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labb s. labb m., bf. -än, pl. -ar. 1) 'stor hand'. 
Ligg pa pärstycki [potatislanden] u klabb' 
me labbar i de vat' jårdi JK. Källingar, sum 
har kar' [skummat] gräddn av mjölkbunkar 
me labbän JK(U). U än [och han] skudd ha 
hatt [: haft stryk] yvar labbar u pa skalin för 
säin nöifikänhait JK. Um de skudd träff till 
någän gang, att vör. . bihövar ta bårt a stain-
råir [alltså ett fornminne] .. så har vörr lab-
bän i nackän u knäivän pa sträupän, sum än 
bräukar sägä JK. 2) (=käutlabb), [framfot på 
säl]. 3) [kloss, klabb?]. En labb pa var säidå 
um de grindträiä [om ett grindlås] JK(U). 
Jfr kejt- o. kut-labb. 

labbra v. pr. labbrar, ipf. labbräd [sladdra]. 
Um ja int missminnar mi, så var de någ däi-
tat, V. labbrar ihop i sitt styck i täidningi JK. 
Da var de n babtistprädikant, sum sto där u 
pratäd u labbräd um prästar u uss JK. 

lack s.1 lack n. [sigillack]. Lägg in boki äi a 
kuvärt äutn lack [utan försegling?] JK. 

lack s.2 se efter-lack. 
lack a. lack, 'läck'. Bläi lack, om fartyg o. bå-
tar = läck MK. 

lacka v. 1 lackä, pass. -äs, p. pf. n. lackä [för-
segla med lack]. De brev' de jär nå lackä..; 
ner di da skudd sänd av a brev, skudd de lac-
käs OL. 

lacka v.2 lack', pr. -a(r), ipf. -äd JK. Nå ha 
vör kumm in i mass, så att de gynnar lack 
mair u mair at ladingän igän JK. U så frödfull 
jaul, för de lackar snart där till JK. De lackar 
ti släut me iss dagän JK. — Nå lackar de snart 
av, att ä bläir ladi, u iss lang, strang vintan 
lackar de snart ti släut me JK. Lackä av, bli 
mattare o. sämre MK. Nå lackäd de av, att 
\lön gynt bläi gamblä JK. 

lackna v. (GOB), se lakna v. 
lackning s. f. bf. lackniggi [förseende med 
lack]. Um än har smält äi lack äi a lagg pa än 
kagg, sum int jär tetar, så säs de: de lack-

' ningi de sitar intä OL. 
lada s. lä.då f., bf. -u, pl. -år [byggnad el. av-
delning av sådan för förvaring av säd, hö, 
halm m. m., vanl, med avdelning för trösk-
ning]. [Ladan består av] lädu u rygbasä 
[rågbåset]; i viss' fall kalläs lädu u rygbasä 
bär blått för lädu, såsum: di har int lädu lidu; 
di har lädu fåsti [upptagen]; di har int lädu 
ram, så vör kan int få kåir in någ sed där.. 
Iblant haitar de så, att di har int gärt sedi ramn 
ännu, äutn ha liggar ännu pa lädu, ällar ha tig-
gar ännu pa lauän [logen], u de jär pa iss 

främst [denna främsta], sum kåiräs yvar, de 
därinför kalläs för rygbasä OL. Till middagän 
bjärd ja vait [vete] ifran lädu u upp pa luftä 
JK. Di had fat lug [lov] u dans' pa a lädå, 
för stäuår de vill just ingän släpp till nå för 
täidn OL. Jfr hö-lada. — ladu-bro s. lä•dbråu 
f., pl. -ar [en bro från marken upp till ladu-
dörren, när denna ligger högre]. Lädbroar de 
gärd i av bular [plankor] me undaslag, män 
lädbroar kan u. läggäs av stam n MK. -bål s. pl. 
lädbular JK(U), [plankor (2 tums) varav gol-
vet i ladulogen var hopfogat]. -bås s. n. bf. 
lä•dba•sä [en avbalkning vid sidan av ladu-
logen, där man lade den otröskade säden; 
hade i äldre tid jordgolv] JK(U). Vör har än-
nu näi täi häckar kånn liggnäs i lädbasä älla 
rygbasä otråsknä JK. Um mand' .. skall ja 
kåir in havan, för nå har vör tråsk' lädbasä 
tomt i dag JK. -dörr s. ud-dur f., bf. lä-d-
dwri, pl. -ar. Häusi [uthusen] var alltut 
byggd så förr, att läddurar var mitt imot si 
JK(U). -dörrirada s. f. bf. lii•ddura•du, pl. 
-år [dörrarm]. Ja had ärnä rop in mair aik 
till någ täunstålpar u lädduradår JK. -glugg s. 
m. bf. lii•dgluggän [glugg, som kan öppnas, 
på ladudörr]. Syn. ladu-svep. -gård s. [ordet 
ej genuint i gott., se ko-hus, lamm-hus, svin-
hus o. stall]. -gårdslhus s. pl. lagarshäus JK. 
All lagarshäus (ladugårdshus) till all partar 
var byggd ihop JK. -gårdsskötsel s. f. bf. 
la. dugardsskåitsli; lagards-, ladugards-
skåitsli JK. -kvast s. m. bf. lä•dkvastn, pl. -ar 
[kvast att sopa ladan med]; de jä ti sop lädu 
me: lädkvastar MK. [Se ill.] -loge s. 
-lau' m., bf. -än, pl. -ar, 'Iadgolv,' lägges av 
"bular" MK; [ladugolvet, av plankor, mitt 
emellan ladudörrarna, på vilket man kör in 
och där man förr tröskade med "val" (sla-
ga)] JK(U). Lädlauän skudd var tetar u ti 
fa de riktut tet, så bräukäd di bland ihop färsk 
nautgöisl u tjärå u sätt pa kantar pa bular, när 
di lägd in lädlauar, u så bräukäd di smöir dum 
me tjärå upp pa JK(U). Vör skall lägg nöiar 
lädlau in OL. Jfr hjälle, syl 8.2 o. under-slag. 

s. pl. lädlaubular [plankor varav 
ladulogen är sammansatt]. -ri s. lä•dräi f., pl. 
-ar [takbjälke i lada]. -rinder s. pl. bf. 

lii•drindarnä (OL), [ränne, loft över 
lada]. I mårgå skall vör ännu ihop me tråsk 
vaitä, sum ännu har ligg häitntills uppröim si 
pa rinnar (lädrinnar) u sum vör röimäd ner i 
basä igår JK. Så tror ja vör skall ha bra bre-
dar där upp pa lädrindarnä OL. -svep s. lä•d- 
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svaip m., bf. -än 'lucka på laddörr'; gluggän 
på läd-duri. -vägg s. f. bf. lädväggi JK. 

lada v. pr. la•dar, pass, sup. la•däs JK(U), 
[lägga in ved i tjärdal]. När n sättar in (= la-
dar in såidä) = ställa floved av fur (något 
mindre kluven) utomkring tjärveden JK 
(ordl.). Vart lag, sum har ladäs in av faitvidn, 
slas ihop me a nydå JK(U). Nå skall ja läikväl 
säg, att ja har lad in (i spisen). Lad såidä (ci-
tat från andra trakter) MK (1879). 

ladda (lada) v. laddä (OL)MK, lad', ladd' JK. 
Lad givvär MK(1879). Ladd um JK. — ladd- 
stake s. 	laddstakä JK, sum än tryc- 
kar dynamitn ner me i hulä JK. -stock s. lad-, 
laddstuck m. [laddstake]; sum än skuta ner i 
givvär me, u jär bär [bara] n smallar käpp 
OL. — laddare s. se bak- o. mynnings-
laddare. 

lag s.1 lag m., bf. -än, pl. -ar [fastställd rätts-
norm]; 'stadgar'. Ja för min dail tyckar, att 
svänsk lagän jär kånstur i mang styckar JK. 
Broningi [vägunderhållet] .. de kund ga me 
mik mindar arbetä, um de blai n annar lag u 
förårning pa JK. Ja, än lag, sum jär stiftn, 
sum int fålk haldar ällar kan haldä [om skogs-
lagen] JK. Otäckt jär ä, när n skall söik la-
gän; de jär de värst ja vait JK. Nödi har ingän 
lag OL. Jfr skiftes-, skogs-, o. stängsel-lag. 
-affär s. m. bf. la•gaffä•rn, pl. -ar [förhållan-
de, som har med lagen att göra]. Prussäss-
lystnä u tretgiruä .. män i u me de samä 
dumm' i lagaffårar JK. -bok s. la•gbåuk f., bf. 
-i. Han har kaupt a lagbok OL(ordl.). -faren 
p. a. la-  gfa•rn [kunnig i lagen]. Dän, han jär 
så lagfarn ällar lagklokar, någän sum har läst 
u har raidå pa lagän OL(ordl.). -gill a. n. lag-
gult [lagenlig]. Bryt-täun .. int jär de lag-
gillt ällar laglit stängsl JK. -karl s. lawka.1 
m. [jurist]. Ja skudd rais ti böin [staden] um 
sundä u fråg någän klokar förstandu lagkal 
där JK. -klok a. lawkläukar [lagkunnig]. -ly-
dig a. pl. la•glöiduä. Ja u all de andrä jär bäi 
Fäiä, sum var laglöiduä, gärd, sum än [läns-
mannen] sägdä JK. -söka v. la•gsijikä. -sök-
ning s. lagsäikniug f. En sum treskäs u int 
vill bital säin skuldar, _han far förr ällar saina-
rä a lagsöikning OL(ordl.). -vigd p.a. best. 
lagväigd'. Me säin lagväigd hustrå JK. 

lag s.2 lag m., bf. -än [avkok]. Mjölbärslindn 
skudd kokäs till n lag MK. Så koka n dum 
[slånrötterna] sin(ä) [sedan] i vattn, u dän 
lagän, sum da blffir, ta n si a par tekåppar av 
JK. Jfr en-, hud-, humle-, hö- o. slån-lag. 

lag s.3 lag, gen. lags, bf. lagä, pl. =, bf. -i. 
1) [(rätta) läge]. Ja had rill [vrickat] ällar fat 
n tum ör lag [ur led] JK. Han gaispäd, så än 
fick käpbaini ör lag OL. Ja kund u• ha slat 
aksli ör lag JK. Han fick armän ör lag, män så 

var n bi dåktårn, da fick han n läikväl i lag 
igän OL. 2) [skikt, varv, lager]. A lag av 
jård, a lag av stam; sånt sum liggar um vart 
ann' i jårdi OL. De jär a lag undartill me lair 
OL. Vör matt sno äut ör hagän äut pa vä-
gän u läss buttnlass (ätt lag me stuckar pa käl-
kar) JK. När n saltar fisk, sä läggäs a lag me 
fisk u a lag me salt um vart annä OL. Vör har 
allt tat n täu träi lag av de tunnu OL. Iblant 
lägga n täu lag u iblant träi, allt ättar sum se-
di jär lang ällar kärt.. (när man "lässar" i en 
häck); .. u gynnar bakifran me undästä ällar 
fyst lagä.. så snor n si um u läggar ätt lag up-
pa de till.. så har vör fat dann [det andra] äl-
lar millästä lagä i årning. Så kummar da de 
trid' ällar uppästä lagä, sum lässäs bakifran u 
framat JK. 3) [ordning, skick, tillstånd]. Um 
än skollärarä, sum haldar bani ällar sårkar i 
lag. Han var stånd till hald dum i lag OL. [I 
uttr.] ta lag, [avlöpa]. De jär int gutt ti vit, 
va de kummar ti ta för lag, lains [hur] de kan 
kumm ti ga av. De kummar aldri till ta gutt 
lag, de kummar aldri till ga väl av OL. Va de 
tar för lag, de vait ännu int själv Gud fadar 
(med skiftet av Lausmyr) JK. Va i häckän-
fält, tänkt ja, va tar iss' för lag? JK. Far n 
anglår ihop el. i oraidå 	undar kastningi, 
da kan äta a jäldä lag JK. — [I uttr. med adj.-
attr. i superi.]. Ja, allvasamt talä, så jär säks 
änas [alnars] väg i smallästä lagä för nå 
täidns fodringar JK. Dän råckän han var i 
kårtäst lag ällar i längst lag JK. Ja dråigäd i 
längst lag. Ja kåm i sainäst lag = kåm saint 
OL. — [I uttr.] i ler lag(ä) [i lätta laget, med 
lätthet]. Skummakan vannt för dän dail i let 
lag JK. De jär slikt sum vör raidar i let lag, 
när vör jär bäggi täu i fylgä JK (obs. aks. på 
let lag = 	—)1_ alltså let i st. f. letä) MK. Jfr 
lättlag s. — [I förb.] till lags gill belåtenhet, till 
pass]. Di jär så kinkuä, så de jär int gutt till 
gär dum till lags. De kan ingän tal dum till 
lags OL, MK. 4) [i vissa prep.uttr. som an-
giva tid, rum, mått etc.], se var-på-lag. 5) 
[samvaro, sällskap, festligt samkväm; bo-
lagskap]. När n jär sällskap u äi någät lag 
(kalas) iblant JK. Ai säin ung dagar, sum än 
[han] rulljanseräd duktut i synnarhait i lag u i 
laikstäuår JK. Dän ällar dän kan aldri var i lag 
me någän, äutn de jär bär [bara] till oläikäs 
OL. Ha ård i lag säs um någän, sum gänn' vill 
ha me någ a vart ti gärä. Da haitar de: de jär 
da ingänting, ick än skall ha sitt ård i lag me 
OL. De var flair, sum vidd ha ätt ård i lag me 
OL. — [I uttr.] hald(ä) lag: 1) [hålla sällskap 
med ngn]. Min far, sum da halt lag me än 
[honom] me [om en som drack "halvor" o. 
berättade historier] JK. U så var de da int 
frågän um någ annä, än ja straks skudd sätt mi 
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bffl borä me u hald lag i fylg me dum JK. 2) 
[vara i bolagskap med ngn]; dela lika, t. ex. 
torskning; = fälä MK. Hald lag me någän: 
ner n gar i fylg me snarår, så jär de vanlit till 
hald lag me fåuglaräiä [fågelfångsten], att int 
var u en tar daim di far i säin snarår, äutn di 
dailar dum i läik' låttar OL. Da lag Gannor 
Kal u ja äut a lang haustnat . . u pundädä me 
tåskän u fick älvå stäigar ihop, sum vör da 
halt lag JK. 6) [grupp av personer, som utgö-
ra en sluten krets; gästabudslag, spellag, ar-
betslag]. Jä de stäurt lag älla bidning [bjud-
ningskrets], så jä de täu par skaffrar JK. 
Gubbar, a par lag, sat u speld kårt JK. Di sätt 
si bäi de langborä u speld kårt me a bränn-
väinsflaskå i vart lag JK. De bjaudäs yvar hall 
lagä. I kallas kan de iblant bi främst borä bläi 
kringbjaud si retar, sum just int jär sägt, att 
de bläir så bi de andrä bon. Därför hait de så, 
att de bjauds yvar hall lagä [dvs, alla fick 
samma rätter] OL. U natäurlitväis blai ä rolit 
yvar hall lagä OL. Skinku skudd kluckan skär 
sundar, så att de skudd räck hall lagä kring 
JK. Så gick brännväinsflasku u syllbäkan 
lagä kring upp pa häustakä JK. När da ätt träi 
till var man var framrullä, så haitar de ätt lag 
[vid timring av byggnadsvirke] JK. Jfr an-, 
back-, bedje-, båt-, fot-, grann-, hand-, hjärt-, 
horn-, husatings-, huvud-, kör-, lätt-, mat-, 
not-, o-, om-, ord-, plog-, ri-, sinne-, skiftes-, 
skjuts-, säng-, under-, upp-, vardags-, var-
på-, vatten(s)- o. väg-lag. -lös a. la•glausar, 
n. -laust [ledlös, lossnad i fogarna]; um än 
stol, sum gynnar bläi åidn i baini, flackur; 
han jär så laglausar, så att ingän kan tråist sit 
pa än OL. Iss [det här], de jär laglaust; de 
skall käil äi bugän [om en räfsa] MK. -vis s. 
lagväis [liggande i lag, varvvis]. De liggar 
ret lagväis, um jård: sand u stam n u lair um 
vartannä; de liggar lagväis, haitar de da OL 
(ordl.). Var de laus sed [: ej bunden i kärvar], 
så braidädäs de äut pa lädlauän bi lagväis 
JK(U). 

laga a. lag', [i uttr. som] lag förfall OL; lag 
skiftä 	[laga skifte]. Nå har vör fat lag 
skift jär i Lau; a stor olyckå bad för uss u flai-
rä, män va vill vör gär häl de? JK(1889). — 
laga-skifte s. la•gskiftä, -skift'. Aitlaim sum 
lagskift nå gar yvar . . JK. Ja ja gir lagskift fö 
de mäst skuldi ti skogföråldlsän pa Gåttland 
JK. 

laga v. lagä, 	, pr. -ar, -a, ipf. lagäd, lag-
dii, lagd', sup. lagä, la•g', pass. lagäs, pr. 
lagäs, ipf. la•gcliis, p. pf. (iii)la•gän, f. la.-
gi, n. lagä, la.g si, pl. la•gnii, imper. lag. 
1) [ordna, inrätta, föranstalta]. Så fort sum 
möiglit skall ja lagä, att ja far sänd alltihop 
pa en gang JK. Skudd n ha än goar träibit ti  

sigdspån, da skudd n lag så, att n kund fa tak 
äi a bit gammäl säl [sälg] OL. Mäns de andrä 
vässar [: liarna], da skall de yvriä lag så att 
di far gräusä OL. De fyst jär väl till lag så di 
far någ mat OL. Vör jä tvungnä ti lag så, att 
vör kan fa ta upp all stumblar ör jårdi me ti 
brännä [: att elda med] JK. De var annars 
ärnä, att a [hon] skudd rais bårt, män da 
lagäd di så, att a fick plass jär OL. Da lagd 
drängar alltut så, att di sag äut någu päikå 
[utsåg ngn flicka] JK. De lagdäs alltut så, att 
di hadd årkå [arbete] ti dum OL. "För all 
dail", ropt källingar . . "lag sått Är kan fa sno 
kring skjussn igän u kumm tibakas u kumm 
ör iss förskräckliä äurn [snöyran]!" JK. 2) 
[se till att ngt kommer i det el. det tillstån-
det, färdigställa, iordningställa]. Ja kåm bär 
ti tänk pa de, ifall L. har lag någ räum till dum 
(körksakar) u vidd ha in dum [till staden] JK. 
Ja matt ga ste u fa någlä styckän mämmi u så 
fa lag (göra i ordning) någ bäiväg JK. Um ä 
nå så jär, att L. int jär staddar pa pänningar 
straks, så far ja lag äutväg, så gutt ja kan, pa 
någ väis JK. Di lagd si äutväg ti fa haim at-
minstn vassitt kvarter (brännväin) JK. Ja, u 
så matt vör straks lag i årning än Jaugans-
sjuss JK. A par träi gubbar .. gar u pusslar 
ner pa gardn 	u gär hänglår u lagar rykt- 
stängnar i årning JK. Stäuu dän har n lag i år-
ning ainsammän dän, såsum gär mäurar i år-
ning me rappning u mair sån anstaltar OL. 
Där var armas lag si i årning [iordninglagat] 
kvarter till fåirä [fyra personer] JK. Avkokar 
jär lagnä i årning av vaitäskläi u pärår u ryg-
mjöl, sum knädäs ihop JK. Så fort de bläir 
laudäskväldar u di (ungdomän) kan slipp låss, 
så jär de bär till lag si i årning u gär si all 
möigliä ärndar OL. Källingi lagd si i årning 
till otu [ottan] JK. 3) [sörja för att (ngn el. 
ngt) kommer till en plats; vanl. refli. Nå 
gynnar moru lag käri u matn pa borä [ställa 
fram kärlen etc.], sått nå skall vör ha kvälls-
mat JK. Han lagäd si bårt dän dagän ällar dän 
gangän; de var änd så mik, att di slapp u gi 
någän någ ti bästar JK. De gynnar nå bläi 
kväldar . . u kvinnfålki gynnar nå lag si äut u 
söislä JK. Um kväldar da jär de bär [bara] n 
far mat av, så jär n ti lag si i säng gäinäst JK. 
4) [göra förberedelser (till ngt), rusta till 
(ngt)]. U sän så lagäs de till kallas .. u koka-
mor lagar till u flair me hännä JK. Ja, u så 
gynnäs de lagäs i årning ti kallasä JK. 5) [till-
reda, tillaga (mat, dryck)]. Annä .. ha har full 
årkå me lag mat, u all kräk u JK. Kvinn-
fålki söir u saumar i dag u laga mat u söislar 
i kohäusä JK. Så fick Annä .. lag läit middag 
till uss JK. Skynd di lag matn i årning, att di 
kan kumm ti bor n gang OL. Kokamor la- 
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gar bärgfiskän [lutfisken] i årning JK. Russ-
kyt .. ja vait de smaka bra, um de jä(r) bra 
lagä JK. Skärbönår bläir go mat av, um di 
bläir bra lagnä JK. Da kokädäs u lagdäs mat 
äi dän ypnä späisn JK. Da sägd ja .. "Lag läit 
strandmat äi mataskän till mi, för ja vill ga till 
strand!" JK. 6) [återställa (ngt) i gott skick; 
reparera, iståndsätta]; 'bota'. Gisälln jä jä 
[är här] ainsummän u lappar u lagar u hall-
sular JK. A par styvlår, sum han hadd lag fö 
mi JK. De har int jälp lains ja har lagä, så har 
de spittalar riv sundar (näml. råttorna) JK. 
Far u ja ha rust i smidu hall dagän u lag plog-
bildar JK. Klingu, sum ja vari böin me u lag-
dä JK. Ta aur [grus] ti lag vägar me JK. Vä-
gän var för smallar pa Alsk-skogän . . ja, u så 
var de någlä styckän, sum lagäd n u gärd n 
braidarä, män atar igän andrä lätt bläi u lagäd 
n, u de håirs int någ av, att i bläir ålägd häldar 
ti lag än JK. Ja var ste [åstad] u lagd a bro, 
sum vör skudd kåir yvar i dag JK. Va vör 
skudd gär bli de där oskapliä stäur åbäkä 
[:bron] u fa na lagi JK. Att gravi kund kumm 
i stånd igän u bläi lagi. Askar [askträna] 
skudd bårt, um gravi skudd kunn lagäs JK. 
Gålvä skall lagäs i körku pa säin ställar J K. 
Lagä fråssu (bota) [frossan] MK. Ha fick ont 
skut [jordskott] i larä, män de har nå Gum-
baldn lagä [botat] (citat) MK. — Särsk. förb. 
Ja u så gynt vörr da bjär äi ällar lag äi [fisk-
redskapen i båten] JK. När da måltäidn var 
avskildar u matn var äilagän i äsku [mat-
asken] . . JK. — Da sägd ha, att läinfråigråit 
va lenarä u så lagäd ha da ihop läit till mi a 
de JK. — Lag pa • si [klä sig i ordning]. Ja, nå 
fa ja lag pa• mi u så ga i körkå i dag JK. — Lag 
si pa, bereda sig på MK. Lag si bårt, äut [se 3. 
ovan]. Säg till kvinnfålki, att di laga si pa någ 
gyåvar mat ti mi JK. Lag si pa främnäs MK. 
An [man] skudd lag si pa så mang (sigdar), 
att ä räckäd till ti böit um me för dagän OL. 
Lag si till [bereda sig till]. De säir äut, sum 
de lagar si till ovädar snart igän, för himlän 
säir så blå u olustu äut OL. — Lag till: 1) [gö-
ra förberedelser (till ngt), rusta till ngt]. De 
skudd int läit mat till, u öl u brännväin (till 
bröllop), så att de lagäs till mang dagar för-
äut JK. Kvinnfålki had a faslit bestöir me lag 
till till begravälsän JK. Um di hadd, så de räc-
käd till ti ta av, såväl mat sum dricksvarår, 
ner di skudd lag till, till a sletkalgildä JK. De 
var tillag si [det var tillagat] MK. 
När de jär a kvinnfålk, sum har blitt i gråssäss 
så haitar de, dän ällar dän ha lagar till, ällar, 
ha lagar till bansöl OL. Nå sär di så att ha la-
gar till (= skall få barn) MK. 2) jsepareral. U 
så ha vörr lag till älla(r) tet [tätat] till all drag 
u rimnår [i stugan] JK. — Lag upp [repare- 

ra]; upplagä = upplagat (plagg) MK. Så har 
ja rust i snickabodi u lag upp någ doningar 
[redskap] JK. Lag ulv räivår [räfsor] JK 
(U). Så blai täunar [gärdesgårdarna] så fall-
famä u åidnä, sått di int däugd lagäs upp JK. 
— Lag äut [ställa om, tillse, räkna ut]. Vör 
matt lag äut, sått vör int kåm all par i fylgä, 
för vör kund int fa lässä [lassa] pa en gang 
me all par JK. En av de dagar tror ja vör skall 
lag äut ä, sått ja skall kumm in [till staden] 
JK. U för de mäst så lagdäs de da äut så av 
ungdomän .., att um de var så där någ vän-
skap .. imillum någän dräng u någu päikå, så 
skudd di bidäs däit [till slåttergillet] OL. Nå 
var ä nuck så äutlag fran fyst stund, att Lars-
Pättar skudd i källan OL. Mang gangar lag-
däs ä u så äut av ungdomar, att di gärd böit 
[byte] me ti sia ällar räkä [räfsa] OL. Jfr 
färdig-, o- o. om-lagen. 

-laga adj. avledn. se  blöt-, fin-, grov-, grön-, 
klen-, kort-, lätt-, mager-, mjuk-, rum-, sen-, 
smal-, små-, snäver-, stor-, tjock-, tom-, 
torr-, tunn-, tät- o. våt-laga samt kort-, vid-
lagad, färdig- o. stor-lagen. 

lage s. se an- o. lek-lage. 
lager s. lagar n., bf. la•grä, pl. bf. la•gri. 1) 
[varv, skikt, jordlager]. De undästä lagrä lig-
gar umkring än halvar ällar träi fjärndails me-
ta nerä [i Lausmyr] JK. 2) [upplag, förråd]. 
Dän kaupmann'n han har a bra stort lagar han 
OL(ordl.). Di hadd visst gammält lagar me 
jaus JK. Släik historjår har ja nuck ännu mair 
pa lagar JK. 3) [maskindel, avsedd att upp-
bära axel]. Malmpannår, sum skudd äutgär 
lagri (de fanns int käul-lagar da i) [i trösk-
verk] OL. Jfr bod-, jord-, ler- o. tunn-lager. 

lager-bär s. la•garbä.r (OL, ordl.), [bär av la-
ger, Laurus], -bärsiblad s. pl. la•garbä•rs-
bla•dar (OL, ordl.) [anv. som krydda]. -olja 
la•garåljä f. [olja beredd av pressade lager-
bär]. Lagaråljå, sånt sum kaupäs pa abtekä 
av sån gamblä russdåktrar, sum di har till 
smör pa pa tavältan'n för russ, ner di jär haltä 
OL(ordl.). 

lagg s. lagg f., bf. -i, pl. -ar. 1) [skåra i tunn-
stav, vari botten till laggkärl infogas]. Lag-
gar sum buttn sitar äi MK. Laggar gäs [gö-
res] me kryssjan MK. Spannä jär otet i laggar 
MK. Bryggbunni [-karet] .. har tapphul ner 
mot laggi MK. De kärä de har någå läckå där 
äi de laggi OL. De var såsum i lagg (när det 
är obetydligt kvar i ett kärl) MK. 2) 'den kan-
ten s. sitar undar buttnen' (OL)MK; ändar pa 
stavar undar kryssningi. A lagg jär avslagi pa 
kär, där buttnän jär äisättar; . . de laggi jär av-
slagi; um de jär,  flair, så haitar de: de laggar 
jär avslagnä OL. — lagg-bänd s. m. bf. lagg-
bändn, pl. -ar, 'de yttersta [tunnbanden] uppe 



lagga 	 573 

o. nere'; äutäst bändar at laggi MK. [Se ill.] 
lagga v. laggä, pr. -ar. Laggä buttnar äi; da 
sättäs stavar äi ättar handi, när buttnän jär 
färdur föräut MK. De kär', de skatt u lagg 
ihop, för dann [det andra] sum di kryssäd 
ihop, de var int så starkt OL. Ner di laggar 
i hop ä, da jär ä mik gråvarä spur, sum skall 
arbetäs ör, så de jär mik störr bisvär, män 
w mik starkarä OL. Jfr kryssa v. 

laglig a. 11a.  gli, n. -lit, best. o. pl. -nä, -/i' [som 
är i överensstämmelse med gällande lag]. 1) 
ss. adj. Han har låimt [lämnat] in säin klag-
mål i lagli täid OL. Dän täun'n han stängar 
ännu, fastn de int jä någän lagli täun, ifall de 
kummar skad' in JK. För ä int skall bläi någ 
bråk u klagmål yvar, så hinns ä ännu till hald 
a lagli stämmå JK. Di kund da int kumm 
yvarains, äutn de matt ga lagli väg [genom 
domstolsförfarande] JK. De jär bäst ti ga lag-
liä vägar mä dum, stämmä någän till tingä äl-
lar hald boförtekning inum förskrivän täid, 
da säs de, de var bäst n gick dän lagliä vägän 
OL. 2) ss. adv. Laglit väldar [vald], en sum 
pa a kumnalstämmå har blitt väldar till a bi-
fattning, ättar sum lagän förskrivar. Än präst 
ällar n skollärarä, sum har blitt kalln enlit lag, 
um dän säs de, han jär laglit kalln [kallad] 
OL. Gär di såsum lagän sär, så haitar de, att 
di har gat laglit till vägar OL. Pa de väisä lig-
ga vägän ännu, sått fålk i nödfall kan kåir 
fram, män han jär int laglit ypän JK. Jfr o-lag-
lig. 

laglig adv. o. a.21a• gli, la.  li. 1) ss. adv. 'någor-
lunda', [tämligen, ganska mycket] a) [i förb. 
med adj.] Da var vör lagli stäur u gamblä da, 
lagli [om barn] MK. A lagli stort häus JK. 
Äskå, storar ask, mik störr än smöraskar u 
lagli stör? än fiskaskar JK. Hamman u Nöiu 
jär umkring träi hundrä tunnland varderä, u 
Hamman jä lagli mang tunnland störr än Nöiu 
JK. Sma tunn kakår såsum knäckbrö, bär 
[bara] lagli tjåckarä OL. För lagli mang år 
tillbakas OL. Han var gammäl u lagli slitn 
JK. Rygroti [rågroten] jär lagli bra i haust 
JK. Gutt vädar u klart solskäin fastn lagli 
kallt JK. Kväldar gynnar bläi lagli kärt' allt 
JK. b) [i förb. m. annat adv.] Ja har hatt 
främnäs a stund, . . sått ä jär lagli langt lid pa 
kväld JK. De .. kund blai lagli naug [nära] 
mårgnän, förrn än dail kåm till ro OL. Än par 
netar har de blas lagli väl [mycket] JK. Han 
jär lali väl faitar [ganska duktigt fet] MK 
(1877). De var lagli äut pa ladiän [ganska långt 
ut på våren] OL. c) [i förb. m. subst.] De var 
lagli snåi pa jårdi [ganska mycket snö] JK. 
En lagli tar [tår] MK. Jamföirar n nå mot 
förr, så jär de i all fall lagli skillnä OL. Nå har 
vör lagli väidlaik pa stakän nå MK. Di har fat 

lagom 

lagli flundrår allt i ladi [i vår] JK. d) [i förb. 
m. verb]. Män så hadd sinn [sinnet] lagli gat 
av mi JK. Nå har a (snäuu) lagli gat yvar JK. 
Rängnä hindräd uss i dann viku annas had 
vör väl lagli skilt av nå [så där tämligen av-
slutat] JK. e) [ss. fristående, efterställt]. Jo-
han död ungar lagli JK. De var n storar fisk-
bat lagli, sum gick traugt ti ro för en man JK. 
Nå gynnar de läikväl bläi vattn nå, lagli MK 
(1878). Dän (batn) han rymmar väl [mycket] 
han lali MK(1877). I torstäs rängnäd de bal 
skåv-väis lagli JK. De blasar lagli i dag JK. 
"Va mang kvinnfålk jär de bäi Gogs?" — 
"Fäirä". — De va lagli de MK. Ja börr [bara] 
nå A. kan bläi raskar igän, så skall vörr nuck 
raid uss lagli me årku [arbetet] JK. Naut-
kräki, sum jär slaktfaitä, har .. stäig lagli i 
präis nå JK. — 2) ss. adj. Pärkspelningi .. de 
dravis da pa me a lagli stund OL. De to styck 
av [: av skinnet], ret a lagli skråmå OL. De 
gynnäs da stråi [med granris] ifran trappi u 
äut yvar gardn . . u så a lagli bit på vägän at 
körku till OL. 

lagning s. la -gni og. Jfr iordning-, mat-, om-, 
sko- o. till-lagning. 

lagom adv. la.  gum. 1) [lämplig(t), passande]. 
De andrä plogar, sum vör har, kan nuck var 
bra, när jårdi jär lagum (int för tårr ällar vat) 
JK. Där ättar skudd jäsningi försigga, u de 
var just kånsti ti fa de ti bläi lagum OL. Så 
ställäs de in i ungn'n u bakäs lagum, så de int 
bläir bränt OL. a) [i fråga om storlek, mängd 
el. styrka]. Värst jär de till fa burar [borrar-
na] till haldä ällar fa lagum härsl [härdning] 
pa dum JK. Läss [lassa] lagum lass JK. De 
jär lagum rakvädar [vrak-väder], när de bla-
sar läitä MK. I skogän var de äutmärkt ti kåi-
rä, för äisar haldar, u lagum snåi JK. När di 
var färsk' u lagum staiktä OL. Soli skäinar 
klart u lagum varmt OL. Rängn har vör hatt 
lagum av OL. b) [om tidpunkt: lämplig, rätt]. 
De var int ann rad än häustäupä gi si i väg äut 
ti K., förrn bodi blai stängd, u de hannt ja just 
lagum JK. Ja u Lingren straik där ner (på 
godtemplarsalen) . . u kåm lagum in ti däss di 
skudd gynnä JK. Vör fick just lagum all sag-
stuckar till sagi fran Syllskogän JK. c) [med 
försmädlig bibet.: god nog (åt), rätt (åt)]. 
Han fick si läit asspröil [ars-prygel], u de var 
int mair n lagum till n OL. Ha ha ha! de var 
int mair n lagum till di [åt dig] JK(U). De jär 
int mair n lagum till uss, att vör far svält' läi-
tä JK. 2) [måttlig(t)]. Gi än så lagum ; um a 
mänsk, sum gar u bidar um någä, u häusmor 
gir någ årdäntlit u kansk rundlit, så kan häus-
far tyck sum så, att gi än [honom] så lagum 
u, för han jär int värdar ti fa någä OL. 3) [fö-
ga, knappast, inte mer än jämnt, (stundom 
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med utelämnad negation)]. Ja had int mair n 
lagum fårding (spår efter ngt) MK. Ja har vart 
så tråttar um kväldar iblant, sått ja int har 
kunt mair n lagum årk bain um bain JK. Ja 
har int fat byrn [början] pa de mair n lagum 
JK. De kåm ti stårm duktut, sått vörr mair n 
lagum kund föir undasjägli JK. Han . . livar 
bäi bärt mjölk, så att n mair n lagum kan hald 
läivä uppä JK. 4) ss. subst. Lagum jär aldr 
haimä (ordspr.) JK. 

tak a. ltv kar, f. la. k, n. lackt , pl. lakä MK, la. k' 
JK(U), komp. lakarä JK, 'slak, icke spänd'. 
Me lakar tjanä [telne] jär int bra ti sättä JK. 
Millkaln ror na (taugi) lak (= att a int jär spänt 
i vattnä) JK. Allt ättar sum snöirä jär spänt äl- 
lar lackt JK. Maskår fick int var mik späntä, 
äutn di skudd var lakä MK. Hans russi had 
int någ ti dräg pa äutn gick el. u så rännäd me 
tak siltugi [med slaka draglinorna] JK(U). 
När n gynnar pa tain'n [spinnrockstenen] u 
har läit [litet] pa dän, så skall snöir(ä) var la-
karä JK. 

laka s. se kyndelsmäss-laka. 
laka v. la•le , pr. -ar [vara slak, ej spänd, släp-
pa efter]. De star så daulungt [stilla], så att 
gani star bön u lakar JK. Lak äut tjan'n läitä 
= släppa efter, så att den ej blir så spänd MK 
(1877). 

lakan s. la. kän 	n., bf. la.  knä, pl. la.  kän, 
bf. la. kni 	laknar 	U så ska di lag 
i årning all valt lakän för all finstar i nöistäuu 
. . u lindar in spägln äi a kräitvitt lakän OL. 
Laknar di bläir hail svartä MK. Jfr hand-, 
blårgarns-, hörgarns- o. sles-lakan. 

lake s. se läke. 
lakna (lackna GOB) v. lacknä, pr. laknar, sup. 

= inf., [slakna, digna]. Baini laknar MK. När 
ja skall ga, så gär de läit ont u jär lamt, sått ja 
lissum lacknar ner JK. Knäii lacknar ret nir, 
t. ex. av trötthet MK. Russi hadd naug' lack-
nä nir MK. Baini lacknäd undar mi =jag blev 
förskräckt, så att jag knappt kunde stå MK. 

lakrits s. la. kris 	m.,bf. -n. 
lakt s. lakt m.,bf. -n, f., bf. -i, pl. -ar; aldri lak-
ti äutn laktn (JK) MK, [lång, bred ribba]; 
2f v.-tum (6 cm) breda, lf v.-tum (3 cm) 
tjocka; träiribbar, sum späikäs pa spärri 
[sparrarna] för ti lägg tigäl älla spån u drug 
tak ["draget" (halm)tak] pa MK. Dän laktn 
han jär int skarpkant JK. Laktar jär sagnä av 
gränä JK. Kan ja fa kaup a tölt [tolft] laktar 
av di? OL. Pa bandä jär späik si n ribb äl-
lar lakt i äutkant pa, sum raftändn star imot 
[på agtak] JK. Bjaurändar späikäs fast me täu 
laktar pa var [vid båtbygge] MK. Jfr bind-, 
gran-, res-, spik-, spån- o. tegel-takt. 

laktning s. f. bf. laktniygi [anordning med på- 

spikade laktar]. De laktningi haldar spärri 
stadut, sått i int fållar pa säidå MK. 

lam a. lamar, f. la.m, n. lamt [förlamad]. 
Kattu gynt bläi lam i bakändn u ga u raiglä 
MK. Lamt slag u vanlit slag [slaganfall]; han 
fick lamt slag u dödä JK. Någän, sum har fat 
slag äi någän dail av ällar u i hail kruppän, 
säs gänn int att ha jär lam ällar han jär lamar 
äi någän arm ällar bain ällar hail kruppän, 
äutn dän ällar dän jär maktlau sar i de ällar de 
ällar i hail kruppän OL. [De] gär ont i ryggän 
yvar kårsä; u där jär n (ryggän) lamar me de 
sam(ä) än trampar pa baini JK. 

lama v. lamä, drag' pa baini. Hästn lamar MK. 
Jfr förlama. 

lamm s. lamb n., bf. -ii, pl.=, bf. -i [får]. Att ä 
var en gang, sum prästn gick pa vägän, u da va 
de a lamb, sum lag pa vägän JK. Dän gamb- 
lä sårtns lambi .. me hånn JK. De fanns 
lamb u lambungar, sum var flärpa hältn lamb 
u hältn gaitar JK. Lambi bräkar u skräiar JK. 
Böindnar jär i Lau u När me a fjärndails härn-
män u där yvar föidäd fö(r) de mästä millum 
tjugå u trätti lamb yvar um vintrar .., u för de 
mäst all arbetskalar ällar arbetsfålk så föidäd 
di någlä stycknä lamb JK. Da dän täidn u änd 
ti däss lag' skiftä kåm, föidädäs där 25-30 
lamb um arm, ällar gamblä lamb, u där av täu 
vädrar ällar baggar JK. - I mars u april gynt 
ear åinä, u var da snåiän av jårdi, så skudd 
lambi äut i tresakrar um dagar u haim u in i 
lambhäusä um kväldar JK. För' lag' skiftä så 
lag de a väldu masså jård ällar baitäsmark 
äutä till allmänt baitä för vaim sum hälst jär i 
Lau u När, sått där hadd bad böindnar u ar- 
betskalar baitar till säin lamb JK. Ja, ja huk- 
sar, vick a gär' [göra] de var me lambi um la-
dingar, när di skudd ga äut um dagar u inn um 
netnar. När t. ex. Digarakan ällar Nöiakan 
var trednä u all dairäs lamb draivs där ner 
um mårgnar, sum var hundrätals ihop . . Di 
skudd haim um kväldar u, u var u en skudd ha 
säinä, män de var int alltut så gutt ti fa dum 
skild at JK. Da gick lambi u kräki i tresakrar 
[trädesåkrarna] u jetäd av ograsä JK. 0' [vå- 
ra] lambi di har sin gangän ällar säin gangår 
pa När, sått tar närkar säin täunar upp, da 
kan vör int fa o lambi pa gatu JK. Lamb fod-
rar go' täunar, u far di van'n fyst ti fiaugä så 
jär de mästn omöiglit sinä [sedan] ti bärg 
dum för ti kumm in pa akrar u gär skadä 
De jär en av orsakar, att n stor dail av böind-
nar jär äutat int föidar någ lamb alls JK. Förr 
så märktäs lambi i åiru u fö rästn all kräk, för 
da släpptäs di pa gatu [ut på vägen] JK. 
"Har ed' lambi någ kymbäl pa si?" - "Jå, di 
har n raudar trad i dain åirä" JK. Dän sum 
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söisläd lambi, känd till dum föräutn säi pa 
märkä, sum di hadd i åiru .. Så hadd n namn 
pa ear såsum Storhånntu, Väidhånntu, Ny-
pälhånntu, Spräkälhudu, u Spräkälnasu usv. 
JK. — An tåll fjortn lamb gar n träi fåir häc-
kar håi till um vintrar, um di skall föidäs, sått 
i jär tjåckä u um di skall ha väl [mycket] ull 
pa si JK. Lambi far fö de mästä ängshåi täu 
gangar um dagän ällar dyngnä, kväll u mår-
gän JK. Mäns ja gick i skolå, så fick ja pa min 
lått ti söislä [sköta] lambi JK. — Lambi lydäs 
[lödjas] så langt fram pa täidn (upp mot mis-
såmmastffid sumbliä), när di bläir undagronä 
[se under-groen] JK. När de da hannt så 
langt fram i släut av maj el. jäuni, så skudd 
lambi haim u lydäs u ungar märkäs .. När da 
de gamblä lambi blai lydnä u ungar u unga 
lambi blai märktä, så draivs di pa gatu el. pa  
strandi igän, u där fick di ga ti däss di skudd 
klippäs, u da tos föidlambi ifran daim sum 
skudd slaktäs. Da bestämdäs de, mang sum 
skudd föidäs 	u daim klipptäs föidtutt pa. 
Slaktlambi klipptäs dagän förrän di skudd 
slaktäs, u bad klippningi u slaktningi sked 
umkring rnikkelitäid el. upp i halv oktobar 
JK. I går slaktäd vör lambi u kård äut ti Krok-
stedt me kytä. Han betalar 50 ör kilo i ar, så 
att vör bröidäd uss int um u gläid ti böin me 
de JK(1891). — Di har kyt mässi ättar a halft 
lamb ti staikar [såsom "sändningar", för-
ning] JK. Lambis talgän haitar lambtalg JK. 
[Ordspr. o. talesätt]. När lambi u baggar jär 
galnä ti stangäs, u de hatar [kliar] i skalln pa 
dum, så bläir de snart lenvädar JK(U). När da 
fålk kåm u to varå pa russi, så var di from 
sum lamb JK. Sin [sedan] när di skudd sko-
äs, så sto di sum lamb, sum än bräukar sägä 
JK(U). [Se ill.] Jfr flog-, föd-, gimmer-, kojs-, 
slakt-, tionde- o. ung-lamm. -bagge s. lamm-
baggä m., pl. lamb-baggar JK [gumse]. -ben 
s. lamb-bain JK(U). -benslsoppa s. lamb-
bainsäupå, 'soppa kokt på saltade fårben' 
HG. -betar s. pl. lamb-baitar JK [fårbeten]. 
-bock s. lammbuck m., pl. -ar [gumse]. -bog s. 
lamb-båug m. [fårbog]. -båge s. lamb-bu•gä 
m. [fångsel på får], till bind dum, di jär gal- 
nä ti stangäs 	u pa klund [se d. o.] iblant 
MK. -födning s. f. bf. lambföidniggi [får-
avel]. Lambföidningi to av mair u mair förrn 
lag skiftä to släut jär i Lau u När, u de birod 
där pa, att täunar blai åidnä u fallt ner JK. 
-gift s. lambgift f., bf. -i, pl. -ar [fårhus ute i 
skogen]. Lambgift jär a häus äut' i marki, där 
lambi dräiväs in ällar gar in självä, när di vis-
täs i aigu, där häusä star JK. Lambgiftar jär 
alltut byggd så, att de finns int någ väggar äi 
äutn börr [bara] takä, sum star pa jårdi [se 

ill.] JK. Ja visst' knafft någän bond jär i Lau 
el. När, dän täidn ja var sårk u söisläd lambi, 
sum hadd någu lambgift äi någän hagä. Ain-
däst Hämmor Johans .. hadd a lambgift ner i 
dairäs Möirhagän .. Ja, u så byggd Kauprä 
Las Jakupsn am n ner i dairäs Storhagän . De 
aindå sum ännu star, jär Smiss Vilhälms 
lambgifti Fålki hadd lambi där i hagar, sum 
di hadd lambgiftar, um haustar, så läng sum 
di kund ga äut um dagän .. För alltut så har 
var bondä a lambhäus haimä, um di änd har 
lambgift JK. -gren s. pl. lambgrainar, 'grenar 
av vilka får ätit av löven'; vanl. laugrainar 
men även tällgrainar. Män de blai go vid av 
de där grainar, sum blai skavnä av lambi u 
kalldäs för lambgrainar JK. -gödsel s. lamb-
göisl f., bf. -i [fårgödsel]. Snåi i april gär så 
gutt pa jårdi sum göid me lambgöisl JK. 
Lambgöisli, sum jär bäst JK. -gömma s. bf. 
lambgåimu [livmoder hos tacka]. -horn s. 
lambhånn. Hånni [på bastarderna] liknäd 
läik så mik gaithånn sum lambhånn, sått ja 
tror bistämt, att de där lambi var gärd av än 
gaitbuck JK. -hus s. lambhäus n., bf. -ä, 'får-
hus' [ibland sammanbyggt med svinhus el. 
snickarbod, iblant inrymt i samma länga som 
stall o. kohus m. m.]. Till lambi har var u en 
sum föidäd lamb, a särskilt häus, sum haitar 
lambhäusä. I lambhäusä jär int någ särskild 
inraidning äi sum i stalln u kohäusä u äutn 
gålv u börr [bara] fair väggar u luft u a dur 
pa. I sumbliä lambhäus finns de n fodahäck ti 
lägg fodrä äi ti tambi, män fö de mästä så läg-
gäs fodrä pa jårdi, u lambi far jet där av de 
JK. När de blai så mik snåi, sått di (lambi) int 
kund ga äut' um dagän ällar dagar, så to di 
haim dum, u da fick di var haim' i lambhäusä 
JK. Di (lambi) skall äut um dagar pa ladingar, 
för håiä jär.  släut pa lambhäusä till dum JK. 
-husldörr s. f. bf. lambhäusdwri [ytterdörr 
på fårhus]. De var int gutt iblant ti fa in dum 
(unglambi) i lambhäusä i fylg me ear .. Da 
var de bäst ti lätt duri ällar lambhäusduri sta 
ypi, sått ear fick ränn äut igän u fa in dum i 
lambhäusä mässi JK. -husiglugg s. lamb-
häusglugg m., bf. -än, [glugg ovanpå fårhu-
set, varigenom höet lades in]. -huslgödsel s. 
lambhäusgöisl JK(U), [gödsel från fårhu-
set]. -huslloft s. n. bf. lambhäusluftä [loft, 
skulle över fårhuset]. -huvud s. lambhaudä, 
-häudä, -hudä n., pl. lambhirdar. U lambhu-
dar ällar påttår [huvudskålar], sum int jär 
klunä, däugar blant annä ti gär bjärå av JK. 
-hål s. lambhu.1 n. [hål i gärdsgård, där får 
kunna krypa igenom]. Ja skall säi ättar, att ä 
int jär någ lambhul pa täun'n MK. -klapp s. 
lambklapp n., bf. -ä '[avhuggna] tallgrenar 
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[o. lövgrenar] till får'. -kropp s. lambkrupp 
m., bf. -än, -ar [kropp av slaktat får]. Så kår-
däs de da ti böin me hail lassi me lambkyt äl-
lar lambkruppar u lambskinn. Någän lamb-
krupp bihaldäs de haim' u., föstas JK. Iblant 
så säldäs lambkruppar en u en ti böikällingar 
. 	u da fick sårk ränn där.. me n lambkrupp 
pa nackän .. el. bjär haim lambkruppän [i 
Visby] JK. -kött s. lambkyt n., bf. -ä, [får-
kött]. Lambkytä kårdäs för de mäst ti böin u 
säldäs JK. Fräu K. har talt um för daim, att 
vör skudd ha n fjäring lambkyt [alltså ner-
saltat] in me uss me de sam vör kåm ti rais in 
JK. -lever s. lambli•var f., bf. -li•vri [fårlever]. 
-lort s. pl. lamblortar (När U) [excrementer 
av får]. -lår s. lambla.r n., bf. -ä, pl.= sg. 
[fårlår]. Tänk da pa all lamblar u all go jaul-
brö! JK. -mun s. lambmun [en munfull gräs 
för ett får]. Di bräukt säg förr, att um än fick 
än lambmun i vart tak [tag], sum än slo me 
sigdn, da skudd n kal kunn sia upp än häck 
håi för dagän [i ett änge] OL. -märke s. se 
kräk-märke. -nacke s. m. bf. lambnackän 
[nacke på ett får]. -pöls s. lambpyls [får-
korv]. U haim' där koktäs de lambpyls u palt 

ringpyls u lungpyls u lamblivar, u de blai 
int så läit' av, när n slaktäd yvar trätti styc-
kän iblant JK. Ja, u kåss va ringpyls, sum 
hail' stängnar hängäd full av pa luftä u ann' 
lambpyls av vambar [våmmar] ällar vamb-
pyls! JK. -ras s. Dän gamblä Gåttlands-lamb-
rasn, sum ja söisläd när ja var sårk, skavd 
tällgrainar u jetäd tällbärrä JK. -ris s. lamb-
räis, 'tallris som om vintern hugges ned till 
fåren' (GOB). -rumpa s. lambrumpå f. [får-
svans]. De gar sum a lambrumpå, sär n all-
tut um en ällar am, sum talar u slabbrar mik 
fort JK. -skalle s. lambskallä m., bf. -skalln 
[fårhuvud]. -skinn s. lambskinn n. pl. = [får-
skinn]. Skall n ha si n riktut varmar vinta-
väst, da lätta n söi si en av lud' lambskinn 
JK. Yvarråck s. jär fodrän me lambskinn 
MK. Daim sum föidäd mang lamb u hadd gutt 
um lambskinn, söid [sydde] mjöilsäckar av 
bräunbarknä lambskinn JK. Skötskinn [för-
skinn] .. daim bräuka n ha av lambskinn JK. 
-skinnsiskär s. pl. lambskinnsskerar [seg-
ment av fårskinn kring pärkboll]. Bålln jär 

skinnbåll me fair [fyra] lambsskinnsskerar 
äutum bållkrungän JK(U). -skock s. lamb-
skåck n., bf. -ä. När n [han] da kåm äut pa 
vägän, så var de a sånt oskaplit stäurt lamb-
skåck, sum for um än bäi prästhäusi JK. Da 
straik hail lambskåckä ner i kväiar JK. -skri 
s. lambskräi n. Astu lambi ränd i gard i fylg' 
me oä [våra] u o(ä) i fylg' me astäuås, sått ä 
var a lambskräi iblant, sått ingän kund ha 

åirnjaud JK. -slag s. lambslaw = -ras. -sork s. 
lambsårk [gosse som sköter fåren]. Undar 
min skoltäid så var ja lambsårk el. söisläd 
lambi JK. Da var de lambsårkän, sum fick 
fylg me farsgubbän ti böin [staden] me lamb- 
kytä JK. -sort s. pl. lambsårtar [får-ras]. 
-stig s. lambstäig [av fåren upptrampad stig]. 
-talg s. lambtalg m., bf. -än. Lambtalg 
ansäis fåinarä u bättar än nauttalgän ti mat-
lagning JK(U). Lambtalgän ståiptäs u jaus av 
JK(U). -tunga s. lambtungå f., pl. -år (Scor- 
zonera humilis). Blad pa lambtungå jär baisk' 
sum gallä u tårkar aldri MK. Lambtungår jär 
dålit håi JK. -unge s. m. bf. lambungän, pl. 
ar JK [lamm]. När de blai så langt framlid 
pa ladingar, sått ä blai gröint pa vägbrinkar 

u lambungar hadd kumm pa väg läitä, sått 
di tuld natfrustar .., da släpptäs di [fåren] pa 
gatå, u där fick di ga va di viddä JK. Tradn 
[märketråden] kund kumm ör åirä el. åiru 

u da blai de tvist, vaim lambungän el. u 
gaitkillingän hårdäs till JK(U). Unglambi el. 
lambungar JK. 

lampa s. lampå f., bf. -u, pl. -år. Mor sat ain-
summi haim' u väntäd pa uss me äld i lampu, 
för de var mörkt, u såsum ha sat bäi lampu u 
saumädä, så fick ha håir uss kumm äut i 
gangän JK. Så var farsgubbän u ja i böin 
[sta'n] än vintar 	u da kaupt han a häng- 
lampå bäi Kålmdäins u så läit fotoskensåljå 
till. När de lampu blai hängd i luftä um kväldn 
u tändi, da var de riktut haugtäid. U ja tror 
mästn de var de fystå i Lau. Sinä [sedan] så 
sat vörr runtumkring lampu u bant slingå u 
lappäd gan u spinnädä JK. Jfr fotogen(s)- o. 
häng-lampa. — lamp-borst s. lampburst m. 
[iampborste]. -glas s. n. bf. lampgla -sä. -ku-
pe s. lampkäupä, -käup' JK. Ti sätt n lamp-
käup yvar lugän JK. -lyse s. lamplöisä n. 
[lyse från lampa]. Di sitar u arbetar bi lamp-
löisä OL. -os s. lampos JK [os från fotogen-
lampa]. -veke s. lampvaikä m. 

lamra v. ipf. lambräd [prata, sladdra]. Käl-
lingi lambräd av de historju vät u bratt JK. 

lamring s. se utanläx-lamring. 
land s. land n., ä. dat. landi 	, -ä, bf. landä, 
land', pl. land, bf. -i. 1) [landskap, särsk. Got-
land]. Länsmännar matt far kring landä i 
mang ar u ta sväin JK. Så var de ti gi si i väg 
uppat landä u säl fiskän OL. Så gynt böind-
nar .. kåir upp i landä el. kåir kring landä me 
strämminglassi JK. De var n dräng .., sum 
försöikt ti fräiä ättar a päikå, sum var räik, 
äi a sokän upp i landä [alltså: innanför strand-
socknarna] JK(U). 2) [stat, rike]. A fartöig 
kan ga ifran dain land till dannä OL. De stor 
landä i västar (Amerikä) JK. 3) [landsbygd, 
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i mots. t. stad]. När ja tänkar pa böiboar 
[stadsborna], så tänlar ja, att de kund var 
rolit för daim igän ti kumm äut pa landä JK. 
Vör jär för läit fålk jär äut pa landä ti arbetä 
JK. Män nå fö(r) täidn kummar ännu de värst 
bikymrä för allmänhaiti jär äut pa landä ti fa 
yllkledar u strumpår u hankäl, för fålki föidar 
ingänting lamb JK(1916). Da hadd di någ 
sånn (sigdar), sum var smidnä jär pa landä 
OL. Jär pa land hadd de nuck vart bra .., 
bär de hadd blitt läit tetarä me rängnä OL. 
4) [landbacke(n), strand, i mots. t. sjö]. Kal, 
sum var räutar äi bad bäi land u strand JK. 
Da .. drog vörr not va vörr viddä, bad bäi 
Laushålmar u bäi landä JK. Ner di sättar ät-
tar tåskbaitä, så sättar di vanlitväis naug [nä-
ra] innä, pa än träi fair, ja fåm famnar, där-
för haitar de sätt bi land OL. Ner n har vart 
äut u sätt', så siglar n i land; iblant ror n i 
land, u ner n har vart äut u kast snarår, så 
kan n u fa söik dräg [dra båten] iland pa äisn 
OL. När da rakbatar kåm iland .. JK. "Va? 
kummar däu allt i land?" JK. Släku [tången] 
. . slar i land me äutvädar JK. — [Äldre dat. 
i uttr.] i landi, i landä ,,,„ 'iland', [på landbac-
ken]. De var ingän i landi mair i Nabbu än 
sårkän JK. När n liggar pa sjöiän u när n lig-
gar i landi i bodi JK. När di kåm ner u in i J:s 
bodi, så var int J. i landi ännu JK. Far u daim, 
sum han var i fylg me, var i landi u all de 
andrä batar me JK. Ingän (fiskare) säir just 
räddar u vaikli äut, atminstn int alltut i landi 
pa backän JK. När en av dum had glåimt 
klåbbår i landi JK. Dän hallgalnä K.J. , sum 
int kund sans si [lugna sig] i landi så längä, 
till rakbatar kåm i land, äutn straik pa tåskän 
[torskfiske] föräutn mat JK. "Å", tyckar 
sumli, sum da ännu star pa landi u säir pa 
JK. Holm, han jär väl allt i landä, han MK. 
Stårmän blast ifran landä, sått ä var läik 
[rakt] imot JK. — Förr när n var sårk u vadäd 
me bär baini [bara fötterna] langsat landä 
[strandkanten] JK. Nå jär de raint för äis el. 
äisraint langs at landä JK. Att ä kund kumm 
någ mair fisk ti lands JK. De bläir notnings-
fisk (fjällfisk) bad jär undar landä i Nöiu u bäi 
Laushålmar JK. Ner n siglar naug [nära] 
in[n] bi landä me än bat, så säs de: di sigläd 
raint inn undar landä OL. Han hadd n läitn 
bräunar hund, sum jaugässnar var arg pa u 
flaug langt upp pa landä ättar JK. U så lag 
han bakum än släkhop upp pa landä JK. Han 
stöird' at landä JK. När spoän [spoven] flau-
gar yvar landä u skräiar pa summan, så mo-
dar de rängn JK. — [Bildl. uttr.] Ga iland me 
[kunna utföra]. De där stangslagi jär int gutt 
ti ga iland me u biskriv förstalit JK. Ta land: 

1) [komma i land med båt]. Ja to landä ällar 
kåm i land äutför Russhällar JK. Nai, me ro 
tar ja int land, u kan ja int ta land me siglä, så 
jär ä omöiglit JK. 2) bildl. [avlöpa]. Retuhai-
tar .. män ing skylduhaitar! Va tar de för 
land, ja säg de JK. Gamblarä u gamblarä bläir 
n dag me dag u ar me ar, sått ja vait int, va de 
kummar ti ta land ti släut JK. — 5) kanten 
mellan den över- och underliggande "vidu" 
[bordet] på en båt el., såsom U.F. uttryckte 
det: "där sum vidår liggar pa si" MK. Landä 
= dän dailn av a vidå [bord] sum täckäs av 
de vidu, sum läggäs äutpa MK. Land finnas 
således både på ytter- och innersidan, fastän 
ej vinkelrätt mitt för varandra MK. Batn jär så 
tjärlausar i landi ,,,„ MK. Batn jär späiksläpp-
tar i landi MK. Så har ja lägt ällar späik pa a 
hallrunt ribbå pa bäggi säidår pa fyst' landä 
ifran =ränningar [relingen] fran frambjaurn 
till bakbjaurn JK. Tuftu skall ligg pa de landi 
me ymsnä ändar MK. De fyst' vidår smöräs i 
landi me tjärå MK. Jfr fast-, kapp-, klöver-, 
köl-, löps-, morot-, myr-, planterings-, pär-, 
rov-, sand-, stor-, svedje-, timotej-, träd-
gårds-, tunn-, tvär- o. ut-land samt av-landad 
och iland-slagen. -backe s. m. bf. landbackän 
[fasta landet, i mots. t. sjön]. När n da skall 
i land, när n har läik' [rakt] mot vädar .., så 
kan de bläi årkå nuck ti ro; så att n kan bläi 
nåigdar mang gangar, förrn n kummar pa 
landbackän igän JK. Ja var riktut gladar da 

u tyckt, att de var rolit ti kumm av land-
backän än dag JK. -fast s. landfastar [sam-
manhängande med fasta landet]. Närkhålm, 
han jär landfastar, sitar ihop me landä OL. 
Sjöäis, sum jär fastfrusn inn bi landä, änd' 
till langt äut, kalläs för landfastar äis OL. 
Landfastar hålm [holme] JK(U). -förvisa s. 
pass. landförväisäs. All skogspatronar äl-
lar skogsskövlar skudd landförväisäs JK. 
-krabbe s. pl. landkrabbar [person som har 
sin verksamhet på land]. Så tyckar int vör 
landkrabbar JK. Ungdomar .. vill hälst va 
landkrabbar u var pa landä JK. -långs adv. 
landlags [långsmed kusten]. I vanliä fall så 
sigläs de äut ifran landä u int .. landlangs 
OL. Vör gick äut ret landlangs, t. ex. när n 
skall äut u sättä [sätta ut garn] OL. -not s. 
landnåut [not som drages mot land]. När de 
drägäs landnot, da gyttar n ga me hännar ner 
pa buttnän u tryck ner tjan'n MK(1880). 
-slboe s. lands-, lansbåuä, -båu' m., bf. -än, 
pl. -ar [lantbo]. Män vait Är där i böin 
[sta'n], va än landsboä sär um Är ..? JK. 
Vör bihövar häus ti bo äi, sär va ivistn stass-
boä u lansbo me JK. Skall n lerdar härrä u 
stattsboä fa vit' någä av än gimmainar 
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lan(d)sboä, så jär ä int launt, att n jär stramar 
u haugfårdur JK. Varmt blai de, .. så de räc-
käd till u blai änd till yvars badä för landsboar 
u böiboar [stadsbor] OL. -slbolarbetare s. 
pl. landsboarbetrar [arbetare som bor på lan-
det]. -slbolbarn s. n. pl. bf. landsbobani JK 
(U), '[lantbarn]. -si bol kvinnfolk s. lansbåu-
kvinnfålk [kvinna på landsbygden]. -sibol 
liv s. lansboläiv [livet på landet]. Sån stor 
skillnä jär ä pa stassboläiv u lansboläiv JK. 
-slbolluft s. landsbåuluft [lantluft]. De 
skudd nuck gär gutt ti fa läit fräiskar landsbo-
luft i lungår JK. -slbolmål s. landsbomål JK 
(U) n., bf. lansbåumå•lä [landsmål, bygde-
mål]. Tal' landsbomål JK(U). -sibolsed s. 
lansbosi.d m. [lantlig sed]. Åtta lansbosid 
JK. Ha hadd för läit erfarnhait um lansbosi-
dar u bräuk JK. -slbolsårk s. landsbosårk 

[lantpojke]. -slboltös s. landsbluito.s, 
'lantflicka' (OL, ordl.). -slbygd s. f. bf. lands-
bygdi. -slfödd p.a. f. landsföid, 'född på Got-
land, mots. fastlänning'. Jär ha landsföid da? 
MK. -slförvisa v. pass. landsförväisäs, im-
per. landsförväis. Lag sått Är kummar, män 
lansförväis nårdn [nordanvinden] JK. 
-slhövding s. lanshövdiug m., bf. -hövdiuän 

-sida s. 1); f. bf. landsäidu 
[den sida som vetter åt land]. 2) langsäidå 
f., bf. land-, langsäidu [på vändplog]. Albion 
vändplogän . . Där jär all dailar av glashart 
stål, bad skäivå, bild u langsäidå JK. -sjö s. 
landsjöi JK(U) m., bf. -sjoän JK, pl. land-
fo•ar; landsjöar JK [sjögång in mot land]. 
Landsjoän slo in batn JK. Sträivt var de ti ro, 
u värst var de ti kumm iginum landsjoar JK. 
Landsjöar had tat läiv av än MK. -slkansli s. 

bf. lands-, landskansläjä. Da tyckt n, de 
var bäst, att vör klagäd in till landskansläjä 
JK. -slkyrka s. f. pl. landskörkår. -slagen p.a. 
Di hittäd n landslagän pa Laushålmar JK. 

s. landsluft. Böiboar [stadsborna] .. 
de kund var rolit för daim igän ti kumm äut 
pa landä u fa läit landsluft äi si JK. -siman 
s. lansman [person från visst land el. land-
skap]. Va (ä)n var för lansman . . de kan ja int 
så naug sägä, män han matt väl var skåning 
JK. -simätare s. lands-, lansmälarä, -mä•trä 
m., bf. -mätan, pl. -mä•trar [lantmätare]. 
Lansmätarä, sum svarar för till mel [mäta] 
u dail jård till n hopar gotro fålk pa landä OL. 
Ja skudd ja någän gang kumm i kräig, så dän 
fyst lansmätan ja far säi, dän skjautar ja JK. 
-slmätarlked s. f. bf. landsmä•takä•di, sum di 
har ti mel [mäta] me JK. -slorka s. f. pl. 
landsårkår [lantgöromål]. Ha [hon] har int 
lert landsårkår MK. -sised s. landsi.d m., pl. 
-ar. De jär bäst, att vörr jär äut pa landä hal- 

dar uss ättar landssidar u int ättar böisidar 
OL. -stadd a. pl. landstadd' JK [som befin-
ner sig någonstädes i land]. De andrä .. var 
i stöist legavald ti fa raidå pa, va di var land-
stadd pallä [var de kommit i land någonstans 
(om några skeppsbrutna)] JK. -sten s. pl. 
(bf.) landstainar [strandstenar]. Inn i land-
stainar (= strakst in[n] bäi landä) JK(U). De 
jär n gammäl äutslitn upprutn bat, aindäst 
han kan däug till, de kan va ti brand' me jär 
inn langsat landä i landstainar JK. -*ing s. 
n. bf. landstiugä. -slväg s. m. bf. lansvä•gän 

, pl. -ar 	. De gar int an längar ti un- 
darhald' lansvägar u kumsjonsvägar pa de 
gamblä sättä JK. Ja fick gi mi av stor' lansvä-
gän räidnäs ginum landä än fair fåm mäil JK. 
-tät a. n. landte.t [tätt mellan land o. rys-
sjan]. Armstai'n kastäs äut me a styck av 
armän in mot land, så de bläir landtet, att int 
gäddår kan ga i millum MK [om sjöryssja]. 
-tög s. landtaug f. [not som drages i öppet 
vatten, i mots. t. isnot]. Dräg' landtaug, dra 
not inne vid land (vanl. äro de endast 3 om en 
sådan not, vilken för resten är lika m. sjöno-
ten s. skötes av 5 personer) (OL)MK. Dräg 
landtaug el. dräg i yp' vattn el. dräg not JK. 
De jär träi styckän i notlagä, när n "drägar 
landtaug el. i lausvattn", sum de u haitar män 
fåm styckän när de drägäs "äisnot" pa vin-
tan, när de jär sjoäis JK(U). Dräg landtaug 
gär n för de mäst um netnar, när ä jär mörkt. 
Ja, än sär: vör har vart ste me noti i nat ällar 
vart ste u dräg not i nat JK. När n drägar 
landtaug, nytta n än vanli fiskbat me skygg' 
pa bakstammän, sum noti liggar pa u taugar 
[tögarna] JK. Notarmar bräukar var um-
kring trätti famnar lang var, när n drägar 
landtaug el. i lausvattn, u så därtill minst trät-
ti famnars lang taugar i var arm, sum bindäs 
fast i gailakslstakar JK(U). Di har fat väl 
[rikligt], daim sum har äikt me landtaugi, 
änd nå till straks för jaul JK. -vatten s. land-
vattn = vattn sum tinnar äut i sjoän ifran lan-
dä JK(U, frgl.). -väg s. m. bf. landvä•gän 
[väg till lands]. Gick di landvägän ällar sjö-
vägän till böin [staden] OL(ordl.). 

landa v. pr. landar, sup. land'. [I förb.] land 
till [slamma till, övergå till land]. De landar 
till = landä bläir störrä, ss. t. ex. Laushålmar 
MK. De landar till värr u värrä (landet växer) 
MK. Äut i aminnä där i Lausväiki, sum a.i 
rinnar äut (Närsån), jär mik langgrunt u lan-
dar till mair u mair (= de bläir mair u mair 
land) förmodliän av all blaikå u jård, sum 
vattnä tar mässi ifran Lausmöir JK. Jfr län-
day. 

langa v. laugä, lag', pr. -a(r). 1) intr. [räcka 
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(till)]. De träiä jär för kärt, sått de langar int 
till; de kummar int ti lang till JK(ordl.). Han 
vidd, att dei skudd räck till mair n dej kund 
lang si till MK(1877). 2) tr. [räcka, giva (o. 
vidarebefordra) ngt till ngn]. U så langar 
framkaln raksäckar u ldedi u matpusar ti mill-
kaln u bak-kaln [i båten] JK. Skaffan skall 
lang brickän u glasi till daim, sum ha gitt el. 
gir bräudgåvå JK(U). Jfr hant-langa. 

