa f.IVa lre' loks& Älvd. vMor. lekksa öMor. vVe. 
Ors. Leks. Irti`kksa Soll. lä`kksa Oro läskksa Bju. 
Nås Jä. öVd. lekksa Mal. 1. 'stycke att läsa 
upp; harang / passage to read out; harangue' 
(jfr SAOB 2) Älvd. Jä. Jfr bord-. 2. 'pensum, 
givet i skola / homework given at school' (SAOB 
5) allm. u`ttalekksa Mal. 'pensum, som skulle 
läsas upp utantill'. Jfr bakläxgubbe. 3. 'till-
rättavisning / reprimand, scolding' (SAOB 8) 
Nås; bå'Irläkksa 'uppsträckning, given åt barn vid 
matbordet'. 

läxa sv.v.l. (endast i förb. med adv. ihop:) 
Irefkks-iöp vSoll. 'med sneda ytor sammanfoga 
bräder och krampa ihop dem / join planks with 
diagonal joints and clamp them together'. Jfr 
laxa ihop. 
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löda f.IVa Zry'66(a) Älvd. nVåmh. lröscla Våmh. 
(Bon.) vMor. Soll. lö`da vVe. Leks. läda Rättv. 
lösa Ga. Flo. Nås Äpp. Mal. läa ÖVd. (jfr ? 
Ross Torp loda f.). 1. 'hög (mindre samling) av 
mjuk kospillning / heap of cow dung' allm. 
tffdritkg56 Älvd. tffirdindjlad vVe. kfilfitlöda 
Leks. `dets.'; (äv. överfört:) sn,clsrlrgööa Älvd. 
'mindre samling snor, snorloska'. Jfr käma, bet. 
1; dret-, ko-. Syn.: se kodret(s)läma; ko-
dynga, bet. 2; läfsa, bet. 2; läma, bet. 2, m. 
2. 'mindre hög av hopräfsad mossa / small heap 
of mosa raked together' (ÖDB I 200) Älvd. Ve. 
mire8earg66 Älvd. nift'sålöda vVe. `dets.'. 3. 
'visst slags uppläggning av stockar vid kolning / 
certain way of piling logs in charcoal-burning' 
Älvd. kasbblr06 'diats:. 4. '(bildi.:) 'hop med 
pengar / pile of money' Soll. ä ti'kär i 	gikt 
knispän, då an fikk spy"Irmanspåvngär 'det ökar 
i penninghögen, sade Knipen, då han fick spel-
manspengar'. 5. (i förb. löpa i löda:) 4n Irl'ep i 
Irösdu Våmh. (Bon.) 'han föll ihop (som en hög) / 
he collapsed in a heap'. Syn.: stack. 6. lat, 
otymplig kvinna / lazy, awkward woman' Älvd. 
Våmh. Jfr jäsa, bet. 3; kärna; labba v. ssg.; 
luna; läma, bet. 3. Syn.: se kvadda; ludda', 
bet. 6; lunsa; luntan; lökan; löke, bet. 1. 

löda sv.v.3. irg'öåa (pret. ZrY ödde) Älvd. 	Ors. 
lösda Rättv. lösa —16 (pret. löscldä) Bju. /5 Nås 
lösa (pret. löscld) Mal. läa ÖVd. 'sammanfoga 
stycken av metall gm att mellan dem ingjuta 
smält metall / solder metar (SAOB 1). — Ssg: 
4'6tin n. Älvd. 'term att löda med / solder'. 

lödas sv.v.3. pass. kg`öaas (pret. Zrg' ödde,$) Älvd. 
(jfr löda f., bet. 5-6) 'ligga och lata sig / laze, 
lounge'; wiso Iry'öes du .21a'jk 'varför ligger du 
och latar dig så där?'. — Särsk. förb. (kvar:) 
ur 4 Irgööes-kwerr då' nff'-ate' Älvd. 'så envist 
och lättjefullt hon (o: kattan) ligger kvar där nu 
igen!'. 

löd-bult m.Ia 4'6(ö)5u/it Älvd. lädbullt vVe. 
Leks. köselbullt Soll. 16`bullt Nås lö'bullt Mal. 
/ji`bel/t ÖVd. 'lödkolv / soldering-iron' (SAOB). 

lödder n. 	—Ia lå'dår n. Bju. lö'där f. Nås 
lö'ddår Jä. lär —lär f. 	Mal. lsur f. Li. 1. 
'skummande svett hos häst / frothing sweat in 
horse' (SAOB) allm. ä vå ss lö'ddra sia/ask tet-
Jä. 'det var, så (att) löddret stod om den (a: 
hästen)'; /(Yra va/lit tå hä'estam Mal. 'skummet 
står om hästen'. Syn.: skum. 2. `hudavsönd-
ring hos häst, bildande avskrap vid ryktning / 
skin secretion in horse, scraped off during 
grooming' Mal. — Avi,: ldru Rättv. (Bo.) 
lädru Nås löseldru Jä. läru sMal. adj. 1. <be- 

täckt av lödder (om häst) / covered with froth 
(of horse)' allm. 2. <skummande (om vätska) / 
frothy (of liquid)' Jä. 

löddra sv.v.l. lu"dra Ors. 16"dra Rättv. (Bo.); 
lösclär- Nås lädä- Mal. 'löddra sig / froth'. — 
Refl.: lösclår se Nås lädå ä sMal. 'vara höljd av 
skummig svett (om häst) / be covered with 
frothy sweat (about horse)'. 

löd-fant m. Ja låsfannt Mal. lä fannt Li. 'kring-
vandrande person, som utförde förtenning och 
dyl. / tinker'. Syn.: tennbetare. 

lödja f.IVa i'ja Äpp. 'fårull, som klipptes i kort 
tillstånd/ sheepswool shorn when short' (SAOB); 
Karlröja `kortull, som klipptes vid jultiden'. 
Syn.: lödje, bet. 1; lödjeull. 

	

lödje m.IIIa 	Älvd. irg`ått Våmh. 

	

vMor. 	vVe. i"di Soll. lisdä Ors. -Irejja 
Ål lösja Ga. Vd`itt Flo.; best. -lidjän öMor. 
öVe. 	 Leks. -lien Leks. (Silj.) 

'fårull, som klipptes i kort tillstånd' (SAOB 
under lödja'') allm. kkispp kgsdan nvMor. 
'klippa kortull'; jöslr-kgöjan ,. 	vMor. 
lidjän öMor. jfar-lgen ,,, -lejen ,,, -låjån Leks. jfek-
lien Leks. (Silj.) jfarkejjen Al jfarä(d)jän Ga. Flo. 
`kortullen, som klipptes vid jultiden'. Jfr ers-
mäss-, lådigs-, vår-. Syn.: lödja; lödjeull. 

<långull / long wool of sheep' Son. Leks. ktryspp 
lri"djan Soll. 'klippa långullen på hösten'; 
mä,98111jein Leks. långull, som klipptes, då man i 
slutet av augusti kom hem från fäbodarna'. Jfr 
olsmässa. 

lödje-ull f. la i"diull Soll. 'fårull, som klipptes i 
kort tillstånd'. Syn.: lödja; lödje, bet. 1. 

löd-kåda f.IVa lå'kå'a Mal. läkjta Li. 'gulaktig, 
icke tuggbar kåda, med vilken hål i koppar- och 
bleckkärl tätades / yellowish, non-chewable resin 
used to fil in holes in copper and tin-plate ves-
sels'. Jfr läckkå,da. 

löd-panna f.IVa 18'panna Rättv. 'skopa el. liten 
järnpanna, i vilken bly el. tenn smältes / ladle 
or small iron pan in which lead or tin was melted' 
(se ill.). 

löft f.I a läft Ors. (jfr löpa st.v., bet. 5). 1. 'smal, 
i marken med lie el. spade uppskuren bevatt-
ningsränna för gräsmark / narrow irrigation 
ditch cut in grassland with scythe or spade' (se 
ill.; ÖDB I 207). Jfr dammslått(er); skyl-, 
slog-damm; stam. 2. `område där man löpt 
bark åt garveri / area where bark had been 
stripped off for tannery'. — Ssg: ftwäg m. 
Ors. 'väg, där man löpt bark åt garveri / road 
where bark had been stripped off for tannery'. 
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löfte' n.III kös 	Våmh. (Ross löfte, under 
loft). 1. 'övervåning (vind) i uthusbyggnad / 
upper storey of two-storey outhouse'. Syn.: se 
botten, bet. 10; loft n., bet. 1. 2. loftsbygg-
nad / outhouse with upper storey or loft' (ÖDB 
III 14). Jfr kläd-. Syn.: se loft n., bet. 2. 

löfte' n.III iösfitä Flo. 'ngt utlovat / promise'; 
hä bry'täs fulr meivvä lö'fftsr va'nn dä'g <det 
bryts nog många löften var dag'. 

lög f.Ib lög Nås Jä. Äpp. (best. l' ja Nås) lsug Li. 
'bad / bath' (SAOB). 

löga f.IVa, se löja. 
löga sv.v.l. ö`g(a) Älvd. Soll. kö'g(a) Våmh. lö`ga 
öMor. vVe. lösg(a) Ore Leks. Al 18`g(a) Rättv. 
Bju. Dju. Moek. Nås-Mal. ls'uga ÖVd. 1. (tr.:) 
'bada, tvätta / bathe, wash' (SAOB la) allm. 
16'g kri'ppen Ore ls'ug o'nndjin Tra. 'bada bar-
net'; lrö'g tesstär Soll. `bada hästarna'. 2. (intr.:) 
`bada, taga ett bad / bathe, take a bath' (SAOB 
ib) Älvd. öMor. Rättv. Leks. (Silj.) vi skä stä' å 
15`ga Leks. (Silj.) `vi skall iväg och bada'. Syn.: 
bada', bet. 1. — Refl.: 1. kö'g si Våmh. lösg si 
öMor. vVe. kösg si Soll. 15`g se Ore 	så Leks. 
Moek. Jä. Äpp. <bada, tvätta sig / take a bath, 
wash' (SAOB Ib) allm. Syn.: två refl. 2. 'bala 
(mylla) sig (om fåglar) / take a soil-bath (about 
birds)' Älvd. Syn.: se bada" refl. 

lög-balja f.IVa 15`gbältja Mal. <ho el. tråg i vilket 
småbarn badades / trough in which babies were 
bathed' (SAOB lögebalja). Syn.: lög-ho, 
-t r å g. 

lög-bulle m.IIIa 18' gbulla Leks. 18`gbulla Dju. 
'brödbit, som medhavdes till badet och förtärdes 
omedelbart efter detta / pieee of bread eaten 
immediately after bathing'. 

lög-fitta f.IVa g'gfitta Älvd. 18`gfitta Al 18'gfitta 
Äpp. Mal. 'den av flera tillsammans badande 
personer, som sist kom upp ur vattnet, resp. sist 
fick på sig kläderna / the last person to get 
dressed of group of bathers'. Jfr hättgubbe. 
Syn.: efterbörd, bet. 2; kläd-, sim-fitta. 

lög-ho m.Va 18`ghe Mal. ls'ughe Li. =lögbalja 
(jfr SAOB lögeho). 

lög-land n. la 18`glannd Leks. 'badställe / bathing 
place'. Jfr land, bet. 7a. Syn.: lögställe. 

lögn f. I a d lry'vvin -lryvvn sÄlvd. ky'vven 
Våmh. kyvvn vMor. kivvn lin Ve. kyvvn 
(bet. 1) ,,,Zrövvn (bet. 3) Soll. /i'vven ,,, /iyvn Ors. 
/yvyn Ore /önvn Rättv. Nås-Mal. tö'vven Leks. 

Bju.-Ga. Flo. tenn ÖVd. 1. 'osant på-
stående, osanning Ilie' (SAOB 1) allm. eb i bä' 
IrleVVnär i 4m Älvd. 'han är alldeles full av 
lögn(er)'; 	wa jeno stier ly'vvn Ore 'det var  

en stor lögn'; an får må ly'vvnom Ore `han 
sprider ut lögner'; å' vå i tji'va lö'vvän Dju. 'det 
var en förbannad lögn!'. Jfr igla f., bet. 4. 
Syn.: alder-kil, bet. 2, -pligg, bet. 2; dalkarl, 
bet. 2. 2. (i förb. med driva; jfr SAOB 1d-e:) 
'förmå ngn att ljuga; påstå vara el. få att fram-
stå som lögn / induce s.o. to lie; claim to be or 
make appear as a lie'; ska du drä'jv mi te Irö'vvnsr 
öVe. 'skall du förmå mig att ljuga'; ska du stä å 
drä'jv mi et ky'vvnär ( et Zry'vvno(r)s) Soll. 'skall 
du stå och påstå, att jag talar osant'; do ska-nt 
dräjjv ps' jjtjem te ly'vvn Ore `du skall inte påstå 
att pojken ljuger'; an drev ä tå lö'vvsn Leks. 
<han vägrade att tro det (dvs, påstod att det 
var lögn)'. Jfr driva v., p. pret.; efter prep., 
bet. 9e; lögnare. 3. (i predikativ anv.; SAOB 
2b:) 'omöjligt / impossible' Soll. å va lrii'vvn 
dji'kk nå <det var omöjligt att få det att gå'. 
Syn.: slut, bet. 5a. 

lögnare m.IIIe lry'vvner Älvd. lry'vvnär Våmh. 
ly'vvnärä Ore /ii'vvnar Flo. Äpp. Mal. 'person, 
som ljuger / person who tells lies' (SAOB); (äv. i 
förb. med driva; jfr lögn, bet. 2:) dra`jv mi a 
lry'vvnära Våmh. drä'jv me ti ly'vvnärä Ore dg' V 
Mit tå 1Ö‘VVItar Flo. `påstå, att jag ljuger, beskylla 
mig för lögn'. Jfr lug-, prefix; lögnrack a. 
Syn.: ljughund; lögnskräppa. 

lögn-blåsa f.IVa lö'vvänbleisa Flo. 'blemma på 
tungan, uppkommen hos person, som blivit be-
ljugen / uleer on tongue of person who has been 
lied about'. Syn.: ljugblemma. 

lögn-racka f.IVa lö'vvnrakka Mal. 'person, som 
springer med lögner / person who goes around 
-bening lies' (Rietz 410a). Jfr lug-, prefix. 

lögn-skräppa LIVa lö'vvnskräppa Jä. 'lögnaktig 
person'. Syn.: ljughund; lögnare. 

lögn-väska f.IVa /ö`vvånvåsska Dju. `lögnaktig 
kvinna / lying woman'. Jfr ljuga, ssg. 

lög-nät f.II, se löjnät. 
lögse(n) adj. 1-411 lågs Ore lö'kks, Flo. Nås Mal. 
(pl. /5`lcksnå Flo.) /öVelesä Jä. Äpp. 'full i skratt, 
skrattlysten / ready to laugh, full of laughter' 
(SAOB); we wu'rrtom ss 15`gsär Ore `vi blevo så 
fulla i skratt'. Jfr halvast. Syn.: l öjlig, bet. 3. 

lög-slåk n.II 15`gslek Mal. (jfr slåk n.) 'stort 
brädkar, anv. vid skållning av nyslaktat svin / 
big board-trough used when scalding newly 
slaughtered pig'. 

lög-ställe n. III 1 18`gställä Dju. 13`gställ Mal. = 
lögland (SAOB). 

lög-tråg n.Ic 15`gträg Ore lösgtreg Rättv. Leks. 
Jä. Mal. `trätråg, i vilket spädbarn badades / 
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wooden trough in which infants were bathed' 
(jfr SAOB 1). Syn.: lög-balja, -ho. 

lög-vatten n. Id a /5‘gwåtti Ore lö'gvattr, Jä. Äpp. 
18"gvann ÖVd. `badvatten, särsk. spädbarns / 
bathwater, especially infant's' (SAOB). 

löja f.IVa irö'ga Älvd. vMor. öVe. vSoll. lö`ga vVe. 
15`ga Soll. Ore Al lå`ga Rättv. Bju. Dju. Nås-
Mal. 15`ga,-,lö'ja Leks. 18'ga ÖVd. 'löja, Albur-
nus alburnus / bleak' (SAOB under löja); sa'r-
Irögur Älvd. `löjor, som saltats helt lätt för att 
förvaras som surfisk'. 

löj(e) n.Ia 	irdj Soll. 16' j Mal. `skratt / 
laughter' (jfr SAOB löje). Syn.: skratt, bet. 1. 

löjlig adj. I kgsäkig 	Älvd. lrå"kin 
Våmh. lö`glin Ors. lö'gken Ore lö'llin, Rättv. 
lö'jlin Leks. Ål lö'jlen Flo. Äpp. /67/et Mal. 
lå'jlen ÖVd. 1. 'komisk, skrattretande / eomi-
cal, ridiculous' (SAOB 1) NeSi. Vd. däm jär 
bä'rust8 	å'-nn Rättv. `de göra bara narr av 
honom'. 2. 'roande, rolig, lustig / amusing, fun' 
(jfr SAOB 3) allm. ig e'dd tykt kg‘ölri fg` öig Älvd. 
`jag skulle tycka, att det vore roligt att följa 
(med) dig'; war ä lö`glre på lä`kstugen e kwä'js 
Ore `var det roligt på lekstugan i går kväll?'; 
an va då ss lö'jlin sv Leks. `han var då så lustig 
så'. Syn.: se lustig, bet. 2, m. fl. 3. `glatt 
skrattlysten / happy and full of laughter' Våmh. 
4 i so lråNrin krivgum peefka `hon är så glad och 
skrattlysten, då hon är tillsammans med yng-
lingar'. Syn.: 1 ö g s e n. 

