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rörlig 	 1001 	 rösta 

samhet, aktivitet]. Bäi Lövs .. el. Nöibyggä 
var de stort häusald, hälst undar M:s täid u 
mik rustning u röirlsä än täid av JK. Undar 
Lövs dagar så var de stor röirlsä pa de ställä. 
Di hadd dräng u täu par dragrar u rustäd me 
jårdbräuk u me strandbräuk JK. a) [om akti-
vitet hos ett kollektiv av personer]. Röirlsä 
var de bad av gamblarä u yngar, där var väl 
umkring än säksti pärsonar till middag [på 
slåtteröl] OL. De jär läit röirlsä me fålk pa 
möitä ( = läit sambling av fålk) JK(U). De jär 
mik fålk i röirlsä i dag el. pa  baini JK(U). 
Män förgräuäd uss gärd vörr yvar all fåk, 
sum da allt var i röirlsä JK. b) [i uttr.] läiv u 
röirlsä. Vör had ångtråskän i täistäs, u da 
skudd L. ha .. set, vilkät läiv u röirlsä de 
var pa Fäi gardn. Vör var tjugå styckän ti ar-
betä, u all had fullt sjau, var u en pa sin plass, 
sått de var sum säi maurår äi n maurstack 
JK. Ann u mor spinnar, u Anna kardar sma-
saigar u singar väisår, sått de jär läiv u röirlsä 
jär bäi uss JK. Ja u så var de läiv u röirlsä pa 
körrgardn av all ungdomar. Drängar speld 
pärk pa nårsäidu u västasäidu um körku. U 
sumli päikår u drängar ränd langbod u driddn 
u 	så att de var läiv u röirlsä så väl i fålki 
sum i nattäurn [vid midsommar] JK. De gyn-
nar lissum bläi läiv u röirälsä i någ vart: träii 
gynnar knuppäs u sedakrar gynnar gröinä u 
jårdi gynnar bläi gröin JK. c) [om aktivitet 
av enskild person]. Um dagar, när ja var i 
röirlsä u arbetä, var de int så gal me värkän 
JK. 4) [verksamhet för drivande av visst nä-
ringsfång]. De gynnar nå bläi röirlsä bäi uss 
me hingstn [för avel] JK. Sin så blai de röirl-
sä bäi Nabbu [fiskläget] igän u blai väl sträm-
ming JK. 5) [företeelsen att vissa åsikter el. 
idéer gripa omkring sig; riktning, strävanl. 
Rillijöää röirlsär JK(U). 

rörlig a. röirlir, f. 	JK, n. -lit. 1) [som har 
lätt för att röra sig, livlig, snabb]. Ha jär så 
röirli av si, sått ha rännar pa baini sum a artå 
JK(U). 2) [som utmärkes av liv o. rörelse, 
livlig verksamhet etc.]. Fyst u främst så var 
de a röirlit u glatt läiv i prästgardn JK. 3) 
[rörande]. De var så röirlit ti säi de oskapli-
haiti, sått ja blai så röirdar, sått tårar satt i 
augu pa mi JK(U). 

rörning s. röirnigg f. [rörelse]. 1) [om levande 
varelse el. spöke]. Ja .. var letkledar .., de 
var frägän um ja kund begå mi, när ja var i 
jamn röirning äliar röirlsä JK. Nai, de jär bäst 
ti var i röirning MK. Vörr har hälsu u jär i 
röirning allihop OL. Vörr för o [vår] dail jär 
bräukar för de mäst var i rökning klucku fän' 
pa mårgn'n . sått vörr jär så däri rökning än 
säkstn sjuttn täimar tim dyngnä JK. Så fort 

sum en gynnar, så jär va ivist en i full rökning 
[att göra båtarna klara] JK. Ner n å käikt 
pa hail de manskapä [: slåtterfolket], ner di 
arbetäd u var i röirning OL. Kluckan han 
gytt var täilit i rökning i mårräs han MK. De 
var badä bryllaup u bansöl pa flair håll u bi-
gravälsä, u ner allt sånt skall ginumgas, så jär 
de mang, sum far ränn u var i rökning OL. 
Millum klucku tåll u ätt, som trulli jär mäst i 
röirning JK. Ättar n sånnar . . tillvädring 
bräukt alltut strämmingän var mair i röirning 
OL. Flugår kummar i rörning MK. 2) [om 
havsvatten el. annan vätska]. Mot S:t 01ä, 
da jär sjöän mäst i rökning för minst vädar 
MK. När de jär torsluft, da kummar vattnä i 
släik rökning MK. Um ä da var blasut u sjö-
än var i rökning .. JK. Di fick .. arbet si 
varm u fa blodn läit i röirning OL. Um de nå 
var där förä, att blodn lissum kåm i rökning 
för mi, da när ja blai gapsn [häpen], sum 
tannvärkän gick yvar JK. 

rösk a. rauskar, f. rausk, pl. rauskä, rausk', 
komp. -arä, -ar' [matfrisk, glupsk]; = duktur 
ti ta ti bästar MK(1877). Rausk kräk (mots. 
taidruä, kynduä) JK. Nauti jär rauskä ti jetä 
(,jetar bra) JK. Jär kalvar trivliä u bra u rausk 
ti jet u drickä u int taidruä äutn träivs bra, 
så far di för de mäst livä JK(U). Ja tänkt fålki 
skudd var rauskar ti jetä MK. 

röst s. raust; röst, f., pl. röstar. 1) [stämma, 
mål]. Han har go raust ti tal me JK(ordl.). 
Däu hart bättar raust älla mål än ja JK. Börr 
att int rausti el. årdi kummar ti stuck si el. 
fassnä i halsn för mi JK. Ja känd till n pa 
rausti (målä el. talä) JK(U). R.L. upplåtäd 
sin mun u upphov säin raust, sär de gamblä 
JK. a) [sångröst]. Han har.. duktu raust ti 
sing me JK(ordl.). Han har just ingu raust ti 
sing me JK(ordl.). All sum har raust stäm-
mar in JK(U). 2) [offentligt angiven menings-
yttring, votum]. I. u K., sum har stor röstret, 
di läggd ner sin röst (el. säin raust) OL. 
Prästn, han pasto, att ä var .. de mäst 
röstar pa ja ällar nai, sum bestämmäd 
JK. -rätt s. röstret, raustre't (sär de gamblä) 
JK m. [rätt att delta i omröstning]. Ja de 
jär bäst .. att di lättar all källingar .. fa 
röstret JK. 

rösta v. röstä (OL)MK, röst', raustä, raust' 
MK, pr. raustar JK, ipf. röstäd [avgiva sin 
röst]. Ordföran han vill hälst att di ska säi äut 
någän föäutn röstä JK. Da skudd i röst en 
körkväld fyst MK. Ja röstäd pa S. JK. De 
andrä, sum svard nai ällar röstäd pa nai, be- 
gärd äutdrag av pruttkållä JK. Källingar . di 
raustar kull kalar JK. Raust el. röst um 
(OL)MK. 
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röstning 	 1002 	 rötning 

röstning s. röstnigg, raustning (OL)MK f., pl. 
-ar [avgivande av röst]. När da gubbar fick 
häklä a stund, så begärd ordförandän ällar 
prästn röstning JK. Ja, när de da bar till röst-
ning, så fick S. de fläst ällar mäst röstar, sått 
han blai väldar JK. 

röt s. råit [m.], [rötning (av lin o. hampa), i 
uttr.] ligg (el. lägg) i (pa) råit. Han läggar 
läin i råit MK. Nå skall läinä äut pa råit (När 
U). Där läggar vörr o [vårt] läinä till råit äi 
de gyli (När U). När de har ligg i råit el. i 
vattn i älvå dyngn, så tas de upp JK. Där ättar 
kåird di haim än [hampan] u läggd in n, ner 
fråiä var tårrt, för de skudd tas av, förr n än 
blai läggdar i råit OL. 

röta s. råitå f., bf. -u. 1) [av svampar el. bak-
terier förorsakad förstöring av organism el. 
organiskt ämne]. a) [om sjukdomstillstånd 
hos levande träd, virke el. dyl.]. Råitå (äi 
träi) OL. De var a vackar grän; de var bär 
skad, att de har kumm råitå äi nä. De had 
kumm råitå i dän halmstackän, så han var 
mästn hail förstöirdar OL. b) [i fråga om lin 
el. hampa, dels en rötprocess, dels om till-
stånd som lin etc. uppnår genom rötning]. 
Råitå el. läinråitå MK. Sumbli tyckt, att läinä 
fick a mair jamn råitå i vattnä [än på marken] 
(När U). c) [om sjukliga förändringar i män-
niskors el. djurs kropp, som sammanhänga 
med inflammation, varbildning etc.]. Ja har 
fat råitå äi n tann MK. De kummar råitå äi, 
u så bläir de skaul av [sjukd. i tandköttet 
hos hästar] MK. 2) [rötmånaden]. Nå har 
vörr kumm in i råitu. Halv råitu har vart tårr 
u varm, män dann halvu rna ick bläi vat. 
Råitu kummar in um Råitu gar äut um 
JK(U). De hadd di u säin märkar me .. när 
råitu kåm in. Um a kåm in vat, så blai halv 
råitu atminstn vat el. rängnu JK. Så fort råitu 
har gat in, da bräukar ä mairndails var gutt 
um rängn, u kansk därav namnä OL. Råitu 
gar äut i dag, u lust ti säi har ja, um de gam-
bläs spådom kummar ti sla in, att de bläir fa-
gat nå. De ma ick bläi bättar när råitu gar 
äut, vätjä JK. Täidn jär innä, ällar sed-dagar 
jär innä ti sa ryg, sum alltut förr var de säist 
viku i råitu JK. När sed-dagar kåm i släut av 
aggusti el. de säist dagar i råitu, så skudd ry-
gän sas JK(U). Jfr ben-, jord-, lin-, lung-, 
mur-, strål- o. vatten-röta. — röt-månad s. m. 
bf. råitmå'n'n. Råitmån'n ifran dän 23 jäuli 
till dän 22 Aggusti kalläs u för råitu JK(U). 
De gamblä pastar, att vetu kummar ti hald 
bäi, så läng vör jär i råitmån'n JK. När råit-
mån'n gynt u släutädä, de har di u* tat bårt 
[ur nya almanackan] JK. 

röta v. råitä, Mit', pr. -ar, ipf. -äd, sup. råitä, 

Mit', pass. råitäs JK, ipf. -ädäs JK, p. pf. 
råttar, råitn JK, n. rått, råitä, 	JK; råit 
si (När U), [åstadkomma röta på (ngt), kom-
ma ngt att ruttna etc.] a) [särsk. m. avs. 
på lin el. hampa: låta det undergå en upplös-
ningsprocess för att kunna skilja ut de till 
garn el. rep lämpliga delarna]. Råitä läin, an-
tingän pa jårdi ällar äi vattn MK. Hampän u 
läinä kan råitäs pa täu håll el. väis. Antingän 
läggdäs de i vattn ällar råitäd n de pa jårdi 
Män de vanliä ti råit de i vattn gärd n för 
de mästä, sum än ännu häitntills har kunt fat 
set läinråitår i Gannorträsk u Botlsträsk 
När de har ligg i råit el. i vattn i älvå dyngn så 
tas de upp ör vattnä u kåiräs haim u braidäs 
äut flatt pa jårdi för ti ännu råitäs mair 	ti 
däss att ä "fållar tagu" 	ällar när skävän 
låssnar fran tagu .. Sin sättäs de upp u tår-
käs för da jär de rått [rötat] nuck el. råit 
nuck. Män läggäs de (toä) int i vattn, äutn de 
skall råitäs pa jårdi, så braidar n äut de flatt 
pa jårdi .. så far de liggä imillum träi u fåir 
vikår, förrn de bläir rått u fållar tagu, u de tas 
upp av jårdi u tårkäs Läin el. hamp, sum 
råitäs pa jårdi, bärt, bläir int så vitt u vackat 
sum de, sum råitäs i vattn JK. När läinä ällar 
hampän råitädäs pa jårdi.. så kåm de an pa 
vällaikän .. va läng de tulädä [dröjde] JK. 
Så fort di fick ta upp galdhampän da skudd n 
råitäs u så bräukt di mairndails braid n pa 
jårdi ti däss n blai råttar (råitn) OL. Var ä 
[linet] da för mik rått, da blai tagu måir OL. 
Lagum rått .. de bräukt märkäs, ner di to me 
alm hand i var änd pa läintuppän u så brautäd 
.. brast da skävän let av, så än int bärr båigäd 
si, da var de lagum rått OL. b) [med saksubj., 
vålla röta på (ngt), särsk. m. avs. på trä]. 
Aindäst att ä ha vart gutt um rängn u väl vetå, 
så att ä ha råit bitöidlit pa täunar u tak u allt 
träivärk, sum ha vart äutvändut pa all bygg-
ningar JK. Björkän jär.. int någ säkar ti råit 
pa äutn ruttnar fort JK. Män tuppgrainar [av 
gran] jär bräcknä u kännlausä, sått di jär int 
starkä ti råit pa [till störar] JK. Bomullsganä 
haldar längar ti råit pa ällar bläir int så snällt 
ruttnä JK. — Råit upp = förstöra MK. U ännu 
värst av allt: att ä [: våtvädret] råitäd upp 
allting, sum int var unda tak, såsum täunar u 
annä JK. Jfr jord- o. vatten-röta samt len-
rött p.a. 