lank s. m. bf. lankän JK(U), [de sista, sva-
gaste brännvinet vid brännvinsbränning]. Ti 
släut så blai de bär [bara] lankän JK(U). 

lantbrukare lantbräukarä JK m., pl. -bräuk-
rar. 

lanterna s. lantärnå f., bf. -u, pl. -år [lykta, 
särskilt sådan som användes på båtar vid 
"vrak", drivfiske]. När Ja kåm ner (ti 
strand), så var de mörkt, u så fick ja lan a 
landtärnå för ti fa igän [få reda på] batn JK. 
När n flåigar [flöja vi um netnar, så skall n 
ha a lan(d)tärnå mässi Lan(d)tärnu sitar äi 
a ställning i stöirarskäidä i hulä, sum stök-
tulln sitar äi JK. Nå fö(r) täidn nyttar di n 
vadä u pa dän vadn har di a lantärnå. Tar 
da fartöigi raki [garnräckan] av, ror di ti lan-
tärnu pa vadn u far gani igän JK. — I sam ta-
gä så kåm löisan [lysaren] ner .. u sättäd 
lan(d)tärnår upp [vid Nabbu] JK. — Da fick 
vör lan a lyftå ällar lantärnå u så gav vör 
uss av yvar backar .., män när vör kåm ti 
Bjärgäs B:s, blast lantärnu äut för uss JK. Jfr 
topp-lanterna. — lantern-stake s. m. bf. lan-
tä•rnästa-kän [stake i båten, varpå lanternan 
sitter]. När ä da bläir mörkt, så tändäs äld pa 
lantärnu, sum lantärnästakän sättäs i baktuf-
tu JK. 

lapp 8.1 se fattig-lapp. 
lapp s.2 lapp m., bf. -än, pl. -ar. 1) [stycke av 
tyg]. a) [litet tygstycke]. När ha gick haim, 
så hängäd de så oskaplit mik lappar u gan 
. 	u ha gick u käikt pa de .. u had ärnä ta en 
av lappar ti ducklappar, män da kåm ha ihåg, 
att ha int skudd ta äi sån där lappar äut pa jår-
di, för da fick ha sar pa hännar JK. Vör ha 
blåit n lapp i brännväin . . u så lätt de sit um 
netnar [mot frost i fötterna] JK. b) [klädes-
plagg]. Kummar någän lapp bårt av ban-
kledi, såsum läudru [lindan] ällar bläju, ällar 
någän asslapp, da bläir bani förgärd u sjauk u 
träiväs intä JK. Ja kåm haim . . me aldri n tår-
rar trad pa mi, äutn matt yms' var lapp JK. 
c) [om segel]. När vör had fat till all sjägäl u 
baktuppän u va ivist n lapp, så kåm de ti blas' 
mair u mak JK. d) [i liknelsen] saigt sum 
lapp [mycket segt]. Ja var i släkdöiän [tång-
täkten] u hävd pa någ vat tung släkå, sum 
var tung sum blöi u saig sum lapp ti släit äi 

JK. 2) [litet tunt stycke av annat ämne]. a) 
[av papper]. Kaup så mik gan, sum star 
skriv pa lappän OL. Män nå kåm de sån lap-
par äut till bårgsmännar OL. b) [av metall]. 
Lapp, lappar, janbitar unda skräuar [alltså: 
mutterbrickor] MK. Jfr ars-, bi-, brädes-, 
bröst-, dock-, femtio-, gegel-, gröt-, gårds-, 
hörn-, jord-, kaffe-, kak-, klack-, klädes-, 
kär(l)-, läder-, nyst-, pappers-, plåster-, 
skav-, skinn-, sky-, skygg-, snip-, tyg-, 
ull(e)-, vadmals-, åker- o. ängs-lapp — lapp-
matta s. f. pl. lappmattår [trasmatta]. Um de 
int skall var lappmattår äutn ganmattår. Män 
i brist pa lappar, så gar de an ti nytt lappar u 
gan i am n mattå 0 [våra] mattår di jär av 
lappar el. pasår JK. -verk s. lappvärk n. [ngt 
som är sammansatt av lappar, ngt hoplap-
pat]. Dän gam' byggningän (gammäl jär n just 
intä män lappvärk alltihop) JK. V:s [lant-
mätarns] arbetä bläir börr [bara] lappvärk 
u int någ hailt av, för vör far o jårdbitar sum-
li jär u sumli där JK. 

lappa v. lappä, lapp', pr. -ar, ipf. lappäd JK, 
sup. lapp', pass. -äs [laga]. Vör .. lappar 
hankli [vantarna] u suckar, smörar silar u 
lappar silar [selar] JK. Ja har lapp suckar äl-
lar strumpår föräut i kväld u hankli me JK. 
Husheln skall lappäs = strumphälen skall 
stoppas JK(ordl.). Anna . . lappar kledi [klä-
derna] för uss JK. Lapp sko [laga skor]. De 
fanns böindar u arbetrar förr, sum kund lapp 
u lag baindomt självä JK(U). Blai de brust i 
bakän, så nätäd di än lapp pa, u ti lag sigdar u 
läiår pa de väisä, haitar ti lapp dum JK(U). 
Lapp gan [laga fiskegarn]. Lapp gan, de 
kund bläi a rackarns gär' [göra] me iblant 

sumbli var så mik sundarrivnä, att n int 
kund lapp dum OL. Da sat ja inn i kamman u 
lappäd gan JK. Undar täidn kåm Södagrens 
Nickå där in u skudd ha S. ti lapp flundrä-
näti för si JK. Särsk. förb. Akslä bårt, .. ta 
bårt n bit . . u bind äi nöit ällar lapp äi nöjt 
[nya maskor i garnen] JK. — Någu hallrivå 
.. skall lappäs till fyst JK. — Ja, täu träi gan 
gläidar i pasår, sått iblant di aldri däugar sätt 
i vattn mair älla däugar lapp upp [att laga] 
JK. [Se ill.] Jfr av-lappa. — lapp-garn s. lapp-
gan n. 1) [tråd, som man lagar fiskegarn 
med]. Tradn ällar ganä, sum än lappar gan 
me, haitar lappgan u läimäs [limmas] intä, 
um de jär av bomullsgan JK. 2) [stoppgarn] 
JK(U). -garnsinål s. f. bf. lappga•nsnå•li (kan 
vara en vanlig "slingnål", som användes vid 
lagning av fiskegarn) HG. 

lappig a. lappur, pl. -uä [lagad genom påsätt-
ning av lappar]. Lappur u pasur [trasig] 
MK. Slitnä u lappuä paltar el. kledar JK. 
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lappri s. lappräi, 'värk som tros härröra av 
trollen'. Lappräi säs um än dail arbet u sån[t] 
där, sum jär dålit gärt u sum int jär någ nytt' 
me; säs u um än dail sjaukdomar, sum fålki 
har trot ällar tror, att de jär någ ont, sum di 
har kumm äut för, såsum ont skått [jfr sv. 
lappskott!], gastgrip u mair sånt, de haitar, 
att de jär i all fall någ sån där lappräi, sum än 
har kumm äut förä OL. 

lapskaus s. lapskaus 	m., bf. -n [maträtt]; pä- 
rår u kyt stäunä [stuvade] ihop (JK) MK; 
[även = kött-snipa, se d. o.]. 

larva s. se russ-larva. 
larva v. pr. larvar, ipf. -äd. 1) [prata, sladd-
ra]; säs um a mänsk, sum star u buldrar u 
pratar äutn någ sammanhang ..; han sto där u 
larväd, ja håird int mik ättar, lains [hur] de 
var OL(ordl.). De jär fullt av fålk, sum star u 
larvar där i all trattar [i telefon] JK. Särsk. 
förb. Han larvar [rabblar] upp el. larvar igi-
num de n läsar JK(U). Sin [sedan] så larväd 
Ändabärr [Enderberg] upp någ otroliä u 
yvadrivnä historjår JK. Sin så larväd di ör si 
så mik odräglihaitar JK. — 2) [gå, "knalla", 
kila]. De bär gar så u larvar (ss. a vädar-
kvänn) (OL)MK. Nå så larvar bilar langsat 
vägar JK. "Haddjö", sägd ja u larväd mi ner 
trappår me n hisklir fart JK. 

lasarett s. la•srätt m., bf. lasarättn; n., bf. la .-
sarättä, pl. lasarättar JK [sjukhus]. När di 
var i böin pa lasarättn me sårkän JK. Så löi-
däs [lyssnade] ja pa träi styckän källingar 
. ., di jämräd si yvar lasarättn mikä u talt mik 
dålit um dän inrättningän JK. Astu D. han lag 
pa lasarättä i sumräs n täid av JK. 

laska v. laskä (skom.). Spannä (det gamla 
namnet är laskä, därav lasktrad = lintrad 
[linnetråd?]); nu heter det nåtlä MK(1877). 

lass s. lass n., bf. -ä, pl.=, bf. -i. 1) [vad som 
forslas på vagn, släde el. annat fordon]. a) 
[obestämd mängd el. storlek]. När di had fat 
lass [fullt lass] me fisk .. JK(U). Hugg så 
mang träi, sått n ansäir att n har lass; .. så gar 
de pa lassä än täi styckän JK. Vör arbetäd så 
mik vör kund . . för så fort sum möiglit fa 
hugg lass u fa lass pa u så kumm at haimä, 
förrn vägar äuräd till JK. Hugg lass, dvs. 
hugg så mang träi, sum gar till a lass MK. Så 
grundäd vör pa att vör skudd lätt lassi sta där 
u laid kräki haim JK. När ja da kåm me mitt 
lassä, så kåm ja i möit me han bäi Kauprä JK. 
Ner da bredi blai bräun'nä [kantade], da var 
de ti läss pa a lass u så pa Jaugan me u sälä 
OL. Kåir ste ättar a lass vid OL. Di kåird ti 
böin [sta'n] me hail lassi, lambungar u galt-
killingar bundnä JK. De träfft u till .. att de 
kåm än kaupman u bjaud pa hail lassä, u . . så 

säldäs hail lassä pa en gang u vägdäs haim bäi 
kaupmann' n JK. Flair hundrä, ja än kan gänn 
säg flak täusn lass skog u vid har rais jär för-
bäi till När i vintar JK. Vör gav fair kronår 
för de täu lassi (bränntårv) JK. Ja har int någ 
lass, sått kummar du klucku sjau . . så fart du 
akä JK. b) [i ordspr.] Viln [viljan] dräga las-
sä JK. Mang var ä nuck, sum viln drog lassä 
för OL. 2) [bestämd mängd, t. ex. av sädes-
kärvar]. Lass =60 skupar, antingen delade i 
2 rakar [skylar], ss. på När, eller lagda i 
stack MK. De gar fö de mäst mair n a lass (60 
skupar) i häckän JK. Ryg fick vör n trätti lass 
män blai int stort mair n tjugå tunnår JK. 
Vaitn var u vackar . . ja, n fäm laupar [löpar] 
ättar lassä fick ja pa a par sma bitar OL. De 
bräukäs sättäs ätt lass el. säksti skupar i vart 
stäckä [stack]. A halvt lass (30 skupar) sättäs 
undar till fyst me stubbän nerat JK. Da um 
dagän fick vör läikväl skär av än åt näi lass 
JK. Mik kund n da hinn um dagän [med 
vandringströsk]? Umkring täi tåll lass el. 
tunnår um dagän el. a lass skupar höigst pa 
halltäimän JK. De stäur tråskar [: ångtrös-
karna] me säks kvarters braid tunnå kan n 
lägg äi a lass ryg (60 skupar) ällar vaitä pa träi 
minnutar JK. Jfr ag-, bet-, botten-, enbets-, 
fisk-, floveds-, folk-, för(e)-, gren-, grån-, 
gödsel-, lång-steg-, mjölk-, plank-, par-, på-
körnings-, riv-, sand-, släke-, stock-, ström-
ming-, stör-, säd-, uppsnonings-, utsnonings-, 
ved-, värning- o. ör-lass. — lass-tal s. n. bf. 
lassta•lä [antal lass]. Rygän var betöidlit 
langar u gråvar i ar u aukar bra ätta lasstalä 
JK. -vis adv. lassväis [räknat efter lass]. "Mik 
kustar nå iss [den här] göislhopän da, sum du 
hart kåirt haim av?" — "De vait ja int, för ja 
skall bital lassväis" OL(ordl.). 

lassa v. se lässa. 
lasse s. lassä JK(U), pl. -ar [toddy]. Sin [se-
dan] to N. råm äi u så vattn, u så bar de ti 
drick tåddjår ällar lassar (tror ja (ä)n sägdä) 
JK. 

last s. last f., bf. -i. 1) [mängd av varor el. an-
nat som befinner sig på båt el. fordon för 
transport]. En tupp (toppsegel) uppa .. sto 
int batn me, för vör had för läit ti last ällar 
ing strämming JK. När vör da fick lasti 
[:några flickor] ör, för ha va ret döirbar, da 
drog vör batn upp pa backän OL. De kan u 
träff till, att n har last [när man vittjat gar-
nen], sått n far ta ihop me dräg [dra upp gar-
nen], så fort n kan JK. 2) [börda, besvär]. 
Daim sum livar u int alls har någ skyldu-
haitar äutn jär tvärtum andtä ti last u tyngä! 
JK. Jfr båt-last. — last-häck s. lasthäck m., 
pl. -ar 'skrov, "häck" på lastvagn, med ner- 
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fällbara sidor' HG. Da to vörr u sättäd russi 
för vangn'n, me n lasthäck pa, u kåird haim 
a lass ainä [ene] JK. -rum s. n. bf. lasträumä 
[på ångfartyg]. -vagn s. lastvan m., pl. -ar 
[större, grövre fjädervagn]. Han kummar um 
laudä [lördag] ti middästågä me än vanli last-
vangn me täu akstolar pa OL. De jär n fäir 
fån sjussar, sum kummar kåirnäs pa säin 
hygglit målnä fjädar- ällar lastvangnar [till 
slåttergillet] OL. Nå kummar n storknäppur 
bond . . me n stäurar braidar lastvangn u a par 
stäur grann russ JK. Vör har int någän läik-
vangn jär i Lau, män var u en bond jär aigar 
um än bra lastvangn me fjädrar undar, sått de 
gar an ti nytt' daim JK. [Se ill.] -vagnsikarme 
s. lastvauskarmä m. Mik doningar älla grajar, 
sum int kanhänd kan bärgäs äi än vanli last-
vangskarmä JK. 

lasta v.1 lastö, last' [klandra, tadla]. Biröimä 
u lastä MK(1878). Ja vill int last hännä MK. 

lasta v.2 lastö, last', ipf. -äd, sup. last', p. pf. 
lastn, n. (ör)last si, pl. lastnä JK [anbringa 
last]. Ja har vart me um n gang ti last läil' 
fiskbatn .., sått ä blai n hailar vrånghäck 
smäcknäs fullar me tåsk JK. Förmodliän 
hadd di last' för mikä JK. Han (ångan) var 
lastn me vaitä. Vör hadd närpa bäggi batar 
lastnä, när vörr rod iland JK. Särsk. förb. Så 
kåm där än bil, sum lastäd av JK. — Er har 
last ner framändn för mikä JK. Framstam-
män blai fö mik nerlastn JK. Batar var rakt 
nerlastnä JK. — När ja da gynt last ör all 
mäin lummår pa borä ällar all kakbullar u 
ringar u kringlår JK. När de var örlast si 
[urlastat] någlä täusn tunnår vaitä [från 
ångaren] 	JK. Jfr full-lasten o. över-lasta. 

lat a. latar, pl. latä JK, !we , superl. -öst. Latar 
ti arbetä JK. Latar häst JK(U). Dän dräng-
än dän vill ja int ha, för han jär latar sum 
träi [trä] OL. Um en sum jä latar haitar de, 
att n har mack [mask] i ryggän JK. Bråttum 
har ja hatt, u latar har ja vart ti skrivä JK. När 
ja kummar mik saint i säng um kväldar, så 
jär ja mair latar um mårgnar ti stäig upp JK. 
Ja vait aldri um ja jär trått älla lat, sägd Bobas-
mor MK. Di sum jär latä, di far lägg sin lat 
arm bäi sin sultnä tarm MK. Me lat' stäutar 
hinna n de intä (plog a tunnland för dagän) 
JK. Di [: ungdomen] jär för latä ti arbet me 
jårdi JK. Jfr små-lat. -het s. la•thait [lättja]. 
De jär int ann' än lathait MK. Att ja int har 
skriv .. förr, har dails vart bråskå u bekym-
mar u dails ofrämå [oföretagsamhet] u lat-
hait JK. -hund s. la•thund m., pl. -ar [lat 
människa]. De jär n sån där inpäiskän lat-
hund, så han gär varkän dain [det ena] ällar 
dannä OL. -hundslarbete s. lathundsarbet' 

n., [latmansgöra].. Va de biträffar me arbet 
me strandbräukä, så jär ä nå a lathundsarbet, 
mot va de var .. OL. -manslarbete s. la•t-
mansarbe•tä n.; säs um en, sum har a let u 
lindrut arbetä OL(ordl.). -mask s. la•tmack 
m. [lat människa]. Jär de någän latmack 
sum int äidäs ga bäi plogän u spadn 	så jär 
de börr [bara] ti ta tästmäntä ällar bäibäl un-
dar armän u gi si av :u gi si äut förä sepera- 
tist, metodist, babtist 	så livar han sum än 
grevä JK. -sida s. f. bf. la•tsäidu. Far jär int 
dän sum läggar si pa latsäidu äutn pusslar me 
någ vart, så gutt n kan JK. L. säir att ja läg-
gar mi int pa latsäidu um sundagar häldar JK. 
De jär int värt till var avmodnäs u sla si pa lat-
säidu JK. Att ja aldri har slat mi pa latsäidu 

JK. Skall ja hinn me u braid äut iss göisli 
till kväldn, da vankäs de int lägg latsäidu till 
da i [inte] OL. -so s. latso JK(U), [lat kvin-
na]. 

latin s. lattäin. Bjärgäs Lass, han kund anföir 
grundtäksti iblant, män ja visst int, um n 
kund lattäin MK. 

latinsk a. lattäinsk. Di skudd var olyckli för 
släik alnackår [almanackor]; de jär lattäinsk 
stöil, u de kan ja int läsä (citat) MK(1900). 

latter s. lattar [n.] [löje, spe. gäck]. Hald lat-
tar at någän [göra spe åt ngn, hålla ngn för 
narr] JK(U). Sit u gräin u hald lattar at Guss 
ård; de jär int ti hald lattar at, de i [inte] OL 
(ordl.). Så börr [bara] n led [skrattade] at ä u 
haldäd lattar at ä JK. 

lau-boe s. laubåuä m., bf. -än, pl. -ar, gen. 
(bf.) -ars. 1) [invånare i Lau sn]. Blant ann så 
kåm ti di tal um än lauboä, sum var föidar bäi 
Hallsrä JK. I de andrä vangnar [på tåget] .. 
träfft ja mang bekantä u flair lauboar av be-
väringar JK. De hadd vart n stor fördail, um 
lauboar u närkar hadd vart aigar' um all släk-
döiar i Hamman u Nöiu JK. Nå var de int 
sägt, att de var lauboars u närkars kräk u 
lamb alltihop, för n dail äutsoknar draiv u n 
hail hopän kräk jär äut JK. 2) Lau kyrka [som 
sjömärke för fiskare]. Ja lag för taug pa n 
sjau åt famnar pa Nabb (= lauboän pa Nab-
bu) JK. Ja hadd lauboän pa nabbträiä MK 
(1878). -bolbåt s. pl. laubåuba•tar [båt tillh. 
laubo]. Laubobatar älla nabb-batar [från 
Nabbu] kåm ti Kappällä JK. -bolmål laubo-
mål JK n., bf. laubåumå -lä [folkmålet i Lau 
sn]. Skriv' laubomål JK. Ja undrar, um L. 
har vart ihop me laubomålä nå ännu JK. -bo 

språk s. n. bf. laubåusprå•kä [= föreg.]. -bo 
vis s. lauboväis. Da kund ja väl änd pa laubo-
väis ha tack för de sum äi var [: i korgen] 
OL. -mål s. n. bf. laumålä JK. När Lekton 
gynt färsk i laumålä JK. 
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lauboska s. laubåuskå f., bf. -u [laumål]. Nå 
far di ler svänsk språkä i skolu, sum ja int 
fick .., ja far va nåigdar me att ja kan laubo-
skå JK. Ja har läik så stort nöj äi ti studder 
u skriv lauboskå för L:s räkning JK. Ti ta rai-
då pa dairäs språk [i Gothem] u jamföir de 
me laubosku JK. 

laus-byggare s. pl. lausbyggrar [iv. i Laus-
böiän, v. om Lau kyrka, gdarna Botels, An-
derse, Hemmor, Liffride, Husarve o. Bönde]. 
[Vid anordnande av "lekstuga"] da dailt 
vörr sokni i träi dailar, ällar var böi fö si läggd 
ihop. Vörr sum var uppsoknar läggd ihop, u 
så nådagardar u lausbyggrar JK. Lausbygg-
rar jär de tridä ploglagä JK. Lausbyggyar . 
di har fat baitsmark int just langt jär fran uss 
[gm skiftet] JK. 

lava s. f. bf. la•vu [lave]. De blandäs bättar 
(näml. sörpu) jär i lavu, u så fa de ligg i stup 
(JK) MK(1900). Jfr jordpär-lava. 

lave s. la-vä, lav' OL m., bf. -än JK [större 
hylla el. låda med låga kantbräder]. Så lägga 
n sörpu äi än lavä (sörplavän) JK. Sörplavä, 
a stor lådå ällar lavä . . OL. Da stråiar n mjöl 
där pa i lavän JK. Kålrotsfråiä sadäs äi än la-
vä av träi JK(U). Lägg in läit pärår [potatis] 
i någäns källarä, där sum di hadd någän lav ti 
yvas OL. Hyllår ällar lavar sum läinä läggäs 
pa, när de skall tårkäs i bastäuu JK. Jfr bruk-, 
bräd-, jordpär-, läsk-, pär-, sörp- o. ved-lave. 

lavendel s. lavvändl 	(Lavandula spica). 
Ja far någlä stilkar lavvändl a di JK. -knopp 
s. lavvändlknupp [m., koll.] = blåmmår el. 
knupp pa lavvändl. Vitt däu ha n krans lav-
vändlknupp av mi? JK. Lavvändlknupp luk-
tar strangt u gutt u kan gäräs lavvändlåljå av 
JK. -sibuske s. m. bf. lavvändlsbuskän. Dän 
gamblä äutlivd lavvändlsbuskän tyckt ja int 
um JK. -slplanta s. f. pl. la•vändlsplantår 
1 V, v 

	

	• -stjälk s. lavvändl-, la•vändIstilk 
m. Ja brod' [gnuggade] fingri pa n lav-

vändlstilk, u de kåm ti lukt så MK. 
lax s.1 laks m. (o. koll.), bf. -n [fisken]. 
Ja, u så talt n da um a lang ravväinå, va mang 
stor laks di had hatt pa de ganä u de ganä u 
. . JK. Ja släutar upp me fisk laks ättar issn 
dag .. u ja sälar laksgani JK. De kund träff 
till, att n fick laks iblant me äisnoti JK(U). 
-fiskare s. laksfiskarä m., pl. -fiskrar. L. K., 
de jär n bra kal, män va i täusn varför skall n 
var så sträidu mot laksfiskrar jär äutat? JK. 
-fiske s. laksfiskä. -fiskeri s. n. bf. laksfiska-
räiä. De bläir lort me hail affårn me laks-
fiskaräiä, när härrar u lort skall lägg säin na-
sar i blåit JK. -garn s. laksga'n n., pl. =, bf. 
-i. Laksgan jä de ingän sum har jä(r) bäi Nab-
bu ännu, män närkar u jäugänningar har, u 

ha(r) fat lagli väl laks sumli netar JK(1890). 
De va mang sum va pa rak [drivfiske] u ste 
me laksgani JK. -garnlaxel s. pl. laksga•n-
akslar [tråden mellan maskans knutar i lax-
garnet]. Fyst tyckar ja, att laksganakslar bör 
bestämmäs i tåld. tillstånd, u int när ä bläir 
vat JK. -jakt s. pl. laksjaktar [större laxfiske-
båt]. -nät s. laksnät. 

lax s-.2 m. bf. laksn JK(U), [den skarv, där brä-
den äro hoplaxade; även själva ursågningen 
o. motsv. parti]. Dain [den ena] laksn läggäs 
äi dann'n JK(U). Inn i laksn bräukäd n smöir 
me tjärå JK(U). Jfr laxning. . 

laxa v. laksä, laks', pr. -ar, p. pf. n. laks', pl. 
(iii)laksnä OL [hopfoga tvenne trästycken 
medelst laxstjärtliknande ursågningar, resp. 
tappar]. [I förb.] Laksä ihop = hagg' hak i 
ändar u så sätt ihop, såsum bygg a äutstäuå 
[ut-stuga] MK. Laks ihop JK(U). Än [man] 
läggar bäggi spärrträii upp pa de andrä u lak-
sar ihop dum i nåckän .. sin [sedan] laksa n 
handbalkän ner i bäggi spärrträii [om tak-
stolar] JK. Knäuthäus, laks ihop [knuttimrat 
hus, laxat ihop] MK. Fäir [4] lang träi .. di 
lag täu u täu ijamt si pa var säidå um stor-
akslän i kårs, där di var äilaksnä äi varandrä 
[i väderkvarn] OL. 

laxare s. pl. laksrar [iaxfiskare]. Angåändä 
dän här affårn me laksfiskrar, så har K. [fis-
keriinspektören] bjärt si dumt at .. u laksrar 
(sum di u haitar) daim har nå K. stäukä rakt i 
grund u grastain JK. 

laxning s. laksniog f., bf. laksningi JK(U), 
[hopfogning av trästycken med att laxa]. 
Laksningi haitar laksn el. skarvän, där sum 
träistyckar sättäs ihop JK(U). Laksning kal-
lädäs förr fö svalstjärt (något bredare på ena 
hållet) MK. [Se ill.] Jfr i-laxning. 

le v. le ., pr. 2 p. le•rt, ipf. le•dä, led', sup. 
lel [skratta]. Um än tänkar ättar, lains [hur] 
n har lägt a skiftä, u um någät klokt mänsk 
fick säi de, så kåm di till bad grat u le OL. U 
så skudd vör laik bryllaup, u da skudd han 
var ungmandräng u gärd släik tal, så vör had 
naug [nära nog] let ihel uss. Da kund vör le, 
så vör blai hail sjaukä JK. De var a rolit läs-
möitä; vör led så mikä MK(1880). Ja sag, att 
di led u had så rolit, u da glaid ja däit me u slo 
mi ner JK. H. var gladar u muntar u sägd, 
att de var hans fästmåiu, u ha [hon] led u var 
glad, ha u JK. Led n go gang gärd ja, när de 
sto i brevä: 	JK. När de frågäs i listu [frå- 
gelistan], um än nyttäd sand, när n bröinädä 
[brynte lien], så kan ja mästn int hald mi för 
le el. gräinä JK(U). Ja har int kunt hald mi för 
let, var gang ja har tänkt pa de JK. Lustuä 
styckar, sum än kund fa le ällar gräin at JK. 
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När ja fick läs iginum brevä .. så led ja haugt 
upp i vädrä JK. Di led bäggi täu, när di talt 
um ä, sått läivä [magen] flackäd för dum JK. 
Ja trod, att vör skudd ha let uss sjauk, sum 
vör led, när gubbän gynt tal um JK. Fålki 
kåm ti le ällar gräin, sått n matt hald upp me 
prat iblant u lätt fålki le äut JK. Ha [hon] led 
at, att källingar skudd bland si äi de JK. De ha 
ja let at mang gangar JK. Jfr små-le. 

led s.1 li.d 1. m., bf. -n, pl. -ar. 1) [ledfog på 
människo- el. djurkropp]. Ha [hon] gynt blai 
sjauk .. mej än sån odrägli värk i kruppän u 
lidar JK. Tanar [senorna], di sitar i lidar JK. 
Nai, arbet så läng sinår haldar lidar u krup-
pän ihop JK. Mjauk i lidar MK. Stäivar i lidar 
(OL)MK. Ja har så ont ä än lid; ja har fat 
dain armän ör lid (=ör lag) JK. 2) [skelettdel 
mellan två ledfogar; fingerled]. De gynnar 
värk.. i vänsträ langstangi i millästä lidn JK. 
Vänsträ tummäns uppästä lid hadd gat tvärs 
iginum skinnä, så att bainbitn sat ner i hand-
loän JK. Än lid äi a fingar. Dän lidn han vär-
käd äut iginum de ja had hannsleti i fingrä 
OL. 3) [kroppsdel], "lem". Han darräd u 
skälväd i var lid JK. Dän lidn sum har vart 
stäivar förr, jär mjaukar nå [: penis] MK 
(1878). 4) [ansvällt ställe på växtstam], led på 
ett strå. Det finns flair n en lid pa ryg- ällar 
vaitäs-stand u. Ja u kånnä u havan har u• lidar 
pa si JK. Än mack . . sum jetar rygstandi av i 
uppäst lidn JK. Än skudd ta så mang lidar av 
halmstrad, sum n hadd vårtar, u lägg undar n 
grastain OL. II. n., bf. lidä, pl. lid. 1)' släkt-
led' , [generation]. Pa dann [den andra] 
partn [i gården] .. minns ja dän gamblä hus-
bondn i trid lid tibakas JK. Kauprä gubbän. 
A. bläi räikar kal.. så att de strävd [räckte] 
i hans täid u sun'ns täid, män sen i trid lidä da 
to de släut JK. Nuck bläir n umtaldar . så att 
han kummar ti liv lissum i minn i mang lid JK. 
Att Är matt fa säi ban u banban in ti fjärd u 
fåmt lid JK. Där kund de batkamratskapä ha 
hald bäi i flair lid ätta si OL. 2) 'rad' [av per-
soner i sluten ordning]. När di jär pa äkser-
ning, så star di uppställd pa ätt lid, i am n linjå 
OL(ordl.). När ja äkseräd, så masseräd vör 
iblant i träi, fåir lid JK. Jfr avskärnings-, 
axel-, finger-, gång-, hand-, kar- o. kot-led 
samt grov-ledad. — led-ax s. li•daks n., pl.= , 
[förtorkade, vita sädesax]. De finns lidaks, 
ällar de sed- ällar rygaksi, sum jär väitä, u 
sum än mack har jet av i lidn JK. -block s. pl. 
lidblåckar (skom.) [ledade block?], ti blåck 
upp skafti mei MK(1877). -gräs s. li•dgra•s n., 
bf. -ä. 1) Me valt blåmmår (Polygonum lapa-
thifolium). 2) Me raud blåmmår (Polygonum 
persicaria). 3) (Equisetum palustre). 4) (Lo- 

lium perenne). Lidgras jär likt skädå, män läit 
kårtarä, sum russi tyckar um u jär så galnä 
ättar, att i tuggar rakt ner i naus [i gräsbot-
ten] MK. Lidgras, de jär n sårts gras sum di 
kallar så jär äutä, män sum ja int väidarä kan 
biskrivä, lains de säir äut OL. -gång s. lid-
gang [på kroppen] JK(U, frgl.). -hate s. UV-
ha•tä m. [ledklåda]. Annas jär de a slags 
fingasjaukå, sum haitar lidhatä, u sum int jä 
så gal sum handslet, sä di JK. -hornlmärke s. 
lidhånnmärkä(,,,h 	'ställbar vinkel-[ha- 
ke]. -knapp s. lidknapp JK(U) m., [i led på 
kroppen]. -knut s. lidknäut JK(U) m., bf. -n 
["led" på halmstrå]. -knyckla s. lidknyklå 
JK(U) f., pl. li•dknyklår [ledknota]. -lös a. 
lidlaus JK(U, frgl.), [lös i lederna]. -mask s. 
li•dmack [insekt el, larv, som angriper sädes-
stråna]. Lidmakk, makk i rygstandi i lidn, 
sum jetar av standä, sått aksi bläir väitä, 
mäns ännu rygän star gröinar JK. Än mack 

sum jetar rygstandi av i uppäst lidn JK. 
-mjuk a. lidmjauk JK(U, frgl.), [mjuk i leder-
na]. -vatten s. li•dvattn n. 1) [ledvätska] 'i le-
derna på kräk, vätska, när man slaktar kräk' 
(OL)MK. 2) när fålk el. kräk far vattn i lidar 
JK(U, frgl.). De jär sumli, sum far lidvattn i 
lidknyklår JK. -värk s. li•dvärk m. [värk i le-
derna]. 

led s.2 laid f., bf. -i 	[väg, kosa]. De var a 
fasli laid = långt borta MK(1876). Ha [hon] 
har kumm för langt fran laidi MK. Um di nå 
hadd vart öir laidi (stråkvägen) MK. Jfr vrak-
led. -saga v. laidsa•gä, -sa• g' , ipf. -äd [leda, 
åtfölja]. Vör skudd laidsag päikår galä [vil-
se] där i hagar JK. Ja skudd laidsag än [ho-
nom] till Lau skolå JK. Far matt laidsag igi-
num än i portn, att n kåm lycklit i gard JK. 
Di laidsagäd in han MK. 

led s.3 hid n., bf. -ä, pl. =, bf. -i [stängsel för 
öppning på gärdesgård, vilket vanl, består av 
löstagbara stänger (balkar), inpassade i mot-
stående stolpar (lidstuckar), samt på ena si-
dan låsta med ett på knapar upphängt bräde 
(falå)]. De skall var sjau balkar i lidä, um de 
skall var haugt nuck JK(U). Täpp ner lidä: ta 
ner balkar ör huli bäi falu, män lätt dum sit 
kvar äi huli pa dann lisstuckän. Täpp upp li-
dä: ta bårt balkar hallt u haldä u ställ dum 
ijamt lidä; även: lägg upp balkar när di jär 
nertäpptä (så!. i detta fall samma resultat som 
"täpp till lidä"). Täpp till lidä: sätt in balkar 
fullständut. Luck lidä upp: ta bort alla bal-
karna o. ställa dem vid sidan (JK) MK. De var 
int värt ti låim [lämna] någät lid el. någu grind 
ypi, för da var de snart fullt inn i aigu av kräk 
u lamb. Gamblä källingar u ban matt ligg u 
akt i lidä, sum de hait, när n skudd kåir tält 
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[ofta] där iginum JK. U så gick vör da u klaiv 
där i akan u träfft dun' n där mot Kauprä 
lairu, män visst' int, va lidä var hän at JK. 
Snåidräivår .. di jär så hard, så att daim far 
di kåir yvar i täunhuli u lidi, där sum bäivä-
gän gar fram JK. När n kräupäd iginum någät 
hul ällar undar någän balk' äi ätt lid . . da 
skudd n spytt' tibakas iginum hulä JK. Jfr 
hag-, räck-, åker- o. ängs-led. -sibalke s. 
lissbalkä, -balk' m., bf. -än, pl. -ar [de stäng-
er varmed "ledet" stänges]. En lissbalk jär 
bårtå. Dain [den ena] lissbalkän jär av. — Va 
har all' lissbalkar tat vägän? — Jär liggar en 
lissbalkä JK(ordl.). När n sat u gungäd pa a 
bred [bräde] yvar n lissbalkä MK. -fala s. 
f. bf. lissfa•lu [den med två avlånga hål för-
sedda bräda, som hänger på två knapar o. 
fasthåller "lissbalkar"]. -stock s. lisstuck m., 
pl. -ar [stolpar, den ena med urtagningar i yt-
terkanten för "leds-balkarna" och två knapar 
varpå "falan" hänges, den andra med urtag-
ningar mitt i stolpen, vari ena änden av "leds-
balkarna" instickes]. Snåidräivår liggar jamt 
me lisstuckar sumlistans, där n skall kåirä 
JK. [Se ill.] 

leda s. laidå f. [olust, vanl. i uttr.] ta laidå pa 
[ngt], [bli led på ngt]. Ja tar laidå pa de arbe-
tä; ja har fat laidå till matn OL. Tat laidå pa 
skrivä har ja ännu intä, äutn att L. tar laidå pa 
mi JK. Strämming, sum än aldri tar laidå pa 
JK(U). Da to ja laidå pa ti ligg längar JK. 
Någlä styckän . . hadd spelt kårt u tat laidå pa 
de JK(U). Jfr foder-, mat- o. rätt-leda. 

leda v. laidä, laid', pr. -ar, ipf. laidädä JK, 
laidäd, sup. laidä, pass. -äs, ipf. -äs, p. pf. 
laidn, p. pr. laidnäs JK; imper. laid. 1) [föra, 
leda vid handen, tygeln e. d.] a) [om djur]. 
Stäutar jär galnä [besvärliga] ti laidä JK. 
Laid kräki halm JK. Da laida n [leder man] 
dän ungä (hästn) MK. Ja laidäd män i ner äi a 
hul, sått a [hon] fick sta där JK. Ja kård', u 
far laidäd russi ättar JK. De kåm någän laid-
näs i gard me n häst u slidä JK. Laid bårt 
hästn! b) [om människor]. Han hadd säup si 
så fullar, att ja matt laid n hail vägän OL. Ja 
tror, ha gick visst pa baini själv läik väl, när 
a par styckän laidäd na [en skadad kvinna] 
JK. När L. u A. laidäd in mi ör lädu [om JK 
som var sjuk] JK. [Refl.] Han matt kläiv upp 
pa bredä, sum di sat pa u matt ga där pa u så 
laid si mot väggi . så äntliän kåm än fran bo-
rä OL. Um ha [hon, flickan] lättäd någän an-
nar laid si [gå arm i arm], än dän ha tyckt um 
JK(U). [Dep.] laidäs (at) [gå arm i arm]. Far 
u mor di sffir äut, sum di gick u laidäs MK. 
Kum skall vör laidäs! JK. Di var så sams, så 
di gick u laidäs at OL. När drängar u päikår 

gav si av par um par, da var hallstöivingar 
[de halvvuxna] frammä u sag ättar, va de var 
för n dräng u päikå, sum laidäs at u gick i fyl-
gä JK(U). c) [om saker, t. ex. båt]. Han .. 
batäd int bäi [orkade inte] ti ro ti Nabbu äutn 
matt stäig ör batn u laid n langsat landä ti 
Nabbu JK. När ä ret jär någät gammält gan, 
sum jär mik sundar i läinä mot hallbandi, lai-
da n äutä [leder man ute el. ut det]. De gar 
till så, att en sättar hallar [sänkstenarna] el. 
hallbandi i framändn u en flaar el. tjan'n [tel-
nen] i bakändn u me batn tvärs i sjöän el. 
tvärs i vädrä JK. 2) [dirigera, anföra]. Än 
sång.. sum Hallbjäns Alfred laidädä JK. Jfr 
väg-leda. — led-spång s. laidspayg f., bf. -i, pl. 
-späygar, bf. -spängnar JK. 1) [ledstång, 
räcke (på t. ex. en bro)]. Ja fick tak äi laid-
spangi MK. De var börr [bara] nätt u jamt, 
att ä [: ett flyttbart skjul] gick imillum laid-
spängnar bäi Löismöi(r)sbroi JK. 2) [= led-
stång, i tröskverk]. -stång s. laidstayg f., bf. 
-i [i vandringströsk: stång från storhjulsaxeln 
till tisteländan för att styra dragarna runt]. 
Äut pa ändn pa täisli där hadd di a klain 
stang, sum di kalläd för laidstangi (sumbli 
sägd laidspangi), ha sat fastgärd me a par 
mällår in äi storakslän, u därifran gick a äut ti 
täisländn, u så var ä bur si a hul i täisländn, 
.. i de hulä sättäd di a gråv pinnå äi tvärsigi-
num täisländn framför ringän, så att han int 
fick rapp [hoppa] av täisländn; händäd de, da 
gick int kräki så fali mang stig, ick di hadd 
täisli i tråskpilrä ällar äi a vägg, ällar o så 
straik di äutat gardn OL. [Se ill. till vand-
ringströsk]. 

ledare s. laidarä m., pl. laidrar. 1) [i vävstol]. 
Än laidarä äi än väv, än träiribb, sum gar 
fram till trampbandi för ti hald dum i rikt. 2) 
[i kälke]. I bakkälkän sitar laidrar, sum lang-
vitn sitar imillum, me båltn iginum JK. 3) 
[lantmät.] Ner n lansmätarä har stainsätt a 
linjå, da kalläs de stainar, sum star i linju imil-
lum ändstainar u• för laidrar OL. — ledar-tåg 
s. laidartug [i tröskvandring]. Där sum int 
var täisl där var int någu laidstang häldar, 
män i ställ för laidstang så hadd di laidartug, 
de var n säkar tugstump, sum var fastsättar 
inn fran storakslän u äut um a stäivå [stötta] 
u så därifran u äut i ukä [oxoket] OL. 

lede s. laidä, laid' n., bf.=, pl. laidar, bf. laidi 
1) 'träd i skogen, som äro märkta för att 

utvisa rågångarna'. Vör har nå spaik upp hall 
iss laidä = hela linien el. rågången JK. Dän 
talln jär träi spaikar äi, de jär n märktall ällar 
a laidä JK. Di spaikar upp [bläckar] laidi älla 
märktallar millum aigår i skogar; de jär lai-
dar, sum jär uppspaiknä MK. Saint kåm vör 
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upp pa haidi, u någ linjår ällar märkar ällar 
laidar had vör oklarä, sum vör skudd laup 
upp .. u de var., de värstä, för när n skudd 
kvist upp träii för ti säi laidi ällar spaikningar 
ällar bläckningar .., så blai än hail i snåi JK. 
2) [ledriktning till sjöss efter vissa märken på 
land]. Um än ror el. siglar äut me Lauboän 
[Lau kyrka] pa Nabbu, så kan n kall de för 
laidä JK(U). Mats Olsns råini [rönnen] pa de 
sma tallar i Smiss hagän, ner n kastar, så har 
n de till laidä (vid snaror) OL. Velingar 
[bergänder] var int mik täit [ofta] i kast-
ningar [där man kastade snaror] i Lausväiki, 
så sum i Håplaidä, Gamblägänningslaidä u 
bäi Nårhällar u i Prästvik u 	gu vait all lai- 
dar u kastningar, där de äiktäs me snarår JK. 
När di [: snarorna] jär bra kastnä, så di liggar 
bra i laidä, så behövar n int väck' [hugga va-
kar] så mikä MK. Så drog ja snöirä upp fyst 
u taugstain'n sinä [sedan], u så sjäglä till 
igän, u så sigläd ja äut i sam' laidä JK. Laidä 
u tvärmärkä (endast vid snardragning och när 
man "sättar bi land") MK [o. när man kastar 
anglor]. Skall n nå kast i Gamblägänninglai-
dä, da bräukt di ha Gamblägans körkå yvar 
Skarphålmän ti laidä u ti tvärmärk de hadd di 
Lauboän (Lau körkå) upp mot Häusrälundä 
OL. Ti laidä har n fö de mästä a körkå, såsum 
Ölskän (sägd de gamblä) el. Alskboän (Al-
skogs kyrka), Gardboän, Lauboän, Närkän 
el. Närkboän, pa Nabbu el. pa  n skoglundä 
el. u så pa a glap i skogän, t. ex. Alskboän pa 
Nabbu ti laidä u Närkän pa Djaupdöi ti tvär-
märkä el. u så tvärt um JK. Dän, sum sitar u 
ror, säir ättar u haldar prässäis i laidä JK. Vör 
sigläd äut för sunn'n i laidä (me lauboän pa 
Nabbu) ti däss vör fick tvärmärk in me Jau-
gan i Storhålmssvikti, u där sto dän innäst 
anglävadn JK. Laidä u städmärkä [se d.o.] 
MK [Se ill.] Jfr ut-lede. 

ledens (ledes) adv. lains, lais, 'huruledes, hur', 
[adv. till sättet; sannolikt ur va lains genom 
reduktion]. 1) [i direkt frågesats]. Lais ska 
däu kunn ta di fram? JK. Lains jär de me 
strandi nå da? Far Ar någ fisk? OL. "Lains 
har di fat jård där?" frågd ja min faffar u far 
um JK(U). 2) [i indirekt frågesats]. Da frågd 
ja n, lains n kund årk ga u sia all dagar pa slet-
kalgildar JK(U). Män frågu jär just dän, lains 
ällar va till ja vill använd mitt förstand OL. — 
Va angar de mi, lains mäin förfädar livdä JK. 
Prostn han jär äi a jäklä bekymmar, lais n 
skall fa töin [gärdsla] in all jård u baitäsmark 
JK. Ja kan int begräipä, lains L. har kunt hinn 
me allt, sum än har samblä JK. Att L. förstar, 
lains de gar till JK. Ja far säi, lains de kan bläi 
OL. Sen skudd di ti säi ättar, lains de var me 

drick-käri OL. Da sägd n fyst, lains prästmor 
had sägt u lains drängän had sägt JK. Nå 
skall ja tal um, lains de har gat av [avlöpt] för 
uss me gröidn u vällaikän JK. Um vör nå tän-
kar ättar, lains de gamblä sagbladi var, så.. 
OL. Ja vait int, lains de hängäd ihop JK. Han 
visst int, lais n skudd fa kledi a [av] si JK. — 
Lains pinnsväin kan ta råttår, u di jär så 
plumprä MK(1878). Lains n [: lien] da bäitar, 
de kan letarä tänkäs än biskriväs OL. Lains 
de gick till, visst ingän JK. Lais n [: torsken] 
kan fa ner simpår .., de kan ja int bigräipä 
JK(U). 3) [i allmän relativsats]. Lains ja vän-
dar mi, så har ja rövi bak JK. Han.. visst int 
lains n självar vidd ha kåddar liggnäs undar 
hudä, äutn lains mor lägd dum, så var de int 
bra JK. Lains n had såil', så had n kumm mot 
läikä [liket] OL. Bjär [bära] uss at, lains 
täusn vör vill JK. Var' lains de vill; Er far 
söik ihop me någän, sum förstar si pa ti bot 
sånt OL. Män lains de jär, så matt fålki 
hald Trättndagän mair haili än anndagar JK. 
Sigdspån'n, lains han var skapän, de gärd u 
mik ti sakän OL. Jfr annor- o. vad-ledens 
samt lika-ledes. 

ledig a. lidur, lidu, f. lidu, n. -ut, best. o. pl. 
-uä. 1) [rörlig, fri, lätt]. [Man hade] läit' 
[litet] kledar pa si, sått n var lidur till arbetä 
[vid slåtter] JK(U). Ban u ungt fälk, sum jär 
mjauk u liduä JK. Kräki gar mair laus u liduä, 
när n plöigar mäddum [: kortdräktiga plo-
gar] JK(U). Ja har hatt värk i kruppän iblant 
.., så att de har ret aldri gat någ lidut ti arbet 
fö mi sum vanlit JK. Nå har vör fat bättar plo-
gar .. sått nå gar de lidut me ätt par JK. De 
gick så lidut för n sum sit u läs ör a bok [att 
berätta] JK. Mang av uss har förmågå ti 
läss lagum lass, sått n far de ti ga lidut JK. Jär 
i Närs pasturat kund di lidut liv' pa hämmä- 
nä; de var tillräcklit [för prästerna] JK. 2) 
[fri från arbete]. L. jär väl lidur ifran skolu 
nå tänkar ja JK. I kvälls had ja täidningar ti 
läsä, sått de blai int någ skrivning av, män i 
kväld jär ja lidur igän JK. Mor ha kardar u 
spinnar .. när a har någu stund lidu fran krä-
ki JK. Nå äntliän .. fick ja n kväld lidu ti 
skriv någlä ård JK. Bäi fyst' liduä tillfällä JK. 
Ja har int hatt sundagar liduä än gang JK. Pa 
liduä stundar JK. Um ja har hatt lidut ifran 
äutarbetä [arbete ute] JK. Ja gynnar fa läit 
lidut um sundagar mair nå ättar handi JK. 3) 
[obesatt, °upptagen]. En sitplass lidur [i tåg-
kupé] JK. Jfr tjänst-ledig. 

ledning s. se rem-, rör- o. telefon-ledning. 
ledsam a. laisammar, n. -samt, best. -samm', 
pl. -sammä, 	superl. (dän) laisam- 
mästä JK [tråkig]. De var ingän laisammar 
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bigravälsä MK. Ja, män riktut tråkut u lai-
samt va de ti håir .. att L. jä sjauk JK. De 
bläir int mang go gärningar gärd jär i värdn, 
laisamt nuck JK. Gubbar u källingar, sum 
blai kvar pa själv läsmöitskalasä, di hadd häl-
dar int så laisamt, skall n tro OL. De gick int 
tyst u laisamt till bi borä OL. Vör jär i pän- 
ningbrist 	sum jär n föld av dän stäur lai- 
samm' hagäldagän JK. Säist hälsningar, sum 
vör fick ifran Ar .. var laisamm' hälsningar 
JK. De var dän tråkustä u laisammästä täid, 
ja har upplivä JK. -het s. laisamhait f., bf. -i, 
pl. -ar [tråkighet]. Sårg u laisamhait jär de, 
ner n kummar in, u de jär de när n gar äut [i 
sorgehuset] OL. U ännu am n laisamhait till 
har de vart jär bäi uss JK. De värst bekymrä 
u laisamhaiti för uss nå jär, att vör har fat all 
russ sjaukä JK. Jårdgummu u Dåktån .. kund 
int fräls läivä el. läivi, för ha väntäd si [vän-
tade barn], u de gärd ännu laisamhaiti störrä 
JK. Nå sitar u liggar ha där värkbruti u elän-
di ginum värk u arbetä u bikymmar u laisam-
haitar JK. Ungdomän .. fick laik badä ring-
dansar u runt änklaikän u ..; bi sån tillf-Mar 
blasar all laisamhaitar bårt OL. De var int någ 
laisamhaitar, så läng di dansäd u rustädä OL. 
De var int någ laisamhaitar, när de var kard-
ningkvinnfålk JK. 

ledsen a. laisn, f. laisi, pl. laisnä. 1) [uttråkad, 
trött (på ngn el. ngt)]. Ja had a par bröidar, u 
di var så förgräulit traugä, u daim blai n 
(prostn) laisn pa daim MK(1877). 2) [sorgsen, 
bedrövad, betryckt]. Lains jär de me di da? 
Du säirt så laisn äut i dag OL. De var int någ 
ti va laisn yvar JK. Ja blai bad laisn u löigsn 
[skrattlysten] JK. Var int laisi för de, mor, 
sägd sårkän [i saga] JK. Da säir a [hon] laisi 
äut u gynnar sjaudä, att de jär omöiglit ti fa de 
ti räck till [under kristiden] JK. När hans ne-
mästä [närmaste] gratädä u var laisnä . . JK 
(U). Ja, ti ga me håvu jär vaskän ja ällar H. 
laisnä förä, män de jär a olycklit ränn u täid-
häi [tidsspillan] JK. Skad' börr [bara] att ä 
int finns bränntårv i Lausmöir; da skudd vör 
int ha vart laisnä för vid JK. Vör var int laisnä 
för n (= rädda) MK. Dän där K. var ingän 
laisn en u int ovanar pa sjoän .. för han had 
rust' pa sjoän ifran de än had fat byksår pa si 
JK. Jfr genom-, ut- o. över-ledsen. 

ledsna v. laisnä, ipf. -äd, pass. -ds [bli led på 
(ngt)]. Laisnä el. laisnäs; 1. pa el. 1. bäi MK 
(1878). De jär de sörpu, sum än ska ga u bass-
läs [pyssla] me; än kan ret laisnä pa de MK 
(1877). Da laisnäd di MK. 

lega s. se läga s. 
leja v. laigä, laig', pr. -ar, ipf. laigäd, laigd', 
sup. laigä, laig', pass. ipf. laigdäs, p. pf. 

laigdar, p. pr. laignäs. 1) [anställa någon att 
(vanl. tillfälligt) utföra (ngt visst) arbete]. Ar-
betskalar .. di skudd.. sta ti(11) rais, ner nå-
gän vidd' laig dum någän dag OL. Vör had 
beho ti laigä, män de har ja int rad till JK. U 
int jä de fålk ti fa laigä JK. Ja.. matt ligg a 
par dagar, sått ja matt laig till hugg jaulvid 
JK. I dag har ja int laig någän, äutn kvinnfål-
ki har jälpt mi JK. I går så had vör laig än kal 
me uss i skogän ti jälp uss sno ravid [rå-ved] 
ihop JK. Täu styckän kalar har ja laig i möiri 
ti grav däikar JK. Rondal laigäd någlä kalar 
mässi u straik ti Digarråir n dag [för skatt-
grävning] JK. I torstäs da had ja laig Glans 
mä mi ti grav däikar JK. Ja [jag] u n arbets-
kal, sum vörr ha(r) laigä, sum jä(r) så där hän-
du, har rust u gärt någ bredar i årning JK. 
Ain kronå .. de far en arbetskal arbet för i 
hail täu dagar iblant u gladar till, att n kan 
bläi laigdar u förtjän de JK. Di hadd laig än 
hopän källingar ti gailä [rensa fisk] OL. Än 
dail laigar någu källing, sum bor naug [nära] 
körku, ti ans' u hald gravi i stånd JK(U). U så 
laigdäs de da n kal, sum bod någ lund i när-
haiti där i Adrä, ti säi ättar stäutar u täunar 
JK. Såidsgubbän [tjärbrännaren] var laigdar 
av dän, sum var aigarä av såidsvidn [tjärve-
den] JK(U). Ja var laigdar ti bind' [binda 
nät] n dag MK. — P. pr. laignäs = legfolk; [i 
mots. t. aignäs, egen; tillhörande familjen, 
husfolket]. Ja jär int aignäs jär ja i [inte], 
äutn ja jär laignäs JK. Söisläkaln [hjälpkarl 
vid bröllop] (sum ä bräukar var n apartur 
laignäs) skall svar fö ti skaff vid in i kökä JK 
(U). 2) [hyra ett åkdon]. Di laigar n bil ti kåir 
si än häit u än däit OL. 3) Laig bårt [lämna 
bort ett arbete att utföras]. Laig bårt arbetä 
(ti grav däik e. d.) MK. — lej-folk s. laigfålk 
n., pl. bf. -i [lejd arbetskraft]. 01' u Lenä 
stöiräd me gassbräukä, sum di int just årkäd 
någ självä, äutn de skudd för de mäst ga igi-
num laigfålk u tjänrar JK. -karl S. pl. laig-
kalar [lejda arbetskarlar]. Vör har bitalt n 
hail hopän pänningar äut ti laigkalar, sum 
har jälpt uss [med nyodling] JK. -ko s. laig-
ko el. hältko [se hälft-ko], -kräk s. laigkräk. 
Föd laigkräk el. hältkräk. -kärling s. laigkäl-
ling f. [kvinna, lejd till visst arbete]. Häus-
mor själv .. ällar u så a gammälaktu inhöisäs 
källing, sum svarar för kardningi JK. 

lejning s. laigniyg f., bf. -i. Vör har hatt så mik 
laigning i summar, u de kustar oskaplit, så-
sum nå täidar jär skapnä OL. 

lejon s. laiån n., bf. -ä, pl. laiån. 
lek s. laik m., bf. -än, pl. -ar. 1) [nöjes- el. täv-
lingsbetonad sysselsättning]. Iblant så ställd 
di till någän laik, sum vör, sum var gamblä, 
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matt var me, såsum lan äld u annä JK. Päi-
kår u kvinnfålki .. di slo si ihop u laikäd någ 
laikar, sumt föräutn u sumt me sang OL. De 
var n laik, sum vörriaikäd, när vörr var ban, 
sum haft: Fria vill simonesälla JK. De gamblä 
laikt laikar, int ann' ja kan minnäs, äutn sång 
fö de mästä — dvs, de giftä 	såsum runt 
änklaikän, avlang änklaikän, viklä hyns, säist 
parä äut m. m. . Päikår u sårkar u dän vaks-
nä ungdomän laikäd för de mästä sånglaikar 
JK(U). Vör laikäd mik mang laikar päikår 
u sårkar i fylgä, såsum ränn langbod, täl stu-
lå, täl vargän, laik kluckarfålk etc. JK. Aind' 
laikar, sum förekåm pa jaulaftnän u jauldagän 
var sitnäs laikar, såsum: dräg handsko, gåim 
ringän, sit pa undastol u laik me jaulnytnar 
JK(U). Päikår vidd så gänn, att drängar 
skudd kumm u var me .. i dairäs ringlaikar u 
än dail avlang laikar me OL. Da risslveräd 
vägrar, va di skudd ta för n laik, el. spel hait ä 
fö de mästä JK(U). — [I talesätt o. jämförel-
ser.] De var int någ allvar me de spelä 
äutn de gick såsum pa laik JK(U). De gick 
sum än laik ti ro [: båten] JK(U). Dän sum 
gir si i laikän, far laikän tulä MK. 2) [i för-
bleknad bet.] Adräboar had skiftä .. nå, da 
kåm vör all lauboar i laikän me, sum har a 
skogsstyck i Adrä JK. Jfr abborr-, aklej-, got-
lands-, lyft-, nummer-, ring-, virvel- o. änk-
lek. 

-lek suffix, se bätter-, djup-, fort-, frest-, grov-, 
lätt-, mjuk-, rev-, smal-, stor-, tjock-, vid- o. 
väder-lek. 

leka s. laikå f., bf. -u, pl. -år. 1) [leksak], pl. 
= "gullar" [se d. o.]. De var a fäin laikå u 
vackar laikå JK(U). De fyst laikår när pa, 
sum än had si föra.. de var ti siglä me sma 
barkfartöig i vattnvätar u däiki JK. 2) [lek]. 
Bäi S. där laikäd i så mik laikår; där had i så 
mik laikår, sum di laikädä MK. De va sån ' 
kånstuä laikår i kvälls MK. Jfr barn- o. gull-
leka. 

leka v. laikä, laik', pr. -ar, ipf. -ädä JK, -äd, 
laiktä JK(U), sup. laikt, laikä, laik', pass. 
ipf. -täs, p. pf. laiktar JK(U). 1) [sysselsätta 
sig med lek]. Pa ättamiddagän kåm K. J. u H. 
me bäggi bani laupnäs jär upp till uss, för . . 
bani vidd upp till Anna u laikä. Ja, di kåm int 
ti ga jär ifran um kväldn, när bani had laikt si 
nåigdä JK. Vör fylgäd E. haim; 'ha had vart 
upp bäi uss u laikä JK. Nä vör da var flair sår-
kar i fylgä, så ränd vör u laikäd där i vattn-
rännu . . me fartöig u batar u kvännar u annä 
JK. Um än laikar me äldn, så kumma n ti piss 
i säng JK. Ja kan nämnä . . att bani pa dän 
täidn, ja dän yvriä ungdomän me, int fick lug 
u ga äut u laik pa sundagar u hälgdagar, förrn 

lekströmming 

gusstjänsti var släut i körku u körkfålki had 
kumm haim u fat körkmiddag JK(U). Sin [se-
dan] pratäd ja u laikäd me sårkän än täim' äl-
lar någä JK. — Lambi .. ränd u laikäd pa 
gardn JK. — Ja de jär ii hail hop släik laikar, 
sum vör laikäd, när vör var ban JK. En dail 
laikar . . sum laiktäs äutä JK. Yngve .. rän-
nar me a läiti kärrå ätta si.. u laikar häst JK. 
Så bräuka n [man] laik "mitt sväin gar ti 
skogs" [en nötlek] JK. Vör ha nå laik baskän 
JK. 2) [röra sig i hastiga rörelser, dallra, 
fladdra]. Baini bön [bara] laikar unda n [om 
ngn springer fort] JK(U). Pa fair minnutar 
kund ja bind upp en knäut slingå, män da 
skudd handi u fingri laikä JK. Gaddn laikar i 
årmän JK(U). 3) [om fiskar o. fåglar, para 
sig]. Fiskän (strämmingän) ner han samblar 
si pa grunnar för ti laikä ällar paräs. Da hal-
dar di si så tet ihop, sum di kan kummä OL. 
Strämmingän laikar nå, för han jär fullar u 
vällnäs [svällande], sått räun'n u mjölkän 
rinnar ör n JK(U). Där sum strämmingän had 
laikä, bräukt tåskän hald till sinä [sedan] 
JK. (Ja) fick ret lagli väl tåsk där, sum had 
räun u mjölkar äi si, så att ja tror, att antingän 
laikäd strämmingän där ällar hadd laik' där 
JK. Strämmingän jär fullar, sått han kummar 
snart ti laikä u ga pa stack JK. Uppgangsäidi 
. . gar upp u laikar i aar pa ladingar .. Ner-
gangsäidi jär, när ha har laik av u gar ner äl-
lar äut i sjoän igän JK. När äidi har vart upp 
i möiri u gar nir igän, da sär di: nå har n vart 
upp i möiri u laik räun'n ör si MK. Räunstin-
nä flundrår — skinn u bain, när di har laik ör 
si MK. Nå har n laikt älla laik räun'n ör si 
(um fisk u fålk) MK. — "Edan" [ejdern] 
laikar nå el. paräs JK(U). Jfr hård-leken. — 
lek-fisk s. laikfisk m. (o. koll.), [fisk som le-
ker]. Vällfisk älla laikfisk, di smittar gani, 
sått di bläir full me räun [rom] MK. -full a. 
laikfullar, pl. -fullä [som gärna vill leka]. 
Sårkän jär laikfullar. Kattungar bräukar u var 
mik laikfullä JK(U). -lage (-tagare) s. laikla-
gä, -lag(a)rä, -la•grä m., pl. -la•gar, -lagrar 
(vanl.), 'lekkamrat, jämnårig'; jamläikä ban 
sum har vart äi ätt grannlag. Min gamblä laik-
lagrä u skolkamrat u läskamrat, Kauprä-
Hansn JK. De jär min laiklagä. Vör jär laik-
lagrar bäggi täu JK(U).All paketar fran K. J. 
o. M. till all dairäs laiklagrar ifran i sumräs 
JK. -sak s. laiksak m., pl. -ar. Än laiksak kan 
n sägä um a klaint maigrut [uselt] raidskap, 
sum gar sundar u int haldar i arbetä JK(U). 
-strömming s. laiksträmmiug m. [strömming 
som leker]. I lausprungän [lövsprickningen] 
da bräukar de alltut var gutt um laiksträm-
ming OL. De tos mik mair laiksträmming da 
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framför nå JK. Ättar uss straks kåm K. J. me 
trätti valar laiksträmming pa a par gan JK. 

-strömminglfiskeri s. Att ä jär ojamt me de 
laiksträmmingfiskaräiä, de händar sum täi-
däst [oftast] OL. -strömminglhärt s. laik-
strämminghärt m. (mindar skock). Da bräukt 
ä fö de mästä bläi någän laiksträmminghärt 
pa rivä OL. -strömming(s)Istack s. laiksträm-
mingstack m. [stort stim av lekströmming]. 
De kan träff till iblant, när n sättar, u än int 
vill ha laiksträmming, att n kan träff än laik-
strämmingstack u fa slingä u batn fullar av de 
måcku JK. -stuga s. laikstäuå f., bf. 	pl. 
-år, 'dansgille'. Förr så had ungdomän laik-
stäuå (ällar dans) var ivistn sundäskväld bäi 
någän av böindnar i sokni, u de bads um laik-
stäuå bäi körku pa körkvalln .. Da risslveräd 
drängar a stund, va di skudd bid um laikstäuå 
pallä [någonstans]. U sin [sedan] . . gick di 
ste u bad bondn; u de var ingän sum haldäd 
stäuår för go därtill dän täidn JK. I min ung-
domstäid had vör a laikstäuå någän ällar någ-
lä gangar um arä, män nå jär de mästn raint 
bårtlägt JK(1889). Da var gubbar så väl sum 
drängar pa laikstäuå um sundäskväldar, så 
sat gubbar u saup u speld kårt JK. Ja minns 
ännu så mikä, att di had säin laikstäuår pa sån 
ställar, där di had bjär äi [se: bära i] u var till 

me sum sårk ste [borta] pa a sån am n OL. 
Pa kväldn pa skaffarkallasä [efter bröllop], 
så var de laikstäuå, sått ungdomar u vaim 
sum hälst hadd tillträdä ti kumm pa laikstäuu 

dansä JK. Anndagän jaul, da så var ä till-
ställningar i sokni me jaulkallas för de gamblä 

hopläggning u laikstäuå för dän vuksnä 
ungdomän JK. Laikstäuu u trakterningi hal-
däd alltut pa i täu sundsäkväldar ätta si, u dän 
andrä kväldn haitäd de, att de skudd drickäs 
släut [vid lekstuga efter "våg"] JK(U). Pa 
kväldn i solnergangän var laikstäuu i full surr 
[på midsommarsdagen] JK. När da laikstäuu 
va släut, så to än fästmåiu undar armän, u 
var u en gick säin vägar JK(U). För omkring 
50, 60 ar sinä så to hopläggningar u laikstäu-
år släut, för de var ingän bondä, sum upplå-
täd räum till de tillställningar JK(1930). Jfr 
bedje- o. stor-lekstuga. -stugullyd s. m. bf. 
laikstäulöid m., bf. -n, [ungdomen i lekstu-
gan]. -tid s. laiktäid m., bf. -n [den tid då 
fisk el. fåglar leker]. Nå jär säikäns laiktäid 
JK. Nå jär de undar laiktäidn för mavar [må-
sarna] JK(U). Jfr strömming-lektid. 

lekan (lekinn) s. laik-kinn, laikinn m.,bf. -kinn' n 
[lekan, vridbar märla el. ögla], 'en krok m. 
skalle på att sätta i stangkopplar el. binslar i 
yttersta länken i ett särskilt hål däri o. som 
vrider sig kring'. 1 nedäst ändn sitar krokän 

me a lädar äi laikinn'n [på torsk-krok] JK. [Se 
följ.] 

lekare s. laikarä m., bf. laikan, pl. laikrar, [le-
kan], 'järnbit, som sitter löst i ett hål och kan 
snurra runt, t. ex. vid "halsbinsl" Laikarä u 
laikin'n; de sum rännar kring, de kalläs lai-
kan, u ringän haitar laikin'n; finns pa binslar 
u stångkåpplar JK. Laikarä bigangnäs mäst i 
nautbinslar u stangkåpplar; um de aldri kum-
mar så mik snod ällar brid [vred] äi, så rän-
nar de kring; kalläs mäst för laikinn; säir så 
äut OL. [Se ill.] Di har apartuä [särskilda] 
laikrar av mässing [till torsk-krokar] JK. 

lekning s. laikning f. , bf. -i [lek, fisklek?] Di hadd 
stöistä räikdomän i laikningi MK. -tid s. 
m. bf. laiknicgtäidn [lektid]. L. för fiskän 
OL. 

lem s. läm m., pl. lämmar JK [riksspr.-form; 
dial. saknar ordet]. Till lämmar håirs armar u 
baini JK. Jfr led s. 1. 

lema (läma) s. lemå f., 'blidväder, töväder'. 
Lemå pa snåiän ha ja hårt sumli gamblä sägt 
JK. Um ä had blitt a läiti lemå (lent) pa snål-
än nå, förrn de kåm ti blasä, de skudd var 
ynsklit JK. Nå blai de änd a läiti lemå MK. 
Jfr lenma. 

len s. li.n [i uttr.] aldri gi lin [aldrig sluta el. 
upphöra el. ge  tappt]. Han gir aldri lin = 
är mycket angelägen MK. Sårkän gick u 
gnällädä u gav aldri lin (slöt aldrig) MK. Far 
han grämar si så mik um armar . . u nå har n 
fat ont i ryggän me, män han gir aldri lin läik-
väl, äutn han gar u pusslar så gutt n kan JK. 
Lantärnu blast äut för uss u de blai mörkt 
sum säck . . Män vörr gav int lin läikväl [utan 
fortsatte att söka efter fiskegarnen] JK. Dän 
fäugln arbetäd vör ättar i någlä täimar u gav 
int lin, förr n vör fick än JK. Kummar gjaus-
päinu [labben], så gir han int lin, förrn gjau-
su far spöi upp strämmingän igän JK. De jär n 
så olyckli galn gläps- u gnaghogstä, sum aldri 
gir lin, när n gynnar JK. 

len a. le.  nar, f. le.  n, n. -t, pl. -ä, le.  n' , komp. 
-arä, superl. (de) le•nästä. 1) [mjuk (mots. 
hård), böjlig]. a) [om eggdon: otillräckligt 
härdat]. Rakknäivän jär lenar MK. An dålir 
knäiv, sum int bäitar, haitar att n jär lenar JK 
(U). Dän sigdn [lien] jär så lenar, sått n läg-
gar si (= eggen viker sig) JK. Antingän var di 
[: liarna] för lenä el. [dvs.] fö(r) läit hard i 
stålä, el. u för hardä JK(U). De yksi, de läiu 
ha jär för len; ha har int blitt härdi så mik, att 
äggi star si OL. Len sum tin [tenn; om yxa, 
lie m. m.] JK. Bläir di (stainburar [-borrar]) 
för lenä, läggar di si u batar [båtar] int pa 
grastainar, u bläir di för hardä, så haldar di in-
tä JK. b) [om metallkrok, fjäder etc.] Haim- 
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gärd tåskkrokar . . di raknädä u va fö lenä JK. 
An lenar fjädar t. ex. äi a kluckå .. De kan u 
sägäs um än fjädar- ällar lastvangn: di kan int 
läss pa mik, för de att de jär sån len fjädrar 
undar OL. 2) [blid, töande]. a) [om snö], 
'kram'. De tåiar, sått snåiän jär mjaukar u le-
nar JK(U). Till all lycka så var snåiän lenar 
älla mjaukar, sått de äuräd [yrde] just ingän-
ting läikväl JK. b) [(om väder) blid, över 
fryspunkten]. Lent vädar MK. De kan bläi 
riktut lent u blöit i luftn OL. Neutr. lent, blid-
väder, töväder. Träii var full av snåi, u de var 
lent, sått ä rannt av träii, u grainar [: de av-
huggna] var hall ginumvat' di w JK. Nå i 
viku sum inn var, så va de kallt u lent var 
ann'n dag JK. De har för de mäst vart lent u 
tjåckå u rängn u mulä JK. Ja har ännu n sjau 
åt tunnland igän (ti plögä), män haldar de si 
lent ti jaul, så hinnar ja väl de me JK. De jär 
int kallt äutn lent äutä JK. Um de jär mik 
stjänntet el. fullt av stjännår um vintan, när 
de jär kallt, så bläir de snart sudavädar [sydlig 
vind] u lent JK(U). 3) [lös, löskokt]. Jär di 
(äggi) nå len' (för lenkoktä), så kan ja int jälp 
de MK. 4) [om röst, ljud: mild, mjuk]. Lent 
mål, len raust JK(U). Sing lent (mots.: starkt) 
JK. Årg,ln har lent jaud JK. Värst jä de ti pass 
me att i (årjår) int har för starkt ällar för lent 
jaud JK. 5) [milt smakande; alkoholsvag]. 
Lent brännväin u öl; len ätickå, lenar kånjak u 
arak u allt va starkvarår haitar JK. Ja had bud 
i vinträs ättar någrä litar, män de var lenarä, 
än va ja har vart vanar ti fa OL. Ja to de le-
nästä brännväinä MK. När brännväinä blai 
varmt, så sättäd vörr äld äi de u lättäd de 
brinnä a stund, allt ättar sum än vidd ha de 
starkt el. lent [om glögg] JK(U). Spritvarår 
fick ja int lug u smakä äutn börr [bara] lent 
svagdrickä JK. Jaulölä jär lenarä u tynnar än 
vanlit [under kristiden] JK. 6) [om läkemedel: 
lenande, mild]. Hånnungsgråitn drog för mikä 
. . da sägd ha, att läinfråigråitn var lenarä u int 
drog så mikä [på en böld] JK. 7) [svag, kraft-
lös (om slag i pärkspel)]. Slar n int till bålln så 
kraftut .. så haitar de a lent hagg el. hugg 
[slag] JK(U). Där var hagg [slag] sum int 
var lenä JK(U). -aktig a. le•naktur, f. -u [täm-
ligen mjuk]. Yksi jär lenaktu ällar mjauklagä 
ällar mjaukaktu a si (= läit mair hard än: len 
sum tin); sam um sigdar ällar läiår JK. -bakt 
p.a. le•nba•ktar, f. o. n. -ba•kt [otillräckligt 
gräddad; icke genombakt], rabaktar el. klai-
sur [klissig] MK. Lenbakt brö u kakå MK. 
-barken p.a. f. le•nbarki, n., -bark' [för svagt 
barkad]. Lenbark lädar, lenbarki häud; a len-
bark skinn JK. -bränd p.a. n. lenbränt, pl. 
-brändä. Lenbränt [svagt bränt] kaffi JK. 