löj-nät f.II kö'gnEt vMor. 18'gnät Tra. (jfr löja f.) 
löjnät / not for catching bleak' (ÖDB I 117,125). 

na.Ib !rök (bet. 1)- Zrök (bet. 3) Älvd. kök 
vMor. Soll. lök vVe. lvk Ors. lök Ore-Mal. leuk 
ÖVd. 1. `växt av släktet Allium; under jord-
ytan befintligt, klotformigt skott av sådan växt / 
onion' (SAOB 1-2). Jfr dyvelsträek-, gräs-, 
mat-, midsommars-, ros-, röd-, smör-, 
spansk-, sätt-, vit-. 2. (senare ssgsled:) 
`annan (om lökväxt påminnande) växt / other 
plant (reminiscent of onion)'; se s v in-, å k er-. 
3. `halvvuxen pojke / adolescent boy' Älvd. 
Syn.: se halvväxting; småpojk(e) m. fl. 

lök" m. Ib lök Ors. `mindre vattensamling / small 
puddle' (Fr. Rekr; Torp lok'); wa"tul9k <vatten-
puss'; ra'jnlåk vOrs. 'samling av regnvatten'. 
Jfr dret-. Syn.: se flo (e), bet. 1; lok, bet. 1; 
lökai, bet. 1, m. fl. 

lökai  f.IVa 	svÄlvd. lrö'tj(a) vMor. Soll. 
lö'tja vVe. (jfr? V11 We. lökj a). 1. =föreg. 
Älvd. Soll. 2. `grund, gyttjig vik av sjö el. 
vattendrag / shallow, muddy creek of lake or 
watereourse' vMor. vVe. vSoll. 

lökar' f.IVa kö'tja Soll. lö'tja Dju. `lat kvinna / 
lazy woman'. Jfr läm a, bet. 3. Syn.: l öda, bet. 
6; löke, bet. 1. 

löka sv.v.l. lö'tja Leks. (jfr Torp lokj a v.) `ligga 
av lättja Ilie down lazily'. 

löke n.III 	Våmh. (Bon.) lra`tj(ä) Soll. 13'08 
Rättv. (Bo.) 008 esdö'tjä Leks. lö'tjä Bju. Dju. 
(jfr Torp lokj e n.). 1. `lat, liknöjd människa; 
stor, ovig varelse (äv. ex. ko) / lazy, listless 
person; large, clumsy creature' allm. Jfr luns'; 
läma, bet. 3. Syn.: löda, bet. 6; lök au. 2. 
'otuktig kvinna / immoral woman' Leks. Syn.: 
se horkona. 

lök-hang n.Ib 16`khanv Mal. 'knippa lök, upp-
hängd till förvaring i taket / bunch of onions 
hung from ceiling'. 

lökig adj. I lrö'tjun Våmh. (Bon.) Irö'tjän Soll. 
15`tju Rättv. 15'tjug Leks. 1. lat, liknöjd, o-
vårdad / lazy, indolent, slovenly' allm. 2. 
'liderlig, otuktig / immoral' Leks. ä /8/ i lö'tjut 
slä`kktä dädda, fä'smör deras had trä' hö'ruvar 
'det är allt ett liderligt släkte det där; deras far-
mor hade tre utomäktenskapliga barn'. 

lök-säng f.Ib lö`ksävug öMor. kö'kstinvg Soll. 
'mindre land, avs. för lökodling / small area for 
growing onions'. 

lömsk f.I, se ljumske. 
lömsk adj. I lrymmsk Älvd. Våmh. limmsk vVe. 

Ors. kymmsk Soll. lömmsk Bju. Flo. Nås Mal. 
lemmsk ÖVd. 1. `falsk, bakslug; hemlighetsfull 
(om person) / falsa, °Imning; secretive' (SAOB 1) 
allm. Syn.:lurigi; lurisk, bet. 1; lönn. 2. 'för-
såtlig (om sak) / treaeherous' (SAOB 2) Älvd. 
Syn.: luraktig, bet. 2. 

lömska f.IVa (endast i best. sg. dat.; jfr SAOB 
lömska") i lry`mmsktin Älvd. `i hemlighet / in 
secret'; (i ortn.:) i ky'mmsk4n nÄlvd. 'i den av-
sides belägna trakten n. om Asens by, full av 
enrisbuskar och prång, där vargar fordom kom-
mo fram'. (Se S. Björklund i Sv.Lm. 1980, 
s. 136f.) 

lömska sv.v.l. Zry`mmska Våmh. (Bon.) lö`mmska 
Bju. Mal. lemmsk- ÖVd.; pass. lry`mmskas Älvd. 
Våmh. le`mmskes ÖVd. (SAOB). 1. `smyga 
lömskt; göra ngt i bakslug hemlighet / sneak 
around furtively' allm. ./n a lrymmska a sa' jdu e 
Våmh. (Bon.) 'han har hemligen gömt det'. 2. 
'sätta skinnbit på ull-löst ställe på skinnfäll / 
put piece of fur on worn patch of skin rug' Bju. 
Jfr ljumsk(a) ,,,ljumske; lömsklapp. 3. 'se 
lömsk ut / look furtive, wily' Mal. ga v lö`mmska 
'gå och se lömsk ut'. — Reji.: <smyga sig (på 
ngn) / sneak (up on s.o.)' Li. ska du le' mmsk-de på' 
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me 'ska du smyga dig på mig?'. — Pass.: 1. 'vara 
hatfull / be full of hatred' (SAOB under lömskall  
bet. 1) Våmh. n g`mnaskes 4 mi 'han hatar 
mig'. 2. 'vara lömsk (om hund) / be treacherous 
(about dog)' Våmh. 3. 'se lömsk ut / look wily' 
ÖVd. Miran gå du å lernmskes int då Li. <vad 
går du och ser lömsk ut för då?'. 4. 'smyga i 
hemlighet / sneak around furtively' Älvd. an 
ky'rnmskes ö`st4 skrå'vc 'han smyger sig öster om 
husen (eg. skräven)'; n ky.mmskes-å'v a'ute 
1.114M 'han smyger sig iväg bortåt vägen'. Syn.: 
micklas, bet. 1.— Särsk. förb. (av:) lemmsk-å 
Tra. 'hemligen smyga sig bort'; (åt:) lemmsk-å't 
å keet Tra. 'gömma sig ivrigt och springa (långa 
sträckor)' (om kor, letande efter svamp). 

lömsken adj. III ky,'rnmstjin Älvd. 1. <lömsk (om 
människa el. djur) / furtive, treacherous'. Jfr 
lömsk, bet. 1-2. 2. 'avlägsen, undangömd (om 
bygd, ställe etc.) / remote (about district, place 
etc.)'. — Adv.: e rigg  so kysynmstjea Älvd. 'det 
ligger så avlägset /it is very remote'. 

lömsk-lapp m.Ia lö'mmsklapp Flo. (jfr lömska 
v., bet. 2) 'liten skinnlapp att sätta på ull-löst 
ställe på skinnfäll / small piece of fur to put on 
worn patch of skin rug'. 

lön f. Ta k.Un Älvd. lön öMor. Ore—Mal. lön Ors. 
lån ÖVd. 'betalning för viss arbetsprestation el. 
tjänst / wage, salary' (SAOB lön' 2); an a 
slö' ra lö' n Jä. 'han har stor lön'; kni' kkarön vMor. 
kni`kktlön Ors. 'lön åt soldat'; jå'tlön Leks. (Silj.) 
<lön åt vallhjon'. Jfr for-, gärnings-, syt-
nings-. 

lön adj. I, se lönn. 
lönar  sv.v.l. 	1P5`na Älvd. kösna Soll. lö`na 

(pret. lö`nsd) vOrs. Ona Ore Leks. lösna Bju. 
Nås Mal. (pret. lö`nnt Mal.); pass. lösnas Rättv. 

'belöna / reward' (SAOB lönar  1) Älvd. 
lifne mi 85' för o'llt ig a gärt för årn 'han lönar 
mig så (illa) för allt jag har gjort för honom'. 

'giva (ngn) lön (för ngt) / give 5.0. wages' 
(SAOB lönar  3) allm. (styr dat. el. ack.) 	n 
dra'jndjgm o pi`gun Älvd. 'betala lön åt drängen 
och pigan'; i kö'när två' pi`gum Soll. <jag betalar 
lön åt två pigor'; 	prä'sstn Jä. `betala präs- 
tens avlöning'; i ska bå lö'n dm 8 fä' dam Mal. 
'jag måste både betala kontant till dem och 
underhålla dem med mat'. — Refl.: 1. lö'n se 
Ore Nås On så Mal. `giva rimlig avkastning, 
löna mödan, vara värt / give a reasonable yield, 
be worthwhile'. Syn.: importera; lönar  pass. 
2. lö'n si 8jå'van vOrs. `giva så stor mjölkav-
kastning, att den ersätter arbete och foder (om 
lönko) / give such a high yield of milk as to be 

equivalent to work and fodder necessary for its 
maintenance (about lönko)'. — Pass.: Irsnas 
Älvd. kö`nas Soll. lö`nas Rättv. 'giva rimlig av-
kastning, löna mödan, vara värt'; eå e'dd def int 

ndas Älvd. <det skulle då inte löna sig'; ä 
kö'ntäs int bjo"d-tik Soll. 'det var inte lönt att 
försöka'; ä Oms tå slå' fast ä fall bar trö' strå'r 
får li'am Rättv. 'det lönar sig att slå, om det 
också faller bara tre strån för lien'. Syn.: 
importera; lönar, refl., bet. 1. 

löna' sv.v.3. — 1. (endast refl. och pass.; SAOB 
kån(å)-se-fra'mm öVe. 'smyga sig fram / 

creep up on, spy on'; 'renas Våmh. länas 
Ors. lö'näs Flo. lä'jnes Li. 'lura (på ngn), 

spionera; smyga i hemlighet / spy on'; i 4`ndä-
suna 4 ku'llur Våmh. 'vi tittade i smyg på (de 
badande) flickorna'; i 14'nes fr ra`kkana öOrs. 
'jag smög mig från hunden'. Syn.: lur all, bet. 1. 

lönja f. IVa y"ni vMor. <lat, halvvuxen flicka, 
flickslyna / lazy, half-grown girl, hussy'. Syn.: 
1 än j arr. 

lön-ko f. VII b lö`ntjir vOrs. 'ko, som lånats från 
annat håll, och som gm mjölkavkastningen be-
talade vård och foder / cow which was bor-
rowed and which paid for itself through milk 
yield' (ÖDB I 176). Jfr lå,nko. 

lönn f. Ta kOnn Älvd. lönn Ore Mock. lån Leks. 
Dju. lön tenn Bju. länn Al lön Flo. Nås Jä. 
'träd av släktet Acer / maple' (SAOB lönn'). 
Syn.: lönna; lönnträd. 

lönn adj. I /r4n vSoll. lön Mal.; n. lönnt Mock. 
'hemlig; hemlighetsfull / secret; secretive' 
(SAOB); e"da ö jän kå'n jän vSoll. <det där är 
en hemlighetsmakare (eg. en hemlighetsfull en)'. 
Syn.: se lömsk, bet. 1, m. fl. — Adv.: an får 
kå'nt vSoll. 'han beter sig hemlighetsfullt / 
he is behaving secretively'; bjesnnhia ligg ss 
lö'nnt tö Mal. `björnidet ligger så undangömt 

lönna f.IVa ls'nna Rättv. la' na ,,,lö'nna Leks. = 
lönn f. 

lönn-brunn m.Ia ls`nnbrsnn Rättv. 'ställe i vat-
tendrag, som ej isbelades, råk / part of water-
course which was not covered with ice'. 

lönndom sbst. (endast i förb. med i:) i kö'nndum 
Älvd. i trö`nndum Soll. i lö'n(n)dom Rättv. Mal. 
'i hemlighet / in secret' (SAOB); ä a su gö' i 
kö'nndum, e"ta, si du Soll. 'det skulle ske i smyg, 
det där, ser du'. Jfr lönnliga. 

lönn-fis m. Ta 14 nnfis Våmh. (Bon.) lä' nnf ejs vVe. 
lö`nnfis Äpp. Mal. Li. 'utan ljud utsläppt gas 
från ändtarmen / gas released souncllessly from 
anus'. — Avi.: lö`nnfejsa v. vVe. 'ljudlöst släppa 
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ut gas från ändtarmen / souncllessly release gas 
from anus'. 

lönn-kåda f.IVa lö'klta Mal. lä'jnklia Li. 'mjuk, 
ej tuggbar kåda / soft, non-chewable resin'. 
Syn.: se gorr, bet. 5; görel; rinnkåda m. fl. 

lönnliga adv. Onli Bju. ls`nnli Dju. 'i hemlighet! 
in secret' (Fr. leyniliga; jfr SAOB lönnlig). 
Jfr lönndom. 

lönn-skjuta st.v. lösnnstjöta Ors. 'tjuvskjuta / 
poach'. Syn.: tjuvskjuta. 

lönn-träd n.V lö`nntrå Rättv. (Bo.) leentrå Leks. 
'lönn, Acer' (SAOB). Syn.: lönn; 1 önna. 

lönt adj. In. lönt Oro Bju. Flo. Nås lönnt Mal. 
'som lönar mödan, värt (mödan) / wortliwhile' 
(SAOB under löna' 2 g); ä E-ttt Ont säj ns 
å'-nom Oro `det är inte värt att säga ngt åt 
honom'; ä-,t lö'nt tå gå' Flo. `det är inte mödan 
värt att gå'. 

löp m.Ia köp Älvd. Våmh. lp Ors. löp Leks. 
Dju. (jfr bp). 1. 'stycke granbark, som av-
skilts från trädet under savningstiden / piece of 
fir bark loosened during time when sap rose' 
(SAOB löp' 1; ÖDB III 402) Älvd. Våmh. 
gr eköp Älvd. 'clets... Jfr b ar k-. Syn.: löpa, 
bet. 3; löpe'. 2. `spånask, svepask / chip-box, 
turned wooden box' (se ill.; ÖDB II 143; jfr 
SAOB löp' 2) allm. ffelivelåp Ors. 'svepask 
utan handtag, rymmande en fjärding och anv. 
att mäta med'; 	Ors. mja`klöp Leks. 
'svepask att förvara mjöl i'; grö'tmjökslöp, kö`k-
mjökslöp Leks. 'svepask för grötmjöl resp. 
kokmjöl'. Jfr lock-, så-, sädes-. 

löp n.Ia köp Älvd. Våmh. öVe. Soll. löp vVe. 
lp Ors. löp Rättv. Mal. laup ÖVd. ,•./Bp (bet. 2) 
Tra. 1. a. 'springande, lopp; spring / rurming; 
run' (SAOB löp" 1-2) allm. i fikk dfårå ft 
llajkt kö'p in4 i fikk-a'tt e'sstn nVåmh. 'jag fick 
springa så förfärligt, innan jag fick tag på häs-
ten'; we/ i ila'flet fe kö'p i'nn å a'ut Våmh. (Bon.) 
'vad är det där för rännande ut och in?'; an 
kamm i fu'llt kö'p öVe. 'han kom i fullt språng'. 
Jfr f r a m-, g at-, n at t-. b. 'resultatlös resa / 
journey in vain' Våmh. Jfr h anlo p p. 2. 'lopp 
i gevär / bore of gun' (SAOB löp" 3) Tra. o culd 
gra'nnt lö'p 'den (o: fågelbössan) hade trångt 
lopp'. 3. 'avloppsränna för överflödigt vatten 
i kvarn- el. sågdamm / waste pipe for superfluous 
water in mill-pond' Mal. Jfr flå-. 4. (jfr löpa 
st.v., bet. 5) 'helt litet, knappt synligt vatten-
drag / small, almost invisible watercourse' Älvd. 
Jfr in-, ut-. 5. (senare ssgsled:) 'uppstötning 
från magsäcken / eructation fluid'; se vattu-. 
Jfr bärda, ssgr. 6. (senare ssgsled:) 'ring, som 

95 -812590 Dalmålsordboken B III, H 21 

tömmen löper genom / ring through which rein 
runs'; se töm-. 7. <så långt stycke av ränningen 
till en väv som flyttades fram för varje gång / 
the amount of warp whieh was moved forward 
each time during weaving process' vVe. Soll. 
Jfr föra f., bet. 2. Syn.: löpa f., bet. 4; löp-
ning, bet. 1. 8. `horisontalt mellanlager (skikt) 
mellan hällarna i slipstensberget / horizontal 
midclle layer between slabs in grindstone quarry' 
(ÖDB II 11) Ors. Jfr ler-. 9. (senare ssgsled:) 
'övervåning / upper floor' Mal. ÖVd.; se över-. 