rötare s. se gårds-rötare. 
rötning s. f. bf. råitniggi [av lin o. hampa]. 
Bäggi sårtar bigangnäs (vattnråitning u jård-
råitning) män bäst ansäis vattnråitning, för 
läintagu bläir väitarä u vackrarä JK. Att läinä 
ällar hampän jär traugar ti fällä, ner n brakar, 
de biror mik pa råitningi OL. U så behövar 



röv 	 1003 	 rövkrok 

vör rängn för råitningi u JK. Jfr jord-, lin- o. 
vattenrötning. 

röv s. röiv,  , röv JK f., bf. röivi, rö 'vi [säte, ända, 
stuss, ändtarmsmynning på mskor o. djur]. 
Rövi me assklinkar u rövgatu u skithulä JK. 
Um di bön kund fa stäutn ti yppnä pa rövi 
älla rövhulä (u skäitä) JK. A. kåm haim me 
byksrövi ör u rövi sunda(r)slagi. Han kund int 
sit pa rövi i n fjortn dagars täid förrn rövi 
blai go u han kund sit pa na JK. Däu sitar pa 
bär rövi; däu jäst am n däu MK. Nå ha ja sit så 
läng, att ä gynnar ret gär ont i rövi fö mi JK. 
Ja had fat läst mi nåigdar pa S.H:s böiknar u 
röivi (rövi MK) 	had fat träismak JK. 
Sumbli liggar pa knäi, sumbli sitar pa röivi, u 
sumt liggar pa läiv u pusslar till si av bad mat 
u dricksvarår [på slåttergille] OL. Ja far int 
täid just ti sit pa rövi så längä, för ja skall 
snart gå bårt JK. Nå fyst ha ja fat täid ti sätt 
mi ner pa rövi u skrivä ti L. JK. Däu matt väl 
änd kunn sit pa rövi a stund JK. Så sum än 
[man] sto u int visst av någänting, så had n si 
n däng i aktaspägln (i rövi) JK. Han .. kund 

int sta bättar pa baini äutn hald [halkade] 
pa röiv [röv MK] JK. Fall pa röv; fys [hasa] 
pa röv JK(U). Sätt si pa rövi JK(U). Stäig 
upp me rövi förä JK(U). Ga me rövi förä [gå 
baklänges] JK(U). Kvinnfålki skall u ha kål-
lår pa rövi, sum än bräukar sägä JK. Nå jär 
di [kavajerna] så langä, sått di gar ner för 
röivi [rövi MK] JK. a) [i ordspr. o. talesätt]. 
Lains n vända si, så har n rövi bak JK. Vaim 
har de stöist rövi? — Skummaken, för han har 
skummakaröv JK(U).' Ga sum du hart äld i 
rövi JK. Han .. glaid pa dur igän me än fart 
sum um än hadd äld i röivi JK(U). Nå rän-
nar källingar, sum di kund ha äld i rövi um 
sundagar u håirar pa hans förklaringar JK. 
Jfr barn-, byx- o. höns-röv. -gata s. f. bf. röv-
gatu JK [vecket mellan klinkorna]. Ass-
klinkar u rövgatu JK. -hål s. rö'vhu'l n., bf. 
-ä [ändtarmens mynning]; pa russ, pa lamb 
[o. nöt]. -krok s. rövkrok [-åu-]. Spark röv-
krok (en lek) MK. Drängar sparkar rövkrok 
MK. [Se ill.] 



sabb 	 1004 	 sak 

sabb s. sabb m. 
sabba v. sabbä, sabb' [i förb.] sabbä ner [sö-
la ner, smutsa ner]. Sabbä ner si; sabb ner a 
bok, kledar MK. De gamblä bok sum vör har 
slit u sabb ner JK. De jär så nersabbä (sabbut) 
MK. 

sabbat s. m. bf. sabba'tn. Ohälgning av sab-
batn [: höinkörning på söndag] JK. 

sabbig a. sabbur, f. -u, n. -ut, pl. -uä, 'sölig, 
smutsig o. våt'. Råckän blai så sabbur; tråju 
jär sabbu; töigä jär sabbut, byksår jär sab-
buä JK(ordl.). De fyst boki, sum ja nå sändar 
in, har blitt någ sliti u läit sabbu JK. Ja sag 
iginum böiknar, män ja kund int säi, att i had 
blitt någ sabbuä JK. 

sack s. sack [i uttr.] pack u sack [pick o. 
pack]. Ja nä n da ha fat allt pack u sack mäs-
si, sum än bräukar sägä, så skjauta n fisk-
batn äut JK. Jfr fot-sack. 

sacka v. sackä, stack', pr. -ar, sup. sack' 
JK(U), imperat. sack JK(U). 1) intr. [gå sak-
ta, komma efter]. Di har sack u kum ättar 
bitöidlit JK(U). 2) tr. [maka, skjuta]. Sack el. 
skraid de läitä JK(U). — Särsk. förb. Sackä 
av: 1) driva för vinden. 2) sakta sig, bli mat-
tare, om folk t. ex. sack' av = de läutar at 
gravi MK. De gynt sack av me än OL. Sack 
ättar [bli efter]. Mang, sum hadd säin lang 
läiår ti sia me, matt sack ättar, ner de gamblä 
riktut sättäd bästpampän till OL. De sackar 
el. skraidar fram ( = mik saktä) JK(U). 

sadel s. sal m., bf. sal'n JK(U), pl. -ar [rid-
sadel]. Ja har aldri söikt räid i sal OL. Förr . . 
så räidäd alltut ungmansdrängar me sal pa 
hästn JK(U). Där upp pa Kauprä luftä dar var 
så fullt av salar u räidbaislar JK. Jfr rid-sadel. 
-makare s. salltnalarä m. De jär bäst ti bid n 
sallmakarä ti lag de OL. -makarikajsa s. sall-
malakaisä [egtl. skämts. benämning på sko-
makarns el. sadelmakarns knärem]. Knäi-
remi älla sallmakakaisä JK. -väng s. salväyg 
f., bf. -i (1878), (g1t), sum di had pa salar MK, 
'liten skinnlapp i st. f. sadel' MK. -vänge 
s. salväygä [n.] = de lösa skinn- eller läder-
slabbarne, som sitta baktill på sadeln. Sal-
vängä jär bårtå pa saln JK(ordl.). 

sadla v. 	sallä, sal!' OL, sa'dlä [lägga sa- 
del på en häst]. De fyst, sum ungmansdräng-
ar pa bryllaupsdagän hadd ti görä, var ti sadlä 
u fa i årning vassin häst JK(U). Sant På!; da 
bräukt de gamblä sägä, att um soli skäinäd 
så läng än kund sall n häst, da skudd ä bläi a 
gutt ällar fruktsamt år. Ja vait int um de gam-
blä maint, ner di sägd sallä, um di maint . . ti 

lägg sam n (sadlän) pa än häst OL. I dag skall 
soli skäin så längä, att Pål han hinn sal sin 
häst (25/1) MK. 

saffran s. saffra'n [en krydda]. (-s)bröd s. 
saffransbröi [stora saffransbullar]. Täi tåll 
stäur saffransbullar (saffransbröi haitar di u, 
för de jär bullar sum haitar däugä ..) JK(U). 
-bulle s. m. pl. saffransbullar [vetebullar med 
saffran i]. U sänningar di bestas av: ifran täi 
till tjugå stäur saffransbullar. . JK. A par stor 
prässntesbredar mitt pa borä: ätt me stäur 
saffransbullar, sum jä mair likt brö än bullar 

JK. -pannkaka s. saffranspannkakå f. 
["ugnspannkaka" med saffran i]. Saffrans-
el. sänningpannkakå bakäs för de mäst i runt 
pannkakspannår JK(U). 

saft s. saft m., bf. -n. 1) [vätska av växt el. 
växtdel]. De jär svanar saft äi dum [kobär] 
JK. Saftn rannt ör dum (sockerbetorna), när 
di skärd sunda dum JK. Saftn sum tappäs ör 
björkarnä pa ladistäidn OL. 2) [en dryck 
framställd av vätska ur frukt el. bär]. (Dåli 
frukt) . . de skudd n tillvärk saft . . av JK. 
Jfr slån-saft. -gröt s. saftgrå it JK(U) m. [saft-
kräm]. -supa s. saftsäupå [soppa kokt på 
saft]. 

saftig a. saftur, n. -ut, pl. -uä. 1) [saftfull, fro-
dig]. Gaiti u killingän .. gick där u njautäd 
av de go, saftuä grasä JK. 2) [bildl., kraftfull, 
mustig]. Landshövdingäns tal var kårt män 
kraftut u saftut JK. 

saga s. sa' gå f., bf. -u [fantastisk berättelse]. 
De jär a sagå um a stäur am n upp pa Gyllauän, 
sum var attn fyrlass [för-lass]; de jaugäd de 
skälmar för n MK. Ja skall tal um a gammäl 
sagå, sum fant mi i hågän nå JK. Ja nä da 
prostn käikar in i späisn, så hadd källingi 
kräup in i ungn'n . . sått bär rövi sat i ungs-
munn'n. Ja va de sän gick av, de förmälar int 
sagu .. män så ha hans fålki talt um, u säng'n 
gar ännu JK. 

sago-gryn s. sagogräin jär n sårts gröin, sum 
kaupäs i handlsbodar u sum än bräukar fa i 
sväskånsäupu i kallasi . . Va n jär gärdar av 
. . vait ja intä .. män gröinkånni i säupu jär 
raudä JK. 

sak s. sal m., bf. -än, f., bf. -i (1877), pl. sa'- 
kar - 	salar 	(1877). 1) [rättegångs- 
sak, (juridisk el. kameral) tvistefråga]. L. var 
int mot um till tal me kronofogdar för till raid 
äut dän sakän OL. Ja skudd var innalit gladar 
u belåtn, um mäin skrivningi har jälpt till någ 
i sakän JK. Ättar mang um u män me läns-
mann'n, lains vör skudd fa sakän klarar, så 
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lugäd n uss, att.. JK. 2) [orsak, anledning]. 
Min maining jär dän, att de jär mair n en sak, 
sum jär skuldi därtill OL. Han blai argar u 
rasnäs u vidd gläid därifran; u de kansk för 
mair n dän sakäns skuld OL. 3) [förhållan-
de, omständighet, läge, situation]. Män än go 
sak jär de, att .. JK. De var nå sakän dän, att 
nödi tvang dum OL. Riktut undalit u bi-
synnalit, um än tånkar yvar sakän JK. N. 
bräukar sägä, när vörr har kumm ti tals um 
sakän, att vörr fa int lug u lägg av bidningi 
JK. U så jär frågu dän, um L. skudd villä ällar 
ha täid till framföir de muntlit till N., de var 
nå en sak de OL. Nå jär de så, att n sak har 
alltut täu säidår u sumli sakar ännu flairä JK. 
Män så hadd sinn [ilskan] lag,li gat av mi, u 
ja tänkt ti strunt i hail sakän JK. En ting till.. 
sum gärd mik ti sakän, de var, va n hadd fat 
tak äi för gräus [till "sigdspånen"] OL. Ja till 
ta raidå pa de där täu säistnämd sakar, el. 
vaim vörr skudd begär tillstånd av .. u vaim 
sum had skylduhait ti undarhald broi JK. 
— [Ärende, angelägenhet, ämne]. Ja tyckar, 
att ä bläir för enfårmut älla för mang gangar 
um en u sam sak JK. Vägar, tyckar ja . . sum 
jär n sånnar viktur sak.. JK. Um de änd jär 
änldä u obitöidliä sakar till skriv um, så .. 
OL. De jär sakar u ting, sum ja jär för dum-
mar u olerdar ti disputer um JK. Där sägdäs 
raint äut pa sak äutn umsvaip JK. 4) [göro-
mål, uppgift]. Prostn kund väl alltut ha vik-
tuarä sakar ti lägg si vinning um än n sånn 
struntn hundsak OL. U lag sått vör kund 
kumm haim, sum int var någän leta sak JK. 
Jär ä för läitä, så far de var hännäs aigän sak 
JK. 5) [konkret ting, föremål]. Va hart däu 
gärt av däin skramblu da? Du hart int mik 
raidå pa däin sakar, tror ja MK. Sen straik 
än därifran u to säin sakar mässi OL. Da var 
de bär ti pack ihop säin sakar u ställ daim pa 
a visst ställä OL. De var täidar pa ti .. pack 
ner o sakar i kappsäckar JK. Jfr apoteks-, 
bleck-, fabriks-, forn-, huvud-, järn-, köks-, 
lek-, livs-, or-, små-, stor-, strunt-, o. söt-sak. 
-kunnig a pl. sa•kkunnuä. Vör had talt me 
sakkunnuä pärsonar, att plassn pa dann säidu 
var int någ klandar bäi JK. 