Lenbrändä tigäl MK. -Ullig a. n. le•nfäldut 
[lent, lätt, milt]. Lenfåldut arbetä = let arbe-
tä JK. Um .. de jär någän, sum tar si för ti ret 
n [rätta honom] ällar säg än biskening u 
kansk int pa så lenfåldut sätt, da haitar de, att 
dän han var stånd ti läs lagän för n OL. -gång-
en p.a. n. le•ngaugä, 'dåligt jäst'. Drickä jär 
lengangä MK. Lengang' ällar lenjäst drick' 
ällar öl JK. -jäst p.a. n. le•njii•st, 'dåligt jäst' 
[om öl o. dricka]. -kokt p.a. lenkoktar JK; 
le•nkåukt [för litet kokt]. Um källingar int 
hadd hatt täid ti kok gråitn så mik än skuddä, 
el. var lenkoktar, sått n svällädä JK. Lenkokt 
[löskokt] ägg; lenkokt kyt u strämming ällar 
fisk a all slag JK. -limmad p.a. n. le•nläimä 
[för svagt limmat]. Var de för läit läim i läim-
vattnä, så blai slingganä för lenläimä, u mas-
kår ränd ihop JK(U). -mynt a. le•nmyntar, f. 
-mynt, pl. -ä [om häst: känslig i munnen och 
alltså lättstyrd med betsel]. Dannu [den 
andra] ha jär int så hardmynt ha i [inte], 
äutn jär lenmynt [om en märr] JK. -rött p.a. 
n. lenrått [för litet rötat, om lin o. hampa]. 
Att ä int fålldä, de gärd mik, um ä var lenrått 
(för läit' rått) OL. -salt a. le•nsaltar, f. o. n. 
-salt, [för litet saltad]. Lensalt säupå, gråit u 
för yvrit all mat, sum jär för läit saltar JK. 
Kanhänd att duppän [såsen] var för lensaltar 
MK. De kyt', de jär så lensalt, så de kan 
mästn ingän jetä OL. -slagen p.a. n. le•nslaw' 
[löst slagen, om tågvirke]. Lenslag tug ällar 
snöirar JK. -snoen p.a. le -nsnåuän, n. len-
snoä JK. le -nsnåu', [löst tvinnad, löst spun-
nen]. Undatjän'n (pa flåignät) skall var läit 
gråvarä u lensnoän, att vattnä kunnmar äi än 
u gär n tyngar MK. Äisletganä [garn till in-
slag] skall var mair lensnoä el. lenspunnä 
JK. -spunnen p.a.n. lenspunnä JK, -spunn' 
[löst spunnen]. Lenspunn gan, tug MK. 
-stark a. le•nstarkar, f. -stark, pl. -starkä, 
-stark', 'svag till kroppskrafterna'. Aln jär int 
så len starkar MK. Da kund ä träff till, att en, 
sum var lenstarkar, kund vinn' mot en sum 
var starkarä JK(U). De var int någu lenstark 
källing de [som kastade den stora stenen ..] 
MK. Jär di (konar) stäur u duktuä, så jär di 
nuck int så lenstarkä JK. Starkar arak, kån-
jak, puns .. sum än far starkar and' [ande-
dräkt] av män sum än far lenstark' bain av 
JK. -stekt p.a. lenstaiktar, n. -staikt [för litet 
stekt]. Lenstaiktar strämming, lenstaikt kyt 
JK. -stärken p.a. n. lenstärkä [löst stärkt, om 
garn]. Um di nyttar läim [lim] u mjöl, när di 
skall nytt änkält bomullsgan till vävgan, hai-
tar de: lenstärkä; motsatsn: för mik' ällar för 
stäivstärkä JK. -torr a. lentårr JK(U) [dåligt 
ugnstorkad, om säd]. -tryckt p. a. le•ntryckt 
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[lättryckt, lätt att trycka av]. Slagfjädan (pa 
givvärä) var lentryckt MK. -vinter s. lenvin-
tar m., pl. -vintrar [blidvinter]. Vidd' ä nå 
hald si ofrusä ällar lenvintar, så skudd vör 
lagli [ganska bra] hinn u grav de me [att grä-
va diken] JK. -väder s. lenvädar n., bf. 
-vii•drä [blidväder]. De har blitt lenvädar me 
rängn u tjåckå JK. Lenvädar u ofrusä kan ä 
gänn fa lug u varä, för da kan vör fa arbetä 
me jårdbräukä JK. Um lenvädrä kummar till 
hald bäi längar, så JK. Vädrä gick at suv-
västn i fredäs, sått da blai ä lenvädar igän JK. 
Um skogän säir mörkar äut pa vintan, när de 
jär kallt, så bläir de snart blöit [blitt] el. len-
vädar JK(U). Um äuglu ropar: kluik, kluik, 
bläir de lenvädar u rängn JK(U). -välld p.a. 
lenvälld JK(U), [mjukhärdad]. Yksi skall 
städhuggäs, för ha jär för lenvälld JK(U). 

lena s. lenå f. [tö, blidväder]. Bra skudd ä var, 
um ä blai läit lenå pa än (snön), sått n int kåm 
ti flaug älla dambä, när ä kummar ti blas älla 
stårmä JK. Snåiän var lausar u örfrusn, för de 
hadd int vart någ lenå pa n JK. 

lena v. linä, lm', pr. -ar, ipf. -äd, 'ge sig till 
tåls' [vanl. med negation]. Han kan aldri li-
nä, förr än n far dei MK. Mor ha [hon] kund 
aldri linä, förrn ha fick ihop dum (braidi) MK. 
Ha (Anna) fick säi na (boken), u da linäd a int 
u gnäll', förrn ja kaupt na JK. Int kan han nå 
linä u kumm in u fa mat, förrn han nå far skill 
av me de [göra det färdigt] JK. 

lenma s. lenmå f., 'när det töar på vintern'. 
ler s. lair m., bf. -n; n., bf. -ä. 1) [jordarten 
lera]. De var förgräuli go lair i de gropi OL. 
Närkboar kåirar lair järifran di u• MK(1878). 
De saltä sum K. [handlanden] har jär, de jä 
lair äi, blålair MK. Nå, va jär de da för stam, 
sum liggar undar lairn da? JK. [Svalor] byg-
gar raidar av lair JK. Värkä [virket] jär skört 
. . u bristar sum lair, sum än bräukar säga JK. 
2) [lermark]. De har int vart någ bivänt me 
slidvägän hälst jär äut pa lairä, sum snåiän 
har blas av JK. När vör kåm jär yvar lairä, så 
va de nätt u jämt, att russi kund kumm fram 
JK. Ja kåm i möit me n äut pa Fäi lairä _ — 
[ett lerområde vid Fie] MK. 3) [sjukdom i 
karleden på hästar]. Russi ha lairn (= skårv i 
suckän u till u me upp pa läggar) MK. Jfr 
blå-, jäs- o. pinn-ler. 

lera s. lairå f., bf. -u, pl. -år. 1) [lera, lerjord]. 
Män de jär int djaupt nuck ännu, när n far 
myldu u sandn u grastainar upp, äutn än skall 
pa säin ställar a än [aln] ner i lairu me, sum 
liggar undar myldu u sandn u grastainar. De 
lairu jär hard sum vägän .. da far n sta u hiv 
pa n stäurar kårp u pick u sla, sått ä dynar i 
jårdi u äldn liggar um kårpän, när de tar äi nå- 

gän läitn grastain, sum liggar i lairn JK. Lairu 
gräinar, säges när de finns sprickår äi na MK. 
Jfr pinn-lera. 2) 'lermark', [område, åkerfält 
med lerjord]. De jär omöiglit till kumm pa 
akajårdi me någ kräk, atminstn int pa lairu 
JK. Ja har vart ste u skutt försöikt räit' ällar 
plög' någ lairå ällar lairjård, män .. vör vän-
tar pa rängn, förrn vör kan fa plög lairu JK. I 
fjord ladis va lairu så olycklit hard ti plögä 
JK. Vör gynt me havan [havren] i går, u da 
var lairu någ lund skapli ti ga pa JK. Pärår 
liggar nerfallnä u nersloknä .. bad pa sandn u 
lairu JK. I går u i dag har ja plög(ä) me stäu-
tar .. u där gar yppalit där pa sandn, män 
kum int pa lairu, för da sinkar kräki ner JK. 
Vör har sat a tunnå ryg pa lairu u a tunnå pa 
aurn [ören] JK. Pa lairu fick vör 12 häckar 
känn u täu häckar havrä JK. Till missåmmar 
bihövar vör rängn jamt u samt jä pa iss tårr 
lairår JK. Di gynnar nå sa de (luzern) jär pa 
lairår MK. Fäi lairu 	, Gannår lairu, Botis 
1., Kauprä 1., Alvrä [Alvare, gd i När] lairä 
el. lairu MK. Prästn kård um uss jä pa lairu 
JK. Fyst lag da stuckar äut pa lairu äi a vältrå 
OL. När ja kåm jär äut pa lairu el. Fäi lairä, 
da gynt de blasä JK. 3) [sjukdom i karleden 
på hästar]. Hästn har fat lairu JK. — ler-aktig 
a. (f.) lairaktu jård [jord som huvudsakl. be-
står av lera]. -artig a. lairartur [lerartad]. Jär 
i Lau, sum jär lairartur aur JK. -blanda s. lair-
blandå OL f., myldå, sand u lair o. d. -blan-
den p.a. f. lairblandi. Jårdlagri (i Lausmöir) 
jär 	fyst svart myldå, lairblandi blaikå, 

vällsand JK. -botten s. lairbuttn. Myl-
då uppa u lair undar kalläs för lairbuttn OL. 
Jä de riktu go jård me väl [rikligt] svartmyl- 
då pa lairbuttn 	JK. -bruk s. lairbräuk m. 
[murbruk av sand o. lera]; sand u lair, sum 
ståitäs ihop till bräuk OL. (Såidä) de jär upp-
sätt av lairbräuk u stam n MK. Di ståitäd lair-
bräuk till ungnän MK. För de mäst av häusi 
[uthusen] har vart uppsättnä i lairbräuk u 
sumt i blaikå JK. -flis s. labfläis f. (o. koll.), 
[jordlager av lera i form av flis el. hällar]. 
"Piggäl" sär Jonsn [en smålänning], ällar 
lairfläis u lairå i hop JK. -gods s. lairgos JK 
(U, frgl.), [krukmakargods]. -grop s. lair-
grop JK(U), f., pl. -gröipar [grop, där man 
tar lera]. -gök s. lairgauk [enkelt blåsinstru-
ment]. -hål s. lairhu.1 n. [(liten) lergrop?] 
-häll s. lairhäll f., bf. -i, pl. -ar [nästan sten-
hård lerbotten]. Sin [sedan] var de häll, män 
int sum värst hard, fast häll, ,äutn lairhäll, 
sum än kund kårp u pick [hacka] upp, män 
tårr sum askå JK. Broi fallar ner i kannaln, 
för lairhälli vittrar u fallar bårt JK. Pa säin 
ställar jär 1 lairhällar el. -hälli jär int gutt ti fa 
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kårp de så djaupt sum de skall [vid dikes-
grävning] JK. -höns s. lairhyns n. pl., bf. -i 
[Pluvialis (Charadrius) apricaria, enl. Hort-
ling, Sv. fågelnamn]; jär nuck de sam sum 
allvarhyns pa Näs; haldar si alltut pa lairår u 
lairakrar, u alltut skåckväis. Gra ti fårgän u 
fiaugar mik kvickt el. fort u jär jär [är här] 
börr [bara] n läitn täid pa haustn JK. -jocka 
s. lairjåckå f. [lervälling]. Längar upp at 
backän .. star de ännu vattn u jär lairjåckå, 
sått ingän kan ga där yvar n gang föräutn sink 
ner langt pa lägg i lairu JK. -jord s. lairjå•rd 
f., bf. -i, pl. -ar. I lairjård u myldå, när ha var 
vat u laus, gar di [Åkers plogar] intä, äutn de 
fassnar pa.. Män när lairjårdi jär tårr u int 
allt för hard 	så skäurar di u jär int ill' ti 
vänd me JK. Jär uppat pa iss haug lairjårdar 
jär de int hältn så kinkut sum pa sandn läikväl 
me kyldi um ladingar JK. Lairjårdar har vör 
int kunt fa plögä, för di har vart för hard u tår-
rä JK. Kånnä u havan ha vör sat för yvar 
fjortn dagar sin pa lairjårdar JK. -knubb s. 
lairknåbb m., pl. -ar [lerkoka]. Sla lairknåb-
bar sundar JK(U). -korn s. lairkånn [korn, 
som sås på lerjord]. -lager s. lairla•gar. De 
jär a tunt lairlagar i millum hällar [i brunnen] 
JK. -mord s. lairmord m. [grus o. jord m. m. 
med lera il. -råg s. lair-ryg m. [råg som sås 
på lerjord]. -skalle s. pl. lairskallar [lerklum-
par, när man plöjer i torr lerjord]. -skål s. 
lairskly1 f. Än gammäl kaus (a sundru lairskål 
el. förkasti) .. star me svärtå äi JK. -sten s. 
pl. lairstainar [stenar liggande i lerlager?]. 
När ja gick langsat kannaln, käikäd ja pa lair-
stainar, u ja fannt mästn någ var stans någ 
förstainädä varlsär JK. -tag s. lairta.g n. 
[ställe där man tar lera]. -ugn s. pl. lairung-
nar [ugn murad av kalksten och lerbruk]. 
-vatten s. lairvattn n. [lerigt vatten; vatten 
som kommer ur lerjord]. -vete s. lairvaitä m. 
[vete, sådd på lerjord]. Da sto o' [vår] u för 
de mäst all lairvaitä jär i Lau äut' u i rakar JK. 
-åker s. pl. lairakrar JK. -äril s. 	1 JK 
(U), [ugnsäril av kalksten o. lerbruk]. 

lerig a. lairur OL, f. -u [bemängd med lera]. 
Jårdi jär så lairu u stainu u vat OL. 

let s. /i- t m., bf. litn _L 	'färg att färga fiske- 
garn med, rödbrun av gränbark, björk- el. 
råinbark u läut' MK(1876). I går kokäd ja lit 
.. Förr när n skudd kok lit, el. ganlit .. så 
skudd n ha askläut .. de skudd var askå ättar 
lauvid 	u så skudd n ha gränbark me läit 
björkbark äi Nå fö täidn så gar de fort ti gär 
ganlit; ja än gar börr [bara] äut i bodi u kau- 
par läit sodar u gubbrack u så sättar a gröitå 
pa äldn me vattn äi u lättar de kokä u läggar 
sodar u gubbrack i vattnä u lättar de kok a 

stund, så jär litn i färdur JK. Litn skall var läit 
varmar, när gani skall duppäs äi än JK. Ganä 
duppäs ner u fårgäs. När de har säug äi si till-
räcklit me färg, så haläs de därifran upp pa lit-
karpän, sum liggar pa snitt u hällar [lutar] så, 
att litn rinna ti bakas i kättln igän, u så a nöjt 
gan däit u så väidarä MK. Litn han stärkar 
gani u MK. Litn har gat ör dum [färgen har 
gått ur dem (fiskegarnen)] JK(U). Jfr garn-
let. -karp s. li•tkarp m., bf. -än [en ho vari 
gamen rinna av då de färgas, ex. se  u. let 
ovan]. Litkarpän jär av a hol grän (halvä); 
längd 95 cm, bredd upptill bak 55 cm, framme 
36 cm, djup 30 cm. [Se ill.] -kokning s. lit-
kokniug f. De koktäs vattn u hälldäs pa asku, 
u så skudd de sta nati yvar, så sin [sedan] 
skudd de sta u läck av en dag, u så skudd de 
pluckäs skapliä trolbarkar av gräntrolar, int 
mik gamblä, u blandäs björkkart äi, så blai 
litn fåinarä, u sin, när läuti had fat rinn av, så 
hälldäs ha i gröitu, u så picktäs [hackades] 
barkän i sma bitar u lägdäs ner i gröitu, u så 
fick de kok än halvar dag .. u sin, när han var 
koktar, så håistäs de upp me a byttå u hälldäs 
äi a kär, u da var litn färdur. Var de go askå, 
så räckt träi kappar till a stäur gröitå, u dän 
litn skudd räck till 9-10 gan. Gröitu var pa 
hallann'n laup, stäur inmäurnä gröitår. Bark 
u björkkart, de fick än ta pa ho [på måfå], 
män de skudd lagli väl till MK. -lös a. pl. 

-laus' [som förlorat färgen, om 
fiskegarn]. Gani jär så litlausä, så di jär hail 
väittvagnä. Daim, sum jär så litlausä, di skall 
litäs igän MK. -sträv a. pl. li•tsträivä [sträv, 
hård av upprepade fårgningar]. När gani 
bläir gamblarä u mair u mair litsträivä, så 
kräupar [krymper] di mindar, när di bläir va-
tä, än när di jär litlaus u nöiä JK. 

leta v.1 Wtä, /it, pr. -ar, ipf. -ädä MK, -äd 
JK, sup. /i-t', pass. -äs, p. pf. litn, f. -i, pl. 
-nä, 'färga'. 1) [färga fiskegarn, nät o. se-
gel]. Litä gan MK. Ja har lit gani i dag.. sått 
di jär nöilitnä u sträivlitnä, u da bräukar di int 
fisk' så bra; sjägli bräuka n tr litä JK. I går 
kokäd ja lit u litäd anglår u flundränäti u fisk-
batssjäglä u fåckän JK. Å! ha (slingu) skall 
ännu litäs jå! MK. [Se ill.] 2) p. pf. litn [fär-
gad, som (av naturen) har en viss färg]. Lains 
var stäutn litn?, vad hade han för färg? MK 
(1877). Jfr ny- o. sträv-leten p.a. 

leta v.2 laitä, lait', pr. -ar, -a, ipf. -äd, sup. 
lait', pass. -äs, imper. lait [söka efter ngt]. 
Vör skall söik u laitä [försöka leta] JK. Lait 
mair! sägd ja JK. Vörr käikäd u laitäd någ 
varstans där, män .. OL. Ja har nå lait' all 
stans, män de var omöiglit ti fa igän n [hitta 
den] OL. U så har n bagg' [gumse] ränt bårt 
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för mi, sum ja had ärnä ga ste u lait ättar JK. 
Till fa skapliä batbjaurar jär de värstä u jär 
årkå [göra] ti ga u lait ättar i skogar JK. 
Ainäsbandar huggäs i ainäsbuskar; u jär de 
gutt um, sått n slippar u ga u lait ättar dum, så 
. . JK. I skogän skudd di u lait ättar flabark 
OL. [Gåta:] Va jär de sum bondn laitar ättar, 
sum än int vill ha? — Jå, hul pa täunar [hål på 
gärdsgårdarna] MK. a) [i vissa uttr.] Makän 
ti kal de far n lait ättar JK. b) [bildi.] Um ja 
skall beröim mi, så laitar ja int ättar årdi, um 
de kummar an pa JK. c) [med objekt]. I dag 
har a [hon] vart ste u lait bläckägg [vip-
ägg] JK. Förr när n var sårk u vadäd me bär' 
baini langsat landä u laitäd flundräungar 
JK. De skall gäräs a färd upp pa backar u lai-
täs hallar [sänkstenar] OL. Vörr hall skåcki 
me sårk kund ränn kring i all ängar da mis-
såmmastäid u lait hasslungar [se hassel-
unge] JK. Kansk ha [hon] laitar hynsraidar 
MK. Vän-  hadd nuck gat där så mang gangar 
u lait krakraidar [kråkbon] JK. Än läitn flat-
buttnä bat sum än stydäd me i Lausmöir u 
fiskädä u laitäd mavägg [måsägg] JK. Att 
int L. kåm i påskhälgi u laitäd stam n [petrifi-
kater] JK. Iblant hadd vörr ingän ålputt häl-
dar, när vörr gick u laitäd ål kring stainar JK. 
d) [i uttr.] lait ret pa [leta rätt på, söka åter-
finna]. Ja kund nuck fa ak' me daim, bär' 
[bara] ja vidd .. jälp nä lait ret pa dairäs 
sjussn da i mörkri OL. — Särsk. förb. Lait 
igän [leta reda på, söka finna]. Lait igän n 
skapli stam n ti bind fast bi krabbän OL. Ga 
däu ste u lait igän a annå skörtå ti mi, fä issu 
ha jä så faslit ginumvat JK. Kvinnfålki matt 
gåim gräddkräuku, va di vidd' för n [ho- 
nom], så laitäd n igän na JK. Lait igän var-
gän [i en lek] JK(U). Da var de ste [åstad] 
så mang sum kund kummä ifran häusaldi u 
lait lambi igän u fa haim dum i ovädrä JK. — 
L. iginum. Ja har lait i ginum boki a par gang- 
ar, män har int.. kunt hitt årdä JK. — L. upp. 
Bräudgummäns ungmansdrängän, sum hadd 
gavboki, skudd lait salmnumrä upp JK(U). Ja 
skall ännu lait ätt (äpple) upp till MK(1878). 
I kvälls da lagäd sårkar styvlår i årning för 
staffänsgutt . . u da matt de laitäs upp någä 
OL. — L. ör [leta ur]. Kan nå L. lait ör någ 
därav, sum däugar för hans bok, kund ä var 
rolit OL. — L. äut [söka ut, välja ut]. Ner n 
nå äntligän har fat kast iginum u lait äut någ 
skapliä bredar [bräden] OL. Kvinnfålki 
laitäd äut de buskar, sum var fäinäst ain'n pa 
JK. Jfr storm-leta. 

letning s.1 f. bf. litningi [färgning av fiskegarn 
etc.]. 

letning s.2 laitniog f., bf. -i Å. 	, [letande]. 

Da yvargav vörr laitningi JK. Jfr skinn-, sten-
o. ägg-letning. 

lett s. se avlett. 
letta v. se avletta. 
leva v. livä, liv', pr. -ar, ipf. livdä, livd', liväd, 
sup. livä, liv' JK, livt, lift, pass. pr. /i•väs, ipf. 
livdäs, p. pf. livdar, p. pr. li-vnäs. 1) [ha liv, 
vara vid liv]. Ha ha [hon har] föit trättn ban 
ti värdn pa dän kårt täid, ha ha livä JK. När 
n har hälsu u jä nåigdar u gladar, da tyckar ja 
de jä rolit ti livä JK. Um ja kund häng bäi 
gardn u sträv så läng, sum gambläfålki all fair 
livdä JK. Han livd ännu läik väl, män had fat 
slag u kund int säg någä JK. Hadd han nå li-
vä, sa hadd n vart nittifåm ar JK. Han .. 
tyckt, att a [hon] kund gänn ha fat liv längar 
JK. Dän sum säist talt' um de livar ännu JK. 
De glåimar ja aldri så läng ja livar JK. Dän far 
säi, sum livar JK. De jär så sant sum ja livar 
JK(U). 2) [livnära sig]. Had vör hatt ällar 
fat rängn . . snart, så hadd russi snart liv äutä 
[på bete] JK. Mat skall vör ha allihop, u av 
land u strand skall vör livä JK. Vör livar int 
bärt [enbart] av bröi JK. För mik ti svält i hel 
bäi (el. av) män för läit' ti liv bäi JK(U). Di 
livd bäi pärår u fisk JK(U). Pa summan föi-
dar vör gräisar billit, för da kan di liv bäi klö- 
var el. gras JK. Fäugln .. lär förmodliän liv 
bäi fisk JK. Liv bäi solskäin u vackat vädar 
[talesätt] JK. Liv pa håppä sum grodu ällar 
nedru [ödlan] OL. 3) [framleva sitt liv, till- 
bringa sina dagar]. Vör har hälsu allihop u li-
var sum vanlit JK. Lains [hur] di bodä u liv- 
dä i min bandom JK. Min bäst täid har ja 
livt där JK. Liv gutt (ha god mat etc.) JK. G. 
kund bär [bara] ha tat spannmål av u livt 
äutn bekymmar JK. Vör kund liv o [våra] 
hän go dagar, bön [bara] vör livd bäi de, 
sum vör tillvärkäd självä JK. Att n har slipp u 
svält u frausä undar dän läil kårt täidn, sum 
än har gat ällar lift jär pa jårdi JK. Jär inn 
[härinne] jär jetäs äppäl u liväs bra MK. I 
bondhäusaldi för umkring famn ar sinä, där 
livdäs de i all änkälhait JK. Vör far liv, sum 
um var dag jär dän säistä [talesätt] JK. Täidn 
jär livdar [talesätt, betecknande tron på för- 
utbestämd livstid]. Int var de J:s [botarens] 
skuld att n dödä. Naj, täidn var livdar, u Gud 
to bårt n JK. 4) [vistas, uppehålla sig]. All 
de gamblä da, sum had bot u liv i all sin täid 
inum Lau sokän JK. Baingyln [spiggen] han 
matt kunn liv yvar allt i vattn JK. De var n 
sånnar oskaplir stöv, sått mästn ingän kund 
liv i lädu JK. 5) [i fråga om otyglat el. upp-
sluppet uppträdande; bete sig, bråka, stoja]. 
Förr i täidn livdäs de förmodliän ännu mair 
plumpt u vilt OL. Vick' kalar! di gar där i lort 
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u tretar u säupar u spelar kårt u livar sum 
sväin OL. Så skudd bryllaupä varä, u de blai 
de u, riktut pa gammält väis me säup' u livä 
u tretä OL. Da fick A.-K. mair fräit [fritt] u 
livd gali JK. Da blai 0. himlandä bifängt galn 
pa lansmätrar u gynt svär u livä JK. U så 
hurrdäs de u livdäs värrä JK. 6) [bildi., exi-
stera, bestå]. De livar ännu a gammält ord-
språk ättar N. N. JK. De livar ännu mang ro-
liä pasjasar ättar n JK. Särsk. förb. Liv' 
ättar [efterleva, leva kvar] MK. — Liv' 
fram [framleva] MK. — Ja u de mäin' har 
livt iginum de (1895) me hälsu JK. De kan var 
någän endä, sum .. har liv sin värd lycklit 
iginum JK. — Ja minns a par jär sum livd 
ihop (u had ban ihop) i all sin täid JK. De .. 
håirdäs int någ ann' av, än di liväd bra ihop 
JK. De kund ingän liv ihop mei än [honom] 
JK. — Vaim vait, um vör livar upp nest jaul-
hälg JK. Vör har livt upp a nöjt arstal igän 
JK. A sånn jaulhälg har ingän av uss liv upp 
JK. — Ja nå har vör liv yvar [överlevt] jaul 
JK. Nå ha vär liv yvar a rängnvikå igän JK. 
Än hail hopän [: sniglar] livar yvar för ti hald 
fort me ti gär skadä JK. Aj, aj, aj, ja livar 
aldri yvar! MK. — P. pr. livnäs: a) [levande, 
vid liv]. Ja to dän harm [haren] livnäs OL. 
Uppkauprar sum kaupt upp livnäs lamb u gai-
tar JK. An tyckar, att n far mair för kräki, när 
n sälar dum livnäs JK. Han ha fäm ban livnäs 
ätta fyst giftä u fair fäm dödä JK. Så kåm de 
årdä äut .. att de var livnäs trull, sum spökäd 
i ställ för dödä JK. De brännar u värkar u 
sväidar där.. iblant da käns de, såsum någ 
kund var livnäs, sum rännäd däräi OL. Um ja 
kummar livnäs haim iss gangän, så 	JK. 
S.V. sjussar all de livnäs, u vör sjussar all 
död sakar [om en flyttning] JK. Yvar allt jä 
de de troi, att de död vait, va de livnäs gär 
[gör] JK. Ja, allt livnäs sum int kan liv jär 
(här) av de sum frambringäs av jårdi jär, de 
kan gänn fa lug u ga all värdns väg JK. b) 
[livaktig, livlig]. I går var de någ babtistar, 
sum var staduä, bäi K. u slo [slog hö], män 
så var vör någlä livnäs kalar, sum had rolit 
läikväl JK. Sumt [somliga] drickar si än dun-
darhalvä därtill.. så att.. sumt bläir hail liv-
näs, sum di bräukar sägä OL. c) [eldfängd, 
brinnande]. Iss [det här], de var int någ liv-
näs vid [ved] ti brinnä MK. De brinnar änd 
läit mair livnäs, när vidn jär tårrar MK. Jfr 
efter-, upp- o. över-leva samt seg- o. utlevd. 
— lev-dag s. pl. li•vda•gar [levnadsdag, livs-
tid]. De ,far n aldri säi slikt i livdagar [medan 
man lever] MK. L. had n farbror, sum död 
bårtå pa fastlandä, u såsum han lag i sängi a 
nat 	så fick han säi sin fabbror sta äut för  

fmsträ 	prässäis såsum säi än i livdagar 
JK. 

lever s. livar f., bf. livri, pl. livrar [lever], 
pa russ, stäut, lamb, sväin [o. fiskar]. De var 
a vådli stor livar dän kalvän (ällar gräisn) had 
äi si OL(ordl.). Livar smakar int så ill ti jetä 
JK(ordl.). Livri bigangnäs ti mat av naut u 
lamb män int av sväin, för ha jär baisk JK(U). 
Där har a [hon] spillkum ti lägg livrar äi 
(Fäimor skärar till tåsk) MK. Tåskbåddar 
[torskhuvudena] kokäs fö de mäst me livrar 
äi 	sum kalläs för livräbåddar .. Män far n 
int livrar ti räck till, så koka n kruppbåddar 
[se kropp-bodd] JK. Di [fåren] fick mack 
[mask] i livri JK. Jfr flundre-, kalv-, lamm-, 
nöt- o. torsk-lever. -bodd s. pl. li•vräbåddar 
(JK)MK, li-vabåddar HG [torskhuvuden 
fyllda med torsklever o. kokta]. -olja s. livar- 
åljå f. MK [trol. fiskleverolja t. medicin] 
-sjuka s. li•vafaukå f. [leversjukdom hos får]. 
Livasjauku bisto där äi, att di fick mack i 
livri, u mackän sag äut sum sma sma flund-
räungar JK. 

leverera v. pr. livre•rar. Ja ha knaft hårt någän, 
sum livvrerar betår, ick di svärar yvar våg-
mästan JK. 

leverne s. le•varnä, -ärnä [riksspr.] n. 1) [lev-
nadssätt, vandel]. De där läsrar, um än gir 
märk pa dairäs levarnä, så livar di int bättar 
än ann' vanlit fålk JK. 2) [bråk]. Ja, sått ä 
jär n brum [knot] u a levärnä jär i Lau nå JK. 

levision s. li•vifåun, li•vfåun, livfåun m., 'föda; 
underhåll el. ranson (till både folk o. kräk), 
vanl. om  undantagsfolk; "spannmål" el. un- 
dantag'. Bekymmar u bruddl u bråk me iss' 
jårdlappar 	sum än skall ha sin livvsjon u 
inkåmst av JK. Dän mäst livvsjon'n to di fran 
strandi JK. [Arbetsfolk] di höirar [hyr] mair 
ällar mindar me jård, u de kan iblant kast av 
si så, att di. . kan fa än go dail av u iblant hail 
sin liv sjon därav OL. Da var ä ti fäkt bade 
täilit u saint u så därtill tarvli, ja pa mang stäl- 
lar dåli livsjon OL. För en sum gar dän lerd 
vägän jär de u• n sak, sum jär avur [bak- 
vänd] .. angåändä dairäs latin älla livvsjon u 
dagliä bröi JK. Di skall ha livsjon bäi häm-
mänä = spannmål el. undantag JK. Nå fart 
däu ta imot gardn u gi uss spannmål ällar 
livsjon JK. Far u mor har nå (i säistäs) sägt 
ifran si husbondaräiä [husbondeväldet] jä bäi 
Fäiä, u ja har tat imot ä mot spannmål ällar 
undatag ällar liv sjon u så skuldi till pa kaupä 
JK. Han ha int tat någ grund (gårdsgrund) äut 
fran gardn, äutn han ha hatt spannmål älla liv-
sjon JK. 

levnad (?) s. limnå f., 'träta'. De var oskaplit, 
vick a limnå jär blai i kväll, vät jä! Matt Är 



levra 	 594 
	

lida 

änd tret måtlit äutn hald a sånn oskapli limnå! 
JK(ordl.). 

levra v. refl. livrä si OL. Blodn livrar si, um än 
far sta u kallnä OL. 

levrig a. se het-levrig. 
ha s. lälii f., bf. -u, pl. -år, 'lie'. Di slo alltut me 
sigdar, män nå slas de mik me läiår, sum jär 
n go bit längar män smallarä än sigdar, u jär 
de slet mark, så tar de stor tak [tag] u lffidar 
mair n sigdar .. män jä mair tung u uddsvår 
än sigdar, så att um än har n go sigd, så jär 
han mästn Nitar än a läiå . . hälst ti sia me, 
män ti skär [meja] nytta n fö de mäst läiår 
JK. För n 50 ar sinä så kåm läiår mair u mair i 
bräuk [i st. f. sigdar] JK(U). De rängnädä . . 
män vör to läiår u örvi läikväl u gick ner u 
skärd kånn JK. Jär äutat Lau u När skäräs 
ännu . . för de mäst ännu för hand el. me läiår 
JK(1914). Jfr bruks- o. hand-ha samt sigde. — 
lie-egg s. f. bf. läiäggi JK(U). -smed s. pl. 
läismidar [smed som smidde liar] JK(U). 
-tju s. f. bf. läitjaugi [lielåren. 

libsticka s. libbarstuck, libbastuck m., bf. -än 
(Levisticum officinale). Libbastuck, de luktar 
snarft, de MK. Libbastuck jär bra ti gnäid 
stäutar me för brimsn MK. Ex. se även ange-
lika-rot o. duna s. — libsticke-blad s. pl. lib- 
bastuckbladar. -blomma s. pl. libbastuck- 
blåmmar. -lukt s. De var a släik libbastuck-
lukt, att hail stäuu var full, nä di yppnäd du- 
ri JK. -rot s. libbastuck(s)rot, kokt, jär bra för 
bolning [varbildning] MK. -stabbe s. pl. lib-
bastuckstabbar [-stam, -stjälk]. När stäutar 
fick brims pa si u blai galnä, u n da to libba-
stuckstabbar ti bro langs ryggän me, da matt 
brimsar rais sin väg da MK. 

lickna v. licknä, pr. liknar. Knäii liknar = svig-
ta, darra. Licknä el. lacknä nir MK. 

lida v.1 läidä, läid', pr. -ar, -a, ipf. laid, läi-
däd, sup. lid, läid', p. pf. li•dn, f. li•di, n. -ä, 
lid', läid', pl. li•dnä, p. pr. läidnäs JK(U). 
1) [fortskrida, gå framåt, gå undan]. De läi-
dar väl snart me att L. kan tramp pa bainä 
JK. De läidar aldri pa kaku [det går inte åt 
mkt av kakan] MK. De laid änd lagli pa 
flasku [det sjönk ganska mycket i flaskan] 
MK(1878). Boki .. har ja int fat täid till hatt 
[tag] äi mair n a par gangar .. sått ä jär int 
mik langt lid' äi na, män ja håppäs, de skall 
snart kumm ti läidä JK. De jär nå så langt li- 
dä, sått länsmann'n har gärt äutmätning bäi 
än JK. Han har läidnäs gang [det lider undan 
bra, när han går] JK(U). 2) [i fråga om före- 
tag, arbete: fortskrida, göra framsteg, gå un-
dan; vanl. opers.]. Räkningi [räfsningen] läi- 
dar mindar (i regnväder) JK. Albion plogar 
. . gär jårdi äutmärkt laus u fäin u läidäd väl 

JK. De skudd bistämt läid bättar, um vör 
sprängäd me dynamit, sått vör slapp u kårp 
så olycklit mikä JK. Läidar de väl för di? 
MK. Dän sum int vill arbet um dagän, så de 
läidar, han far arbet um kväldar, så de sväidar 
(JK) MK. Mair n arbetar, mair läidar de, u 
ner dagän jär släut, så jär vanlitväis kistu får-
du OL. De läidar bättar, när täu styckän star 
bäi täun'n u töinar [gärdslar] JK(U). U så 
gärd de da grundfrust i al [ån], u de möitäd 
vattnä, da laid de int mik pa stuckar, da i 
[vid sågen] OL. Så tillvärkäd di n sårts tunn 
blad . . tunn u fäintäntä 	u de läidäd väl 
dubbält så mik sum de gamblä bladi OL. Så 
hadd ja vart ner bäi kannaln u set, um de har 
lid någ väl [med grävningen], sin ja var där 
säist JK. Ja ska nå ga i körkå u säi, va de ha 
läid pa körkarbetä nå pa n flortn dagar JK. 
Hadd di nå siat, så att ä hadd läid någ bra, (da 
sag di ättar gamblä märkar, va langt de var 
lidä) .. da kund di fa läit längar middäsrast 
[vid ängsslåtter] OL. 3) [i fråga om tid]. a) 
[framskrida mot en viss tidpunkt]. De gynt 
läid at jaul JK. När de laid mot minnatstäid 
så skudd matn anga JK. Ner de laid at ladiän 
[våren], så skudd de tänkäs pa att gani 
skudd lappäs OL. De jä lagli lid pa kväld allt, 
sått de jär just int så langt ti sängtäidar JK. 
Nå jär de snart läid [lidet] pa klucku, tänkar ja 
[dvs, klockan är mycket] MK(1878). Ja, va de 
läidar, skall vör nå snart upp pa backän än 
dag u säi pa L:s pärår JK. Va de läidar . . så 
kummar ja nuck snart i böin [staden] me fläsk 
i haust JK. Sum de laid, så blai källingi sjauk, 
ha me • JK. Da var allt täidn lagli lidn [tämli-
gen framskriden], sått vör had just int sån 
langar täid pa uss JK. Nå jä klucku väl lidi, så 
att a gar ti älvå JK. Vör var så lidnä i aldar, 
så att stöist dailn had väl bisläut si för till gift 
si OL. b) [gå till ända]. 0 [vår] bäst ungdoms-
täid var da så naug lidn [nära nog förliden] 
OL. — Särsk. förb. U så gynna klucku läid av 
ti sängdags JK. De gynnar läid av at jaul nå 
JK. Nå gynnar de läid av me iss mån'n, sått 
nå har vör int mair n en dag igän JK. Nå läidar 
de änd av, att vör snart kummar i körkå igän 
JK. Dagän jär kårtar, u han läidar av JK. Un-
dar allt de där så laid de av pa ättarminati OL. 
Ja, jaulhälgi u nöiarshälgi jär snart avlidi [för-
gången]. De har ännu int någän döt i Lau äi 
iss arstalä, sum nå snart halv' jär avlidä älla 
avgangä JK. — När de da laid fram mot la-
diän .. da skudd n ste u spinn ti slingår OL. 
Män så laid de längar u längar fram i täidn 
JK. Ja, ätta sum täidn jä langt framlidn älla 
summan jä släut . . så gynnar ja fa läit lidut 
um sundagar JK. Ner jårdar gynnar tårk av, 
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u täidn jär någlund framlidn, da pratäs ä u 
undräs, um än snart skudd gynn sa OL. De 
bräukar fort tårk av, när de bläir så langt 
framlidä, u hälst ättar rängn pa iss täidn JK. 
De var allt så langt framlid pa ladingän, att 
de gynt bläi bladar pa björknar JK. De jär väl 
[långt] framlid pa dagän, u ja hinnar int mikä 
JK. Jfr av-liden o. förliden. 

lida v.2 läidä, 	pr. -ar, ipf. laid, läidädä 
JK, läidäd, sup. 	, läid', p. pr. läidnäs. 
1) [utstå plågor]. När frälsan laid (läidädä) 
pa kåssä JK. De var oskaplit, va han fick läid, 
förrn än dödä, iginum sjaukdom u älländä 
OL. Fräui mäin u mor jär i häusä di läidar 
av någ magplågår OL. Ja har hd ällar läid n 
olycklir värk i dain armän JK. 2) [utstå el. ge-
nomgå (ngt svårt)]. Läid brist ällar nöd JK. 
Vör läidar int brist pa någän ting JK. De jä 
riktut fäaktut, att fålk skall läid brist nå unda 
sånn go ar JK. Män visst n [han], vickän oret 
ja läidar, så tror ja, att n aldri me gutt samvet 
kund lätt de var så [om skiftet] OL. 3) [till-
fogas avbräck el. skada]. Annas har rygroti 
läid mik av mack [mask] i haust OL. Rängnä 
fräiskäd upp gröidn i någlä dagar, män nå läi-
dar de betöidlit mik av tårkän alltihop JK. 
(Betår) di har w hd av rängnä u vetu [vätan] 
JK. Nå var de bön [bara] n läitn dail av sok-
ni, sum läidäd hagälskadä; .. till u me daim 
sum börr ha lid någ läit skadä JK. Kånnä laid 
väl någ skad de mej OL. Pa bäggi ställi kund 
di (arbetskalar) int var pa en gang; någän 
(bond) skudd bläi läidnäs OL. 4) 'tåla, för-
draga'. Gamblämor ha jär ännu ret rask, män 
de jär så, att i [de] int kan läid na MK. Att i 
kan läid slikt! MK. De läidar int prästn; de 
läidäd han aldri MK(1877). 

lidande s. läidndä n. Laisn .. var n iblant, att 
hans läidndä int to släut n gang JK. 

lidlig a., se o-lidlig. 
liffra v. liffrä, pr. lzffrar JK [genom inställsamt 
tal söka förmå ngn till ngt, lirka med ngn]. 
Liffrä me någän = var sletar u halar me ti bidä 
u ti fa fram hämlihaitar ginum slet u halt el. 
fagat tal JK(U); söik yvatalä JK. 

ligga v. liggä, ligg', pr -ar, ipf. la g, sup. liggä, 
ligg', p. pf. liggän JK, ligän [i bet. ib] JK 
(U), f. liggi, pl. lignä [i bet. ib], p. pr. ligg-
näs. 1) [intaga en mer el. mindre horisontal 
ställning]. a) [om kroppen av människa o. 
djur]. I går da matt ja ligg hail dagän, u i dag 
ha ja ligg u vart upp' varann'n gang JK. Far 
har ligg i mang dagar u lag hail dagän jaul-
aftnän u JK. Astu 0. A:s gam' mårmår liggar 
ännu sum a liggar, sum a nå har gärt i mang 
ar JK. Mor har ligg ti sängs all dagar sin [se-
dan] för' paskår JK. Ja, u så lag L. i nöistäuu 

um nati, sum vör had äld i kakläun'n JK. 
Skaffafar u skaffamor gar kring bäi all gästar, 
sum jä liggnäs [övernatta] pa ställä u gir 
dum än sup pa sängi JK. När di kåm äut bäg-
gi täu, så funderäd di u risslveräd, va di 
skudd gär bondn för spitakäl, för di int fick 
liggä [: inte fick logi] JK. Um nati sen så lags 
de äut i håiä pa häusi, de bäddäs systarsäng 
u lags um vart ann hail kåiru [röran] OL. Ner 
kring de s. k. gålvä [i sågkammarn] där lag 
.. fullt me bark . . föräutn all sagdus [såg-
spån], sum sleptäs in där, sumt ti bränn u 
sumt ti ligg pa um netarnä OL. Sum än bäd-
dar, så far n liggä [ordspr.] JK. Stäutar u ko-
nar har vör nå liggnäs inn' um netnar JK. Da 
lag än pa sängi me kledi pa si blaikar sum a 
läik JK. Någän av smagräisar sum har blitt 
trampän el. liggän pa JK. Ha [hon] vävd nå 
nöi döinå, förrn ha dödä, sum int har vart lig-
gi pa MK. Buckän lag inn' i stäuu va ivist a 
nat JK. Ligg bäi si [ligga i samma säng] JK 
(U). Had ja int kumm u jälpt n, så had n fallt 
kull u bläit liggnäs i snåiän JK. Sumbli liggar 
pa knäi . . u sumt liggar pa läiv [på mage] 
OL. b) [befrukta, ligga på ägg, om fåglar]. 
När gässnar gynna däunä, da vill di liggä.(pa 
ägg) MK. Hynu liggar; gasi liggar JK. Aggi 
jär lignä [befruktade, innehållande foster] 
JK. Maväggi bläir mik fort lignä el. ungar äi. 
Han.. kokt hail subbän, bad' goä u lignä JK. 
Gråitn jär svidn [vidbränd] .. för kåckän jär 
ligän, bräukar de haitä när a kvinnfålk har 
kokt n, sum jär me ban JK(U). c) [om ting]. 
Di mainar, att di skall ha bra bredar [bräder], 
män di vait int bistämt, va di liggar OL. Sin 
skudd di säi ättar 	drickkäri; hadd di ligg 
tom' da pa summan, så kund di var otetä OL. 
Fyst lag da stuckar äut pa lairu äi a vältrå OL. 
Di hållt räivtråiu [räfshuvudet] ner mot knäi-
ar me stakän upp' i vädrä, så att n lag mot axli 
OL. Iblant händar ä, att sedroti vaksar äut så 
mik, att a kummar ti liggä; ha liggar da fiatt 
u dörrt [rakt] ner pa jårdi OL. Körkluku 
lag a hakar [stigluckan hade fallit av hakar-
na] JK. Varpu liggar intä, för jårdi jär för 
hard [om kasta varpa] JK. Vör har så mik håi 
liggnäs pa slag JK. Vör har sed el. malning 
liggnäs i Kauprä kvänni JK. U så rustäd ja 
me någ smapärår [småpotatis] sum vör had 
liggnäs pa lädu JK. Vör väntar pa slidväg, för 
vör har ännu n hail hopän skog liggnäs upp pa 
haidi, sum vör huggd av i fjord JK. Fiskbatn 
had \rön liggnäs snodar i hagän JK. Dain 
[den ena] vidd ha de (braidsräumä) liggnäs 
jär u dann [den andra] där OL. Um de bläir 

tjäl ällar buttn äi na (jårdi), u så da snåiän 
bläir liggnäs pa de hail vintan, da mår rygroti 



ligga 	 596 	 ligga 

u vaitäsroti bäst JK. Fyst had vör halv vägän 
liggnäs pa storvägän sin' dagän föräut (med 
snö) JK. Snåidräivår ha ligg upp yvar all täu-
nar JK. Jårdi ha ligg lyckt [täckt] me snåi 
JK. Ja har vart ste i dag läikväl u tat betår 
upp, sått snåiän har ligg um fingri för mi JK. 
Kallt var ä olycklit ti tjan' undar [med isnot], 
för äisn lag um armar u hännar JK. 2) [om is, 
som sammanhängande täcker ett vatten]. Så 
täilit pa ladingän, sått äisn ännu lag langs at 
strandi JK. 3) [om mark, äga m. m.: utbreda 
sig, vara belägen]. Digarakan sum int lag pa 
gatå [inte låg ohägnad mot vägen] JK. Möir-
hagän, sum liggar ner i Andaskväiar JK. Kåir 
ravid [råved] fran n hag', sum liggar straks 
bäi Gannår JK. Gardbostrandi, sum liggar su-
dar av Nabbu [fiskelägen] JK(U). Me ste-
kåirningi [bortkörningen] jär vör mik van-
låttnä framför daim [: de gårdar], sum liggar 
naug' [nära] janvägän JK. 4) [om vattenyta 
som är orörlig o. jämn]. Sjoän liggar blankar 
sum än spägäl JK. 5) [(för tillfället) uppehål-
la sig el. vistas]. Ligg pa tåskän [ligga o. 
fiska torsk] JK(U). Gubbän Johan lag för de 
mäst bäi strandi JK. För n stor dail av aka-
bräukrar el. böindnar lag bäi strandar [fiske-
lägena] u fiskädä JK(U). Vör far söik ännu 
ligg am n atsäining [vittjning] till JK. Kummar 
da tåskän ti ta, så kasta n taug u bläir liggnäs 
pa ställä JK. Så gärd de da grundfrust i ai 
[ån], u de möitäd vattnä, så än kund fa ligg 
där u däm [dämma] flak täimar i ståitn OL. 
Han .. har nå ligg äut' a par månar fran hai-
mä pa mobliserning JK. 6) [i uttr. angivande 
att ngn el. ngt är i vägen, till hinders]. Fick 
di da int .. sag [såga] all säin stuckar, äutn 
de blai någ ti yvars, di lag da i vägän för flest 
låttaigarä OL. Sumbli (sletkalar) vidd int ga 
ste [bort] pa viss ställar, för de kund var någ 
sum så där lag i vägän OL. 7) [med allmänt 
lokaliserande innebörd, även abstrakt]. Där-
äi liggar n stor fördail JK. 8) [befinna sig i en 
viss verksamhet]. Ti säl' u kaup' u ligg i af-
firar JK. 9) [i uttr. angivande, att ett jord-
stycke (för tillfället) icke är föremål för bear-
betning]. Sälln liggar jårdi tredi [i träde] nå 
JK. När n har fat skärä, sa far ha [:jorden] 
ligg till haustn JK. Så far jårdi ligg ypnäfuri 
ällar oharvi n täid av igän JK. — Särsk. 
förb. Ligg bäi [ligga hos, ligga när]; 1) [om 
sängläge]. Ligg bäi 	, om karl o. kvinn- 
folk; jfr ligg bäi 	"Nalkäs" säs i sam be- 
märkälsä sum "ligg bäi" JK. Ligg bäi na de 
kund n [han] gänn fa de, .. män ligg bäi , 
na fick än aldri JK(U). Vör lag bäi si [vi låg i 
samma säng] i neträs bäggi täu (karl el. frun-
timmer); män ligg bäi , käfiingi, de jär någ 

annä. 2) [ligga i båten o. passa de utsatta 
fiskegarnen]. Vörr 	sättäd all träi gani bär 
raipä u knöitäd tåsktaugi i ändganä u lag bäi, 
sum ä haitar JK. När ja har.. sätt fast ättar 
tåskbaitä u ligg bäi JK. — Ligg ättar: 1) [vara 
efter i utvecklingen]. Lauboar, sum alltut har 
ligg ättar i någ vart, sum har vart nöimodut 

JK. 2) [icke hava medhunnit, om arbete]. 
Ligg ättar me arbetä MK. — Ligg ihel [kläm-
ma ihjäl genom att ligga på ngn]. Vörr har 
fämtn smagräisar, u vörr matt ligg äut i häusi 
um netnar för ti säi ättar dum, att int soar lig-
gar i hel dum JK. — Ligg ihop; 1) [om ägor 
tillh. olika gårdar: icke vara avdelad medelst 
gärdsgårdar]. Hail Kauprä Storhagar di lag 
ihop u var int ifrantöintä pa var lått, u sam så 
va de Kauprä Storängar, di lag tr ihop JK. 
2) [trassla ihop sig, om utsatta fiskegarn]. A 
sank sum än bindar i ändklåbbu u så n läitn 
stam n i dain ändn, sum skall .. hald varpu 
sträckt, att a int skall kumm ti ligg ihop JK. 
Nä di sättäd n åt dagar ätta si, så lag de ihop 
för dum va ivist a nat JK. — Ligg kull [om-
kull]. Ligga n [han, gärdsgården] kull, män 
n haldar ihop me bandar u staurar, så häva n 
upp än u styttar upp än JK(U). — Ligg um 
[ligga omkring, t. ex. bandage om en sjuk 
kroppsdel]. De sum han lägd um, de skudd 
ligg urri ti dann mårgnän JK. — Ligg pa: 1) 
[ligga (kvar) på sin plats]. De gamblä fodrä 
el. takä [: agtaket], hälst när de har ligg pa 
längä, jär nit' [ruttet] sum muld sumt JK. 2) 
[om vind: blåsa med kraft mot ngt]. Vädrä 
liggar pa JK. — Ligg till: 1) [ligga med båten 
o. passa utsatta fiskegarn]. Liggar till gär n, 
allt ättar sum ä jär gutt vädar u strämmingän 
tar. När strämmingän tar jamt hail netnar, så 
ligga n till, när ä jär gutt vädar, ti däss n an-
säir, att n int kan fa in mair, ällar att int batn 
bjärar mair JK. Vör gynt sätt pa säks famnar, 
u när vör had fat sätt av [satt färdigt] u ligg 
till n hall täimä, had vör allt fämtn famnar JK. 
Har ä int blitt någ pa pa de atsäiningi [vittj-
ningen], da dräga n fö de mästä, el. liggar int 
till längar .. Män de träffar u till .., att n lik 
gar till hail netnar pa haustn [på "vrak", 
drivfiske] JK. Blasut u ovädrut har de nuck 
vart i haust, sått di just int har kunt fat ligg till 
um netnar JK. 2) [om jord: ej vara föremål 
för odling]. De glisnä aurbackar, sum i dän 
gamblä täidn var akajård, liggar till el. arbe-
täs int me nå JK(U). Russi kåirar n [han] äut' 
langs vägar, så att akrar di far mästn ligg till 
JK. 3) [vara igensnöad]. A. skudd ga ner ti 
Kauprä u kast Käldkväiar upp, sum lag till 
me snåi JK. Vägar lag så mik till, sått ingän 
kund kumm fram JK. De var förskräcklit va 
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de lag till, hail vägän änd äut ifran uss u så 
upp till körku JK. Närkas väg ligga till, han 
w MK. — Ligg äut [kläcka ut]. Ti lätt [låta] 
hynsi ligg andungar äut JK(U). Ha kaupt 
andägg, u a hynå lag äut ungar JK. Gasar 
skudd ligg pa dum [äggen] u ligg ungar äut, 
när dairäs täid blai, att di vidd liggä JK(U). — 
Ligg äutä: 1) [ligga ute i det fria]. 0 [vå-
ra] lambi ha int ligg äut någu nat ännu JK. 
2) [ligga på "höloftet" om nätterna under 
sommaren] JK(U). — Ligg yvar: 1) [övernat-
ta]. Ja lag yvar där um nati till dann dagän 
JK. 2) [påvila]. Ja skall tal um all årkår [gö-
romål] sum liggar yvar uss undar iss [denna] 
täidn JK. Jfr förlegad, halv-ligga o. säng-lig-
gandes. — ligg-bock s. m. bf. liggbuckän 
[tass i takstol, se ill. till spärr s.]. -bod s. ligg-
båud f. [strandbod med spisel o. lave, där 
man kan ligga o. sova el. vila]. Liggbod u 
ganbod MK. -fjäder s. liggfjädar OL, pl. 
-fjädrar, 'längsliggande tjädrar i vagn, två 
framme o. två bak, mots. tvär-fjäder' HG. 
-fjäder iskruv s. liggfjä•claskräu, 'skruvtving, 
ti skräu liggfiädrar ihop me.' -fjäderlvagn s. 
liggfjädarvagn OL [vagn med ligg-fjädrar]. 
-galen a. pl. ligg-ger/nä, om höns, = ligg-sjuk. 
-höna s. ligghynå f., bf. -u, pl. -år, ällar 
tigälhynå, a hynå, sum Eggar ungar äut JK. 
-sjuk a. f. liggfauk, om höns [o. gäss], som 
vilja ligga ut ägg; säges ibland om fruntim-
mer som äro långt komna i havandeskapet, 
på halvt skämt: ha gynnar bläi liggsjauk u ga 
u kluckä JK(ordl.). Gasi jär liggsjauk; hynu 
kluckar u jär liggsjauk JK. -spis s. liggspäis 
JK(U) m. [stor öppen spis]. Än stäurar ypän 
liggspäis, sum var umkring sjau änar braidar 
JK(U). -ål s. liggål, blågäul jausblå ti fårgän; 
= bad-ål. 

liggare s. m. bf. liggan [undre kvarnstenen i en 
handkvarn]. Jfr säng- o. ut-liggare. 

liggning s. f. bf. 1iggnijgi. Liggningi [att ligga 
o. sova] de var int mik ti tal um i vanliä fall 
[vid vattenkvarnen] OL. Ja tväivlar int pa, 
ick de bläir rad för mi me liggningi [sovplat-
sen], när ä bläir därtill .. um ja kummar pa 
onstäskväldn [till Visby] JK. 

liguster s. liggustar 	m., bf. -an, pl. lig- 
gustrar JK (Ligustrum vulgare). Liggustan 

vaksar så tet, när n bläir ansn u klipptar, 
sått n stängar för kräk u kan svar för täun JK. 
Lusthäus av liggustar MK. 

lik s.1 läik n., bf. -ä, pl. =, bf. -i [död kropp 
av människa]. Um de jär a mänsk, sum har 
döt någän stans, så haitar de: di har läik i häu-
sä; vör har vart ste u set läik OL. När H. dö-
dä, så sto än pa bår ällar sto läik äut pa Hall-
sa' lädu JK. Fyst skall n in u mel [mäta] läng- 

di u bräddn pa läikä Ättar va ja har håirt, 
så skall di akt si för till kumm mot läikä, för 
de att.. um di skudd ha hatt någ ovänskap 
imillum si, så skudd da dän dödä kunn ha 
makt till kunn skad .. dän andrä OL. Täu 
styckän kvinnfålk kledar läikä i kistå u så 
nä de jä avskilt, så gar daim, sum jä nemäst 
släkt me läikä ste u tar läikä i handi ällar 
tar de pa hudä [huvudet] JK. Ja u nä da läikä 
ska läggäs i kistå um kväldn, så bräukar gas s-
fålki bläi bidd [bjudna] me.. pa n bit mat u 
n kåpp kaffi u någä. Jo de pa vintadag, när de 
jä kallt.. så bräukar läiki kunn fa sta upp i åt' 
dagar JK. De var n präst n gang, sum skudd 
jårdfåst a läik, sum förr alltut var vank, att 
läiki ällar kistu var nersättnä i gravi JK. — 
När täu styckän tar i duri pa en gang (en 
äutförä u en införä), far n spöir [spörja] läik. 
När n njausar yvar ypnä sängi när n bäddar 
.. far n spör läik. När körkklucku gar i läik-
gang, bläir de snart läik i sokni. När de hatar 
pa käpän [kliar på hakan] modar skäggut 
läik. När n kastar muld pa läiki, u så n har 
skilt av [slutat], da jär de vanlit, att n kastar 
all spadar pa kårs yvar si pa gravi, u dän 
spadn sum kummar uppa, däitat sum de spad-
skaftä pekar, där dåir någän där flest JK. För 
att int dän död skudd ga igän u spökä, så jäl-
par de, um än läggar n bit stainkul i munn'n 
för läikä JK. De var odäuglit, um flugråinä 
[flåg-rönne] skudd yvar ällar pa än väg, sum 
hadd gat läik fram JK. — Blaikar sum a läik 
OL. — Di sägd, att di had hitt a läik [ett ske-
lett] upp pa Lausbackar äi a aurgrop, u baini 
lag ännu ti fa säi uppa JK. -begravning s. 
läikbegra•vnicg f. [begravning]. Förrn vör 
gick in i körku, så had prästn läikbegravning 
i dag JK. -ben s. läikbain n., bf. -ä, pl. =, 
bf. -i [skelettdel]. V. han lag där u sålläd i 
muldi u kastäd där i läikbaini ällar mänsk-
baini [om ett fornfynd]. Så var ä n hail hopän 
läikbain undar gålvä [i kyrkan]. De läikbaini 
had Buttläboar tat ör körku u lägt äut pa kön--
gardn JK. Läikbain, ja, de har nuck mang 
nytt' förr ällar bjärt pa si för ti ha täur u lyckå, 
bäi all möigliä tillfällar, såsum när n dräng har 
vitt hatt a päikå u int päiku har vitt, da har 
han nytt' läikbain u läikmuld u n årmskallä, 

sum än har gärt någ kånstar me ti fa päiku 
ti bläi gali ätta si JK. Ja, att i lant [lånade] 
Iäikbain u läikmuld pa n vissar täid, .. för de 
att i skudd fa bättar täur bäi strandi u täur 
me kräki u för sjaukdom u va sum hälst JK. 
Än fick håir sum täidäst [oftast] um än fiska- 
rä 	sum fick väl fisk .. att n hadd läikbain i 
flaar [flarnen] JK(U). När far var sårk, da 
var han sjaukar, u da var de a källing jär i 
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Lau, .. ha skudd bot han, u de had ha läik-
bain, sum ha skudd bot han me, .. ha had 
läikbain äi n lapp, u så bant ha de pa halsn för 
n, u så vaskt ha än u had läikbain i handi me 
de samä, u så läst ha da någ me de samä . . u 
dän lappän me läikbainä äi, han skudd sit pa 
halsn viss dyngn JK. Svågar min han har 
blitt botn me läikbain mot kaldu • han MK. 
-lbeni bit s. läikbainbi.t 	m. [bit av ett 
människoben]. H.K. had fat någän läikbain-
bit ner i sänghalmän, u de var för dän skuld, 
sum di int fick ro JK. -blek a. läikblaikar, f. 
-blaik. -bräde s. pl. läikbre•dar. 1) [bräder att 
göra likkista av]. G. .. sum int hadd läikbre-
dar till si, när n dödä JK. 2) Läikbredar jä 
sån där bredar, sum int ha ruttnä av läik-
kistår, när di gravar läiki upp, u da tas di upp 
ör jårdi u kastäs pa n hög unda staintäun'n. 
Ha [hon] fa far mik ill där upp i de stäur fat-
tistäuu .. ja till u me så har a bränt upp all 
gamblä läikbredar, sum ha ligg där .. pa körr-
gardn JK. -bår s. läikbå•r f., bf. -i, n., bf. -ä 
JK(U), [bår att bära lik till kyrkan]. Täu 
styckän av gästar var biddä ti bjär läikbåri 
ifran körku till bigravälsähäusä . . Förrn läikä 
bjärdäs ör läikräumä u skudd sättäs pa läik-
bårä, sum sto äutförä, så gärdäs de a tal yvar 
dän döidä . . så sättäs lukä pa u kistu bjäräs 
äut 	u sättäs pa läikbåri el. -bårä JK(U). 
-finger s. läikfiogar n. [finger på ett lik]. Um nå-
gän jär sjaukar, såsum har ont i augu ällar i 
någän läm ällar såsum ban, sum har någän 
löitfläck pa si, da läggar di läikfingar pa dum 
. . u de skall någän var me u, sum skall säg 
någlä ård me de samä . . di nämnar namn pa 
läikä u sär: "Ta däu de löit' [lytet] mäddi i jår-
di"; u um de skall jälpä, så skall di till träi läik 
u ha läikfingar pa si .. Um de jär kvinnfålk, 
sum skall ha läikfingar pa si, da skall de var 
kal, sum jär döidar, u jär de kal, da skall de 
var kvinnfålksläik JK. När faffar jär [här] 
dödä, da var H.-mor jär me Gretn, för ha 
hadd så ont i augu, u ha sägd sen för mi, att ha 
blai bra .. De var int all sum gav fålk lug 
[lov] till fa läikfingar pa si JK. -fläck s. pl. läik-
fläckar [gulaktig fläck på händerna]. Vör 
sägd i går, att ja had läikfläckar pa fingri u att 
de modäd läik, u nå kläppa [klämtar] di. Ja 
har så mik gäul fläckar pa hännar MK. -färd 
s. f. bf. läikfä•rdi. Jär um kväldn skrivd ja um 
Halläins läikfårdi JK. -färg s. läikfärg m., bf. 
-än. -följe s. läikfylgä n., bf. = , pl. bf. -i [lik-
tåg, -process]. De var a oskaplit stort läikfyl-
gä, män di har väidlyftu bidning [bjudnings-
krets] OL. Gränräisä .. till stråi me för läik 
bäi vägän, där sum läikä u läikfylgä gar fram 
JK. -gång s. läikgayg [en särskild klang hos 

kyrkklockan]. Klucku gar i läikgang i kväld, 
såsum di kund ring för läik MK. När körk-
klucku gar i läikgang, bläir de snart läik i sok-
ni JK. -kista s. läikkistå f., bf. -u, pl. -år. Fyst 
u främst skall de grundäs yvar, vaim sum 
skall bidäs till gär kistå (läikkistå) . . Ättar 
gammält så har de alltut vart vanlit, att gars-
kalar [karlarna från andra "parter" i samma 
gård] skutt bidäs fyst, ifall di jär någ slåigd a 
si.. så jär de till skull äut u säi ättar, um de 
finns någ bredar, sum jär skapliä till gär kistå 
av .. OL. Ti läikkistår fick di aldri bigangnä 
späik, äutn de skudd var pinnar; nå skräuar 
di läikväl lukä pa me janskräuar MK. De sto-
lar, sum läikkistu star pa daim bjärar skaf-
farfar äut pa gardn, när n bjärar läikä äut, u 
lägga dum me baini i vädrä (uppat), u där far 
di ligg kanhänd i åt näi dyngn, förrn di kum-
mar in undar tak; de jär ännu vanlit, att di 
nyttäs int undar begravälsn atminstn JK. 
-kistlbräde s. pl. läikkistbre•dar [bräder var-
av man gör likkista]. De finns u-  de böindar, 
sum int jär aigarä av a bred' ti gär a kistå av 
än gang, annars har de vart n gammäl vanä, 
att di har skutt kumm i håg u låimt [lämnat] 
av någlä sånn braid bredar, sum skudd var till 
läikkistbredar OL. -kläde s. läikkle•dä, -kle•d' 
n. [svart kläde som likkistan ställes på]. Jär 
har di ätt sånt (läikkledä), sum säir äut ti var 
av svart vammäl, gammält u mackjetä. När 
de har vart mik stort ovädar, så har di hyllt de 
yvar kistu, män i vanliä fall äutbratt pa båri 
undar kistu OL. Båri . . star äut för duri me a 
svart läikkled pa ti ställ kistu pa JK. -kläder s. 
pl. läikkle•dar [liksvepning]. Bäst ä var så 
blai de [: spöket] såsum a kvinnfålk me läik-
kledar pa si JK. -lucka s. läiklu•kå f., 'den 
port på en kyrkogårdsmur, genom vilken lik 
bäras'. Läikluku älla läikportn skall räiväs 
ner u byggäs upp, prässäis sum a nå jär igän 
JK(1890). Ner di har kumm så langt, att di har 
kumm in för läikluku in pa körgardn, da gynt 
di sing pa än läiksalm OL. -lukt s. läiklukt 
f. Innum a läiti stund så blai de a hämsk fåul 
läiklukt el. än hämskar läikos [om ett spöke-
ri] JK(U). Ja jär int så förbaskat fällar um 
nasar häldar, ick ja tular läit läiklukt av a råt-
tå, när ja tar mi n präis snäus JK. -mull s. läik-
muld f., bf. -i [jord från kyrkogården]. Um 
än gir konar läikmuld el. körrgardsmuld, så 
kummar konar ti träiväs, u än far väl [myc-
ket] mjölk u smör; män läikmuldi skudd tas 
pa körrgardn mitt um a nat millum klucku tåll 
u ätt JK. -os s. läikos JK(U) m. [liklukt]. 
-port s. läikpåurt m. 'den port på en kyrko-
gårdsmur, genom vilken lik bäras'. När de 
[liktåget] kummar fram ti läikportn, så bjä- 
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rar säks styckän me listar läikä in i körku 
JK(U). -process s. läikprussäss m., bf. -n [be-
gravningsfölje]. Läikprussässän jär så in-
dailtar, att n fair styckän gar för u singar, 
sum de haitar, de fåir' di gar framför daim 
sum bjärar OL. All tjänstgärndä, sum int ga 
me ti körku, fylgar me läikprussässn än bit pa 
vägän JK. -psalm s. läiksalm m. [ex. se  lik-
lucka]. -stol s. läikståul [förr: avgift till präs-
ten för jordfästning]. -svep s. läiksvaip m., 
bf. -än 'liksvepning. -tal s. läiktal JK(U) n., 
bf. -ta lä, pl. bf. -i [begravningstal av präs-
ten]. Ja, de var sant . . sum prästn sägd i läik-
talä yva n, att n var n fridns man JK. -torn 
s. läiktånn OL m., pl. -ar. De läiktånnar, de 
jär a hälvitäs plagå OL. -vagn s. läikvatjn m. 
Lauboar har ingän läikvangn, fastn di har i 
soknar jär umkring JK(1904). I dag jär di ste 
ättar läikvangn i Aitlaim, lauboar JK(1906). 