löpa f.IVa 	Iråsp(a) Älvd. Våmh. Soll. lå`pa 
öMor. -lö`pa Ors. lå`pa Rättv. låspu Leks. lepa 
Li. (SAOB). 1. 'vegetationsfri rullbana för timmer 
m. m. i sluttning mot sjö el. vattendrag / vegeta-
tion-free path for rolling timber down to lake or 
watercourse' (jfr SAOB 2) Älvd. Jfr löpränna, 
bet. 1, sten-, stock-, • timmer-. 2. (senare 
ssgsled; jfr SAOB 3:) `lcådfylld spricka mellan två 
årsringar i trädstam / resin-filled °rack between 
two annual rings in tree-trunk'; se kåd-. 3. 
'stycke avflådd bark' (ÖDB III 402) Soll. Rättv. 
Leks. Jfr gran-, skav-. Syn.:löp m., bet. 1. 4. 
'så långt stycke av ränningen till en väv som flyt-
tades fram för varje gång' Älvd. Våmh. öMor. 
Jfr f öra f., bet. 2. Syn.: löp n., bet. 7; löpning, 
bet. 1. 5. 'trissa / trundle, castor' (t. ex. på 
slända; på puls; som leksak) Älvd. Våmh. 
brekåp Älvd. 'bentrissa på slända'. Syn.: 
löpare', bet. 4; löper. 6. 'kringla på skidstav / 
dise on ski-stick' Älvd. ska'jölråp 'clets.'. Jfr 
skidstör-. Syn.: katt, bet. 7; kringla, bet. 2. 
7. <mellanlager (skilja) i gruvberg' Ors. Syn.: 
löp n., bet. 8. 8. 'lösaktig ung kvinna / im-
moral young woman' Soll. 9. 'obehaglig situa-
tion / unpleasant situation' Leks. fä MV/. må fel i 
lå`pu 'jag försatte mig minsann i en otrevlig 
belägenhet'. 10. 'regnskur / shower of ram' 
Älvd. 11. (senare ssgsled:) 'vatten, som stigit 
upp och samlats ovanpå is / water, risen and 
collected above ice' Ors.; se vattu-. 

löpa st.v. -sv.v.3. ö`p(a) Älvd. Våmh. vMor. 
öVe. Son. lö`pa öMor. vVe. Ore lå`pa Ors. Opa 
Rättv.-Mal. (utom Leks. Ål Opa) ls`upa ÖVd.; 
tema, se LD II 230. 1. `springa fort; springa i 
onödan, ränna / run quickly; run unnecessarily' 
(SAOB löpa' I 1) sOvSi. NeSi. Vd. obef. Älvd. 
Våmh. an köp ettå beekkam som e rö'm nvMor. 
'han (o: den springande hästen) låg efter marken 
som en rem'; e dit' d'ft å lö'p vVe. 'är du ute och 
ränner?'; an e brå: te kö`p vSoll. an  e brå' Lä Opa 
Rättv. 'han är duktig att springa'; Ekn ka' ftå ss 

lå'p öOrs. 'han sprang i fullt galopp (sprang så 
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han löpte)'; flög /ek jel' löp Onadut Rättv. 'nog fick 
jag springa i onödan'; kastta löp må' yvsra'llt Leks. 
'katten springer med överallt'; ls`up i hä`sstskög 
Tra. `(springa och) leta efter betande hästar'; (äv. 
bildi.:) ur ä kö'p 4 ska`kkkär al; 4m dä'r Älvd. 
'sådan framgång han har (eg. hur det löper å 
skaklarna åt honom där)!'. (jfr löpa å, bet. 1). 
Syn.: se kyta, bet. 2; springa, bet. 1, m. fl. 
2. 'vara brunstig; para sig / be in heat, ruttish; 
mate' (SAOB löpa' 8 f) allm. 4 a bisp«, a dig 4711 
ti'sdän, sq`nng4s Älvd. 'hon betäcktes på tis-
dagen, din (ko) Sunngås'; o 1(1)ta nå vet' /faran 
vä' Rättv. 'hon (o: kon) betäcktes på Vårfru-
dagen'; (äv. om  hane:) an kl'ep nogär i by,'mm 
so warrtegm ge'lld an Älvd. `den (o: katthanen) 
sprang omkring i byn och var parningslysten, 
så att vi måste snöpa den'. Jfr brunda, bet. 1; 
bry a v. 3. 'sprida sig (om eld) / spread (about 
fire)' (jfr SAOB löpa' II la) Leks. 88 let'VUt sam 
je'lln ha lö`pi 'så långt som elden har spritt sig'. 
4. 'glida; kräla, ringla sig / slide; crawl, worm 
one's way' (jfr SAOB löpa' II 1 b) OvSi. 4rt 
dikd köp gajmun sta'jvalc Älvd. <den (o: kalven) 
lyckades glida ut gm stängslet'; kö` p ätär beekkam 
Soll. 'kräla (ringla sig) på marken' (om orm, ål, 
larv). Syn.: hala', bet. 2. 5. 'flyta, rinna; sippra 
ut (om vätska el. vattendrag; SAOB löpa' VI 
1-2); läcka (om kärl) / flow, run; leak' allm. 
be'ttjin Zröp nö"ryvy Våmh. <bäcken rinner mot 
norr'; swe'ttn, kö'p nVåmh. 'svetten rinner'; v 'crtu-
ränna lö'p Rättv. `vattenrännan läcker'; ss 
bkö'dn, a lö'pi Rättv. 'så blod(en) hade runnit'; 
ä lsup va'nn vm tä`nnan å' me Tra. 'det vattnas i 
munnen (eg. löper vatten om tänderna) på mig'; 
(äv. bildi. om  säd och dyl.:) mo'lltä6 skuld 
gry`6pas grit' 8  ft så ä ki'ep nVåmh. 'maltet skulle 
grovmalas (eg. gröpas grovt), så att det ej 
fastnade ihop i klumpar' (ÖDB III 505). Jfr 
kåd-, vattu-. 6. 'koagulera, löpna (om mjölk) / 
coagulate, curclle (about milk)' (SAOB löpa' VI 
3; ÖDB III 352, 371) allm. stfi'r ä-t lä pi e'nn 
vOrs. <tätmjölken har inte blivit tjock ännu'; 
mjå'ktjä a löp-i-80'r Rättv. 'mjölken har själv-
surnat'. Jfr glotta v., avl. Syn.: se brista, 
bet. 2; löpna m. fl. 7. 'stiga (om sav i träd); 
lossna gm savning (om bark) / risa (about sap in 
tree); loosen due to rising sap (about bark)' 
(SAOB löpa' VII 3) allm. berrtja kö'p Älvd. 
lojörksaven (birkan) stiger'; nå'vra lö'p int ä'nn 
Leks. `nävret (under savningstiden) lossnar inte 
ännu'; sä'vän lö'p Flo. `savningen försiggår'; 

ls'up Tra. `det är savning, så att barken 
lossnar'. Syn.: sava; sävj a. 8. 'komma i ett  

visst tillstånd; övergå i ngt annat / get into a 
certain state; be changed into something else' 
(SAOB löpa' VIII) Älvd. Våmh. Mor. kennel; 
old-4 köp-i-a'kks Ki'r nVåmh. 'kornet håller på att 
gå i axhär'; e a köp -i- a"gär vMor. 'det (o: bl ande t) 
har övergått till havre'; (äv. bildl.:) köp-i-a' jp (jfr 
löpa sv.v., bet. 9; hip, bet. 1) Älvd. Våmh. 
vMor. 'bliva oerhört häpen'. 9. 'belöpa sig till 
(om penningbelopp) / amount to (about money)' 
(SAOB löpa' XIII 1) Våmh. Leks. e tri'ep 
stelckst4 stj'imling qm då/g Våmh. (Bon.) 'det be-
löpte sig till 16 skilling om dagen'; luff myttjy 
lö'p ä på var-å-e'nn svLeks. 'hur mycket kommer 
på var och en?'. 10. 'rulla / roll' (intr.) Mor. 
kö`jka köp etär gö`vi vMor. 'kulan rullar efter 
golvet'. — P. pret.: se löpen. — Särsk. förb. 
(av:) 1. 'smälta bort; lossna' OvSi. snö'n ad 
låpi-å''v Ors. 'snön hade smultit av'; å'vZrEpin 
Soll. 'som lossnat av sig själv' (om bark och 
dyl.). 2. 'ringla (kräla) i väg' Våmh. Mor. 
wå'rrmen kö`p-åv undär jan stå' vMor. 'ormen 
ringlar i väg under en sten'; (efter:) 1. an köp-
ettär me öVe. 'han springer efter mig'. 2. 'rinna 
utefter (ngt)' OvSi. är ä låpe ( ,,,lfspe)-ä`ttär ä' de 
Ore 'har det runnit över kanten och ned efter 
kärlet för dig?'; (f r ån:) /8p-frit' Rättv. (om pigg 
ur märla) 'glida ur'; (h o p:) hö`pluppen Äpp. 
'löpnad' (om mjölk); (i:) 'rinna i; fylla gm rin-
nande' Älvd. ÖVd. e wä SÖ' pa'ss so e kiep-i' 
ka'ppin a dig Älvd. 'det fanns så pass (mycket 
mjölk), så det fyllde din skål'; ä ls`up-i b rd`tn, Tra. 
'det rinner in vatten i båten'; (ifrån:) 
Leks. 'glida ifrån'; (ihop:) 1. köplöp Våmh. 
löp-iö'p Leks. (Silj.) lu'up-ihöp Li. 'löpna' (om 
mjölk). 2. k öp-7' 523 Våmh. köp-iö'p vMor. `rulla 
ihop sig'; (i kr in g: ) löp-ikri'nvg öMor. 'springa 
omkring'; (om:) 1. 'hoppa över' Älvd. CUe  Hep-
zemm sq'mmt 'de hoppade över somligt (av kate-
kesstycket)'. 2. 'trots betäckning bliva brunstig 
på nytt' (om ko) allm. (h)o a lup-s'mm löpt-
s'mm Jä. 'hon (o: kon) har tagit tjur på nytt'; 
(stad:) 1. mjsktja löpt-stä' Leks. 'mjölken rann 
bort'. 2. stä'löpin Dju. <befruktad' (om ko); 
(upp:) 1. köp-u'pp Våmh. vMor. löp-o'pp Rättv. 
`glida upp, lösas upp' (om knut el. flätning). 2. 
löp-o'pp Rättv, 'trots betäckning bliva brunstig 
på nytt' (om ko); (ur:) 1. köp-Yr Våmh. 
öMor. 15`29-92'r Flo. 'rinna ut, läcka' (om vatten). 
2. köp-Yr Våmh. ko"p-gr Soll. 'rasa (rinna) ur 
axen' (om säd). 3. 'glida ur' Älvd. an a kåpe6-y-' 
nnrum a mig 'han har glidit ur mina händer'. 4. 
(bildl.:) på' jkär åvålråped-g' ga`mnakkautegm Älvd. 
'pojkarna ha växt ur de gamla kläderna'; (ut:) 
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'slå ut; gro' Dju. Ga. Flo. dsm va mi`ttji fetlapin 
Dju. 'de (o: ögonen på potatisen) voro mycket 
utvuxna'; ö'kpärunan löp-fA't Ga. <potatisen (eg. 
j ordpär onen) gror'; (å:) 1. 'gälla på' Älvd. 
Våmh. ur e köp-4' ska'kkka Våmh. <så det gäller 
på skaklarna!' (i utförsbacke); äv. bilen., se löpa, 
bet. 1; skakel, bet. 3. 2. `belöpa sig på; komma 
på' Mor. Son. ur my"tji kö`p-å 	då vMor. 'hur 
mycket kommer på min lott då?'; djä"rå öd så 
köp-å' dem että jö`rdtäki nvMor. <utföra de presta-
tioner (eg. göra det), som åligger dem efter jord-
talet'. 8. dä sj`nnä löp-' an Våmh. (Bon.) 'då 
ilskan rinner på honom'; (äv. bildi.:) tag-å' dig 
nu mes ä lröp-4' a dig Älvd. `tag åt dig nu medan 
det (o: berömmet) rinner till över die; (åter:) 
1. ko"p-att Soll. 'uppmjuka hårdheten hos ett 
alltför hårt härdat verktyg' (ÖDB II 78). 2. je 
me'll kö`p-att vMor. <jag tappar en maska (i 
stickningen)'. 3. köp-a'tt Våmh. 'fara igen' (om 
dörr); (återav:) itta köp-atå'v Våmh. (Bon.) 
'detta åker av' (om tråd i stickning); (över:) 
köp-P"vyr Älvd. löp-g`vsr Leks. 'rinna över'. — 
Avi.: löp m. Leks. <man, som springer omkring i 
onödan / man who runs around unnecessarily'; lp 
n. Leks. <person, som springer omkring i onödan/ 
person running around unnecessarily' (jfr löp 
n.); lö`pa f. Leks. `kvinna, som springer omkring 
i onödan / woman running around unneces-
sarily'; lö`pande n. Oro 'spring i onödan / un-
necessary running around'; Opug adj. Leks. 'som 
springer omkring i onödan / running around 
unnecessarily'. 

löpa sv.v.3 1. lisp(a) Älvd. Våmh. vMor. Soll. 
(pret. ldepte Älvd. 	Våmh.) lå`pa öMor. 
Ors. Oro (pret. lå`päd öMor. lå` ftä Ors.) kö`pa 
öVe. 	vVe. lå`pa Rättv. lå`pa la`pa Leks. 
la'pa Bju. Mal. (prat. la'ptä Bju. lö'fft Mal.) 
lerjpa (pret. lä'jft) öVd. 1. 'skala av (bark el. 
näver) / strip off (bark or birchbark)' (SAOB 
löpa" 5; ÖDB III 401, 131) allm. lrå`p ba'rrtfin 
Älvd. lrå`p a skå"vj nVåmh. lråsp skå'väd Våmh. 
(Bon.) kap ba'rrtjen öVe. 	ba'rrtjen Ore 'flå 
av (tall)bark (till sleke el. bröd)'; kllsp grO"köpen 
Våmh. (Bon.) <skala av granbark'; lå`p nå'vsr 
vOrs. Rättv. öLeks. löp nå'ver vLeks. lä'jp 
nå'ver Li. 'flå av näver under trädets savnings-
tid.' Jfr skav-. Syn.: draga av, bet. 4; 
flänga", bet. 1; löpa av. 2. (om björksav:) 
lå`p berrtjo öMor. lå` p bjö`r(r)ksata Rättv. 'samla 
björksav gm inhugg i trädets stam / collect 
birch sap through notch in trunk of tree' (ÖDB 
III 501). Syn.: sätta. 3. <(vid vävnad) flytta 
fram ett nytt stycke av ränningen / (in weaving) 