saka v. sakä, sak', pr. -ar. 1) [övergiva, av-
stå]. De fart väl däu sakä för de (när de int 
kan ga för si). 2) [i uttr.] de sakar [det vållar 
olägenhet, inkräktar]. De bläir int mik av me 
skrivningi um sundagar häldar, ällar de sakar 
pa skrivningi i ställ för mi JK. 3) 'i kortspel = 
ej kunna bekänna' MK, [d:o] i femkort JK. 
Ja har int dän fårgän, ja far sakä JK(ordl.). Ja 
far sak iss gangän. Klövar! sakä. Spadar! 
sakä JK(ordl.). 

saker a. sa'kar _i__ [skyldig]. När n skall ha 
besvär för de allmännä inum a sokän, u så 
än skall bläi nerskälln till! Ja, u så kan L. tänk 
si, att ja för min dail jär sakar till ällar har för-
tjänt ä JK. -skål s. sakaskål f., bf. -i, 'ett 
gyckel, för det mesta vid bröllop, som tjänst-
görande ge varandra för någon försummelse 
.. det kan vara marskalkarna och tärnorna 
tillsammans eller var för sig och skaffrarna 
var för sig eller tillsammans ..' JK(ordl.). 
Säist sakaskåli, sum ja var me u sag, var för 
någlä ar sinä bäi astäuås pa a bryllaup, sum 
skaffrar gav ungmansdrängar u bräudpäikår 
anndagän pa bryllaupä. När ungmansdrängar 
u bräudpäikår skudd drick kaffi pa mårgnän, 
sättäd skaffafar fram pa borä mitt för dum a 
gammäl skopå. Där äi de skopu var varjehand 
sakar: avgnagnä kytbain, a roå me jaus äi u 
tisslår u nättl u a flaskå me ättickå äi, sum 
ungmansdrängar maint de var brännväin u 
skudd drick si n halv av, sum blai säur mäi-
når ättar. U ja minns int allt, sum var äi sko-
pu. Ungmansdrängar u bräudpäikår skudd ha 
sakaskål därförä, att di kåm för saint upp u 
had int pass upp ungfar u ungmor sum di 
skuddä. Sam så kan ungmansdrängar u 
bräudpäikår gi skaffrar sakaskål u ungmans-
drängar bräudpäikår u tvärt um JK. 

sakna v. sacknä, pr. -ar, ipf. sacknäd, sup = 
inf., pass. sacknäs, pr. sacknäs, p. pf. sack-
nän. I. tr. 1) [märka att ngn el. ngt icke är 
tillstädes el. att man förlorat ngt]. Han had 
kåirt ör dain vangnslai; de sacknäd n int förr n 
än kåm haim OL. Ja saknäd nå magistan MK 
(1877). Unda täidn så saknäd bräudi u gästar 
bräudgummän, u han kåm aldri tibakas JK. 
Mårmår ha var inn, när ja gick äut, u sat u 
spannt. Män.. så hadd väl källingi sacknä mi 
för läng vättjä, u ha kummar upp pa häus-
luftä i sam takä JK. 2) [känna saknad efter 
(ngn el. ngt)]. Ja blai laisn u sacknäd Annä 
(källingi mäin) [som var död] JK. Ja sacknar 
gubbän mikä, för var n int ti jälps äi någ 
sträivt arbetä, så pussläd n u lagd upp någ do-
ningar u huggd sundar någ vid JK. Han 
far allt sacknä dän drängän ällar de inkåmsti 
bra OL. Mang gangar sacknar ja gamm trås-
kän JK. Så skudd ja ga ner ti 0.0:n ättar a 
kluckå, sum hans sun'n Oskar har ränst u lag 
för uss u sum vörr hadd sacknä mikä än 
åt dagar JK. II. [i pass.]. 1) [vara föremål för 
saknad]. Jär bäi uss sacknäs Mårmår mikä 
JK. Sopkvastn sacknäs int, förrn jär bårtå 
(ordspr.) JK. III. [i p. pf., som saknas, vars 
frånvaro känns som en förlust]. Ja vait just 
int, um än jär så mik sacknän; um än pärson, 
sum just int har vart så mik umtycktar, säs 
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de så, ner han har flytt därifran OL. — sakne-
sam a. sacknäsammar, n. -samt, pl. -sammä 
[som innebär el. medför saknad]. Ja ja un-
na'n de, ifall n [klockarn] bläir kalln däit, 
män han bläir sacknäsammar för o räckning 
JK. Kårgän jär ingu bråskå me, för han jär int 
sacknäsammar jär haim bäi uss JK. De blai 
mik sacknäsamt u ovant, att far kåm bårt JK. 
De jär ret strunt u sacknäsamt ti var äutn 
smid äi sokni JK. Unda täidn blai di a(v) me 
prostjårdar .. så att de blai mik sacknäsamt 
för farsgubbän ti bläi a me daim JK. Ja pa de 
väisä arbetäs de me släku, u .. än jär faslit 
anglägän um na, u de jär faslit sacknäsamt, 
när de träffar till sumli ar, att de int kummar 
någ in JK. Ja har int hatt någ pänningar ti fat 
någ täidningar i ar ännu, fastn de jär så sack-
näsamt för mi sum daglit bröd JK. De jär så 
sacknäsamt till int ha pärår JK. Gamblä fålk, 
sum har vart minst sacknäsammä, när di har 
döt .. di bläir .. när pa fyst glåimdä JK. 
-samlhet s. f. bf. saknäsamhaiti [saknad]. 
Me saknesamhaiti jä de ännu värst bad me 
sagi u kvänni, för um vör har någ ti sag ällar 
siktä, så skall vör äutsoknäs JK. 

saknad s. sacknä (OL)MK [m.]. Jfr av-
saknad. 

sakramentskad a. bf. sakramänskadä 	. . . . 
[förbannad, fördömd, i kraftuttr.]. Sakra-
mänskadä junkar (OL)MK. 

sakran s. sakran, 'satan' [svordom]. Sumli 
säupar, sväirar u slas sum själv sakran JK 
(ordl.). 

sakristia s. f. bf. sa kastäiu [i kyrkan]. De var 
mäns prästn var i sakastäiu, sum de skedä 
OL. När ja had skilt av me ringä, så gick ja 
in i sakastäiu u gärd äld pa JK. 

sakta adv. saktit, sakt', -komp. -arä. 1) [om 
ljud o. tal, svagt, lågmält, tyst]. Tal sakta, 
mots. haugt MK. Va läst n fö sla da? De läst n 
så sakt, sått de fick ja int håirä JK. När ja 
hämtäd pa dum, så hälsäd ja stort u bratt 
guddag, män di tackäd så saktä, sått di knafft 
röird munn'n JK. Nära (klucku) int jär drugi, 
så knäppar a så saktä MK. 2) [långsamt, 
med ringa fart]. De vaksar sakt u traugt JK. 
De söins att de läckar där i dain laggi, rinnar 
ret saktä OL. Ja hadd änd stäutar u kård så 
sakt ja kundä, män ja hämtäd upp de [spö-
ket] JK. När ja fick kvänni i gang, så gick a 
saktä, u de läidäd just ingänting. Undar vägän 
så gick än saktä u stännäd iblant u käikt si 
kring JK. Ja matt hald äi hästn så mik ja kun-
dä för ti fa n ti ga saktarä JK(U). De läidar 
just int mik, fö dagar jä kårtä, u stäutar ga 
saktä, fö di ha blitt daigbaintä JK. Så bar ä i 
väg ti kåirä, u de gick int så präsäis saktä, 

äutn hadd ret go fart OL. Ga till a handkvänn 
u mal där, de gick jå för si, män de gick saktä 
JK. De gar traugt u saktä ti fa lairu upp i 
haust för att a jär för tårr JK. När körku u år-
jår bläir i årning, jär int gutt till säg ännu, för 
de gar sakt för K. JK. Ja de jär oskaplit, va de 
gar saktä me förbätträ någän ting u kumm ör 
de gamblä sättä JK. De gar saktä män väl 
[talesätt] JK(U). — sakt-färdig a. saktfä•rdur, 
n. -ut. 1) 'stillsam'. Han kåm da sättnäs, män 
int så saktfårdut u still sum än kåm gangän 
föräut JK. 2) 'långsam', [senfärdig]. Någän 
sum jär saktfårdur i årkår OL. Han tjänar bäi 
L.O., u än jär faslit saktfårdur äi allt sitt ar-
betä JK. -modig a. saktmodur (OL)MK. -mält 
p. a. f. saktmelt [lågmält]. Ha jär så saktmelt 
MK. 

sakta v. sakt', pr. -ar, ipf. -äd, sup. sakt', pass. 
pr. saktäs OL, imperat. sakt JK(U). 1) 
[bringa (ngt) att avta i styrka el. intensitet]. 
— Refl. [avta (i styrka), stillna]. Vädrä har 
stillnä u sakt si u lungn äut JK. 2) [minska 
hastigheten hos (ngt)]. Sakt fartn JK(U). U 
så sträikäs de me am n hand pa var säidå av 
hudä u ner langs halsn u så äut at armän ti 
de ställ; ner di da kummar däit, så saktäs 
fartn väsäntlit OL. Sakt pa gangän läitä, för 
ja kan int hald me JK(U). — Refl. [om ur, 
draga sig efter]. Mäin klucku ha saktar si, för 
de jär sånnar lenar fjädar äi OL. Särsk. förb. 
Ner di blai var, att kvänni saktäd av, da var 
mästn damä tomt OL. 

sakteligt adv. saktlit [i uttr.] saktlit sägt, 'i 
förtroende, tyst' MK. Saktlit sägt uss imillum 

JK. Ja saktlit sägt: de jär n äusling äi de 
helä u n dumbom till pa kaupä JK. 

saktens adv. sacknäs, 'visserligen' [väl, i alla 
fall]. Riktur diamant, de jär sacknäs bättar de 
MK. Ja far sacknäs bläi haim ja MK(1877). 
Jär jär sacknäs de bästä (stället att leta petri-
fikater) MK. Starkt jär de sacknäs de MK. Ta 
vattn ör källan; da bläir de saknäs årkå MK 
(1877). Däu fickst sacknäs ingän i däin, däu 
(fågel i snaran) MK(1878). Aumar blai än 
sak(näs), ond blev han visserligen MK(avh.). 
Ja ynskar bär, um ja had kunt skriv så raidut 
u vackat me, män de kåm ja sacknäs aldrig 
ti däug till JK. Gubbän han had sacknäs fat 
någ kunt um de, att ha vidd var a(v) me än 
JK. De fick ja sacknäs de =jo vackert vad jag 
fick! De matt han sacknäs int ha fat JK 
(ordl.). Da. sagtens. 