lik s.2 läik n., bf. -ä, läik', pl. =, bf. -i, 'tåget 
som sys runt kring seglet för att ge det styr-
ka'. Uppäst läik, nedäst läikä, säidläikä MK. 
Söi läiki bäi [sy på kanttågen] MK. Jfr bak-
segel-, baktopp-, fock-, framsegel-, fram-
topp-, segel-, sido- o. storsegel-lik. 

lik a. läikar, f. läik, n. läikt, likt, lik(si), pl. läi-
kä, läik', komp. läikarä, läikrä, läikar', 
superi. -äst, best. -ästä. 1) [som har samma 
utseende el. form]. a) [böjliga former]. Han 
var si självar läikar MK. Ha [hon] var si själv 
läik JK. De klucku ha var bra läik (el. likt) 
mäin; di var bra läikä JK(ordl.). L. jär gladar 
yvar de (porträttet) u tyckar, att ä jär likt uss 
JK. Själv byggningän u bryggarhäusä u späil-
täun'n u träii så jä de prässäis likt, tyckar ja 
(på fotografien) JK. De var int mik likt späis 
[liknade inte mycket en spisel] OL. All dagar 
ska va läikä, så präddäika(r) di (babtistar) JK. 
Mang av de djaurä Tvåbain jär pa jårdi jär 
nuck ännu läik' daim (i boki) JK. Di var läik-
si gamblä; årsungar MK. Di (husår) jär läik si 
MK. Di jär läik' si [lika varandra] allihop, 
läik si i munn'n u i nasar u MK. Han sägd 
.. att skifti [skiftena] var Mik si braidä OL. 
b) [neutralformen oböjl. i alla genera]. Kaln 
. . mair likt a sväin än n präst JK. J. A. han jär 
bra likt han MK. Dän (stäur prostn Alfve-
gren) blai n (Häusan) likt dän MK. Dän sjaln 
han var likt min. De tråiu ha var likt mäin. De 
män i ha var likt oä [vår] JK. Draginretning-
ar .. jär int prässäis likt daim, sum jär pa rit-
ningi JK(U). Till beväis pa, va bildar [i Pan-
optikon] va likt livnäs, så var de n gubbä, 
sum 	frågd n bild .. JK. De stäur skarp 
raktåskar 	sum säir hail väit-tvagnä äut, 
sum för de mäst er där i böin jär likt [.. som 
ni i staden liknar] JK. Stäur stäur saffrans- 

lik 

bullar .. sum jä mair likt brö än bullar JK. 
Rapphyns, di jär likt jårdi MK. c) [i förbind. 
med pron. si, vanl. neutr.] lik(t) si, [sällan 
pl.] läik si, [i bet.: lika, likadan]. Kattungän 
va lik si pa bäggi såidår JK. Nabbu [ett fiske-
läge] säir äut sum Järäusaläms förstöiring u 
jär int likt si mot förr JK. När di da.. kardar 
sålkar [ullrullar], så jär de kånsti ti fa de lik 
si i fårgän JK. Likt si haugä el. gamblä MK. 
Vör jär likt si vörr MK(1877). Er jär prässäis 
likt si MK. Nå vill di var lik si (päikår) 
[: flickorna vill vara likadant klädda] MK. 
De jär ing märk pa daim, di jär likt si di MK 
(1878). Hästar di jär int läik si di i MK. Di jär 
läik' si allihop i munn'n u i nasar u MK. Ha 
had int någ lik si kort [likadana kort] ti sänd 
till dum.. män di far ta vickät di vill va sitt 
JK. Jfr 2c. — 2) [som överensstämmer med 
el. påminner om (ngn el. ngt) i fråga om egen-
skaper etc.]. a) [böjliga former]. S. led' 
[skrattade] u var gladar u var si självar läikar 
sum vanlit JK. Åt dagar i sundäs var ja där 
uppa (pa Backar), u där var si självt läikt JK. 
Allt jär si läikt ättar gammält JK. Allting jär 
si läikt bad' för' sum ätta stårmän JK. Prästar 
jär si läik allihop u gär ätta sum di jär lerdä 
JK. De skänkäs stor summår till bad likt u 
olikt, el. till bad dain u dannä JK. Iss lang 
brevä, sum star bad likt u olikt äi JK. b) 
[neutr. oböjl. i alla genera]. En hanik . . sum 
nysttålln lagli jär likt JK. Mänsku jär si likt 
MK. c) lik(t) si, [oböjl. i bet.: lika, likadan(t)]. 
Di tald lik si allihop MK. Da kummäs de yvar 
ains mik di skall betalä, u de jär int lik si all 
dagar JK. Fystdagän u anndagän da var de 
alltut liksi [likadant] me kallasä ällar me trak-
terningi JK. All träi russi far dräg liksi JK(U). 
De jär int all täidar, sum de (bröä) ha jäs' likt 
si MK. De jär int mair n han (Schwan) u Lind-
ström, sum har dum ti säl jär pa landä, u di tar 
lik si [lika mycket] för dum (plogar) JK. — U 
så skall vörr dailta i kustnän hältn var, för 
vörr har liksi [lika stor] fördail av däikningi 
JK. Vör gav lik si sank all träi batar JK. All 
betgruppar kåm upp u prässäis lik si avstånd 
millum var betå JK. Lais [hur] di ska sit bäi 
borä, när di jä lik si släkt me dän dödä JK. 
Tar liksi [lika mycket] hår pa var säidå JK. 
När n har lik si betår u en u sam sjuss u lässar 
lik si fullt, män int ändå kan fa någlund lik si 
vikt . . JK. Nå jär vör lik si [likadana] sjauk-
lingar bäggi täu JK. — Nå jär int allt läin liksi 
langt [lika långt] JK. I fall tväri jär liksi braid 
[lika bred] i bäggi ändar JK. När släkpagar 
[tånghögarna] liggar ojamt ällar int lik si 
tjåckt yvar allt . . så jär de int gutt ti fa stycki 
lik si [likadana] JK. Snåidräivår tiggar aldri 
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så jamt, att de jär liksi haugt me snåi all stans 
JK. (Sagbladi) var läik tjåck u otympliä, så i 
dän vägän var di likt si pa bäggi de partar OL. 
Till däss att n far någlä spadar muld yvar na-
sar .. da bläir bad launtagrar u böindnar lik 
si räikä u far liksi laun [lika stor lön] JK. 
Gumbaldn u kaften Wallandar jär likt si gamb-
lä MK(1877). De lang kustainar di jä lik si 
gråv upp' u nerä (vid Kopparsvik) MK. Skör-
tår [skjortorna] var likt si söidä MK. Jfr 1 c. 
— 3) [sannolik, rimlig, liklig]. Ja kund aldri 
läikrä håir, än att ä tornäd [åskade] da pa för-
middagän, förrn de kåm ti rängnä, män ja 
kund int bestämt säg häldar JK. När ja kåm 
fram mot Ö., så kund ja aldri läiknäs [?] ällar 
läikrä håirä, än att någän kåm laupnäs ättar 
mi hack i hel JK. Ja kund aldri läikar 
säi, än att.. MK(1878). 4) [lämplig, bra, för-
träfflig]. Nuck visst all drängar i sokni, att 
han had dän läikästä gardn u flair hundra da-
lar i pänningar JK. De jä läikäst att u fat tret' 
mot kvinnfålki JK. 5) [billig, tillbörlig]. Dä 
bäi de strandi där far n ill' mair n likt jär JK. 
Di fick svält mair n likt var JK. 6) [i nek. el. 
frågesats för att beteckna ngt som olämpligt, 
orimligt]. De snåislaggar äutä, så att de aldri 
jär likt någä JK. När vör gick i säng.. kåm 
de ti rängnä u sia pa finstri, sått de aldri var 
likt JK. De var föskräckliä böiar, jå, sum aldri 
var likt MK. Ja dråimt så gal, så de var aldri 
likt MK. I nat var de aldri likt, vickän sjö de 
gick OL. De jär aldri likt, ällar de jär aldri ho 
[hov] me, vick släkraunar [tångränder] där 
liggar OL. U vick vägar! De jär aldri likt, va 
di jär galnä JK. De var int likt, va de har räng-
nä i dag (= rängnä mikä) JK. De jär int likt, 
va han kan jaugä JK. De va äutn likt, va ed 
kräki jär magrä u traduä i ar JK. Um de var 
läikt me ho u skapning, va a [hon] var arg u 
gali JK. Jfr lika samt dy-, god-, järn-, lådigs-, 
människo-, nät-, präst-, rör-, sommar- o. vin-
ter-lik. 

lika a. o. adv. läikä, läik'. I. adj. 1) [likadan]. 
Di dailar dum i läik låttar OL. 2) [i uttr.] bi 
läikä [i stånd, jfr da. ved lig e]. Ha har vart 
mik sjauk u har aldri vart bäi läikä MK(1877). 
Hald bi läikä [vidmakthålla]; hald äldn bi läi-
kä MK. De jär strunt, när någ fattäs ällar när 
n int jär riktut biläikä ällar fräiskar JK. Hald 
täunar [gärdsgårdarna] biläikä JK. Rippa-
sjon i prästgardn igän, sum aldri jär annä u 
aldri jä bi läikä JK. Mor. . sum skudd hald de 
släitvargar bi läik me kledar JK(U). — 
adv. 1) [på samma sätt, likadant]. Att ingän 
jär pa jårdi far sämmar ällar bättar äutn all 
läik(ä) JK. Da räidar vör läik', sägd tiggan ti 
kungän, sum än bräukar sägä JK. Um än ar- 

betarä .. kund arbeta dubbält mot n ann'n . . 
så vidd di ha läik betalt JK. 2) [i samma grad 
el. mått el. styrka]. Skudd nårdn var läik galn 
ti blas nå i maj, sum än har vart i april, så Gud 
nad uss da! Läik pussroli u galn ti prat jär n 
ännu nå sum förr u läik galn ättar brännväin 
u JK. A tvär [en teg] sum jär läik braid i bäg-
gi ändar JK. Um vör gläidar ste u sar vait 
[vete] i mårgå, så jä jårdar läik tårr igän, sum 
di va förr JK. Så halt de pa u rängnäd läik 
fräiskt um dagar JK. De jälpar int ti sla i hel 
dum, äutn de var läik fullt straks igän JK. 
Kallt u köilut har vör hatt hail ladingän, u läik 
gal jär de ännu OL. A dotar sum jär läik 
gammäl me Anna jär [här] JK. Vör var läik 
gamblä MK. S. han har armar läik lang me 
baini [lika långa som benen] MK. Ja har int 
hatt någu möirslagå äutn nytt ykshamman; de 
har vart läik bra JK. — Sildi kanskä jär läik 
så go u läik så mik kraft äi sum strämmingän 
JK. Källingi bläi läik så rädd sum gubbän JK. 
Ner di fick säi, va de var, så blai di mästn läik 
så lang i söini OL. Sörpå ti gi nauti, de bläir 
di läik så tjåck av sum håi JK. Nä vör gick ti 
bakas, så var de mästn läik så mik tilläur' 
[igensnöat] igän JK. "Vait är [ni] intä, att ä 
jär sundagar?" — "Ja nuck, läik så väl sum 
däu" JK. Smidsindar, bland' äi lair u sand.. 
jär läik så bra sum äldfast tigäl JK. De kaffiä 
skall smak.. läik så gutt sum astumors kaffiä 
OL. 3) [i uttr. som beteckna att man vid val 
mellan olika möjligheter icke föredrar det 
ena; "det gör det samma", är likgiltigt]. Ta 
a graip ällar a tjaugå, läik mikä MK. Stor sak 
u läik mikä! MK. Kronu fick int a ör' för de 
där 90 aiknar .. Ja, u läik mik kund de var u• 
JK. Han har sägt, att ä jär skallakansfebar. 
Dåkta M. 	pastar, att ä jär 	mysslingän, 
män läik mik så jä de gal nuck ti smitt .. JK. 
Um L. kummar ti läs upp någ av de för n 
(prästn), så kund de var läik mik, att n skudd 
vit de sum ja säist skrivd um X. u Y. JK. 
Snåi, de kan var läik mik nå, när vör int har 
fat någ förr JK. Ifall int målan skudd kumm ti 
raisä, så gä de de samä u jä läik bra JK. De 
kund läik så gänn ha vart sum de var JK. Jär 
de så, att Är int kan, så jä de läik gutt u väl för 
de JK. U ja ihop me de andrä [: att över-
tala dem], .. att vör skudd ta u ro där äut, 
män di var läik nåigdä JK. Lent [blidväder] 
jär vör läik nåigd um JK. 4) [i fråga om del-
ning el. byte]. De jär int så gutt för ploglags-
förståndan till dail all styckar läikä JK. 5) 
[med förstärkande el. framhävande bet.: all-
deles, precis, rakt, direkt; vanl. med adverb 
el. adverbiella uttr.]. Läik' i prickän el. mitt i 
prickän MK. Russi vidd mästn int fram, för 
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snåiän u äurn slo dum läik i augu [rakt i ögo-
nen] JK. De sär ja di läik i augu MK. Soli ha 
jär så läik i söini [synen] MK. De träfft läik 
i skalin JK. Läik i värst bråsku [just i värsta 
brådskan] JK. Ångan haldäd prässäis läik pa 
batn JK. Så drog vör bäi täu styckän vangnar 
u gynt läss jårdi läik pa daim JK. Han .. ba-
sar i jård läik pa rygg OL. Stårmän bar läik 
pa västäst gavin JK. Ja tänkt annars till skriv 
läik till bolagä OL. Da to vör gani läik ör batn 

u lägd i karmar JK. Nårrstjännu .. ha star 
läik i nådar [rakt i norr] JK(U). — (Bespa-
ringsspäisn) bars läik av sjussn in i kökäs-
späisn JK. — Läik fram 1) [rakt fram]. När 
n gar läik fram me täiår [tårna] JK(U). Pål-
kätt kan ja läik fram, män int avut MK. Närk-
boar di töinar [gärdslar] int alltut så läik fram 
MK. Ja gick vägän läik fram ifran S. till M. 
JK. De fyst han gärd, så straik han läik fram 
till borä u to si a par supar JK. 2) [bild!., se 
likfram 	— Så sto där n stäur svarta kal pa 
trappi, sum a [hon] ränd såsum läik äi, män 
var ingän kal läik väl JK. När n skall kryss i 
land, u när n har prässäis läik imot (mot vädar 
iland) JK. De stårmar så mik i nårrvästn läik 
imot vädar ste [bort] JK. När n kan bröin 
[bryna lien] gillt, att n int bröinar för läik in 
[rakt in] älla fö runt JK. Han.. straik läik in 
till n föräutn pick [knacka] pa duri älla någä 
JK. Säist taugi [tögen] .. dän ror n da läik in 
at landä me JK. Sumli har bisynnali hånn, di 
hängar rakt läik ner JK. Di gick u hängäd 
hud' ner u käikt läik ner i jårdi JK. Såsum ä 
rängnäd, så kåm ä ti snåi läik ner äi de där ve-
tu u sumpän JK. Ja ansäir, att di talar fail u 
anmärkar de läik till dum iblant JK. Läik upp 
i vädrä [rätt upp i luften] JK. Säidbredar 
[sidobrädena] star int läik upp äutn liggar pa 
skyns [snett] JK(U). Kantar blai för brank 
[branta] ällar läik upp JK. Män så kan ä 
händ, att i (tallar) star så läik upp, att n int 
vait vickät håll di vill ga (= fallä) JK. När di 
kåm än läitn bit .. kård i läik upp äi a stor 
snåidräivå där, sum lag läik i vägän JK. All 
gamblä gubbar, di haldäd sigdspån'n läik äut 
fran dän nedäst örvkrokän MK. Hånni star 
läik äut MK. Iblant kummar ä läik äut [säges 
det rent ut], att dän bär [bara] int däugar 
bröinä [bryna lien] OL. Vör gick läik däräut 
u sag, va de va ti gäräs JK. Han kåm just ner 
läik yvar a, yks JK. Jfr o-lika o. till(-)lika. — 
lika(-)dan a. läik da-n, n. läik dant, läikdant 

Atar igän har a vikå gat sin kos .. 
u vör har kumm in äi a nöi, sum ja tror jär läik 
dan ällar bläir JK. I täistäs störtäd de ner me 
rängn hail dagän 	u i dag har de vart läik 
dant JK. (-)fram a. (oböjl.) läikfram, läik 

liknöjdhet 

fram. 1) 'rakt fram, [rättfram], inte högfär-
dig'. Prästn jä bra; han jär läik fram sum husu 
[strumpan] i sko MK. H. han var läikfram u 
gimmainar sum än vanli bond ällar bondsun u 
pratnäs u lustu u gladar JK. Fräui jär faslit 
gimmain u läik fram, sått de finns aldri haug-
färd äi na JK. Så där änkält u läik fram talt n 
JK. 2) [vanl. i neutr., o.: Vad. in. negation: 
enkel]. Till skjaut slingå el. lag a gan [fiske-
garn] i årning jär int så läikfram, äutn jär mik 
nog' me JK. De skall a apartu silbro [särskild 
storsvängel] till, sum int jär prässäis så läik-
fram ti gärä JK. De kan väl kansk någ insäis, 
att de int jär ret så läik fram till bid [bedja] 
sletkalar nå för täidn OL. Ja, de raidskapä 
spitsplogän säir mik änkält äut ti säi pa män 
jär för täusn jäklar int så läikfram läikväl JK. 
(-)ledes adv. läik le -däs, läikle -däs (två ord på 
gr. av aks.) MK. I kvälls va de rängnut u 
svalt u i kväld läikledäs JK. (-)låten a. läik 
lå -tn, pl. läiklåtnä JK, (bör vara två ord) MK, 
[lika nöjd, föga angelägen (om ngt)]. K. J. 
har täcknä si för a halltunnland, män han jär 
läiklåtn um ti ådlä pa mair n a laupsland JK. 
Di vill bigär lagli vattnavvägning, urri ja int 
vill jälp dum gravä, u de jär ja läik låtn um 
JK. Så skall kvinnfålki kåir när ä jär mörkt 

u de jär di faslit läiklåtnä (läik låtnä MK) 
ällar läiknåigd (läik nåigd) um JK. (-)väl adv. 
se  lik-väl. — lik-het s. läikhait [f.] De var 
aldri läikhait me såsum di drack u riggerädä 
OL. Gubbän fallt rakt i vanmakt i läikhait me 
källingi JK. -nöjd a. läiknåigdar, pl. -nåigdä, 
-nåigd'; läik nåigdä. 1) [likgiltig, slö]. Iblant 
jär n tråttar, u iblant jär n läiknåigdar OL. 
Dän, sum jär modfålldar u läiknåigdar, gar de 
int pa villkår förä JK. Ha [hon] jär så läik-
nåigd jamt till u har aldri vii' ti gär någä OL. 
2) [lika nöjd el. belåten (om ngt, att göra 
ngt); i denna bet. vanl. i två ord]. Han var 
läiknåigdar ti gläid me JK. Ja var ihop me 
Halsrä Hans, att vör skudd ta ihop me de 
bäggi täu, män de tycktäs pa än, sum um han 
var läik nåigdar, u grämd si um, att n hadd 
mik ti gärä JK. Fålki bläir mair u mair läik-
nåigd ti ga ste [på läsmöten] JK. U så gynt 
i bläi mair läiknåigd ti kle majstängnar JK. 
Kvinnfålki var läik nåigd, att vör skudd ga ti 
strand JK. S. har tr ytträ si, att han var läik-
nåigdar um de tjänsti JK. Ner vör sat u jetäd 
så var de pabud pa supar, män vör var da så 
läiknåigd um någä OL. Ännu i dän dag så 
jambräs de um, att de gamblä skudd var så 
läiknåigdä um släku u sin ret ti släkdöiän JK. 
Så gynt sigdn [lien] bläi mair läiknåigdar me 
bäitningi [med att bita] OL. -nöjdlhet s. läik-
nåigdhait f., bf. -i. Ja vill bär' säg .. att de int 
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jär mäin läiknåigdhait ällar ojälpsamhait, att 
de int har blitt någ av me de skrivningi OL. 
Läiknåigdhaiti förr i gamblarä täidn ha var 
oskaplit stor OL. -nöjding s. pl. läiknåidiugar 
[liknöjda, lata människor]. -sam a. pl. läik-
sa•mä , [enig, ense]. De bani di jär så 
yvar ains u läiksamä, så att n skudd aldri håir 
att di tretar ällar oläikäs OL. Jfr o-liksam. 
-som konj. o. adv. läiksum, lissum. I. konj. 
K.P:s fyst hustru död ung läiksum sun'n JK. 
Släutfurar bläir mitt i strikä el. tväri läikväl, 
läiksum de, sum jär liksi bratt [om plöjning] 
JK. Da var de lissum såsum, att de gynt sval-
nä av OL. Lissum int mänsku alls har någ 
kraft älla någ ti stor' pa själv JK. IL adv. I) 
[med subst.: jämförligt med, liknande]. De 
där sla.i [slån] fungerar lissum sum knäiv JK. 
Gäs snar .. di har läiksum (ällar lissum) någ', 
sum hängar ner unda läivä JK. 2) [för att be-
teckna ett ords anv. i bildi. bemärkelse]. Ja 
nå kan n änd lissum andäs läit letarä JK. Iss 
ravväinu kummar fram, sum ja har tänkt ti 
paskår för ti ha läiksum ti ättaret upp pa pask-
äggi JK. Van'n jär n starkar makt, sum än jär 
bundn bäi me stark' tug lissum JK. 3) [för att 
modifiera el. mildra innebörden av ett ord]. I 
dag har vör sundagar, u ättar sum vör da har 
lissum läit lidut . . JK. Han jär lissum a gran-
då sulln i dain kinn'n OL. Så har di lissum 
suck till [suckat till] OL. Ja har lissum vänt', 
att ja skudd fa någlä radar JK. Släkti jä själv-
kalli lissum ti bidningi JK. Snåiän ha fraus ör 
[frusit ur] lissum, u de jä de sum gär, att int 
skårpu jä så sträiv JK. Strandsoknars bifålk-
ning hadd strandbräukä . . till häuvudnäring u 
lissum akabräukä ti bäinäring JK(U). -väl 
adv. läik 	 läikväl 	1) [i 
alla fall, dock]. a) [betonat o. stående sist i 
satsen] läik väl, [ofta skrivet] läikväl. De ha 
set äut ti blitt rängn mang gangar, män de ha 
int blitt någ av läikväl JK. Grindi had fraus 
fast. . sått ha var int go ti fa upp, män de gick 
da läikväl JK. Vör var glad u bilåtnä läik väl, 
för vör fick bärg o sedi någlund bra läiki[!] 
väl JK. Dålir ritmästarä, män kansk de kan 
var ti någ retlaidå läikväl? JK. Män kustar gär 
de nuck int så lät läikväl JK. Förr da had n 
duktur stranddräng bär [bara] n trätti håigst 
förti kronår för årä .. män di kund änd fa 
samblä läit pänningar läikväl OL. Ja trod 
häusfålki skudd bläi arg u galnä, män di tigd 
läikväl OL. Um de nå .. int jär någ värd i de 
papperi, sum ja sänd in, da jär pänningar 
bårtkastnä, män int ret så läik väl 	för.. 
ja [jär] biredvillur ti gi pänningar ti bakas JK, 
MK. De kan ja svär pa u bläi sali läikväl 
JK(U). Jär da sedi någlund tårr, så jär de 

sträivt arbet(ä) läik väl för någ var JK. b) 
[mindre betonat, inuti satsen] läikväl. Allt 
um längä fick vör läikväl bärg all stråsed JK. 
Äisn kan sväigä, sått ä jär n storar back' 
framförä, u läikväl haldä JK. Fastn de änd 
var varmt i luftn, så strävd di läikväl me ti ga 
så fort OL. Vör trod att a [hon] slo i hel si, 
män de had läikväl ingu nöjd JK (jfr aks., om 
man sätter läikväl sist!) MK. Så fick vör av u 
in dän yvriä vaitn [vetet], rat [rått] u halkat, 
män läikväl int sprungän [grodd] JK. 2) [för-
stärkande], 'minsann'. I dag hadd' de läikväl 
vart en dag ti söik' ättar angläbaitar MK. I 
fredäs mårgå da var de läikväl så kallt att.. 
MK. De jär läikväl så ont um nevar [näven, 
att de star int till ti fa någä OL. Ja har läikväl 
så ont av de kräki OL. De duri, ha var läikväl 
för haug ha OL. Ja jetäd för mik sältå i mår-
räs, så nå sen så har ja läikväl vart så ginum-
tåstur, så ja har mästn int kunt bigåt mi OL. 
-åldrig a. f. läikåldru [jämnårig]. Hulda, ha 
var läiti u läikåldru me dum [dem] MK. 

likas v. läikäs, pr. läikäs, ipf. läiktäs JK [sam-
sas, komma överens]. Täu gräisar har vör 
di fick int var häl si längar, för di vidd int läi- 
käs u jet' ör am n kåilå 	äutn di bäitäs u slas 
um matn JK. Di kan int läikäs inbördäs i 
häusaldä JK. Närkar u lauboar di har aldri 
kunt läikäs, u närkar u bussboar [Bussborna], 
di har int kunt läikäs häldar JK. Di [andungar-
na] läiktäs bra i fylg me hynsi JK. Di läikäs 
bra ihop JK. P. blai hussbondä .. män kund 
int läikäs me gubbän H. JK. Jfr o-likas. 

like s. pl. läikä m., pl. -ar OL(ordl.). Di har 
någ ban, di jär så stortänkt u vill bär [bara] 
hald si ifylg me någ härrskap; de var bäst um 
di hålt si ifylg me säin giläikar ällar säin läi-
kar OL. Jfr gelike o. jäm-like. 

likes till (GOB) adv. läiks till 	läik still (?), 
'alltjämt' beständigt; jfr da. lige till. 
Han kummar in läiks till, när n kummar jär 
förbäi JK(ordl.). Sårk, de skudd aldri var till; 
di jär ovituä läik still MK(1877). 

likna v. läiknä, licknä, pr. läiknar, -a, licknar, 
ipf. licknäd JK, sup. licknä JK, pass. pr. läik-
näs OL, licknäs OL, JK. 1) [vara lik ngn el. 
ngt]. Gaukän läiknar mik än däuhauk el. n 
spänhauk JK. Di läikna ret sväin pa krupp-
ställningän [om noshörningar] MK. Han 
läiknar pa moris säidu, män 0. han jär likt 
farn MK. Aikän [ekvirket] han jär så där päi-
pur u garur [gårig] u liknar ret råtting OL. 
Aursedi [ör-säd], ha licknar mästn vaitn, ha 
jär så måir u väit MK. De var någlä ård um 
lains de gick tu l ti bid sletkalar förr i gamblarä 
täidn, u de liknar nuck lagli så sum de nå än-
nu gar till OL. Hånni licknäd läik så mik gait- 
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hånn sum lambhånn JK. — Pass. el. dep. 
Sjaustjännu licknäs bäi än vangn me jaul 
[sjustjärnan liknar ..] JK(U). — Refl. Förr u 
så nå de läiknar si intä MK. — 2) [förlikna, 
jämföra]. Licknä [jämför] dän sakän i syn-
narhait nå mot förr! De jär sum nat u dag JK. 
Ja har licknä iss' ovädrä i dag bäi dän dagän 

JK. Nå vait ingän, va än ska liknä ungdo-
män bäi OL. Ja kummar ihåg de bär [bara] 
såsum än dråim; någ sum jär så gammält, att 

me möidå kan minnäs de, de liknäs bi än 
dråim OL. Gal' tyckar vör, att de jär jär 
[här] i Lau, män int ti licknä imot va de jär i 
böin [staden] läikväl JK. Vör had hatt a trå-
ku vikå fö gröidns bärgning.. män de var int 
ti licknä imot, va de ha vart i iss viku läikväl 
JK. Jfr o-likna. 

liknelse  s. läiknälsä; licknäää  OL, pl.  liknälsär 
JK. Dän talln han jär gäinar sum råir .. de jär 
a vanlit äuttryck, män än besynnali läiknälsä 
JK. Jfr kropps-liknelse. 

likväl adv. se  u. lika a.o. adv. 
likör  s. pl. likorar. Jär de puns da? — Jå. — Jis, 
va de va gutt! Va jär o [vårt] brännväin mot 
släik likörar! MK(1884). 

lilja s. se pingst- o. påsk-1. — lilje-konvalj s. 
liljäkuoval j, lillkåyval j, lillkuyvall 	m., 
bf. -n, pl. lillkuovallar 	, (Convallaria 
majalis). Jfr konvalj. 

lilla  a.  killä JK, läil', f. läit , n. läilä, läir ; 
själv st. (dän) läilä,  f. (de) läilå, -u,  n. (de) läi-
lä. 1) [i  fråga om Utsträckning i rummet, som 
har ringa höjd, längd el. omfång].  a)  [om per-
son]. De läil byttu, Valborg, var ännu kröil 

rustnäs JK. [Smeksamt el. förtroligt, vanl. 
artikellöst]. Jär i sokni har läil Hoffmansmor 
svar för de (till var kokarmor) OL. Fråiä, sum 
läil snäll Fräui el. Mor har sänd haim JK. 
Lillä pär roli man — „ _ 	lillfingret 
MK. Män, min läil vän, de gär aldri a grand 
JK(U). [Substantiverat]. Anna kund int 
kumm si för dän läilä [: barnet] JK. Issn läilä 
[den här lille (gossen)] u issu läilå (um a päi-
kå) JK. De läilå ha far int någä MK. Ja skall 
tal um va de läilu kan var duktu ti vakä [hålla 
sig vaken] JK. b) [om sak]. Min läil tåsk-
batn [torskbåt(en)] JK(U). [Artikellöst, 
särsk. i vissa stående benämningar]. Jär äut 
ifran u så äut pa Sandäsräum i Gråitlingbo de 
var int läil bitn de OL. Han skudd sta bäi läil 
taugi [lilla tögen, på not] JK. Läil vängä 
[lilla vänget, på ramsåg] MK. [Läilä kan ngn 
gång förek. i obest. form såsom i da. en lille 
mand]. Ja far n läil(ä) bit brö a di JK(ordl.). 
2) [i fråga om tid, kort]. Bön [bara] a läil 
stund el. a läiti stund JK(ordl.). Pa iss [den 
här] läil kårt täidn JK. 3) [med allmänt kvan- 

titativ innebörd, obetydlig, ringa]. Håiä har 
vör skilt av me [slutat med], de läil vör har 
fat JK. Ja har int sält [sålt] någänting u vait 
int va ja far för de läil ja har ti sälä JK. Täi 
gradar kallt i maj mån de jär int de läilä JK. 
Misstag gäs [görs] de sum täidäst [oftast], bad 
i de storä u i de läilä JK. 4)  [som är av mindre 
betydelse; i uttr. för oeg. anv. av vissa helg-
dagars namn]. Dagän ättar nöiarsdagän han 
haitar läil nöiarsdagän JK. I dag ha vör läil 
trättndagän [7/1] JK. [Se även under sms.] 
Jfr liten a. —  lill-drev  s. läildri.v n., bf. -ä [i 
tröskverk], sum dräivar tunnu MK. -dörr  s. 
f. bf.  läildu.ri, [mindre dörr] 'på kyrkan'. A 
fållä, sum had vart för läilduri i körku JK. 
-finger s.  läilfiygar  n., bf.  -ficgrä.  Ja drog 
krokfingar me läilfingrä, män de gärd olyck-
lit ont OL. Läilfingrä älla lilla Pär roli-man 
JK. -fmgerlände  s. m. bf. läilfingarändn. 
Kissbäri jär ungefårliän så stäur sum läil-
fingarändn JK. -gård  s.  läilga•rd m., bf.  -n, 
'den [inhägnade tomt] som omgiver bonings-
husen'. Läilgardn u storgardn jär alltut skild' 
ifran si me täun u lukår [smågrindar] JK(U). 
Vör har rust me lägt grastain jä pa läilgardn 
i stäigar .. de bläir så otäckt sumput jär i 
stäigar pa läilgardn, hälst pa ladingar, när 
frustn gar ör jårdi JK. Dän sundagän lag ja 
jär pa läilgardn mitt i solgassä JK. -gårds' 
lucka s. f. bf. läilgar(d)s-, läilgaslu•ku 

_ 	\.• [grind mellan lillgården o. landsvä- 
gen el. mellan lill- o. storgård]. Yvar läil-
gardsluku u sam så yvar gatgrindi had n är-
portar JK(U). Da sägd M. så: "Vaim jär de 
sum kummar nå da?" när n hård läilgards-
luku slo u käikt äut ginum finsträ JK. -hus  s. 
läilhäus n., bf. -ä [avträde]. Räns läilhäusä 
[tömma avträdet] JK. -husibänk s. läilhäus-
bäuk m., bf.  -än [sittbrädan med hål i på av-
trädet]. -huslgödsel  s. läilhäusgöisl  f., bf.  -i 
[gödsel från avträdet]. Läilhäusgöisli [ansäis 
sum] nummar ätt JK(U). Ja göidäd undar 
läinä me läilhäusgöisl, män där blai äntliän 
läin OL. -katekes  s. m. bf. läilkatke -sn 

[Luthers Lilla katekes]. När prästn 
s▪ ättäd pa än de frågu i läilkattkesn: "vad är 
dagligt bröd" JK. -lopp s. n. bf. 
[axellagret vari kvarnaxelns ena ände vilar]. 
Aksln sum tiggar i läil-lupä JK. [Se ill. till 
väder-kvarn.] -nyårsidag s. m. bf. läilnöiars-
da• gän  [2  januari]. Läilnöiarsdagän när vör 
kåm upp um mårgn, så var de någlund tungt u 
gutt vädar JK. Dagän ättar nöiarsdagän kalläs 
tör läilnöiarsdagän u haldäs halvhaili JK(U). 
-nyårsikväll s.  m. bf. läilnöiarskväldn [kvällen 
den 2 jan.]. Läilnöiarskväldn (dagän ättar 
nöiarsdagän) var vör ner bäi K. J:s u kåm int 
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haim förrn minnatstäid JK. -skola s. f. bf. läil- 
skåulu 	[småskolan]. Ha skall väl nå 
gynn i läilskolu MK. -slägga s. f. bf. läilsläggu 
JK (U), [en mindre slägga]. -spade s. m. bf. 
läilspadn el. ståppän, 'på en [ram]såg' 
[stopphake på ett tagghjul]. -spjäll s. n. bf. 
läilspjäldä [på not, flat trädbit], pa kalvän; 
[det kortaste av kalv-spjällen]. [Se ill. till is-
not]. -stuga s. f. bf. /äi/stäuu JK. Pa yväst 
våningän var de träi räum: storstäuu u läil-
stäuu u n kammarä JK. -trettondeldag s. m. 
bf. läilträttndagän JK(U). Dän 7 janvarus 
1923. I dag har vörr sundagar u läil-trättn-
dagän JK [börj. på brev]. -tå s. f. bf. 
Ja har fat kyldi [frost] i dain läiltäiu OL. -tål 
bjälle s. m. bf. läiltäibjälln [utbuktningen på 
foten vid lilltåns led mot mellanfoten]. Läil-
täibjälln kalläs dän, sum sitar straks nerför 
läiltäiu ällar pa äutkantn pa bainä JK. -tög s. f. 
bf. läiltaugi JK(U), [på not]. När n [han] da 
fyst far tak i taugändn, sum håirs ti fyst armän 
av noti, sum skall sättäs. Da haitar, att han 
star bäi läiltaugi JK. -vänge s. /äi/väugä n. 
[underlagskubb] 'på gamla bladsågar'. -å s. f. 
bf. 1äi1ai JK(U), [den lilla årännan, om en å 
delar sig]. -ände s. m. bf. läiländn, pl. —ändar 
JK(U), [smaländan t. ex. på en stock, en 
stång, en stör etc.]. Sagstuckar, sjau änar 
langä u näi till tåll trättn tum i läiländn JK. De 
gynnäs i läiländn pa stuckän [att klyva tro-
der] JK. 

lim s. läim m., bf. -än [ämne som anv. t. hop-
fogning]. Förr i gamblä täidn tillvärkäd di 
läim själv(ä) haimä av bainlingar av häudar av 
lambskinn u kalvskinn JK(U). Kok läim 
gärd n i än späis el. u kakläun JK(U). Till 
sträik pa läimän me nytta n bugar JK(U). — 
Bomullsganä, sum kauptäs ti sling-gan skudd 
läimäs me visst mik vattn u läim ti marki JK. 
Täu lod läim ti fåir härvår gan JK. Ja nyttäd 
am n skäivå läim till fåm härvår gan JK. -borst 
s. läimbust m., bf. -n, pl. -ar [borste att stry-
ka på lim med]. Förrn n sträikar pa läimän 
me läimbustn . . JK(U). -hyvel s. m. bf. läim-
hyvin JK(U), [hyvel med fintandat järn som 
användes vid fanering o. d.]. Läimhyvin nyt-
tar di, när di skall fannerä el. u när di skall 
läim i hop täu el. flair bitar, sått di där me gär 
sma fäin ritar i träiä, för att läimningi skall sit 
bättar JK(U). -knekt s. m. bf. läimknäktn 
[skruvtving att fasthålla träbitar vid limning] 
JK(U). -panna s. läimpannå f., pl. -år JK(U), 
[panna att värma lim 	Läimpannår jär 
dubblä u av kåppar, atminstn dän sum läimän 
kokäs äi, sum star äi de äutästä pannu me 
vattn äi, u när de vattnä i äutästä pannu kum-
mar ti kokä så smält& läimän äi de innästä 

pannu i vattnä, sum haitar läimvattn JK(U). 
-vatten s. läimvattn n., bf. -ä [varmt vatten 
vari lim upplösts]. Så skall kistu [likkistan] 
måläs svart me .. kinnråik[!] u läimvattn 
JK(U). Ganä ällar läinganä [till fiskegarn] 
skall läimäs, dvs. duppäs• äi läimvattn MK. 

limma v.1 /äimä, läim', sup. = inf., pass. -äs, 
pr. läimäs JK, p. pf. 	 f. /äimi 
JK, n. /äimä, pl. läimnä JK(U). 1) [medelst 
lim hopfoga]. Ha [leran] sitar pa, sum um a 
kund var läimi fast JK(U). 2) [lägga garn i 
limvatten för att göra det stadigare]. Jär upp-
ränningi av änkält bomullsgan, så skall de läi-
mäs, annas så haldar de int ti väv av JK. Läi-
mä slinggan, lägga det i vatten o. lim MK. 
Bomullsganä skudd läimäs i läimvattn, förrän 
de däugäd ti slinggan JK(U). Ganä läimäs 
sum vanlit slinggan, mäns de jär i härvår JK. 
Fäm härvår bläir lagum läimnä me förrti hg 
läim, sum smältäs äi än litar vattn JK. Um ga-
nä (slingganä) var lagum läimä, sått maskår 
sto gint u int ränd i knurr JK. — Särsk. förb. 
Ja kan lag dän gamblä (tain'n) för är, ffi de jä 
bön [bara] ti läim bäi dän bitn Nai, han 
ha vart bäiläimdar förr, män han låssnar av 
ullaku [ullfettet] JK. Jfr len-, o-, sträv- o. 
styv-limmad. 

limma v.2 se vit-limma. 
limning s. 1 f. bf. läimniogi [att limma t. ex. 
flundrenät]. 

limning s.2 se vit-limning. 
limpa s. limpå f., bf. -u, pl. -år [finare syrat 
bröd av siktat rågmjöl; även: brödkaka av 
d:o]. Fyst i mårräs .. så gick ja äut ti Hall-
bjäss pa När.. för vör had någ ryg där äutä, 
sum skudd siktäs, u de rygsiktmjölä skudd 
vör ha ti limpå i jaulhälgi JK. Limpå u brö far 
var u en ta u jet, så mik än ha lust förä [på 
gästabudsbordet] JK. Jfr sändning-limpa. — 
limp-bröd s. limpbröi JK(U) [limpa]. -brödl 
deg s. limpbrerdaig 	[deg till limpa]. 
I bröidaigtrugä läggäs de u• limpbröidaig, 
u limpår kalläs för de mästä för limpbröi JK 
(U). -skiva s. limpskäivå JK(U) f. Sänning-
korgar, sum häusmor . . had tat i mot u töimä 
[tömt] läggdäs äi a limpskäivå, än vanlir kak- 
bullä u a kakskäivå u 	JK(U). 

lin s. läin n., bf. -ä. 1) [spånadsväxten Linum 
usitatissimum]. Till läin u hamp göidäd di jår-
di me nautgöisl el. lambgöisl JK(U). Läinä 
sas i sandjård MK. När släitynn'n [slåntör-
net] gynna glångäs, da skall n sa läin MK. 
Um n far säi langhalu [sädesärlan] sit pa jår-
di fyst' gangän . . um ladingar, far n int någ 
läin, ällar läinä bläir kårt. Män far n säi na 
flaug' ällar sit' pa n stam n ällar täun, så far n 
langt läin. När langhalu jär pa läinstyckä, när 
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n sar läinfråi, så far n väl [rikligt] läin JK. De 
skudd var tjåcksaä [tätsått], därförä att läinä 
skudd bläi tjåckt u fäintagä . . män var de 
tunt, så blai de mair fråi, män gråvtagä [grov-
tågat] JK. — Ta upp läin (icke: rna) MK 
(1878). Läinä tas upp; än lukar handi full, 
röitnar fylgar me; än tar någlä kårtä tagår u 
lindar täu band um MK. Läinä tas upp me 
hygrä handi 3-4 strad i sändar u läggäs i 
vänstru, till däss att de bläir lagum till n tupp, 
u knuppän uppat, u så att läinä bläir raint = 
äutn ogras MK. Tuppar sättäs i sma hopar pa 
marki ti tårkä MK. — Knuppän [fröhuset] tas 
av pa n läinkamb, u knuppar fallar ner pa kle-
dä, sum liggar undar MK. — Så kummar råit 
ningi. Täu par pinnår sättäs ner i vattn, så att 
di i bäggi pari star läit nemrä varandrä, än 
tuppän jär langar. Millum daim läggäs tuppar 
flair varv pa varandrä. Där pa läggäs a bredä 
u så stam n ällar tårv pa bredä, u så far läinä 
ligg umkring fjortn dagar MK. De kårtästä 
.. de haitar rask, u de råitäd n för de mäst' all-
tut pa jårdi JK. Läinä tas upp ör råitu. De ne-
dästä bandä haläs upp mot knuppän u braidäs 
äut såsum a vaiftå [solfjäder], mäns de jär 
vat u läggäs äut pa jårdi. Så far de ligg um-
kring fjortn dagar u snos u far ligg änn läng-
ar u bros iblant för ti känn, um skävän gar 
gint av MK. — Sin [sedan] sättäs tuppar upp 
träi i mot si för ti tårk väl; så tas di in u far 
ligg inn unda tak, till däss de bläir tillfall till 
brakning. När bastäuår fanns ällar tårkung-
nar, så lägdäs de där ällar u• äi n vanilj ungn 
ättar bröbakning yvar nati MK. — Så brakäs 
läinä för ti fa skävän ti bristä MK. Så skäftäs 
de, mäns de jär tår 	t; da fallar skävän ör MK. 
Så häkläs de för ti fa bårt de kårtä, sum kal-
läs blår, u så bläir da tagår fän u klarä. Så 
bindäs tuppar i hop till n läinkrans MK. [Se 
ill.] — 2) [ss. ämnesnamn, tågorna, beredda 
av linets stjälkar]. Av tagu ällar själv läinä, 
sum int behöväs kardäs, spinnäs läingan JK. 
Tänk förrn bomullsganä kåm i gang .. när allt 
slinggan skudd spinnäs av läin JK. Mor u An-
na sitar bäi vass sin spinnruck u spinnar läin 
JK. Graulli skudd lyftäs [slutas] ti jaul, kar-
däs u spinnäs, sen skudd läin u hamp u blår 
spinnäs, så mik än kund hinn, ti däss di skudd 
vävä JK. Tåsk-snöirä jär a fäinlag smäckat 
snöirä, u fö de mäst a läin älla(r) hamp JK. De 
fåinäst läinä nyttäs mäst till fäint lerät u tvin-
nä ällar tvinnästrad MK. De ungä .. di sändar 
bär [bara] ste säin ull u sitt läin ti fabrikar, u 
så far di töig i ställä OL. — 3) [i utvidgad 
anv., själva nätet el. fiskegarnet frånsett sän-
ken, telnar etc.]. Ner n talar um a gan, så i 
motsats till tjan'n u spinar u säidsäimar u hall- 

bandi så kalläs de där inn äi för läinä, män 
trolitväis härlaidar de si fran gamblä täidar 
sum di spannt ganä av läintagå ällar rainhäklä 
läin . . De haitar: de jär a stor rivå i läinä, äl-
lar: ganä jär gutt annas, män läinä jär nitä 
OL. Ja, söik betrakt läinä ällar maskår äi de 
ganä, så jä de bra fainspunn(ä) pa ruck, män 
när di (gani) bläir måir [möra] ällar rutnä i 
läinä, da däugar di int längar jå! — Å nai däu, 
läit måir i läinä gär aldri a grand, för läinä de 
liggar nå lauslit u fladdrar i vattnä, u när laksn 
kummar, så har n gäinäst n hail hopän läin um 
si, sum än kivla si äi JK. Bak-kaln läggar 
tjan'n [telnen] u flaar längst ti bakas i stam-
män, u läinä me strämmingän pa framförä u 
hallar mot plikti [vid dragning av garn] JK. 
Flundrår .. di jä(r) galnä . . ti kivlä si in i läinä 
u ti gär furgår [fnurror] i läinä JK. -blår s. 
läinblår, pl. bf. -blå mar JK [blånor av lin]. 
Hampblårnar jär gråvarä än läinblårnar JK. 
-bråk s. läinbra.k f., pl. -brakar, bf. -brakar-
nä OL, 'linbråka'. Läinbrakarnä di jär läit 
näggarä imillum käftar än va hampbrakarnä 
jär OL. -dag s. läindag [viss dag då man sår 
lin]. Urbanus jär läindag = ti sa läin u så 
ståppnål langt missåmmasdagän [och så 
skulle linet vara långt som en stoppnål mid-
sommarsdagen] MK. U så var de en dag, 
sum di kalld för läindagän, u de var sant 
Airik, da skudd ä sas läin JK. -dans s. m. bf. 
läindansn. När vör var ban, da laikäd vör 
läindansn (JK)MK. Vill ni se hur min fader 
sår lin, han sår såhär [:] han trampar med fo-
ten han klappar med handen, hejlustigt sade 
han JK [mel. i MK ms 85 b]. -docka s. läin-
duckå f. [bunt av fårdigberett lin?]. -dränka 
s. läindräukå f., pl. -år. Där liggar a läin-
dränkå = plass, där läinä råitäs MK. -död 
s. läindöd [växt], Spergula arvensis, av en o. 
annan även Polygonum periscaria. -frö s. 
läinfråi n. (o. koll.). Kan vör fa kaup' a kan-
nå läinfråi av er ti sa sen i ladi? OL. När di 
skudd ha läinfråi ti sa, brod [gnuggade] di 
läinfråiä ör läinknuppän u sålläd läinfråiä 
ifran sinä [sedan] JK(U). När n sar läinfråi 
för hand . . så sas de väl tjåckt för ti fa läinä 
mair fåintagä [fintågat] JK. Sa läinfråi kring 
byggningän u kring gravi .. var a gutt rad, 
att int dän döidä skudd spöikä u ga igän JK 
(U). -frö gröt s. läinfråigråit. Fyst i åt dagar 
fa di [kalvarna] all mjölk .. u sänn så blandar 
vörr äut mjölki me läinfråigråit JK. Da kåm 
mamsäll S. till uss .. Da sägd ha, att hån-
nungsgråitn drog fö mikä, u de var därför 
sum de värkäd så mikä. Da sägd ha, att läin-
fråigråit va lenarä u int drog så mikä JK. 
-frölkaka s. pl. läinfråika•kår [ett foderme- 
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del]. Um vör int ha tillgang pa läinfråi, så 
kaupar vör läinfråikakår [till kalvarna] JK. 
-fröislem s. läinfråisläim (ä.) JK, -sle•rn MK 
[dekokt på linfrö]. Läinfråislem kokäs av 
läinfråi i vattn. De bläir slemut vattn, sum säi-
läs ifran u gis kalvar u andrä naut, när di har 
ont i läivä MK. -fäste s. läinfästä JK [i svar 
på frågell, se lin-huvud. -gaffel s. läingaffäl 
(i fornsaln), [ett slags linfäste?]. -garn s. 
läingan n., bf. -ii. 1) 'linnegarn', [garn spun-
net av lin]. Av tagu el. själv läinä spinnäs 
läingan, sum gamblämor pastar haitar hön-
gan JK. Läingan .. men när de jär väft si, da 
sär n t. ex. de jär hörrgan MK(1877). Fyst 
slingu, sum ja bant, var av läingan, sum mor 
spannt till mi JK. U så skall vör kaup bom-
ullsgan ti bind slingår av, för de jär bättar 
(ä)n läingan JK. När läinganä u blårganä var 
spunnä u i härvår, så koktäs di i askläut JK. 
Ullskörtår ällar tjåckskörtår av ovalk vam-
mäl (= hailyllä) u iblant hältn ullgan u hältn 
läingan (= halvyllä) JK. Biktradar gärdäs förr 
av haimspunn hampgan ällar u så läingan JK. 
2) [fiskegarn bundet av lingarn]. (Sträm-
mingsganä) de jär a läingan, dvs. jär bund av 
läingan u int av bomullsgan, sum jär de van-
liä nå för täidn JK. -garnsiblår s. pl. bf. läin-
gansblårnar [blånor av lin]. Hannt di int me 
läinä u hampän självä .. så sändäd di toä 
(= läinä u hampän) u läingansblårnar u hamp-
gansblårnar (läinblår u hampblår) till a inhöi-
säs källing .. ti spinn u gär i årning JK. 
-garnsllärft s. läinga•nsle•rät, -lär(v)t [linne-
lärft]. Läinganslerät ällar läinganslärft kalläs 
u för hörrganslerät ällar -lärft JK. Förr n 
bomullslärftä kåm i gang, så var de int någ 
ann än blårganslärft u läinganslärft ti töig ti o 
[våra] skörtår JK. -garnsiskjorta s. läingans-
skörtå JK f. [linneskjorta]. -garnsislinga s. 
läinga- ns-sliogå f. [fiskegarn (själva nätet) av 
lingarn]. När slingu var bundi .. av läingan, 
haitäd ha läingans-slingå ti skillnä ifran 
bomullsslingå JK. -garnsispene s. pl. läin-
ga•ns-spi•nar [" spenar" av lingarn på fiske-
garn]. Förr var de hampspinar u läingans-
spinar JK. -garnsItåga s. f. bf. läinganstagu 
[tåga av lingarn]. Spinn läingan .. av de läin-
ganstagu, sum da jär pa ruckhaudä JK. 
-glonge s. m. bf. läinglångän ällar läinblåm-
mår JK. -huvud s. läinhaudä, -hudä, -häudä 
[linfäste]. Ruckhaudä el. läinhaudä sitar fast 
i armän [på spinnrocken] u sum sitar fast äi 
än uppstandarä, tvärs äut, u dän uppstandan 
sitar fast i braustä pa ruckän. De ställningi 
haitar läinhaudställningi. När de finnäs häk-
lä läin, bräidäs [vrides] läintuppän el. läinta-
gu pa läinhudä tvärs pa tagu u int längs me 

tagu, u när de da jär parull si [pårullat] så 
mik läin pa läinhudä, sum de bihövs, så sättäs 
de äi läinhäudställningi JK. Ja har u set sumb-
li spinn läin föräutn ha de pa läinhudä. Di 
haldar läinä undar vänsträ armän JK. -häckla 
s. läinhä•klå f. Er har läinhäklå u hamp-
häklå pa am n [på samma bräda] Er 01. [Se 
ill.] -kam s. läinkamb m. [en träkam varmed 
fröhusen avlägsnades från linstjälkarna, lin-
repa]. Läinknuppän tos av pa läinkamb 
sum var av träi u sum sättädäs fast äi a träi-
vägg äi a hul i väggi u så drog än läintup-
pän [kärven] ginum tännar pa läinkambän, 
sått läinknuppar kåm raint av läintuppän JK. 
[Se ill. till häckla si -knopp s. läinknupp m. 
(o. koll.), bf. -än, pl. -ar, 'fröhus på lin'. När 
läinknuppar bläir bräunä el. gäulä, så jär läinä 
fårdut ti ta upp JK. Läinknuppän el. -fråiä tas 
av pa läinkamb JK. Hadd n mik läin, så sät-
täd n de gamblä tråskvärki i gang u to läin-
knuppän av pa tråsktunnu JK. Läinknupp 
bråktäs sundar; de lägdäs pa gålvä, u så rull-
däs de me mangäldoningar MK. -kolla s. f. 
pl. läinkållår [linnekjol]. -krans s. läinkrans 
m., 'sammanbundet lin, färdigt att spinna'. 
-odling f. bf. läinådläniygi. Läinådläningi me 
allt sum håirdäs där till [har] kumm bårt 
JK. -olja s. linnåljå f. Ra linnåljå fanns de int 
ti fas äi någä bod pa När JK. -röta s. läinråi-
tå f. [anläggning att röta lin i]. Läinråitår 
(sum än u råitäd hamp äi ..) var pa de väisä, 
att fyst så sättäd n ner fåir pålar, täu i var än-
dä, säkat ner, me ändar uppför vattnä, u där 
imillum läggar n hamp- el. läintuppar [-kär-
varna], pa tvärn föstas, .. så lägga n a par 
bredar [bräder] där uppa u så stam n där uppa 
de bredi, så att läin- el. hamptuppar liggar i 
präss lis sum där undar i vattnä . . Män där var 
int ont um gamblä läinråitår, sum int var upp-
tagnä, när n kåm, u sum käppar sto u gra-
stainar lag i jämt i vattnä, sått sälln bihövd n 
gär någu nöi läinråitå. De kalläs för ti dränk 
läin ällar hamp JK. Ännu häitntills har n kunt 
fat set läinråitår i Gannårträsk u Botlsträsk i 
Lausmöir JK. [Se ill.] -rötning s. f. bf. läin-
råitningi. De läinråitningi de blai gänn aldri 
förr n pa sainhaustn DL. -stig s. m. bf. läin-
stäigän [ett tjog lin-"toppar"]. De fattäs än-
nu en tupp pa iss läinstäigän JK. -stycke s. 
läinstyckä, -styck' n., pl. -styckar JK [åker-
teg, där man odlar lin]. För n 50-60 ar sinä 
sadäs de mik läin u hamp jär äut at, män nå 
har de kumm bårt u n far knafft säi någät läin-
styckä ällar hampstyckä JK. Undar kräigs-
täidn fick än ret säi mang blå u grann läin-
styckar JK. -stånd s. läinstand, pl. = [växan-
de linplanta]. Så tar n någlä läinstand ällar 
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hampstand u slar um tuppar ti band JK. -stöv 
s. m. bf. läinstövän [damm vid bråkning av 
lin]. Sta u brak' hail netnar i lffinstövän JK. 
-såning s. läinsaning OL f. [linsådd]. -topp s. 
läintupp m., bf. -än, pl. -ar, 'en sorts små-
skupar [kärvar] med 2 band, som bindes ihop 
vid upptagningen, sedan liksom en hårpiska'; 
när läintuppän blitt brakän, skäftän u häklän; 
sammanbunden knippa, så mycket som har 
räum i handi; 20 styckän släikä läintuppar 
kalläs n stäig [tjog] läin MK. Så to än da läin-
tuppän, tvärs um än me bäggi hännar at roti 
till u drog .. dann ändn av tuppän sum fråii 
ällar läinknuppän sitar äi imillum tännar pa 
läinkambän JK. Läintuppar läggäs i flair varv 
pa varandrä [i rötan] JK. När läintuppar u 
hamptuppar jär braknä så skall di skäftäs 
var tupp för si JK. Läintuppän skall häkläs 
MK. Fyst så dräga n läintuppän ällar hamp-
tuppän ginum de tännar pa häklu, sum jär 
gråväst 	JK. [Se ill.] -tvhine s. läintvinnä 
[n.], 'tvinnat linnegarn'. -tåga s. läintagå f., 
bf. -u, [fårdighäcklat lin]. De sum da [efter 
häcklingen] bläir igän av tuppän kalläs för 
tagå (läintagå, hamptagå) JK. När de spinnäs 
häklä [häcklat] läin, bräidäs [vrides] läintup-
pän ällar läintagu pa läinhudä tvärs pa tagu u 
int langs me tagu JK. Di spannt ganä av 
läintagå ällar rainhäklä läin OL. -villa s. läin-
villå f. (växt, Camelina alyssum?). De ogras 
.. de var än sårt sum hait läinvillå ällar villå 
.. de var mik likt läinä i äutsöini OL. 

lina s. läinå f., pl. -år [tåg, rep (med viss an-
vändning)]. A läinå av mg [tågvirke] JK. Di 
[:dikena] graväs ättar läinå JK(U). Ränn läi-
nå me än häst [låta en häst löpa med en lina] 
OL. Stigar skackäs me läinår [stegarna (på 
agtaket) flyttas i sidled medelst linor] MK. 
Jfr dik(es)-, klädes- och ör-lina. 

lind s.1 lind f., bf. -i[?], m., bf. -n, pl. -ar [trä-
det Tilia europxa]. Lind. Ja, de har vör int 
någät träi jär äut at sum haitar, äutn ja har 
börr hårt namnä, u da skall de väl haitä lindn 
han, lindar di JK. 

lind s.2 lind m., bf. -n, 'lingonris, blåbärsris, 
mjölonris'. De var oskaplit, va lind jär var i 
skogän! JK. U ner i hagar var vör ätta lind, 
vör sum sårkar var [att klä majstången med] 
JK. Att Er kan ga där i lindn för årm! MK. 
Jfr blåbärs-, lindbärs- o. mjölon-lind. -blad s. 
pl. lindbladar [blad av blåbärs- el. lingonris]. 
[Buxbom] me sma gröin bladar pa si, sum lik-
nar lindbladar (blåbärslind, lindbärslind) JK. 
-bär s. lind-, linnbii.r n., pl. =, bf. -i, 'lingon'. 
Alfred jär pa haidi, u ungmor u Anna jär me, 
u pluckar lindbär. De säs, att de jär int gutt 
um lindbär i ar framför i fjord JK. De var n 

dag pa ättasumman ällar haustn, när lindbäri 
var monä JK. I mårräs .. när vör jetäd 
pannkakå u lindbär JK. Nå har ja jet' så mik 
säur lindbär, sått ja har blitt daigtäntar JK. 
"Va? Art du lindbär ti sälä? Mik skatt du a 
för kannu da?" — "Ja bräukar fa a kannå sed 
(ryg) för a kannå lindbär" JK. -bärsiglonge 
s. lindbärsglåogä m. [lingonblom]. -bärs' 
lind s. lindbärslind m. 'lingonris'. Lindbärs-
lindn, när di läggar bait pa av viktajol, bläir 
svartar älla mörkar färg JK. -bärsipannkaka 
s. lindbärspannkakå f. [pannkaka med 
lingonsylt i smeten] JK(U). -bärsisylt s. lind-
bärssylt [m.], [lingonsylt, åts bl. a. till stek] 
JK(U). 

linda s. f. pl. lindår JK [binda, omlindat tyg-
stycke]. Fastn ha ännu har lindår um läggar 
JK. Jfr linde s. 

linda v. lindä, lind', pr. -a(r), ipf. lindäd, pass. 
ipf. -ädäs JK(U), p. pf. f. lindi, n. -ä, lind si. 

[omvira, omlinda]. Di har n flatar träibit, 
u dän lindar di tradar um JK. I ställ för 

nackskräu hadd di a rem, sum di lindäd ällar 
surräd um sigdtjaugi u örvnackän OL. De bi-
hövar int var lind si [lindat] me snöirar JK. 