move forward piece of warp' OvSi. Syn.: föra, 
bet. 7. 4. 'rulla / roll' (tr.; styr dat. el. ack.) 
OvSi. Rättv. an keept ttennun nrl'te bo'kkarn 
Älvd. 'han rullade tunnan nedför backen'; å`p 
ti'mmbreö Älvd. lö`p ti'mmita  Mal. <rulla timmer 
(utför en sluttning el. timmerlöpa)'; låp hl't-n 
Rättv. (Bo.) 'rulla hit den!'; kö`p tjä`gäk öVe. 
<slå käglor'; lrå`p kri'vvgek Älvd. <slå kringla'; 
han lä' jft grä'nur uti`vi Li. 'han rullade granar 
nedför sluttningen'; (äv. överfört i förb. med 
(vit) ögonen:) klisp wa'jtögum Älvd. 'rulla med 
ögonen så att vitögat syns'; n råg o ka`päd 
ö`gum nVåmh. <han låg och rullade med ögonen 
(dvs, såg halvt medvetslös ut)'; o leepär ö`gum 
öMor. <hon stirrar' (äv. om  medvetslös person); 
kel`p ö`gum Soll. <stirra'; ./n slt s lå`per a`gor Ors. 
'han sitter och rullar med ögonen' (om enfaldig 
person). Jfr kringla f., bet. 4. 5. 'hälla, ösa / 
pour' Våmh. Li. n ketpt 	Våmh. 'han 
hällde i (tjära i byttan) sedan'; ä gå' ssm te 
lä'jp små' tu nam Li. 'det går (undan) som att ösa 
smör (ut)ur elden'. 6. a. `avginra (om giller el. 
snara) / render harmless (about trap or snare)' 
allm. snå"ru va lå`pa Rättv. 'snaran var av-
gillrad'; lä'jp djislklra Li. `avgillra de gillrade 
stockarna'. Syn.: draga ihop, bet. 6. b. 
'minska, tryta (om föda) / lessen, run short (of 
food)' vMor. 7. 'koka el. steka (ngt) helt litet / 
boil or fry slightly' Li. lä'jp tjerte 'koka köttet 
helt lätt'. Jfr bräcka", bet. 1. 8. (i förb. 
löpa navle(n):) kå`p nå'vka Våmh. låp nä'vlan 
öMor. lä'jp nå,svka Tra. 'få magknip / get sto-
mach-ache'. Jfr draga v., bet. 46; magstjälpa; 
navelslita. 9. (jfr löpa st. v., bet. 8; hip, 
bet. 1:) 	Älvd. Våmh. 'göra ytterligt 
häpen / make extrenaely astonished'. 10. (intr.:) 
'springa fram och tillbaka, springa i onödan / 
run to and fro unnecessarily' Soll. Li. kum l'r 
käpäncleis tettär ö' ä Son. 'kommer ni (eg. kom-
men I) larvande efter också?'; dem add lä'jft då 
i nu ciä`år Li. 'de hade då sprungit omkring 
några dagar' (om hästletare). Jfr väder-. 11. 
(i förb. med tungel:) kå`p up i tu'vvgked Älvd. 
'gissningslek, varvid erhållna poäng tecknades 
på visst sätt på griffeltavla / guessing competi-
tion where slate was used to write points on in 
certain way'. — Pass.: äd a kåptas-)'5p Våmh. 
(Bon.) 'det (o: brända skolädret) har blivit 
skrynkligt / it has become wrinkled (of burnt 
shoe leather)' (jfr ÖDB III 331).— Särsk. förb. 
(av:) 1. 'skala av' (om bark el. näver) allm. 
lap-å'v an Bju. <flå av den (o: barken)'; å'vkåpadv,, 
Soll. 'avskalad' (om bark el. näver). Syn.: 
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draga av, bet. 3. 2. kåp-li'v vMor. 'rulla i väg'. 
3. kåp-it'v vMor. `ringla i väg' (om orm); (i:) 1. 
klp-' Våmh. vMor. 'hälla i'; du ska lrap-r fena 
by`ttu Våmh. 'du skall hälla i en bytta'; 
l•itä dri`kka Våmh. 'tappa i litet dricka!'. 2. 49/ 
lråpt-l' n klrgelinär Älvd. 'han spände i honom 
klorna'; (igen:) letp-ijä'nn nLeks. 'mjuka upp 
härdningen av för hårt härdat verktyg' (ÖDB 
II 78); (ihop:) 1. Iråp-g'523 skik'8n.1 Våmh. 'föra 
skorna så nära elden, att lädret blir skrynkligt' 
(jfr ÖDB III 331). 2. löp-iö'p mjs'ktje Leks. 
(Silj.) 'bringa mjölken att löpna' (ÖDB III 371); 
(inåt:) 1. Lilp-inä' vMor. 'draga ihop' (om 
snara). 2. nit' ar e käpa-inä.' min jä"tä ög vMor. 
'nu har det blivit ont om mat också'; (upp:) 
Idep-upp gä'nä vMor. 'föra fram ytterligare varp 
el. garn i vävstol'; (ur:) 1. lråp-y"' wa'ttne6 Älvd. 
'låt vattnet rinna ur!'. 2. (abs.:) 'urinera' Våmh. 
(ut:) Zrä"p-etut ö`gum Soll. `vända ut vitögonen' 
(jfr bet. 4); (utav:) lä'jp-tå ba`tdin Tra. 'flå 
av barken'; o såt 8 liejft-ta ve'sspris Li. 'hon satt 
och flådde bark av ris till vispar'; (uti:) je kan 
i'nnte begrrp Uran ä läsjft-a,-72, Li. 'jag kan inte 
förstå, vad det tog åt honom'; (å:) e skuld 
lräp-j' we'rrt a`usolld Våmh. <bördan skulle för-
delas så, att varje hushåll fick sin del'; (åter:) 
1. lap-a'tt Rättv. (Bo.) 'mjuka upp härdningen av 
för hårt härdat verktyg' (ÖDB II 78). 2. vi 
låpsdom-a'tt sa'kksä fdr-p Rättv. (Bo.) 'vi gill-
rade av saxen för honom'. 

löpare' m.IIIe ki`per Älvd. Ir5'pär Våmh. Soll. 
lö`pär öMor. vVe. Ore Opar vOrs. Rättv. (Bo.) 
lö`per Leks. (Silj.) Opar Bju. Mock. Mal. lö`ppar 
Nås le`upar ÖVd. 1. 'glidande remhållare (ex. 
på mansstrumpeband, sele etc.) / sliding clasp 
(e.g. on man's garter, on harness etc.)' (se ill.; 
ÖDB IV 424; jfr SAOB 11) Ore Rättv. (Bo.). 
Jfr sockbands-. 2. 'verktyg, med vkt rep-
slagaren håller isär de olika tåtarna och reglerar 
hoptvinningen av dessa till ett rep / tool with 
which rope-maker keeps the different cords apart 
and controls the twining of them into rope' 
(se ill.; ÖDB II 308 f.) Älvd. Syn.: hop-
slagare; (i)hopläggare. 3. 'övre, roterande 
sten i kvarn / upper, rotating stone in mil' 
(SAOB 14; ÖDB I 470, III 275) allm. Syn.: 

ovanisten; redare; översten. 4. 
'trissa / trunclle' vVe. Syn.: löpa f., bet. 5; 
löper. 5. <sten med jämn bottenyta, varmed 
färgstoff revs på en häll / stone with even 
underside, used to grind dye-matter on stone slab' 
(SAOB 15) Mor. Rättv. Bju. 6. långskida / the 
longer left ski' ÖVd. Syn.: lång-skid, -skida,  

bet. 1; löp -skid, -skida. 7. (senare ssgsled:) 
'person som sprang (på besök) i byns gårdar / 
person who ran around visiting different farms 
in village' Ors.; se gård-. 8. (senare ssgsled:) 
'skidlöpare / skier' Ål; se skid-. 

löparen m.IIIe Opär öMor. Wper Ors. li3`psr 
Rättv. lö`ppar Leks. Bju. Dju. Ga. Flo. Nås Jä. 
lösppär Ål Opar Äpp. 'löpmage på kalv el. 
killing, mage på svin / rennet bag of calf or kid, 
stomach of pig' (ÖDB III 370; jfr Bl. hleypir, 
Torp loyp e m.); tji'llivlöppar Nås 'löpmage på 
killing'. Syn.: käse, bet. 1; löpel", bet. 1. 

löpar-eld m. la lö`ppäräl Ål '1 y kt gub b s-aktig eld, 
som vid starkt blåsväder syntes utefter skaftet 
av kolbanken / kind of light which was seen 
along shaft of k olb ank e in very windy weather'. 

löpar-hund m. Ta lö`ppärhunn Al `(skid)löpare / 
skier; runner'. Jfr skidlöpare. Syn.: löpar-
katta. 

löpar-katta f.IVa lösppärkatta Al =löparhund. 
lopar-käring f.Ib lö`ppärtjäriv Al 'kvinna, som 
springer i gårdarna / woman who gossips from 
farm to farm'. Jfr löpränna, bet. 2. Syn.: 
rännkäring m. fl. 

löpars-kapp m. Ja lcrpeskapp •-lå`peskapp öOrs. 
'liten träskål för ostlöpe / small wooden bowl 
for cheese rennet'. 

löpars-lapp m.Ia lö`ppaslapp Leks. 1. 'bit av 
torkad löpmage från kalv / piece of clried rennet 
bag of adr; (äv. bildl.:) vät 889n en lö`ppaslapp 
Leks. 'våt som en (uppblött) bit av torkad löp-
mage'. 2. 'genomvåt trasa el. klädesplagg / 
soaking-wet cloth or garment'. 

löpars-ost m. la lö`pesweisst öMor. lö`perawssst 
öOrs. lö`ppa4susst Ga. 'ost, vid vars tillverkning 
löpe använts / cheese made with rennet' (jfr 
ÖDB III 368). Syn.: käs-, löpes-ost. 

löpar(s)-vatten n. Id rd'päsvätn ,,,l4ärwatr, öMor. 
/5`2388våtrj Rättv. tö`pesvätty, Leks. (Silj.) lö'ppas-
vattv, Bju. Dju. Flo. Nås lö`ppäsvattiy, Al lö`ppag-
vattr, Ga. 'ostlöpe, bestående av vatten, vari en 
löpmage lagts / cheese rennet consisting of water 
in which rennet bag had been plaeed' (ÖDB III 
370). Jfr löpe". Syn.: käs-löp, -vatten; 
löpesvatten. 

bp-bank m.Ib li3`pbuyvk Leks. (Silj.) `silbunke, 
anv. vid silning av dricka / straining bowl used 
when making small beer'. 

löp-bär n. Ta 1i3`pbår Ål 'tibastbär (gavs åt ko för 
att hon ej skulle löpa om) / mezereon berries 
(given to cow so that she would not go on heat 
again after mating)'. Jfr källarhals", ssgr. 
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löpe' n.III läpä Ore 'stycke granbark, som av-
skilts från trädet under savningstiden' (SAOB 
löpe' 1, under löp'). Jfr barklöp, bet. 1. 
Syn.: löp m., bet. 1; löpa, bet. 3. 

löpe" n.III -löp vVe. liPpa Rättv. Leks. lö`pä Ål 
'ostlöpe / rennet' (SAOB löpe" 1; jfr ÖDB III 
370); wäsatlöp vVe. ässtlöpä Ål 'clets.'. Syn.: 
löpel", bet. 2. 

m.I 	öOrs. 'övre, roterande sten i 
kvarn'. Syn.: se löpare', bet. 3. 

löpel" m.I g`pi/ Mal. (jfr ? Bl. hleypir). 1. 'löp- 
mage'; kdkvlöpil, 	 'löpmage från kalv 
resp. killing'. Syn.: käse, bet. 1; löpare". 
2. 'ostlöpe' (ÖDB III 370). Syn.: löpe". 

löp-eld m.Ia läpfälld öMor. repjalld vOrs. lö`pjell 
Äpp. lö`pål Mal. (jfr löpa st.v., bet. 3) 'eld, som 
hastigt sprider sig / fire which spreads rapiclly' 
(SAOB 2; äv. bildi.:) fört som än läpjälld öMor. 
'fort som en löpeld'. 

löpels-butt m.Ia lö`pilsbatt Mal. 1. `kärl, vari 
löpelsmjölk förvarades / vessel in which 
löpelsmjölk was kept'. 2. `nysilad mjölk, för-
satt med ostlöpe och anv. som maträtt av vall-
hjon / fresh, unskimmed milk with rennet added, 
eaten by herdsmaid'. 

löpels-mesa f.V lIrpilsmisu Mal. 'maträtt, be-
stående av nysilad mjölk el. uppvärmd söt-
mjölk, tillsatt med ostlöpe / dish, consisting of 
fresh, unskimmed milk or heated, unskimmed 
milk, with rennet added'. 

löpels-mjölk f. Ib lö`pilsmjalrk Mal. 'mjölk, för-
satt med ostlöpe / milk with rennet added'. 

löpels-ost m.Ia lö'pilsursst Mal. 'brödsovel, be-
stående av den lösa, korniga massa, som vid 
messmörskokning steg upp till den kokande 
vasslans yta, och som slogs i en duk och fick 
avrinna / soft granular substance eaten on 
bread, and produced during making of soft 
whey-cheese, rising to surface of boiling whey, 
removed and put into cloth to drain'. Syn.: 
löpelspung. 

löpels-pung m. Ib Opelspuvvg vVe. Opi/spuvv 
Mal. =föreg. (ÖDB III 456). 

löpen adj. III -lråpin Våmh. -lräpin Soll. -låpin 
Ors. lå`pen Ore lö`pin Rättv. Leks. -Ktpin Jä. 
lii`pin Mal. la`upin ÖVd. 1. 'som skurit sig, 
löpnad (om mjölk) / curdled (about milk)' (jfr 
SAOB löpa' v. VI 3) Ore Leks. Bju. Jfr själv-. 
2. 'befruktad (om ko) / fertilized (about cow)' 
Leks. Mal. ÖVd. Jfr o-, stad-. 3. (senare 
ssgsled:) `besprängd, belupen, täckt / covered'; 
kvädkäpin Soll. `kådbelupen'; blet"låpi Ors. 
'täckt med blåaktig hinna' (om järn); se äv. 

blod-, is-, skinn-. 4. (senare ssgsled:) 'in-
dränkt / soaked'; se vattu-. 5. (senare ssgsled:) 
'lurad / deceived'; se lätt-. 

löpen-mjölk f.Ib läpenmjakk Ore (jfr löpen) 
lö`ppanmjalrk söLeks. lö`ppänmjakk Bju. (jfr 
löpna) `självkoagulerad mjölk / self-curdled 
milk'. Syn.: se gloss; klampmjölk, bet. 1; 
klimpmjölk, bet. 1, m. fl. 

löper m.Id käpär (pl. lräprär) Soll. 'trissa / 
trundle, castor' (t. ex. som leksak; som del av 
skidstav; som skydd på kreaturshorn). Syn.: 
löpa, bet. 5; löpare', bet. 4. — Av!.: lräpär v. 
Soll. 'slå trissa'; an lnipreir-ti'lr a onum 'han 
rullar i väg den (o: trissan)'. 

löpes-ost m.Ia lö`ppsusat Dju. 'ost, vid vars till-
verkning löpe använts' (V11 We. löpesost; jfr 
SAOB löpost). Syn.: käs-, löpars-ost. 

löpes-vatten n.Id lö`ppsvattn Jä. =löpar(s)vat-
t en. 

löp-får f.II —Ta lräpfaur Älvd. Våmh. lräpför 
vMor. 15'p/ör vVe. 	Äpp. Mal. (jfr löpa 
sv.v.) `fåra, som uppstod, då plogen gick för 
ytligt / furrow which occurred when plough ran 
too much on the surfaee of the soil'. 

löp-kavle m.IIIb kl3‘pkävälr vMor. `träkavle i 
pjätklockan, över vilken lodsnöret löpte / 
wooden roller in pj ätklo c ka over which string 
of weight ran' (ÖDB II 121). 

löp-kniv m.Ia läpknöjv Ore (jfr löpa sv.v., bet. 
1) 'lång kniv, med vilken man skar runt tall-
stammen vid avskalning av bark / long knife 
with which one cut round pine trunk when 
stripping off bark'. 

löp-knut m.Ia käpknaut Våmh. lö`pknitt Ål Jä. 
Äpp. 'knut, som glider på ett band el. snöre, 
rännknut / running-knot' (särsk. om  felaktig 
knut vid nätbindning; SAOB). Jfr lyekknut; 
lösknut. Syn.: löpmaska; rännknut"; 
rännmaska. 

löp-kytte m. IV käptffiti' Älvd. 'spadliknande 
kniv, varmed bark flåddes från trädstam / 
spade-like knife, used to strip bark from tree 
trunk'. Syn.: se barkkytte; kytte m., bet. 1; 
löpskotta m. fl. 

löp-list f.Ia lå`plisat Ors. (jfr löpa sv. v., bet. 1) 
'trädstam, vars bark skalats av / tree trunk 
whose bark had been stripped off'. 

löp-låga f.IVa käplråg(a) Älvd. Våmh. läplåga 
öMor. Ors. lö`pletga Mal. (jfr löpa sv.v., bet. 1) 
'på marken liggande, avbarkad tallstam / pine 
trunk lying on ground stripped of its bark' 
(ÖDB I 492). — Ssg: lrEplretgwiö m. Älvd. 
<ved, bestående av fällda och avbarkade tallar / 
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wood consisting of felled and stripped pines' 
(ÖDB I 492). 

löp-maska f.IVa kå`pmassk vMor. =löpknut. 
löpna sv.v.l. lö`ppna Leks. Al lö`ppna Bju. Dju. 
Nås. 1. 'ysta sig, koagulera (om mjölk el. 
grädde) / curclle, coagulate (about milk or 
cream)' (SAOB la) allm. Syn.: se brista, bet. 
2; löpa, bet. 6, m. fl. 2. 'bringa att koagulera, 
ysta / make coagulate, make cheese' Leks. vi ha 
lö`ppna å täji-o'pp u'sstrb, 'vi har ystat och tagit 
upp osten'. 

löpning f.Ib 15`pniyg vVe. /å`pniv Rättv. (jfr 
SAOB). 1. (jfr löpa sv.v., bet. 3) 'så långt 
stycke av varp i väv som flyttades fram för 
varje gång / the amount of warp which was 
moved forward each time during weaving pro-
cess'. Syn.: löp n., bet. 7; löpa f., bet. 4. 
2. (jfr löpa sv.v., bet. 4) 'kast vid kägelslagning / 
throw in game of skittles' Rättv. ma E`na /5ispniv 
'i ett kast'. 

löp-ruta f.IVa 	öMor. `trätrissa, vilken 
man drev fram med en stör / wooden trunclle 
driven forward with a pole'. Syn.: rutan, bet. 1; 
trissa. 

löp-rynkta f.IVa /rå`pryvvkta Våmh. (Bon.) kci`p-
rynnt vMor. 'rynka, som glidit isär / gather 
which had slipped out'. 

löp-ränna LIVa kö'prenn Älvd. 16`pränna Leks. 
(jfr löpa st.v., bet. 10). 1. 'uthuggning i skogs-
sluttning vid sjö el. vattendrag, anv. vid ned-
rullning av timmer' (ÖDB I 484, 502) Älvd. 
Jfr löpa f., bet. 1. 2. 'kvinna, som springer 
omkring (i gårdarna) / woman running around 
(on farms)' Leks. Jfr löparkäring. 

löpsk adj. I kyppsk sÄlvd. köppsk Våmh. vMor. 
Soll. löffsk Ors. löp(p)sk Rättv. Flo. Jä. Mal. 
lyppsk Äpp. laupsk ÖVd. 1. 'brunstig (om 
hynda) / on heat (of bitch)' (SAOB 1) allm. Jfr 
bl. a. b ols (n)a; runsk m. fl. 2. 'argsint / 
irascible' Våmh. (Bon.). 

löp-skid n.Ia 	Jä. 18`pstji Mal. 'den längre 
vänsterskidan / the longer left ski' (jfr SAOB 
löpskida). Syn.: lång-skid, -skida, bet. 1; 
löpare', bet. 6; löpskida. 