sal s. sal m., bf. -n [det största och förnämsta 
rummet i en bostad]. De stöist räumä upp pa 
haitar stäuu. De var själv sam n el. gäststäuu, 
me fåir finstar pa.. Där haldäs de kallasar u 
läsmöitar u laikstäuår JK. Jfr dans-sal. 
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-sigolv s. salsgålv n. Häuslufti jä fäin sum 
a salsgålv JK. 

sala v. sallä, sa'lä JK(U), sal!', sal', ipf. -äd, 
p. pf. n. (pagsal si [göra sammanskott för 
inköp av ngt, vanl. sprit]. Sallä ti brännväin 
MK. Salä: de bräukar busar gär i böin till n 
litar.. årdi bigangnäs sälln jär pa ortn JK(U). 
Särsk. förb. Sal! pa [öka på]. Sall' pa ett lass 
= pluck pa sakar (OL)MK. De var så gal me 
snåi u snåikastning n langar täid da ätta si, 
sått ä salläd pa, sum än bräukar sägä, gang ät-
tar gang u dag ättar dag för var gang de äuräd ' 
till JK. De har u vart kast si [skottat] så mang 
gangar, u de ha sall pa gang ätta gang, ällar de 
har blitt pasall si gang ätta gang (snö) JK. 

salig a. salir, -1i, pl. -/iä. 1) [frälst, lycklig i 
himmelriket]. Han skudd kumm haim u tal 
um för hännä, um han blai sali ällar kåm in i 
himmelräikä ällar intä JK. Börr di gick i körkå 
u ti nattvardn u pa läsmöiti .. Di blai saliä där 
iginum, u lains di livdä, de gärd de samä 
JK. Gubbän N. . . talt um, att han hadd vart 
pa va hivist a läsmöitä, så att um han int blai 
sali, så blai hingän salir! JK. Dän sum gärd 
falskar aid . . kund aldri bläi salir el. sali JK. 
De kan ja svär pa u bläi sali läikväl JK. 2) 
[död, avliden]. En döidar binämdäs alltut 
förr sali, såsum: sali far, sali mor, sali systar, 
sali bror, sali astäuän JK; salli lassn, salli 
ann-majän, salli gubbän min el. farsgubbän 
salli, salli morskällingi mäin el. morskällingi 
mäin sali [!] JK(U). Jfr lyck-salig. -het s. 
sa'lihait f. [egenskapen att vara salig]. När n 
kåm ti tals mei än um någ frälsning u salihait, 
da framhaldäd han de straks, att han had vart 
pa all läsmöit i sin täid, u därpa stöidäd han 
för de mäst säin salihait JK. -hetsled s. sali-
haitsaid m. [ed som ngn svär vid sin själs 
salighet]. Gubbän sägdä, att n kund gär sin 
salihaitsaid pa, att de var sanning JK. 

salomon-bär s. salmbä'r m., pl. bf. -i, 'blåhal-
lon' (Rubus cxsius). De var ti ga u käik ättar 
de glångar (salmbär) MK. Salmbäri u lindbäri 
jär int monä ännu JK. -bärslranke s. m. bf. 
salmbärsrankän MK [ranka av blåhallon]. 

salsare s. salsarä, salsrä m., bf. salsan, pl. 
salsrar, 'bladmagen' [hos nöt o. får]. Sal-
sa(r)n sitar fast bäi vambi MK(1878). Sia 
knäut pa salsan, än trad um s. [efter slak-
ten?], um lamb u naut MK. Matn kummar 
fyst äi salsan sen i vambi u så i tarmar MK. 

salt s. salt n., bf. -ä [vanl. koksalt]. De gam- 
blä di sägd, att i aldri behövd pänningar mair 
n ti jan u salt, u så skudd i äut me kronskattn 
MK. De jär fyst saltä (när man saltar ström-
ming) MK. Fiskän el. strämmingän har blitt 
väl baitn i salt el. för mik saltn. Saltä har knip 

ihop än JK. När saltä bläir vat bläir de rängn 
JK. "Hadd du stråit salt pa stjärtn, förrn du 
skjautäd, så hadd de vart säkat, att du hadd 
träfft" (sades på skämt då ngn skjutit bom på 
en fågel) JK(U). Salt kastäd n alltut. i äldn, när 

fick äld i sotn i kusstain'n, u da bräukäd 
kusstainsäldn slucknä JK(U). Sild, sot, salt u 
malt jälpar för allt u allt. A gammäl botböin, 
sum botkällingar u botgubbar lästä, när di bo-
täd kräki, när di da fyst had bland ihop än 
sats av sild, sot, salt u malt u hällt äi kräki, 
när di var sjaukä JK. Mal salt (el. ståit pipår) 
[pantlek; en sitter på golvet, en annan fattar 
under den förstes armar o. dunkar upp o. ned 
med den sittande] JK(U). Jfr foder-salt. 
-bräde s. saltbre'dä n. [bräde varpå man kros-
sade salt]; annas bräukäd i bro salt pa borä 
MK. -bröd s. saltbro [bröd doppat i salt-
lake]. Fisk var de int någ ti fas, äutn da matt 
di jet saltbrö [duppar a skäivå brö i saltläkä 

så staikar pa ristn] JK. Nårdn blasar salt-
bröi, sägd Snausrä-011ä, all dagar! JK. -horn 
s. salthånn n., bf. -ä [ett vid städkubben fast-
satt horn med saltlake i att doppa varma 
"spottar" 	Salthånnä sita pa packän MK. 
[Se ill.] -kanna s. saltkannå f., bf. -u, 'låda 
med lock att förvara salt i att ha i köket'. Ella 
kallar det "saltkappä", hemma sades det 
"salthyddå" MK. [Se ill.] -korn s. saltkånn 
n., pl. = [liten saltkristall]. Jä de [:smöret] 
salt . . så far n ha bisvär u ta all saltkånn ör, 
för annas räivar di äggi ör sigdn, när n bröinar 
JK. -krus s. saltkräus n., 'stenkruka att för-
vara salt i' HG. -kär s. saltkä'r n. [saltkar]. 
-läke s. saltläkä m., bf. -än [-lake]. Ja jär så 
galn ättar strämming sum gaitnar ättar salt-
läkä JK. Så far n dupp a skäivå bröi i saltläkä 

staik pa ristn i ställ för strämming JK(U). 
Di har staik saltar strämming pa ristn, u de 
sältu u saltläkän de frätar janä JK. Hånnä me 
saltläk äi [på smidstädet]. -läkelhorn s. salt-
lä•khånn n., hånn pa smidpackän ti dupp 
spåttar äi, när n skall sia hul pa jan MK. Jfr 
salt-horn. -skiva s. saltskäivå f. , = bröskäivå, 
sum duppädäs i fiskläkä för ti skon fisk MK. 
Dupp bröiskäivår i fiskläkän u staik pa glöi-
dar i ställ för fisk, sum haitar saltskäivå 
JK(U). Nårdn blasar saltskäivå JK(U). -sten 
s. saltstain m., bf. -n [en knytnävsstor, rund 
o. slät sten, varmed man krossade salt]. Si-
nappän bros me saltstain me, män nå maläs 
sinap MK. Um saltstain'n ( = stam n sum än 
brod salt me) haldar si fuktur u vatar, modar 
rängn el. vatvädar, män um än haldar si tår-
rar: tårrt JK(U). -stäbba s. f. bf. saltstäbbu 
[mindre kärl för förvaring av salt]. Att ja 
skudd fa släck äldn i kusstain'n, sått da ränd 
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ja ättar saltstäbbu ( = a kär av träi me luk pa, 
apartut till ha salt äi) u kastäd i späisn någlä 
duktuä nävar salt JK(U). -säck s. saltsäck. 
Bjär saltsäck [en lek då en bär en annan, som 
sitter grensle på dennes rygg] JK(U). -vatten 
s. saltvattn n. Baingyl [spigg] .. finns bad i 
saltvattn u i färskt vattn JK. 

salt a. saltar, n. salt [som är kryddad med kok-
salt, som smakar av koksalt]. Gråitn va saltar 
JK. Bättar "ha" än "fe", dvs. bättar för sal-
tar än fåular [skämd] JK. Lensalt säupå, 
gråit u för yvrit all mat, sum jär för läit saltar 
JK. a) [konserverad med koksalt, nedsaltad]. 
Vör har ännu int fat smakt någän färskar 
strämming i summar .. ja, u int saltar häldar 
JK. Fisksäupå kokäs pa strämming för 
de mästä, bad färskar u saltar JK. Middagän 

besto av koktar tåsk (saltar förstas) el. 
läktåsk JK. Salt kyt JK. Jfr brand- o. len-
salt. -aktig a. pl. saltaktuä [något salt]. 
Flundrår, a grandå saltaktuä u a grandå tårk-
nä .. MK. -grön a. saltgröinar [lättsaltad, 
rimsaltad]. Ner strämmingän jär saltgröinar, 
da jär n goar ti jetä OL. Färskar strämming 
had vör i ar i jaulhälgi, sum vör ännu har, 
fastn han jär saltgröinar nå JK. När n pissar 
äi a spann el. ann kär, sum skramblar, när n 
pissar så haitar de.. dän sum pissar "brygga 
n saltgröin[tr JK(U). -syra s. saltsöirå (tp1). 

salta v. saltä, salt', ipf. -äd JK, sup. saltä, p. 
pf. saltn [strö salt på; konservera medelst 
salt]. Ner n saltar fisk, så läggäs a lag me fisk 
u a lag me salt um vartannä OL. När n saltar 
strämming, skall n tapp blodläkän av JK. Han 
(tåskän) kustar 	5 kr. fjäringän, när n jär 
saltn JK. De var en bäi B. i Lau, sum had 
slakt.. a russ ner äi n hagä u så had han 
tat u salt äi någ kär.. de had da någ skälmar 

gat ste ättar allt russkyt, sum han had sal-
tä JK. — Särsk. förb. Salt ner [lägga (ngt) i 
salt i ett kärl till förvaring]. De tåskar daim 
bihaldäd vörr självä u saltäd ner.. u så hadd 
vörr lagli väl nersalt si föräut JK. De fräuar 
di jär så dumm u lat.. sått di däugar int salt 
ner a tunnå el. halltunnå el. n fjäring kyt (ick 
mindar fisk), sått ä kan jetäs, äutn de bläir 
fåult! JK. — Salt upp [salta in, salta ner (ngt) 
för framtida behov]. Ha skudd salt upp änfjä-
ring [strämming] för mi MK. Strämming de 
ha di fat.. nå, u vör ha kaupt umkring hundrä 
valar u salt upp, fö 20 ör valn JK(1890). L. 
kaupt strämming upp .. u sälldä. Jå ännu 
kund n bläi av me a lass i Räumä bäi (ä)n 
bondä, sum skudd salt upp a lass ti kräki JK. 
Fiskän jär nå uppsaltn (OL)MK. Jfr strim-sal-
ta samt full-, o- o. trög-salten. 

salteri s. saltaräi n., bf. saltaräi', pl. -ar [an- 

läggning för insaltning av matvaror, särsk. 
fisk]. Undar de ad saltaräi var i gang, så visst 
änd arbetskalar, va di skudd gär av sträm- 
mingän JK. Så var ä a bolag, sum sättäd upp 
saltaräiar bäi suddaustäst strandar JK. -bolag 
s. Så bildäd di a saltaräibolag jär bäi strandar 
(Hörtä, Kappällä, Djaupdöi u Nabbu), män 
de to snart släut JK. 

saltning s. saltniyg. Saltning av fisk har kvinn-
fålki bäst raidå pa JK. 

salva s. 1 salvå f., bf. -u [medicinskt preparat 
av smörliknande konsistens]. Gränkvadu 
skall kokäs u renäs, de skall säiläs, att ä jä 
raint. Så skall de lambtalg me samä vikt ko-
käs ihop u liksi [lika mycket] me vaks me; 
(äutn vattn) u så hälläs kvadå pa liksi vikt. 
(De jär de fyst [förnämsta] salvu, sum finns; 
de bläir aldri daukyt). Inkvadu jär de bäst 
kvadu MK. Per Olsn Andasä han kokar släik 
salvå MK. Jfr gran- o. lus-salva. 

salva s.2 f. bf. salvu [ett antal skott som av-
lossas samtidigt]. Da bräukar de skjautäs 
dain salvu ätta dannu [vid bröllop] JK(U). 
Jfr skratt-salva. 

salvia s. salväiå 	A.— f. (Salvia officinalis). 
Slåiskryddår haitar nå salväiå MK. Nai säi, 
där vaksar salväiå, ällar n salväibuskä OL. 