[kläda spädbarn med en linda]. Förr .. 
lindäd di bani JK(U). Päiku jär lindi, banä lin-
dä MK. 3) [ringla sig, slingra sig (om)]. Man-
årmän, iblant linda n si um kois bain MK. 
4) [med hjälp av band o. d. binda samman]. 
Lind kransar u gär puckättar [till majstång-
en] JK. Pa läggän pa stangi var de lind si na-
täurliä rosar u bladar JK. Di .. lindar krans, 
sum skall var pa lukä [likkistlocket] JK. 
Kransar [till äreport] lindädäs pa klain' käp-
par JK. — Särsk. förb. Sin [sedan] linda n 
ihop all tuppar [linbuntar], sum jär häklädä, 
till n krans JK. Kryddi [blommorna] jär hop-
lindnä i skafti JK. Di lindar in spägln äi a 
kräitvitt lakän JK. Rygbandi [kärvarna] gäs 
de a brid [vred] äi undar aksi så lindar n 
um runtumkring någlä strad JK. 

lindare s. lindrå f., pl. (m.) lindrar [fisk, suta-
re; anses komma ur stora snäckor, "lindar-
skålar", i myren]. De där lindrar i lindaskå-
lar skall var så goä, sägd di i Amerikä MK. 
Jfr ål-lindare. -fisk s. lindräfisk äi de där 
lindräskålar i Lausmöir MK. -skål s. lindar-
skål, pl. lindräskålar, lindaskålar, [damm-
mussla], Anodonta cygnea L. Denna mussla 
är den enda af alla Gotländska mollusker, 
som eger ett särskildt namn, "Lindareskå-
lar". Folktron har nämligen satt henne i sam-
band med den likfårgade Lindaren (Tinca 
vulgaris) och säger, att lindaren bildas i och 
utvecklas ur sådana skal (G. Lindström, Got-
lands nutida mollusker, 1868, s. 30). 
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Linde s. lindä n. [barnlinda]. Ligg i lindä MK. 
lindning s. lindning f., bf. -i. 1) 'verksamheten 
att linda'. 2) 'alla svepkläderna på barn'. 

lindorm s. m. bf. lindarårmän [ett övernatur-
ligt djurväsen]. De jär n sängn, att rävän föir-
däs häit pa landä, för de att han skudd ta läiv 
av lindarårmän, u de finns aikar, sum lauän 
sitar pa hail vintan äutn ti fall av, u de jär där-
för, att lindarårmän liggar undar aiki (JK) 
MK. 

lindra v. ipf. lindräd. De var klokäst, att ja me-
gav, att ogärningi hadd sket iginum oför-
stand; de lindräd alltut straffä någä OL. 

lindrig a. lindrur, lindru, n. -ut, komp. -uarä 
[icke hård; mild, föga kännbar]. Iss vintarn 
han har vart mik lindrur OL. De var sånt lind-
rut vädar (= svag blåst) MK. Rosa var äut bäi 
ångtråskän u jälpt till, män ha had da n lindru 
plass MK. Ti braut stumblar, de jär just int 
sånt lindrut arbetä äutn riktut sträivt JK. Pra-
tar u gräinar u tretar (mik lindrut) OL. Jär 
äutat, sum di hädäd äi si me de gamblä, gick 
de mair lindrut av [med skuldsättning o. kon-
kurser] JK. För sånn sum nå var läit mair 
ömtuluä um si, da var ä int så kinkut me läit 
sed [säd], bön [bara] di kund slipp läit lind-
ruarä självä [vid tröskarbete] OL. 

linja s. linå, linjå f., bf. li -nu, linju, pl. !blår, 
linjår. 1) [linje, rak sträckning]. Svanar di 
flaugar iblant såsum äi än käil u iblant äi a 
lang linå JK. Vädavärvin . bräukar ga fram 
någlund i rak linnjå JK(U). 2) [gränslinje, 
särsk. rågångslinje]. Ga linnju upp, laupä, 
riss' linnju upp [gå el. dra upp gränslinjen 
mellan olika myrlotter vid slåtter] JK(U). All 
täunar älla linjår ha blitt gäinä [raka] JK. 
Figgäurar var för de mäst stjånnuä u oläik 
braidä u linjår knykluä u galnä JK. Vör skudd 
hugg linjår upp i skogän JK. I mårgå ha 
landsmätan sammanträdä um linju millum 
Alskå u Lau JK. När n har kumm fram ti 
däikä, sum vör antar, att de äutäst linju jär 
[vid plöjning] JK(U). 3) [streck, rad]. Snorn 
rinnar, så att ja kan int mästn fa skriv mair n 
am n linå JK. Nå har ja ärnä släuf snart, bön 
[bara] ja kan fa iss linår fullä JK. Jfr gräns-, 
mälnings-, närkbo-, skiftes- och sol-linja. 
-dike s. linnjädäikä JK n. [dike i gränsen mel-
lan två jordägares lotter]. A linnjädäikä mil-
lum o [vår] hagän u asstu Johans hagän JK. 

link s. m. bf. linkän [i uttr.] kumm' ättar pa 
linkän (= sladden) MK(1877). 

linka v. linkä JK(U), link' JK, pr. -ar, ipf. -äd 
'halta'. Rematismän dras ja me .. sått sumb-
liä dagar gar ja u haltar u linkar JK. Så har 
ja gat jär pa gardn u link me n käpp i handi 
JK. Da linkäd ha [hon] si äut JK. Han jär int 

så haltar, sum än linkar till (ordspr.) OL. 
linne s. linnä, linn' JK(U) n., pl. Unnar [linne-
plagg]. Skörtå u särk kalläs, för de mäst at-
minstn av de gamblä, fö linnä el. linnar el. 
linntöigä, -gi JK(U). Ja har yms [ömsat] linn' 
(skörtå el. särk) pa dum JK(U). Di had linnar 
u allting (linnar = skörtår u särkar u bårdokar 
u salvetar u va n har) MK. Ja, u all finnar äl-
lar skörtår u särkar u lakän vävar u söir di 
själv till bad uss u si (kvinnfålki) JK. -duk s. 
linndok m. Än rainar linndok JK(U). -garn s. 
linngan. Jfr lin-garn. -lärft s. linnle•rät (OL) 
MK. -pass s. linnpa•så f. [linnetrasa]. Pyff! 
lukti av a råttå .. De valt ja a gutt rad förä 
. . råik me . . a linnpaså, så tar de lukti bårt 
JK. -skjorta s. linnskörtå f., bf. -u, pl. -år, 
'linneskjorta'. -tyg linntöig n., bf. -ä, pl. bf. 
-i JK(U), [linne (skjorta el. särk)]. 

linning s. läiniug f., bf. -i [förstärkt (över)-
kant på klädning, skjorta m. m.]. Dän bitn 
han kan väl räck till a läining OL. Jfr byx-, 
hals-, hand- o. skjortlinning. 

linsa s. f. pl. linsår [växten Lens -culinaris; frö-
na av d:o]. Linsår bräukar vör sa läit um arm, 
int stort mair än va vör har till häusaldä själ-
vä JK. Linsår tror ja, att vör far lagli väl . . 
fastn vör int har tråsk dum ännu häldar JK. 
Kvinnfålki har kokt linsår i kväld av iss aräs 
skörd, u di var äutmärkt goä JK. — lins-halm 
s. linshalm JK. Linsår, sum jär tråsknä, hal-
tar linshalm JK. -häck s. pl. linshäckar [häck, 
lassad med fins]. 

lip s. 1 m. bf. läipän [gråt]. Dän sum färlor-
dä, to ti läipän JK(U). 

lip s.2 läip n. [lipande, gråt]. De var ett slikt 
läip (OL)MK. 

lipa s. läipå f. [ful min, grimas]. Lätt' [låta] 
el. gär läipå [göra grimas(er) som uttr. för 
ledsnad el. besvikelse] MK. När bani fick 
håir' dei, da gärd' di släik läipå MK. Säs mäst 
um ban: gär läipå OL. Da gärd väl Löibar 
[Lyberg] skaiv läipå da MK. 

lipa v. läipä [gråta]. Bär' [bara] n sär någ till 
dum, da jär de bär' ti sit u läipä OL. 

lipig a. läipur, -u [sorglig, tråkig]. De säir äut 
till n läipu täid, sum än bräukar säg iblant JK. 
De jä rakt otjänlit ti kumm i skogän, sått ä 
säir äut till n läipu täid för uss fö vid [ved] 
JK. Sått ä säir äut till n läipur täid me rygän u 
vaitn JK. 

lisa s. läiså f. [lindring, lättnad]. En sum jär 
sjaukar, um han kan fa siv a stund, så kan n 
däriginum fa a läiti läiså, sam' um någän har 
vart yvaradn [orolig] u misströstur um än 
ting, u de har blitt någ oförmodli jälp, så kan 
de u sägäs: så matt n da nå ha fat någ läiså da 
i säin bikymmar OL. Dagän förr n dödä, fick 
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än läiså u lag såsum u sivd hail dagän JK. Nå 
iss stundi ha ja läikväl läit läiså, så att ja kan 
bat bäi [förmå] u skriv fö värk i fingrä JK. 
Naug di ro Jakå u ing' läiså förrn däu kum-
mar haim (hustrun hette Läiså) MK. Jfr sön-
dags-lisa. 

lisa v. ipf. läisäd [lindra]. När ja had gurglä 
me de (murrättvattnä) a stund, så tyckt ja, att 
de läisäd läitä u gärd int så ont i svölgä JK. 

list s.1 list. List u ränker u falskhait OL. 
list s.2 list m., bf. -n, pl. -ar. 1) [upphöjd rand 
el. kant]. Listar kring finstri, som spikas utan-
på karmen för att täta mellan karmen och 
väggen MK. Jfr fot- o. tak-list. 2) [vävnad i 
form av ett band]. a) [bred remsa av ylle el. 
halvylle att linda om spädbarn]; ullä, hall-
fjärd än [aln] lang, fair tum braidä MK(1878). 
Virkän el. saumän [stickad] list JK(U). b) 
[brett band att bära likkistan med] JK(U). 
-gräs s. listgras n., bf. -ä (Sedum spurium). 
-hyvel s. listhrväl m., ti hyvlä listar me, flair 
sårtar, stor u sma u oläikä. [Se ill.] -verk s. 
listvärk n., pl. = [(snickeri)arbete beståen-
de av lister]. Byggningar me årnamäntar u 
listvärk JK. Gam' altaskrankä, sum jä sam 
listvärk u träisnidaräi sum pa bänkar JK. 

lista s. //stå f., bf. -u, pl. -år [namn- el. ord-
lista]. P.H. .. bad um pänningar till Säväns 
gravvårdn, sum han hadd fat a listå ifran böin 
[sta'n] JK. Ga kring me listår i sokni JK. Ja 
har hatt listu frammä, sum ja fick a Lekton 
[om fåglar] JK. Da skrivdäs de a listå av en 
av vågrar . me all namn av drängar, bad av 
daim sum var me pa vågän u all de andrä 
JK(U). Jfr gods-lista. 

lista v. refl. pr. listar si [genom list närma sig]. 
Jå de jär så, att n kal ällar dräng undar någ 
förvändning listar si i närhaiti av dän av 
kvinnfålki ällar päikår, sum OL. 

listig a. listur, f. -u. Listur sum än årm bräuka 
n säg um dän, sum jär halar u sletar u ödmjau-
kar äi sitt tal, män .. innförä bor själv päu-
kän JK(U). 

lit s. läit m. [förtröstan, förtroende]. Han har 
sätt sin läit till Gud ällar de ällar de mänsku 
usv. JK(ordl.). Jfr på- o. till-lit. 

lita v. läitä, läit', pr. -ar, ipf. -äd, sup. = inf. 
1) [söka stöd hos (ngn el. ngt), förlita sig på]. 
Någän inkåmst av dum (såckabetår) riktut, 
de kan vör int läit uss till i ar ännu JK. När ja 
bläir gammäl u int årkar någän ting, så har ja 
ingän ti läit mi till äutn Er JK. 2) [vara säker 
på, övertygad om (ngt), hysa förtroende för 
(ngn)]. Ja ha läit pa någ arbetsfålk, sum jär 
skuldu uss för spannmål, män di har int någ 
pänningar di häldar JK. Ja, vårdäs n bat år-
däntlit . . så sträva n täi höigst tåll ar, längar 

kan n int läit pa n JK. Bondn han had go' sig-
dar [liar], sum han läitäd pa JK. De gamblä 
ordspråkä, sum mang gamblä ännu läitar pa 
JK. Päikår, mäns di jär ogiftä, u prästar, förrn 
di har fat pastrat, de kan ingän läit pa MK. 
Han jär n duktur kal ti arbetä, sått dän kan ja 
läit pa i vick arbet sum hälst, um ja änd int 
jär me självar JK. Kärä [kärlet] .. de sändar 
ja tibakas framdeläs, de kan di läit pa OL. Ti 
läit pa, att ä skudd bläi mair slidväg, de kund 
vör intä JK. Da var de fäaktut av na ti säg så; 
ja, u ha kan u• läit si pa, att ha far nuck mang 
aidar [eder] yvar si JK. 3) [i förb.] läit pa• 
[bli fruktsam, om ko o. so]. När konar har 
läit pa., sum de haitar så kalvar di näi må-
nar där ättar JK(U). Hk (4) månar ättar di 
jär bitäcktä, så gräisar di, um di har läit pa• 
JK. Antingän läitar int soar pa • (= bläir int 
gräisfullä) el. u så dåir gräisar JK. 

litania s. m. bf. littanäiän j,•.• s, . Ja hård, 
att i sägd, att n (Husander) mässäd haj! litta-
näiän MK. Ja, a sånt ovädar kan ingän min-
näs . . sin prästn har läst i littanäjän: "för ha-
gäl u ovädar bevar uss mildä härrä Gud!" JK. 

liten a. läitn, f. läiti, n. -ä, läit'. 1) [i fråga om 
utsträckning i rummet: som har ringa höjd, 
längd etc.]. Än läitn drängbyffäl .. han har 
nå säin hundrä kronår u änd mair för årä OL. 
Dän läil syllbägan sum var så läitn, att när 
n sätt tummän äi än, da fanns ä ingän drup 
igän äi än OL. [Haren] dän sändar ja nå äi a 
läiti lådå OL. Ja flyttar a läiti let handyks ti 
kar staur [rensa stör] me JK. Där sitar ätt 
läit, läit, läit ban MK(1878). Så gar ä a läit 
styck ör äggi [eggen] OL. 2) [i fråga om tid: 
kort]. A läiti stund JK. Vänt läitä [vänta li-
tet] JK(U). För läit sen (sinä) [för kort tid 
sedan]. Vör had körkstämmå för läit sinä JK. 
Nå sen läit för jaul JK. Läit ättar [ngn tid 
efteråt] var ja kåirnäs pa Högby JK. Sinä 
[sedan] så kåm am n av de där källingar läit 
ättar häit till uss JK. Läit längar fram blai 
bihovi störrä OL. Läit därättar stämd n nä 
[henne] till tingä OL. 3) [med allmänt kvan-
titativ innebörd: ringa, obetydlig]. a) [med 
huvudord, betecknande ngt som är begrän-
sat]. Di vill sänd än läitn änkäl prässänt nå ti 
jaul OL. Ner de bläir så a läiti smulå pa dag 
. . [ett stycke fram på dagen] OL. b) [särsk. 
i neutr. övergående 1 substantivisk anv.: 
ringa mängd el. utsträckning]. Int så läit pän-
ningar just JK. Läit håi ti sla ättar JK. Ryg u 
kånn u någ läit havrä JK. De gynnar bläi läit 
me vidn [veden] för uss nå snart JK. Da var 
ä mindar av vaitä u däriginum läit av vaitäs-
mjölä OL. Rematismän anfäktar mi . . sått ja 
far siv läitä JK. De jär läit, män kund änd var 
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för ro skuld OL. So- i har väl [mycket] ällar 
läit [: litet mjölk] äi till gräisar JK. Jappane-
sar di var så läitä, u kinnesar di va så mangä 
MK. Gubbän Gust var nersöintar u sag läitä 
[såg dåligt] JK. Di fick för läitä [: foder] 
u för dålit um vintrar JK. Sen far di jet u drick 
ättar bihag .. da kan di int klag, att di har fat 
för läitä OL. Annas så kummar de ti slänt 
[slutta] för läitä JK. Maltä .. när de var för 
läit igän [för litet kvar], de var mästn de 
värstä OL. För mik u för läitä skämmar allt 
[ordspr.] JK. e) [svagtonigt med förbleknad 
bet.]. Visst jär de läit laun för stämmus u 
nämdns ordförarä, män de jä så läit, så att.., 
u så i bankän jä de a par styckän, sum har 
läitä [lite betalt] JK. A par styckän, sum jär 
skuldu mi läit pänningar JK. Di skudd u tänk 
pa ti fa mässi läit gräus äi än läitn lapp OL. 
Tjåck grasrot, läit mus [mossa] i buttnän 
OL. Män nå tyckt ja så, att kväldar gynnar 
bläi läitä [lite längre], sått da skudd ja söik 
...0 skriv ti L. JK. d) ss. adv. [svagtonigt: 
en smula]. I säistäs när ja var i böin [sta'n] 

u hadd läit go täid pa mi JK. De var läit 
blåkallt JK. Gräusä . . skall var så där läit vat 
[vått], att de hängar ihop läitä OL. De var ret 
så sum läit haugtäidlit, ner di skudd ste 
[åstad] u spinnä JK. Iblant blai sletkalar läit 
snoruä [misslynta] u argä OL. De jär läit för 
mikä JK. Dän am n kan fa sit läit höigar ällar u 
legar [lägre], än va än skuddä OL. Ja gynt ga 
tillbakas läit u läit nemrä de (spöket), till däss 
ja kåm ret naug [nära] bäi de JK. Di [de hår-
da liarna] jär otjänliä, män di kan brännäs 
läit mjaukarä OL. Pa ätt väis jär han läit bät-
tar JK. Förr så plögdäs göisli ner me spiss-
plog .. u hältn kåm ner i jårdi läitä, u dann 
[det andra] lag uppa JK. Stubbän av de sku-
par [kärvarna] gar äutför [utanför] läitä JK. 
Lägg maltä äi a kär u så häll vattn pa för ti 
syft [fukta] ä läitä; så fick de sta u boknä 
läitä OL. Nä de gynt fagnä upp läitä JK. 
För någ yvar fjortn dagar sinä gynt ä gär ont 
i vänsträ tummän läit för mi JK. De had fraus 
läit, da pa nati JK. e) ss. adv., betonat: föga, 
obetydligt] Hingstn blai räddar .., för grindi 
gick än läit för naugä [nära] JK. Stäutkät-
tingän knäppa n längar, um plogän gar för läit 
ner [i jorden] JK. När ja kård haim, var de 
riktut go slidväg, aindäst, att ä va läit kårt 
[föga kört] u vidd mästn ta iginum JK. Jfr lilla 
samt mindre, små o. tumling-liten. 

liter s. !ilar m., bf. -an, pl. litrar. 1) [rymd-
mått]. Um L. kund.. ta äut mässi a hallstaup 
älla n litar kånjak JK. Brännväinä kustäd da 
int mair n 80 ör litan JK. Ja har n litar bränn-
väin i kappsäckän JK. Borsyrå sum skudd 

låisäs upp äi n litar jumt vattn JK. 2) [liter-
butelj, särsk. sådan innehållande brännvin]. 
Ja bräukar änd lag, sått ja har n litar haim 
dän dagän till gi någän go vän än halvä JK. 
U så kåm kaffiä u litan pa borä JK. Ha någlä 
litrar i väsku JK. Jfr brännvins-liter. — liter-
flaska s. f. bf. litaflasku, pl. li•tarflaskår [liter- 
butelj]. -vis adv. li.tarväis 	De skudd 
var av de [: brännvinet], sum kustar 1,10 för 
litar litarväis OL. 

liv s. läiv n., gen. -s, bf. -ä, läiv', pl. bf. -i JK. 
L [levande tillstånd]. 1) [tillståndet att vara 
levande]. Ha kan var så åidi, att n börr [ba-
ra] kan säi, att ha har läiv iblant JK. Han had 
da rot gubbän iland .. u så skudd vör da säi 
pa gubbän, um han had läiv ännu, för när vör 
fick tak äi n, da var n ännu int ret dödar .. 
män nå kund vör aldri märk, att n hadd någ 
täckän till läiv JK. De var int någ ann till tänk 
pa för uss, än lais [hur] vör skudd fräls läiv äi 
Ung-Jakå JK. De had n da sjau [sjå] me a go 
stund, förrn fick läiv äi än JK. De star int till 
[går inte] ti fa läiv äi än [om en som sover 
hårt] JK(U). Att n int tråist [tordes] les upp 
duri fö sitt läiv JK. De sum värtfålki bjaud 
dum pa, de var stånd ti sätt läiv i de död bai-
ni; di blai munträ u gladä OL. LäiVä bistas äi 
blodn, u störku bistas äi snodn [tvinningen] 
MK. Läivä hängar pa n tvinnästrad, dvs, en 
jär aldri säkar för olyckår u farår u sjaukdom 
u dödn JK. De jär int mang sum lättar av-
skräck si ginum a farå pa sjoän, um a aldri 
jär så stor, så att börr [bara] läivä hängar pa 
n trad, sum än bräukar sägä JK. U än har 
undrä pa iblant lains di ha kunt kumm i 
land me läivä JK. Träi päikår, sum ännu jär 
i läivä JK. Gässnar .. var bi läivä allihop JK. 
Förrn än duktu strandbräukarä yvargir säin 
gan u sitt domt [fiskedon] för stårm u ovä-
dar, så sätta n förr läivä till älla pa spel JK. 
Ginum iss säist ovädrä fick än fjortn, fåmtn 
sjömännar sätt läivä till jär för Gåttland JK. 
Vör har nå i fjortn dagars täid arbet för brin-
nande läivä me såckarbetår JK. Ta läiv av, ta 
livet av [döda, slakta]. När n lag i sängi a 
nat, så kåm de a par kalar in till n u skudd ta 
läiv av än JK. Ha [hon] .. gick ste u to läiv 
av banä JK. A. skudd ha n ti ta läiv av ätt russ 
MK. Ograsä .. tar läivä av läinä JK. Di slak-
täd änd n storar galt .., u ja jälpt dum läiv av 
än JK. — Ta läiv a(v) si: 1) [begå självmord]. 
De taläs um, att n to läiv av si självar el. had 
hängt si JK. All sum to läiv av si självä, di 
blai int begravnä pa körrgardn JK. Sumbliä 
tar läiv a(v) si [på grund av olycklig kärlek] 
JK. 2) [förlora livet, omkomma]. De bläir nå-
gän, sum kummar ti ta läiv a si i a-i [ån] JK. 
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P. .. sum drunknäd el. to läiv av si bäi Nöi-
bro, när n var sårk JK. När de var., nätt u 
jamt så svalt inn i bastäuu, att dän sum svard 
för na, kund ga in förräutn ta läiv av si i hitn 
u råikän JK. De där grainar u lauän [till fo-
der] haldäd n bäi me.. ti däss att ear [tackor-
na] gynt åinä, för annas kund unglambi ta 
läiv av si i grainar JK. — Dän (ällar daim) 
sum kummar ättar, di far rakt arbet läiv av si 
(vid snökastning) JK. — Läivs farå, livsfara 
MK. Livs livnäs [livs levande] JK. Jiss ändä, 
de jär väl int läivsti gärnäs häldar [det står 
väl inte för livet heller] JK. 2) [levnad, livs-
tid]. Go hälså u langt läiv! JK. Han har hatt 
de bra undar hail sitt läiv JK(U). Han el. ha 
tar läivä let JK(U). 3) [sätt att leva, livs-
föring]. Dän han livar a lungt läiv OL. Liv' 
a rumblut läiv OL. Umständuhaitar, sum fyl-
gar me de dagliä läivä JK. 4) [livlighet, rör-
lighet, fart]. De jär a läiv [liv o. rörelse o. 
arbete], vör har jär äut pa landä um sumrar 
JK. Bar de ti laik' u ha rolit, så var di gänn all-
mänt ste [därborta] u dailto me läiv u lust 
OL. Drängar speläd pärk .. päikår u drängar 
rännäd änklaikän .. så att de var läiv u röirlsä 
JK. 5) [oväsen, stoj]. Banungar haldar a faslit 
allarm u läiv; va haldar ärr [ni] för a läiv! JK 
(U). 6) [levande varelse]. De var ätt olycklit 
läiv (människa) MK. U så huggd vör da upp a 
varp där (i Lausväiki) u drog, män vör fick 
ingät läiv ällar ingän fisk JK. Var de någän, 
sum söikäd någän end gang [med not], så 
fick di aldri a läiv, vaskän gäddår, säik el. äid 
JK. — II. [kropp, bål o. 	1) [kropp, leka- 
men]. Di skudd ha läiv [livet] fullt av ströik 
[stryk] OL. 2) [buk, mage]. Än föskräcklit 
tjåckar härrä me a faslit stort läiv MK. Ligg 
pa läiv [ligga på mage] JK(U). Ja var pa läiv 
[föll på mage] täu gangar, förrn ja kåm ti 
Kluckabjänn MK. Baggar stangdäs, sått så 
sum än sto u int visst av någänting . så hadd 
n si än däng.. i rövi, sått n lag pa läiv yvar 
ravidspackän JK. Sårkän fallt kull pa läiv 
äi a vattnvät JK. "Vaim har int någät läiv 
(el. magä)?" — "Skummakan, för läivä (el. 
magän) sitar i rövi" [gåta] JK(U). Sakårgän 
[så-korgen] hängäd framm pa läivä at vän-
strä säidu JK(U). De gär läit ont runt um-
kring läivä älla magän var gang ja hokstar 
JK. Han grämd si, att n hadd sånt knip i läivä 
OL. Prostgubbän .. kund le, så att läivä flac-
käd för n JK. När n nå drägar pa snöirä 
[torsksnöret] .. så strittar u stänkar vattnä 
kring, så att hail läivä u graini bläir vat JK. 
Vör matt vad' äut ti läivs MK. Läivä el. bäu-
kän (pa russ, pa stäut, hyns u gäss) MK. Fyst 
klippäs läivä u lad [på får] JK. [Smågrisar] 

sum drickar mjölk, sått läivä star i fämtn buk-
tar JK. Ont i läivä [diarré] JK. De var a mör-
jå u jåckå i sväinhäusä, sum gick galtn mästn 
unda läivä JK. Da sinkar kräki ner upp till 
läivs JK. Kattungän han var raudar u väitar 
u bältu unda läivä JK. Sumli flundrår har läiv' 
[magen] pa dain säidu u sumli pa dannu MK. 
Män läivä (=inälvorna) jär ör dum: mjälkän 
u räunar u alltihop MK. — Lägg läiv, va jä(r) 
de fö sla? jet si stinnar u bäuku JK. Vör läg-
gar läiv pa mjölk u staikt äppäl va iviän dag 
JK. Plomår, de ha vart så mik pa, så att de 
ha vör lägt läiv pa nå i fjortn dagar JK. Ner 
allt de sum bjaudäs kummar ti läivs .. kan 
[di] bläi ret väl druckriä OL.. Gräisn .. han 
vidd ha någ till läivs OL. Män där i mot fick 
ja än haplir hopän hisstorjår ti läivs JK. 3) 
[klädesplagg: blus- el. klänningsliv]. Läiv, -ä, 
ldänningläiv MK. Jfr blus-, gröt-, häng-, 
ister-, klädning-, koft-, koll-, landsbo-, läger-, 
människo-, natur-, snibb-, stadsbo-, sup-, 
under- o. ungdoms-liv samt hård-, häng- lös-
o. seg-livad, (-livd, -liven). -bärgning s. läiv-
bärgning [f.], [livets räddande]. Sum väl var, 
att ä int blasäd mair, för da had ä aldri vart 
läivbärgning JK. -fläsk s. läiv- el. bäuk-fläsk 
[bukfläsk] JK(U). -försäkren p.a. läivför-
sä-krän. Ja tår int var värdar n präis snäus n 
gang, för ja jär int läivförsäkrän JK. -hank 
s. m. bf. läivhaokän [livet]. Vör har bättar 
raidskapar u kledar ti sta imot me ti hald läiv-
hankän upp me JK. -Iödje s. läiv-lydä m., 
"lydä" [lödje] under buken på får, "sum låss-
nar av si själv um vårän" MK. -lös a. läiv-
lausar, f. -laus, n. -t. Läivlausar de kan sägäs 
um någän, sum jär riktut läivlausar, dödar, 
män de säs u um sånn, sum kummar så där 
yvaradnä [rådlösa], tröstlausä: ha kåm rännäs 
läivlaus in till uss, att vör skudd kumm där in 
någän u jälp dum (när de jär någ nöd pa fårdä) 
OL. -löshet s. läivlaushait [ängslan, tröstlös-
het] De jär sån 1., förr n di kan fa äut va di 
skall ha (OL)MK. -moder s. f. bf. läivmåudri 
(pa mär). -nära v. läivne•r', läivnär' JK, ipf. 
li•vne• rd' , 	rd'. [Refl .]. Nauti har vör nå 
liggnäs inn um netnar, män russ1 far ännu 
läivnär si äutä JK. Skatt du läivnär di av jårdi 

JK. Mäns han .. var raskar, så livnerd di si 
bra JK. -rock s. läivråck [m.], 'lång rock' 
(1878). -sjuka s. f. bf. läivsjauku JK [diarré]. 
-skinn s. n. bf. läivskinnä [huden på magen]. 
All' hadd fat gråitläiv, sått de spännäd pa läiv-
skinnä JK(U). -stycke s. läivstyckä, löistyckä 
n. 1) väst (1876, 1899). 2) [bål, klädesplagg 
utan ärmar]. Jfr styv-livstycke. -styckslöden 
a. f. läivstycksåidi [som har trasigt livstycke, 
el. som ej äger ngt livstycke]. Nå jär ja rakt 
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läivstycksåidi MK. -tröja s. läivtråjå f. 'kort 
[jacka] föräutn sköt' (OL)MK. -ull s. /äivull 
f., bf. -i, [bukull]; dän klippäs sen um haus-
tän MK. — livs-fara s. läivs farå MK, läivs-
farå JK f. Äi någu läivsfarå var ja intä JK. 
-farlig a. n. läivsfarlit JK. -lust s. läivs-, lifs-
lust OL. -människa s. läivsmänniskä n. [män-
niska som får vara vid liv]. Edvin han bläir int 
någ läivsmänniskä MK. -sak s. läivsa.k m. 
[sak, göromål som "står för livet"]. Um de jär 
någ stort ovädar u ja har någ nödut ärndä, 
sum ja gänn vill främä, så kan de andrä tyck, 
att de kanst u gänn lätt bläi, för de jär änd int 
någän läivsak häldar, vätjä OL. -straff s. 
läivsstraff n. [dödsstraff]. Vör skudd ha läivs-
straff när pa, um vörr bihaldäd någlä nävar 
sed, mair än va lagän sägdä JK. -tid s. läivs-, 
lifstäid. All' fålk blai så räddä u mang' blai 
w sjauk' i hail sin lifs- ällar läivstäid ällar 
retarä i all sin täid JK. De kummar ja aldri i 
min lifstäid ti ga in pa, att de jär ret JK. Um 
livstäidn u hälsu star bäi JK. 

liva (lya) s. /öiå f. [en sorts fin havstång = 
mossläka, som kan användas som nödfoder 
till svin] JK(U). Sväinsläkå . . de jär sam 
sårts släkå, sum raudar nöiar musä, el. sum i 
soknar längar nådar äut haitar löiå JK. Löiå, 
namn pa bad raudar u gröinar musä (När) 
MK. [Jfr Gutam. II, s. 193, anm.] 

liva v. /i v', ipf. liväd JK. Liv upp [uppliva]. 
Int häldar har di de förmågu ti sambläs så all-
mänt, för att dain [den ena] kan liv upp dan-
nä någu smulå OL. När vörr da fick mat .. u 
de var äld i jausi i jaulgräni u bani huppäd 
u dansäd u singäd så liväd de ret upp än 
gammäl stackäl JK. 

livad a. livad, n. -at (rspr.). 1) [hågad, benä-
gen]. Läs' u singä (sum V. jär mik livad förä 
. .) JK. 2) [munter, glad]. R. blai så livad u 
gladar, sått han dansäd me, så gutt n kundä 
JK. S. J. i A., sum jär n livad laks ällar n prat-
näs u livad kal JK. De var int någ laisamhai-
tar så läng di dansäd u rustädä . . för de kän-
däs nuck livat da för tillfällä, män.. OL. De 
har int gat mik livat för mi i kväld ti skrivä 
JK. 

livig a. f. /äivu, pl. -uä [bukig]. Koi jär bäuku 
el. läivu JK(U). Russ, sum jär stinn u läivuä 
OL. 

livlig a. liv/i, bf. o. pl. livliä. Dala di glad u 
livliä gav si iväg till sletkalgild i Tranängä 
OL. Um iss radar kund träff L. . . bi go hälså 
u häl de gamblä glad u livliä hummörä OL. 

ljud s. Uaud (med hörbart 1) (1877), jaud, n., 
bf. -ä [sätt varpå ngt ljuder]. Klucku har 
hatt vackat ljaud MK(1877). A speldoså .. me 
tämliän starkt jaud äi OL. Sumli pasto, att i 

(årjår) had starkarä jaud jär i Lau körkå, än di 
had i böin [staden] JK. När n far gani in i 
batn .. da håirar n a sånt där fåint jaud sum 
liknar fåint råttskräi el. sum pit av fåugläung-
ar JK. Ja håird a sånt undalit jaud OL. a) 
[röst, stämma]. De jär såsum håir n talä; de 
jär hans jaud MK. Ja skall väl ta jaud a di 
[överrösta dig] MK. b) ["låt", väsen]. Pa 
mass-stämmu blai sam jaudä, da blai de gräl 
um plassn JK. c) [i bildl. uttr.] Da tror ja 
nuck, de jär ann jaud i skälli JK. När ä gäldar 
.. da far päipu a ann jaud JK. Jfr bokstavs-, 
o-, öron- o. över-ljud. -sam a. n. jaudsamt 
[så beskaffad, att ljudet hörs klart o. långt 
(vanl. om  luft)]. Lungt u fåint vädar jär de i 
dag .. u jaudsamt i luftn ovanlit mikä, sått n 
kan håir årgln i körku jär [här] haim pa o 
gardn u till u me raid äut, va de jär för salm-
tonar di spelar u singar JK. De var riktut gutt 
vädar u lungt sum fått u alldeläs blikt pa sjö-
än u så jaudsamt, att de var oskaplit JK. De 
va så jaudsamt fran nårda i jåns JK. De var 
P.H. sum haldäd avsjon [auktion] jär ner i 
S. A:s hagän, sått ä hårdäs töidlit, va di 
bjaud, så lungt u jaudsamt har de vart i dag 
JK. De va riktut jaudsamt, sum de alltut bräu-
ka var jaulmårgn, nä de jä lungt JK. De va för 
rästn än riktut vackar säptämbarkväld, klart u 
lungt u jaudsamt OL. Fran de hållä, sum de 
jär mäst jaudsamt, när de jär lungt pa sjoän, 
därifran kummar de ti blasä JK(U). Jfr hög-
ljudd. 

ljuda v. pr. jaudar, ipf. jaudädä, -äd. 1) [ge 
ljud ifrån sig, höras, genljuda]. Årjår jaudar 
bra, tyckar vör, fastn di int stämmar riktut, 
sum di skall JK. Gaukän hård ja för i ar fyst 
gangän i går . . u da ropt n jär äut i hagän, så 
att de jaudäd i skogän JK. Så mang sum kund 
fa räum kring körkklucku kimbädä u slo pa na 
me stam, sått de jaudädä u var mussäik, skall 
ja sägä JK. När de ringar i någät åirä ällar så 
där jaudar för åiru, sum de kan gär iblant, da 
sär n så . . JK. 2) [ge intryck av ett visst ljud, 
låta]. Ja skall försöik u sätt däit v, när de jau-
dar sum v u int f. JK. De jaudar iblant sum å u 
iblant sum o, tycka ja JK. 

ljuga v. jaugä, jaug', pr. Uauga (i citat), jau-
gar, -a, ipf. log (OL)MK, löig (ä.) JK(U), 
jaug, 2 p. jaugst; jaugädä, -äd, jaugd', sup. 
jaugä JK, jaug', p. pf. jaugän JK(U), [tala 
osanning]. Nå jäst u läikväl galn ti jaug nå, 
Jakå JK. Ja, mair n hältn, de jauga du be-
stämt, maint a (källingi mäin) pa JK. Ja tror 
int, att n jaugar JK. Um än jaug, älla va n 
gärd, så visst ja intä JK. Ja, var de int de, ja 
sägd i jåns, maint ja pa, att ja vidd int säg av 
någ historjår för är, för är [Ni] sär, att ja jau- 
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ljus 

gar JK. Nå jaugst du igän MK. Så sägd n för 
el. jaug för Lauboar u Närkar . . att n int hadd 
någ pänningar JK. L. försäkräd, att de var 
sanning u trod int, att ha jaugädä JK. Han 
(ha) jaugäd mi halsn fullar JK(U). Jaug smallt 
[smalt] u käilut, sått de gar äi fålk JK(U). Di 
jaugäd int, de vait ja JK. Har han jaugä, så 
har ja jaug ättar han JK. Um än [man] far 
blaså pa tungu, så har någän jaug pa än JK. 
Han jaugar, sum än häst kan travä [talesätt] 
MK. Särsk. förb. Nå jäst u galn ti jaug 
ihop historjår JK. A historjå sum gam' H. G. 
ällar någän annar gammäl fyllhund ti gubbä 
har jaug ihop för n JK. Jaug ner fålk [beljuga 
folk] MK. Dän där skälmän, sum jaugd män 
till si så gutt [så gott som ljög märren till sig] 
JK. — ljug-hals s. jaughals m. [lögnaktig 
person]. Jaughals, sum aldri störr fanns MK. 
-slag s.jaugsla.g n., 'lögnaktigt folk'. 

ljugare s. jaugarä m. [lögnare]. 
ljugn s. se ljungn. 
ljugås s.jauga.s f., bf. -i, pl. jaugäss, bf. -gäss-
nar [gravand, Tadorna tadorna]. Förr um 
mårgnän, när vörr kåm där, da sat jaugässnar 
upp pa klippu. A jaugas har raidar inundar 
MK(1877). Jaugässnar di jär täu u täu u vär-
par bäi si [hos varandra] MK. Jaugäss var ä 
gutt um .. di raidräd da där [i Lausmyr] 
OL. Äut i vattnä, i vattnäkantn, .. där skräi-
äd all mavar u kaulår u jaugässnar gnäggäd 
JK. Jaugässnar gick u smakvakädä MK. Jau-
gässnar .. Di jär arg pa bräun' el. raud' hun-
dar. Daim förfylgar di u flaugar ättar. Mors 
far .. han hadd n läitn bräunar hund, sum 
jaugässnar var arg pa u flaug langt upp pa 
landä ättar. Så att .. när n gick pa jakt u 
skudd skjaut jaugäss, u di lag äut i sjoän, så 
pussäd han börr [bara] hundn äut i vattnä n 
bit, u så lag han bakum än släkhop upp pa 
landä, u när da hundn vänd ti bakas, så kåm 
jaugässnar gnäggnäs ättar u var arg pa 
hundn, sått da kund han fa skjaut dum JK. 
-hanne s. jaugashannä m. JK. -reder s. jau-
ga•sraidar [rede]. -unge s. pl. jaugasungar 
OL. Di vaksäd u träivdäs bra där [: fåglar i 
Lausmyr], ti däss di blai så stor, att di mästn 

-däugd flaugä, .. da gynt di [: folk] me ti skull 
äut u ta andungar ällar jaugasungar u iblant 
skräckungar OL. 

ljugärning s. pl. jaugänningar [iv. på Lju-
garn]. 

ljum s. ljum  (ou), [ljum], [svagt ljud]. De jär 
såsum håir a ljum a a kluckå MK. 

ljum a. jumm (OL)MK, n. ljumt (med hörbart 
1) MK(1914!), jumt, komp. jummarä. Nai, 
ljumt vattn MK. Borsyrå sum skudd låisäs 
upp äi n litar jumt vattn JK. Läit jummarä 

skall de väl bläi, um vör har läit fyr pa i kaki-
äun'n JK. Jumt el. lånk vattn JK [se lunken 
a.]. 

ljumske s. jumskä MK(1878); jumskä m., bf. 
-än, pl. -ar JK(U). 1) [ljumske?] 2) 'hanköns-
delar' [!] JK(U). Se f. ö. slem, [som tycks 
vara det genuina ordet]. 

ljungn s. Uaun, ljum Uungn (1 uttalas av som-
liga) (1877), filur? [n.], 'ljungeld, blixt'. De 
gar såsum jungn för han MK. 

ljung(n)a v. Uaunä, jaunä, lunä, ljuunä, jung-
nä, pr. lunar MK; jaunar JK(U), ipf. jaunä- 
dä, -äd, juunäd, sup. jungnä, 'ljunga, 'blixt- 
ra'. De jaunar (sägd de gamblä) el. blixtrar 
JK(U). De lunar u blixtrar MK. De.. tornäd 
(u jaunäd, sär de gamblä) bliks träd undar 
täidn JK. De var förgräulit, va de tornäd u 
jungnäd i neträs. De har tornä u jungnä hall 
nati OL. De löisädä [lyste] u de jaunädä MK. 

ljung(n)-eld s. jungnäld m., bf. jungäldn JK 
(U), [blixt]. Dei jaunar .., sått jungäldn löi-
sar jamt till JK(U). 

ljur s. jäur n. [stim, prat]. De var ätt slikt 
jäur um de MK(1878). 

ljura v. jäurä, jäur', pr. -ar, ipf. -äd, 'små-
prata för sig själv' = jambrä (di s. jär aumä 
[arga]) MK. Ha sitar så u jäurar (= småpra- 
tar) MK. Ga u jäur u prat för si självar JK. 
Kvinnfålki sitar u kardar bäggi täu, så äimän 
di kan, u jäurar u pratar bäggi täu JK. Ja sto 
där bäi än [: hos den sjuke] u jäuräd u sma-
pratäd JK. De jä sum lauboar bräukar säg, nä 
di kummar ti jäur um äutgiftar JK. Ja har 
självar set spel [exempel] pa de, att de var 
sant, sum n sägd ti mor u jäuräd pa hännä, att 
ha int så skudd gärä JK. Vörr pratäd u jäuräd 
imot si [med varandra], Emil u ja JK. 

ljus s. ljaus (ä),jaus n., ä. dat.jausä 	bf. 
Uausä (ä.), jausä, pl. jaus, bf. -i. [Uttal:] 
Farsgubbän han sägd ljaus jam[t] till JK. All 
[1] äuttald di i årdä ljaus (jaus) JK(U). Ljaus 
(ällä hårdäs där), citat efter Kaupräfar JK. — 
I) [utstrålning från ljuskälla]. a) [dagsljus 
dager]. [I uttr.] (i) jausä [gml dativ], vid da- 
ger. Kumm haim i jausä MK. De jär a gam-
mält ård, att Sant Gartrå [17.3] skall n ga 
jaus i säng, ältar i säng mäns ä jär dagar, för 
da kumma n int ättar me årku [arbetet] um 
ladingän älla summan JK. b) [artificiell belys-
ning]. När ja kåm haim u had fat skilt av me 
söislä [sköta djuren], sum ja för de mäst gär 
bäi jaus um kväldar u mårgnar, så JK. Ja 
huggäd jaulvid um kväldar bäi jaus i vidbodi 
JK. När de da bläir mörkt u kväldar .. da 
skall vör söislä sinä [sedan] i stalln, sum vör 
gär bäi jaus u lyftå JK. Ja har hugg vid bäi 
jaus u lyftå um kväldar, när ja har kumm haim 
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JK. c) [ljussken av ovisst ursprung]. Daim 
sum har set jaus brinn upp i talltuppar .. de 
fanns .. drakgods där JK. 2) [vax-, talg- el. 
stearinljus]. Ståip jaus JK(U). Sätt äld i jausä 
MK. U int kund di fa någät jaus ti brinn äi 
någå lyftå, äutn di slucknäd för dum, när di 
sättäd äld pa dum JK. Jausi till jaulgräni har 
ha tillvärk själv ältar ståip själv JK. Förr da 
skudd hantvärkrar säi bäi a jaus, ner di ar-
betädä; nå kan di mästn int säi bäi a lampå, 
ner lugän jär upp i halv glasä OL. Klucku tålt 
skudd ja var i körku u jälp kluckar 01' sätt 
jaus i kronår u i stakar u i all bänkar JK. Dän 
täidn när di int had någ jaus, äutn di löisäd 
me pärkar JK. Jaus pa kalbord u dankar för 
hundskvåttar [ordspr.] JK. — [Bildt.] a) [i 
uttr.] Män knystäd soar imot n [galten] .. da 
fick di säi andrä jaus brinnä el. da blai än 
argar JK. b) [om hållning]. När di (russi) fick 
ströik, så sto di pa änd sum jaus JK. Sumbli 
russ sum var så ivruä .. att di sto pa änd sum 
jaus iblant OL. 3) [om person: ljushuvud]. De 
lycktäs [lyckades] di äi me tillhjälp av jausä, 
sum vörr har jär i församlingän, o haidar-
värdä präst OL. Jfr bäst-, dags-, elds-, feg-, 
form-, jul-, julgran(s)-, kungs-, köp-, stearin-
o. talg-ljus. -dank s. m. bf. jausdaukän [säm-
re ljus, talgdank]. U så äld i jausdankän i 
hinnlyftu u så äut i stalln [om äldre förhåll.] 
JK. Jausdankän brinnar matt pa borä för mi 
JK. -forma s. jausfårmå f., pl. -år OL [plåt-
form att stöpa ljus i]. Sumbli hadd jausfärmår 
av bläckplåt, sum di gärd säin jaus äi, de var 
väll någ me de bäst jausi de OL. -glimt s. 
jausglimt m., bf. -n. Va spjäldaikä va fö sårts 
aikä .. de hadd ja int riktut klart för mi 
män läikväl n läitn jausglimt um, att spjäld-
aikän var bättar än muldaikän JK. -krona s. 
jauskråunå f., pl. -år. Upp pa körkvölfti u ti 
hiss jauskronår ner, så langt di skuddä JK. 
-kärna s. jauskiinnå f. [ett laggkärl, vari man 
hade talg o. varmt vatten att doppa ljusen i 
vid stöpning]; kännå till ha talgän äi, när n 
ståipar jaus MK. Mor jär bäi uss gär ännu 
jaus u dankar all ar .. Ha ståipar dum äi a 
apartu jauskännå, sum Far har gärt JK. -låge 
s. jauslw gä m. -pinna s. jauspinnå JK(U) 
[pinne, varpå man hängde flera vekar, då man 
doppade dem i talgen]. -sax s. jaussaks f., bf. 
-i. Skräddrar u skummakrar .. di matt säi bäi 
talgjaus u dankar me jaussaksi ijamt si ti snöit 
jausi me JK. Jauljausä .. sto pa borä u a 
blankskäuri jaussaks av mässing lag i jamtä 
JK. U så di hadd sit u putt uddn av jaussaksi 
in i vaikän, da kund ä bläi lagli storar lug pa 
dum da OL. -skin s. n. bf. jaus-skäinä JK. 
Prästn för alträ. . me a stort gäult kårs pa ryg- 
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gän, sum blänkäd u glitträd i jaus-skäinä [om 
julottan] JK. -stake s. jausstwkä m. Pa borä 
.. sto de a talgjaus u brant äi än jaus-stakä 
JK. -sticka s. f. pl. jausstickår [trästickor att 
hänga vekar på vid ljusstöpning]. Di hadd n 
hopar träistickår, sum var apartut [särskilt] 
skärnä därtill, di hait jausstickår vaikar de 
hängäd di än fair fåm styckän pa var stickå 
OL. -strimma s. f. bf. jaus-strimu JK(U). 
Dagrandn jär de jaus-strimu el. randn, sum 
söins nemäst horisåntn JK(U). -stråla s. f. pl. 
jaus-strålår. Strålkastrar, sum kastäd stark 
jaus-strålår at all håll u kantar JK. -stump 
s. m. bf. jausstumpän. Da fick än ta lyftu u 
sätt äld pa jausstumpän, sum än hadd däräi 
OL. -talg s. jaustalg [talg, använd till ljus]. 
Draup' jaustalg i sprickår [hudsprickor] JK. 
-veke s. jausvaikä m., pl. -ar. Jausvaikar 
snärvdäs el. fletädäs av blaikt läingan JK(U). 
Läil A. sitar u fletar jausvaikar till jaulgrän-
jausi JK. Ha sat u snod jausvaikar sum di 
skall ha, när di ståipar jaus OL. -vekel garn 
s. jausvaikgw n n., gråft bomullsgan sum 
nyttäs til jausvaikar; förr nyttäd di blårgan 
därtill OL. 

ljus a. jausar, jaus, f.jaus, n. -t, best.jaus', pl. 
-ä, jaus', komp. -arä. 1) [som utsänder ljus, 
lysande]. A jaus sum brannt jausar mattar 
lugä JK. När di da käikäd haim, da sto häusi i 
jaus lugä JK. De had tat äld i takä u var i jaus 
lug alltihop JK. 2) [uppfylld av ljus, upplyst]. 
Um de had vart jaus 	dagar [dager] JK. 
De var när pa jaust sum än dag JK. Mitt um 
jaus' dagän JK. Män en fördail har n [orgel-
byggaren] da, att ä jär jausarä u längar dagar 
da JK. Vör har int så jaust ti ga um kväldar u 
netnar sum Er har där i böin [staden] JK. 
Bäi Kauprä Jakås var de jaust, u där gick ja in 
JK. Så fort de bläir jaust me skick [full da-
ger] .. OL. När ä var månskäin u jaust JK. 
Jaus' summanetar JK. 3) [om färg]. Så karda 
n svart u väit ull el. lyd' ihop, allt ättar sum än 
vill ha de mörkt el. jaust JK. De jär kånst me 
ti fa bland' de jamt, el. att int dain sålkän 
bläir jausarä el. mörkarä än dann'n JK. Ner 
di nå har någ jaus uppränning.. OL. Päikår 
u kvinnfålk i säin jaus blusläiv u kållår i oläik 
färgar OL. Jaus sköiar [ljusa skyar] JK(U). 
Jausar buttn = där sum de jär klarar sand-
buttn JK(U). 4) [bildl., hoppfull, lovan-
de]. Jaus äutsiktar JK. Tänk va mang glad 
stundar ja har hatt .. ginum uppmuntringar 
till jausarä äutsiktar JK. Jfr halv-, hög-, mån-
o. ögon-ljus. -blå a. f. jausblå JK(U), n. 
blå t. Mårgstjännu .. ha skiftar färg, när a rin-
nar upp. Iblant jär a jausraud iblant jaus-
blå, iblant jausgäul JK(U). -brun a. jausbräu- 
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nar, f. -bräun, pl. -ä. -grå a. f. jausgra• , n. 
-gra• t , pl. -gra• . Vill n ha de jausgrat, så tar n 
än störr tutt väit ull u blandar .. JK. Lambi 
bräukar för de mäst varä: väitä, gra, mörkgra 
u jausgra, svartä u JK. -gul a. jausgäular, 
f. -gäul, pl. -ä. Jausgäular musä [mossa] 
MK. Jausgäulä [om kreaturs färg, snarast 
smutsgul] JK(U). -röd a. jausraudar, f. 
-raud, n. -ratt, -rytt, pl. -raudä, -raud'. Ha 
had n sån jausraudar dok pa hudä OL. A jaus-
rytt skäin [sken] JK(U). Blåmmår jär jausrau-
dä [på lukttörne] JK. U så jausraudä u väit 
skåckpärår [ett slags potatis], sum ännu de 
sårtar finns JK. Jausraudä [om djurs färg] JK 
(U). Så fick än da fyst än sup. . u så fick än da 
si n halvä, u så gynt da flaini [flinten] bläi läit 
jausraud JK. -ögad a. jausaug' OL [ljusögd]. 

ljusna v. jausnä, pr. -ar, ipf. -äd, sup.= inf. 
1) [bli ljusare, om himlen, luften]. De räng-
näd u stårmäd äutn ho u skapning i västn; 
män så gynt de da läikväl jausnä så där näi-
täidn JK. De jausnar mair u mair [om dags-
ljuset] JK(U). [I förb.] Jausnä upp, klarna 
upp. De jär ti jausnä upp där undartill i su-
västn, så de kan nuck händ, att ä fagnar upp 
OL. De jausnäd läikväl upp a stund OL. 2) 
[bildl., om utsikter, förhoppningar]. Ja gar u 
tänkar häit u däit um dagän u jär modlausar 
bäi stundväis, män atar igän jausnar de för mi 
JK. De gynnar jausnä nå me strandbräukä 
JK. 

ljustra s. ljaustrå (ä.),jaustrå f., bf. -u, pl. -år 
[fiskredskap]. Jaustru kan n fång va fö fisk 
sum hälst me, ål, simpår u gäddår MK. Bär 
[bara] de blai någän solskäinsdag, da skudd 
jaustru i årning, u så ner u stick simpår MK. 
Stick' gäddår me jaustrå. B. P. han stack en 
gang än årm me jaustrå i möiri OL. Förr 
fiskäd di mik me jaustrår ättar gäddår u fjäll-
fisk, i synnarhait i Lausmöir i träski JK(U). 
Daim sum var säkrä pa u van me ti stick upp 
me jaustrå, di fick jå mäst fisk, .. um di sag a 
gäddå sta pa än åt näi änar [alnar] fran dum, 
så kund di kast jaustru så visst, så di träfft nä 
OL. [Se ill.] Jfr harkla s. o. ål-putt. — ljustre-
stake s. m. bf. jausträstakän [skaftet på ljus-
ter]. -tand s. pl. jausträtännar [ljustertagg]. 

ljustra v. jausträ, ipf. jausträdä, -äd JK(U), 
[fånga fisk med ljuster]. Förrn Lausmöir blai 
äutdäiki 	så var de än dail gubbar, sum 
jausträd el. stickäd mik fisk upp där .. Än 
gammäl smid, han jausträdä i träski .. De var 
rolit . . ti säi smidn, när han fick säi någu gäd-
då u han rännäd ättar, sått vattnä sto sum än 
sköi ikring än, u undar de att n rännädä, så 
kastäd n jaustru ste, u de misslycktäs när pa 
aldri, ick gäddu sat fast i jaustru JK(U). 

ljuvlig a. n. jäuv/it. 1) [härligt, angenämt]. Nå 
sitar gaukän u ropar äut i träigardn, så att ä 
skaldrar i byggningän u håirs äutmärkt jäuv- 
lit, sär de gamblä JK. De har riktut vart jäuv- 
lit, sär de gamblä, till ligg u krail pa pärstyck 
u tat pärår upp i dag JK. 2) [i ironisk mening: 
"härligt"]. Da kan n tänk, ner di u sparar pa 
bönu, att de kaffiä skall smak jäuvlit OL. De 
bläir nuck äutväg me bitalningi sen i haust 
de bläir nuck rad, ner dän täidn kummar igän. 
(Ljäuvlit ti håirä) OL. 

lo s. /åu m., bf. låuän [ludd]. 1) 'lugg på tyg 
el. kläde'. På dain säidu jär int någ lo pa töi- 
gä; loän liggar at de hållä pa filtn JK. 2) 'det 
som faller av garnet, när man väver, och ty- 
get, när man valkar'. Va lo de liggar undar 
vävän (vävlo, valklo) JK. 0 [våra] kvinnfålki, 
di läggar mattår undar vävän, u så fallar da 
loän där pa MK. Där sitar ännu loän äi (hand- 
valku) MK. Dän sum rulläd pa • [vadmalet], 
sträikäd av me hännar lo u annä sum de.. 
blai undar valkningi JK. Jfr valk- o. väv-lo. 

loa v. /åu'. Lo si ihop [filta ihop sig] JK. 
lock s.1 luck m., pl. -ar. 1) 'lock'. 2) '5:tedelen 
av garnhärva, eftersom den består av 5 luc- 
ka?. [När man träder i vävsked.] När di da 
har fat iginum till a par luckor tradändar äl- 
lar ganändar, så knöitar di daim ihop, sått di 
int skall gläid ti bakas igän iginum skaidi, u 
de haldar di pa ti knöit ihop all tradändar bäi 
luckväis, ti däss de jär släut JK. Nyst pa 
slingrännu Um härvu int jär slurvu el. kilt- 
ni 	så gar hail härvu me ens gåändä gang, 
ti däss att a tar släut, luck ättar luck JK. Jfr 
hjäss-, hår- o. tråd-lock. -band s. n. bf. luck-
bandä JK, fitbandä i härvu; 'en liten tråd-
stump som slås om hela härvan och tillika de-
lar den'. -vis adv. luckväis [lock efter lock]. 
Ex. se u. lock ovan. 

lock s.2 lu•k n., bf. -ä [lock på kista, korg, 
smörkärna, smidesbälg etc.]. Hall kistu jär 
av aikä, bad buttn u säidår u luk MK. Bäst ä 
var, så flaug lukä av kistu [likkistan] JK. När 
kvinnfålki to u yppnäd lukä pa dän kårgän 
OL. Kaffiburk .. me tet bra luk pa Lukä 
skräuäs pa JK. Så skall n ha a luk pa än 
(kluän, [angle-kloven]) 	Lukä jär n tunnar 
träibit JK. Jfr ask-, bälg-, dos-, drickkann-, 
fiskask-, pastej-, smörask- o. ögon-lock. 

lock s.3 luck n. [lockande, lockelse]. De gar 
me 1. u träug (OL)MK. 

locka v. luckä, luck', pr. -ar, ipf. -äd. Yvatalä 
u luckä JK(U). Me de äuträckningi kanhänd, 
att di däriginum skudd luck fålk lissum ti prä-
munerä JK. Påikår sum bidar u luckar, att n 
skall gär dum ti viläs OL. Vör bräukar luck 
kräki me a bröiskårpå (När U). U så luckäd 
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n buckän me kålhäudä JK. L. av ngn ngt 
MK. Luck bårt banä fran äldn, hundn fran 
dun MK. Någän vackar ladisdag, u da sum 
soli luckar bani äut ti vägg, sum de gamblä 
bräukar sägä OL. 

lock-betel s. luckbaitl JK(U), [stämjärn, där 
tången går tvärs igenom skaftet och detta vi-
lar mot en fläns nertill]. -ring s. låckriug 

m., el. låckskäivå, nyttäs ti lägg undar ja-
nä, när de slas hul; avlangä u runtä; slffik har 
ja tåll (12) styckän. [Se ill.] -skiva s. låck- 
skäivå 	f. = föreg. 

lod s. låud n. 1) [viktsenhet, 13,3 g]. Fråg 
um lan dairäs lodbässmidä, för jär pa o bäss-
mid jär star int äutstuck si någ lod, så vör 
kan int fa väg så läitä OL. Förr.. da hadd ja 
så gillt u bra raidå pa, va mang lod läim .. de 
skudd till ti läim slingganä JK. 2) [metall-
klump, hängande i snöre el. kedja]. Se gång-, 
klock-, mur-, slag- o. tillskärs-lod. -besman 
s. låudbässmi.d 	n., bf. -ä, pl. = sg., 
sma bässmid, sum bär [bara] kan vägäs a 
mark pa, män jär indailt till lod OL. -rät a. 
lo•dre.t. -snöre s. låudsnäirä n., 'lodlina'; sånt 
sum fiskrar har ti lod me, va djaupt de jär OL. 
Lodsnöirä me sänk' u stikäl MK. Så far bak-
kaln lodsnöirä u kastar äut sänkä u lättar de 
ränn ti buttnän u melar va mang famnar djaup 
de jär me armar el. me famn'n JK. -stolpe s. 
pl. lodstålpar [i vattensåg, se ill. till vatten-
såg]. 

loda v.1 låudä, låud', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd 
[medelst lodlina mäta vattendjupet]. Ta häit 
lodsnöirä, så skall ja lodä, sått vörr far säi, va 
djaupt vörr har JK. För ti fa raidå pa, va 
djaupt de jär till buttnän, så loda n me lod-
snöirä u melar [mäter] me famn, när n tar 
upp de ifran buttnän JK. När n da int har ho 
[hov, ögonmärke] fran landä, va djaupt ä jär, 
så loda n, när n da tyckar, att n har så djaupt 
sum än skall JK. Män jär n int mik langt äutä, 
u ä jär sjösöint, sått n säir körkår u märkar 
ifran landä, da vait n gammäl fiskarä 	va 
djaupt ä jär äutn lodä, sått da bräuka n int lod' 
förrn n än sättar, äutn än lodar, när n ha(r) 
sätt av för ti fa vitä, um ä räkar [driver] in äl- 
lar äut JK. Vör had väl siglä n täim hallann' n; 
da to vör ner [: seglen] u lodäd, män vör had 
int fat mik grynnar [grundare] OL. När vör 
had fat sätt av, så lodäd vör, u da had vör täi 
famnar JK. Så to vör räum u to ner (to sjägli 
ner) u lodädä u gynt sätt straks JK. När vör 
had fat lod av, så befalld ja framkaln, att n 
skudd sno kring JK. Så vald n säir märkar 
ifran landä .. da bihöva n int lod igän [loda 
reda på] djaupä pa sjoän JK(U). 

loda v.2 lodä JK(U), [gå sakta].  

loft s. luft, lukt n., bf. -ä, pl. bf. -i. Luktä, de 
sär astu far Nils de MK(1876). 1) 'innertaket 
i ett rum eller i ett hus' [icke vattentaket]. 
a) [i boningshus]. Fyst så brautäd vör upp 
luftä yvar kökä, sum var otet u åidä [slut] u 
lägd in nöjt i ställä JK. Lufti jär åidnä i hail 
byggningän JK. Lampu hängar i luftä mitt 
yvar borä JK. Far .. had smäid n krok me 
gängår pa, sum .. bön [bara] skudd skräuäs 
äi luftä JK. Målan skudd sätt spännpapp unda 
luftä för uss JK. Undar luftä skudd i kunn sta 
rakä män int unda räiar MK. Torskäiln .. lag 
äi än läitn kårg, sum hängäd undar luftä JK 
(U). Stilkar, sum var full av glång ällar bio-
mår.. de gick an ti sätt upp undar luftä bi räi-
ar, för da var de varkän tråskbuttn [trossbot-
ten] ällar måln papp undar lufti OL. Millum 
tråskbuttnän u luftä var börr [bara] n par träi 
tum, me kalkbräuk imillum tråskbuttnän u 
luftä JK. Himlän [pällen] 	sum skudd sit 
yvar bräudfålki upp undar luftä JK. Han .. to 
ner n mjölkbunk av hyllu, sum di hadd upp 
undar luftä JK. b) [i uthus, stall o. ladugård]. 
Ja skudd lägg luft in i häusi, sått vör kund fa 
rygän in JK. Fodarhäckar [bestå av] .. a 
tjåckt bredä, sum än sättar fast i väggi, u så 
n par tum braid späilår, sum sitar fast i luftä 
me uppäst ändn JK. De minns ja.. att de had 
far sån där markvist yvar vart russ i stalln un-
dar luftä JK. Rindarnä (de var så kalläd luf-
tä, sum var upp yvar rygbasä), de luftä de 
kalläd di mairndails förr för lausjälln .. av de 
att di int hadd lägt in någ tet ällar fast luft där-
yvar OL. 2) 'rummet under (ytter)taket; 
vind'. a) [i boningshus]. Stäuduri flaug upp, u 
undasträikningi gynt fall ner pa luftä fran ta-
kä, sått ja matt upp pa luftä u säi, um int takä 
straik av JK. Såsum ha had sit där inn bäi na, 
så had ä gynt allarm' pa luftä u flytt pa all sa-
kar, sum fanns där JK. Sårkar di skudd ligg 
upp pa luftä um nati JK. Um kväldn för bryl-
laupä, när all sänningar u all mat had kumm 
upp pa luftä, så var de någ sårkar där upp pa 
luftä, sum sägd så: . . JK. Ringpyls, sum hall 
stängnar hängäd full' av pa luftä JK. När ä 
var middagar, had vör skilt av [slutat] där (i 
lädu) me vindä u bjärt upp pa luftä någ yvar 
träi tunnår JK. Vör har nå umkring trätti tun-
når kånn liggnäs pa luftä JK. Da fick int kar-
dår u spinnruckar ligg äi a räng pa lufti JK. 
Da to ja anglår av luftä äi än säck JK. b) [i ut-
hus; särsk. övre våningen i en väderkvarn, 
där stenarna ligga]. Gålvä läggäs in .. i up-
päst våningän el. luftä av bular el. plankår 
JK(U). Jfr hus-, kohus-, kvarn-, köks-, nystu-
gu-, stallhus-, stug-, ugns- o. vardagsstugu-
loft. -bräde s. pl. luftbredar [bräder, varav in- 
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nertaket består] JK(U). -dörr s. luftdur  f., 
bf. -i [dörr till vinden]. Vör skudd a hatt a nöi 
luftdur, för iss gamblå ha jär raint åidi OL. 
-fönster s. luftfinstar n., bf. -finsträ [vinds-
fönster]. De kvinnfålksmänskä, sum var hai-
mä .., sto u sag i luftfinsträ pa hans bidriftar 
JK. -glugg s. luftglugg m., bf. -än [glugg på 
vinden]. -ri s. lufträi f., pl. -ar, 'bjälkar som 
bära upp innertaket (loftet)'. -slgolv s. n. bf. 
luftsgålvä [vindsgolvet]. De [maltkornet] 
braidäs äut pa luftsgålvä MK. -(s)ltrapp s. f. 
bf. 1uft, luftstrappi [trappa upp till vinden]. 
Lufttrappi har tåll trappstig MK. 

loge s. lau, lauä, lau' m., bf. lauän 	, 'loge, 
golvet i en lada'. Sedi ha liggar ännu pa lädu, 
ällar ha liggar ännu pa lauän, u de jär pa iss 
främst [det där främsta], sum kåiräs yvar; 
de där inför kans för rygbasä OL. Vör skall 
ha nöi lau i lädu. Lauän jär åidn i lädu JK 
(ordl.). Vör skall lägg in nöiar lau(ä) i lädu; 
lauän har vör lägt in av simänt JK(ordl.). Så 
bihövdäs ä täu styckän pa lauän (lädlauän), 
en sum to fran tunnu u .. dän andrä sum da 
sambläd ihop än (kulmen) OL. Där kund di ha 
kårt häckän in pa lauän, u de had int snu(d) 
dum a grand MK. — [I talesätt]. Skröit u 
skräpp u sla i tom lauän MK. De jär så snatt 
[snaggat, jämnt] sum än lauä [om bete] MK. 
U vickän go väg de jär da! .. Han jär sum 
kåir pa än lau ällar lauä, sum än bräukar sä-
gä JK. Jfr ladu-loge. — log-bål s. pl. laubwlar 
[plankor i o. för ladugolv]. -byle s. laubylä 
n. (koll.) = föreg. De kan vör sag till .. lauby-
lä MK. 

loj a. låjar, pl. /åjä, /å/ [lat, slö]. Nå har n 
blitt låjar u mair nerslagän läitä, sått nå jär n 
int ret så mik kaksur sum förr JK. Män så 
kåm da K. ifran Alskå u än anna präst däit, 
sum int ivrar för äutdäikningi, u de andrä ha 
blitt låjä u jä läiknåigdä, atrninstn fö de stor 
företagä JK. 

lok s. låuk f., bf. -i 	[bogträ i sele]. Ain lok 
har gat sundar JK. Esar lag uppringlädä pa 
loki 

loka s. låukå f., bf. -u, pl. -år [bogträ i sele]. 
Dain [den ena] loku (el. loki) har tryckt 
hästn; ja ska besla a par lokår JK. Förrn ja 
kan kumm i gang um mårgnar u bläi varmar 
undar lokår, sum än bräukar sägä JK. Ja 
skudd svar för ti ta ifran tunnu u gi skupar 
upp u stick halmän upp, sått ja skall säg, att 
ja blai varmar undar lokår, sum än bräuka 
sägä JK. — lok-bränd a. pl. lokbrändä [som 
har fått sår av lokorna]. Russi jär 1. JK. 
-rem s. låukre -m f., bf. -i, pl. -ar, 'läderrem 
som sitter nertill vid bringan att knäppa ihop 
lokorna med'. -sel s. pl. låuksi•lar [sele med 

lokor, i mots. t. bring- el. kipp-sele]. Förr, 
för umkring än 60, 70 ar sinä, drog int russi i 
loksilar äutn i gjårdar el. kippsilar JK(U). 
-stad s. m. bf. låuksta•dn [det ställe på häs-
tens bog varemot lokorna vila]. 

loka v. lokä, lok' JK, pr. låukar, ipf. -äd. 1) 
[hänga löst, sloka]; om lin: de bär' star u lo-
kar (är mjukt o. lutar omkull) MK. Sträm-
minggani star u lokar (u slokar) i vattnä u 
star int sträcktä JK(U). Läinä lokar i vattnä 
= hallar vidd int ga ner; gani vidd int ta sank 
äutn lag u lokäd (= ligga flatt) MK. Gani star 
bär [bara] u lokar i vattnä = star slakt MK. 
Da bräuka n gumbrä, fö dän dail att gani skall 
sta sträcktä u int lok ihop JK. 2) [gå o. loda, 
driva?]. Va gar n u lokar u snokar ättar fram 
u tibakas um dagar JK(U). 

lokal s. luckwl 	m. bf. -n, pl. -ar. Nå har di 
äntlin fat 1. ti hald laikstäuå äi JK. 

lokomobil s. pl. lokummobi•la(r) JK(1910), el. 
sum vörr fö de mäst sär: bilar. 

lokomotiv s. lufti.v .1. 	Täu luftiv u syttn 
vangnar (citat) MK. 

lom s.1 /åum m., bf. -än, pl. -ar, (fågel) Colym-
bus. Lomän jär n sjofäugäl, sum baini sitar 
bak bäi stjärtn. Kan fassnä i snarår iblant. 
Har a otäckt gal' lätä u kan kaum si u gräm 
si, sum um någän jär i sjönöd. När lomän 
skräiar, så modar de aust vädar JK. Lomän 
ropar mot äutvädar ällar austn JK. Lomar di 
har så förskräcklit fäult lätä MK. De jär täu 
sårtars lom älla sjökrakå (de kalld nårrmän-
nar dum för), en stäurar sårt sum jär hall svar-
tar, dann'n jär mindar, väitar undar halsn u 
väitar undar läivä MK. -unge s. pl. låumuy-
gar. De kummar lomungar in i all [ån] um 
summan, sum int kan flaugä MK. 

lom s.2 /om, [/åum]. Han var n lom, dvs, in-
bundn u tystar u mainar päukän [: är full av 
fan] MK. 

lom s.3 //cm n., bf. -ä, 'svagt, sakta, avlägset 
ljud; doft, svagt ljud'. De håirs a läit lum av 
Alsk kluckå [Alskogs kyrkklocka] JK. Han 
pratar så sakt u lagt, sått de håirs börr [bara] 
så sum a läit lum. Nå jär de så langt ste, sått 
ja håirar börr [bara] a lum av dum JK(ordl.). 
Sin gyntäs de me tal u sång. Tali hård vör 
börr a lum av, sått vör kund int raid äut årdi 
JK. Ja har hårt a lum av, att L:s boki har blitt 
i årning u kumm fran tryckaräiä JK. -hörd a. 
lumhåirdar, lumhårrdar JK, ltrmhåird (OL) 
MK, pl. lumhåirdä JK. Han har blitt så lum-
håirdar; de ma ick var av de, att n har hatt 
snäuå OL. Han håirar bär läitä [bara litet]; 
han jär lumhåirdar MK. 

loma v. /omä, lom'. Ga u 1. (trögt) (OL)MK. 

14-752474 Laumålet 
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Lom i väg JK(U) [sakta ge sig iväg]. [Sna-
rast rspr?] 

lomig a. låumur, f. -u, n. -ut, 'saktfärdig, lat, 
drumlig'. Han säir så lomur äut, sått ä matt 
var n stor lathund. Ha jär så lomu, sått de 
bläir int mik av na JK(ordl.). Lomur u lang-
snoän JK. Um de jär någän, sum mot vanli-
haiti säir amodnäs [modfälld] u lomur äut, 
så haitar de .. va dän kaln säir asikummän 
äut OL. Han gar så lomut 	rännar el. gar 
lagt [lågt] me hudä u gar el. rännar lomut 
JK(U). 

lomma s. /ummå f., bf. -u, pl. -år, 'ficka'. Ain 
lummå jär sundar i byksår JK. Ja skall känn 
ättar, um ja int har de i iss lummu. Ja har 
känt ättar i all lummår JK. Brännväinskaggän 
han var nerlestar äi a kistå, u mor Stäin-Majä 
gick me nykln i lummu JK. U int behövd di 
ha bisvär me knäivar u gafflar till var u en, 
äutn de hadd var u en än knäiv mässi äi lum-
mu JK. S. V. u G. G. .. gick haim i fylg me 
mi, haim till uss, u jetäd upp säin smörrbröi, 
sum di hadd i lummår JK. Ti ha pänningar i 
lummu u ga äi a bod JK. Så kåm Majän fram 
me bullar u kringlår u ringar u äppäl, sum 
ja matt putt i lummår JK. Gullringän, sum 
skudd var till väigningring, dän to han u 
puttäd i lummu straks pa mårgnän OL. För-
modliän när ja har dräg nasdokän upp ör lum-
mu, har tåttn fallt ör JK. Jfr bak-, blus-, 
bröst-, byx-, in-, koll-, lös-, rock-, tröj-, un-
derkoll-, upp-, utan- o. väst-lomma. — loml 
bult s. pl. lumbåltar 	[sikyngel]. Säik- 
ungar kalläs lumbåltar älla säikban MK. -duk 
s. lumdåuk m., bf. -än, pl. -ar, 'näsduk'. Un-
dar späglän .. där had di n storar väitar lum-
dok me pukättar u grannlåt pa [vid bröllops-
middagen] JK. Jfr vardags-l. -dyst s. lumdyst 
m., 'liten flaska med brännvin eller stark-
varor i'. Ja had n lumdyst mämmi i lummu 
JK. -flaska s. lumflaskå f., pl. -år [fickflaska, 
rymmande ung. ett "kvarter"] JK(U). -ldaff 
s. lumklaff m., pl. -ar [klaff över ficka]. Bäst 
de var., så hadd di am n stäur gäddå i var äut- 
lummå i stortråjår 	sum int var någ lum- 
klaffar yvar JK. 

lomma v. /u•niä, pr. -ar. 1) [ljuda svagt]. Lu-
mä (för åjru). Da matt' de bär' [bara] 1. för 
mäin åiru (när man tycker sig höra något ljud) 
MK. 2) [skalla, genljuda?]. De lumar i sko-
gän JK(ordl.). 

lons s. låns m., bf. -n, pl. -ar, 'länd'. Nåt kväld 
flyttäd spittäklä [: värken] si upp i larä u 

lånsn (= assklinkän) JK. Gubbar var för 
stäiv i lånsar (i lari u baini) JK(U). Har n 
djaup assgatå u lånsar till assklinkar .. så 
bräukar de ga för si ti träd nål pa trad .. n 

sitar pa a flaskå [en idrottslek] JK. 
lopp s. !tvi, n., bf. -ä, pl. bf. -i. 1) [handlingen 
att löpa, gå, springa]. Ja har hatt så let ti lau-
pä (hatt let lup) MK. De jär n äutmärkt snäl-
lar häst, när n kummar i lupä (När) MK. 2) 
[konkret anv.] a) [avstånd mellan hjulen i en 
vagn]. Dän vangn'n var smallar i lupä ällar 
näggspurur MK. b) [intagning, fördjupning 
på kvarnaxel, varmed denna vilar i lagret, 
även själva lagret]. Lupä liggar äi än gråvar 
stuck i gavin äi än därtill örhuggän skaplir 
grastain, sum jär fastsättn i tvärbalkän . . När 
lupi (storlupä u läil-lupä) jär i årning, så läg-
gäs aksln däit äi sitt lägar JK(U). Aksln har 
glid ör lupi JK. c) [där vagnsaxeln går i hju-
let]. Di hålt si aldri fait i lupä [om hjul med 
"halv-bussar"]. d) [viss mängd garn?] 
Ränn upp ätt lup ullgan Sc N:o 25; när däu 
hart ränt upp ätt lup da vaist u va braidar 
brädd (va mang märkar de bläir pa vävän). Ja 
ränd upp täi lup u fick täi u tjugu märkar Tär 
änar ättar mark) MK. Jfr kring-, kvarn-, bill-, 
ner-, stor-, upp-, ut- o. över-lopp. 

loppa s. luppå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'loppa'. 
När läusnar bläir mättä, da läggar di si änd ti 
sivä, män luppår di skall da dansä MK. Sker 
torsdagän skudd de ymsäs halm i sängar, 
för da kummar de int luppår i sängar, jär de 
än gammäl sängn sum sär JK. När luppår jär 
galnä ti stickäs, modar rängn JK. Kall int lup-
pår fö(r) luppår i mars månä, för da bläir di 
galnä ti bäitäs u stickäs undar hall summan, 
äutn kall dum för ma(r)sjåmfräuar, så stickäs 
u bäitäs di intä JK. Luppu skait u läusi bait, 
i mårgu bläir de gutt u hailt [säges till små 
barn, som slagit sig el. dyl.] JK(U). Däu jäst 
så läitn sum a luppå OL. 2) (bildl.) 'början till 
nötkärna'. När de gynt bläi kännar äi dum, så 
sägd vörr, att de var luppår äi nytnar JK. Jfr 
hö- o. smed-loppa. — lopp-bett s. luppbil n. 
-hål s. n. bf. lupphielä, rivu [revan, slitsen], 
sum sitar i kållu bak. -lår s. lupplar [i uttr.] 
Ha spinnar lupplar u häudhar [huvudhår] 
när n spinnar tradn ojamt el. fäinar u gråvar 
um vartannä JK. -stick s. luppstick (OL)MK 
[loppbett]. 

loppa v. lupp', pass. pr. luppäs [fånga lop-
por]. Pa mårgnar när sängar bäddäs, så lup-
päs sängkledi [befrias från loppor] JK(U). 
Han sitar nå u skall lupp si OL. 

bra v. låurä, lor' JK(U), pr. låurar, ipf. -äd, 
'fladdra upp hastigt (om eld); om eld som 
brinner i någonting, som är mycket eldfängt 
och brinner hastigt' JK(ordl.). [I förb.] lor 
upp. När n skall bränn tårrt ainä, så börr 
[bara] de lorar upp, så jär de äutbrunnä. Hy-
välspånar de jär läikväl aldri a grand ti bränn 
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u gi värm de i [inte], för de bär' lorar upp JK 
(ordl.). När brasn riktut kåm ti brinn me 
skick, u lugän kåm ti lor upp i kusstaiwn, så 
to de äld i sotn JK(U). De loräd upp såsum 
sätt äld i blår JK. Syn. flora v. 

lorig a. lorur OL [som lätt flammar upp, om 
ved]. Iblant mäns di hadd de gam' späisar 
förr, u så di bränd någ såndär lorur ällar pur-
rur vid, såsum bärräsgrainar . . u såndär vid, 
da kund snaikstar [gnistorna] öir [yra] äut 
iginum kustain'n OL. 

lort s. låurt m., bf. -n, pl. -ar. 1) [exkrement]. 
När n kummar bäi [rör vid] än lort, da lukta 
n [ordspr.] JK. De kan bläi mik av än lort 
JK. U så trillar lortar ör dum all stans [om 
får] JK. Ja .. fick än go lort för mitt besvär 
[: fick ingenting] JK. 2) [smuts]. Livar nå- 
gän i lort u skit upp yvar åiru, sum di gärd da? 
JK. Sän pa dagän (jaulaftn) skall kvinnfålki 
skäur gålv u ha all lort äut, så mik sum finns 
JK. Luck nå augu till, att (t)u int fart lort i 
augu JK. Ja.. lägd häftplåstar pa, för de int 
skudd kumm lort i hulä [på en böld] JK. 
Vask' lortn av si JK(U). Han jär hall ludn i 
augu, sum n jär fullar me stöv u lort MK. 
3) [tång, sjögräs o. d., som fastnar i fiskedo-
nen]. Släkbuttn .. de jär int ret någ bra, för 
. . da har n dum (snarår) full av lort gäinäst 
(lort dvs. släkå) OL. Di fick så mik lort pa ga-
ni, att di matt ligg u skyll dum, när di kåm i 
land MK. De var just int sum värst släkå u 
lort äi dum [: näten] JK. 4) [ogräs]. Da . . 
lag än hail hopän källingar u ban pa murrätt-
stycki u pluckäd ograsä el. lortn ör för hand 
JK. Värst jär ä nå bär [bara] ti ans dum (såc-
kabetår), sum di skall, u hack u hald dum 
ram n för lort JK. 5) [skräp, ngt dåligt, minder-
värdigt; strunt, uselhet]. Ryg u sed å kånn, 
de blai bra de, män pärår de blai lort av MK. 
De däugar ingän kräup äi töigä u sal el. vitä, 
va de jär tillvärk av för lort JK. Ja.. begärd 
gutt skrivpapper u fick int någ ann än iss gäul 
lortn JK. Sårkar u lort, sum int har förstand i 
skalln JK. Vör ådläd da de siländar, u Kaup-
rä-kalar di gick u gräinäd at far, att n var så 
dummar u arbetäd upp slikt lort JK. När ja 
da skudd sätt till de [kuvertet], så sprack hail 
lortn JK. Sumli var bra böikar, män sumli var 
någ lort JK. De har värkä . . sått ja int har 
kunt fat ro ti siv um netnar för lortn [: reuma-
tismen] JK. De jä skillnä pa lort u pannkakå 
(ordspr.) JK. — Bär lortn [bara skräp, usel-
het]. Mänsku .. vill var så duktu, män bär 
lortn, när de kummar an pa JK. De sigdar 
[liarna] de var n hail hopän, sum var bär 
lortn OL. Historjår [i tidningen] var bär lortn 
JK. De jär bär lortn me uss jär äut i Lau JK. 