löp-skida f. IVa lö`pskejd (pl. -skejdur) vVe. - 
föreg. 

löp-skotta f.V lå`pskiita Ors. 1. =löpkytte. 2. 
'människa med fult ansikte / person with ugly 
face'. 

löp-sten m. la kEpstie Älvd. (jfr löp a sv.v., bet. 4) 
'kullersten av växlande storlek, på lek rullad ut-
för brant sluttning / cobblestone of varying size, 
rolled in game down steep slope'. Jfr stenl öp a. 

löp-stång f.Ib /å`pstavvg Ore 'trästång, sex alnar 
lång och anv. vid mätning av jord / wooden rod, 
six ells long, med for measuring land' (se ill.). 
Syn.: se kavel-, mäl-stång m. fl. 

löp-stängel m.I 16`pstännjil Ga. 'skottstång i 
gärdsgårdsled / slicling rod in fencing'. Syn.: se 
ledskyttel; skyttel, bet. 1, m. fl. 

löp-såd n.II lä'jpså ÖVd. (jfr ? löpa sv.v., bet. 7) 
'stelnat spad (gel) av kokt kött / jellied stock of 
boiled meat'. Syn.: se dall, bet. 1. 

löpt f.Ia /te Li. (jfr löpa sv.v., bet. 10) 'ovanligt 
långt bort belägen betesmark för häst / grazing 
land for horse unusually far away'. 

löp-tall m. la käsptoll Älvd. Våmh. 	Ore 
(jfr löpa sv.v., bet. 1) `tall, vars bark är lämplig 
att flå av / pine whose bark is suitable for strip-
ping'. 

löp-tråd m. la /å`ptrii'd Rättv. 'tråd av lingarn, 
utgörande del av utlösningsmekanism i tramp-
sax / Enen thread, forming part of release 
mechanism in trap'. 

löp-trä n.V käptraj Älvd. (jfr löpa sv.v., bet. 3) 
'käpp, med vilken vävbommen vreds omkring, 
då man skulle flytta fram ett nytt stycke av 
ränningen / rod with which beam of boom was 
turned when warp was to be moved forward' 
(se ill.). 

löp-vecka f.V kö`pwiku Våmh. (Bon.; jfr löpa 
st.v., bet. 2) 'vecka närmast efter det att ko 
betäckts / week following cow's covering'. 

löp-vända f.IVa lå`pvännda öMor. (jfr löp a sv.v., 
bet. 10) 'onödig, meningslös el. resultatlös färd / 
wild goose chase, journey in vain'. Syn.: se 
blindvända; hanlopp m. fl. 

löp-värk m. Ib lå‘pvörrk öMor. <varbildning, som 
förflyttar sig under huden / abscess moving 
under the skin'. 

lördag m. II -Te kö'vdäg ,,,kosbbeläg Älvd. kö'vdäg 
Våmh. kö'vdäg -kö'gdäy •«-ko'ggdåg vMor. lö`g- 
cläg 	öMor. 	 jdag öVe. lå`jdag vVe. 
klegdag vSoll. kö'gdäg Soll. lå`g(er)d4 ,-18`ggdäg 
Ors. 16`gårdåg Ore lö`g(g)dag Rättv. lösggdag 
lö'jdag Leks. lö`gydä, Bju. lö'ggdåg Al Ga. Nås 
lö`jdag (gen. lö`jdas) Dju. lii`ggdå'g Mock. Flo. 
lösjdåg Jä. Äpp. Mal. lu'uday ÖVd. (se L. Moberg 
i Nysv. Stud. 34 (1955), s. 1 ff.) 'veckans sista 
dag / Saturday' (SAOB); frindjin kö'vdåg et4 
siesh sk4'jn Älvd. <(det går) ingen lördag utan 
(att) solen skiner'; um 18`gärdån två i up i 
efrrtäretsr, Ore 'i lördags var jag upp till Ärter-
åsen'; stä`kkuglöjdajen Leks. stä`kku lö`jdåin 
Mal. 'lördagen i påskveckan (eg. korta lör-
dagen)'. Jfr lill-. 
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lördags-kväll m. Ta lö'gdagskvålld öMor. Iree idas-
kwelld öVe. lå`fdaskwelld vVe. kö'gdagskvålldSoll. 
lå`gdaskwelld Ors. lö'jdaskvåll Leks. Mal. ls'udas-
kvål öVd. lördagsafton / Saturday evening' 
(SAOB). Jfr lill-. 

löda' f.IVa lö'rrja Mal. (jfr Torp lyr gj a f., under 
lyrg) 'garn, löst nystat över fingrarna och anv. 
som stomme i ett nystan / (wool) yarn wound 
loosely over fingers and used as basis for ball'. 

f.IVa Wrja Tra. (jfr Torp lyrj a f.) 'stor, 
klumpig kvinna / big clumsy woman'. 

lös adj. I /rös Älvd. Våmh. vMor. öVe. Son. lös 
öMor. vVe. Ore lös 	Ors. /ös Rättv.—Mal. 
/sus öVd. 1. 'ej fastsittande, ej bunden, loss / 
loose' (SAOB Al) allm. tjg're a .2lit-kö's si fe di 
Våmh. (Bon.) 'kon har slitit sig (lös) för dig'; 
ed i ö'st nik Våmh. (Bon.) 'det (o: regnet) börjar 
nu (eg. det är löst nu)'; ajs lirsa kwe'nni Ors. 
'befria kvarnen från is' (jfr isa, bet. 2); dem a 
kåmi-lö`ssr frö' -num vOrs. `de (o: korna) ha 
slitit sig för honom (o: vallpojken)'; allt lö's(s)t 
fs'Irjsr Rättv. 'allt, som ej är fäst, följer med 
(tjuven)'; nö a bkö'e kåm-ls'us Tra. 'nu har det 
börjat blöda' (om ett förbundet sår); 4.ö`setsst 
Soll. 'häst, som ej är spänd i skaklarna'. 2. 
'flyttbar, transportabel (om egendom) / movable, 
portable' (SAOB A 2 a) allm. ä vä bår kö'st så 
kamm ut i bytä Soll. 'det var bara lösegendom, 
som delades mellan arvingarna'; /ö'sst v fa'sst 
Mal. 'lösegendom och fast egendom'. 3. (i förb. 
lös i munnen; SAOB A 8:) M's i mu`nnåm 
Rättv. 'pratsjuk / talkative'. 4. 'som saknar 
fast bostad el. fast egendom / lacking permanent 
home or real estate' (SAOB A 9) allm. ö'st fö'k 
Soll. 'folk utan fast egendom'. 5. 'som får ett 
plötsligt utbrott (om naturkraft och dyl.) / 
breaking out suddenly (about natural force)' 
(SAOB A 10) allm. ånn a keemm-lsus Tra. 'elden 
har kommit lös'; (bildi.:) wgn so ed bruti-lö'et a 
Knnes im 4n ed faj uri"tå no .2la'jkt Älvd. 'hur 
förbittrad Jannes bleve (eg. vad som bröte löst 
åt Jannes), om han finge veta ngt dylikt'. 6. a. 
'ej upptagen av arbete (om person) / not busy, 
not working (about person)' (jfr SAOB A 12) 
Leks. o ti ss lö's nu na dam ha sät-frå' så ö`gan-
domsn 'hon har så mycket arbetsfri tid nu, när 
de ha slutat bruka egendomen'. b. (i förb. lös 
och snöd; jfr SAOB A 12:) an kamm lö's s snö'd 
Ore an kamm 13's å snri'd Dju. an kamm ls'us s 
sns'u Tra. 'han kom utan börda (utan ägodelar, 
utan resurser) / he came vvithout money nor 
belongings'. 7. (senare ssgsled; SAOB A 17:) 
'som saknar ngt, som är utan ngt / without sthg' 

allm. tffi"ötkösÄlvd. 'utan kött'; Ir.q`jkösÄlvd. 'utan 
lin'; sä'ssZrös Soll. såqös Bju. 'utan spannmål'; 
wi"dålås Ors. vå'dlös Leks. 'utan ved'; kå'rlös 
Leks. 'utan man'; kö'rlös Leks. <utan korn'; 
to'bbaklös Leks. 'utan tobak'; ligg få'llös Dju. 
'ligga utan fäll'; ja vatt grö'tlös Dju. 'jag blev 
utan gröt'; jä vart låsgg må nletvåklös Jä. `jag 
måste lägga mig utan kvällsvard (eg. nattvard - 
lös)'; ba`tter te vd brö'klaus 0,11 rå`lsus Tra. 'bättre 
att vara byxlös än rådlös'. Jfr barn-, blod-, 
bonad-, botten-, bröd-, dug-, en-, fader-, 
foder-, fot-, gärd-, gör-, göromåls-, görs-, 
hugs-, håg-, hö-, kläd-, kommas(åt)-, land-, 
led-, lem-, mat(s)-, moder-, mod-, mål-, 
näv-, penning-, rygg-, råd-, sko-, skrift-, 
tank-, täg-, täv(en)-, vattu-, vings-, väl-
n a s-, ör (on)-, ö v er kläd-. 8. 'av lös konsistens, 
lucker, icke kompakt / of a loose consistency, 
not solid' (SAOB C 23) allm. e wa kö'st å fi'nt 
tä så' j4'n Våmh. (Bon.) 'det var luckert och bra 
att så här'. 9. (om ngns mage; SAOB C 23b:) 
lp& i må"gåm öVe. lås i må"gam Ors. 'som har el. 
lätt får diarnS / suffering from diarrhoea'; je å 
88 1Ö8 e li'va Äpp. <jag har en sådan diarré'. 
Jfr liv, Jaet. 7. Syn.: löslig, bet. 2; löslivad, 
bet. 1. 10. 'flyktig, ej pregnant / vague, not 
concise' (SAOB E 30) Våmh. e6 a we so ö'st 
fet fesrd råa, 'det har varit ett till sin betydelse 
så föga pregnant ord, det där'. 11. 'slösaktig / 
wasteful' (jfr SAOB E 31, 33); att du ska va ss 
Os å då Leks. 'att du skall vara så slösaktig'. 
12. 'lätt att mjölka / easy to milk' Våmh. (Bon.). 
Syn.: lösmjölkad. 13. 'färdig att lägga sin 
rom (om fisk) / ready to spawn (about fish)' Ga. 
14. 'lätt (om skoluppgift och dyl.) / easy (about 
school homework)' Rättv. Ga. vi am 1i' so kksa 
Rättv. <vi ha (m.) lätt läxa'; lö'ss tä,'Irsr Rättv. 
'lätta aritmetiska uppgifter'. 15. (i förb. i lösa 
vädret:) 'på blotta vittringen; (bildi.:) i en 
handvändning / just by scent; in a twinkling'; 
ra`ttjin tasg-u'pp bri`nnAn i kö's wg"årg Älvd. 
'hunden spårade upp älgen på blotta vittringen'; 
.121 rajv fik int ä' sig å' 86 i kö's wå"årc Älvd. `man 
skaffar (eg. river åt sig) väl inte det så lätt'. 
16. (i förb. löst vatten:) 'öppet vatten / open 
water (as opposed to bog)'; itjå be'ller-v, si'mm 
feld e6 i ö'st wa'ttn Älvd. 'inte kan man simma 
annat än där det finns (eg. förrän det är) öppet 
vatten' (i motsats mot myr). 

lösa f.IVa -kös(a) Älvd. Soll. lå`sa Ors. -lösa 
Rättv. Dju. Ga. -lösa Leks. lö`sa ,,,lå`sa Flo. 
-legjsa Li. 1. (senare ssgsled; SAOB) <avsaknad 
av ngt, brist på ngt / lack of sthg' allm. kri`pp- 
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kåsa Älvd. `barnlöshet'; brö`lösa Rättv. brtrlösa 
Leks. <(total) brödbrist' (jfr äv. brödlös, av!.); 
fö'rlösa Dju. 'bristande snöföre'; ä Werlösa ti 
bi'nan Dju. 'det är brist på män i byn'; kö'rlösa 
Dju. 'kornbrist'. Jfr av- (under avlös, av!.), f at-
tig-,foder-,föres-,gå-(undergålös,avl.),hav-, 
hö-, mat-, njut- (under njuta v., ssgr), råd-, 
smör-, tand-, tobaks-, tro-, ved-. 2. (senare 
ssgsled:) 'person, som lider brist på ngt / person 
who lacks sthg' Rättv. Leks. Mal. trglösa Leks. 
'person med försvagad syn'. Jfr duglös, avi.; 
råd-, bet. 3. 3. `stenblock el. stenskärva, som 
vid brytning lossnade utan sprängning / block 
of stone or slab which loosened without being 
blasted' Ors. Flo. Jfr lossa f., bet. 3. 

lösa sv.v.3. 1. r"&a Älvd. lrees(a) Våmh. vMor. 
Soll. lå`sa öMor. Ors. Oro Osa (pret.lössäd) vVe. 
lö`sa Rättv.—Mal. (utom Leks. Ål Osa) lä` jsa 
ÖVd.; pret., LD II 237. 1. 'lösgöra, släppa 
lös, släppa ut på bete / let loose, let out to 
graze' (SAOB A la) allm. irg's tjg'när Älvd. la's 
kö'när Jä. 'släppa ut korna'; i dä'g irti`sum i 
nö'rtär Våmh. 'i dag valla vi norrut, sedan vi 
släppt ut kreaturen'; dem a lå'st in o te'kkte 
vOrs. 'de ha släppt kreaturen in på vallen'; vi 
lö`sudom bi`ttiga i måsr(r)ga's Rättv. <vi släppte 
ut kreaturen tidigt i morse'; ha'nn ltrjst dem tu 
snå`run Li. 'honom lösgjorde de ur snaran'. Jfr 
släppa v., bet. 5. Syn.: lossa, bet. 1. 2. 
'förvärva gm att erlägga betalning / acquire 
through payment' (SAOB A 5 f) Soll. i diiv int 
lrå`s ä'sstn, Soll. 'jag kan ej betala hästen'; nö 
flta du mä nö lös en li'ssgättaa fe pli`nnivää Mal. 
'nu kan man (eg. får du) med (knapp) nöd för-
värva en lillgätare mot betalning (eg. för 
penningar)'. Syn.: lossa, bet. 7. 3. 'förlora, 
tappa, fälla / lose' (SAOB B 10) OvSi. Dju. Äpp. 
lre8 tennär Älvd. L'å's tc'nnär Våmh. Irå`s tä'nnär 
Soll. 	tä'nna Dju. 'förlora tänderna'; Zr4`.9 
vi'mpällsn Soll. 'lägga av vinterns tjocka hårbe-
klädnad' (om vilt däggdjur). Syn.: lossa, bet. 6. 
4. (jfr SAOB B 11) lö`s ä'ttbölra Mock. 'befria sig 
från efterbörden / get rid of afterbirth'. 5. (jfr 
SAOB D 13) la's på rö'ma Al 'lossa på remmen / 
loosen the strap'. — Ref l.: he'sstn ha lö'st-sä Flo. 
'hästen har slitit sig'. — Särsk. förb. (av:) jerrk 
å sti`na löst-å' dum ä`ra nä Leks. <Erik och Stina 
löste ut de andra från det (o: hemmanet)'; (in:) 
dum löst-i'nn hemmanä Leks. 'de löste in hem-
manet' (vid arvskifte); (ned:) g a ltst-ni'd Älvd. 
'juvret har börjat svälla på henne (a: kvigan)'; 
(sönder:) so'nndllifst vå` -n, hearmin ä Li. 'upp-
löst var den, halmen, också'; (upp:) <lösa upp' 

(om knut, sädesband m. m.) allm.; (ur:) 'lösa ut 
ngn med avs. på dennes rätt till ngt' OvSi. an  
skuld lås-i'r s"druma vOrs. <han skulle lösa ut de 
andra (arvingarna)'; (ut:) 1. lås-ö'jt tffinär 
öMor. lös-fet kfi'non Ga. /äsjs-fa kii`an Li. 'släppa 
ut korna ur fähuse,t'. 2. (om pant, del i egendom 
m. m.) Irgs-a'ut an y gä'rögm Älvd. 'köpa hans 
arvslott i gården'; lrås-a'ut skii'snn Våmh. 'lösa 
ut (den som pant tagna) skon'; lås-ö' jt pa`nnta 
öMor. <lösa ut panterna'; lö`säs int pa'nnten fet 
se tå,' dum an Flo. 'löses inte panten ut så tar 
de den'; an /öst-i:et-n Flo. 'han löste ut honom' 
(vid arvskifte). 3, iefis-at ba'nnda Li. 'lösa upp 
sädeskärvarna'; (utav:) lös-tå' sä skö'na Dju. 
'lösa (upp skoremmarna och taga) av sig skorna'; 
(åter:) Zry-a'it Älvd. lås-a'tt öMor. lerjs-att ÖVd. 
<lösa tillbaka'. — Avi.: lössni f. Mal. 'utsläp-
pande av kor vid fäbod till dagens vallning / 
letting eows out of cowshed at shieling for the 
day's grening'. 

lös-band n.I a lö'sbannd Al Mock. livband, höran-
de till kvinnas kyrkdräkt / waist-band belonging 
to woman's church outfit' (ÖDB IV 142, 343 f.). 
Syn.: se kringom(s)band, bet. a. 