-sam suffix., se allvar-, anstalt-, arbet-, avund-, 
bank-, bekymmer-, besinn-, betänk-, buller-, 
bylt-, eftertänk-, frest-, frid-, frukt-, funder-, 
fågne-, heder-, hälso-, knyckle-, knäd-, kost-, 
krap-, ljud-, lycko-, lång-, löj-, mödo-, nöj-, 
pir-, prat-, pussle-, ro-, sakne-, sede-, sjud-, 
skrammel-, skämt-, smitto-, stöt-, säll-, tack-, 
tjäg-, tryck-, tråk-, trött-, tung-, tål-, under-, 
vak-, vill- o. våg-sam. 

sam-band s. samband n. [sammanhang, för-
bindelse]. Nå i ladi har kyldi i samband me 
tårkän gat åt haustsedi u ldövarvallar bi- 
töidlit JK. I samband me ällar pa sam täid, 
sum klingår [: cirkelsågar] kåm i gang, så till- 
värkäd di n sårts tunn blad OL. -fäld a. n. 
samfält, pl. -fält' JK [som äges, brukas el. 
skötes av flera personer el. hemman, gemen- 
sam]. Ha aigår samfält OL. Jård, sum liggar 

samfält JK. All stor samfält akrar, såsum 
Digarakan u Nöiakan u Storakan, sum bräuk- 
täs i träiskiftä, fö de mäst undar Kauprä häm-
mänsdailar JK. Bäi K-rä var all vägar ihop äl-
lar smalt i gardn MK. -rättighet s. samfällu- 
hait f. [gemensam ägande- el. nyttjanderätt]. 
Jård sum liggar i samfälluhait ällar samfält 
JK. -färd s. f. bf. samfä•rdi [i fråga om fågel- 
snaror], det ställe där två personers snaror 
mötas; dessa båda snaror fästas vid en sten, 
som kallas samfärdsstain; den punkt där säist 
styckä av än stuck fästes ihop me fyst styc- 
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kä av flest stuck genom att slå var sin stain-
snarå kring samfårdstainen, ex. nå har vör 
släut pa dän stuckän, för vörr har samfårdi jär 
MK. Pa de väisä fortsättäs kastningi .. till 
däss n har hint iginum hail stuckän u kumm ti 
säist stainsnaru. Da sätta(r) n fast dän um n 
stam n u sam så fyst stainsnaru av flest stuck, 
så att snarår kårserar varandrä. De jär sam-
fårdi, u stai'n kalläs för samfårdstarn. Stycki 
pa bäggi säidår um samfårdstai'n kalläs för 
samfärdstycki u ätt samfårdstyckä MK. [Se 
ill.] -flirdsisten s. samfärdstain m. bf. -'n. 
'sten som fästes vid .. "samfårdstyckä" el. 
som bindes mell. bägge stuckar'. Samfårds-
starn bihövar int ligg i umgifti MK. -färds' 
stycke s. samfä'rdstyckä n., pl. bf. -i, 'bägge 
ändarna av [snar]stuckar som mötas' = de 
styckä [: snaror] sum sättäs ihop me kam-
ratns samfårdstyckä MK. -hälle s. pl. samhäl-
lar JK, bf. samhälli. I störr samhällar u ham-
nar JK. Jär äi iss sma samhälli, där n bor så 
glist, jär de int så täit, sum fålk dåir MK. Di 
bräukar kunn var stor samhällar [om jord-
humlor] JK(U). 

samka v. saykä, sank',  sup. sayk(ä), 'samla, 
spara, samka'. De bakäs läit var dag; vör ska 
sank ti fredagän MK. — Särsk. förb. Han 
har sank(ä) ihop än hail hopän pänningar; 
nå skall vör sank ihop än hail hopän mjölk u 
smör JK(ordl.). Ja, nå skall ä bläi någ ti stud-
der paigän, för nå ha ja sank ihop så läng, sått 
ja har fat a hail stor lang ravväinå JK. 

(?)samke s. saykä, sank' 	Vör vägar fåmti 
kilå i sankä „= i medeltal MK. A varpå 
täun 18 trolår i sankä MK. De var mästn till 
n tjugu valar i sankä var nat (= över huvud) 
MK. Åt näi kräk i stalln, u di drack änd i 
sank a spann vattn träfgangar um' dagän OL. 

sam-kväm s. samkvem, -kvä'm n. [sällskaplig 
samvaro]. Pa a samkvem, sä de gamblä JK. 
Ja har int kumm i samkväm me någän, så att 
ja har int fat håirt någå (trullhistorjå) pa längä 
JK. 

samla v. samblä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. =inf., 
pass. sambläs, pr. sambläs, ipf. -ädäs, p. pf. 
sambln, f. sambläd JK, pl. samblädä, -äd'. 
1) [med avs. på skilda föremål: föra samman 
el. plocka ihop, tillvarata, spara]. De skudd u 
läggäs ner alltihop; de var int nuck me slet-
kalgråitn, de var mik ann, sum skudd sambläs 
me OL. Sigdar u 	drickbyttar, de skudd 
sambläs hän pa väti, så blai de klucku täi 
[tiokaffe] OL. Där gärdäs äld pa, u så sam-
blädäs all kaffipannår däit OL. De var ret så-
sum läit haugtäidlit, ner di skudd ste u spinnä 
[slinggarn]; de samblädäs väl go mat me i 
kårgän OL. a) [i fråga om föremål för veten- 

skapligt ändamål]. Jaja, all stainar ja, sum L. 
har samblä undar täidn, jär nuck int läit årkå 
me JK. Ja kan int bigräipä, lains Lek. har 
kunt hinn me allt, sum än har samblä JK. b) 
[i fråga om egendom, pengar o. d.] U har n 
da så ställt, att n ha samblä någ, nä n int årkar 
arbet självar, så kund de va bra JK. De män-
sku ha har samblä någ i säin dagar OL. Förr 
da had n duktur stranddräng bär n trätti—
förti kronår för årä u di kund änd fa samblä 
läit pänningar läikväl OL. refl. [i fråga om 
partiklar, smuts o. d.] De fanns int någ mattår 
pa gålvä ti samblä si lort u bassillar äi JK. 2) 
[med avs. på personer el. djur: föra el. kalla 
samman]. De jär för bisynnalit, att han in 
undar o [vår] gard skudd pluck sundar me n 
4 a 5 sma skiftar u samblä så mik dailaigrar 
däit [dvs. ss. markägare] OL. a) refl. Så gyn-
nar gästar kummä u samblä si ätta handi 
JK(U). De säir int så magart äut, ner n fåir u 
tjugå tösar ällar kvinnfålk samblar si kring a 
braidsräum OL. All källingar di sambläd si pa 
ätt ställä u ränd ifran haimä me durar ypnä 
JK. Dagän för missåmmasdagän så gick älla 
sambläd si all päikår .. där sum maistangi 
skudd kledäs JK. I skuggän av de där sma 
lundar.. däit hadd fålki samblä si u siat si ner 
OL. Däit sambläd de si så oskaplit mik fåugäl 
JK. b) dep. Int tyckar ja de skudd var någän-
ting ti sambläs n hail hopän fålk pa, så väid 
int nyttn uppvägar kustnän JK. Int kler di 
gänn någu maistang, int häldar har di de för-
mågu ti sambläs så allmänt [: nu som förr] 
OL. Så bläir de middäsbud, u ättar handi 
sambläs di däit var u en till sitt partäi [på 
slåtteröl] OL. Alltut hadd ungdomar ällar 
löidn inom sokni någät särskilt ställ, sum di 
sambläs ällar samblädäs pa OL. Da samblä-
däs all gasskvinnfälk pa en part JK. Än sun-
däskväld var vörr ungdomar samblädä bäi 
Lau körkå JK(U). Di var för de mäst sam-
bläd pa a ställä u va för de mäst undar tak 
[på lekstuga] OL. Riksdagän var int samln 
da, när vör var där JK. c) [i ute.] Till däss n 
dödä u blai sambln till säin fådar JK. Han 
fick släut säin dagar u blai sambln ti säin få-
das griftar, sum ä star JK. Mor Ann Kaisä 
jär död u sambläd till säin fådar, sum de hai-
tar JK. d) [med avs. på själsförmögenheter, 
tankar]. I kväld skall ja försöik u samblä 
mäin tankar igän JK. De jär nuck mik nöi-
haitar, sum ja har ti tal um, när ja far mäin 
tankar samblädä JK. — Särsk. förb. Samblä 
ihop: 1) [plocka ihop, samla (ngt), tillvarata-
ga]. Samblä ihop stainmusä ..; u så sam-
bläd di ihop el. sträikäd av björklau u bain-
vidslau u hundlök u tårkäd pa luftä [till färg- 
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ning] JK. Russull ällar stäuthår .. de tos varå 
pa u samblädäs ihop, ti däss de blai så mik . . 
att de kåm ti räckä [att väva "ryor" av] OL. 
Ti laun har akavaktan fair skipar pa tunn-
landä sum akavaktan fa samblä ihop u ta 
varå pa självar JK. Undar täidn sambläd all 
daim sum årdnäd me middagän ihop de sum 
var ti yvars u . . packäd ner i tråssvangnar 
OL. Di har samblä ihop u skafft si n hall ho-
pän sakar [möbler m. m.] pa iss kårt täidn 
di har vart ihop JK. De kan var a möiglihait, 
att di (stainvastar) da (i haidnä täidar) jä hop-
samlädä, män .. JK. 2) 'röra ihop utan ord-
ning'. Nå samblar däu ihop alltihop MK. 
3) [samla personer]. Där sambladäs ihop än 
hopän kalar u källingar OL. — Ja nä da gästar 
ha samblä si ör nöistäuu, så jä de täida pa, 
att skaffrar u kokarmor u . . häusmor . . ska 
ha mat JK. När var u en ha fat fisk.. så sam-
bla n all talldrickar äut JK. Ja unda täidn nä 
skaffrar samblar talldrickar äut, så smakar 
gästar pa ölä JK. 

samling s. m. bf. samliuän, pl. -iugar. 1) [om-
gång vari personer samlas, sammankomst]. 
De nedäst äng . . de skudd alltut skilläs av me 
till klucku täu; da var ä fyst samlingän pa stor 
väti, sunt a hait OL. Jfr folk-samling. 2) [hop-
bragt material för vetenskapligt ändamål]. De 
far var sum de vill, så jär de änd a ark till lägg 
till samlingän OL. U så had ja ännu en tank 
till .. att historju kund finnäs i mäin skriftar i 
L:s samlingar JK. 

sam-mala v. sammalä JK(U), [mala säd utan 
att avskilja skalen]. Jfr samman-mala. 

samma s. (?), se o-samma S. 
sanunan-dragning s. sammändra'gniug f., bf. 
-i [sammanföring av olika enheter, t. ex. mili-
tära förband, till en större enhet]. 1854 var 
de sammandragning me all jägrar inn pa lägrä 
i böin älla pa Lagåshällar, u de var visst de 
fyst sammandragningi jär pa landä me äksäis-
fålki, va ja tror JK. -föra v. p. pf. pl. samman-
föird' [i uttr.] sammanföird ban [barn av en 
änka och en änkling, som båda ha barn innan 
de gift sig med varaildra] JK(U). -hang s. sam-
manhang n., bf. -hauä, -haug' . 1) [förhållan-
det att olika företeelser höra samman]. a) [i 
uttr.] i sammanhang me [i samband med, 
samtidigt]. Läit ättar dän vanliä autndagän 
ällar i sammanhang därme så bjaudar arnda-
torer pa a par glas puns OL. Launar si jård-
bräukä måntro, u i sammanhang där me ladu-
gårdsskåitsli u mjölkförsälningi u sväin-
skåitsli! JK. U tali (bröllopstal) . . um ja 
skudd skriv daim i sammanhang me ällar för 
si självä [vid skildring av bröllop] JK. 2) 
[logiskt samband mellan de olika elementen 

i en framställning]. Ner di läst i testmänt, så 
rädd u anträdnä [altererade], så di sag int ät-
tar, va mang spaltar de var pa var säidå, äutn 
läst tvärs yvar u da kan n tänk si .. vickät 
sammanhang de blai OL. De jär int lönt ti tal 
um, för de var int någ sammanhang äi JK. 
Själv sammanhang i berättlsär . . förstar n 
läikväl JK. 3) [orsakssamband, förhållande]. 
När vör kåm där äut u fick tal me majaristn, 
så fick vör raidå pa sammanhangä JK. -mala 
v. pass. ipf. sammänmaldäs [mala säd till 
mjöl, så att kli o. d. ej frånskiljes]. Vaitn 
siktädäs för de mästä, män n dail maldäs u 
haim pa vädakvänni (sammänmaldäs) JK. 
Jfr sam-mala o. sikta. När 'n malar spannmål 
. . sum än int tar skalar el. kläiar i fran ( = int 
siktar) haitar "sammalä". Till mal sedi täu 
gangar äl. ti lätt na ga undar stainar täu gang-
ar, närn sammanmalar, när de bläir för gråvvt 
fyst gangän, träffar nuck till, att 'n far gär 
iblant JK(U). -träde s. sammantrii'dä, -träd' 
n., bf. =, pl. -ar. I går va de sammanträd um 
Lausmöir JK. I mårgå ha landsmätan sam-
manträdä um linju millum Alskå u Lau JK. 
Fyst sammanträd had vör i laudäskvälls JK. 
Jå, de jär V., sum da kummar u skall hald 
sammanträd tim Lausmöir . . Han bräukar 
hald sammanträdar u förrättningar um Laus-
möir JK. W. hålt sammanträd me lauboar um 
skiftä i fredäs JK. 