I börjän pa dann viku var de lort mä mi 
sumli dagar JK. Vintan jär lort, för de jär int 
någ slidväg äutn sump u tåi JK. När de jär 
sån vintrar de jär rakt lort JK. De jä lort ti bläi 
gammäl JK. — Prat lort [prata skräp] JK(U). 

De sum gar fort, de bläir lort [dåligt] MK. 
Jfr get-, gödsel-, lamm-, pär-, rått- o. svin-
lort. -gris s. pl. lortgräisar JK(U), [smutsiga 
karlar el. pojkar]. -karl s. låurtka.l [dålig 
karl]. -so s. lortso f., pl. -ar, [snuskig kvin-
na] JK(U). -svin s. pl. lortsväin [smutsiga 
personer] JK(U). -väg s. låurtvii.g [dålig 
väg]. 

lorta v. lortä, låurt', pr. -ar, p. pf. n. (ne.r)-
låurtä, pl. -låurtnä. 1) Lort ner [smutsa ner]. 
Ja far sätt mi pa mattu; annas lortar ja ner 
MK. De gålvä de jär läikväl så nerlortä, att de 
kan ingän sal va de jär av OL. Kledi [klä-
derna] jär nerlortnä MK. När n da int vill lort 
ner si pa knäiar [vid kardning] JK. Nauti 
lortar ner si el. göislar ner si JK. 2) Ga u lortä 
(hail dagen onyttigt) OL. 

lorter s. låurtar m. [dålig karl?]. De jär ret n 
lortar JK. 

lortig a. låurtur, f. -u, n. -ut, pl. -uä, -u', 'smut-
sig'. Svartar u lortur, sått n sag äut sum än 
busä JK. Lortu sum än gräis JK(U). Nå jär ja 
lortu; de kan aldri människår ha mi MK. Ha 

bannsättäd uss .., att vör vågd int kumm 
mot ä u fa de (ganä) lortut ällar svart JK. 
Strämmingän gar int upp el. ifran buttnän äi 
de lortuä vattnä JK(U). Iss [detta] lortuä ar-
betä JK. Sårkäns kledi va bad' lortu(ä) u pa- 
su(ä) JK. Vill n int ha lortuä hännar, så far n 
int n faitar mäulä [ordspr.] JK. Lummdokar 
u ducklappar blasar ner . u da bläir di lortu 
igän JK. Blant ann .. så far n håir historjår 
um, lains fålki livd lortut u sväinut dän täidn 
JK. Di had just int någ ohygglit u lortut inn 
bäi si sum värst, tyckt ja JK. 

loss adj. o. adv. låss. 1) [lös, frigjord, icke 
fast]. Ändflaar [-flarn] (när en änd jär låss pa 
a ganfla) JK. U de skudd träff *till, att int 
stuckän rimnar så mikä, sått dän fyst väggän 
[kilen] jär låss, så slar n än stor tjåckar träi- 
käil i rimnu [när man klyver troder] JK. 
Aurn [gruset] var .. bisvärli ti fa låss JK. Di 
satt fast i gani såsum strämmingar u kund int 
kumm låss JK. De där kvavä [slemmet] skall 
låss ör braustä JK. De star int till i makti ti fa 
låss någ halm MK. När n far säi a fartöig, 
sum haldar läik [rakt] pa batn .., da gar en i 
taugi u gär dän låss JK. Ja . . väntar, att nå-
gän skall kumm u bank pa duri, att ja skall 
kumm äut u jälp dum låss ör dräivår JK. Ja 
far hugg låss någ röitar så längä MK. — 
[Särsk.] å) [försatt i frihet, lös, ledig]. Koi 
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har fat bugän [bindslet] upp u kumm låss 
JK. Russi har slupp låss u kumm ti skäinä JK 
(ordl.). De håirdäs, sum um de rakt va någ 
villdjaur låss JK. Sum um själv päukän [fan] 
va låss JK. Da bant n stäutkädi [-kedjan] pa 
hånni för stäutn u så släppt han låss JK. Vör 
tänkt mästn, att L. skudd sla si låss ifran böin 
[staden] u kumm jär äut till uss ti missåm-
man JK. Så fort de bläir laudäskväldar, u di 
[ungdomarna] kan slipp låss, så.. OL. b) [i 
fr. om utbrytande oväder]. I neträs braut än-
nu ovädrä låss u de me skick JK. 2) [som 
håller på att lossna, lös]. U så har russi 
skoar låss älla bårtå iblant JK. 3) [i saknad 
av, utan]. Ja jä låss fö snäus i dag [har intet 
snus] MK. Ja jär så låss för späik MK. Ja tän-
kar, Er jär ännu int låss (för..pärår), ällar de 
andrä räckar väl ännu, sum Ar fick i haustäs 
JK. 

lossa v. 1 /u•s', pr. !w sar, ipf. lusäd, lu• st' , p. 
pf. (upp)lu• sn. [I förb.] lus upp [luckra upp, 
lätta upp]. Rängnä lust upp jårdi. Iss [det 
här] de lusäd upp jårdi läitä, så att ha blai 
fräisk älla så. Lus upp håiä ällar halmän, så 
de liggar läit luftit MK(1877). När n plögar, 
de lusar upp jårdi mair u MK. Så kåiräs de; da 
lusar de upp pa vägar MK. Luftn jär nå så 
upplusn me torn [åska], så att de bläir väl 
vatvädar av nå n täid igän MK. 

lossa v.2 /åssä, låss', pr. låssa(r) JK, pass. 
låssäs JK, p. pf. låssn, pl. -nä JK. 1) [lösgö-
ra, löstaga]. Såckabetar skall låssäs fyst ör 
jårdi. När n da skall låss dum ör jårdi, så har 
n än betlåssarä . . Pa de väisä låssa n fö de 
mästä än hail hopän betår fyst .. förrn än 
gynnar dräg upp dum. . när di da jär låssnä 
u än kan ta dum i kåln am n i var hand .. u sla 
dum imot si .. JK. Barkän var låssn fran buln 
MK. 2) [göra lösare, lätta på]. Um än vidd ha 
längar ällar kårtarä örvä, så var de bär [bara] 
ti låss pa skräuän u så flytt krokar OL. Ättar 
handi sum de börr [bara] låssäs pa bandi läit 
u läit [litet] JK. 

lossna v. låssnä, pr. låssnar, ipf. låssnädä JK, 
sup. = inf. [lösa sig, gå upp; mista sitt fäste]. 
Nä prästn prekädä så kåm de n kalkknåbb, 
sum hadd låssnä upp i völfti [valvet] u to han 
JK. Allt bråtä, sum jä i braustä, har änd gynt 
låssnä läitä JK. De jär nöi ull, sum skjautar 
äut undarifran, u da låssnar de gamblå OL. 
När skävän låssnar fran tagu [tågan] JK. 
Skräuän han .. har int låssnä el. låssnädä in-
tä JK. Han (rucktainbitn) ha vart bäiläimdar 
förr, män han låssnar av ullaku [ullfettet] JK. 

lossning s. se tjäl-lossning. 
lots s. los m., pl. låusar, låutsar. Mot kväldn i  

fredäs had läikväl losar pa Jaugan kumm ti 
Laushålmar me losbatn u tat i land så mang 
di kund bärg JK. Där har lotsar sitt äutkäik 
JK. -båt s. m. bf. låusba•tn. -märke s. låus-
märkä [sjömärke för lotsarna]. A stäur haug 
grän, sum var kröint u var losmärkä JK. 

lotsa v. ipf. losäd. Kuskän losäd si lycklit u 
väl fram .. till janvägssäntraln JK. 

lott s. luv-  (ä.), lått m., bf. låttn, pl. -ar. 1) 
[egtl.: föremål varmed ngt utväljes]. Låttn 
fallt pa mi, att ja skudd ga MK. Halsräkalar 
drägar lått, vack bitar di skall ha. 4 träipinnår 
me 1-4 hak [då man delar släka, se R]. 
(Bildl.) Så fick ja pa min lått ti söislä lambi JK. 
2) [del av ngt som skall skiftas el. har skif- 
tats, andel, ägolott]. Så dailäd di vart braidä 
[hö-brede] i lik si låttar [vid slåtter på sams- 
jord] JK(U). Ner n gar i fylg me snarår, så jär 
de vanlit .. att int var u en tar daim di far äi 
säin snarår, äutn di dailar dum i läik låttar 
OL. Da to ja u rod iland ti Djaupdöi för ti säi, 
um de var någ släkå inn där (sum ja har lått i 
döiän) JK. Dän sum da int har snot upp (slä- 
kå), förlorar sin lått JK. Di kåirar ner i släk- 
döiän u böitar [delar] u kåirar upp säin styc- 
kar el. låttar JK. Di had börr [bara] n halvar 
lått i Fäi-sag JK. Där (i Hamman u Nöiu) 
finns låttaigrar ifran flair körksoknar 	lau- 
boar u närkar har minst låttar ällar jård där 
JK. Hans bror.. säld gardn till täu styckän, 
sum bäggi häusaldi än täid av bod i bygg- 
ningän, ti däss Kaupräfar da kaupt en lått u 
raiv ner halvä JK. Anton .. jär nå hussbond 
där pa de gamblä ställä, för sin u Pers låttn av 
gardn JK. 3) [för att beteckna en människas 
levnadsvillkor, öde]. Arbetä u bikymmar 
sum jär mänskus lått jär pa jårdi JK. Bäst jär 
de.. att var u en. . jär nåigdar me sin lått OL. 
Jfr an-, bak-, båt-, fjärde-, fram-, gårds-, 
mellan-, mors- o. åker-lott. -lös a. f. låttlaus, 
pl. -ä [utan andel i ngt]. De andrä syskå fick 
lagli [ganska mycket] mässi fran haimä, män 
dän ha gick så gutt sum låttlaus därifran, ha 
OL(ordl.) -sticka s. f. pl. låttstickår [pinnar 
som användas vid lottning, då man delar 
"släka"]. -ägare s. låttaigarä m., pl. -aigrar. 
Hamman u Nöiu sum jä låttaigrar äi ifran 
flair körksoknar, .. har ti säi ätta dum än 
apartu [särskild] akavaktarä, sum fick a var 
låttaigarä: fåm säks seds-skupar u a kannå 
sed för vart tunnland u JK. Ner' bi gam' 
Fäi- ällar Botelssag där var nå n åt näi lått-
aigrar OL. Jfr såglottägare. 

lotta v. /u -tä, lut', ipf. !teak!, pass. pr. /u•täs 
ipf. -ädäs, 'kasta [el. draga] lott'. Till lut me 
nytta n än kåppaslant såsum förr än gammäl 
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säksstöivar [med vilken kastades krona o 
klave] JK(U). Så lutäs de um, vaim sum skall 
va(r) bodslagarä [i leken lång-bod] JK(U). 
Vör lutäd vör, när vör skudd ränn langbod, 
vät jä MK(1878). När .. de jär äutsed täu 
puttkalar, så lutäs de, vaim di vill ha mässi i 
sitt lag [vid pärkspel] JK(U). Ja nämd jär 
föräut, att n lutäd iblant. De gar till pa sam 
väisä, sum när n kastar upp än slant.. män i 
släkdöiän jär de sälln, sum någon har någän 
kåppaslant, män da flyttar n än stam n i ställä, 
sum än ripar a kårs pa me n annar stam, u da 
haitar de säidu klavå u dannu kronå JK. Jfr 
miss- o. van-lotten. 

lotteri s. låttaräi [n.]. Spel pa 1. (OL)MK. 
lottning s. f. bf. lutningi JK(U). Lutningi gick 
hailt änkält till, att t. ex., um än hadd någlä 
träipinnår så mang sum låttar, me märk pa till 
var u en lått, u di plasserdäs så paa ställ', sått 
int märkä söintäs, u de märkä, sum pinnu 
haddä, fick dän låttn, sum pinnu äutväisäd 
Ällar u ..: en snod si fran de andrä, u än an-
nar pekäd pa bitn u frågd dän sum snod si: 
vaim skall ha de?, u da svard han, att dän el. 
dän skudd ha än [vid delning av hö på sams-
jord] JK(U). 

lov s.1 /ån,  m., pl. -ar 	, 'lov ikring', 
[" slag", "sväng"]. Ja gärd n låv kring aigår jär 
haimä u fick håir gaukän u trastn JK. De had 
ja träi häusald ti svar förä, sum ja gärd än låv 
ällar a slag till för var dag JK. Så gick vör där 
låv ätta låv MK. Så skudd di ha si a par skritt-
sko för ti kunn gär säin låvar u buktar [på 
synis] OL. -gir a. låugi.r (g1t), [lovgirig]. Batn 
jä så logir; han rännar upp så mikä MK. 

lov s.2 flyg n. 1) [samtycke, tillåtelse]. a) bi-
fall, tillstånd]. Di fick int lug ti ha sväini pa 
körrgardn JK. Vörr fick int lug ti pek ätta 
mån'n, för de var int bra JK(U). Däu fart int 
lug ti ränn äut i kyldi JK. Vör 	straik ti 
strand mang gangar imot fars u mors lug JK. 
Da had ja fat lug av far ti gläid pa tåskän um 
dagän JK. Vör vidd, att a skudd var haimä, 
.. män ha bad så mik, att a skudd fa lug u ga 
JK. Da had n tänkt ti kåir i gard u häls pa uss, 
um än fick lug JK. Um än fick lug u jälp än, 
så skudd n gär de fö gutt präis JK. Di matt 
söik ti kungs för ti fa lug u gift si OL. Allt liv-
näs sum int kan liv' jär av de, sum frambring-
äs av jårdi jär, de kan gänn fa lug u ga all 
värdns väg JK. Far de lug ti var n präis 
[snus]? MK(1885). b) 'löfte'. Fa lug pa (löfte 
om) MK(1876). Mjölk de har vör lug pa jär 
nerä MK. Vör har hatt lug pa gräisar n träi 
fair gangar, män di har döt all stans JK. Päu-
kän! Ja hadd bitt [bett] u fat lug pa täu styc- 

kän ti jälp mi me betår i dag, män kåm ingän 
JK. De var nuck allt läit krånglut iblant, ner 
di skudd bid [bedja] säin sletkalar, ti fa visst 
lug [bestämt löfte] pa dum OL. 2) [i förb.] 
Fa lug, 'måste' [mindre vanlig bet]. Nå kan 
n fa lug u fråg mair n en gang u kan änd fa nai 
till släut läik väl OL. Um de var stort ovädar, 
sått ingän kund begå si äutä någän dag, fick 
vör lug ti ta slingtjaugu fram (= måste vi?) 
JK. Jfr hem- o. skol-lov. -given p.a. lug- 
gi-vän, f. -gi•vi, n. -gi•vä, 	, pl. -gi•vnä 
[lovlig, tillåten]. Ja vait int, um svan jä luggi-
vän ti skjaut ännu JK. Rapphynsjakti jär lug-
givi jär i Lau .. Ja män, had prästn maint 
pa; slikt de va int luggiv ti gär pa n böindag 
JK. Jaugäss, di jär luggivnä nå MK. Iblant 
kund ä träff till, att någän kund var ner u säl 
brännväin; .. de var int luggiv föstas JK. Äg-
gi [av måsar] .. jär luggivnä ti ta JK. Sin 
[sedan] de har blitt luggivä ti kåir iginum 
Lau me bilar .. JK. 

lova v. lugä, Iteg', pr. -ar, ipf. lu•gädä, -äd, 
lu•gdä, lugd', sup. lugä, Itrg', p. pf. m. lu•-
gän, f. -i, n. (bårt)lu•gä, pl. -1u•gnä. 1) [giva 
ngn lov el. löfte om el. till ngt]. Ja skall lugä, 
att ja skall töin [gärdsla] upp dän bitn me de 
snarästä JK. L. skall fa kaup vid av mi .. män 
ja lugar ännu int bestämt JK. Ättar sum ja lu-
gädä, att ja vidd skrivä någän gang, så .. OL. 
Ja lugäd säist, att ja snart skudd skriv någ 
mair, män sum ja andrä gangar int har hald 
ård me de ja har lugä.. så.. OL. Så skudd ja 
söik u fråg Rosa, u de gärd ja, u ha lugdä JK. 
Ja .. sägd, att han skudd skaff säks varpår 
bandar, u de lugd n JK. Ja had lug [lovat], att 
ja skudd kumm haim pa nati JK. De än had 
lug, de sto fast OL. När n har lug någän, sum 
liggar pa döidsbäddn någä, så skall n hald ä, 
för annas så far han int ro i jårdi JK(U). — 
Han .. bad mi, att um ja kåm in, skudd [ja] ta 
lådu mämmi. U de lugd ja än JK. A. jär mik 
glad yvar att L. har lug na boki JK. Just n sån-
nar arbetskal, sum var bårtlugän, han kund 
var skuldur dän någ, sum säist frågd n um jälp 
. . da var n iblant tvungän ti lätt bläi u ga ti dän 
n fyst hadd lugä OL. Hadd någän a de arbets-
kalar lug si däit någän dag ti arbet, u så di int 
kåm, da.. OL. — Ja var lugän [lovad att fä] 
skummakarä till missåmmar, män han kåm 
intä MK. Lajla ha blai lugi färskt brö, män 
de har aldri blitt av MK. Ha jä lugi, att nest 
vör kummar i böin [staden], så kummar a me 
JK. Hadd n lug någ, så var ä lugä OL. 2) [ar-
ta sig till (ngt)]. Vör jär mik belåtnä .. me 
bad vällaik u gröidä, för häitntills lugar de 
gutt, ällar gröidn säir bra äut JK. 1 ansäiändä 
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pa gröidn (ryg u vaitä) så sär de äut, sum um 
de int lugar så illä JK. Vaitässkördi lugäd 
gutt JK. Särsk. förb. Än riktu skickli arbets- 
kal ti sia jä bårtlugän va iviän dag i slaning-
täidn JK. Nå jär olycku dän, att slaktan int 
kan fa täid ti jälp mi um mandä, för da jär han 
bårtlugän JK. Ja har ännu a pa [par] töltar 
stuckar ti sagä, män de jär så läng älla langt 
bårtlugä, sått ja far int sag [såga] förrn ätta 
paskår JK. De rännar fålk jär va ivist n dag u 
vill kaupä, så att di (ärtar) jär allt bårtlugnä 
JK. Vör har lug bårt mjölki till H. MK. Jfr 
förlova, av- o. till-lova samt o-lovandes. 

love s. se hand-love. 
lovera v. låvve-rä, låvve•r' ipf. -äd [gå o. dri-
va, spatsera, spankulera]. När ja hadd gat u 
låvverä a stund äut pa vägän JK. När ja 
had ligg a stund, kåm de ti värk i armän u 
aksli för mi, sått da matt ja upp u låvver igän 
JK. Nä de värst rängnä had slyträ upp läitä, 
gick ja äut pa gardn u låvveräd där u käikt mi 
umkring JK. 

lovlig a. n. luglit, pl. -iä JK. Där ättar skall n ha 
någ traktering.. annas tår dåktårn hitt pa u 
gi gastar längar bisinningstäid än luglit jär 
OL. Läur motståndrar me lugliä knip [i pärk-
spel] JK(U). Jfr o-lovlig. 

lovning s. f. bf. lugniogi [löfte]. Di kan jaug så 
bra i ansäiändä me lugningi me premier JK. 
Jfr förlovning. 

lucern s. lussä•rn [uppf. som m. bf.]. Lussärn 
ällar fråiä skudd sas i radar sum betår ällar 
rotfruktar, u så skudd ä hackäs .. mäns lus-
särplantår var sma JK. Jfr humle-lucern. -klö-
ver s. lussä•rklo•var [lucern]. Dän akan har 
vör kånn pa halvä u lussärklövar pa dann hal-
vä JK. -odling s. f. bf. lussärodläniugi. -plan-
ta s. f. pl. lussä•rplantår. 

Lucia n. pr. hiss/ [i uttr.] Lussi langnat 
— — 4, 	Lussi langnat, träi gangar otmat 
MK. Lussi langnat da skall n ha sjau gangar 
otmat MK. Luci langnat de har ja.. håirt de 
gamblä sägä, ner ä har vart någu nat sum ä 
har blitt saint aftä, ällar de har . . vart så där 
langtradut . . de de blai ret Luci-langnat de; 
lains Luci-langnat värkliän var, de vait ja in-
tä OL. 

lucka s. lukå f., bf. -u, pl. -år [mindre dörr, 
skiva el. läm för stängande av en öppning, 
även m. inbegrepp av öppningen]. a) [i gol-
vet ner till källare]. Arbet ner säin pärår [po- 
tatis] ginum a lukå OL. "Han trampt tvärs igi- 
num luku". — "Var luku ruti da?" MK. b) 
[över brunnsöppning]. Nå har vör lägt yvar 
n provisorisk hålk så längä u årdäntli lukå 
JK c) [= ugns-lucka]. Ungsmunn'n jär luku 
förä me ramän av jan u luku av spjällplåt JK 

(U). d) 'brädlapp på kvarnvingarna': ti sätt äi 
älla ta ör ätta sum de jär mair älla mindar vä-
dar MK. Um än tyckar, att de gar för saktä, 
så sätta n lukår i skaidar JK(U). [Se ill. till 
väderkvarn.] e) [mindre dörr i väderkvarn], 
en vid axeln o. en vid "kvarn-bron"]. Di . . 
fick säi, att luku var ör upp bäi storlupä bäi 
aksln pa framsäidu bäi skaidar Nå kläivar 
ja upp langsat skaidar u kräupar in iginum 
luku JK. 1) [lock på angle-klove]. Så tar n 
kimbän pa knäiar u sättar kluän i hulä u bräi-
dar luku ner pa säidu JK. g) [i ångmaskin]. Di 
had räns n [lokomobilen] dagän föräut u int 
fat a lukå tet, äutn ångän fräsäd äut, där n 
int skuddä JK. h) [bänklucka i kyrka]. Var 
gard hadd sin bänk.. sum di ännu nå har pa 
När . . sum di ännu har de gamblä bänkar me 
lukår. Maistängnar sättädäs fast am n bäi var 
kvinnfålksbänk bäi luku JK. De var ingän 
närväl [vred] pa luku, u de andrä spännäd pa 
.. da gick luku upp, u ha störtäd äut pa gålvä 
JK. i) [för fönster]. Nå kan vör fa kväldar 
[kväll], nä vör vill; bär [bara] luck lukår till 
MK(1877). Finstri matt vör luck lukår till, an-
nas had di strikä JK. j) [i byxor]. I ställ för 
gölpä [julpen] så var de a lukå [se luck-byx-
or] JK. k) [mindre grind från väg till "hl!-
gård" el. mellan "lillgård" o. "storgård" .1. 
Lukår haim i gardar jär tr mik grann gärd 
sumbliä, så sum läilgardsluku u träigardsluku 
u jär u• för de mäst täu imot si JK(U). [När] 
ja käikt äut ginum stallässvaipän, sto de a 
dråskå ällar n karret framm bäi luku JK. 
I) [stiglucka i kyrkogårdsmur] Bönd' luku 

— [från B. gård]. Jfr bakstam-, bi-, brud-, 
brunns-, byx-, bänk-, damm-, framstam-, 
fönster-, kvarn-, kyrk(o)-, lik-, lillgårds-, 
malster-, ramm-, skred-, stam-, trädgårds-, 
ugns- o. ögon-lucka. — luck-byxor s. pl. lw k-
byksår [byxor med "lucka" i st. f. julp]. 
Förr n gölpbyksår kåm i bräuk, var de luk-
byksår. I ställ för gölpä, så var de a lukå, 
sum knäpptäs till u upp me träi knappar JK. 
-stock s. pl. lu•kstuckar [grindstolpe vid "luc-
ka"]. Lukår haim i gardar . . jär så braidä 
imillum lukstuckar, när n luckar upp bäggi 
lukår, sått n kan kumm kåirnäs iginum JK 
(U). Gräntuppar .. skall späikäs upp pa luk-
stuckar u grindstuckar [vid bröllop]. De jär 
snåidräivår upp yvar luktstuckar MK. 

lucka v. luckä, luck', pr. luckar, ipf. 	, luc- 
käd, sup. luck', pass. pr. -äs, ipf. lucktäs, 
p. pf. f. (upp-, till-) luckt, n. (till-)luck', im-
per. luck, 'stänga'. Iss grindi ha kan gänn sta 
ypi; dän bihöva n int ga u luck' pa MK. a) 
[vanligast: i förb.] Luck till, 'stänga', [till-
sluta]. Luck till duri; de kan var me fållä ällar 
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närväl ällar bär skjaut duri imot MK. Finsta-
lukår ha vör matt luck till JK. Svaipar sto yp-
nä i häusi, u da skudd ja äut u så luck till daim 
JK. Da kåm A. Lövgren kåirnäs me en häst u 
kärrå, u bakgavin pa kärru sto ypän u hängäd 
äut pa säidu. Da hokäd ja at n, att n skudd 
luck till JK. Luck int till boki MK. Luckäd du 
till haglidä? OL. Luck luku till mä di, nä du 
gart-ä! MK. Vaför skall n luck drickkannluku 
till, när n drickar fyst JK. Luck nå augu till! 
JK. Ja, de jär mang pa sjoän, sum har fat luck 
augu till, sum än bräukar sägä, el. mang far-
töig sum har gat undar me man u allt JK. 
Vörr luckt bodduri till um uss JK. Så luckäs 
ugnsluku till JK(U). Lucktäs ha till, da svart- 
näd 	glöidnar JK(U). Haim bäi Er, där jär 
väl tilluck där MK. b) [i förb.] Luck upp, 
'öppna'. När vör da fick luck upp finstri, så 
blai de svalarä OL. Ja håird n sta u bank pa 
duri, män ja bröid mi int um ti luck upp OL. 
Gatgrindar jär för de mästä täu styckän, sum 
gar imot si .. så att .. um än skall iginum 
laupnäs, så bihöva n int luck upp mair n amn 
. . män skall n kåir iginum dum, så far n luck 
upp bäggi täu JK(U). När n da skudd vindä 
[vinda säd], så luckäd n upp de läddurar 
. .; när di lucktäs upp, så gick di innat [inåt] 
JK(U). Nä prostn bankäd pa, så trod ha, att 
de var hännäs kaln . . så att ha straik upp ör 
sängi sum ha var spitta nåku u så luckäd upp 
JK. — Bräudgummän, sum skudd bläi, han 
gick förä u så luckäd bänkluku upp JK. Grin-
di dän luckar vör pa gain upp [på glänt] MK. 
Så luckäd vörr stäuduri upp JK. A stund ättar 
luckt n augu upp, män di var brustnä JK. 
Lidä jär tilltäppt .. upptäppt .. Män um a 
grind el. lukå haitar de: uppluckt u tilluckt 
JK(U). 

lucker s. se luker s. 
lucker a. luckar, 'lös'. Jårdi jär så luckar u laus 
JK(ordl.). [Snarast rspr.] 

luckra v. luckrä. [I förb.] Luckrä upp, 'göra 
lös'. Albiånplogar di jär stånd ti luckrä upp 
jårdi u gär na luckar el. laus JK(ordl.). [Sna-
rast rspr.] 

ludder s. luddar 	n., bf. -rä 	(såplud- 
dar), [lödder]. 

luden a. ludn, f. lurdi, n. -ä, lud', pl. -nä [be-
klädd med hår, om människa, djur el. kropps-
del på sådana; om växt, tyg etc.]. Han har 
ludn hals, för han kan fa ner skållhaitar mat 
[talesätt] JK(U). Än läitn ask ällar doså me n 
ludn mack äi JK. a) [som har håren el. ullen 
kvar]. L,udn stäut, kalv; ludi ko; mots. snau-
dar [snagghårig] JK. Di kaupt ludnä lamb 
el. lamb me ulli på [ej klippta] JK. b) [om be-
rett skinn el. klädesplagg därav, som har hå- 

ren kvar]. Ja .. to ludnä vintarmyssu pa 
skalln JK. Ja, u så sat n där bäi borä me a lu-
di slabbmysså pa si JK. Skall n ha si n riktut 
varmar vintaväst, da lätta n söi si en av lud 
lambskinn JK. c) [om tyg, snöre o. d., luddig, 
luggig]. Än sårts töig.., sum var tjåckt u fast 
u läit lud pa am n säidå JK. Mäin kledar jär int 
så snaudä [barslitna], di jär ludnä MK. Di 
skall litäs [färgas], för annas så bläir di ludnä 
i läinä [om fiskegarn] JK. Snarstyckä .. De 
skall ännu klippäs. För n far de int slet äutn 
ludä av all skarvar me häri JK. d) [om bär 
med hår på.]. Ludnä stickälsbär JK. eHom 
gräs o. säd, som är dåligt avslaget]. De jär 
slag si ludä, el. di har slat ludä (dvs, ojämnt, 
så att gräsroten här o. där är hög), mots. sia 
snatt [se snöd a.] MK. Um än int slar naug 
jårdi, äutn i halv grasä, så haitar de, att n siar 
ludä JK(U). De söins gäinäst um de jär n 
snarvar sigdä jär n därimot traugar ällar 
slåiar, da bläir de mair lud u såddut ällar tais-
tut OL. Sam så [likaså] sag ä så oraint u lud 
äut i slagä, ner ä sen blai rainstraklä [om sä-
den var dåligt avskuren] OL. f) [om (kvistar 
av) barrträd med kvarsittande barr]. A ludi ra 
grängrain me väl gränbärr pa JK. Ludn ainä 
[en med barren på] JK(U). Ungskvastn 
jär av ludnä ra tallkvistar JK(U). Va jär de för 
grainar pa de tallar, de jär int ann någ lud bär-
rä OL. g) [som till utseendet påminner om 
ngt ludet, om luft, stjärnor m. m.]. Stjännår 
säir så ludnä äut i kväld, ja tror vörr snart far 
lent (blidväder) OL. Stjännår jär ludnä u 
duskä (= söins dålit) JK(U). De jär till bläi så 
tjåckt u lud jär undar i suvvästn OL. — Han 
jär hall ludn i augu, sum än jär fullar me stöv 
u lort MK(1886). Jfr puss-lude s. 

luder s. ludar JK [lösaktig kvinna]. Dän 
sämstä slusk u sluskå u ludar JK. [Snarast 
rspr.?] -pung s. ludapung JK(U) [skällsord 
till karl]. 

ludra s. läudrå f., bf. -u, 'yllelapp att lägga om 
barn, efter hand "bläjå"; den yttersta svep-
ningen; af linne, 5 kvarter lång' (1878); 'barn-
blöja, en trasa' JK. 

luffa v. luffä OL, JK(U), ipf. -äd [gå o. driva, 
stryka omkring]. Ner klucku jär sjau da vill 
di ha fräit, u sen da skall di äut u luffå [om 
drängar] OL. Män galtn luffåd iväg JK. 

luffare s. pl. luffrar. Dän täidn så var de gutt 
um luffrar el. fastlänningar (rallrar ällar kan-
nalarbetrar) JK. I fjord vinträs to ha imot all 
luffrar ällar rallrar, sum gick u draiv kring 
landä JK. Ja undrar int så mik pa all luffrar u 
sluskar u busar, ällar olerdä, sum har kumm 
in pa avvägar JK. 
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luft s. luft m. (vanl.), bf. -n, f., bf. -i. 1) [at-
mosfär, ss. ämne o. betingelse för andning-
en]. Lambi tyckar läik mik um fräiskar luft 
sum mänsku MK. Där var dålir luft, sått n 
skudd ha go magä, um än skudd begå si där 
längä [på Panoptikon] JK. Ja kund int fa någ 
luft, sått ja kund fa andäs JK(ordl.). 2) [gaser 
i kroppen]. Han kund int fa någ luft ifran si 
(= få förstoppelse) JK(ordl.). 3) [atmosfären 
ss. sky, himmel, "väder"]. Himln el. luftn 
jär så klarar u hardar u tårrar JK(U). Luftn 
jär mörkar el. muln JK(U). Nå har de blitt 
tjåckå u rängn u tungar luft igän JK. De jär 
svalar luft, um de bläir rängn älla va de gär! 
han jär så äigallur MK. Haugar luft u vackrä 
dagar JK. Luftn el. molni pa himln säir fjäl-
luä äut JK. Haldar de si så nå n täid, så bläir 
luftn lissum blöiar [blid] någä JK. De jä fas-
lit va de jä kallt i vädrä älla luftn ännu! JK. De 
var märkvärdut orolit bad i luftn u i vattnä i 
går! JK. De tycktäs pa luftn, sum um de 
skudd bläi kallt u snåi JK. I dag säir de äut pa 
luftns ställning, sum vör skudd fa mair 
(rängn) snart JK. Vädrä jär västä, män luftn 
gar för nårdä [vinden är västlig, men skyarna 
går för nordan] JK(U). — Ga u käik i luftn u 
undrä, um ä skudd bläi strandvädar OL. Än 
hall hopän håi straik i luftn JK. Bäi täidväis 
jär de mair jaudsamt [gälljutt] i luftn MK. 
Lairicku slo säin drillar upp i luftn ällar upp i 
vädrä JK. Jfr hård-, klar-, lands-, landsbo-, 
regn-, rök-, snö-, storm-, tjock-, tors-, tåk-
o. våt-luft. -härda v. pass. lufthärdäs. Än dail 
stål tular int härdäs i vattn till n dail äggdomt, 
äutn de skall bön [bara] lufthärdäs .. att n 
värnar de raudnäs u lättar de ligg i kald luftn 
u svalnä, så bräukar de ta härrsl JK(U). -låda 
s. f. pl. luftlerdår, 'pontoner'. -strupe s. luft-
sträupä m., bf. -än. -trumma s. luft-trumbå 
f. -tryck s. luft-tryck n. Så kåm dän där 
blikstn 	u skralln kåm me de samä, me ätt 
sånt hart lufttryck ällar vädar mässi, så att ja 
naug hadd strik pa rygg JK. 

lugg s. lugg m., bf. -än. 1) [huvudhår, kalufs]. 
Så gick ja upp ti J.P. u klipp hårä a(v) mi, 
fö luggän va fö langa(r) nå JK. Atminstn skall 
ja tårk läit snäus a mi u sprätt äut luggän läit 
. . (för fotografering) JK. Så gynt n . . klå ät-
tar ti fa tak i luggän för dum OL. 2) Lugg 
framm i pannu [på karlar] JK. Käik undar 
lugg MK. 3) [pannlugg på hästar]. Luggän 
pa russ JK. Jfr pann-lugg. 

lugga v. luggä, lugg', pass. -äs [rycka ngn i 
håret]. Lugg upp ngn (OL)MK. U tänk va 
härlit de var, ner di nå kåm .. ihop till slas äl-
lar luggäs ällar trumfäs OL. 

luggra v. refl. pr. luggrar si [tovar sig.] De 

luggrar si ihop så galä (t. ex. om  hår) (OL) 
MK. 

luggrig a. n. luggrut 	. Håiä [höet] jär lugg- 
rut = så att det inte låter krama ihop sig MK 
(1877). Luggrut håi = mjaukt; så att de jär var 
för si o. ej låter krama ihop sig MK. 

lugn s. lugn n. [stillhet, ro]. Gaitbuckän 
gaiti u killingän .. gick u jetäd all träi i fylg 
igän pa vägbrinkar i allsköns lungn u ro JK. 
Lungt var de i nattäurän, u a apartut [sär-
skilt] lungn u stillhait lag de yvar fålki OL. 
Jfr advents-lugn. 

lugn a. lugnar, f. luyn, n. luyt, pl. lugn', komp. 
luynarä, lyynarä, lyynar 	, sup. best. lung- 
nästä JK. 1) [om sjö, väder o. vind; stilla]. 
Så var sjoän lungnar u blankar sum än spä-
gäl JK. Kanhänd att nårdn kan bläi lungnar i 
kväld JK. Ja har int vart ner .. u vart pa tås-
kän, män de andrä har söikt, när de har vart 
någu lungn nat JK. Lungt u fäint vädar JK. 
Da var lungt u vackart vädar OL. Äi de lung-
nästä vattnä gar de stöist fiskar JK. Lungt 
sum fått; lungt sum talg [om sjö, om väder] 
JK(U). I går.. da stårmäd ä i sunn'n mästn 
hall dagän, män såsum ä var, så gynt ä tung-
nä äut, u de blai lungt sum fått OL. A lyckå 
för uss var de .., att ä int var någänting blas-
vädar äutn lungt för de mästä JK. De har vart 
för lungt, sått de har vart besvärlit för uss ti 
fa mal u siktä JK. Badäidi bräukar kumm in 
langsat landä, ättar missåmman, i solvarm 
lungn dagar. Ja, de skall var så lungt, sått 
vattnä jär rakt blickt JK. Där lag ja i grasä . . 
u tyckt, att ä var vackat u väntäd unda täidn, 
att ä skudd bläi läit lyngnarä JK. När ja .. 
skudd kåir haim, så snåiäd ä ännu män de had 
blitt lungnarä älla lyngnarä, sått ä äurd int så 
mikä JK. Nå blai de läit lyngnarä MK. Nå 
blai de lyngnar 	nå MK. 2) [obekym- 
rad, behärskad, trygg]. Han säir lungnar u 
stadur äut JK. De var n stadur u lungnar 
kal JK. Så gynt kuskän brumm u bläi argar, 
för int vägän var ypän, män ja maint pa, att 
n fick va så go u var lungnar, för de var 
omöiglit, att vör kund hald vägän ypän JK. 
Var lungnar u nämn int alls någ um ä JK. Ja 
var lungnar u låssäd int alls, att ja var räddar 
JK. B. blai lungnar fri gani, att int käutn kåm 
ti föstöir daim JK. Ann Kais ha had sägt mot 
Ann Stäin, att a int hård någä [ngt spöken], 
u ha skudd bär var lungn u sivä JK. Jfr död-
lugn. -bänk s. luynbäyk m., 'dimma på av-
stånd vid horisonten'; de hajar upp (såsom 
hägring) MK. De star en släikar 1. pa sjöän 
MK. När de hajar upp äut pa sjoän el. de jär 
hägring, sum kalläs för lungnbänk, när de jär 
lungt u varmt um summan, de modar tungt u 
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tårrt u vackat vädar JK(U). De star n lungn-
bänk yva sjöän, de modar aust vädar (häg-
ring) = de hajar upp, de kan sta i mang dagar 
MK. 

lugna v. luunä, lungn' JK(U), ipf. -äd, sup. 
= inf. [bli lugn, vanl. om  väder o. vind]. De 
gynnar lungnä mair u mair JK(U). Vädrä har 
stillnä u sakt si u lungn äut el. lungnä av JK 
(U). Pa ättamiddagän, nä de lungnäd äut läi-
tä, kåm ä ti rängnä JK. Nårdn har lyngnä 
ällar lungnä äut, sått i dag har de vart lungt, 
vackat vädar JK. — (Refl.) Gubbar blai tåpp 
rasnäs sumli, män när di riktut fick kunt um 
lains sakän förhalt si, så lungnäd läikväl de 
mäst av dum si JK. 

luka v. lukä, läukä, lu.k, pr. lirkar, -a, ipf. 
-äd, sup. läuk(ä), lu•k' , pass. lu•käs, ipf. -täs, 
'plocka, avrycka', [rycka, slita]. Lukä gras 
till konar o. håi (m. kroken); iblant ti kratt' 
me fingri; lukä i hårä (= ta u drägä) MK. 
a) [rycka av el. upp gräs o. d. med händer-
na]. De vaksar så mik gras jär bäi kantar; de 
skudd ja nå lukä MK. Ja far äut u luk ti konar 
(lukä gras) MK(1877). Ja har vart äut u luk 
vävaldå ti koi u så ti gräisn MK. Ha gick u lu-
käd nättl, sum di skudd ha ti kok ti sväini OL. 
Int [jär] de ovanlit .. att n lukar ogras ör 
rotfruktar, såsum ör jår(d)pärstyckar, u gir 
sväini u andrä kräk JK(U). Vör har vart 
ste u läuk(ä) akakal JK. Vör lukar all dagar 
ti gräisar JK. b) [draga fram hö el. halm ur 
"hömd" el. stack]. Luk håi me håikrokän 
MK. Antingän så fick kräki jet halmän så 
langar, sum än var, el. u så lissum lukäd di än 
läitä el. brod [gnuggade] sunda n läitä JK. 
c) [plocka isär ull el. plocka lödje av fåren]. 
När da var u am n har fat en hög me sålkar 
[större ullrullar], så skall de lukäs 	pa de 
väisä, att n tar a fång sålkar undar dän vän-
strä armän u klämmar ihop dum .. u lukar 
sma tuttar me hygrä handi JK. Ulli pa lambi 
klippäs av .. u iblant lydn u, um än int vill ga 
av me lukä JK. Särsk. förb. Ja skall luk av 
el. luk upp gras ti gi sväini JK(U). Lydn bräu-
kar för de mäst ga av äutn klippä .. sått da 
kan n dräg el. luk av än JK. — När.. vast' 
jär i årning, så luka n låss de gamblä takä 
uppför si u drägar upp nöit fodar ti bland äi 
de gamblä, sum än lukar låss JK. — Sin [se-
dan], när de har blitt nuck ti dän sårtn (t. ex. 
grå), skall sålkar pluckäs älla lukäs sundar 
JK. Flingsläku ..; de kan ingän braid na me 
graip, äut[n] än matt luk el. pluck sundar na 
me hännar JK. Att int käutn [sälen] kåm ti 
föstöir gani u luk sundar daim JK. — Ta-
kä jär allt åidä [slut] u skall täckäs um .. de 
haitar da: att de skall lukäs undar JK. — Han 

[mossan] luktäs upp me hännar JK(U). — 
Luk ör ograsä ör pärår JK. — Luk äut läit håi 
me håikrokän JK. Sårkar fylgäd me in i 
håimdi .. för ti säi, lains n lukäd håi äut, sum 
än skudd ha ti stamp i fodarsäckän OL. 

lukarn s. luckan m. [fönsterkupa, frontespis]. 
Så byggd di n nöiar [byggning] me tigältak 
pa me luck-kan (el. va  ja skall kall de förä) 
yvar duri, me finstar yvar duri, för ti fa n 
kammarä där .. Män de var int brut-tak, så 
sum bäi Lars Persns Kauparä, äutn rakt JK. 

luker s. lirkar n. 'liten eld'. De jä bär [bara] a 
läit lukar i späisn MK(1880). Kast in a läit' 
lukar (= liten glöd el. pinne m. eld i) så att ug-
nän int skall fulläldäs äutn bär värmäs upp (ti 
tårk läit sed el. så) MK. Lukar = när de brin-
nar läit u dålit. De jär börr [bara] a läit lukar 
i späisn JK(U). Jfr eld(s)-luker. 

lukning s. se under-lukning. 
lukra v. lu•krä, 'brinna smått'; int brinn u int 
var sluckä MK. De pyrar u brinnar smat, sått 
de gynnar nå lukrä läitä, sått ä bläir snart 
lugäld, um än blasar el. päustar pa de JK(U). 

lukt s. lukt f., bf. -i. Pyff! lukti av a råttå, int 
någ annä, de vait ja a gutt rad förä, antingän 
kan ja ta a ainästryså mämmi ti råik me ällar 
a linnpaså, så tar de lukti bårt JK. Läiki [li-
ken] kan os iblant, så att n mästn int kan be-
gå si fö lukt JK. Värst var de ti tul känn lukti 
av sinapsspritn JK. De var a lukt därinn, sum 
ingän kund fördrägä OL. Ainäsråikän blai 
fräiskar lukt av i stäuår JK. A sån förbaskad 
strang lukt sum hampän har JK. De frän' 
lukti, sum var där innä MK. Um de int var 
så ram n lukt dän täidn, de var da int så nog' me 
JK. De säir äut sum a blåmstarhav me all 
färgar u a innali go jäuvli lukt [i änget] JK. 
Jfr bröd-, elds-, gäl-, hamp-, kåd-, libber-
stock-, lik-, målar-, människo-, olje-, ram-, 
rök-, sot-, sved- o. tjär-lukt. -vatten s. lukt-
vann n. [eau de cologne o. d.]. Ja va pa 
väg u skudd sväimä u Ann matt häll lukt-
vattn pa mi JK. Ta u stripp pa na läit lukt-
vattn JK(ordl.). -vattenlflaska s. luktvattn-
flaska f., bf. -u. 

lukta v. luktä, lukt', pr. -ar, ipf. luktädä JK, 
-äd. 1) [sprida lukt, doft]. Pa tynnäsbuskar 
[t. ex. hagtorn] atar (to di) stilkar, sum var 
full av glång ällar blomår, sum luktäd mik söit 
u goä OL. De luktar int fäult äutn tvärtum 
strangt u gutt [om hampa] JK. Da luktäd de 
bladar så fö(r)skräcklit strangä MK. Fäi, du 
luktar russur [luktar häst] MK. När blåmmår 
ällar träii, sum vör har i finstri, luktar ovan-
lit mik um summarkväldar, modar rängn JK. 
Pärgrasä [potatisblasten] gynnar svartnä u 
luktä JK. Fäular [skämd] strämming u tåsk 
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sum var otäckt u luktädä JK. Han luktar 
hall fåular [luktar illa] MK. Di (galtar) luktar 
harsk, mäns di livar MK. Ja luktar hall sväi-
nu MK. Ja luktar sum a sväin JK. Ha jär fäul-
and, sått de kan ingän kumm na naugä, så 
luktar ha sum as JK. Di had just int någ 
lortut inn bäi si .. u int luktäd de någ styggt 
häldar JK. 2) [ge en stark förnimmelse av, 
göra intryck av]. De bor bön [bara] falsk-
halt äi di, sått däu luktar lang väg JK(U). 3) 
[känna lukt]. Ste gi hänn luktä [gå bort o. 
låt henne lukta] MK. Lukt fö dän (vänstru) 
u frukt fö dän (hygrä) [etc.] 4) [(söka) få 
korn på, vädra, spåra]. Lukt i vädrä (ss. hun-
dar) (OL)MK. Vör kan lukt äi o aigän barm, 
sum de haitar [: gå till oss själva] JK. Vädrä 
rännar u luktar ifran dainä vädastrikä till dan-
nä JK(U). Dän ällar dän .. ha lagar till bans-
öl. — De jär alltut n dail nöifiknä källingar, 
sum ret såsum luktar upp de i go bitäid OL. 

lukten-torn s. luktntånn m., 'engeltorn' (Rosa 
rubiginosa). Ätt slags busk, sum liknar napäl-
tynnä [Rosa canina], män skillnadn jär dän, 
att n luktar go OL. Di luktar mik goä bad 
bladar u blåmmår JK. Luktntånnsbuskä 

.1, 	-blad, -grain, -kvist, -stilk JK. 
lulla s. /u//å f., bf. -u, 'vagga'. Ha vill till lullu 
(= vaggan) MK(1885). 

lulla v. pr. lullar, 'vagga'. Mamma lullar = 
vaggar MK(1885, 1916). 

lummig a. pl. /ummuä. Lummuä björkar OL. 
[Snarast rspr.]. 

lumpor s. pl. lumpår JK [lump; kasserade klä-
der o. strumpor m. m.]. Fabbriksvammäl 
de jär int tillvärk av ram n ull, äutn de jär lum-
pår u sundariv stickyll äi JK. Jfr ull(e)-lum-
por. — lump-samlare s. lumpsamblarä JK(U). 
Förr för n tjugå trätti ar sinä så gick de gub-
bar kring u kaupäd lumpår, sum haitäd lump-
samblarä. Di bitald någlä örä för pundä el. 
böitäd si till lumpår för sticknålar, ståppnå-
lar, söinålar u döiläik smasakar, u sägd, att 
lumpår gärdäs papper av. Lumpsamblaryrkä 
var lissum skinnerlit [genant] u di var int all-
tut väl sedä, när di kåm de där lumpsamlar 
JK(U). -säck s. m. bf. lumpsäckän. När 
strumpår u ruckar bläir så äutslitnä stupp-
täs [di] äi än gammäl säck, u haitar lump-
säckän JK(U). 

luna s.1 lunå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'på en åra' 
[den tjockaste delen av åran, mellan "läg-
gen" o. handtaget]. Pa a ar kalläs dän dailn, 
sum jär inför umränningi till hantakä för lunu 
OL. Arar var fö slitnä i lunu JK. Jfr år-luna. 
2) 'på väv' [trästycke med en trissa, som 
uppbär solven]. Täuskäftslunå me en triss u 
fåirskäftslunå me täu trissar. Lunår me en 

triss nyttäs ti fåmskäft u MK. Jfr även två-
skafts-luna. 3) [den rörliga delen, med hand-
taget, på linbråka]. — lun-tåg s. n. pl. bf. 
luntugi JK [snören från vävlunorna till solv-
stakarna]. 

luna s.2 lunå f., pl. -år [lanterna, liten fabriks-
gjord handlykta, som hade märket Luna] 
HG(1955). Ja skudd .. ta a lunå mämmi, sått 
vör kund säi [o. gå i julottan] JK. Har n da 
lunå el. blakkå el. lantärnå, så sättä n äld i 
dän u gär fast bäi vadn [då man kastar ang-
lor] JK. Så bräuka n ha lantärnår el. lunår pa 
vadar, när n ror ifran dum JK(U). 

luna s.3 se god-luna. 
-lunda, -lunds, se annor- o. någor-lunda o. 

svin-lunds. 
lundar-vana s. lundarvanä [vana att gå och 
"lundskas", se d. 

lundas v. se lundskas v. 
lunde s. lundä, lund' ,,, m., bf. lundn, pl. -ar, 
'lund, skogslund'. De finns ännu någän lund' 
häit u däit JK. Så a läit bit ifran dän backasn 
.. där sto pa flair ställar sma gruppar ällar 
riktut sma lundar me lauträi av björk u äsk u 
hässlä u bainvid u råin u kobärsträi ..; i skug-
gän av de där sma lundar, där had värtfålki 
slat si ner [på slåttergille] OL. Jfr ag-, björk-, 
ek-, gran-, skog(s)-, säv-, tall- o. unggröns-
lunde. — lund-ände s. lundändä m. [kanten 
av en lund]. Märkar [vid fiske] skall n ha täu 
styckän, u de har n fö de mäst av körkår 
yva(r) någän byggning älla pa någän lundän-
dä JK. 

lunder s. lundar 	[en som går o. är ond]. 
lundsk a. o. s. lunsk, 'lömsk'. Dän de säir äut 
ti var n bra lunsk de. Ha [hon] säir så lunsk 
äut JK(ordl.). 

lundska s. lunskå JK(ordl.) f. [lömsk kvinna]. 
Ha jär a lunskå. 

lundskas v. lunskäs, pres. lunskäs, ipf. lunskä-
däs, lunsktäs, sup. = inf. 1) 'gå och tiga och 
vara ond en tid' JK(ordl.). Han gar u lunskäs 
u tigar ii jär argar. Han (ha) gick u lunskädäs 
i någlä dagar, ti däss n (a) blai goar (go) igän. 
Han har gat u lunskäs i mang dagar u vart 
argar u aldri sägt a ård JK(ordl.). Di ska sta 
u lunskäs a stund fyst MK. 2) 'se dum o. dys-
ter ut'. Gar u lunskäs el. lundäs MK. 

lundskig a. lunskur 	=snidur [snedig], 
'lömsk'. 

lunga s. luygå f., bf. -u [på människa o. djur]; 
pa russ, stäut, lamb, sväin. Han var föidar me 
am n lungå MK. Han har visst fat sar pa lungu 
JK. — lung-hosta s. m. bf. luyhåugstn. Han 
har visst fat .. lunghogstn ällar lungsot JK. 
-korv s. luykårv [korv av lungor m. 
-mat s. luyma.t [köttmat, vari ingår lungor]. 
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Picktrug 	ti pick kyt äi me a yks: livar u 
lungå, lungmat MK. -mos s. luygmåus m., 
bf. -mosn JK(U). Lungmos koktäs säupå av 
lungu u livri av kalvän u andrä dailar av han, 
sum skärdäs sundar i sma bitar u koktäs me 
de samä, sum när säupu koktäs. Ja minns, 
att lungmosn skudd raidäs av me skyr u läit 
mjöil, för att n skudd fa läit säurar smak JK 
(U). -pöls s. luygpyls m. [lungkorv]. Lung-
pyls skudd var, när di tråskäd me val MK. Ja, 
u va lungpyls da! (av får) JK. Nå har ja jet mi 
a duktut mål kvällsmat .. lungpyls älla lung-
kårv u brö JK. -röta s. luygråitå f. [sjukdom]. 
Hästn har lungråitå JK. -sjuka s. luygfaukå 
[lungsjukdom]. -sot s. /uusåut f., bf. lungsoti 
JK. Han liggar pa sjaukhäusä .., de jär frågän 
um, ick än har fat lungsoti el. lunghogstn 
JK. Päll' raist till Amerikä u var där i någlä 
ar u arbetäd lungsot pa halsn för si u kåm häit 
u död' ungar JK. 

lungande a. luyandä [i uttr.] lungandä vatar 
[lungvåt] JK(ordl.). 

lung-blöt a. luy(g)blautar, pl. -blautä [genom-
våt]. Ja var riktut söitar ällar hail lungvatar 
ällar lungblautar, när ja kåm haim, u matt 
yms var trad JK. Skoar di jär lungblautä 
JK(U). -våt s. luyva•tar, f. lungvat JK(U), pl. 
luva•tä [genomvåt]. Han var hail lungvatar; 
di var hail lungvatä JK. Skörtu [skjortan] var 
lungvat JK(U). 

lunk s. luyk m. o. n., bf. m. låykän. 1) [lång-
samt trav; sakta fart]. De har gat i jamt lunk 
hail vägän JK(U). U så gick tågä sin vanliä 
trall älla lunk JK. 2) [i uttr.] dra lånkän [bä-
ra ansvaret, hålla det hela i gång]. Ättar sum 
gamblätälki tar av mak u mak i arbetsvägän, 
så far vör, sum ung jär, dra lånkän JK. Fjä-
ringsmann'n jär dän, sum far dra lånkän, 
när ä jär frågän um någä JK. 

lunka v. luykä, lunk' JK [springa i sakta trav, 
trava]. Bondn u dotri di kård i fullt trav, u 
russi matt lunk pa JK. 

lunken a. låykän, f. -i, n. -ä, länk' JK, pl. -nä, 
'ljum, ss. vatten, mjölk etc.' MK; 'litet varm 
el. ljum' JK(ordl.). Späisn (kaminen) jär lån-
kän MK. Säi ätta mjölki, för ha gynna nå bläi 
lånki MK. Vattnä jär börr [bara] lånkä JK. 
Drickä var gillt lånkä (bra nog ljumt) MK 
(1879). Jumt el. lånk vattn JK. Sträiklodi jär 
bön läiti smulå lånknä JK. 

lunna s. se luna s.l. 
luns s. luns m. [tölp]. 
lunsa v. lunsä ["masa", driva]. Ga u lunsä jär 
hail dagän (OL)MK. 

lunta s. luntå f., bf. -u, pl. -år [samling av 
papper]. Gamblä brev u luntår JK. A hail lun- 

tå täidningar JK. Ja har vart bäi M. u fat a 
luntå tal [bröllopstal o. d.] av all slag JK. 

lupen p.a. brpän, pl. -nä, 'trött', [uttröttad]. 
Hästn sag lupän äut MK(1878). Russi jär lup-
nä nå lagli väl, sått vör far päustä [rasta] 
MK. Han (Skoglar, [en lärare]) jär int lu-
pän; han laupar ännu så kvickt MK. Jfr ge-
nom-, lätt-, ner-, nägg-, stack-, tapp-, tung-, 
tåt- o. ut-lupen. 

lur s.1 m. bf. läurn [lur att blåsa i]. Ättar sum 
di int kund äidäs ga äut pa pirn [i Visby 
hamn] u rop i lurn (läurn) JK. 

lur s.2 läur m., lur, sömn'. Ta si en bra, go, 
läitn 1. (OL)MK. Jfr middags-lur. 

lur s.3 läur (oböjl.) 1) [bakhåll, försåt]. Sår-
kar di lag pa läur, till däss de andrä kåm däit, 
da knäppt di dum OL. 2) [omöjlighet]. De va 
läur att de gick; de va läur, att ja kund fa de 
ti passä MK. 

lura v.1 läurä, läur' JK; OL; pr. -ar, ipf. läu-
räd, läurd', p. pf. läurn, pl. -nä. 1) [i hemlig-
het avvakta tillfälle, smyga]. Di trod si nuck 
ti var så säkrä ti möit bålln, att int pärkkaln 
skudd fa läur iginum där bi daim OL. (Refl.) 
Så skudd kvinnfålki akt si, ick någän kal äl-
lar dräng läuräd si däitat OL. Sårkän läurd si 
ätta na [efter henne]; .. läurd si in JK. De jär 
da än otäckar hund; han läurar si pa fålk, så 
ingän vait av de OL. Bön [bara] ga u läur si 
undar [undan] u gi skuldi pa någ ann.. OL. 
2) 'bedraga', [narra]. Så gar de till, sum täi-
däst, ti läur böindar! JK. Di har vart ste pa 
skall .. män de var för läit fålk .. sått i fick 
ingän, äutn rävän läuräd dum JK. De tår hän-
dä, att han fyst blitt läurn självar, u sin [se-
dan] läurar han andrä JK. Päukän [fan] .. 
han har alltut blitt läurn u narrn, stackäl, av 
hantvärkrar U böindnar JK. Vör blai gräulit 
läurnä me de därä JK. 

lura v.2 läurä, 'ta en lur' [sova]. 
lurig a. läuruar, läurur, n. -ut. 1) litet "ankom-
men" [berusad]. 2) 'listig, inmarig'. Han talt 
så läurut (= inmarigt) MK. 

lurv s.1 lurv m., bf. -än, 'håret'. Så var de int 
undarlit, um de blai tretar ällar att di kåm i 
lurvän pa varandrä OL. 

lurv s.2 n. bf. lurvä [trasiga, lågt gående 
moln]. Molni sum gar så haugt, di jär gänn 
aldri så let [lätta] ti förändrä si, så sum iss 
lurvä, sum gar nemarä jårdi OL. 

lurvig a. n. lurvur, n. -ut, pl. -uä. 1) [långhårig, 
särsk. om  nöt o. hästar]. Lurvur hund o. 
kal (OL)MK. 2) [om trasiga, mörka moln]. 
De sag lurvut u barbaiskt äut i nårrvästn OL. 
De gynt bläi läit lurvut i sudaustn MK. 

lus s. /äus f., bf. -i, pl. läus, -ar, bf. läusnar 
,„. 1) [insekt]. Läus var fålki rädd förä, da 
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så väl sum nå, u kalldäs för ohöirå, u dän 
sum had läus pa si var ill aktn JK. H. had ligg 
bäi daim a nat, u när n da kåim haim, da var n 
hail i läus [alldels full av 1.] MK. Han har u• 
[också] läus i häudä [huvudet] JK(U). De 
blai väl [rikligt] kånn, nä tårrdöivin had väl 
läus pa si JK. De gamblä sägdä, att läusi blai 
mårmår pa dyngnä JK(U). När läusnar bläir 
mättä, da läggar di si änd ti sivä, män luppår 
di skall da dansä MK. a) [i ordspr. o. tale-
sätt]. Läus pa än kung u luppå pa än hund 
JK(U). Han sitar pa läusi u flar gniti (um en 
sum jär snålar u nogä) OL. Så säir di äut, 
sägd skradan um läusnar JK. b) [i jämförel-
ser]. Fatti sum läusi. Lik[t] si sum a par läus 
JK. De gar sum läus pa tjäru [tjärig] vägg, 
säs um någän, sum jär saktfårdur i årkår OL. 
Sumt drickar si än dundarhalvä därtill, så sät-
tar de såsum läit läus i skinnpälsn pa än dail, 
så att sumt [somliga] bläir starkä u sumt bläir 
liduä OL. c) [bildl., nedsättande om person]. 
Dän kaln jär a läus ti arbetä JK(U). De var 
någ läus el. läusar el. läushankar till arbetä 
MK. K., läusi ällar tyfflu, ja kan int bättar 
kall n förä, sum mästn aldri jär ann fullar JK. 
2) [om föremål, som har viss likhet med en 
lus]. a) Sätt läus äi = sätta i ett litet stycke 
som genom slarv eller tanklöshet blivit 
glömt, eller om brädet ej räckt till MK. b) 
[nyponkärnor]. De blai så gal i munn'n för 
uss av all kännar, sum jär inäi dum [nypo-
nen], sum vör kalld för läus JK. Jfr huvud-, 
klädes-, präst-, sork- o. vägg-lus. -angel s. 
kiusaugä/, 'lushund' (skällsord) MK(1876). 
Däu jäst n stäurar läusangäl JK(ordl.). -hank 
s. pl. läushaykar [lat person]. Ex. se u. lus. 
-hat(e) s. läushal [ap.?], [klåda av löss]; 
så att di skåbbar si; botäs me läus-salvå MK 
(1878). -hund s. läushund [egtl. person, som 
har löss; skällsord]. -kam s. läuskamb JK(U, 
frgl-svar), [finkam]. -kung s. läuskung JK(U, 
frgl-svar), [person som har löss, skällsord]. 
-kusk s. läuskusk JK(U, frgl-svar) = föreg. 
-längd s. läusläugd f. [mycket kort sträcka]. 
Ja. . så har int Lausmöirsaffårn kumm a läus-
längd framat ännu JK. De säist årdä[i ord-
listan] var brissl; män de jär langt till 0! Män 
de jär ändå de! A läuslängd — någ gråvt sägt 
— u bättar än intä JK. -offer s. läusåffar 
(skällsord). -salva s. läus-salvå f. Läushat 
[klåda av löss] .. botäs me läus-salvå MK 
(1878). -varg s. läusvarg JK(U, frgl-svar), 
[person som har löss]. 

lusa v. Musä, p. pr. läusnäs (OL)MK. Ga u 
läusä, gå trögt o. sävligt MK. Läus si fram; 
kumm läusnäs (OL)MK. 

lusig a. n. läusut [långsamt, trögt]. De gar  

läusut MK. Nå n langar täid så har de ret gat 
läusut me årku [arbetet], för rängnä har 
hindrä så mikä JK. 

lust s. lust m., bf. -n, f., bf. -i. 1) [böjelse, 
håg]. Nå kan di fa sa u planterä, så mik di 
vill u har lust JK. Dails har ja int hatt täid, u 
dails har ja int hatt lust JK. Ingän had tat 
för mik starkvarar, fastn var u en kund fa så 
mik än had lust JK. — Di (hynsungar) far nå 
jet vait u havrä, så mik di har lust förä JK. Ja 
.. fick paskägg, så mik ja had lust fö jetä JK. 
A. har mair lust för skriv än läsä JK. Sin [se-
dan] .. så har ja alls int någ lust för körku 
längar JK. Sårkar .. fick int lust för någ jård-
bräuk JK. — Di sum had lust me pärkän, di 
had gäinäst tak i bålln . u di sum had lust me 
dansn, di kund fa släck lustn därpa OL. Fastn 
ja int har mik lust me dän pärlortn [skämd po-
tatis] JK. — Ja har int fölor lustn ti skriv . . 
JK. Pa grund av för dålir vällaik, så har ingän 
av uss lust ti ga i körkå JK. Lusti ti strand-
bräukä kåm bårt JK. Ja, lust ti håir har ja, va 
de kummar ti ga av JK. Lust ti säi har ja, um 
int russi kummar ti skäin me ar [er] JK. Råi-
tu gar äut i dag, u lust ti säi har ja, um de 
gambläs spådom kummar ti sla in JK. 2) 
[glädje, välbehag]. De gick me läiv u lust 
[om pärkspel] OL. Pa haimvägän gick de int 
tyst av, för de var läiv u lust me i spelä OL. 
Ja . . had min stöist lust bäi sjö u strand. De 
var min lust u mitt läiv JK. Sum äkt makar, i 
nöjd u lust u kyld u frust, sum än bräukar sä-
gä JK(U). Jfr arbets-, livs-, läs- o. mat-lust. 
-hus s. lusthäus. Lusthäus av liggustar. Plan-
ter lusthäus JK. -tåg s. lusttåg n., bf. -ä 
[järnvägståg för lustresa]. Anna gnällar, hälst 
var gang ha far håir, de jär lusttåg, att a vill i 
böin [sta'n] JK. Vör har ärnä rais i böin pa 
lusttågä n sundag ätta missåmman JK. 

lustig a. lustur, -u, f. -u, n. -ut, pl. -uii, sup. 
best. -ust' [rolig, komisk]. E. jär n mik lustur 
kal, sum kan säin stumpar [historier] JK. 
Än stäutkalv .. han jär hail kräitväitar me 
mästn ramsvart hudä, me a väit strimå 
Sått han säir lustur äut JK. Ja dän H., de jär 
n sån lustu kal ti prat, sått dän kan n fa le at 
mang gangar, mair n årkar JK. A lustu bot-
historjå JK. Där pa de laikstäuu gick de lustut 
till OL. De sag läit lustut äut OL. De hårdäs 
för lustut JK. De var de lustustä, ja ha hårt 
äi a körkå JK. De var de lustust n skudd ha 
håirt MK. Ja tyckar, de jär rolit ti fa prat me 
fålk, när di jär lustuä u munträ u glad sum ja 
JK. U så hadd di n grafofon . . u han kund 
mang lustuä styckar JK. Ja säir pa all skap-
ning, att i [Topelius böcker] jär lustuä ti läsä 
JK. Någ väisår [visor] u de tyckt a [hon], 
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att i hårdäs för lustuä JK. Lustuä fåuglar ti 
säi, när di flaugar hälst JK. Jfr o-, puts- o. 
väl-lustig. 