lös-bett adj. I Irö`sbitt Våmh. vMor. ltrsbett Leks. 
(jfr Aasen lausbeitt). 1. 'lätt att slå (om slåt-
termark el. gräsväxt) / easy to mow (about hay-
field)'. Jfr hårdbett, bet. 1. 2. `som biter bra 
(om lie) / sharp (about seythe)'. Jfr tråb ett. 
Syn.: lätt-bett, -biten. 

lös-blåst adj. I lö`sbkåsst Mal. <lätt att blåsa i 
(om vall-lur) / ea,sy to blow (of herdsman's or 
herdsmaid's horn)'. Jfr blåsa v., avl. 

lös-bogad adj. I kö`sbilvgadn, Våmh. (Bon.) 'som 
har starkt framskjutande bogar (om häst) / with 
protruding shoulders (about horse)'. 

lös-bossa f.IVa lö`sbåssa Rättv. Bju. Ga. lö`sbåssa 
Leks. lö`sbussa Dju. 'lös bogträsputa / loose pad 
of hame'. Jfr bossa f. IV. Syn.: löspung. 

lös-brodd m. la kö`sbrudd öVe. 'broddjärn, som 
spändes fast under hålfoten med en rem över 
vristen / spike fastened under shoe by strap 
over ankle'. Syn.: brodd-, has-järn; klo, 
bet. 4. 

lös-dags adv. q' sclägs Älvd. lrEsdags ( -dakks) 
Våmh. lirsdags vVe. Leks. (Silj.) Jä. sdakks 
Ors. (jfr lösa v., bet. 1) 'tid på dagen, då krea-
turen under vallningssäsongen släpptes ut ur 
fähuset / time of day when eattle were let out 
of cowshed'. Jfr binddags; lösmål. Syn.: 
lösningdags. 

lös-dagsverke n. Ta Zrö`sciagswerrtj Älvd. 'så stor 
arbetsprestation som på en dag utföres av en 
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karl utan häst / work done in one day by man 
without horse'. Jfr hästdagsverke. 

lösen m. 	Ga. 'penningbelopp, som erlägges 
för lösande av ngt / amount of money paid out 
to redeem sthg'. Syn.: lossen, bet. 1. 

lös-fly n.V lii`sfirg Mal. 'fritt kringflytande dy-
holme, sammanhållen av olika växters rötter / 
floating island of mud, kept together by various 
roots'. Syn.: se fly, bet. 2; räkfly. 

lös-fläta f.IVa lö`sflEta öMor. Irö`sfiretta öVe. tö' 8-
flretta vVe. 13`.9flöta Ors. 16`sflräta Rättv. (Bo.) Ål 
15' eflrätta Mal. 'inlägg, bestående av blånor el. 
trasor, överklätt med skinn el. tyg, vilket jämte 
det egna håret lindades med hårband och 
lades upp i ring kring huvudet / false plait 
consisting of tow or rags covered with skin or 
cloth which was intertwined with woman's own 
hair and hårband and put in ring round head' 
(SAOB; ÖDB IV 231). Jfr bunta f., bet. 2; hår-
hark m.fl. 

lös-fä n.V lö`sfå Ga. <kreatur, som ej är försett 
med skälla el. pingla / animal without bell or 
tinkler'. 

lös-fött adj. I /ö`sfött vVe. 15'sfutt Mal. (Ross 
lausfertt) 'som har fötterna fria (om häst) / 
with unfettered legs (about horse)'. 

lös-gata f. V Iret'sgåta Våmh. Zrersgåtu vMor. 
gåta Ors. (jfr lösa v., bet. 1) 'av gärdsgårdar 
hägnad väg, ledande från fähuslider till större 
kreatursgata el. samlingsplats i by el. fäbod-
ställe / path between fencing leading from cow-
shed to larger cattle track or place where cattle 
were gathered in village or on shieling' (ÖDB III 
15). Syn.: se fägata, bet. 3; lösväg m. fl. 

lös-hatt m. la satt vMor. `kvinnohuvudbonad, 
som i äldre tid bars utanpå åtbundenhatten / 
woman's headdress, worn in earlier times over 
åtbundenhatt' (ÖDB IV 255 f.). 

lös-horn n.Ia 15`ehörn Jä. 'små, krokiga horn på 
nötkreatur / small crooked horns on cattle'. Jfr 
lösknoppel. 

lös-hår n. Ta lö`setr öMor. kö`shar öVe. lö`shiir Ore 
13`shår Mal. `konstgjort hår-/ false hair' (SAOB). 

lös-hänt adj. I kösennt Älvd. 'som har lätt för 
att börja slåss / eager to fight'. 

lös-häst m.Ia Iro"sesst Våmh. (Bon.) Irö`sässt 
lro"säest Soll. 18`shesst svLeks. Äpp. /8`ehässt Mal. 
la'shässt öVd. 1. 'häst, som ej var spänd i 
skaklar / horse not attached to eart' (jfr SAOB 1) 
allm. 2. 'betande häst, som ej bar skälla / 
grazing horse without bell' Soll. 

löska' sv.v.l. lö`sska Mal. (jfr SAOB lösk, bet. 1) 
'vara sin egen herre / be one's own master'. 

löska" sv.v.l. lö'sska Dju. (jfr SAOB löska' e) 
'utforska / search into'. 

lös-karl m.I a kö`skarr vMor. lö`skarr öMor. rd'alffir 
Leks. Flo. Mal. `tillfällighetsarbetare, hant-
langare / temporary workman, assistant' (SAOB) 
Syn.: lösking. 

lös-kil m.Ia /8sustflk Tra. 'kil anv. ss. stödbit 
mellan stockar vid timmerkörning på lång-
dråg / wedge used as support between logs when 
transporting timber on långdråg'. 

lösking m.Ib lä' eskin Mal. (jfr SAOB lösk, 
bet. 1) =löskarl. 

lös-kjortel m.I lö`stjörtil Nås 'kjortel utan vid-
sittande liv / skirt without bodice attached'. 

lös-kjortelsäek m.Ib, Ga., se kjortelsäck, bet. 2. 
lös-knoppel m.Ia 18`sknuppil Bju. (jfr V11 knop-
pen) 'rudimentärt, löst sittande horn på nöt-
kreatur / rudimentary, loose horn on cattle'. Jfr 
löshorn. 

lös-knut m.Ia la`usknfit Tra. 'felaktig knut, som 
lätt går upp igen (vid nätbindning) / incorrectly 
fastened knot which easily comes undone (in 
net)'. Jfr löpknut. 

lös-ko f.VII lii`skft Leks. (Silj.) Ga. `ko, som ej 
bar skälla / cow without bell'. 

lös-kol n. II rd'sleg• Dju. 'kol, som kolnat för 
fort, så att gasen pressats ur det (i kolmila) / 
charcoal which had charred so quickly that the 
gas had been pressed out'. 

lös-kolv m.Ia Irö`sköv Soll. 'skjutbar pinne el. 
stång i grind, varmed grinden kunde stängas 
mot en i stolpen fastsatt märla / sliding peg or 
rod in gate, through which gate could be shut 
against a staple in gatepost' (se ill.). Jfr fådra 
f., bet. 1; käng, bet. 5; lanvånd, bet. 1, m. fl. 
Syn.: skottkolv, bet. 1. 

lös-krage m. IV kö`skrågå Våmh. lö`sekreiga Leks. 
13`elereiga Dju. 18`skräga Äpp. lös, ej till något 
visst plagg hörande finare manskrage / man's 
loose fine °ollar' (se ill.; jfr SAOB; ÖDB IV 
372, 376, 498). Jfr kruskrage. 

lös-krok m.Ib 13`elerök Dju. 'harvkrok, flyttbart 
fäst mellan harven och skaklarna / harvkrok 
fastened but movable between harrow and 
shafts' (jfr ÖDB I 384 f.). Syn.: harvkrok. 

lös-käftad adj. I kö' stjäpptad nÄlvd. /080'f/tack 
öMor. `lösmynt / gossiping'. Jfr lös, bet. 10. 
Syn.: lös-mynt, -tutad. 

löslig adj. I Zeraulig nÄlvd. lr'6"sulrin Våmh. (Bon.) 
Iro"sukin vMor. Son. losu'lin öMor. aulrin Leks. 
(SAOB löselig, under löslig). 1. `som sitter 
el. känns löst; som har dåligt fäste / loose, not 
fastened properly' (SAOB II 2) allm. ru'ttjen 
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kenneis-å'ft så lro"sulrin vMor. 'rocken känns så 
vid'. 2. (om lös mage / about tendency to 
diarrhoea:) ig i så kö"sulrin i kurrdcm i dä'g så 
Våmh. (Bon.) 'jag har känningar av diarré i 
dag'. Syn.: lös, bet. 9; löslivad, bet. 1. — 
Adv.: klrå'an sitt ss ls`ssulre på-n 88 Ål 'kläderna 
sitta så löst på honom så / his elothes are so 
loose on him'. 

lös-livad adj. I 19's-la`jva Ors. lö`sliva Rättv. Leks. 
Bju. Nås 15'slivin Mal. 1. 'som har diarré / 
suffering from diarrhoea' (SAOB 1) allm. Syn.: 
löslig, bet. 1. 2. 'vars livlåga är svag / very 
frail, near death' Rättv. 

lös-lärd adj. I 18`slard Rättv. (Bo.) 15`81ård Ga. 
'som har lätt för att lära / learrting easily'. Syn.: 
lätt-, snäll-lärd. 

lös-mjölkad adj. I III kö`smjöka.4 Älvd. ZNY8-
mötfin Våmh. (Bon.)4•6`.smjötjin vMor. lö`smjskka 
Åi 15`smjskkin Mal. ls`usmfd.kin Tra. 'lätt att 
mjölka / easy to milk' (Ross 1 ausm olka). Syn.: 
lös, bet. 12. 

lös-mynt adj. I 11P smynnt Bju. sminnt Nås 'som 
icke kan hålla tyst med ngt; alltför frispråkig / 
who cannot keep silent about anything; gos-
siping' (SAOB 1). Syn.: lös-käftad, -tutad. 

lös-mål n.Ia Wi`sm4Ir Våmh. (jfr lösa v., bet. 1) 
'tid på dagen, då kreaturen under vallnings-
säsongen skulle släppas ut ur fähuset / time of 
day when cattle should be let out of cowshed'. 
Jfr lösdags. Syn.: lösningsmål, bet. 2. 

lös-märke n.III 08marrtfs Leks. (jfr lösa v., 
bet. 1) 'skåra i fönsterbräde, som med hjälp av 
skuggans förflyttning markerade den tidpunkt, 
då kreaturen skulle släppas ut ur fähuset / noteh 

- in window ledge whieh with the movement of 
shadow marked the time when the cattle were 
to be let out of cowshed'. Jfr lösningsmål, 
bet. 1; sol-klocka, -märke. Syn.: lösnings-
streck. 

lösning-dags adv. 1B'snivdakks Mal. (jfr lösa v., 
bet. 1) 'tid på dagen, då kreaturen under vall-
ningssäsongen skulle släppas ut ur fähuset / time 
of day when cattle should be let out of cowshed'. 
Jfr lösmål. Syn.: lösdags. 

lösnings-mål n.Ia lö`snivsnurar Mal. ki`j,snivstnåk 
Li. (jfr lösa v., bet. 1). 1. 'tecken i form av ett 
kors på stuggolvet, vilket, när det på morgonen 
nåddes av solljuset, angav att kreaturen skulle 
släppas ut ur fähuset / cross-shaped sign on 
floor of cottage, which, when reached by sun-
shine in the morning, marked the time when the 
cattle were to be let out of cowshed' Mal. Jfr 

lösmärke; målv; nötmål. 2. =lösmål (jfr 
ÖDB I 172) allm. Jfr mågs', bet. 3. 

lösnings-streck n. II 18'8nius8trekk Mal. (jfr lösa 
v., bet. 1) =lösmärke. 

lös-plats m.I a lå`splass öMor. (jfr lösa v., bet. 1) 
'på ett fäbodställe avröjt område utanför fä-
husen, där kreaturen samlades morgnar och 
kvällar / area outside eowsheds on shieling where 
cattle were gathered morning and evening'. 
Syn.: se fäbacke. 

lös-pung m.Ib 18'8pu,v3 Jä. =lösbossa. 
lös-rem f. Ja lå`sröm Ors. `sämskskinnsband, anv. 
ss. kängprydnad / chamois band used as boot 
ornament'. 

lös-ring m.Ib li3`srinv Leks. (Silj.) 'inlägg av lin, 
som används vid håruppläggning / flax insertion 
used in putting hair up' (ÖDB IV 232). Jfr 
bunta f., bet. 2; lösfläta. 

lös-rist m. Ja lö`srisst Ore `plöjningsredskap, med 
vilket linda ristades upp före plöjningen / 
ploughing implement with whieh soil of eulti-
vated hayfield was cut before ploughing started' 
(ÖDB I 373). Syn.: förrist; rist, bet. 2. 

lös-röv f.Ia 15'sröv Mal. 'valk nedtill på kvinno-
livstycke / padded hem round bottom of bodiee'. 
Syn.: se bunt, bet. 1; livstyekebult m. fl. 

lös-slagen adj. IV lös8.21in Äpp. <lätt att slå (om 
viss gräsväxt) / easy to mow (about eertain type 
of grass)'. 

lös-stamp m.Ia 1.3`sstammp Mal. 'järnkedja för-
sedd med en järnkil i vardera änden, anv. vid 
timmerkörning / iron chain with iron wedge at 
each end, used in transporting timber'. Jfr 
hankkedja. Syn.: stamp. 

lös-sövd adj. I U3'38iivd Nås 'som lätt kan fås att 
somna / put to sleep easily'. Syn.: lättsövd, 
bet. 1. 

lös-tröja f.IVa lö`straj(a) Älvd. 'tröja av plock-
el. klutgarn, anv. av kvinna under slåttern / 
tr ö j a made of flock-yarn, used by woman 
during haymaking' (jfr ÖDB IV 68). 

lös-tröskad adj. I Irö`strusskad Våmh. (Bon.) 'lätt 
att tröska ur (om säd) / easy to thresh (of grain)' 
(SAOB). 

lös-tuggad adj. III IrEfstuddjin svÄlvd. 'lättug-
gad / easy to chew'. Jfr lättäten. 

lös-tutad adj. I lostö'jtadn öMor. 'lösmynt / gos-
siping'. Syn.: lös-käftad, -mynt. 

lös-tvagen adj. IV Zr(78twalin (--twalja) Älvd.; 
komp. kö`stweivvnär Ore 'lätt att tvätta / easy 
to wash'. 

lös-täcke n.III Urstättjä Jä. 'ett slags filt, anv. 
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som överkast el. i åksläde / kind of blanket used 
as coverlet or in sled'. Jfr täcke. 

lös-väg m. II lrå`swög Våmh. lå`8we7g Ors. (jfr lösa 
v., bet. 1) <väg, ledande från fähuslider till 
större kreatursväg el. samlingsplats i by el. fä-
bodställe'. Jfr löt gat a. Syn.: se fägata, bet. 
3; lösgata m. fl. 

lös-åker m.Id såkår Bju. Ål 'åker, på vilken 
tredje året efter gödsling såddes korn och hö-
frö / field in which barley and grass seed was 
sown the third year after manuring'. Jfr träde. 

lös-ände m. Illa lifsennclå Ors. 'punkt i slipstens-
berget, där ett horisontalt mellanlager skars av 
gm en vertikalspricka / point in grindstone rock 
where a horizontal layer was cut by a vertical 
crack' (ÖDB II 11). 

lös-ät adj. I iffsätt Ors. lättäten / easy to eat'. 
Syn.: lätt-, lös-äten. 

lös-äten adj. IV kö`sfåtin Våmh. (Bon.) lö`sjgtin 
Ors. =föreg. 

lös-öror f.IVa pl. tri-i8y-9.er Älvd. Osg-rur Våmh. 
lö`saror Soll. 	sror Ors. la'sörår Rättv. (Bo.) 