samme pron. m. f. n. o. pl. sa"mä, sa 'm (böjda 
former: se • densamme). I. [utan direkt hän-
visning till ngt föregående el. efterföljande]. 
1) [betecknande att ngn el. ngt är identiskt el. 
gemensamt o. d.]. Di lag unda sam fålln JK. 
Vör va ti natvardn sam gangän MK. Nå plög-
däs de i sam akrar me vändplog u spitsplog 
JK. Sumbli had sätt äut me slaningi pa en u 
sam dag OL. — II. [hänvisande till ngt i det 
föregående omtalat o. betecknande identitet 
el. överensstämmelse med detta]. 1) [i adj. 
anv. ss. attr.] Da räidar di i sam årdning igän 
JK. Ja, sam tankän hadd han hatt JK. Små-
landsplogar gäs ännu pa sam muddälln när 
pa JK. Han [plogen] var någlund ättar sam 
typän JK. Fodarvallar, sum nå snart gar 
sam vägän JK. Sen blai de tretår för dän 
gangän, ti sam historjå gärdäs um igän OL. 
Ja, u flair me daim, sum har gärt pa sam väisä 
JK. I onstäs var de pa sam väisä; da matt ja u 
liggä JK. 0 [våra] stolar jär gärd pa sam väi-
sä (me slaar ner imillum baini) JK. a) [i tids-
uttr.]. De jär n dail arbetsfälk, sum har tänkt 
pa dän sakän bäst, u kansk därför, att di int 
har så let ti fa dum [likkistbräder] pa sam 
stundi OL. Pärår.  . . um di änd int jär kokt sam 
dagän, de gär ingänting JK. Han raisar äut 
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sam dagän kansk igän JK. Dann arä pa sam 
täidn fick ja sam sjauku igän JK. b) [i uttr.] 
sam' släikar, sam sånnar, 'likadan'. Så fick än 
ta a sam sånt styck av a ann gan OL. Sam 
slikt töig [likadant tyg] (OL)MK. c) [i uttr.] 
sam så [likaså, likadant.] Täisli u sam så en-
betsstängnar gar iginum pastyckä JK. Iss, de 
var någrä ård um lains de gick till ti bid slet-
kalar förr.. sam så någlä ård um, vad di hadd 
för sladoningar OL. De var bäst, um badä brö 
u kakå var färskt, sam så pannkaku OL. När 
lairjårdi jär tårr 	u sam så myldu JK. Så 
kåm 	rotfruktsådläningi i gang me såckabe- 
tår till fabbrikän u fodabetår av flair sårtar u 
roår av flak sårtar u murröttår sam så till 
kräki JK. Sam så flundränät u gläipar har u 
blitt förbudnä JK. Bröi ällar kakår u bullar, di 
skall .. ligg pa de säidu, sum di har stat när 
di bakäs .. sam så har ja set kvinnfålki gärt, 
när di spolar av ätt nystä 	så läggar di a 
äldsglod äi u räuskar kring JK. När de löistäs 
.. da hadd di en ummansdräng u am n bräud-
päikå mässi i körkå, u bräudgummän, sum 
skudd bläi, han gick förä, u så luckäd bänk-
luku upp, u så gick ummansdrängän in förä, 
u så han ättar u sam så gärd bräudi me, 
sum skudd bläi JK. När n dummar bond skall 
tal me dum, så vait n mästn int, lains n skall 
bjär si at, u sam så jär de u, när di skall ha 
kvarter äut pa land iblant JK. Nå i hälgtäidn 
så far n int säi kvinnfålki bäi spinnruckän u 
kardår u sam så så kåirar int vör, sum kalar 
jär i skogän ätta vid JK. När n burar a hul pa 
änd äi n ra björkpackä, da rinnar bjäskvaldu 
ör packän, ällar sam så, um än huggar äi a 
björk pa ladistäidn, så rinnar bjäskvaldu där 
me OL. De stårmar u rängnar sått ä väinar i 
knäutar, u sam så har de hald pa i neträs JK. 
De förhaldäd di sam så [likadant] JK. Han 
(fångln) jär sam så [likadan] i baini MK. Ha 
var sam så MK(1878). De jär sam så MK. 2) 
[i substantivisk anv.] Sam = samma förhål-
lande MK. Jaulljaus di skudd alltut var läit 
tjåckarä u så slet di kund bläi.. sam var de 
me vaikar i jausi OL. Stannstainar .. di var 
så örbränd .. att de var hul iginum .. sam var 
de me askstain'n, de var styckar bårtå äut-
kring kantar OL. Bredar daim sum di int 
bräunädä, di skudd barkäs .. sam var de me 
tvaitar, di skudd huggäs äut till sam tjåcklaik 
sum bredar OL. Nå pa n tjugå år .. har de int 
bihöfts glyggäs hul i örvä till krokar, äutn de 
har vart skräuar .. sam var de, um än vidd ha 
längar ällar kårtarä örvä, så var de bär ti låss 
pa skräuar u flytt krokar OL. Föskräcklit 
langsamt u traugt gar jårdbräukä framat, u 
sam än säir av Sävens beskrivning, att de har 

gärt i all täidar JK. — III. [hänvisande till 
efterföljande bestämning för att beteckna att 
ngn el. ngt är identisk(t) el. lik(t) vad som där 
omtalas]. 1) [med syftning på efterfölj. rela-
tivsats]. De var hans sunkunå, sum kåm häit 
.. me a ban mässi, de död sam dagän, di kåm 
haim JK. De säs bad sam dagän u sam dag 
sum; där star ännu sam kvänn el. kvänni sum 

MK. De jär för någlä ar sen, sam arä sum 
Widrington strandädä JK. De var sam få& u 
sam sjuss, sum kåird ste i går; di käirar nå ti-
bakas igän OL. Pa sam täid sum klingår kåm i 
gang, så tillvärkäd di än såns tunn blad av 
sam graut sum klingår OL. Baitä har n liggnäs 
at sam ändn av kimbän, sum kluän sitar JK. 
2) [med syftning på en bestämning inledd av 
konj. som]. Sam såsum daim MK. Han had 
retuhait ti gynn pa sam täid sum dän andrä 
OL. Svartsvalå . (förmodliän sam sårtn sum 
ringsvalu) JK. Han kund väl ha tänkt pa sam 
väis sum S. u K. OL. J. u R. . . arbetäd i staffli 
u kohäusä pa sam väisä sum jär bäi uss JK. 
Dän fyst sårtns janharvlar var pa sam väisä 
gärdä sum träiharvlar JK. — IV. [med syft-
ning på ngt i det föreg. omtalat (motsv. ett 
demonstr. el. pers. pron.) den, denne]. 
Kvinnfålki har ännu talt um am n historjå till 
för mi um sam källingi JK. 

sammelsura s. sammelsäurå f. [sammelsu-
rium, röra]. De bläir a hopröirå el. a sammel-
säurå av hans el. hännäs tal JK(U, frgl.). 

sammet samve't „,_ [tygsort]. -siblomma s. f. 
pl. samvetsblåmmår 	 [Tagetes- 
arter]. -krage s. samvelskra•gä m. Samvets-
kragä bräukar de var pa tråjår [kavajer] u 
yvaråckar JK. 

sams a. sams [ense], 'goda vänner'. Ha var 
sams me N.N. = kär i MK. Ja, fyst u främst 
så bläir n dräng u a päikå sams ällar kummar 
ti tyck um varandrä JK. Män så had fabbror 
H. än sun, u vör var mik sams bäggi täu JK. 
Fastar .. har hatt rolit me V. ällar har laik u 
prat me hännä, u di blai så sams u bikant bäg-
gi täu, sått V. vidd int att fastar skudd gläid 
haim JK. Di har blitt sams nå [=goda vän-
ner] JK(ordl.). Sin [sedan] har vör vart mik 
sams u aldri gräl um någ lerå JK. Di skilldäs 
int .. sum sams u vännar JK. Jfr o-sams. 
-betning s. f. bf. samsbaitningi [samfällt bete 
med flera gårdars djur på utmark]. När äut-
marki blai indailt till hämmni, u samsbait-
ningi kåm bårt JK. -jord s. samsjå'rd 

bf. -i 	[samfällt brukad jord]. V. 
skudd pa Lausbackar i dag u kartlägg sams-
jårdi me de gamblä godmännar mässi JK. 
-märke s. pl. samsmärkar [kreatursmärken 
lika o. gemensamma för alla "parter" i en 
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gård]. Samsmärkar pa oläik partar bäi n gard, 
män skillnämärkar u* (i märkboki) MK. -spel 
s. sams-spel n., bf. -ä [den idrottslek, som 
båda lagen kommit överens om att tävla 
Pärkän dän hadd di alltut ti samspel OL. 
Samsspelä (pärkän) skudd 21 styckän pa vart 
håll spelä, el. sjau styckän skudd spel imot si 
pa träi håll JK(U). Käglår var de vanliä sams-
spelä, när päikår u drängar vågäd imot si 
JK(U). Ner di hadd skilt av me samsspelä, 
da skudd fräispelä sägäs upp OL. -tall s. pl. 
samstallar [tallar som utgjort ledmärken för 
fiskare]; sum har stat äi märki (kansk i viss 
fall kan begangnäs, annas: märktallar) MK. 
-åker s. pl. samsa'krar [samfälld åker]. De 
stainuä sams- ällar hopakrar .. gir bröiföidå 
för n stor dail för daim sum .. bor at strand-
kantar JK. 

samsa v. samsä, sams', pr. -ar. Sams ihop: 1) 
'samla ihop i hast liksom och slarvigt' JK; 
'slarva ihop' MK. De jär börr hams u sams 
ihop; de jär snart gärt, de kan n bön sams 
ihop, ta u sams ihop sedi (stråna) läitä JK 
(ordl.). 2) samsä, sams ihop, 'blanda ull' = 
rams ihop MK. Kvinnfålki di har nå bär sams 
u hamsä u fäikt u kard u spinn um kväldar u 
mårgnar bad saint u täilit JK(ordl.). Pa de 
väisä så har n en sålk u kardår rainä u läggar 
äi a kardå ull igän u kardar u snor u samsar u 
blandar ulli ihop u gär sålk ätta sålk JK. 3) 
'röra ihop t. ex. sås o. bärgfisk etc.' MK 
(1878). 

samsas v. samsäs, pr. =, 'fikas; förlikas', 
[komma överens, vara sams]. Di samsäs bra 
ihop bäggi täu JK(U). Dän sakän samsäs vör 
nå um el. kummar yvar ains um; di skudd ha 
hackälsämasjin ihop, män di kund int samsäs 
um än; de jär int gutt ti samsäs um än sak, så 
mangä JK. 

samt adv. samt [i förb.] jamt u samt [ständigt 
o. jämt]. Orförarn matt sia i borä me klåbbu 
jamt u samt JK. 