lut s. läut f., bf. -i [lösning, anv. vid tvätt o. 
färgning]. Kledi tvättäs i läut u såpå. Förr så 
var de askläut JK(U). Förr så koktäs de gan-
lit pa askläut u gränbark Läuti skudd gäräs 
. . av lauvid [lövved] JK. Jfr ask-lut. -fisk s. 
läutfisk JK(U) m., bf. -än [användes vid jul 
o. vid bröllopsmiddagen]. När de var avskilt 
me fyst supän, så kåm skaffrar me läutfiskän 
el. bärgfiskän [vid bröllop] JK(U). När kluc-
ku blai åtä, så blai de mat, me jaulgråit u 
bärgfisk el. läutfisk u fläsk . . [på julafton] 
JK. -kär s. läutkär n. [kar innehållande lut el. 
vari lut beredes]. De var a bra läutkär er har 
fat OL. 

luta v.1 kiutä, läut', pr. -ar, ipf. -äd, sup. läut'. 
I. intr. 1) [om föremål, stå snett]. De häusä 
de läutar at dain säidu ällar hällar at dain säi-
du, nyttäs ymsä [: båda orden nyttjas] OL. 
Gam smidväggi ha läutar ha; de var änd naug 
[nära], att n skudd räiv na MK(1877). 2) 
[avvika från den vågräta riktningen, slutta]. 
När soli u vetu [vätan] far frät de lairhälli 
läitä, så rasar kantar ner [på kanalen] .. nai, 
di skudd ha slänt ällar läut duktut, inbilla ja 
mi JK. 3) [i bildl. uttr., tendera mot ngt, peka 
hän mot ngt]. De läutar visst snart däitat, 
tänkar ja (att ta bort utanläsningen i kateke-
sen) JK. I fibavari da sto de i Gotlands-påstn 
a styck.. um K., .. jär i sokni fösto nuck någ 
var, va de läutäd hänat OL. Så har de skutt 

läsäs 	någu böin, sum läutar så där at 
dödliä tillfällar OL. II. refl. 1) [böja sig fram-
åt el. nedåt] Läut si ner. Läut di framat. — ti-
bakas, — at säidå. Till läut si mot a vägg. Far 
ja lug ti läut mi imot di JK(U, frglsvar). 2) 
[lägga sig att vila tillfälligt]. Ja skall läut mi a 
stund, bräuka n sägä, när n läggar si ti sivä. 
De var ret gutt ti fa läut si, för ja var så tråttar 
JK(U, frglsvar). Jfr bak- o. fram-luten. 

luta v.2 /äutä, 'lägga i lut' (ex. fisk). 
lutherian s. pl. luttria•nar. Nä någän dåir, så 
gar n fyst ti prästn u sär beskening (såväid di 
jä luttrijanar) u int ti kluckan fyst JK. 

lutning s. läutniug [f.] Så bar de ti häv' av all 
kraftar, u 	så fick gräni mair läutning u 
ti släut så baust a i jård JK. 

luva s. /äuå f., 'mössa (g1t); gammal dålig mös-
sa, luva'. Han gar me a gammäl läuå pa häu-
dä; börr [bara] ja kan fa läuu pa skalln så! 
JK(ordl.). 

ly a. löjar, n. /öit, 'ljumt'. Löit (= ljumt) vattn, 
män um vällaikän da sär vör blöit da MK 
(1877). Löjar el. blöjar; de jär löjt el. blöjt 
äutä (om vädret) MK. 

lycka s. 1 lyckå f., bf. -u, pl. -år. 1) [löpknut]. 
Tampän trädäs iginum åiglu pa krakfotn . . av 
tampän slas a lyckå 	sum sankä knöitäs 
fast äi 	JK. Så låisa n gani [fiskegarnen] 
ifran si. sum gar me ätt ryck, fö de jär lyckå 
pa JK. 2) [maska, vid stickning]. Ja skudd 
saum a lyckå, män ja kan mästn int hald ar- 
män uppä MK. Ti fåll lyckår ner u ti ta lyckår 
upp [tappa, resp. ta upp maskor vid stick- 
ning] JK. A avu u a ret lyckå [en avig o. en 
rät maska] JK(U). Digarråirs källingi straik 
ättar 	u de andrä trulli ropt, att a skudd ta 
i lyckå u ta i hank! män ha svard, att ä fanns 
varkän lyckå älla(r) hank, sum betöidäd de, 
att han hadd ingå saumi [stickad] lyckå pa si 
[i sägnen om guldbägarn o. trollen] JK. Jfr 
band- o. hår-lycka. 

lycka s.2 lyckå f., bf. -u. 1) [öde, slump]. Um 
de blai vackat i paskår, så skudd han ha lust 
till kumm jär äut u försöik lycku JK. 2) 
[framgång, tur]. Batn blai hail fullar av vattn 
gäinäst för dum; män de var dairäs lyckå, att 
de var så gutt vädar JK. Nå var de änd lyckå 
ällar o [vår] go lyckå, att vör int had git mair 
n träi famnar sank JK. A lyckå i olycku var 
de de, att ha int skadäd si mair JK. Snåidräi- 
vår, sum ti lycku [lyckligtvis] var mik lausä 
JK. Män till all lyckå så känd di int till mi JK. 
Gud ti lyckå var de lungt sum fått JK. Sum 
Gud ti lyckå var, att är [ni] har dåktån så 
naug bäi JK. Läikbain .. de har nuck mang 
nytt' förr .. för ti ha täur u lyckå bål all möig- 
liä tillfållar JK. Gutt nöjt ar me lyckå u fram-
gang JK. Ja lyckå till, att n matt fa kall 
[prästkallelse] där! JK. Ja ynskar lyckå ti 
gutt nöja JK. Jfr bröd-, fiske-, o- o. son-lycka. 
— lyck(o)-blad s. lyckblad n. [fyrväppling]. De 
jär sälln än kan hitt fäir klöva(r)blad . . sum 
sitar bål si, män hitta n de, så haitar de "lyck- 
blad" .. Annä hadd hitt täu styckän, sum lag 
i hännäs salmboki JK. -salig a. lycksali. Ja 
tänkar pastår K. känd si lycksali, mäns n sat 
ordförarä OL. -sam a. lycksam, n. -t [lycko- 
bringande, lycklig]. Till hitt n häs(t)sko an-
säis för lycksamt JK(U). Gotum- u Nårr- 
landsraisu var riktut lycksam JK. Lycksam 
raiså! [lycklig resa] MK. -träff s. lyckträff 
f.[!] [lycklig slump]. Iblant så kan ä var a 
lyckträff, sått n kan fa igän en av vadar [va-
karna på anglor] JK. 

lycka v. lyckä, lyck', pr. -a(r), ipf. -äd, p. pf. 
n. lyckt, pl. lyckt' [täcka]. Snåiän lyckar 
knaft jårdi JK. De .. äjhol säidu lägga n ner-
at, u da lycka n [: knäkarpen] gillt lad u knäii 
JK. Män vick fän vackrä såckarbetår vör 
haddä! Missåmmastäid lyckäd allt kåln [blas-
ten] hail jårdi JK. Att sedblädingän [sädes- 
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ty under 14, 15, 16 år kallas de för de mesta 
"sårkar" o. "päikår"'. I ett hushåll skiljes det 
på barn i huset, "aignäs löid", och tjänstefolk, 
"tjänstlöid" JK(ordl.). De jär så mik löid äut 
pa vägän i kväld. Löidn har laikstäuå i kväld. 
Har di någ tjänstlöid da? Nai, de jär aignäs 
löid alltihop. Han har börr [bara] ätt löid i ar 
(= tjänstedräng el. piga) JK(ordl.). Di var näi 
löid MK. Löid = tjänare och egna ogifta ung-
domar. Di kan int fa någ löid i ar (= tjänste-
dräng el. piga). Löidn har flytt i dag (= tjä-
namne). En tjänstdräng u am n tjänstpäikå har 
di, u så har di en fullvakstar aignäs dräng u 
am n aignäs fullvakst päikå, sått di har fåir löid. 
Löidn har gat bårt allihop i kväld JK(ordl.). 
— De jär löidar 	, sum Gud föidar (citat eft. 
Bjärgäs Stäinä) MK, [jfr Neogard: Hä jär löy-
der, sum Gud föyder, GOB s. 1250b]. Träi 
drängar u täu päikår, aignäs löid allihop 
(= barn vid Kauparä) MK. Så obiskedli sum 
löidn var da MK. Där bäi B. har di fåir ban 
haimä, träi päikår u en sårk; di jär stäur gamb-
lä löidn, millum 20-30 ar JK. Löidn skall ga 
i körkå (om barn o. tjänstefolk) MK. U så när 
da maistangi var i årning, da straik hail skarn 
ti körkå, bad' all stor löid (päikår u drängar) 
u all ban JK. Da har di alltut hatt dän van'n, 
att löidn ällar ungdomän har gat äut pa vägän 
um sundäskväldar JK. Daim sum har lägt 
ihop, di var yvarains 	u hadd mik rolit 
såväid de var någ för löid OL. — Da i mandäs 
glaid de sjau åt styckän fran Lau, u nå i mår-
gå gläidar de n fåir fåm styckän igän, så att 
de bläir mair u mair ont um löid u arbetskalar 
JK. De var aldri brist för arbetsjälp, vaskän 
löid el. arbetskalar JK. Nöi löid [tjänare] de 
hadd di mästn fö jämn'n i prästgardn MK. 
Jfr lekstugu-, skaffar- o. tjänst-lyd. 

fa ear [tackorna] ungfullä JK. Ja har tänkt lyda v.1 löidä, löid', pr. -ar, ipf. -äd, p. pf. n. 
hail täidn ti fa bud in me någän, män de har 	löidä. 1) [rätta sig efter en annans vilja, åtly- 
int lyckäs ännu JK. Jfr miss-lyckas. 	 da, vara lydig]. Släik ban, sum int föräldrar 

lycklig a. lyckli OL, n. -t, pl. -iä, superl. best. 
-istä. 1) [om person]. Blaist däu lyckli nå? 
OL [Läsarna] beröimar si, att i jär så glad u 
lyckliä framför de di var föräut, förrn di blai 
föid pa nöit JK. U ja tyckar sum täidäst: tänk 	Bobar han vidd alls int sätt där .., män Nä- 
va di jär lyckliä, sum jär dödä JK. 2) [om 	strum u ja, vörr viddä, män va lains de var, så 
händelse, omständighet el. dyl.]. Raisu gick 	löidäd vörr Bobar läikväl u rod längar äut JK. 
lycklit u bra haim för mi JK. Ja gav mi av u 	Män Kungäns böindagsplakatä bläir int löidä 
kåm haim lycklit u väl JK. Um än skudd fång 	[åtlytt] JK. 2) [med saksubj.: påverkas av]. 
dum [fiskarna], så skudd n atminstn vad i 	Sigdn jär så hardar, att n int löidar bröinä 
vattnä u stick upp dum.. män i lycklistä fall 	MK. Där flest skudd sigdn var så lagum har- 
pa själv landä JK. Jfr o-lycklig. -tivis adv. 	dar, att n löidäd bröinä OL. 
lycklitväis 	.L. Ja fick lycklitväis min täi lyda v.2 pr. löidar, ipf. löidäd JK(U). 1) [låta; 
[tia] igän [tillbaka] JK. 	 ha en viss formulering]. De jär a gammält 

lyd s. löid, löidar (ä.) m. (koll.) o. n.?, bf. 	ård, sum löidar så jär: 	JK. Ungmans- 
löidn, 'alla ungdomar, som äro konfirmerade, 	drängän haldäd tal .. u de löidäd ungefårliän 

bladen] jär så äutvaksn, att n årdäntlit lyc- 
kar jårdi 	OL. Falu [täckbrädet] 	lyckar 
all hak, sum balkar sitar äi [på led-stolpe] 
JK(U). Hankläfingri u hanklätummän lyc-
kar int fingarändar [på en sorts vantar] JK. 
Betfråi .. de bihövar int djauparä, än att jårdi 
lyckar de JK. Smaitn lyckar hail pannkaks-
buttnän JK(U). Hagäl bär [bara] sum lyckäd 
jårdi MK. De lyckar intä (= täckar int yvar) 
MK. Lukä [locket] lyckar int yvar, de jär fö 
läitä MK. Bårdokän lyckar int yvar borä MK. 
De sum di da vävar, de söins uppränningi 
iginum för mikä, ällar så att äisleti int hailt u 
hald' lyckar yvar uppränningi OL. — P. pf. 
(f. o. n.) lyckt. 1) [övertäckt]. Nå ha vör hatt 
vintar någlä dagar, u jårdi ha ligg lyckt me 
snåi JK. Så kårdäs de däit mair fag u braul 
[ris], sått ä lag lyckt yvar hail jårdi JK(U). 
Sjoän gick lyckt yvar bakstammän [slog helt 
över ..] JK. De had vart faslit ti set, va de 
had laup till där, sum fartöigä lag, sått sjoän 
had gat lyckt yvar de JK. Lyckt njaurar säs, 
nä talgän har vaks ikring, så att njaurar knaft 
söins, när kräki jär faitä MK. Jär sväini el. u 
russi mik faitä, så söins de int någ av njaurar 
för äistar, u da haitar de, att di jär så faitä, att 
di har "lyckt njaurar-  JK(U). 2) 'med locket 

Kokä lyckt MK. När vattnä kokar äi a 
lyckt kär JK(U). Äspäbark .. skall kokäs 
lyckt, till bot hokst me MK(1878). Jfr in-
lyckt. 

lyckas v. lyckäs, pr. lyckäs, ipf. -täs, sup. = 
inf. Lyckäs de da för daim, sum jär äutä ti fa 
bålln ti stännä innför kasn JK. U jä de nå-
gän, sum de lyckäs för, att i (gräisar) livar, 
så jä di så oskaplit döir, sått .. JK. Iblant 
lycktäs de u iblant intä JK. Ja jär mästn yvar-
töigän um de, att de lycktäs för gaitbuckar ti 

kan fa ti löidä JK(U). De var n otäckar sårk, 
sum aldri löidar OL. Vitt du int löid u va(r) 
beskedlir, sårkvalp, så JK. Da var vör så 
gamblä, sa da löidäd vör int far u mor MK. 
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så jär 	JK(U). Vågningsbrevä 	löidad 
ungefärliän 	JK(U). 2) [innebära, betyda]. 
Grannfarn = kinkur, de löidar yvar ätt, de 
[betyder detsamma] MK(1880). 

lydas v. löidäs, pr. löidäs, ipf., sup. o. imper. 
löidäs. 1) [lyssna, lyss]. Di jär så galnä ti sta 
u löidäs; han sto äutför finsträ u skudd löidäs 
män fick int håir någä OL. Ännu än gang 
glaid n ti duri u löidäs JK. När vör sto u löi-
däs någu stund jär pa gardn, så var de a knak 
u brak jär i skogän JK. Han sat pa stäitu u 
löidäs pa sångän JK. När ja glaid ifran böin 
pa tågä, .. så löidäs ja pa träi styckän käl-
lingar JK. Löidäs ättar el. pa  MK. 2) [bildl., 
om vädret, vara stilla]. Va läng de nå så skall 
sta u smaik [smeka] u löidäs. Nårdn kummar 
väl snart me någän brum; de bräukar mästn 
aldri sia fail, när de star så u löidäs så längä 
JK. De har nå stat u löidäs så läng, ti däss de 
blai äur [yrväder] igän JK. — Särsk. förb. 
Löidäs ättar, um n int kan fa håir någän fisk 
sla JK. Jär de n duktur präst sum prekar, da 
jär de änd någä ti löidäs ättar JK. Löidäs nå 
ättar, så skall Är fa håir någ rolit JK. — Han 
talt um så mik skråck fö kvinnfålki, u vör 
sum sårkar var, löidäs pa iblant JK. 

lydig a. löidur, pl. -ud. Dän sårkän har vart så 
löidur u snällar jam till OL. Räis u askå de gir 
Staffän när n har vart ovitur i ställ fö ti var 
löidur MK. Jfr lag- o. o-lydig. 

lydnad s. löidnä m. Ja 'a haldri 'att någän löid-
nä av än (citat), [så sade brudgummens far 
om sonen] MK. 

lye-boe s. pl. löibåuar [iv. i Lye sn]. 
lyfta v. lyftä, lyft', pr. -ar, ipf. lyft', lyftäd, 
pass. lyftäs. 1) 'lyfta, häva'. Ti bjär ihop så 
oskaplit mik grastain [i Digerrör], hälst sån 
stor me, sum nå täidns fålk har årkå ti lyftä, 

um di skall lyftäs me handkraft JK. Lyft 
tyngst sakar 	pa rakar arm, t. ex. ta en 
ann'n i kragän u lyft han ifran jårdi [styrke-
prov] JK(U). Lyft pa stam; häv pa stamn 
[styrkeprov] JK(U). Lyftäd pa myssu [häl-
sade] JK(U). Kund int lyft hud [huvudet] 
fran hugärdä JK. När n lyft [lyfte] n [: vetet] 
ifran jårdi, så blast de sin hals i sundar JK. 
2) [uppbära, utfå (penningar)]. När pän-
ningar skudd lyftäs [på hypotekslånet] JK. 
Någän skudd ha fullmakt ti lyft statsanslagä 
pa Räntaräiä JK. — Särsk. förb. Lyft bårt 
kränku MK. — Ja had ont äi hygrä armän, 
sått ja kund int lyft upp än, sått ja kund fa 
handi ti munn'n JK. Så läggdäs de da halm i 
lådu 	u [så] skjautäd [n] dän fram .. mot 
dän ändn, sum knäivän sat u lyftäd han [: kni-
ven] upp, sått halmän kåm undar knäivän 
JK. Någänting sum lissum lyftar upp dum 

fran dän så ti sägnäs försoffning ällar dosu-
hait, sum OL. Jfr upp-lyfta. — lyft-lek s. pl. 
lyftlaikar. De var mang lyftlaikar, vör had, 
när vör var sårkar MK. -panna s. lyftpannå 
f., pl. -år JK(U), [panna som lyftes av el-
den]. Inmäuri pannå u lyftpannå (pa träifot 
el. me lang bain) MK. 

-Iyftig a. se vid-lyftig. 
lygna v. lyynä, pr. -ar, ipf. -ädä, -äd [bli lugnt, 
om blåst, väder]. Um de lygnar (blåsten) 
MK. När stårmän lägd si, älla när ä lyngnä- 
dä JK. I mårräs a stund .. var de lissum än 
(nårdn) fläntäd äut ällar lyngnäd äut ällar 
lyngnäd av bäi stundväis JK. Nård-nårdaustn 
gynna lyngnä äut läit iblant JK. De lyngnäd 
äut mair u mair, sått ä var mästn lungt, när 
vör kåm äut ör skolu JK. — lygn-väder s. 
lyunvä-dar [lugnt väder]. Lyngnvädar mil-
lum snåiböiar JK. 

lykta s. lyftå f., bf. -u, pl. -år. Vör har am n lyf-
tå, sum jär säkskantu; dann [den andra] lyf-
tu ha jär fäirkantu JK. Vörr nyttäd börr [ba-
ra] am n lyftå, sum vän-  sag varann'n gang bäi 
i stalln u kohäusä JK. Ja.. kled pa mi u sätt 
äld pa lyftu u äut i stalln u gav kräki u ryktäd 
russi JK. Da fick än [drängen] ta lyftu u sätt 
äld pa jausstumpän, sum än hadd däräi u så 
ga äut u gi russi natjetå .. Tal um lyftår, så 
minns ja sum sårk, att i ställ för glasräutår i 
lyftår, så hadd di sånn där äistarhinnår, sum 
di flad av sväinäisträ, ner di hadd slakt sväin 
OL. A. .. kåm ifran stalln me lyftå el. lan-
tärnå (sum fö de mäst sås nå) JK(1925). U da 
(mell. 6-7) gar mor i kohäusä u gir konar, fö 
de mäst bäi jaus u lyftå JK. Hugg vid [ved] .. 
bäi jaus u lyftå JK. Ja ha fat någ gall åljä i lyf-
tu MK. Jfr glas-, hinn-, horn-, strand- o. velo-
ciped-lykta samt gardra, lanterna o. luna. 

lykta v. lyftä, lyft', ipf. -äd, sup. = inf., pass. 
-äs OL, p. pf. f. -i, n. -ä, lyft', pl. -nä [sluta], 
'göra slut på'. Graulli [gråullen] skudd lyftäs 
ti jaul (kardäs u spinnäs) OL. A flaskå dråp-
pår [medicin] de lyftäd ja de MK(1877). Ja 
ska bär [bara] lyft issn, till vör kummar till 
Aitlaim (= göra slut på, dricka ut) MK. Ja har 
ännu dain båist [ena bogen] igän av fläskä; 
skinkår har ja lyftä JK. De var häut de, att arr 
[ni] allt har lyft de, sum vör siktäd i haustäs 
OL. Har fräui nå lyft ganä, sum vör har spin-
nä? MK. Issu jär a vackar bok de, dannu ha 
jär lyfti (utläst) ha MK(1877). Bröiä [brödet] 
jär lyftä; kaku [vetebrödet] jär lyfti MK. Nå 
jär äng' lyftä = sluträfsat MK. Um arbetä me 
slaningi [slåttern] var lyftä el. släut JK(U). 
När päikår da sägd, att drick' var lyftä, da 
hadd a [hon] rop u skräiä MK(1877). Da jär 
de väl snart lyft da? (slut med drickat). När 
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de jär lyft, da jär de laisamt da MK(1878). Nå 
har vör murrättår [morötterna] lyftnä (= de 
ha tagit slut) MK(1877). 

lynne s. lynnä n., bf. =. Han har a sånt gal' 
lynnä JK(ordl.). De var n aigän bistämdar 
kal, jamnar till lynnä OL. Gaitnar u baggar 
[gumsarna] di har int sam lynnä MK. [Mind-
re vanligt ord.] Jfr humör o. sinne samt miss-
lynt. 

lyra s.1 f. bf. löiru [i uttr.] pa löiru [i sinnet]. 
De sum nå liggar mi mäst pa löiru ällar sum 
ja nå skall ihop me fyst, de jär broä [grusa vä-
gen], sum ja skall gynn me i mårgå JK. Nå 
har ja änd int mair n täu årkår, sum liggar mi 
mäst pa löiru, u de jär tråsk u plögä JK. Bryl-
laupä [: beskrivningen av bröllopet] liggar 
mi pa löiru, sått ja har ärnä släut me iss säidu 
u så gynn pa bryllaupä sinä JK. Män så var 
de ännu någ bitar i täidningar för viku, sum 
ännu lag mi pa löiru, sum ja int had läst JK. 
Skrivningi lag mi läikväl så mik pa löiru, sått 
så tråttar ja var, så tyckt ja de kund var rolit 
ti skriv läit ti L. JK. De var nuck allt läit 
krånglut iblant, ner di skudd bid säin slet-
kalar . sumbli hadd strandi ällar sättningi pa 
löiru OL. Kansk de da jär någ ann, sum 
Lekton har pa löiru JK. Biskrivningi pa flåig-
nätä . De ha ligg mi pa löiru hail täidn JK. 
Jfr GOB lyr s. 

lyra s.2 löirå [i bollspel]. Söik kast bålln upp i 
vädrä, säi um du kanst ta än i löirå OL. 
[Snarast respr.-lån.] 

lysa v. /öisä, /öis', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, löist', 
sup. löist, pass. 	ipf. -täs, sup. -äs, p. pf. 
n. (pa)löist, löist si, pl. löist'. 1) intr. [avgiva, 
utstråla ljus]. Kansk vörr far säi mån'n löis i 
kväld JK. Lampu gynnar löis matt JK. Fait-
vidsbrasn . . sum bad värmar u löisar JK. Nå 
bihövar ingän bjär jaus mässi [i kyrkan], för 
nå tas de av körkkassn ti jaus u de jausi di 
löisar likt si för allä OL. De löisädä, u de jau-
nädä [blixtrade] MK. De löist sum palt äi a 
hånnlyftå [talesätt] MK. När ja gick däit till 
ä, så var ä bär [bara] såsum någ råik .., män 
när ja kåm ifran ä n bit, da löist ä sum klarar 
äld JK. Äldsnaikstar [gnistorna] löisäd kring 
jauli JK(U). Ja sag pa än, att n var argar, för 
augu di löist äi än sum äld OL. Han . . sag 
muln u argar äut, sått augu löisäd äi än JK 
(U). De var någ vitt, sum lag mitt i vägän u 
löisäd lissum i mörkrä JK(U). Da drog än 
hänn' a par snöitingar [örfilar], sått äldn löist 
um augu för tia JK. När n fick säi dän sigdn 
[lien], så löisäd han i augu för n JK. T:s flai- 
ni [flinten] ha löisäd där i solskäinä JK. 
Skäur [skura] silbislagi . . för de att de skudd 
bläi riktut blankt u skudd väl äntliän löis, ner 

n kåm i gard OL. 2) tr. [hålla belysningsred-
skap, så att dess ljus tjänar till belysning]. Di 
tråskäd me val [slaga] u löisäd me hinnlyftå 
MK. Ällar n gar u löisar me n bit faitvid, sum 
jär äld äi, så säir n.. JK. Ti löis me i häusi 
[uthusen] bäi kräki . . nyttäd di jaus u lyftå 
JK. Ti löis me innä had di pärkar [pärtor] u 
talgjaus JK. Ja ripäd äld paa tännstickå u löi-
säd pa klucku, u da var ha hall fåirä JK. Ja 
minnäs int, när de gynnäs löisäs [med fiske-
fyren] MK. 3) [framträda klart, skönjas]. 
Hästn jär så äutsvultn, att n har svältritår, u 
ribbaini löisar MK. 4) [offentligt tillkänna-
giva ngt (från predikstolen)]. a) [uppläsa of-
fentlig kungörelse om ngt]. En av dum blai 
knipen i böin .. män dann'n har ja set i täid-
ningar, di löisäd ättar JK. b) [utlysa möte, 
sammanträde o. d.]. Ja, just int för så mang 
ar sinä var lauboar u närkar löist ti Alskå u 
skudd betal skattn där JK. För dän dail löist n 
sammanträdä u skudd håir dailägrar JK. c) 
[kungöra att ett par ämnar ingå äktenskap]. 
De löisäs för astu. A. u n dräng ifran A. pa 
När JK. När prästn har löist för dum OL. När 
far u mor giftäd si, da skudd di ga i körkå 
säist sundagän, när de löistäs, u håir löis-
ningi JK. Da var de, löist si [lyst] u bjaud ti 
bryllaup JK. Undar täidn när de löistäs, gick 
daim, sum de löistäs förä, int i körkå JK(U). 
En sum de löisäs förä, skall int ga ti strand 
MK. — Särsk. förb. L. ihop [sammanlysa, in-
kalla]. Var u en, sum jä skattskrivän jä i 
pasturatä, har blitt hoplöist i När skolhäus 
JK. — L. pa [offentligt kungöra]. Prästn matt 
löis pa äkstra körkstämmå nå i säptämbar JK. 
Iblant löisar prästn pa nattvardsgang, män 
börr [bara] n fåm, täi styckän 	antäcknar 
si JK. Da löistäs de pa fran prekstoln än åt 
dagar föräut, vickän dag de (läsmöit) skudd 
varä OL. Så löist n pa, att n skudd hald a för-
drag JK. De blai palöist fran prekstoln i sun-
däs OL. — L. äut [offentligt kungöra (tid-
punkt för ngt)]. Di vill hälst ha de pa de.  
dagar, sum di ha löist äut i kungörlsän JK. 
Avsjon de jär de jamt till, så ställar n in ä, u så 
jär de äutlöist igän, att ä skall säläs MK. Di.. 
had löist äut skolläratjänsti u kluckatjänsti 
var fö si JK. Löisä äut [sista ggn?] för daim, 
sum har löisäs för u vait ja MK. Jfr av- o. 
upp-lysa. — lys-ved s. löisvid JK m. [stor fet-
vedsbit, som lägges på elden för att lysa]. 
Så fanns ä faitvid el. löisvid ti lägg pa i 
späisn, sum löisäd äut i stäuu, sått n sag bäi 
de ti arbetä JK. 

lysare s. m. bf. löisan [person som sköter 
fiskefyren]. I sam tagä kåm löisan (en av 
Färdnant Jakupsns sårkar) u sättäd lantärnår 
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upp JK. -bod s. f. bf. löisarbodi [bod där man 
förvarade material för lysarestängerna; där 
fanns spis o. säng för lysaren]. Löisarbodi 
bäi Nabbu, de finns ännu de; ja minnäs int, 
när de gynnäs löisäs MK(1917). -stång s. f. 
bf. löisarästacgi [fiskefyr, bestående av en 
stång med brandjärn, senare lanternor, på]. 
Löisarästangi bäi Nabbu MK(1902). Så hadd 
de nådästä lantärnu pa löis(a)rästangi blas äut 
el. slucknä JK. 

lyse s. löisä, löis' n., bf. =, pl. löisar, bf. löi-
si. 1) [belysningsanordning], 'belysning'. Um 
sundäskväldar gar vör alltut täilit i säng, för 
de jär just ingänting ti äutretä ti sit upp u 
bränn löis (åljå ällar jaus) ättar JK. Allt de 
där arbetä gärdäs för de mästä um kväldar u 
mårgnar bäi jaus ällar löisä JK. Da staig ja 
upp u tändäd eläktriskä löisä JK. Ja jär 
tvungän ti fa upp någ löisä el. någu lantärnå, 
sått di kan säl u kumm i land i mörkrä [vid 
fiskeläget] JK. Da fick ja säi u håir prästn 
kumm me löisä u bjäldrår pa JK. Han kund 
int bigräipä, va de kund var för någän, sum 
gick me löis pa körrgardn nat ättar nat JK(U). 
Yp löisä [öppet, bart ljus] JK(U). 2) [ljus, 
belysning]. Skräu upp lampu, för de jär för 
dålit löisä OL. Dain'n [den ene] fick int sta i 
löisä el. var i löis för dann'n [stå i ljuset av 
spiselelden] JK(U). Så had en av dum set a 
löis me vitt skäin pa Närkhålm JK: Förr um 
kväldn da sag ja a sånt klart löisä; ja visst 
aldri, va de skudd varä OL. Vän säir dairäs 
löisar häit till uss um kväldar [el.-ljuset på 
Ljugarn] JK. Så var ä löisar langsat vägän 

sum fålki had lantärnår mässi JK. Jfr dags-, 
elds-, fetveds-, fönster-, lamp- mån- o. norr-
lyse. 

lysning s. löisniyg f., bf. -i, pl. -ar. 1) [belys-
ning]. Sårkspirantn da, sum svarar för löis-
ningi [i lysarestången] JK. 2) [lysning till 
äktenskap]. När far u mor giftäd si, da skudd 
di ga i körkå säist sundagän, när de löistäs, u 
håir löisningi, u da had di en ummansdräng 
[ungmans-] (dän sum bräudgummän skudd 
ha ti hummansdräng) u am n bräudpäikå (dän 
sum bräudi skudd ha ti bräudpäikå pa säin 
säidå) me si i körkå, u bräudgummän, sum 
skudd bläi, han gick förä u så luckäd bänklu-
ku upp, u så gick ummansdrängän in förä u så 
han ättar, så att di sat i jamt si i bänkän; u sam 
så gärd bräudi me, sum skudd bläi. De jär av-
lägt nå de me, så att nå gar di int i körkå nå-
gän sundag u håirar löisningi JK. R. skudd 
upp ti prästn i kvälls u så ta löisning JK. När 
fästfålki skudd ga ti prästn u ta äut löisning 
JK(U). Jfr halv- o. upp-lysning. 

lyst s. m. bf. lystn [lust, begär; i uttr.] släck  

lystn [tillfredsställa begäret]. Di sum had lust 
me dansn, di kund fa släck lystn därpa OL. Di 
drack si int mair fullä da än nå, u de birod 
mang gangar därpa, att di fick släck lystn pa 
de [: brännvinet] täidarä JK. Had ja int glid 
äut u söikt tåskän, så had ja gat u ank [ångrat] 
sän; män nå så fick ja släck lystn, sum än 
bräukar sägä JK. 

lysta v. pr. lystar, ipf. -äd JK(U), [i opers. 
uttr.] dä lystar mi (o. d.), [jag får lust till 
(att)]. De lystar mi säi, um de int gar ss. ja 
har tänkt (OL)MK. Fa ja int håir någ ifran L., 
så skriva ja läikväl, när de lystar mi JK. De 
lystar mi ännu ti tal um am n historjå JK. U 
drängar jär, di gar ännu mindar [: i kyrkan], 
tänkar ja, äutn när de lystar dum u di vait, att 
fåstmåiu jär i körkå JK. När de lystar uss, så 
raisar vör JK. De lystäd drängar, att di vidd 
ha a fårsksäupå JK(U). 

lystandes p. a. lystnäs [lysten]. Lystnäs ättar 
brännväin (OL)MK. 

lystra v. ipf. lysträd [lyssna, höra upp]. Han 
kalläd: "Gysn, gysn!" Män gräisn lysträd 

intä, ällar bröidäd si int um de, äutn .. ränd 
ifran Ållä JK. 

lyte s. löitä, löit' n., bf. =, pl. -ar [medfött el. 
förvärvat kroppsfel; bestående kroppslig 
skavank]. När Evä gav Adam äpplä .., de 
fassnäd i halsn för n, u fick vör int all kalar 
löit ätta de! [: Adamsäpplet] JK. Han jär 
darrur; de jär löitä [medfött fel] MK(1877). 
När någän har de löitä, att di pissar i säng, 
da skall di ga upp pa körgardn mitt um a nat 
ainsumnä u piss ner i a ypi grav JK. När di 
läggar läikfingar pa. . di nämnar namn pa läi- 
kä u sär: ta däu de löit mäddi i jårdi JK. A. 
blai fort fräisk u rask igän ättar mysslingän u 
söins int av, att a har fat någ löit ätta n JK. De 
bläir så mang löitar för n stor dail av uss, när 
n bläir gammäl JK. -(s)Ifläck s. löitfläck, 
löitsfläck m., pl. -ar, 'födelsemärke'. Va faild 
hänn da? — Ha had n löitfläck pa si, sum 
vaksäd u blai störr u störrä JK. Um någän jär 
sjaukar ällar har löit av vick slag sum hälst, 
såsum ban, sum har någän löitfläck pa si, da 
läggar di läikfingar pa dum JK. 

låda s. lådå f., bf. -u, pl. -ar. Ja skudd späik 
ihop a läiti lådå JK. Han had träfft pa "gait- 
barkträi" u de had han tat varå pa u lägt 
äi a lådå u bad mi, att. . ja. . skudd ta lådu 
mämmi JK. O.J. . . kaupar haim hail lådår av 
lortn (humbugsmedicin) JK. A skåp me 70 
lådår äi JK. Jfr kist-, luft-, mjöl-, natt-, post-, 
sling-, spik-, spräk-, spytt-, trä- o. verkstäds-
låda. 

lådi(g).  s. la•di m., bf. la•diän, la•digän, pl. 
la•digar (o. la•diggar, se låding), 'vår'. I ar 
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bläir de nuck täilit ladi u summar, för starn u 
bläcku jär allt kumnä JK(U). Harar jär allt 
mörk u gra i pälsn, sått vörr far snart bärjård 
u ladi JK(U). Nä vör kummar ör mass, så ha 
vör full ladi JK. Ja, halda de si så. så säir de 
äut, sum um de int just bläir så saint ladi läik-
väl i ar JK. Vör har förhåppning um att ä bläir 
go ladi i ladi .. far kan int minnäs någän sån 
ladi sin 1846 JK(1894). De var n ladi, sum 
vör.. lag ner bäi Nabbu u kastäd anglår 
u de var så obeskrivlit kallt um ladingän JK. 
De blai läit (fisk) um ladigän MK(1886). Bråt-
tum har ja hatt hail ladiän DL. Sum da strand-
bräuk var huvudsakän, så var de mik ti tänk 
pa, ti ladiän kåm DL. När de laid fram mot 
ladiän. . da skudd di ste u spinn ti slingår DL. 
Hälst me än slaningdag; de var sånt, sum di 
tingäd pa straks pa ladiän DL. En gang ner 
vörr kåm där ner u skudd sagä, de var lagli 
[tämligen] äut pa ladiän, da . . OL. Di sätt 
fast [: fiskegarn] um ladigar MK(1886). — 
[Adverbiella uttr.] I ladi [i vår]. I vintar u i 
ladi har de jäs upp sått plantår liggar uppa n 
dail JK. De jär oskaplit, va kyldi haldar bäi i 
ladi DL. I ladis, i våras MK. De var så, att ja 
var pa tågä i ladis, u da kåm ja ti sit u prat me 
n bondä JK. Upp i nest mån någä så kummar 
ja . . till böin me a sväin, makän till de ja had 
i ladis DL. Ja huksar ännu sen i fjord ladis, 
vör var ner bäi Snausrä sag JK. Jfr låding s. 
-slaktig a. la•disaktur [vårlik]. De jär ret la-
disaktur vällaik alltraidå DL. -bruk s. n. bf. 
ladisbräukä [vårbruket]. Sa kånn u havrä u 
rffit [plöja] u sätt pärår, de kalläs för ladis-
bräukä, u de bräuka n skill av me [avsluta], 
mäns kräki jär innä JK. Ännu har int ladis-
bräukä gynt . . för de har vart för kallt MK. 
Um de bläir någlä sån blöi [blida] dagar, da 
bläir vörr snart av me snåidräivår, så att vön 
kan fa kumm ihop me ladisbräukä JK. Ja skall 
lag upp någ bräuksdoningar .. till ladisbräukä 
kummar JK. -dag s. ladisdag m., bf. -än 
[vårdag]. I mårgå ha vör fyst ladisdagän älla 
Petri katted, u da skall ä gynn fle älla tåi kring 
stainar, jär a gammält ård JK. I dag jär de ret 
n ladisdag da; än blöiar [blid] solskäinsdag 
pa vintarn liknäs bäi än ladisdag DL. -digna s. 
la•disdiynå f., bf. -u, 'matthet på våren i sol-
skenet' JK(ordl.); 'sjukdom om våren hos bå-
de folk o. kräk' MK. "Jär ar [ni] dåli?" — 
"Ja matt a fat någ ladisdingnå" MK. De sum 
ja känd i kvälls, var väl bör [bara] känning av 
någ ladisdingnå kanskä JK. Ladisdingnu kåm 
yva mi JK. -drag s. ladisdrag JK(U) n. [binas 
honungssamling under våren]. -fiskeri s. la-
disfiskaräi JK n., bf. -ä. Ladisfiskaräiä de jär 
i början pa april, u så sän laika fiskän; de jär 

när björknar gynna springä MK. I släut av 
mars u i april har ja vart me um u fat mik 
strämming, u de kalldäs för ladisfiskaräi JK. 
-flundra s. f. pl. la•disfiundrår [flundra som 
fångas om våren]. U så finns de n gra sårt um 
ladingar, ladisflundrår JK. -frukt s. pl. ladis-
fruktar [rotfrukter, som sättas el. sås om vå-
ren]. Pärupptagningi ha vör ännu igän u all 
räitning [plöjning], sum vör skall ha ladis-
fruktar äi JK. -fågel s. m. bf. la•disfäugln, pl. 
-fäuglar [vårfågel]. Ännu häitntills (17/3 95) 
har vör vaskän set ällar hårt någ av stam äl-
lar bläcku [vipan], sum bräukar var de fyst 
ladisfåuglar, sum bräukar var söinliä jär äutat 
JK. -gest s. m. bf. la•disgaistn [stark, ihållan-
de torr blåst om våren]. Sen pa ladingän, ner 
ä da bläir mair gutt um tårrvädar, u ladis-
gaistn aggerar DL. -lik a. n. ladislikt [vår-
likt]. Starn singar för uss, u bläcku skräiar jär 
ner pa hagräumi u lairicku singar me för uss 
um dagän, sått ä jär ladislikt pa mang håll JK. 
Läit ladislikt säir ä allt äut bäi uss, fastn de 
liggar stäur snåidräivår bäi täunar JK. De jär 
läit ladislikt i luftn DL. -mör s. m. bf. la dis- 
my 	[kvarvarande fuktighet i jorden under 
våren]. U så skudd a (jårdi) harväs u stuckäs, 
sått int ladismyrn tårkäd ör JK. Undar täidn 
vör sad kånn u havrä, så var de bra myr i jår-
di av ladismyrn JK. Rygän vaksar fodarä u 
bättar bäi ladismyrn än vaitn JK. I fall de 
skall planteräs någ kökssakar [köksväxter], 
så skall jårdi graväs, u de mäns ladismyrn si-
tar äi JK. De skall töinäs mäns ladismyrn 
sitar äi, för bläir de tårrt, da jär de omöiglit ti 
fa staurar ner JK. -orka s. la•disårkå f., pl. 
-år [vårarbete]. Någ ladisårkå ha vör int 
vart ihop me ännu .. de kummar ti dråig fram 
än träi vikår längar för uss me äutårkår älla 
ladisårkår, såsum töining u kånnsaning u an-
nä JK. -sida s. f. bf. ladissäidu JK [vårsi-
dan]. Pa ladissäidu i gynningän pa mass JK. 
-strömming s. la-dissträmmiug [strömming 
fångad på våren]. -sviken a. la•dissvi•kän, f. 
-i, pl. -nä; ladis-sväikän[1, f. -i [vårtrött], 
'om ett magert och utmärglat djur på våren'. 
De koi, har sag ret ladis-sviki äut; däin russi 
di jär int ladis-sviknä, di i [inte] JK(ordl.). 
Dän hästn han jär int ladis-sväikän (gammält) 
el. -svikän, han i; de koi ha jär ladis-sviki JK 
(ordl.). [Formen -sväikän är väl "hyper-gut-
nicism"]. Kräki fick svältä u blai äutsvältnä 
u ladis-sviknä JK(U). -säd s. la•dise•d, -seid 
f., bf. -se•di, 'säd som sås om våren (havre 
korn ärter etc.)'. När n skudd ha ladissed pa 
jårdi (kånn, havrä, ärtar ällar pärår) så plögäd 
n jårdi pa haustn JK. Han har sat n fåm säks 
tunnland me ladis-sed DL. Ladis-sedi kåm 
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upp bra me ladismyrn u sag bra äut JK. -säde 
s. la•dise•dä, -sed' n., bf. = [vårsäd]. De 
gamblä akajårdi plögdäs alltut me spitsplog 
.. bad till ladissedä u haustsedä JK. Fyst arä 
haustsedä andrä arä ladissedä (känn, hav-
rä, ärtar u pärår) JK. Bondn gynnar ga u har-
vä u plögä u sa ladisedä JK. Vör har nå när pa 
fat ladised i jårdi JK. Ladisedä ällar kånnä u 
havan har kumm upp u säir gröint äut JK. 
Ladisedä kummar ti ta skadä av tårkän JK. 
-sädeslhalm s. ladissedäshalm el. vårsedäs-
halm = kånnhalm u havrähalm JK. -tid s. la-
distäid m., bf. -n, 'vårtid'. Ladistäidn da jär 
ä alltut sånnar kaldar stårm u gaist, så de jär 
int ti ga letkledar för täilit JK. När hans mor 
var päikå, så gick ha ner i n hag me konar um 
ladistäidn JK. När de slaggar, såsum rängn u 
snåi ihop .. um ladistäidn, så sär fålki, att 
kyldi skall ner, u de modar blöit [bådar blid-
väder] JK. Sätt i väiki [med fiskegarn] .. de 
var jå mäst vanlit pa ladistäidn OL. Till u me 
far n mik tåsk inn i väiki pa ladistäid JK. De 
star blankt uppa jårdi all stans, u de jä såsum 
säi i äutlåisningi pa ladistäid JK. -torsk s. 
la•diståsk m., pl. -ar [torsk som fångas om 
våren]. De dåliä skarp ladiståskar JK. -vatten 
s. n. bf. ladisvattnä [vårflödet] JK(U). 
-vräng s. f. bf. la. disräygi, 'avlägsnaste vrån 
på ett höloft, där höet får ligga till våren'. 
-väder s. la-clisvii•dar n., bf. -vä•drä [vårvä-
der]. De jär äutmärkt gutt ladisvädar, hälst 
när ä int frausar um netnar JK. Vackat vädar 
har vörr nå um dagän, me solskäin u tåivädar. 
Män kallt um netnar, u jårdi hail väit um 
mårgnar av räimfrust. Ja de jär allt de vanliä 
ladisvädrä, sum bräukar kunn sta så dag ättar 
dag i flair vikår pa ladingar JK. -väderlek s. 
la•disvällaik [vårväder]. De jär n äutmärktar 
blöiar u go ladisvällaik, aindäst att de jä tjåc-
kå u ohälssamt JK. 

lådika s. se lårska o. jfr kist-lådika. 
låding s. la•diyg m., bf. la•diyän, pl. -ygar 
[vår]. De arä var de n langar lading; la-
dingän jär värst ti sträv yvar JK. Ja de jär n 
haplir [förskräcklig] lading JK. De kummar 
mäst an pa, lains [hur] ladingän u summan 
bläir JK. Han har vart sjaukli hail ladingän u 
summan nå föräut JK. Åttar rotfruktar sar n 
kånn el. havrä dann ladingän [andra våren] 
JK. Alltut jä de ont um pänningar, hälst pa iss 
täidn, sum än just int ha så mik ti sälä u sum 
än kallar för skarp ladingän JK. Vör har nå 
kumm i mass månä u har nå skarp ladingän 
för uss, u de säir mörkt äut ti ga iginum JK. 
Skarp' ladingän = Mars månad MK. Måli jär 
mangä, u ladingar jär langä MK. De ha ja 
aldri hårt älla set, att någän ha hatt någ kräk 

i ängsmarki um ladingän JK. Så läng de int 
bläir någ rängn um ladingar 	tular de mik 
längar förrn jårdar bläir tjänliä JK. Di rustar 
u läggar räusår um ladingar läikväl JK. Vör 
har allt kumm så langt fram pa ladingän, sått 
dagän gar int undar [: dagsljuset försvinner 
ej helt] JK(U). De jä väl bråttum nå fö L:s 
räkning nå pa ladingän, kan ja tänkä JK. Han 
bräukt ga u vad langsat strandi u söik ättar ål 
så täilit pa ladingän, sått äisn ännu lag langsat 
strandi JK. Akafodar .. nätt u jämt så mikä, 
sått n int blai håilausar för langar täid pa la-
dingar JK. Batar bräukar byggäs pa ladingar i 
april u maj JK. Sin [sedan] fick jårdi ligg yp-
näfuri ällar oharvi ti ladingän JK. De gynnar 
lack mair u mair at ladingän igän JK. 

låg a. lagar, f. lag, n. kr gt, -kt , p1. !agä, la. g' , 
komp. legar, superl. legst, best. m. (dan) 
le•gstä, f. (de) le -  gstå, n. (de) le. gstä, pl. (de) 
legst'. 1) [som har ringa utsträckning uppåt; 
lågväxt]. En lagar stol JK. Dails kund n int 
fa plöig så djaupt sum än skuddä för n [: plo-
gen] var för lagar pa drekt [drätt] JK. 
Täun'n har sink [sjunkit] ihop u jär för lagar 
JK. De duri [dörren] ha jär för lag; de kan 
ingän kumm iginum äutn sla skalin äi OL. De 
var så lagt vattn, sått släku lag mästn tårr JK. 
I n dail brunnar star vattnä lagt JK. De gar an 
ti sa nå för de mästä, där de int jär för lagt u 
säurt ällar vattndränkt JK. Pa lag [låga] säid 
jårdar JK. Sko [skor] me lag el. kärt skaft 
JK(U). Legar [lägre] mark JK(U). Di skudd 
sänk vägän ällar gär n legar pa a halv än [aln] 
JK. Dain [den ena] aksli jär legar n dannu 
MK. De tycktäs nuck, att di kund ha hatt dän 
sagbackän legar OL. Män så far n läss [las-
sa] av igän, u da sinkar [sjunker] de u bläir 
legar u legar, ti däss n star där me tomå JK. 
Asar [åsarna] liggar fastspäiknä pa legar 
styttår [i garngården] MK. Undrar, vaim 
sum jär legst av uss bäggi täu ja, kårtäst OL. 
2) [belägen el. försiggående långt nere el. nä-
ra jordytan]. Soli skäinar i austar, fastn lagt 
JK. När soli kummar legar [lägre] JK(U). 
Taggatu [i ladugården] .. ha liggar än träi 
fäir tum legar än tildar [tiljorna] i basi JK. 
Ja .. drog en kådd bårt undar hud [huvudet] 
för n, sått hud kåm ti ligg läit legar JK. Dän 
bandn [hanken], sum sitar legst nerä, haitar 
nedästbandn JK. 3) [i fråga om placering, 
långt nere, mindre förnäm]. Så kummar di 
mik riktut in, män da har mästn all fålk kumm 
till borä, u så star ä da int till till fa dum däit di 
skall, så far di da sit för lagt, u de jär int um-
tyckt OL. Dän am n kan fa sit läit höigar ällar 
legar än va n skuddä OL. Arbetskalar u in-
höisäs fick sit legst föstas JK(U). Legst ner 
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pa langbori haitar "snål ändn", u där bräu-
kar ungdomar sitä JK(U). 4) [i fr. om röst, 
svag, föga hörbar]. Han har riktut bra sätt ti 
prekä, aindäst att n har lagt mål ti prek me jär 
i Lau körkå, sått ä var frågän um ti håir va n 
sär ner' i körku JK. Han.. talar så där lagt, 
att mästn ingän kan håir de OL. 5) [i fr. om 
rang, värdighet, ålder, anseende]. Min tank 
um de, ja skrivar, jär mik lagar JK. Vör säir 
bär [bara] i täidningar, lains allt spitakäl kan 
hittäs pa av såväl haug sum lagä OL. Di sum 
da var ban, har nå vaks upp i höigar ällar 
legar åldar OL. Ja tyckar, att um .. fröknar, 
höigar ällar legar 	skaffåd si a let räivå 
[räfsa] u glaid äut pa landä u jälpäd fålki 

OL. Sin [sedan] gick de höigst bräudpäiku 
ste u näigäd si för bräudi u de legstå (pa 

bräudgummäns säidå) ha näigäd si mot brutt-
övarsku JK. All skolår ifran de höigst till de 
legstä JK. De legst' fålkklassar JK. De sma i 
legst avdailningar [i skolan], di löidäd mi änd 
någä JK. 6) [om antal, summa, pris: liten, 
ringa]. Lagar dagspänning JK. De jä(r) för 
läit älla lakt präis pa russkytä JK. De jär gutt 
um gräisar nå u lagt präis pa dum JK. Da 
jär änd' arbetslauni mik lakt upptagi JK. 
Kräkpräisar var tr lagä JK. -drättad a. la•g-
dre•ktar, -dre•kt(ä), pl. lagdregtä OL [om 
plog, vars drätt har för svag krök]. Tvärt i 
mot haugdrekt så haitar ä lagdrekt; än plog 
sum jär lagdrektar jär int bra ti plög me, hälst 
um ä jär tårvu jård, för da fyllar di si, u så rän-
nar bär [bara] plogän uppa• u gär ingän nyt-
tä OL. Spiss- älla vändplogän jär för lagdrek-
tar; han fylla si unda drekti JK. Int var ä pa 
mang ställar, sum di hadd någ plogar, sum 
gick bra ti plög me häldar, äutn de var mäst 
a de lagdregtä OL. -kullad a. lagkullar [om 
hatt: som har låg kulle]. En lagkullar svartar 
silkäshatt älla silkäskustain (stårm) JK. -mält 
a. la -gme•ltar [som talar lågt, har svag röst]. 
Han blai sämmar i målä; va ret lagmeltar 
MK. -mälthet s. lagmälthait JK [om präst o. 
predikan]. -skuren a. pl. lagskurnä [ur-
ringad]. Bräudklänningän var lagskurn 
framm u bak, sått di var naknä en bit ner pa 
kruppän JK(U). -vatten s. la-gvattn n. [lågt 
vattenstånd i sjön]. De jär ätt betöidlit lag-
vattn nå, så att de kanhänd, att de jär go 
straum JK. -vristen a. la•gristn, pl. -nä [som 
har låga vrister]. Skoar jär lagristnä MK. 

låga s.1 se låge. 
låga s.2 lagå f., pl. lagår, 'kullfallet gammalt 
träd i skogen'. Lagår de jär kullfallnä träi, 
sum har fat ligg i skogän u tårkäs u ruttnä, 
ja sumt så läng u så mik, att bär [bara] 

känn'n [kärnan] jär igän OL. A styck skog, 
sum de liggar hailt fullt a lagår JK. 

låge s. lugä, lug' m., bf. -än [elds-, ljuslåga]. 
Da var de såsum a jaus, sum sto äut pa grind-
stuckän u brannt jausar mattar lugä JK. De 
kund ha blitt gal av, för de var allt ti brinn lu-
gä, tillbud till bläi äld laus OL. Päust pa glöid-
nar, så kummar de ti brinn lugä JK(U). De jär 
för läit lug pa lampu OL. De had tat äld i takä 

var i jaus lug alltihop JK. När vörr haldäd 
middag, da lägd vän pa så mik grainar u vid, 
så att lugän sto mästn läikså haugt sum tall-
tuppar JK. Kvinnfålki di ska säi lugän [i spi-
seln], u spjäld slas aldri MK. Han hadd set 
faigjaus .. män kårt förrn de hadd slucknä. 
hadd lugän blitt blå JK. Jfr elds- o. ljus-låge. 
— låg-eld s. lugäld m. [eld som brinner med 
låga]. De brinnar lugäld JK(U). De fick int 
brinn lugäld äutn börr [bara] glöidä Ättar 
handi sum äldn haldäd pa ti braut iginum 
sagdusn [sågspånen] me lugäld, så dämtäs 
de me sagdus [i såidä, tjärdal] JK(U). -kaka 
s. lu•ka•kå, lugkakå f., 'tunn brödkaka, som 
gräddas, medan ugnen brinner el. veden brin-
ner i ugnen'; skållkakå ällar lugkakå mäns ha 
jär varm me smör pa, de smakar bra; "bak a 
lugkakå" är det vanliga, som säges nu JK 
(ordl.). De jär mang sum rullar äut a bit daig, 
mäns di star u bakar bröi upp, de rulläs da så 
tunnt, så de jär väl n tridndails tum tjåckt, så 
ställäs de in i ungnän, så glohaitar han da jär, 

bakäs lagum så de int bläir bränt, de haitar 
lugkakå OL. Undar täidn sum brödaigän el. 
limpdaigän baktäs upp .. så gnälld vörr pa 
mor.  .. att vörr vidd ha lugkakå JK(U). 

lån s. Ian, lå•n, gen. lans, bf. lå•nä, pl. M•ii, 
bf. -i. 1) [lån av ej specificerat innehåll]. Dän 
fjärd dagän [efter bröllopet] .. da skall allt 
lan el. all sakar, sum jär lantä, gis igän JK(U). 
Ja var ste [borta] me a läit lan, sum har vart 
så längä OL. Däu fart ha så mik tack för lan 
OL. Bräudslöiå u pärläband bisto fö de mäst 
bruttövarsku, till lans JK(U). 2) [större pen-
ninglån]. Ja, att ä skudd tas lån, var prästn 
u ja u någlä styckän me um JK. 5 000 kr pa 
täi ar sum skudd tas pa lån ällar sum skudd 
lanäs pa tal ar JK. De låni sum ja har jär [här] 
i sparbankar, kan ja fa betal trässår [räntor] 
när sum hälst JK. 3) ["gudslån", det minsta, 
smula]. I dag ha ja mästn aldri fat äutret a lån 
ällar a lånå äutn bär [bara] ha fat gat pa snåi-
kastning JK. Jfr hypoteks- o. stats-lån. 

låna s. !ernå f., 'liten bit'; [smula, det minsta]. 
Ha skärd såsum a läil tunn fiagå el. a läiti fla-
gå el. lånå MK. Däugar int arbetä ällar gär a 
gussns grand ällar lånå JK. I dag har ja mästn 
aldri fat äutret a lån ällar a lånå JK. 
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låna v. la•nä, lan', pr. -ar, ipf. lantä, la•ne , 
la•näd, sup. la•nt, pass. lanäs JK, ipf. -täs, 
p. pf. (äut)lantar, pl. lantä JK(U). 1) [erhål- 
la till låns]. Ja, de var jäklän! da skall n 
[man] pa lanbänkän, u lan' de jär lanä! JK. 
Da kård vör i gard bäi Bjärgäs u skudd lan 
vangn JK. Hadd di [arbetskarlarna] nå 
(t. ex.) pa vintarn frågt dum um ti fa lan kräk 
[dragare] ti kåir ste ättar a lass vid .. OL. Så 
har int var u en så mik kär u glas, sum bihövs 
[till begravningen], de far n da lan bi kaup-
männar OL. Ja skudd lan haim a par böikar 
JK. Lanä pa (belåna) MK. — Lan äld: 1) [göra 
ett hastigt besök]. Han var börr [bara] inn 
um duri u tant äld JK(U). 2) [lek; alla utom 
en sitter på stolar, denne går med en käpp o. 
frågan] "Kan ja fa lan äld?" — "Ga till min 
grannä" el. "pir i hyrn" [peta i askan]; [un-
der tiden byta alla plats o. "lånaren" skall då 
försöka få en stol] JK(U). — Väisår [visor] 
lanar a [hon] u kaupar, bön [bara] a kan fa 
tak äi någä JK. Fastn ja ännu int har någ täid-
ningar självar äutn tartar JK. Dän sum int har, 
så lanar n JK. Ja tant 150 kr i bankän JK. 
Vör lantä halm i prästgardn MK(1877). Um di 
had fat de pänningar, sum di lanäd ändä! 
MK(1877). De andrä kåm till K. me u tant 
si där n litar brännväin JK. Böiknar sum ja 
ha tant u ha [hon] ha läst iginum nå JK. Ja 

frågd ättar någ stainburar, sum di had tant 
av mi u int kumm igän me JK. Så läng di int 
har fat tant pänningar pa jårdi .. da had jårdi 
sitt värdä JK. U alltut så fanns de int tillräck-
lut pa ställä [av porslin o. d.], äutn de skudd 
ste u lanäs i grannlagä, sum alls int var naikt 
ti fa lanä JK(U). Janharväl .. de lantäs av 
daim sum haddä JK. Dän fjärd dagän .. da 
skall .. all sakar, sum jär lantä, gis igän JK 
(U). 2) "[lämna till låns]. [Blott i särsk. förb.] 
Ja vill int gänn lan bårt plogän MK. Ja har 
läst dairäs historjå [: romarnas] .. Män till 
all jäkälskap så har ja tant bårt na JK. Dails 
var de int så mang, sum hadd pänningar ti lan 
äut dän täidn JK. Var de någän, sum blai 
narrn, så var de alltut dän sum had tant äut 
OL. G. var da storbondä u va räikar u had väl 
[mycket] pänningar äutlantä JK. — låne-
bänk s. m. bf. la-nbäukän. Pa lanbänkän 
[tvungen att låna pengar]. Ti lan pänningar 
de jär n faslit räddar förä, fast n matt pa lan-
bänkän, sum än bräukar säg, iblant läikväl 
JK. 

lång a. lagar, -a, f. layg, n. lagt, lagt, best. 
(dän) lang', (de) layg', pl. laygä, 
komp. läygar, -a, superl. lägst, best. (dän) 
lägst', f. (de) läugstå, n. (de) läustä, (de) 
längst' JK. 1) [i fråga om utsträckning i rum- 

met: som har stor utsträckning på längden]. 
Summahavan [sommarhavren] jär sälln så 
langar, att n däugar gäräs skupar [kärvar] av 
JK. Ha gärd si än langa käpp JK. Drivvalar 
[drev-val] bräidäs ihop av langar halm JK. 
När n .. har a stäur lang läiå [lie] pa, så 
skräua n ner örvkrokar 	uppäst örvändn 
bläir da längar, föstas JK. Spiklaktar jär 
klain, lang räckår, för de mäst av gränä JK. 
Min far bant int slingår [nät] längar än 20 
famnar, män när .. vör kåm fl sättä u gläid pa 
rak, så bantäs slingår minst trätti famnar 
langä JK. Karmän ska va läit längar än käl-
kän, för ner n nå läggar a sitbredä pa, da 
skall n var så langar, att n int far för kårt 
spark OL. Stäutkättingän knäppäs längar äl-
tar kårtarä JK. Än far gynn me kårt fur [få-
ror] u längar u längar ättar handi .. till däss 
att n far lik si langt at säidår [vid plöjning] 
JK. Da tar n upp de längst fyst u de kårtästä 
sinä [om lin] JK. a) [högrest]. Langar u grå-
var (kal) MK. Däu jäst så falskar, sum du 
jäst langar JK(U). b) [om kroppsdel; även 

Da blai ja såsum läit langar i söini. Di 
(kvinnfålki) napläd upp papperä, u ner di 
fick säi, va de var, så blai di mästn läik så 
lang i söini OL. Augu jär langä [när man är 
sömnig] MK. c) [om avstånd, väglängd; 
även 	Vör kåm ti tänk pa, att vör had 
langar väg haim JK. Längst' vägän de bräu-
kar var ti kumm pa gatå MK. Di skudd u.  tänk 
pa, att di had langt ti kåirä JK. Sletkalbränn-
väinä .. de fick än mang gangar gär lang får-
dar ättar OL. Ga me lang stig [långa steg] 
JK(U). De jär så langt sum fran Kvinnmässå 
(en ängsbit) till Kauprä i Lau MK. (Bildt.) 
3 000 kronår, de förslar int langt till iss rippa-
sjon'n JK. d) [i uttr.] pa langt (när). Sån där 
tokuä fålk, di bläir int bårtglåimd pa langt så 
fort sum andrä vanli mänskår JK. Drängar 
har int någ ivar u lust ti bräuk strandi häldar, 
nai int pa langt mot förr JK. De blasar lagli 
väl i nårdn i dag u.  , män ändå int så mik sum 
i går läikväl pa langt JK. Vör ha int pa langt 
fat fö mik rängn ännu JK. Sum L. vait, så gar 
de int ihop för mi i ar pa langt JK. Ja, mäurar 
har vör fat upp u takä pa, män de jär int pa 
langt när fårdut ännu JK. 2) [om förflyttning: 
som sträcker sig över ett stort avstånd]. Så 
gynt di räk [räfsa] in ifran braidä 	fyst 
smallt u sen braidarä u braidarä, längar äut di 
räkäd, ti di kåm langt nuck OL. Män längar 
u längar vör kåm at ändn, mair strämming 
blai de pa dum [garnen] JK. Ja har btåttum 
i dag, för ja skall längar ste [bort] u främ 
fiair ärndar JK. De var a jal [oväsen], så de 
håirdäs langt kring OL. — [Bildt.] Nå pa iss 
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täidn har de hinn så langt, att de just int ansäis 
för någå skam ti jet russkyt JK. Bön [bara] n 
kund hinn så langt, att n kund fa alltihop un-
dar tak JK. Män a stor skam.. att svänskar 
ännu int har kumm så langt, att di.. har gärt 
sån bra vändplogar sum amerikanar JK. 3) 
[i fråga om befintlighet på stort avstånd från 
ngt]. När ä bläir .., de skall ja bestämm läng-
ar fram i brevä JK. U jär n da langt ste [bor-
ta] flåg, älla langt fran haimä, så bläir de pik 
mörkt. . förr n kummar halm JK. Vör rod' 
längar u längar äut JK. Vör had bad stumblar 
u vid i skogän bad jär halm i Storhagar u läng-
ar ste JK. Daim [: de gårdar], sum liggar 
längst ste i kåirlagä, har de bäst JK. Staurpari 
(pa räcktäunar) jär så langt ifran si när pa, 
sum trolår jär langä JK. Än stor dail had ängi 
så langt ifran si [: ifrån gården], att di int 
kund kumm halm u fa middag OL. Avsäidu 
[avigsidan] jär dän, sum jär längst ifran rau-
känn'n [rödkärnan] OL. Hansa had gat um 
Klinthamn [båten] u var längar innä JK. 
Längst ner at häusi har vör matt kårt bårt 
fiair otli lass sump JK. All ungdomar [satt] 
längst ti bakas [i kyrkan] JK. Di bor längst 
upp pa Låisthaidi JK. 4) [i fråga om yttrande 
el. framställning]. Historju blai så gräulit 
lang JK. Antliän blai de släut pa iss lang ra-
väinu OL. L. tyckar, att de var ätt langt brev, 
sum än fick säist, män nå jär de visst ännu 
längar JK. Nå far ja släut iss lang brevä för 
iss gangän igän JK. 5) [i fråga om utsträck-
ning i tiden]. a) [om tid: som varar länge, an-
senlig]. Täi ar va n langar täid JK. Än langar 
täid av nå, ällar yvar åt dagar, så ha de int 
vart någ frustnetar JK. Ja, de jär int lang 
kväldar nå, sått de jär just int sån lang stun-
dar JK. Bandfast täunar sum än har beräk-
ning pa, att di skall sta än längar täid (en 15--
20 ar) .. JK. b) [om handling el. tillstånd: 
långvarig]. Glädn blai int langar för uss JK. 
c) [ss. adv. o. n. i subst. anv.]. Di .. halt u 
bäi me de i de längstä OL. Havan [havren] 
fraus mästn aldri av . . u strävar pa de längst 
pa sand u myldjård me JK. Jaulångrar .. di 
hårdäs langt älla läng förrn di kåm fram JK. 
De gar langt um ällar jär langt imillum ja gyn-
nar u släutar pa var sändning JK. De kummar 
an pa, va langt de kummar ti dråig äut pa 
täidn JK. Han vidd int kaup någän (gräis) 
ännu, äutn sin [sedan] längar fram pa vintan 
JK. Han skudd snart läit längar fram i böin 
[skulle till stan längre fram] JK. [De har] int 
. . vart tråkut pa någu säidå, annas had vörr 
vart skild at langt förr OL. Di (jårdar) skudd 
ha vart plögnä langt föräut OL. I soknar 
längar nådar [non] äi JK. Så säupäd di 

u speld kårt till langt pa nat OL. De yvriä 
[bröllopsgästerna] bräukar hald pa ti langt pa 
nat JK(U). De var en gang u int just så fö-
skräcklit langt tibakas, så va de någlä styckän 
kalar, sum sat u speld kårt JK. Så langt till-
bakas, sum di kan minnäs OL. Nå i sainarä 
ån har ä blitt avlägt, män längar tibakas n 
fämtn tjugå år, så rustäd di så OL. Så hållt di 
bäi me ti ro' si till langt ättar vanli afttäid OL. 
Langt äut pa summan JK. 6) [ss. adv., ifråga 
om grad av styrka, omfång etc.]. Gubbän 
jär raskar fastn langt yvar åtti ar gammäl JK. 
De bläir väl int langt ifran pik mörkt i körku i 
dag, förrn prästn far skill av JK. Dän stöist 
sårtn [av grågås] jär int langt ifran läik så 
stäur sum tamgäss JK. Ja skall skaff ä dura- 
bält 	ällar int langt ifran läik så gutt sum 
spilda nöit (fiskdon) JK. Jfr arms-, av-, släp-
o. ut-lång. -ansiktad a. langansiktar 
laygansiktä, -ansikt', pl. langansikt(ä) OL 
[som har långt ansikte]. Han säir så lang-
ansiktar äut MK. De matt int ha vart någät 
mänskä, sum har vart langansiktä [om en 
dödskalle] JK. De var a faslit langansikt 
mänskä el. mänskå. Ha jär langansikt, de 
päiku. De kvinnfålk ha var bra langansikt ha, 
ällar dän kaln han var så langansiktar, ällar de 
fålki [människorna] di jär så langansikt, de 
jär så i fålkslagä de OL. -arsad a. langa(r)-
sar, 'lång i ändan'. -band s. langband n., 
'bjälke över långväggen (på uthus?), varpå 
"spärrar" stå'. -benad a. langbainar, f. 
-bain', pl. -bain' [långbent]. Dän kaln han jär 
så langbainar, så där skall int läit till ti a par 
byxår ti släikä. De kvinnfålk, ha var duktut 
langbain, så.. OL. Daim sum har sån lang-
bain russ, di kan gänn kåir fort di, för daim 
frästar ä int så mik . . såsum de kårtbaintä 
OL. -bent a. laygbaintar, f. -baint, pl. -ä JK, 
(om en spindel); [som har långa ben]. Ha jär 
så langbaint, att . . OL. -bod s. laygbåud n. 
Ränn langbod [bollek, då man har en "bod" 
(ett "bo") i var ända av lekplatsen; bodkarlen 
i det "ute"-varande partiet kastar bollen till 
"inne"-partiet, vars bodkarl skall slå ut bol-
len; under tiden springer inne-partiet över 
till andra boet, varvid ute-partiet skall söka 
kasta bollen på någon av det andra partiet; 
om någon träffas innan han hinner i mål, får 
inne-partiet vara "ute] JK(U). -bord s. 
laygbåur n., bf. -ä, pl.=, bf. -i. De stöist 
räumä upp pa • haitar stäuu .. Män de var 
mik änkält möblerä me a fallbord . . u a par 
langbord, sum alltut lag el. sto pa kant mot a 
vägg u så n fair sjauän [sjualn] bredar . . ti 
lägg pa stolar .. u ti sit pa bäi langbori JK. 
"Ta häit buckar ti langborä u buckar till bre- 
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di, sum än har ti sit pa bffl langbori!" JK. De 
var alltut träi langbor innä . . U så pa lang-
borä bäi kalar sto a stäur hail fläskskinkå 
mitt för kluckan u han hadd sin plass bäi 
uppäst ändn bäi langborä JK. Täu styckän 
full brännväinsflaskår me glas bffl pa vart bor, 
bad pa främst borä u langbori JK. -byxa s. f. 
pl. laugbyksår. Int hadd di . . någ langbyksår 
(ret i gamblä täidn) äutn börr kårtbyksår JK. 
-bågig a. laugbwgur [som har lång, svag 
krökning]. Langbugur balkä el. väg e. d. 
MK. -bänk s. laugbäuk m., så kalläs de borä 
ällar bänkän bäi a klingsag, sum stuckar hg-
gar pa, ner n sagar dum (såsum läit nöiarä 
ård) OL. -dans s. m. bf. laugdansn. Ja har 
hårt taläs um langdansn bäi bryllaupi förr i 
värdn, män far u mor ältar någän av uss vait 
int, lains n gick till JK(1889). "Langdansn" 
har ja hårt taläs um . . Vickän dag langdansn 
skedä . . kan ja int tal um. Män all bryllaups-
gästar, me bräudgummän u bräudi u brutt-
bondn u bruttövarsku förä, u all de andrä ät-
tar i en rad, ränd äut ör bryllaupshäusä u äut 
pa gardn u ränd runt umkring ungmansstangi 
någlä gangar u så in igän, u spelmännar spel-
tä en särskildar melodi där till JK(U). Ja vill 
minnäs, att faffar talt um för mi .. att lang-
dansn i bryllaupi förr så skudd di kräup unda 
n lissbalkä äi a lid JK(U). -dike s. n. pl. bf. 
laugdäiki [långt dike]. Langdäiki gar läik 
[direkt] ner i ai [ån] JK. -drugen a. lang-
drugän, 'senfärdig i rörelser'. -dyna s. lau-
döinå f., pl. -år, långbolster'; vanlitväis fjä-
darfylldä OL; för de mäst till ha pa si [i st. f. 
sängtäcke]; män iblant så kan n ligg pa döi-
når me, föstas, när n ska ligg blatt [mjukt] 
så MK. -fredag s. laugfre•dwg m., bf. -än 