Bju. lö`stirsr Nås Jä. lirsärsr Mal. ls's-
åjrsr Li. 'lösören / personal property' (SAOB 
under lösöre). 

löt m.I a /öt Leks. (Silj.) Bju. <böjt trä, utgörande 
del av ett hjul (ex. på vagn el. spinnrock) / 
curved wood forming part of wheel (e.g. on cart 
or spinning wheel)' (SAOB löt" 1). Syn.: 
hjul-lott, -löt; lott". 

löt f. Ta m. Ta köt f. Älvd. tröt vMor. Soll. tät 
öMor. vVe. Ore—Mal. lät m. -••• f. Ors. /sitt f. ÖVd.; 
obef. Våmh. 1. 'betesområde utanför byarnas 
och fäbodställenas inhägnade marker, utmark / 
grazing area outside village or shieling enclosure' 
(jfr SAOB löt"; ÖDB I 151) allm. (utom Älvd. 
nvMor.); .21epp kri'turå ut å lö'tti öVe. 'släppa 
kreaturen att beta på utmarken'; ä kamm på 
lö'ta Dju. 'det (hägnade och odlade området) 
övergick till betesmark'. Jfr bod-, borta-, fä-
bod-, hem-, sälbergs-, ut-. Syn.: lötgång, 
bet. 2. 2. 'bete på mark, vars gröda tidigare 
under året slagits oj. skurits / grazing on ground 
which had been mown earlier in the year' Älvd. 
nvMor. 4fe gö i kö'tv, Älvd. 'de (a: kreaturen) 
beta på den slagna marken'; aleppum-a'ut dm i 
kö'te Älvd. 'låt oss släppa ut dem (a: kreaturen) 
på återväxtbetet (i by el. på fäbodställe)'; ä ligg 
på liPta Flo. 'det ligger till bete'. Jfr åker-. 

lötaT  sv.v.l. 3. rösta (prat. kö`te6) Älvd. kå'ta 
Våmh. vMor. là ta öMor. Oro Leks. (pret. 
Leks.) å't(a) Soll. lg`ta Rättv.—Mal. (pret. inta 
Flo. WO Nås int Mal.) 'låta kreatur beta på 

tidigare under året slagen el. skuren mark el. på 
träde / let cattle graze on ground which had 
been mown earlier in the year, or on fallow 
ground' (ÖDB I 177 ff.; Gruddbo 120 f.; jfr 
SAOB lötai); du bellå t at 4 ria4‘inu Våmh. 'du 
kan låta kreaturen avbeta återväxten (ute) på 
mitt (skifte)'; klet tå'kkti Soll. 'låta kreaturen 
beta på den inhägnade och slagna fäbodvallen'; 
ve vä.' då s la`t vä`lan Mal. 'vi voro där för att 
(eg. och) låta kreaturen avbeta återväxten på 
fäbodvallarna'. Jfr gåta sv.v., bet. 4. Syn.: 
gäta ini. — Särsk. förb. (utav:) la`t-tå vå'lam 
Mal. låta kreaturen avbeta (fäbod)vallen'. Jfr 
beta' v. 

lötan  sv.v.l. (jfr löt m.; endast i förb. med om:) 
Irotå-tenam jit'sh Älvd. lät-u'Inna jö'iä öMor. kot-
u'mm jö'k(å) öVe. <sätta nya lötar på hjulet'; 
löt-u'mm je tri'lla öMor. 'sätta nya lötar på 
hjulen till en trilla'. 

löt(es)-rodgård m. Ja li3`trugärd öMor. lb'tssrågåk 
Rättv. lö`tråggåk Leks. Al (jfr löt f., bet. 1) 
'gärdsgård omkring visst betesområde / fencing 
round certain grazing area'. Syn.: lötgår d. 

lötes-stängning f. Ib rd`tasstäv(v)niv Rättv. (jfr 
löt f., bet. 1) 'gemensamt utförd lagning av 
gärdsgård omkring visst betesområde / joint 
mencling of fencing around certain grazing area'. 

löt-gata f.V rd`tgattu Al (jfr löt f., bet. 1) 'in-
hägnad väg från fäbodvall till betesområde / 
enclosed track from shieling to grazing area'. 
Jfr lösväg. Syn.: se fägata, bet. 3. 

löt-grind f. I a, se grind, bet. 1. 
löt-gång m. I b lö'tgsvvg Ore g`tylvv Rättv. Leks. 
Dju. Ga. ts`utgavvg ÖVd.; obef. Mor. Ors. (jfr 
löt f., bet. 1). 1. 'betesområde (vallningsstråk), 
avs. att avbetas på en dag / grazing area for 
one day' (ÖDB I 151) allm. (äv. bildl.:) an a 
la`tgån(n)jsn ut å sö`kbar(r)ga e sirmeur Rättv. 
(Bo.) <han har sitt friarstråk till Solberga i som-
mar'. Syn.: se gässelled, bet. 1. 2. 'till viss 
by el. visst fäbodställe hörande betesområde / 
grazing area belonging to certain village or 
shieling' Oro. Syn.: löt f., bet. 1. 

löt-gård m.Ia lirtgilk Al (jfr löt f., bet. 1) 'gärds-
gård omkring visst betesområde / fence round 
certain grazing area'. Syn.: lötesrodgår d. 

löt-myr f.IIITVa l5`tm5r öMor. lti`tmEira vVe. 
(jfr löt f., bet. 1) 'myr, bevuxen med sådant 
gräs, att den kan betas / bog with grass growing 
on it that could be used for grazing'. 

löt-stämma f.IVa kötsteimmen Älvd. 'stämma 
(med bodlaget), på vilken beslöts om vilken 
dag som kreaturen skulle släppas ut på byns 
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betesmark / meeting (of co-owners of shieling) 
to decide which day cattle would be let out on 
the village's grazing area'. 

löt-veckan f.V best. lö`tvikku Jä. (jfr lötaI) 'den 
sista veckan av fäbodvistelsen, under vilken 
man lät kreaturen avbeta återväxten på det in-
hägnade fäbodområdet / the last week of the 
stay on the shieling during which cattle were 
allowed to graze on the new grovvth, in the en-
closed area of the shieling' (ÖDB I 177). 

f. n.Ia köv f. Älvd. Soll. (pl. kö'ver Älvd. 
/rb'vär Soll.); lev n. Ors.; löv f. Ore; löv n. Leks. 
Flo. Jä. lövliknande metallstycke, utgörande 
prydnadselement på ring, spänne etc. / leaf-
shaped piece of metal decorating ring, buckle 
etc.' (se ill.; jfr SAOB löv' 3 a). Syn.: se 
bjälla, bet. 5; lövan; lövre. 

löv" f.Ia kgv (pl. ',Vyer) Älvd.; obef. Våmh. Ve. 
<kraftigt botemedel (mot sjukdom, mot oarter 
etc.) / strong remedy' (SAOB lev"; Fr. lyf; 
Torp lyv); a clic no kg`ver fö 0'6  svÄlvd. 'har du 
ngn medicin för det?'; e wär allt irg'vc  edä'r 
nÄlvd. `det hjälpte allt, det där' (om stryk mot 
lust att snatta). 

löv n.Ia röv Älvd. Våmh. vMor. öVe. Soll. löv 
öMor. vVe. /giv Ors. löv Ore-Mal. /auv ÖVd. 1. 
'blad på träd el. buske / leaf of tree or bush' 
(SAOB löv' 1-2; vanl. koll.:) sku'lla kö'ved 
Våmh. (Bon.) 'lagt löv(et) till tork på stänger i 
lövladan'; ta lö'v Leks. 'samla löv från rönnar 
och sälgar till foder åt kreaturen'; strök lö'v 
öMor. stri`k lö'v Ga. `repa (eg. stryka) löv'; 
pircrkk 	Ga. 'plocka av löv'; vä`jdlöv öMor. 

Ga. vi`lsuv Li. <videlöv'; lö`nlöv Flo. 'lönn-
löv'. Jfr asp-, björk-, blek(en)-, bleknat-, 
fredags-, fäll-, god-, golv-, gucku-, jolster-, 
kok-, kärv-, let-, lövkärv-, midsommars-, 
risp-, rönn-, skin-, små-, struken-, stryk-, 
stråk-, torsdags-. Syn.: lövblad. 2. 'löv-
format prydnadselement / leaf-shaped decora- 
tion'; se löv' f. 	— Ssgr: lö`vgubbe m. Leks. 
(Silj.) 'man, som samlade löv till foder / man 
who collected leaf fodder'; lö`vkall m. vVe. `dets.'; 
lö`vkelivg vVe. lii`vtfåriv Leks. (Silj.) f. 'kvinna, 
som samlade löv till foder / woman who col-
lected leaf fodder'. 

löva sv.v.l. kö`va Älvd. Våmh. vMor. Soll. lö`va 
öMor. vVe. lå`va Ors. lö`va 	Ore lö'va 
Rättv. Bju. Flo.-Mal. lö`va Leks. tu'uva ÖVd. 
1. 'pryda el. smycka med löv / adorn with 
leaves' (SAOB löva" 1; vanl. abs.) Ve. NeSi. 
NeVd. lö`va ini stu"gun vVe. 'pryda med mid-
sommarslöv inne i stugan'; vi skum 1i3`va tå 

mi`ssunuls Rättv. 'vi skola pryda (stugan etc.) 
med löv till midsommaren'. 2. 'samla löv till 
foder gm repning, plockning el. kärvning / col-
lect leaves for fodder' (jfr SAOB löva" 2) Ors. 
Ore Leks. Jä. Äpp. (äv. bildl.:) Efn köväsl snfesär 
a ffestfe Våmh. (Bon.) <han plockade sädesax 
från folks snesar'. 8. 'repa foderlöv / strip 
branches of leaves' (ÖDB I 189) Älvd. Våmh. 
Mor. Ve. Soll. Syn.: rispa, bet. 2; stryka. 
4. 'åstadkomma lövkärvar till foder / make 
sheaves of leafy branches for fodder' (ÖDB I 
193) ÖVd. Syn.: hacka, bet. 2; kärvar"; 
skära. — Pass.: bfswrrkär a 071 v lö`vos Ore 
'björkarna ha börjat beklädas med löv'. — 
Särsk. förb. (av:) däm ad lsvad-å'v in i te'kktn 
Ors. 'de hade repat allt löv (inne) på det in-
hägnade fäbodområdet'; (i:) mes 4 köve6-1' Älvd. 
<medan hon repade korgen full med löv'; (upp:) 
löv-s'pp stu`ggo Mal. `pryda stugan med löv'; (11:) 
köv-å' ä'di vMor. 'repa (löv)ladan full med löv'. 

lövan n.Ia li"van Rättv. lövliknande metall-
stycke, utgörande prydnadselement på ring, 
spänne etc.'. Jfr lövran. Syn.: se löv l  f. 

löv-blad 	 bk.5,6 Älvd. kå"vbk.ä6 
nVåmh. kö"vbk.id Våmh. (Bon.) Son. kö`vblråd 
vMor. öVe. lä`vblä Ors. 	Rättv. Dju. lö`v- 
bkäd Leks. lö`bblra Ga. Flo. /8`vbkä Mal. ls'uvbk.ä. 
ÖVd. 'blad på buske el. träd, löv' (SAOB 1); 
i a .2le ä ts'nnt som e lö`vbkä Mal. 'jag har 
hamrat det tunt som ett löv'; a'ssplstivblrå Li. 
'asplöv'. Syn.: blad, bet. 1; löv n., bet. 1. 

löv-blekan f.V -IVa best. k ö"vbka.1 Våmh.; dat. 
lö`vbkikkun nvMor. <den tid av året, då lövet 
gulnar / the time of year when leaves tum 
yellow'; bg'6nn ir a'rrgäst i kö"vbidkun Våmh. 
'björnen är farligast vid den tiden, då lövet 
gulnar'. Jfr lövfall, bet. 1. Syn.: lövbleke; 
lövbleken. 

löv-bleke n.III lö`vbkitjä vVe. (jfr bleke n.) - 
föreg.; ä wa i lö`vbkitjä, du wa 	`det var i den 
tiden, då löven gulnade, som du var här'. 

löv-bleken n.II pl. dat. k ö"vbkiku'm Älvd. (jfr 
blek n.) =föreg.; i kö"vbkiku'm 'vid den tid, då 
löven vissna'. 

löv-breda f.IVa lå`vbråda Ors. ls`uvbräja Tra. 'till 
torkning utbrett löv /leaves (for fodder), spread 
out to dry'. 

löv-bytta f.IVa lö`vbytta Äpp. 'bytta med löv och 
ngt mjöl, fuktat i varmt vatten och givet åt 
kreaturen / pail with leaves and flour, soaked 
in hot water and given to cattle'. Jfr blötf o der; 
brädsel, bet. a-b; lövdryck m. fl. Syn.: 
brädselbutt m. fl. 
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löv-dag m. II lro"vdäg ,-,Irö`vdäg Soll. 'till gemen-
sam lövtäkt any. dag / day for collecting leaves 
jointly'. 

löv-docka f.IVa låsvdukka Ors. 'skinntuta, any. 
vid repning av löv / leather finger-stall used 
when stripping branches of leaves'. Syn.: löv - , 
skinn-finger. 

löv-dryck m.Ib 16`vdrökk Mal. 'i varmt vatten 
blötlagt lövfoder åt kreatur / leaves soaked in 
hot water and given to cattle'. Jfr lö ybytt a. 
Syn.: se brädsel, bet. a—b, m. fl. 

löv-fall n.Ia Irö"(v)foll Älvd. Våmh. (Bon.) 1.3`(v)-
fall Rättv. Bju. 18"i(v)I8ll Tra. 1. lövfäll-
ning(stid) / time when leaves fall' (SAOB 1-2) 
allm. (utom Tra.); o dri'r fsl tf 15`(v)falli Rättv. 
'hon dör nog i lövfällningstiden'. Jfr lö v blek e n. 
Syn.: lövfallning, -skakan, bet. 2. 2. 
`svedjefall, uppkommet därigenom, att löv-
träden på ett visst område huggits ned för ut-
vinnande av foderlöv / burn-beaten land where 
deciduous trees had been cut down for collecting 
leaf-fodder' (ÖDB I 194) Våmh. (Bon.) Tra. 

löv-fallning f.Ib 16`vfallniv (best. sing. -fallninja) 
Leks. —lövfall, bet. 1. 

löv-finger n. Id (rnv)fivvgär vMor. 'fingertuta av 
skinn, any. vid repning av löv' (ÖDB I 189). 
S;,n.:löydocka; skinnfinger. 

löv-förkläde n. III 	(v)Istrklrä ,,,lö` fluIrkirä Ore 
`säckliknande förkläde, any. vid repning el. 
plockande av foderlöv / bag-like apron used 
when collecting leaves for fodder' (ÖDB I 190). 
Syn.: se förklädeskoppe. 

löv-grav f. II lösvgräv (pl. -grävär) vVe. 'djup däld 
med lövträd / deep valley with deciduous trees'. 
Jfr grav, bet. 6. 

löv-gädda f.IVa kö`vgedda Våmh. lö`vgedda vVe. 
18`vgädda Rättv. lösvjädda Ål 18`vjädda Jä. 
<gädda, som leker och fångas vid lövsprick-
ningen / pike which spawns and is caught when 
trees come into leaf' (SAOB). Syn.: kloss-
gädda. 

löv-hack m. Ib 18`vakk Leks. (Silj.) 'kniv, förfär-
digad av en gammal lie och any. vid lövkvist-
ning, lövkniv / knife made from an old scythe 
and used for stripping branches of leaves' (se 
ill.; SAOB under lövhacka). Syn.: se hack 
m., bet. 2; lövkniv m. fl. 

löv-hacka f.IVa lu'uvhakka Tra. =föreg. (SAOB; 
ÖDB I 196). 

löv-handske m. Illa lti'vhannskti Flo. 'halvhand-
ske, any. då löv repades till foder åt kreaturen/ 
half-glove used when collecting leaf fodder for 
cattle' (ÖDB 1 189 f. med ill.). 

löv-hjälle m. Illa Irö"vjäll Älvd. 	nyMor. 
<i (löv)lada upplagd skulle av stänger jämte det 
där upplagda foderlövet / shelf made of rods in 
(leaf-)fodder shed, on which leaf fodder was laid' 
(ÖDB III 251). Syn.: lövskulle. 

löv-hus n.Ia 113`vklis Rättv. (Bo.) Flo. 'timrat 
fyraväggshus, avs. för förvaring av foderlöv / 
timbered four-walled shed used for leaf fodder' 
(SAOB; ÖDB I 192). Jfr lövlad. 

löv-hässja f.IVa 15'väffa Leks. (Silj.) 15`vhäfla 
syLeks. 15'vhäjsa Dju. Ga. 15`vheiffa Jä. 16`vhbla 
sMal. ls`uvhåsja Li.; obef. öMor. 'hässja för 
torkning av foderlöv / hurdle used for drying 
leaf fodder' (se ill.; ÖDB I 191, 194; jfr SAOB). 
Syn.: kärv-, lövkärv(s)-hässja. 

lövig adj. I Itö"vug nÄlvd. kö"vikn nVåmh. kö"ven 
Våmh. (Bon.) lii`vug Leks. 'full med löv, lövrik / 
leafy' (SAOB). Syn.: bladig. 

lövja sv.v.l. kg'va Älvd.; obef. Våmh. 'bota! cure' 
(jfr SAOB). Syn.: se bota, bet. la. 

lövjerska' f.IVa kfi'vesk Älvd. ed"väska Våmh. 
15"vjäska Ors. Ore; pl. 15`vjäs1c4r sRätty. 1. 
'kvinna, som utövade läkeverksamhet, klok-
gumma / wise woman, nature healer' (jfr 
SAOB) allm. Syn.: boterska; klokkäring; 
ku c k e lm ä n ni s k a. 2. 'trollkvinna / witch' 
(SAOB 1) Rättv. 

lövjerska" f.IVa lö"vjtisk Soll. 15`vjäska Ors. Ore 
<kvinna, sysselsatt med insamling av foderlöv / 
woman occupied in collecting leaf fodder'. Jfr 
lövtagare. 

löv-kagg m. Ib ls`uvkagg Li. 'i lada samlad mängd 
av lövfoder (lövkärvar) / amount of leaf fodder 
stored in barn' (ÖDB I 198). 

löv-klave m.IV lösvklreivet vVe. 1. 'vidja av rönn, 
any. att binda ihop lövkärvar med / rowan 
withe used to tie up sheaves of leafy twigs for 
cattle fodder' (ÖDB I 190). 2. 'i båge böjd 
vidja till handtag på lövkorg / curved withe 
used as hanclle of basket for collecting leaf 
fodder'. 