sam-tal s. samtal n., pl. =. Förrumdagän så 
gav ja mi i samtal me Kauprä-Jannä um de 
JK. Sån där samtal var mäst ungdomar imil-
lum OL. -tidig a. n. samtäidut. Di skall bygg 
nöjt skolhäus u had avsjon'n da samtäidut, 
när vör haddä JK. Bräit' var yngar än L. någ-
lä ar, män di död samtäidut JK. -tycka v. 
samtyckä, ipf. -tyckt'. De jär bäst ti tig u sam-
tyckä JK(U). De samtyckt badä närkar u lau-
boar till, att de var ret OL. -vete s. samve'tä, 
-vet' n. Visst n, vickän oret ja läidar, så tror 
ja, att n aldri me gutt samvet kund lätt de var 
så OL. Fastn ja int har pa mitt samvetä, att 
ja int har bjaud till u arbetä, så mik ja har 
kunt JK. -vetslvärk s. samvetsvärk m. [sam- 

vetskval]. Ja tyckar, att de jä ret samvets-
värk, när n skall hugg tallar ällar gränar, sum 
ännu jär vaksnäs JK. 

sand s. sand m., bf. -n, n., bf. -ä (i bet. 2). 1) 
[lös jordart, bestående av små stenkorn]. a) 
[med tanke på lös el. kringflygande sand]. 
,sin kund hald pa u kväväs .. av all sand u 
muld, sum äuräd av akrar JK. Kvast ällar 
stjärt [av rötter] .. sum gar otrolit djaupt ner 
pa sumbli stumblar, sum sandn fylgar me JK. 
Bröin [bryna] skall jälp, sägd sårkän, när n 
hadd sand pa sigdspån'n JK(U). b) [i jäm-
förelser] där jär fullt av maurår sum sand OL. 
c) [med tanke på sanden som åkerjord; sand-
jord]. Raudar u väitar sand MK. I går u i dag 
har ja plögä me stäutar ner i äng där pa aka-
jårdar, u där gar yppalit där pa sandn, män 
kum int pa lairu, för där sinkar kräki ner JK. 
Pa iss haug lairjårdar jär de int hältn så kin-
kut sum pa sandn me kyldi um ladingar JK. 
Pärår liggar nerfallnä ällar nersloknä langsat 
jårdi um dagän bad pa sandn u lairu JK. I 
mårgå har ja ärnä sa pa sandn JK. 2) n., vanl. 
bf. sandä, pl. sand, 'stor sandslätt i allmän-
het — i sjön el. på land' (OL)MK; 'sandfläc-
kar i sjön' MK. Mangä sand MK. [Övergåen-
de i anv. som ortn.] a) [om sandstranden vid 
Lausviken]. Svan'n gynnar ligg u kuträ ällar 
rop ner pa sandä. Ja ha tänkt, att ja skall ga 
ner at sandä ällar at strandi i dag u pass pa 
svan u skjautä JK. Pa sandä jär i Lausväiki, 
sum jär så langgrunt JK. Ner vörr skall 
äut u bad ällar vask uss .. da skall n ränn där 
langs sandä än par tre hundrä änar, förrn än 
far djaupt nuck OL. Ti vad yvar aminnä så 
skall n mik langt äut pa sandä, för där jär så 
oskaplit langgrunt, u arännu jär djaup där i 
sandn JK. b) [sandigt fiskegrund i sjön]. 
Vörr skudd kast [: anglor] äutför Storhålmän 
pa a sand där JK. Nå jär ä så läng sinä, sått 
ja har glåimt bårt märki pa de sandä JK. Så to 
vörr n fiskbat bäi Nöigärdä el. Snausräbod u 
glaid äut där pa sandä u stickäd simpår upp 
JK(U). Läns me pa iss sandä MK(1878). Vör 
sigläd yvar stäur sandä MK. Jfr angel-, 
bränn-, flog-, mur-, rapp-, röd-, sjö-, strö-, 
sval-, vit-, våt- o. väll-sand. -backe s. sand-
backä (OL)MK m., pl. -backar. Raugränar 
[röd-gran] vaksar pa håigar mark, pa sand-
backar MK. -bank s. sandbak m. [grund i 
sjön med sandbotten]. -blanden p. a. f. sand-
blandi [uppblandad med sand]. Flingsläku 
pa lairjård göidar ha förträfflit, för ha jär för 
de mäst sandblandi JK. -botten s. sandbuttn 
m. [av sand bestående botten]. a) [i fråga om 
jordmån]. Myldå pa sandbuttn JK. Ruckjård 
.. finns vanlitväis där sum jär sandbuttn un- 
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dar OL. b) [om sjöbotten]. Ner n kastar sna-
rår, da jär n int mik anglägän ättar grasbuttn, 
bäst jär sandbuttn .. da skillar di pa sand-
buttn ällar svartbuttn OL. Flundräanglår kas-
ta n alltut pa sandbuttn .. män tåskanglår, 
sum än fö de mäst kastar pa djaupt vattn 
där far de ga um di kummar pa sandbuttn el. 
svartbuttn JK. Sandbuttn, de kalläs vanlit-
väis för go buttn [för snaror] OL. -brun s. 
sandbräun f., bf. -i, 'fläck på sjöbottnen av 
sand'. -grop s. sandgrop f., pl. -gröipar, bf. 
-gröipnar OL [grop, där man hämtar sand]. 
-gömma s. sandgåimå f., bf. -u, 'skrubb un-
der trappan att bl. a. ha sand i', unda trappi 
i fastäuu MK. Trappgangän me sandgåimu 
undar gick upp till hygar, när n kåm in i 
fastäuu, till yväst våningän JK. -jord s. sand-
jård f., bf. -i, pl. -ar [åkerjord bestående av 
sand]. Da.. glaid vör ner i ängä pa sandjårdi 
u to ihop me n nöiådling där JK. Vör har än-
nu n träi fåir tunnland sandjård ti plögä JK. 
Pa sandjårdar sas för de mäst ryg ti haustsed, 
u de jär äutmärkt rygjård, när n kan haId na 
fait JK. Sandjårdi sar n sainarä JK. Pa sand-
jårdar har int mang sat kånn ännu, för sar n 
de täilit, da frausar de av.. så att de bräukar 
n dråig me ti sa pa sandjårdar ti släut av maj 
sumli ar JK. Någ sainryg har vör skafft uss u 
sat ner i ängä pa sandjårdi JK. Pa sandjårdi 
ner i ängä blai de duktut me pärår JK. -korn 
s. sandkånn n., bf. -ä, pl. -kånn. 1) [korn 
(sädesslaget) som växer pa sandjord]. Sand-
kånn=kånn sum vaksar pa sandjård. Sand-
kånn jär mörkarä u mair tjåckskalä än fair-
kånn JK. Allt sandkånn hadd vörr liggnäs pa 
slag JK. Sandkånnä ner ifran ängä hannt int u 
bläi så bra tårrt, förrn vör tråskädä JK. 2) 
[smådelar varav sanden består]. Gutt gräus 
annas, män de kan häit u däit finnäs någ sma 
fäin aur ällar gråv sandkånn äi ä, för de känns 
undar knäifsäggi, ner n gräusar OL. -krus s. 
sandkräus n., 'sandhorn' MK, 'att ha sand i, 
när man skriver' (OL)MK. -land s. n. bf. 
sandlandä [fäste i kölbrädan (?) för de två ne-
dersta båtborden]. De täu nedästä vidår snai-
däs av pa dain säidu (bäi sandlandä, el. ör-
skärningän). MK. [Se ill.] -lass s. n. bf. sand-
lassä [ett lass med sand]. De var mörkt, när 
ja kåm haim u fick sandlassä av JK. -moe s. 
sandmoä (OL)MK m. [sandhög]. -mylla s. 
sandmyldå f., bf. -u. De jä sandmyldå u (har) 
känning av kyldnemt ällar kyldskörrä JK. 
Sandmyldu vändäd ja i haustäs, sått ha strä-
var ti upp mot missåmman JK. Pa nöi jård u 
n sån jårdmun, sum jär sandmyldå, bräukar 
de kunn vaks vait, um de änd jär saint saä, 
börr de jär fatt [fett] JK. Da had vör ännu a 

tunnland sandmyldå igän, sum vör skudd sa 
kånn äi JK. H. skudd ha någ sandmyldå u go 
jård ti lägg kring träii JK. -nubba s. f. pl. sand-
nubbår [små sandknölar, som sticker upp 
över jordytan, särskilt kring grässtrån]. Ängs-
mark, sum jär så där tjåck grasrot, läit mus' i 
buttnän, sum värar, att int sandnubbår sitar 
upp iginum grasä OL. Di ska föir sigdn sådär 
let fram i grasä . . u så naug buttnän, att int äg-
gi tar de jård- ällar sandnubbår OL. -pall s. 
sandpall JK(U), [sandgrund i havet]. Grun-
nar me sandbuttn haitar sandpall el. sand-
bank JK(U). -revel s. sandrä'väl m., bf. 
-rävin, pl. -rä'vlar [långsträckt sandbank i en 
å el. i havet]. Um de liggar än räväl äi a a, u 
rävin jär av sand, så haitar han sandräväl el. 
u sandbank, i synnarhait um än jär langar u 
smallar u int gar uppför vattnä el. sum vattnä 
nätt u jämt gar yvar n JK(U). Snausräbod u 
Nöigärdä jär bårtå nå, för de har slat till me 
sand u sandrävlar 'äutförä, sått de jär fö(r) 
langgrunt ti kumm iland där nå me någän bat 
JK(U). Såsum Fäi Saigräumsdöiän .. har de 
int kumm någ släkå in.. pa tjugå ar. Där har 
land till el. slat till för mik me sand u sand-
rävlar JK. Vörr har sätt dum [fiskegarnen] 
innför sandrävin där i Prästvik u Häusrävikän 
JK. -råg s. sandry'g m., bf. än [råg som växer 
pa sandjord]. De ha int vart mik mo' ännu 
häitntills, för de jä sandryg JK. -stake s. pl. 
sandsta Skar, 'fastspikade på en båt för att 
skydda "vidår" [borden], när båten drages 
upp'; mitt pa bäukän pa batn mästn fran stam 
till stam äi a land [fog], trid u fjärd landä 
fran köln, umkring täu tum braidä u tum 
tjåckä mitt pa u small at ändar u flat in at 
batn u hallrunt äut pa MK. -sten s. sandstain 
m. [en bergart]. Jfr grus o. grus-sten. -säd s. 
sandsed f. [säd som växer pa sandjord]. -tu-
va s. f. pl. sandtäuår [sandhögar uppkastade 
av myror]. Iblant så jär de raumaurår, sum 
rännar upp täuår .. de kalläs fö sandtäuår 
MK. -vatten s. sandvattn n., vattn sum kum-
mar ginum sandjård. De jär bräunt u gäult 
MK. -veke s. sandvikä m., bf. -än [vik med 
sandbotten]. Sandvikä el. sandvikän, u de 
vill sägä, att där jär sandbuttn i vikän JK(U). 
[Möjl. ortnl. -väg s. pl. sandvä'gar [vägar 
på sandmark]. All sandvägar da, di jär laus u 
dåliä för de mästä, hälst um de jär fåinar aur 
el. när pa bärt sand JK. 

sandel s. sand! [ved av sandelträdet el. pulver 
därav]. Mjölbärslindn skudd kokäs till n lag u 
så sandl däräi, de blai vackart bräunt MK. 
-brun a. n. sandlbräunt, de var vackar färg 
MK. 

sandig a. sandur [bestående av el. bemängd 
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med sand]. Sandvägar.. el. de vägar sum jär 
bronä [grusade] me sand el. sandur aur JK. 
Snåiän ha vart för tårrar u lausar u sandur, 
sått ä ha kumm ti gravä [: vid körslor], sått 
vägän ha blitt hulu u hallgaln JK. 

sangla v. sayglä, ipf. -äd, 'ljuda doft ss. när 
man går i en kyrka el. slår på en tom tunna'. 
När di slo me burn [borren], så sangläd de i 
burn MK. Han prekar, sått ä kan sanglä i 
körku; de sangläd i hail byggningän, när di 
späikäd fast gålvä; di spelar, sått ä sanglar 
ättar JK(ordl.). De kåm n torskrald, sått ä 
sangläd i finstri MK. De kund ret sanglä i sko-
gän, när n kastäd stainar ner i råirä [Diger-
rör] MK. Sårkar var äut u gravdä, u di sägd, 
att ä var gull undar stain'n, för n sangläd så 
mikä MK. Han fallt kull, så de sangläd i hall' 
kruppän MK. 

sank s. sauk n., bf. -ä, pl. bf. -i. 1) [lina som 
förenar "klubban" med fiskegarnet och är 
fast i hopknytningen mellan de olika garnen]. 