_ 	, lau g fre.  da• gän 	Langfreda- 
gän da had vör alltut väit dokar i körku MK. 
Pa lang fredagän skall n int jet kyt, äutn da 
skall n ha välling, sum haitar langfredäsväl-
lingi JK. Rängnar de pa langfredagän, så bläir 
tårrar summar JK(U). -ftedagslafton s. laug- 
fre-däsaftn st, _,., 	. bf.= ; langfredäs- 
aftnän JK. -ftedagslkärling s. f. bf. laugfre•- 
däskälliugi — 	ask-kärling", som 
går omkring på långfredagen]. Askkällingi ..; 
pa lang-fredagän kalläs ha för langfredäskäl-
lingi, u i paskhälgi kalläs ha för paskskräckän 
JK. -fredagsvälling s. f. bf. laugfre•däsväl- 
liugi 	„ 	„ ska kokäs pa mjölk u sikt- 
mjöl, sum haitar sletvälling ällar u så me klim-
par äi, sum haitar klimpvälling JK. -färdandes 
p.a. laugfä•rdnäs [som färdats långt, långvä-
ga]. H. botar fålk u de kan kumm langfård-
näs fålk till n u skall bot si JK. Vör fick främ-
näs för a stund sinä u de till u me langfårdnäs 

ifran böin [staden] JK. Pa trid dagän bräukar 
all langfärdnäs rais haim [från bröllopet] JK 
(U). -grund a. f. langgrunn JK(U), n. lan-
grunt. Langgrunn strand JK(U). Pa sandä jär 
i Lausväiki, sum jär så langgrunt JK. De jär 
så oskaplit langgrunt där, så att de jär väl en 3-
4 hundrä famnar pa säin ställar, sum int vatt-
nä gar mair n till knäis JK. -hala s. langhalå 
JK f., bf. -u, pl. -år, 'sädesärla'. En summa-
fäugäl sum kummar sainarä n lairicku pa la-
dingar. Um än far säi langhalu sit pa jårdi fyst 
gangän, när n far säi na um ladingar, far n int 
någ läin el. läinä bläir kårt. Män far n säi na 
flaug el. sit pa n stam n el. täun, så far n langt 
läin. När langhalu jär pa läinstyckä, när n sar 
läinfråi, så far n väl [mycket] läin JK. Ja 
minns n bit av a gammäl väiså um langhalu u 
staingylpän [se sten-gölp] JK. -halelreder s. 
laugha•lraidar [sädesärlebo]. -halig a. laug-
haqur, n. langhalut JK(U), [långsam, som 
drar ut på tiden]. De tyckäs, sum um de bläir 
langhalur ladi [vår] JK. De skall var sjau vint-
rar till jaul, män så bräukar de bläi så mik värr 
ättar u langhalut äut pa ladingar JK(U). De 
bläir langhalut, förrn vör kummar fram [om 
långsam resa] JK(U). -halsad a. laghalsar, 
langhals' OL, f. -halsi, n. -hals', pl. -halsä, 
-hals' OL [som har lång hals]. Langhalsar 
häst; langhalsi mär JK. Dän varmblodshästn 
han jär langhals u haugnackar. De var a faslit 
langhals' päikå. Varmblodsrussi di jär lang-
hals u smallhalsä JK. -ho s. m. bf. langhoän 
(nedanför hjulet) [i ramsåg]. -hornt a. f. 
bf. langhånntu [namn på långhornad ko]. 
-härd(en) a. lagherdar, -he-rdn, f. -he-rd, 
-he•rdi, n. -ä, pl. -he-rd', -he•rdnä, 'lång-

hårig' ,= lang i ulli; även om nautkräk, som äro 
ludna. Langherdnä lamb MK. De jär så lang-
herd nautslag MK. -härt a. laughe•rtar, f. 
-he•rt, pl. -he•rtä [långhårig]. -kik s. langkäik 
[en (viss) lång rak vägsträcka med fri sikt]. 
-lands adv. langlands JK [långsmed land]. Ja 
n sättar int alltut nätä gäint i am n sträckå lang-
lands äutn äi än bugä [om flöj-nät] JK. -Men 
a. n. langloä [långluddig]. Langloä töig (OL) 
MK. -lupen p.a. lauglwpän (häst), 'som tar 
långa steg'. -långvit s. lauglaugvi.t she kg. — el. 
/aug/augtet, langvit [skäftstång] sum nyttäs ti 
langvangn till häckar u langstigar MK. -lår s. 
långlår JK [=läder-läpping, se d.o.]. -ländad 
a. lauglänclä; langländar, -länd' OL, f. ländi, 
-länd(i) OL, pl. -länd' OL, -ländnä [som har 
lång länd]. De var n langländar häst. (Ja vill, 
att ä skall hait langländar). De var faslit, va de 
män i jär langländ(i) .. (i bräukar fö de mäst 
fall bårt där). Jär än häst, sum jär langländar, 
de bräukar di säg, att han fordarä magrar av 



långläpp 	 640 	 långsteglass 

än n kårtländar OL. Konar di jär langländ 
allihop OL. -läpp s. langläpp JK(U), [hästens 
underläpp]. -modig a. langmodur, 'som tål 
mycket, innan han blir ond'. -mur s. m. bf. 
laygmäurn [sidomur]. Langmäurn ällar lang- 
säidu ha sinkar äut, så de säir äut, sum 
han ällar ha snart kummar till fall kull OL 
(ordl.). -natt s. langnat JK [i uttr.] Lussi 
langnat [se Lucia]. -nos s. laygnåus [lång 
näsa]. Ja had naug [nära nog] blitt narrn 
april langnos i dag JK. -näsad a. laygna•sar, 
langnas' OL, f. -na•s', -na•si, pl. na•s' 
[som har lång näsa, (bild!.) snopen]. Ner ja 
kåm däit, da matt n ga langnasar därifran 
(skamnäs, snopän) OL. Ha blai så langnas, 
när ja kåm så happat pa na, sått nå star a där 
langnas(i). Ha jär så langnas, sått nasnäbbän 
räckar mästn ner pa käpän [hakan]. Dän sår-
kän han jär langnas han u. Päikår u sårkar di 
jär langnas allihop OL. -panna s. lagpannå 
f., pl. -år, 'plåt med uppvikna kanter' [för 
stekning el. gräddning i ugn]; de jär sån sum di 
bakar bullar pa MK; = staikpannå MK. Iblant 
så staiktäs nuck hogsläbär i langpannår i 
ungn'nJK. -pannistäd s. laygpannstä-d 
[städ att falsa långpannor på?]. [Se ill.] 
-plommon s. f. pl. langplomår JK, = krikon; 
jär de bästä. -plommoniträd s. langplomträi 
JK [krikonträd]. -pänlhammare s. laygpä•n-
hammarä m. [(smid.) hammare med längs-
gående pän]; till sträckä hailringar me, när di 
jär för trangä (de däugar int någän tvärham-
marä till) MK. [Se ill.] -pärk s. langpärk JK 
(U), [enkelt bollspel mellan två lag, som kasta 
el. slå bollen till varandra; = vädder-pärk]. 
-randig a. laygrandur, n. -ut, best. -uä. 1) 
[randig på längden, om tyg]. De kvinnfålkä ha 
had n sån langrandur klening pa si OL. 2) 
[bild!., långtrådig, omständlig]. Mitt langran-
duä prat JK. -resa s. laygraiså f. Än sjöman, 
sum har vart äut pa langraiså; kan däug pa 
land me [dvs, om resa på land] OL. -reven 
a. laygri-vän, f. -i [som har lång bröstkorg?]. 
Langrivän häst; langrivi mär JK. -ri s. pl. 
langräiar, se trösk-ri. -ritt s. lagritt (= ridt). 
-sam a. laygsammar, n -samt. 1) [som har 
ringa hastighet; trög, sakta]. Had n int rop ret 
så mik äutn talt langsamt u lagum haugt, så had 
n hårtäs JK. Skudd di ha gråitn go, så skudd 
n kok langsamt OL. En sum spelar för lang-
sammar takt OL. 2) neutr. [långtråkigt, led-
samt]. Ha langsamt ätta någän, t.u. me ätta 
brännväin [känna saknad efter ngn el. ngt] 
MK. De blai tomt u ovanlit u langsamt, när 
L. raistä JK. Så langsamt far ja ätta n för all 
L:s gohait u tulmod imot mi JK. Da livd gub-
bän far. Ja, dän har ja ännu langsamt mang 

gangar um dagän ättar iblant JK. Täidningar 
har ja int någä .. män ja gynnar fa langsamt 
ättar dum nå JK. Ja har ret hatt langsamt n 
langar täid nå ättar skriv [efter att få skriva] ti 
L. U int har ja langsamt ättar ä (brännväin) 
häldar JK. -savig a. f. laygsa- vu (ull) = 
langvaksi ull; [lång o. fin (ull)] HG. -sida s. 
laggsäidå f., (av ett hus etc.). Träi finstar 
ätt pa gavin u ätt pa var langsäidå JK. Lang-
säidår sto nådar u sudar JK. -sint a. langsin-
tar, =langmodur, som tål mycket, innan 
han blir ond. -skranglig a. langskranglur [lång 
o. skranglig]. -skuten p.a. laygsku•tn. 1) [om 
person: långlagd]. Johan han bläir langskutn; 
han jär mair langskutn OL [om sin lille dotter-
son]. 2) [om båt]. Langskutn bat, dvs, att 
bjaurn hällar [lutar] fö mik tibaks älla fram, 
han skudd sta mair läik upp [rakt upp] MK. 
3) =lång-lupen p.a. -slunsig a. langlunsur, f. 
-slunsu [långsluttande]. Akantn [åkanten] 
där sum jårdi jär mair lag u langslunsu OL. 
-slägig a. pl .langsläguä [långdragen]. Åsku var 
int så hard; de var så langsläguä skrallar MK. 
-släpig a. laygsle-pur. Han jär så langslepur 
me säin spelning, en sum spelar för langsam-
mar takt; säs u um fålk, sum jär traug u sainä 
OL(ordl.). -smal a. pl. laygsmall' . Ja har lägt 
um dän akan i langsmall tvärar [tegar] älla 
strik JK(ordl.). -snipig a. pl. langsnäipuä 
[långspetsig]. Så kåm batar ti säi så piguä u 
langsnäipuä äut OL. -snoen a. laygsnåuän, 
f. -i, 'ovig, långsam' JK; 'långsam, trög i vänd-
ningarna' MK. De var faslit, va han jär ovi-
gar u langsnoän; de jär oskaplit, va årkar gar 
langsamt för hännä; ha matt visst var faslit 
langsnoi JK(ordl.) Han var langsnoän u sai-
nar; gubbän han var snällar [snabb] MK. Sum 
ungar u dräng så var de n stäurar starkar bra-
sä män .. just int någ ruff [fart] äi äutn lomur 
u langsnoän JK. -stege s. laugsti•gä m., pl. 
-ar [stegar som ställdes på kant mot vagns-
slåarna för att bilda en sorts karm, t. ex. då 
man körde grenved, förr även säd]. Langsti-
gar, än sjau änar langä u än träi kvarter ällar 
n fämtn säkstn tum braidä OL. Ja vari skogän 
ättar a lass grainar me langstigar JK. Sed, de 
har ja kärt me langstigar; de skudd gördäs me 
gördingtug u stang (JK) MK. Ti kåir sed me 
langstigar har säin fördailar pa small vägar. 
Förr kåirdäs de mik sed pa langstigar, hälst 
när n skudd kåir lang vägar JK. De var int så 
falit, när a sedlass gick kull, sum var lässt pa 
langstigar, sum de, sum jär lässt i häck JK. 
-steglfjäl s. pl. laygsti•gfjä.lar [bottenbräde i 
en långstegvagn]. -stegllass s. laugsti•glass n., 
bf. -ä [lass med långstegar]. Jär a langstiglass 
me sed spänt gördä [gjordat] u de int flaugar 
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av raidi [bankarna] pa vangn'n, så skilläs de 
int at, um de änd gar kull JK. -steglräcka s. 
laysti•gräckå f. [spira till långstege]. -steg' 
snurra s. langstigsnurrå JK(U) [= hjul-snur-
ra]. -stegivagn s. laysti•gvagn [vagn med 
"långstegar" på]. Di kård ti böin [stan] me 
hail lassi lambungar u gaitkillingar bundnä 
livnäs i langstigvangnar JK. [Se ill.] -stekel s. 
laugsti•käl n. Spring langstikäl, hoppa i längd 
över tvenne på marken lagda stickor. Lang-
stikäl sägd gubbän Nils, att han kund spring 
sjau änar JK. Ja kan ännu säi va langt dän 
ällar dän huppäd langstikäl OL. -strekel s. 
laygstri•käl n. = föreg. -strumpa s. f. pl. lang-
strumpår JK(U), [strumpor som gå upp över 
knäet]. Till langstrumpår bigangnäs strump-
band, sum bindäs i husbandstädä (=uppför 
tjåckläggän) JK(U). -stång s. f. bf. laygstaygi 
[långfingret]. Langstangi haldar äi masku [vid 
nätbindning] MK. Söi me söinålar u så me 
skummakasöiringän pa langstangi JK(U). 
Hygrä langstangi [användes vid fingerkrok], u 
dräga n dän ör lag.. så fick än ta de vänsträ 
langstangi i ställä JK. -svångig a. pl. lang-
svangur, pl. -ud. Kledi jär langsvanguä = 
langläivuä [långa i livet] MK. -svängig a. layg-
sväygur, pl. -u' [långvågig]. Vågdaln jär iblant 
langsvängur, u iblant jär n kårtskvabbur MK. 
Langsvängu vag [vågor med långt avstånd 
emellan] JK(U). -svänglig a. n. langsvänglut, 
när dyningän gar langsamt u int stälpar MK. 
-syll s. laygsyll f., syll pa langsäidu. -synt a. 
laygsdintar, pl. -sdintä, säd« , en sum säir 
pa langt håll; säs um brillår; sumbli jär lang-
söint u sumbli jär kårtsöintä OL. Iss [de här] 
(brillår) di var mair langsöintä MK. -trådig a. 
langtradur, f. -u, n. -ut, best. -ud [utdragen, 
"långrandig", långtråkig]. Saumningi [stick-
ningen] blai langtradu JK(U). Ti dräg me kälk 
ifran Aitlaim, de blai väl langtradut de u 
kåm ti kust pa fläskä JK. De gar langtradut me 
skrivningi för mi JK. Iss brevä, att de skudd 
bläi så langtradut el. så langt JK. Skrivä än 
läitn roman yvar iss langtraduä giftarmålä 
[som dröjde länge innan det blev av] OL. 
-tråkig a. n. laygtrå•kut. Nå far ja visst hald 
upp, för de bläir annas för langtråkut ti stut 
[stappla] u stav pa MK. -tröja s. laygtråjå f. 
(g1t), [lång rock, lång kavaj]. Mots. kort-tröja. 
-tänt a. langtänt räivå [räfsa med långa tän-
der]. -vagn s. laggvayn m. [vagn med lång 
skäftstång]. Ti kåir trodar pa, så bihövar n 
ha än langvangn, för trolår jär umkring sjau 
änar [alnar] langä OL. -varig a. langvarur 
JK(U), pl. -ud JK. Langvarur tårkä JK(U). 
Langvaruä u ainväis prussässar u tretår [trä-
tor] JK. -varlig a. langvarliar, laygvayli, f. 

-Ii, n. -lit, best. -/iä, 'långvarig'. De var n lang-
varli sjaukdom; de var a langvarlit ovädar 
OL. Att de så blai, de visst vör föräut, ät-
tar sum tårkän blai så langvarli 	Langvarli 
vetå, kyld etc. MK. Kummar de ti fraus um 
netnar u tåi um dagän, så kan de bläi langvar-
lit nuck me snåiän JK. Igår så had vör laig fair 
par me uss ti kåir sagstuckar ti sagi, för annas 
had de blitt för langvarlit för uss, um vör had 
skutt kårt aisumnä JK. Än bond gick u slo ain-
summän ..; da kåm päukän u tyckt, att de 
blai fö langvarlit för n ti ga u sia av hail de 
stäur äng ainsummän JK. När de laid mot 
minnatstäid u de där langvarliä tåddjädrick-
ningi blai avskild, så skudd matn anga JK. 
-vist a. laygväistar, n. -väist, pl. -väist'. 1) 
[om plog: som har lång "vise", mullstock]. 
Langväistar plog MK(1876). Jär de kårtar 
distans pa dän dailn, sum bildn sitar pa, så 
haitar de, att plogän jär kårtväistar, u jär de 
någlund langt .., att plogän jär langväistar JK. 
Langväist plogar jär bättar än kårtväistä JK. 
2) [om gärdesgård]. Töinä langväist, tyna så 
att trolan ligger mer kull (horisontalt) MK. 
Jär de kårtväist, så star trolår mair gäint upp, 
jär de langväist, så liggar di mair pa skyns 
[snett] MK. Um di töinar täun'n .. för kårt-
väistar ällar för langväistar OL. Jär de int 
fö(r) langväist, så lägga n pa dvs, de läggäs 
am n trolå uppa dannu till pa sam bandar; um 
ä jär för langväist, da räckar int trolu .. upp 
ti uppäst bandn pa de andrä staurparä JK. 
-vit (-gåt) s. laygvi.t, laygul m., bf. layvi•tn, 
-girtn, pl. langvitar JK, 'stången som håller 
bak- och framvagnen ihop' JK; [skäftstång]. 
Langvitn, sum haldar fram- u bakkälkän ihop 
JK. Langvitn ällar langgutn, sum u. fö de mäst 
gäs av a gränräckå; äutn att n har någän klainar 
skaplir någlund gäinar [rak] björkrangling, så 
gar de.  u• an ti langvitar föstas JK. Böit um 
langgut, ta ör kårtlanggutn u så sätt äi än 
langlanggut OL. Jiss, vickä flack iss lang-
vitn har i tungu (=langvitn jär för tunnar) 
MK. Da kård ja langvitn av MK. [Se ill.] Jfr 
kort-, kälk- o. lång-långvit. -vitlräcka s. layg-
vi•träckå f. [spira lämplig till langvit]. -vit' 
ände s. De gamblä hadd alltut tjärbyttu häng-
näs .. pa langvitändn JK(U). -vågig a. lag-
vag  ur. Langvagur sjö MK. -väges adv. lang-
vägäs el. langfårdnäs fålk [långväga] (OL) 
MK. -väkt a. (n.) laygve-kt [om hävstångens 
underlag ligger långt från det föremål som 
skall lyftas]. Dän stain'n far vör int upp, för 
de jär för langvekt; flytt packän [kubben] 
nemrä, så far vör de mair kårtvekt MK. De 
jär fö langvegt = för långt avstånd mellan 
tyngden och underlaget MK. [Se ill.] -växen 



långlig 	 642 	 lås 

p.a. laygvaksn, f. -i, n. -ä [lång till växten]. 
Rygän jär int så langvaksn sum vanlit äutn 
jär kårtarä u fäinar i halmän JK. Vör har skup 
[bundit i *kvar] all havrä i ar, för han var så 
langvaksn JK. Langvaksi ull MK. De skudd 
väl [stort] räum till, för de var väldut lang-
vaksä el. väl halm pa all sed i ar JK. 

långlig a. langli OL, pl. laygliä, -Ii' [om tid: 
mycket lång]. De bläir n täun, sum kummar 
ti sta än langli täid OL. All sån där sängnar 
u gamblä pasjasar . . di livar längä u taläs um 
dain ättar dannä, så att de gar langliä täidar 
um, förrn de glåimäs bårt JK. Ja för min dail 
fick nuck av (i körku) i går, sum ja strävar 
langli täidar bäi JK. 

långo adv. /avgå, 'långsamt'; [långt utdraget]. 
Ga el. ro  langå, ga u dräg pa baini MK. Ja tug-
gar så langå MK. De jär int ti grain langå (ta 
långa steg), för de jär så halt MK. Aindäst att 
n spelar väl langå ällar langsamt, när n skall 
nytt pirraln [pedalen] JK. Tal langå = lång-
samt, mots. knappå el. fort MK. "Vitt u jet 
a råttå da?" — "A råttå", sägd n så langå 
(Fiemor till Gannorn, som var sjuk. De var 
en julgransråtta av socker) MK. 

långom adv. /augum, 'sakta, långsamt'. De gar 
så langum = makligt MK. De gar så langum, 
issä [det här] (int mik bräuklit) JK(ordl.). 

långs prep. o. adv. lays [längsmed, på längden, 
i längdriktningen]. När n har plög a tvär [teg] 
(tvärs el. langs) MK. När n skall plög me spiss-
plog ättar de jär vänd si [vändplöjt], så plöga 
n int tvärs alltut u int langs häldar äutn pa 
snitt JK. Just så sum ner n rullar n känn-
stuck [vält] langs jårdi OL. När n drägar 
spån'n langs sigdäggi [lieeggen] OL. Di har nå 
sätt täun äut langs vägän OL. Di gar da äut 
langs vägän u dräivar fram u tibakas OL. Nå 
. . har di int lust ti någ ann än flack langs vä-
gar me daim [cyklar] OL. All häckar sum sto 
tvärs i vädrä, flaug av vangnar, män o [vår] 
häckän, han sto langs i vädrä [långsmed vin-
den], han flaug läikväl int av vangn'n JK. Dän 
sum slar förä 	slar tibakas langs me dän 
strängän 	sum än slo ste [bortåt] OL. Nå 
tänkt ja så, att de skiftä skudd bläi brid [vri-
det] så, att de kåm langs me o hagän OL. Nå 
liggar sigdspån'n pa bäggi krokar langs me [ör-
vet] JK. Uppa troländar, sum liggar pa uppäst 
bandn, lägga n .. trolår langs uppa täun'n 
ätta si [om stånd-tun] JK. Jfr land-långs o. le-
dens adv. -åt prep. laysat, lans at, lans at 

Ner n käikar så langs at — _L, så skuffar 
de väl [syns det bra] MK. Igår var ja ner 
langsat strandi ällar äut i stor' Akanöiu u ner 
bäi Nabbu. Ja gick ner langsat ai, när ja kåm 
yvar Nöibro, u så langsat hall strandi till Nab- 

bu JK. U så gick än [man] längar sudar at 
Käldår till, ner langsat backän u laitäd blöi-
käulår JK. Kall u Jakå to noti u var upp i 
gangardn u sträckäd äut na langsat ganstjekår 
[stöttorna] JK. U så svimsäd n me säin raud 
mysså, så att slantar trilläd langsat gålvä JK. 
När svalår flaugar i ringar ner langsat jårdi, 
modar rängn JK. Vattnä rannt ner langs at 
kruppän JK. Kräki [dragarna] kård di äut 
langsat landä me strämmingän [: körde om-
kring på landet] JK. Langsat Lausväiki gick 
de fullt av tamgäss JK. Grastainar har vör tat 
upp ör akajårdi u kårt bäi langsat a linjå 
mot E. JK. När ja var sårk, så bräukt vör ga u 
vadä langsat strandi 	u lait ål JK. Snåi- 
dräivår liggar ännu langs at all täunar JK. De 
bläir värst för vid för uss i vintar, för de bläir 
väl frågän um ti kumm in äi någän skog nå, 
äutn än kan fa någ langsat vägar JK. Ja ha 
bön [bara] håirt n [en predikant] än träi fair 
gangar, män da bar de rakt av upp langsat all 
väggar me hans oskapliä tal JK. Allt ogras, 
sum nå vaksar langsat vägbrinkar JK. 

lår s. lla.r m., bf. -n, pl. -ar [sädesbing]; mik 
gammält; nå haitar de bing MK. Däu kanst 
tro, astumor, att vör aldri har a sedkånn i o 
larn MK(1877). 

lår s.2 la.  r n., bf. -ä, pl. = , bf. -i, 'lår(ben)' [på 
människa o. djur]. Lan i pa russ, stäut, lamb, 
sväin MK. K.S. fick än bolning i larä JK. 
De var oskaplit, va däu hart russi tjåckä; di 
har läikväl sån lar undar si att OL. Fyst klip-
päs läivä [buken] u lari [på får] JK. Snåiän 
tåiäd pa, sått ä vetäd [vätte] iginum pa akslar 
u lan i JK. Da nyttäd di [kvinnfolk] int någ kal-
sångar, u ner di da gick .. u flånsäd i snåidräi-
vår .. att snåi u äis fraust pa lar u knäi för 
dum OL. A. ler stor skallögar [gapskratt] 
iblant u slar si ret pa lan JK. Iblant var de 
fäint sum a har, u iblant var de gråft sum a lar 
[om spånad] OL. Jfr bak-, byx-, fram-, håp-, 
jungfru-, lamm- o. russ-lår. -ben s. la•rbain n., 
bf. -bainä,-bain'. De jär bär [bara] själv de lar-
bain igän [kvar], t. ex. a kalvlar, sum kyt jär 
avskurä OL. -foder s. la•rfåudar (g1t), [kal-
songer]. -pipa s. f. pl. la -rpäipår [bitar av lår-
benet]. -stycke s. la•rstyckä [stycke kött på lå-
ret]. Undar bulda(r)kytstyckä sitar larstyckä 
MK. 	s. larull JK [ull från fårets lår]. 

lårska s. laskå f., bf. la•sku, 'en liten låda med 
lock på i en klädeskista el. koffert' JK; 'en 
liten låda i en kista att lägga finare saker i' 
MK. De liggar i lasku där i kistu JK. Jfr kist-
lådika. 

lås s. lårs n., bf. -ä, pl.=, bf. -i. De vara kåns-
stut lås, de jär fäm kålvar äi JK. Kistu var int 
någ lås förä JK. Ha [hon] had sätt a ann lås för 
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kistu undar täidn JK. Kvännduri var .. test 
me a säkat lås förä JK. Nykln skall bräidäs 
täu slag, förrn låsä gar upp JK. Låsä de jär 
bär [bara] a skraidsla• MK. Säi vick fäin 
hantak di hadd i de låsi! OL. — [Bildl., i uttr.] 
ga i lås [gå i verkställighet]. De had ja mäin äut-
räkning pa, att vör skudd kåir vid i vintar.  . . 
män de gick int i lås för mi JK. Förrn ja hälst 
hadjö, så ynskäd vör fagat u solskäin hail vi-
ku, u de gick mästn i lås ällar slo mästn in JK. 
De kummar aldri ti ga i lås [gå ihop] för dum, 
u di kummar ti förstöir all män pänningar 
JK. Jfr farstugudörr- o. kyrko-lås . -fjäder s. lås-
flödar JK(U). 

låt s. la.t m. o. n., bf. -ä [uttryck för klagan, 
jämmer; "(klago)visa"]. Ja har mitt gamblä lat 
me mäin håfti, u de far ja väl bihald till min 
död OL. Ner n håirar sånt kaum [jämmer] u 
lat kring si OL. Sum än int vait ård av, så kan 
n fa ligg där me någlä spadar muld yvar nasar, 
u da slippa n ifran allt kaum u lat, sum jär pa 
iss jårdi JK. De vara lat de! MK. Da var de 
sam latä MK(1877). Bråsku ha tat yvahandi, 
u ja håirar sam latä ginum hälsningar fran L. 
JK. — [I uttr.] ha sin (el. sitt) lat [ha sin 
gång]. Vör gambläjär haim all träi u stöirar me 
häusaldä u kräki; fastn de jär jauldagän, så 
har de sin lat u jälpar int ti stret imot JK. Ja 
vidd alls int var traugar pa till gär a färd till 
böin [stan], fastn de kustar läitä, u de fick väl 
ha sitt lat OL. 

låta v .1 latä, låtä, låt', pr. latar, lå•tar, ipf. 
rertädä, -äd, sup. la't', låt', pass. pr. /åtäs 
OL. 1) [i uttr.] latä väl [uppföra sig hyggligt, 
vara vänlig, tala vänligt]. Ha latar aldri väl 
MK(1877). Någän sum jär latar u pinnur u 
sum aldri latar väl JK. 2) [ge uttryck åt 
smärta el. missnöje, klaga, gnälla]. Män de jäl-
par int ti päust u latä, sär de gamblä, äutn 
de jär sum de jär u bläir sum de bläir JK. 3) 
[ge ifrån sig ett ljud, ett läte, ljuda]. Di (stäm-
mår i årjår) har läikväl int vart sämmar, än di 
har låt [ljudit] där i böin [stan], så att di kan 
låt bra nuck jär i Lau körkå u JK. I sundäs 
to di (årjår) raint yvajaud av sångän, när allt-
ihop låtäd, ällar när di sättäd till all stämmår 
JK. De mysslpäipu ha kummar int ti låtä; 
årgln vill int låtä; de låtar int någ vackat JK 
(ordl.). Nå har ja sätt mi mitt för brasn u 
lättar nårrvästn spel el. blas .. sått ä päipar u 
latar (sär de gamblä) i finstri JK. Blas int äi 
än holar nykäl, sått ä låtar, för dä bläirt u 
hardnomar [tröglärd] JK. 4) [framkalla ett 
visst intryck, te sig, tyckas vara, höras 
(som)]. Da låtäd de i skogän för mäin åiru: 
"hä hä häästn jär jär jäär jääär!!!" [om "näc-
ken"] JK(U). Män ropä [härfågelns rop] har 

int lat (sär de gamblä) "upp upp" äutn "plupp 
plupp" JK. U. maint pa, att han kund vaskän 
prat ällar skriv gåttlänskå självar, män ginum 
all fålk sum än talt me .. så visst n, lains [hur] 
de skudd varä u låtä.. han tyckt, att ä låtäd 
så vackat JK. G. u ja pratäd gåttlänskå, u de 
där fröknar u härrar tyckt, att ä låtäd kånstut 
JK. Ja had n bikantar i böin, sum var roän 
av till håir, lains de [laumålet] låtädä OL. All 
iss årdi, sum gynnäs pa "e" el. "ej" låtar 
för mäin åirå sum "äi" JK. "Bergs-pynt" .. 
de låtar för mik förnämt u ståitar för mik in pa 
svänsku JK. Sumbli .. sag int ättar, va mang 
spaltar de var pa var säidå, äutn läst tvärs 
yvar fran kant ti kant, u da kan n tänk si, 
lains de låtädä, u vickät sammanhang de blai 
OL. Män bisynnalit tyckar ja de låtar, um 
än läsar fyst kappittlä i bäibln .. att pa fyst, 
andrä u trid (u.s.v.) dagän, var de "aftn u 
mårgän" — va för int mårgän u aftn? JK. Ner 
di da kummar u säir pa sånt, så bräukar de 
fyst låt så här: "Fe, va hart däu träfft äut för 
för sla .." OL. Summarn kåm u slaningtäidn 
me, da låtäd ä sådär, när n skall sla dän ällar 
dän dagän: "Kanstu da fa täid u jälp mi da?" 
— "Visst far ja jälp di vätjä." — "Ja de var 
bra" OL. "Ja kan int lug [lova] så bistämt 
u så har dän bitt [bett] mi u dän bitt mi .." 
Så låtar de nå för täidn OL. "Sedroti ha säir 
så tunn u pinnu äut, ha blai ick för sainsa• i 
[sensådd] vätjä", så låtäs de da OL. Jfr av-, 
till-, ut- o. över-låta samt efter- fall-, fel-, 
god-, lika-, miss-, ner- o. tyst-låten. — låt-
pipa s. la•tpäipå, lå.t- f. [visselpipa, vant. 
gjord av rönnkvistar e.d.]. De gamblä sägd 
latpäipå MK. 

låta v. 2 lättä, lätt', lät', pr. låtar, lata, lätta, 
ipf. /ätt, lät, lättäd, lätäd, sup. /ätt, lät, im-
per. lät, lätt JK. 1) [med avs. på kropps-
vätska: komma att rinna]. Lätt ådar [åder-
låta] JK(U). Di skudd lätt si ådar [åderlåta 
sig] MK. Nå jär de ingän, sum lättar ådar OL. 
Att n [han] skudd kumm in u lätt na ådar JK. 
Kluckan fick fötjänst me ti lätt dum ådar JK. 
2) [avstå, avyttra, hyra ut]. Di fick ga ti någän 
bond, sum di visst, att n hadd någ sed ti lättä 
ällar amistä OL. "Kan ja fa kaup läit malt av 
Er da?" — "Naj, vör har int någ ti lättä ällar 
avlättä" MK. Laikstäuår de jär int täit [ofta] 
di har ällar far .., för de jär ingän sum vill lätt 
räum till OL. [Med prep.] Lättä bårt, sälja el. 
ge  bort MK. Vaim sum nå har fat lätt till de 
skinnä (=släppa till; troligen vore det stulet) 
MK(1877). Äutn di da har lätt äut till någän 
(=hyrt ut rusläggning [: ryssjor]) MK. Sumbli 
di lättäd äut säin bitar för visst ti någän ar-
betskal [om nyodling] OL. 3) ss. hjälpverb. 
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a) [tillstädja, tillåta (att ngt sker)]. Lätt bläi 
mi! [låt mig vara i fred] JK(U). Bomullsganä 
lätta di bläi [: maskarna äter ej upp det] MK. 
Än dail kård in de (rygän) vat, män de lätt 
vörr bläi JK. Dän sum int vidd gi än [honom] 
någä, så fick di lätt bläi JK. Daim sum vill, så 
gar di, u daim sum int vill, så lättar di bläi JK. 
Lätta n bläi u bid [bjuda] igän, da bräuka n 
slipp ifran u bläi biddar ansn [på nytt] JK. 
Han [fisken] lättar bläi ti ta baitä JK(U). Lätt 
varä el. lätt bläi MK. K. [lantmätarn] hadd 
lätt vart u melt [mätt] u tat upp .. umkring 
tjugufåm u trätti tunnland OL. Ja .. sättäd 
sjäglä till u lätt ä bas iland JK. U så sätt n äld 
i hårä för n u lätt ä brinn a stund JK. Däu lät-
tar batn fall av för mikä JK. Lät kräki fa flänt 
äut. Lätt dum fa päust äut JK. Ja de jär bäst 
att di lättar all källingar fa sin vid' fram JK. 
Ja blai mästn laisn, att ja.. lätt na fa vit san-
ningän sän; de skudd ja häldar ha lätt na fat 
visst straks JK. A. sitar u singar, sått ä skärar 
ret i åiru för mi, män ja lättar na haldäs JK. 
Så spänd di russi ifran u lättäd dum jetä [äta] 
JK(U). Ja sträikar [far] min väg u lättar dum, 
bäst di vill, kast pänningar i halsn pa härrar 
JK. De drickä hälld vör i strandgröitu u så 
lättäd de kokä JK. Män sum de gick så olyck-
lit tungt, .. så årkt ja int slep pa na (räusu) 
längar. Da lättäd ja na ligg där pa sandä JK. 
Så huggäd di täun'n upp u kård iginum u lättäd 
n ligg ypän JK. Har n sat [sått] till me timmän-
te u .. lättar de ligg i vall i träi ar, så JK. Fö 
rästn så rängnar de äut nå u, så att ä hälla 
ner, u vör far lätt de rängnä, sum än bräukar 
säg iblant pa rallaräi JK. Så tar n da tåsksnöi- 
rä 	u lättar snöir [snöret] ränn av stikln JK. 
En .. haldar svärtsnöirä 	u lättar de smäll 
ner JK. Så läng gubbän Jakå livdä, lätt Fäi 
Nils byggningän u häusar sta JK. De var int 
värt, att vörr lättäd någu tisslå sta JK. Ti lätt 
duri sta ypi JK. Han jär sundäshaili, lättar 
int tal mässi pa sundagar MK. Bön [bara] di 
lätt andrä var i frid JK. Nå vill ja lätt de va 
osägt, um de va n kväld föräut älla någän 
kväld ättar JK. Han had lätt sitt skäggä vaks 
pa käpän langt någä JK. b) [komma ngt att ske, 
påbjuda att ngt skall ske]. Fålk, sum glaid till 
hänn [: en klok gumma] u lätt bot si JK. Nä 
de blai kokt, så lätt [lät] mor Ann fa smak de! 
JK. Lätt mi grund ättar! [tänka efter] JK. De 
var int ret välgärt, um än int lätt dosu ga lagä 
runt OL. Prostn 	lättäd skuti [skotten] ga 
bäggi täu ör byssår JK(U). Lätt skoän ga [en 
sällskapslek] JK(U). De sum ja int ha tillvärk 
självar, har ja frågt andrä, sum ha lätt gärt 
[låtit göra] ä JK. Män sandjård .. far n ha 
mair slänt pa, lätt säidår häll mair [vid dikes- 

grävning] JK. Lätt mi säi — mik famnar bläir 
de? Jo, tåll hundrä u fåmti famnar JK. K.M. 
jog pa laikstäuå u lätt gubbän J. sit haim bäi 
sårkar u säi ätta(r) daim JK. Tal me lands-
hövdingän u lätt de snart ske JK. Ättar ovä-
dar lättar Gud soli skäinä JK. Undar täidn to 
ja a bröiskäivå u duppt i sjovattn u lätt ä tårk 
i solskäinä JK. [Med prep.] Lätt duri upp! 
MK. c) [i förb. med inf. jämte ett reflexivt di- 
rekt objekt]. Vör 	fåirar jaul så gutt sum 
lättar si gärä OL. När fålk .. lättar håir si, ät-
tar di jär döidä JK(U). Gaukän har lätt hårt 
si jär äutat a par träi dagar JK. För ti int dråig 
allt för läng förrn ja lättar håir a mi, så JK. 
Hail summan har gat av, sum ja int har .. lätt 
hårt a mi JK. Han sägd änd .. att n snart 
skudd skrivä u läikväl lätta n si int håir av 
JK. Di lättar si narr' sum täidäst [oftast] JK. 
Sum bondn int lätt säg si täu gangar JK. Takä 
.. när de täckäs pa nöit .. de lättar tramp si 
bättar el. lättar pack si JK. Snåiän jär mjau-
kar u lenar, sått han .. lättar si tramp u kåirä 
JK(U). Var spån'n av mik hart träi, så lättäd 
aldri gräusä si tryck in i träiä OL. De lättar 
vänt' pa si JK. 

låta v.3 la•t', sup.= , [i förb.] lat äut. De ska lat 
äut (om snuva el. sjukdom, att den skall gå 
sin gilla gång, innan den i sinom tid går över) 
MK. Ja tänkar, de jär int någ ann n snäuå u 
fököilning, sum a dras me, u de skall bär [ba-
ra] lat äut, förrn de gar yvar JK. Ja had ont i 
ryggän än törn i säistäs, män de gick yvar igän, 
när ä fick lat äut JK. A. söikt iss dåktan jär 
pa Jaugan för ryggvärk i haustäs, män de blai 
int bättar, förr n de fick lat äut u bläi bättar 
av si självt JK. Ja tror, de snart har lat äut u 
gar yvar me snäuu för mi JK. 

låten p.a. se lika(-)låten. 
låtsa v. /åssä, låss', pr. låss, ipf. låssäd, 
låsst', låss OL. 1) [ge sig sken av, låta påski-
na]. De fart u lätt bläi låssä, att du vaitst av, 
att n har kast äut de finstaräutu OL. Ja tror 
de int fö min dail .. män ja matt låss, sum ja 
tror de JK. Han låssäd sum än drickädä, män 
han hälld ä avut tibakas yva(r) aksli JK. Ja 
var lungnar ällar låssäd int alls, att ja var räd-
dar äutn arbetäd u låsst int um någä JK. Fyst 
frågd di .. va ja hait, män ja tygd [teg] u låsst 
int um någä JK. A par gangar i Stockholm 
fick ja hait bond-djäväl, män de låssäd ja, sum 
um ja int hårdä JK. Päikår di hadd slat si ner 
i håibraidi u låss (el. låssäd), sum di vidd siv 
middag OL. 2) [låts(as)] (opers.) [tyckas, före-
falla, låta (som om)]. De låss ti var en mik bra 
kar JK. De låss, sum än int vill var bond 
längar JK. Gam' Visby årjår .. nå äntliän allt 
um längä låss de atminstn, sum di skudd bläi i 
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årning JK. M. tycktä, att de var int så falit, 
sum de låss [att sköta sockerbetor] JK. 

lä s. le. , li• (1877) n. [för blåst skyddat ställe]. 
Kräup ile [krypa i lä] OL. Vör matt ga in pa 
le, för de kåm ti rängnä så mikä OL. I säistäs 
var de n sånnar oskaplir häftur stårm i sunn 
sudaustn, män de har vörr int så mik känning 
av jär, för da har vörr le av skogän jär i Stain-
hagän JK. Di har flytt na (kvänni) längar upp 
pa backän, för ha sto för naug [nära] bygg-
ningän, u häusi u had le av daim, när vädrä 
kåm därifran JK. Le av landä [: när man är 
på sjön] JK(U). Pa ladingar när de blast u var 
kallt i nårdn, väddräd vörr u speläd väggpärk 
för le av nårdn pa sudasäidu av häusi JK. Äi 
städar jär de läikväl änd mair li (le) MK 
(1877). -sida s. le•säidå f., bf. -u [den sida, 
t. ex. av en båt, som är i lä]. Um än vill um-
bor paa fartöig, när n jär äut pa sjöän så jär 
de bäst till fa lägg till pa lesäidu OL. Vattnä 
öiräd kring uss 	u vattnä kund sta a tvär- 
hand uppför umränningi pa lesäidu JK. Um än 
akar pa än sjuss, så sitar dän pa vädarsäidu, 
sum int sitar pa lesäidu OL(ordl.). -väder s. 
levädar n., bf. -vädrä JK(U), [lä]. Jär jär le-
vädar [här är lä] JK(U). De jär le av landä el. 
levädar av landä. Undar landä jär de levädar 

sletsjo [lugnvatten] JK(U). Till u me mis-
såmmarsdagän var ännu nårdn så vassar, så 
de kändäs gutt för någ var till fa sta pa levädar 

slick solskäin OL. Pa levädar sum dräivår 
ha lägt si .. JK. Vör gick pa levädar (i lä under 
vågbrytaren), u äutför där bauläd ä [vrålade 
det] MK. Äskvidn hadd ligg i levädar fö(r) 
rängnä u blasvädrä JK. Ja har vart äut u mal 
läit i kväld .. män de vidd int ga någ bra, för 
vädrä kummar läik [rakt] jär ifran byggningar, 
sått kvänni har levädar JK. Hampän skudd ha 
levädar, mäns n sto u vaksädä, för hadd n 
int någ le, da var ä falit för, att n kund blas av 
OL. Di har mäur upp än stäurar haugar mäur 
pa nårsäidu för levädräs skuld, när nårdn bla- 
sar OL. -år s. f. bf. le•a•ri 	de ani 
[åran] sum jär pa lesäidu MK. Learar läggar 

upp, att di int slepar i vattnä JK. Säidvinn 
.. när n de har, u n skall stöir me ar, så bihö-
va n börr [bara] ha leari pa ti stöir me JK. 

lä a. komp. le•arä. Jär [här] var learä [mera 
lä] MK. 

läa v. lejä, pr. le•ar, lejar, ipf. le-äd, le•jäd 
[skydda för storm, bilda lä]. De jär hålmän, 
sum lejar = tar bort vinden MK. Sjöän var 
så haugar, så att när vör kåm ner imillum 
sjöiar, så lejäd de för sjäglä JK. När de jär 
haugar sjögang u sjöiar lejar för sjägli JK. 
Där sum nå var någ skogut kring, så de leäd för 
stårmar OL. 

läck s. läck m. 'droppe', [skvätt]. En läitn 
läck vattn MK. Där fanns aldri n läck (vat-
ten) MK. De var bär [bara] n läitn läck i gla-
sä av starkvarår, än läitn drupä OL. Mårmår 
to brännväinsflasku fram u gav mi n sup, män 
gubbän gynt väin u sjaudä, att däu fart gi mi n 
läck me JK. De var så gal u fåult i magän, sått 
ja har skutt kräkäs, män um ja da int had mair 

än läitn läck starkvarår, da kväläd de intä 
JK. Var de någän, sum hadd någän tar el. läck 
äi flasku, så tos de vassin dragnagäl JK(U). 
Däu hart väl aldri någän läck haim, vät jä MK. 
Jfr efter-läckor, s. pl. o. kaffe-läck. 

läck a. läck, 'otät'. Läck mainäs de me, att a 
fartöig ällar n bat jär otetar OL(ordl.). 

läcka s. läckå f. De säs um kär, sum int jär ret 
tetä: de kärä de har någu läckå där äi de laggi 
ällar där äi tapphulä OL(ordl.). 

läcka v.1 lä•kä, läckä, pr. -ar [rinna mycket 
sakta, sippra]. Vattnä läckar börr [bara] fram 
JK(U). De kär', de jär int tet ännu de i [inte]; 
de söins, att de läckar där i dain laggi, rinnar 
ret saktä ällar teräs a läiti grand OL(ordl.). 
Särsk. förb. Läutn läckar av = rinner av MK 
(1877). De koktäs vattn u hälldäs pa asku, u 
så skudd de sta nati yvar, så sin skudd de 
sta u läck av en dag [om asklut] MK. — De 
läckar iginum (OL)MK. — läck-lut s. läckläut 
OL m. Di hadd am n baljå, sum sto upp så 
haugt, att di kund fa ställ am n baljå undar .. i 
de yvarstå lägd di äi lagum me askå, sen hälld 
di varmt vattn där pa så sätt di tappän äi 
hannickän så laust, att ä kan fa sta u draup 
ällar läckä; di kallar de för läckläut, pa så väis 
hadd di alltut läut ti hands OL. 

läcka v.2 läckä, pr. -ar [lacka, om svett]. Ar-
bet sått svaitn läckar av än JK. Svaitn läckar, 

skörtu jär vat JK(U). Svaitn läckar av han 
MK. 

läcker a. likår (1876), likar 	, n. Ii • kart, 
-at, pl. li•krä HG, superi. likrästä JK(U). 1) 
'sum inte äter vad som helst'; [kräsen]. Fålki 
di bläi fö likrä (om de äter färskt bröd var 
dag) HG. 2) 'läcker' (om mat). De var oskap-
lit va iss [detta] smakäd lika(r)t u gutt JK 
(ordl.). De var likart ti fa fårskar fisk MK. De 
likrästä bitar av kytä JK(U). Gasäistar u hyn-
säistar jär de fåinästä el. de likrästä äisträ 
till äistarsmörbröi JK(U). 3) [neutr. med ne-
gation: (inte) behagligt]. Ti bränn si pa nättl, 
de känns int för likart OL. De var just int så 
likat ti var äut äi a sånt vädar JK. Ja, de var 
just int för likat, ska ja säg, ti vari skogän i går, 
u stort bättar jär de int ännu JK. Täu dagar ar-
betäd vör u graväd däikar, u de gick någ lund 
bra, fastn de just int jär så likat, när n skall 
grav i vattn JK. 
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läder s. lä dar f., bf. lädrä. 1) [beredd djur-
hud]. Släik ung stäutar bräukar ha äutmärkt 
gutt lädar pa si JK. Än tyckar, att n far mair 
för kräki, när n sälar dum livnäs, män när n 
skall kaup lädrä sinä [sedan], da bläir n var 
[varse] de da JK. De lädrä, de jär så saigt, de 
fart u ta u lägg i blåit OL. Saigt sum lädar 
[talesätt] OL. 2) [stycke av läder, avsett för 
visst ändamål]. Lädrä [de läderremmar med 
vilka "valens" (slagans) skaft är förenat med 
själva slagan] JK(U). Lädrä el. skinnä me tän-
nar äi [på en karda] JK. I ruckstandrar 
[ståndarna på spinnrock] .. sitar lädar, sum 
nåli gar äi 	täutu [tutan] gar i lädrä JK. Jfr 
bindsul-, förlängs-, häst-, klack-, mun-, näs-, 
nöt-, ox-, platt-, russ-, stut-, sul-, svin-, täv-, 
ungnöts- o. över-läder. -bendont s. Iti•dabain-
dåunt n., bf. -domtä JK, pl. = sg. [skodon 
helt av läder i mots. till träskor]. Pa vintan, 
när de jär snåi pa jårdi, jär bad träisko u träi-
buttnar otjänliä ti ga me .. äut i arbetä, för 

snåiän fassnar undar buttnar, sått da bi-
gangnar n lädabaindomt äut i arbetä JK(U). 
Ti ga me lädabaindomt älla lädasko de jär för 
kallt um baini me nå i kyldi JK. -bit s. lä. da-
bi.t m. U så jä de a avlangt hul i uppäst ändn 
tvärs pa sänkä, sum de sitar a lädar äi ällar 
n lädabit äi me hul äi, u däräi sitar de fast äi 
snöirä (tåsksnöirä) JK. -bringtamp s. lä•da- 
briutamp 	m., pl. -ar, 'läderrem, som 
sitter från lokorna till tisteländan'. -bälg s. pl. 
lädabölgar [blåsbälg av läder]. -gångjärn s. 
läda(r)gangjan [gångjärn av läder, t. ex. på en 
smidesbälg] JK(U). -hysken s. /ä.dahöiskän, 
pl. läda(r)hyskar (skom.), [läderbitar, som 
läggas ovanpå vristen på en läst] JK(U). 
-kniv s. lii•daknäiv m. (skom.), [kniv att skära 
läder med]. -känga s. f. pl. lädakängår. Kvinn-
fålkis baindomtä .. när de jär snåi, läda-
kängår me lang skaft, sum gar upp pa smal-
läggar JK(U). -lapp s. /ä.dalapp m. [läderbit]. 
Päukbyksår, de haitar n lädalapp, sum ler-
lingar .. far a mästan ti ler si söi pa JK. 
-läpping s. lädaläpping m., bf. -än, pl.-ar [flad-
dermus]. Vör singäd um summakväldar, när 
vörr fick säi än: "Lädaläppingän skinn-
skräppingän långlår, kum u sätt di fast i mitt 
hår" JK. -läpsing s. lädar-, Iii•daläppsiug 
m., pl. -ar, 'mindre lapp' [av läder]. De finns 
int någ ann än någ sma lädaläppsingar igän 
[kvar] JK. -pude s. pl. lädarpäudar JK(U), 
[stoppad läderputa]. Träisko .. me lädarpäu-
dar yvar ristar JK(U). -rem s. Iii•dare.m f., 
pl. -ar. Sigdn [lien] sättäd di pa örvnackän 
.. me a läda(r)rem u n träikäil JK. Vaivsta-
kän [på spinnrock] bindäs fast i trampu me a 
lädarem JK. -rems s. lädarims m. [läderrem- 

sa]. I tåskkrokän u sänkä .. sitar n smällar 
lädarims 	sum sättäs fast i snöirä JK. 
-selrep s. lä dasilraip 	.L [draglinor av 
läder]. Lädasilraip visst i [de] aldri va de var, 
förrn loksilar kåm till MK. -sko s. lä•daskåu 
m. (o. koll.), pl. -skor JK(U), [skor helt av 
läder i mots. till träskor]. -smörja s. läda-
smöirå f. [att smörja läderdon med]. -stövla 
s. f. pl. lä•dastrvlår [stövlar helt av läder i 
mots. till träskostövlar]. -tauare s. lädatauarä 
JK(U), [skämtsam benämning på skomaka-
re]. Lty. Leddertaue r, ein Lederbereiter; 
da. lxdertover. -tång s. lä.  dataug f., bf. 
lädartaugi MK, pl. -tängar JK(U), [tång att 
spänna läder med]. 

läga s. lägå f., bf. -u [ställe där ngn el. ngt le-
gat el. brukar ligga.] a) svinens liggplats i 
stian]. Kast in läit halm ti lägå ti sväini MK. 
Soar gar u bäddar me halmän i gapä el. sle-
par lägå, sum de haitar JK. Nä gräisn kåm in 
i lägu, da stännäd n MK. När sväini slepar 
lägå, de bräuka mod' ovädar MK. b) [harens 
viloplats, läger]. Harn .. har ränt ör lägu u jär 
uppä JK(U). c) [nedlegad plats]. De blai ret 
lägå ätta mi MK. d) 'ställe där säden lagt sig'. 
e) [läge för en båt]. Vör skall väl lägg båtn i 
lägu vätjä? MK. Jfr svin-läga. — läg-släpning 
s. f. bf. lii•gåsle•pniugi [då svinen släpa 
halm]. Vör led [skrattade] så mik at de lägå-
slepningi MK. -säd s. lägsed f., 'när säden 
har lägt si'. All staindalar bjärar fö de mäst 
ryg föräutn göidä u jä fö de mäst lägsed där 
JK. Ja de jär int äutn, ick rygän har blitt läit 
därvän (sprungän), där sum de har vart lägsed 
JK. 

läga v. le•gä, leg', pass. legas, 'göra lägre, 
sänka'. Iss stoln jä för haugar; vör fa ta u leg 
än läitä MK. När tjäln gick ör jårdi .. så skudd 
i vänd [vändplöja] av vägän ällar leg än så mi-
kä, sått n fick sin full brädd JK. De tular gänn 
legäs läitä (göras lägre) MK. De skåli [i trösk-
tunnan] var fastsätt bäi täu såndär tvär-
styckar, sum skudd kunn håigäs ällar legäs 
OL. 

lägd s.1 le. gd  f., bf. -i (el. de.1d), 'dalsänk-
ning'. 

lägd s.2 lägd f., pl. -ar, 'veck i tyget'. Lägd el. 
läså pa kållu [kjolen]; de har kumm a sån gali 
lägd i töigä JK(ordl.). Raid äut all skrynklår 
u lägdar u läsår [i vadmalet] OL. Krysplar u 
lägdar = veck o. rynkor MK(1877). Vamlä var 
int hoprullä äi n packä äutn annas yva si i 
raiduä lägdar JK. Jfr ut-lägd. 

läge s. lä•gä, Iiig' n. I kvistn [på plogen] glyg-
gäs a hul, sum drekti sättäs äi u kan ändräs 
i sitt läg där, ti flytt upp u ner JK. Jfr fiske-
läge. 
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lägenhet s. lii•gänhait f. 1) [tillfälle]. Um Er 
kan fa någ 1. till de så (OL)MK. 2) [boplats?]. 
Di matt visst var fjålluä, sum int vidd ha a 
släik lägänhait JK. Jfr o-lägenhet. 

läger s. lägar n.; bf. lägrä, pl. bf. lä -gri. 1) 
[liggplats]. [Svinen] had sitt lägar fö de mäst i 
göislhopar JK. 2) [plats för förläggning av 
truppstyrka]. I fars ungdomstäid, så var di i 
böin [stan] u äkseräd, sum di kalläd för: di 
var inn pa lägrä JK. Skall vörr da föid upp 
all o sårkar ti millitärar el. ti ga pa lägrä i all 
sin bäst täkt? JK. Ligg u halvsvältä pa lägyi 
i måntals JK. Ja frågd drängar, va di hadd fat 
lert all nöi dansar ifran "Jå pa lägrä", sägd 
di, "när vörr jär inn u äkserar" JK. 3) [bildl., 
i uttr.] sårg i lägrä. För umkring trätti ar sinä 
var de häusating bäi Hallut Eklunds; där blai 
de sårg i lägrä, för där fallt Hallut gubbän Jakå 
ner av häusryktä u slo ihel si JK. A stund av 
sag de äut, sum um ä skudd bläi sårg i lägrä 
me jaulgräni, män de gick snart yvar JK. Där 
yvar var de nuck sårg i lägrä iblant (att int 
byksår u styvlår var biläikä) JK. Jfr fiske- o. 
strand-läger. 

läger-man s. lä•garman (1878), [lägersman?, 
fader till oäkta barn]. Jfr lägra v. 

lägervall s. le war-, legavald n. [nödläge, trång-
mål]. De tular så läng, förrn än kummar haim; 
han matt väl änd aldri ha kumm i någ legar-
vald, vätjä OL(ordl.). När de vändäs [plöj-
des] där, så var n i lega(r)vald me vänd-
plogän sum täidäst [ty släpskon gick sönder] 
JK. Han var i legavald me soläld i kruppän i 
någlä dagar. JK(U). Di .. hadd vart i lega-
vald till träff pa u kumm i land JK. Jård-
bräuka kåm i legavald för arbetskraft JK. De 
jä mang gangar, sum än bihövar sakar u ting, 
sum än star i legavald för, såsum än fåil [fil] 
u annä JK. Män ätt jär vör riktut i stort lega-
vald förä, u de jär för fisk JK. 

läg-finger (?) s. n. bf. le-gfiogrä, 'ringfingret'; 
därför att ä jär legar [lägre] än langstangi; mor 
ha sär lekfingrä MK. Jfr GOB läksta-finger. 

lägg s. lägg m., bf. -än, pl. -ar. 1) [underben 
på människa o. djur; läggpipa]. Ja har fat ont 
äi än lägg; han har ont i läggar JK(ordl.). Han 
har blitt gastgripän i . . läggän OL. L:s sun 
har kärt [kört] bainä av si ällar läggän JK. 
"De äisar i läggar", ropt han MK. Um nå 
läggän ha vart av äll' börr [bara] n ha brut n 
älla rill [vrickat] n pa någ väis JK. I dag har 
vör dän fyst mai, u da skall vör drick märg i 
läggar JK. Di bläir så dåliä i läggar, sått di tril-
lar kull [av rus] JK. Han . . har fäll läggar 
[" sura ben"] JK. De hol [ihåliga] säidu [på 
knäkarpen] lägga n nerat, u da lycka n gilt lari 
u knäiar u läggar u alltihop JK. Lansrnätrar 

u skit, sum läggar skudd var avslagnä, där di 
gar fram JK. När stäigar äurar till .. u di 
(kvinnfålki) int kan kumm i häus me sko pa si, 
äutn bläir vat u far snåi langt upp pa läggar 
JK. För n täim' sinä så söintäs de knafft någ 
snåi pa jårdi, u när han gick in, gick de allt 
langt upp pa lägg JK. Jårdi var så vat u klaisu, 
sått pa säin ställar var de frågän um .. att n int 
sank ner upp pa lägg JK. Snåiän gick upp pa 
halv lägg för vart stig JK. De jär i ätt slask u 
pjask u sjask u syrå [sörja], sum gar upp pa 
halv lägg sumlistans JK. Läggar: pa stäut, 
lamb, sväin JK. Han (gassn) knäipäd stäutn i 
läggän MK. Russi har gräv' läggar MK. U så 
gynt silbroi sla pa läggar för russi OL. Så var 
de ti säi ättar, um kytä var avjetä [från häst-
kadavret], sått vör kund fa läggar ti "äisläg-
gar" JK. Tålkän [rödbenan] . . har langar 
näbb u lang raud läggar JK. 2) [i oeg. anv.]. 
a) 'på en åra' [den del av åran som är mellan 
"lunan" och bladet]. b) [skaftet, ovanför 
bukten, på en torskkrok el. "angel"]. c) 
[skaftet på en bon]. Jfr ax. d) [stam el. stjälk 
på växt]. Da sat de såsum stor svart luppår 
sum hadd jet si in i läggän ällar stammän ner 
imot roti [på korn] OL. e) [nedre delen av 
majstången]. Undar kårsä pa läggän [bands en 
bukett]. Pa läggän bindäs de me kungvallsbla-
dar u ättanällår JK. Jfr angel-, bak-, bus-, 
fram-, ful-, is-, smal-, spicke-, strump-, tjock- 

år-lägg. -pipa s. läggpäipå f., bf. -u, pl. 
-år [benpipa i underbenet]. Small-läggän me 
läggpäipår [på människa] JK. Kautlidn mil- 
lum läggpäipu u karlidn [på häst] MK. Äi a 
däikä, sum lag än hail hopar mänskbain 
där to än upp a halv ällar klaui [kluven] 
läggpäipå JK. 

lägg s.2 se botten- o. till-lägg. 
lägga s. läggå JK(U) f. [skränkjärn för såg-
tänder]. Jfr angel- o. torskkrok-lägga. 

lägga v. läggä, lägg', pr. -ar, -a, ipf. läggd, 
läggäd, sup. lägt, läkt, lägg' JK, pass. -ös, 
pr. läggäs JK, ipf. läggdäs, sup. låggtäs JK, 

pf. m. läggdar, f. läggd JK(U), n. läggt, 
(bårt)läkt, läggt si JK, pl. (bårt)läggdä, 
-läggd', p. pr. läggnäs, imper. lägg. I. tr. 1) 
[placera i liggande ställning] a) [om mska el. 
djur]. Han kåm fram u blai lägdar pa bänkän 
u fick si .. än 12-14 rapp i rövi JK. Da kåm 
någän u to dairäs banä u lägd däit ätt ann i 
ställä JK. Har Er fat lägt någu hynå i summar 
da, Fäimor? [lagt på ägg] MK. b) [med 
sakobj.: anbringa (mer el. mindre löst) i hori- 
sontalt läge, breda ut, hölja över, placera i 
(viss) ordning]. Di to u lägd ringän däit igän 
JK. De var täu träi styckän, sum blai lägg-
näs (= lägdä) där innä MK. Fiskbröi bakäs 
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av vanlir bröidaig, sum läggäs fisk äi JK. Dän 
trid sat haim bäi gräuu [spisen] u lägd pa äldn 
JK. Fa läit vid in u lägg pa äldn JK. Män ti 
läggt [= att lägga] ainästrysår pa hopar, de har 
gat äutmärkt för n JK. Ner n da skall bröin 
upp sigdn läitä .. ner n läggar el. drägar(sigd)-
spån'n langs sigdäggi [lieggen] OL. Sämst ulli 
. . läggäs för si JK. Därnest var ä ti lägg maltä 
äi a kär [kar] u så häll varmt vattn pa OL. Äi 
a ann' kär där lägd di någlä träipinnår pa 
kryss .. där uppa lägdäs läit rainar langar 
halm OL. Di läggäd säin stuckar tet bäi u uppa 
vältru OL. Så läggäd di så gal där pa backän, 
att dän am n int kund fa kåir OL. Lägg tro-
lår i täun'n [gärdsgården] JK(U). De läggäs 
am n trolå uppa dannu [den andra] till, pa sam 
bandar JK. När klucku var täu, så to vör dum 
[: hästarna] u .. lägd silar pa dum JK. Lägg 
räusår [ryssjor] MK. Di rustar [sysslar] u läg-
gar räusår um ladingar läikväl JK. Vör har 
vart ner u lägt (näml. räusår) MK. Ja lägd 
kväld ätta kväld u drog mårgän ätta mårgän 
u fick int ti kokä MK. De jär kärt si [kört] 
göisl där upp, sum jär lägt si kring träii JK. De 
jär lägt si göisl bäi JK. Di har gynt lägt braidä 
[hö-brede] MK. Lägg sed = lägga (el. rättare 
ställa) upp sädesskuparne på loftet vid inbärg-
ningen MK. Förr fick än a tunnå lägdar [or-
dentligt lagd] strämming full av 30-35 valar, nå 
gar ä 60 valar äi na JK. — Lägg sag = skränka 
[en såg] MK. Sagi jär fö nägg [trång] .. ha be-
hövar läggäs mair MK. — Lägg läiv [lägga till 
livs, äta sig mätt]. Plomår . . de ha vör lägt 
läiv pa nå i fjortn dagar JK. 2) [i mer el. 
mindre bildl. anv. av 1)]. Lägg stort biröim 
pa boki [berömma boken] JK. Um han nå 
läggar främ pa [: befrämjar] u frågar ättar de, 
de vait ja ännu intä JK. Han har vart ti prat 
um, att vörr skudd skriv .. män han har aldri 
lägt främ pa de OL. Ja lägd just int pa minn' 
så prässäis, lains [hur] än bråkädä OL. Ja, 
um än läggar därtill all dagar, sum än har vart 
för mik druckän ti äutret någä . . JK. 3) [om 
vatten: isbeläggas]. När Närkväiki bläir lägd 
JK(U). Ner n gar me snarår, u så de jär lägt 
me äis jär imillum land u hålmar, så kan 
iblant händ, att äisn jär för tjåckar ti ro äi u 
för tunnar ti dräg (batn) pa OL. 4) [i uttr. 
angiv. att ngn använder ngt på visst sätt]. Um 
L. vidd lägg ätt gutt ård för mi OL. Prostn 
kund väl alltut ha viktuarä sakar till lägg si 
vinning um OL. 5) [successivt sammanfoga el. 
hoplägga föremål]. Di läggar stackän [bygger 
upp hö- el. halm-stacken] JK(U). Lägg stain-
täun [stengärdsgård] JK(U). Alfred u ja har 
lägt grastainstäun i dag JK. Nå jär . . grastains-
armar [i hamnen] . . bårtkårdä u läggtäs [lagts] 

nöi(ä) av [: gråstenen], längar in at landä JK. 
De hamni el. vikän, sum nå jär läggdar me de 
nöi armar .. JK. 6) [i fråga om bygge: succes-
sivt anbringa el. iordningställa]. Läggar någän 
foda(r)tak pa häusi nå, så jär de drugnä tak; 
fodrä läggäs mot vastbandä OL. Spärrar 
[sparrarna] tas fyst upp pa räiar, sum da jär 
lägt si bredar [bräder] pa JK. 7) [bereda, iord-
ningställa]. I kväld skall ja lägg (ällar sätt) daig 
JK. Jårdi jär lägd undar plog JK(U). 8) [pla-
cera jord el. tomt genom skifte]. De var n 
läitn gassdail di haddä, u han blai läggdar där 
i Skitnbäck JK. — II. refl. 1) [försätta sig el. 
komma i liggande ställning]. Ja skall ga u lägg 
mi; di har .. gat i säng u lägt si. Lägt si pa 
rygg, pa säidu, pa läiv [på mage] JK(U). När 
a.. bläir trått, så läggar ha si JK. Så bäddäd 
ja ner u läggäd mi [i båten] JK. S. kraup ner u 
lägd si i millräumä [i båten] JK. Pa mårgnän 
så had han lägt si ti siv a stund JK. De händ 
si så, att gamblä mårmår jär i häusä lägd si 
till dåi fredäskväldn för jaul OL. U årkar vör 
int arbet så läggar vör uss till u haldar läivä 
uppä me en gang mat um dagän JK. Lägg si 
för gutt el. lägg si för alltut [lägga sig till sängs 
för alltid] JK(U). Stäutar lägga(r) si, när di 
skall drägä JK. a) [med saksubj.: nedsjunka i 
liggande ställning, utbreda sig, sjunka ihop, 
avtaga]. Saigar [ullrullar] .. när di int vill lägg 
si i saigkärä, sum di skall JK. Klövan har lägt 
si u slat knäi pa si, sått n liggar pa flak håll JK. 
All vait', sum had lägt si, blai sprungän [grodd] 
pa roti JK. Rygroti har lägg si pa säin ställar . . 
De sum har lägg si, kan nuck raid si JK. Sul-
kän [svullnaden] lägd si JK. När di kummar 
häit till uss me soar . . sum uku [juvrets sväll-
ning] int har lägt si ännu .. så kan ja säi, 
mang gräisar ha har hatt JK. Släku läggar 
si tunt sum a skinn JK. Där sum da snåiän 
had lägt si, där gick de ti navu [vagnsnavet] 
JK. I o [vår] gangän har lägt si a dräivå, sum 
minst jär träi änar haug JK. Kummar de riktut 
till äur me skick u lägg si till, så har vör årkå 
ti kast .. JK. Sjöiän ällar dyningän har int 
fölaup si älla lägt si älla gat äut, när n ännu 
laupar ätta stårm JK. b) [vika sig, om egg]. De 
jär int någ stål i dän (järnbiten); han lägga si 
[viker sig] MK. Män när n har slat någlä slag 
pa burn, så kan stain'n var så hardar, sått an-
tingän springar burn sundar ällar u så lägga n 
si JK. Läggar di si i äggar, så haitar de, att 
di jär för lenä JK(U). 2) [mer el. mindre 
bild1.]. Anna [en liten flicka], ha va me all 
stans; nå jär ha lungnarä, de lägga si, de MK. 
Värst hitn [hettan] u förargälsän mot prästn 
har lägt si JK. Lägg si av me [avstå ifrån]. 
Lägg si av me snäusä [snusa]; de jär lyngn de 
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