löv-kniv m. Ta 18`vkniv Äpp. lssuvkniv öVd. 'kniv, 
förfärdigad av en gammal lie och any. vid löv-
kvistning' (SAOB; ÖDB I 196). Syn.: hack m., 
bet. 2; löv-hack, -hacka m. fl. 

löv-kont m.Ia lövkunnt vVe. lro"vlcunnt vSoll. 
'korg med klave, avs. för löv och annat små-
foder / basket in which leaves and other types 
of fodder were collected'. Jfr löv -skäppa, 
-tuta-; stillkont. 

löv-koppe m. Illa iro"vkuppti Våmh. ls`uvIcsppe 
ÖVd. 'säckliknande förkläde, any. vid repning 



löv-kove 	 1500 	 lövran 

och plockande av foderlöv' (ÖDB I 190). Syn.: 
se förklädeskoppe. 

löv-kove m. IV 	 Ors. g'vkövi 
Rättv. `treväggshus med pulpettak, byggt mot 
foderhus el. lada och avs. för foderlöv och 
agnar / three-sided shed with sloping roof; built 
against fodder barn, intended for storing leaf 
fodder and chaff' (ÖDB I 192, 196; III 14). Jfr 
agnbod. 

löv-krag n.Ic 15'vkräg Bju. 'stolpe i löv-hässja / 
pole in leaf-fodder hurclle'. Syn.: lövkrak. 

löv-krak n.Ib 15`92kräk Leks. Dju. Ga. =föreg. (se 
ÖDB I 191). 

löv-krans m.Ia lö'vkranns vVe. 'båge av två 
björkar över dörren om midsommaren / arch 
made of two birches above door at midsummer' 
(SAOB). Syn.: midsommars-krans, bet. 2, 
-löv, bet. 2. 

löv-krok m. Ib g'vkrök Ore Leks. Dju. Äpp. 'red-
skap av trä el. järn, varmed man vid samlande 
av foderlöv drog ned el. skar av högt sittande 
grenar / wooden or iron implement with which 
tall branches were pulled down or cut off during 
collecting of leaf fodder' (se ill.). Jfr kassara; 
lövkniv m. fl. 

löv-kärve m. Illa Irö"vtjärrb Våmh. Irö'vtjärry 
vMor. lö'vtjärry öMor. vVe. Iro"vtjärry Soll. lEr`v-
tjarry öOrs. 15`vtjärrvä Ore 15`vtjär(r)vs Rättv. 
lö`vvtjärrva —lö`ujärrva Leks. 113`vtjärrva 
tjärrva Bju. Jä. lö'fftjärrva Ål lös fftjärrva Dju. 
tö' vvtjärrva Ga. Mal. 18`vtjärrva Nås tö' i ftjärrvä 
Äpp. 18Ntjärrve ÖVd. 'kärve (knippa) av kvistar 
med löv till kreatursfoder / sheaf of leafy twigs 
for cattle fodder' (SAOB; jfr ÖDB I 194 ff., 
289; III 152). Jfr fibbe; kärvlöv. 

lövkärv-löv n. Ja /5'fftjärrv/5v Jä. 'foderlövskvis-
tar, hopbundna till kärvar / leafy twigs tied 
together into sheaves for fodder'. Syn.: kärv-
löv; lövkärvris, bet. 1. 

lövkärv-ris n. Ta Zro"vtjärvräfs öVe. Soll. lö'vvtjärv- 
718 Leks. (Silj.) nMal. 	 fitjärvris lö`pptjärvrls 
Jä. 	lä' fitjärrvris sMal. (koll.:) 1. =föreg. öVe. 
Mal. 2. lövkvistar, av vilka djuren ätit av 
lövet / twigs from which cattle had eaten leaves' 
Soll. Leks. (Silj.) Jä. Mal. Jfr lövkärv (s)kvist. 
Syn.: lövris, bet. 1. 

lövkärv(s)-hässja f.IVa 18`vtjärvh& ja Ore lö`vv-
tjärvshäjsa Ga. <hässja för torkning av löv-
kärvar; hässja av lövkärvar' (ÖDB I 195). 
Syn.:Icärv-, löv-hässja. 

lövkärv(s)-kvist m.Ia lå"tjyrkvis(s)t Rättv. lö'vv-
tjärrvkvisst Leks. lö` fitjärakvisst Dju. lö'ffijärv-
kvisst Äpp. 'till foderlövsknippa hörande kvist, 

av vilken djuren ätit av lövet / twig belonging 
to bunclle from which cattle had eaten leaves' 
(äv. koll.; ÖDB I 298; III 495). Jfr lövkärvris. 

löv-kätte m.IIIa kösvtjitt nÄlvd. 'hägnad runt 
lövträd (ex. sälg, rönn), avs. för lövtagning / 
fence round tree (e.g. sallow or rowan), from 
which leaves were to be collected for fodder'. Jfr 
kätte, bet. 4. 

löv-lad f.II kö'vlräd öVe. 	Ors. `lada för 
torkning av foderlöv / barn for drying leaf 
fodder' (ÖDB I 192). Jfr lövhus. Syn.: löv-
lada. 

löv-lada f.V 	 Älvd. IrrvIraclai Våmh. 
kö"vIrada' Våmh. (Bon.) 1.6`921äda Ore 15`vkidu Jä. 
Mal. /8`uj5u ÖVd. =föreg. (se ill.; SAOB; ÖDB I 
192; III 153 ff.). 

löv-ledkoppe m. Illa 	 —19`vlidukupp 
Ors. 'säckliknande förkläde, anv. vid repning 
och plockande av foderlöv' (ÖDB I 190). Syn.: 
se förklädeskoppe. 

löv-lider n. Ta lösvlir Flo. 'lider, avs. för torkning 
av foderlöv / shed intended for drying of leaf 
fodder' (ÖDB I 192). 

löv-låga f.IVa 1,5`vlitga Mal. /u'uviciga Li. 'ned-
hugget träd för lövtäkt / tree felled for col-
lecting leaf fodder'. 

löv-magd f.Ia kö"vmaggd sÄlvd. Våmh. (Bon.) 
'säckliknande förkläde, anv. vid repning och 
plockande av foderlöv' (ÖDB I 190). Syn.: se 
förklädeskoppe. 

löv-mask m.Ib 16`vmakk Leks. Ga. lii'vmakk Mal. 
'larv av mätarfjäril / looper, geometer' (jfr 
SAOB 1). Syn.: lövåma; mätmask. 

löv-matta f.IVa Ito"vmatt Soll. 'ett slags matta, 
förfärdigad av lövade björkkvistar och till mid-
sommaren lagd framför förstugukvisten / type 
of matting made of birch twigs and laid outside 
front door at midsummer'. Syn.: lövvase; 
midsommarsmatta. 

löv(n)ing f.Ib 113`vniv Leks. (Silj.) /s`uvivg Li.; 
best. Irö"vnindji Älvd. 'insamling av foderlöv, 
lövtäkt / collecting leaves for fodder'; mitt i 
Irrvnindji'n (dat.) Älvd. 'mitt i lövtäkten'. 
Syn.: lövtagning, bet. 1. 

löv-pryska f.IVa 18`vpry8ska Ore (jfr pryska f.) 
'säckliknande förkläde, anv. vid repning och 
plockande av löv till foder åt kreaturen' (ÖDB 
I 190). Syn.: se förklädeskoppe. 

lövran n.Ia lOvran Rättv. (jfr löv' f.; lövre) 
'fingerring av silver, prydd med lövliknande 
prydnader / silver ring adorned with leaf-shaped 
embellishments'. Jfr lövan. Syn.: bjäll-, löv. 
ring; fingran. 
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lövre f. III Over •••••16"vsr (pl. 18`vrsr 
Rättv. lövliknande metallstycke, utgörande 
prydnadselement på ring, spänne etc.'. Syn.: se 
löv' f. 

löv-ring nn.Ib Zr6"vrivvg Älvd. le'vring Ors. (jfr 
f.) 'fingerring av silver, försedd med löv-

liknande prydnader'. Jfr brudring. Syn.: 
bj äll-, flät-ring; fingran; lövran. 

löv-ris n.Ia kö"vrajs Älvd. Våmh. 15`vretjs Ore 
15`vri8 Rättv. (Bi.) Mal. lssuvris Li. (SAOB). 1. 
(koll.:) lövkvistar, av vilka djuren ätit av lövet' 
Li. Syn.: lövkärvris, bet. 2. 2. (koll.:) 'lager 
av lövade kvistar, utgörande underlag i en 
vinterhässja / layer of leafy twigs forming base 
of winter hurdle' Älvd. Syn.: lassris. 3. 
'skogstrakt, där man tog lövkärvar (av björk) 
till foderlöv / forest area where leafy (birch) 
twigs were collected as fodder' (ÖDB I 194) 
OvSi. Rättv. (Bi.) Mal. Syn.: löv -skog, bet. 2, 
-ställe, -tag. 

löv-riska f.IVa kö"vräjsk Soll. 15`vris(s)ka Rättv. 
15'vrisska Leks. 'lövruska / leafy branch'. Syn.: 
lövruska, bet. 1. 

löv-riskla f.IVa ls‘uresskka Li. =föreg. 
löv-ruska f.IVa lösvrusska Bju. Flo. Nås; best. 

irö"vru88k4 Våmh. lÖvrusska Leks. 1. =föreg. 
(SAOB) Bju. Flo. Nås. 2. (best.:) 'höststormen, 
som skakade löven av träden / autumn storm 
which shook the leaves off the treos' (jfr Dal. 
Hemb. 1956, s. 88) Våmh. Leks. Syn.: löv-
skakan, bet. 1. 

löv-rycka f. IVa Ovryttja Äpp. 'redskap, anv. vid 
lövkvistning och bestående av en gammal lie 
jämte skaft'. Syn.: se hack m., bet. 2; kas-
sara; lie-, löv-kniv m. fl. 

löv-sal m.Ia /ö`vsä/ Leks. (Silj.) Dju. Jä. is`uvsä/ 
Li. 'tillfälligt anordnad berså / temporary bower' 
(jfr SAOB 2-3). Syn.: lövstuga. 

löv-skakan f. V — m. IV best. Irövskaka' Våmh. 
kös vsketkein nvMor. o"vskaku svMor. Soll. 18`v-
sketku Rättv. Leks. ro'vskäko Jä. Äpp. Mal. 
/8`uvskäko Li. 1. =lövruska, bet. 2 (jfr Dal. 
Hemb. 1956, s. 88) allm. Jfr snesskakan. 2. 
lövfällningstiden / time when leaves fell' Äpp. 
Mal. Li. Syn.: löv-fall. bet. 1, -fallning. 

löv-skog m. le kö"vska8g Älvd. lövskög vVe. 16`v-
8kög Bju. Dju. Nås lssuvskög ÖVd. 1. 'skog, som 
huvudsakligen består av lövträd / forest 
mainly consisting of deciduous trees' (SAOB) 
allm. 2. 'trakt, där löv till foder samlades / area 
where leaves were collected for fodder' allm. 
Jfr skog, bet. 3. Syn.: se lövris, bet. 3. 

löv-skrinda f. IV a kö"vskrynnd Älvd. kö"vskrynnda, 
Våmh. 'för transport av foderlöv avs. toverrede 
till vinterfordon / upper part of winter vehiele 
used for transporting leaf fodder' (se ill.; ÖDB I 
192 f.). 

löv-skulle m.IIIa låsvskull(ä) (best. sg. dat. -skut-
lam) öOrs. 'i (löv)lada upplagd skulle av stänger 
jämte därpå upplagt lövfoder / shelf made of 
rods in (leaf-)fodder shed, on which leaf fodder 
was laid' (ÖDB III 251). Jfr lövspela. Syn.: 
lövhjälle. 

löv-skäppa f. IV a 18`vfäppa 	fffeippa Bju. 
'mindre korg (med klavar; flätad av kluvna 
granvidjor och) anv. vid repning och transport 
av lövfoder / small basket (made of split withes 
of fir and) used when eolleeting and transporting 
leaf fodder' (ÖDB II 221). Jfr löv-kont, -tuta; 
spel-, still-korg. 

löv-spela f. V kö"vspilret' Älvd. kö"vspilral Våmh. 
(Bon.) 'smal stör, jämte flera andra dylika bil-
dande skulle (underlag för lövet) i lövlada / nar-
row pole used together with others to form shelf 
for leaf fodder in barn' (ÖDB III 153). Jfr 
löv-lada, -skulle. 

löv-sprickningen f. Ib best. (i) lövsprikknindjen 
(dat.) vVe. (ti) 15`vsprikkninja Leks. `(i) löv-
sprickningstiden. / time when treos eame into 
leaf'. Jfr lövsprätten. 

löv-sprätten m. Ja best. 15`vsprättn Mal. hi`uv-
sprättr, Li. lövsprickningen; lövsprickningstiden' 
(Ross lauvsprett). Jfr föreg. 

löv-spänne n.III 15`vsptinnti Ore (jfr löv' f.) 
'spänne (brosch), försett med lövliknande pryd-
nadselement / elasp (brooeh) with leaf-shaped 
decorations' (SAOB). 

löv-stack m.Ib 15`vstakk Äpp. `hög av lövkärvar 
(upplagd på marken på ett underlag av stänger 
och täckt med granbark el. näver) till kreaturs-
foder / pile of sheaves of twigs for cattle fodder' 
(SAOB). 

löv-stuga f.V lr'ö"ustuget' nÄlvd. `tillfälligt an-
ordnad berså'. Syn.: lövsal. 

löv-ställe n.III kuska/ öMor. 'trakt, där man 
samlade löv till kreatursfoder'. Syn.: se lövris, 
bet. 3. 

löv-säck m.I b kÖvsekk svMor. Zr o" v åk k , Irri'vsäkk 
Soll. låsvsekk öOrs. 1.5"vsäkk Ore 'säck, i vilken 
repat el. noppat löv förvarades / sack, bag, in 
which newly stripped or picked leaves were 
kept'. 

löv-tag n. Ic liPvtäg Äpp. Mal. =lövställe (SAOB; 
Ross lauvtak b). 



löv-tagare 	 1502 
	 löv-åma 

löv-tagare m. III c Ovtågar Äpp. 'person, syssel-
satt med att samla löv till foder / person oc-
cupied with collecting leaves for fodder'. Jfr 
lövjerska". 

löv-tagning f.Ib lö`vtanivg vVe. 15‘vtäniv Leks. 
Al Ga. 1. 'insamling av foderlöv, lövtäkt / col-
lecting leaves to be used as cattle fodder' 
(SAOB) allm. Syn.: 1 ö v (n) i n g. 2. (best.:) 'tiden 
för insamling av löv till kreatursfoder / time 
for collecting leaves to be used as cattle fodder' 
(ÖDB I 189); ä va ti 16`vtäninja Leks. 'det var 
under lövinsanalingstiden'. Syn.: löv tiden. 

löv-tak n.Ib 15`vt.ik Ga. 'två vid rotändarna hop-
slagna lövkärvar, tillsammans utgörande del av 
lövhässjans översta, täckande lager / two sheaves 
of leafy twigs, joined together at bottom ende; 
and forming part of upper covering layer of 
leaf-fodder hurclle' (ÖDB I 196; jfr fig. 168). 

löv-tid f.Ia 113`vticl Leks. (Silj.); best. lövti'di öMor. 
lö`vtide vVe. lirvtide Ore 18`vtia Äpp. 'tid för in-
samling av foderlöv' (ÖDB I 189). Jfr löv-
veckan. Syn.: lövtagning, bet. 2. 

löv-träd n. V lovtrie —lovträ'j öMor. låsvträ Leks. 
'träd, av vilket lövfoder samlades / tree from 
which leaf fodder was collected'. Jfr lövskog, 
bet. 1. 

löv-tuta f.IVa ZrOvtaut Älvd. Irö"vtauta Våmh. 
ko'vtåjta•—kö'vtåjt —kö'vtöjt vMor. lö`vtetjta —lov-
tö'jta öMor. Vösvtöjt öVe. 'med stora bärklavar 
försedd spånkorg, anv. vid repning och transport 
av foderlöv / chip-basket with handles used 
when colleeting and transporting leaf fodder' 
(ÖDB I 190; II 156, 163). Jfr bärgnings-
korg; lövkont. Syn.: spel-, still-korg. 

löv-vase m. IV gsvvåsi Rättv. 'av lövkvistar och 
vidjor förfärdigad matta, som vid midsommar-
tiden lades framför förstugukvisten / matting 
made from leafy twigs and withes, laid in front 
of porch at Midsummer'. Syn.: löv-, midsom-
mars-matta. 

löv-veckan f. V best. 15`vvikko Äpp.; pl. lå'vwikor 
Ors. 15`vwikur Ore 'den el. de veckor strax efter 
midsommaren, som regelbundet ägnades åt in-
samling av foderlöv / the period just after Mid-
summer when leaves were normally collected 
for fodder' (ÖDB I 219). 

löv-ved m. II •••• a Iro"vvid Soll. la`vvgd Rättv. (Bo.) 
Ovvå Nås 'bränsleved el. virke av lövträd / 
wood from deciduous trees' (SAOB; ÖDB III 
390). 

löv-åma f.IVa lösväma vVe. 'stor larv bland 
trädens löv, lövlarv'. Syn.: löv-, mät -mask. 
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