[med tanke på själva linan]. Sanki jär de 
sam nå sum förr, aindäst gosä, sum di jär till-
värknä av, jär.. int de samä. Förr så va(r) de 
för de mäst hårsank.. Nå fö täidn kaupäs de 
ti sank av grastug [hamptåg] JK. Russhår u 
sväinbustar, t. o. m. bärt sväinbustar nyttä-
däs till spinn sank av; spinn pa krok; vör spin-
näd sank MK. Sank de har vör täu umgangar, 
sägd ja, tåll famnar i täi klåbbår u så säks 
famnar laussank till, ti var klåbbå JK. När en 
av uss har glåimt bårt u tat klåbbår mässi, da 
far n ta sank ör de andrä klåbbår u så sla på 
fotskutår u sjägälspräi u va n kan i ställ fö 
klåbbår JK. U så skall n ha am n klåbbå till 
vart gan me än täi famnar sank i var klåbbå, 
sum sitar äiknöitnä i hankän 	[el.] i vidi 
JK(U). I skauti, sum gani jär ihopbundnä, si-
tar sanki JK. Gi sank [släppa ut linan]. Mel 
sanki upp [mäta längden på den utsläppta 
linan]. Bak-kaln ringlar sanki ihop u tar klåb-
bår upp [då man drager upp garnen] JK. 
Millkaln han skall .. svar för ti mel av, va 
mang famnar sank di ska gi u kast klåbbår 
äut, ner sank har blitt äiknöit i ganä .. Bak-
kaln .. ner di skall dräg, da ringlar han upp 
sanki u knöitar dum äi klåbbu u läggar hän pa 
sin plass OL. De fyst .. när n bjärar äi batn, 
så jär a ti bjär äi all klåbbår me sanki äi, sum 
har sin plass undar framtuftu JK. Nedäst 
ändn av tuppmasti gär n fast bäi undasjä-
glämastar me än bit tug a sank el. någä JK. 

[med särskild tanke på "sanket", som mått 
på djupet för de nedsänkta garnen]. Unda 
täidn n seglar äut, så risslvera n me varandrä 
.. va mik sank än skall gi JK. U när n da far 
säi a gjauså, så käikar n alltut ättar, va haugt 

ha flaugar ifran vattnä, u um ha flaugar haugt, 
så skall n gi mik sank, u flaugar ha lagt, så 
skall n gi läit sank JK. Me sankä reta n si där 
ättar: ättar sum de jär jaust ällar månjaust; jär 
de fullmånä, så gir n alltut mäst ällar väl sank, 
u jär mån'n bön håvar ällar han rinnar ner 
minnatstäid, da gir n ungefär hältn; jär de 
mörkt um kväldar ti minnatstäid, da gir n n 
träi fair famnar JK. Sank kan n gi ifra a än 
(am n än) el. flautsank till n flortn fåmtn famnar 
JK. Va mik sank har Er gitt? Fartöigsfräit = 
träi famnar MK. Vör skall äut u gi duktut 
sank MK. Vör gav lik si sank all träi batar, 
för vön gav int någ mästn, äutn vör knöitäd 
unda vidi [ved s. 2] allihop um kväldn JK. 
Vör straik äut pa trätti famnar u sättäd där, u 
gav attn u tjugå famnar sank (höigst i vanliä 
fall jär 12-14 famnar) JK. För dän, sum har 
gitt mindar sank, fassnar hallar äi spinar äi 
de gani, sum har mair sank ällar sum star 
undar; ällar u så um int hallar nar älla fassnar, 
sått de undäst gani star för djaupt, räivar san-
ki u klåbbår, sum håirs till de undäst raki, de 
yväst raki älla gani sundar I bland kan u 
straumän var så galn u sträivar uppa u ner i 
vattnä, sått sumli gan int vill ga undar älla ta 
sank .. De jär kinkut nuck iblant, att sankä 
kan hald ti lyft gani upp me, att int sankä gar 
av älla smällar. Ja, för sanki far int var så 
stark sum tjanar .. Har n int gitt träi famnar 
sank, da far n var på vakt atminstn för jam'n 
u säi ättar fartöig .. Nå för täidn gir di u mik 
mindar sank i allmänhait, än va n gärd, när ja 
bräukt strandi .. När sankä jär bestämt, lagar 
millkaln stäutklåbbu i årning u kastar dän äut 
.. Så gynna n sättä u millkaln melar sankä 
me famn'n u lagar nest klåbbå i årning så 
längä, mäns bakkaln sättar JK. Nå jär ä fö de 
mäst mair sank i klåbbår, än va de .. skall gis, 
när n sättar, män da gär n pa de väisä t. ex., 
att um än skall gi fåm famnar, män de jär täi 
famnar sank i klåbbu u där yvar, da mela n 
fåm famnar ifran ändn av sankä u gär fast där 
i hankän pa klåbbu u dann sankvisku far 
sit bi klåbbu obigangni JK. Millkaln drägar u 
läggar tjan'n me flaar innför umränningi 
När n hinnar låisningi [gamens sammanbind-
ning] u far tak i sankä, så kasta n .. de ti-
bakas, fören har låist ä till bak-kaln, sum 
ringlar in de me de sam sum da klåbbu kum-
mar fysnäs i vattnä, ällar bak-kaln ringlar san-
kä ihop u tar klåbbu in, mäns millkaln låisar 
sankä u gani ifran si JK. När n gir sank, så 
skall millkaln kast klåbbår så langt ste ifran 
batn .. att int sankä sinkar ner u fassnar i 
ganä, förr n ganä far ta sank el. sinkä, sått 
klåbbu bjärar JK(U). Jär ä för läit hallar un- 
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dar ä, da gar int flaar undar u ganä tar int 
sank, sum ä haitar [: sanket blir inte sträckt] 
JK. Um .. de hadd blitt skaplit u lungt .. så 
hadd ä .. blitt mik strämming, när ä blai mån-
jaust um kväldar i viku u så de träfft pa me 
sankä JK. -viska s. f. bf. sankvisku [den icke 
utsläppta, hoptagna delen av sanket]. Dann 
sankvisku far sit bi klåbbu obigangni JK. 
-ände s. m. bf. sankändn [ändan på sanket]. 
Bak-kaln tar sankändn u knöitar i äutäst tam-
pän älla krakfotn av stäutn [ändgarnet]. När 
de jär gärt, så gynna n sättä JK. I tampändn 
gär n sankä fast me sankändn JK. 

sank a. pl. sank' JK [sidlänt — jfr (det vanliga) 
sid a.]. I möirar u sank traktar JK. -mark 
s. pl. sankmarkar. All sankmarkar ällar säid 
markar, såsum sandjårdar u möirar strävar 
väl ännu? Jå vackat! JK. Vör begärd lag skift 
pa Lausmöir me kringliggandä sankmarkar u 
all vattnsjauk mark kring Lausmöir JK. 

Sankt Erik Sant Airik [18/5]. Läindagän .. de 
var Sant Airik, da skudd ä sas läin JK. 

Sankt Gertrud Sant Gartru, -å• [17/3]. Dagän 
pa Sant Gartrå sägd de gamblä, var de vanlit, 
att di skudd ga jaus i säng, el. mäns de var 
jaust, el. i solnergangän skudd di var i säng 
allihop i häusaldä, för da fick di fort u täilit 
skäl av me årkår JK(U). Dän 17ndä mars, 
Sant Gartru, när autndagsmåltäidn gyntäs pa 
ladingar, var de vanlit, att de skudd var ust u 
kakå till autndag, sum haitäd Sant Gartrus-
ustn JK(U). [Um] än blai sultn pa ättarmid-
dagän u n kåm in ti kvinnfälki för S. Gartrå 
u vidd ha autndag, da fick än alltut de svarä: 
"autndag allt, de jä int Sant Gartrå ännu!" 
män ätta Gartrå var de a1dri naikt JK. Jfr 
Gertrud. -Ovän s. Dän 17:ndä mass (Sant-
gartruskväldn) gick ja i säng fräiskar u raskar 

JK. -ost s. sant gartråsust m., bf. santgar-
trusustn JK(U) [ost som ystades till S:t Ger-
trudsdagen o. åts då till "autndag"]. 

Sankt Hans-nyckel s. Santäsnycklå[q (När), 
pl. Sant Hans nycklar, = de väit u de raudä 
[Habenaria bifolia o. H. conopea] (När). 
Sant Hans nycklar de väitä [Habenaria bi-
folia] MK. Jfr Sankt Pers-nyckel. 

Sankt Klemens-dag s. Sant Klemäns-dagän 
[23/11] vill ja minnäs mäin svärrmår sägdä 
var dän fyst vintadagän JK(U). 

Sankt Mikaels-afton s. m. bf. sant mickälsaft- 
nän 	 [enl. JK 30/9, i brev 1899]. 
-nedan s. Sant-Mikkäls-nidar 	[ne- 
dan d. 29/9]. Vait [vete] de jä ännu n gam-
mäl sägän, att han skall sas i Sant-Mikkäls-
nidar JK. -ny s. Föidlambi skall klippäs i 
Santmikkälsnöiä JK. 

Sankt Olov Sant Olä [29/7], da bläir de för de 

mäst mair natut u haustaktut u orolit i vällai-
kän JK. Molnar di gar va di vill ättar Sant Olä 
(När) MK. De var bäi sant Olä, sum di tänd 
båkar bäi Nabbu MK. Rygän bräukar bläi 
moän fyst, umkring Sant Olä, så väid Eirik el. 
Airik kummar me aksä JK. -sinatt s. f. bf. 
santoläsnati. Strandkalar drog si manggangar 
ti gläid pa rak Santoläsnati, för de had gat gal 
för mang de nati ginum ovädar JK. Han 
drunknäd äi än storar stårm Sant Oläs-nati 
JK. -tid s. sant olästäid [tiden omkr. 29/7]. 
Sant Olästäid, da har strandbräukrar förr i 
täidn vart läit försiktuä me ti gläid äut u sättä, 
de har mang gangar sket olyckår ginum 
drunkning u har ställt si bisvärlit pa flair 
andrä väis, u de gamblä strandbräukrar har 
sägt, att Sant-Olästäid da jär sjöän så letar, så 
de skall int mik vädar till så jär ä snart otjän- 
lit ti var där. De var n gammä1 kal fran Gum-
baldä, sum hait Jonäs .. da sägd han så, att 
ner ä jär släikar luft sant Olästäid, da bläir ä 
go haust .. för ner ä jär sån smamolnur luft 
iss täidn, da bräukar de aldri sla fall OL. 
Sumbli 	slo säin ängar så saint sum Sant 
Olästäid OL. 

Sankt Pers-nyckel Sant Pers nyckäl, pl. Sant 
Pers nycklar = de raudä [Habenaria cono- 
pea]. Väit santpersnycklar [Habenaria bi-
folia]. Sumbliä pluckäd kungvall u sumbli 
väit santpersnycklar [vid midsommar] OL. 

Sankt Pål Sant Pål, Paulus [25/1]. Da bräukäd 
de gamblä sägä, att um soli skäinäd så läng 
än kund sall n häst, da skudd ä bläi a gutt äl-
lar fruktsamt år OL. Sant Pål haldädäs u halv-
haili, sått de kårdäs int i skogän, u kvinnfålki 
sat me sticksaumän u int bäi kardår u spinn-
ruckän JK. 

sann a. sann (tpl.), n. sant, superl. (de) san-
nästä [med verkliga förhållandet överens- 
stämmande, riktigt]. Va ja sag u håird där 
äut 	så var ä sant alltihop, sum Skolläran 
sägdä OL. Um de jär sant, valt ja intä JK. 
Ja vill int tro, att de rykt jär sant OL. Ja tror 
de jär int ann stor råttår, sum spöikar bäi 
A.S., ja, u tår va de sannästä JK. De jär så 
sant sum ja livar JK(U). Historju jär sanning, 
så sant sum ja haitar Fäi-Jakå JK(U). Um iss 
fa ja säg så, sum än bräukar säg iblant, de jä 
sant sum de jä langt JK. Jå, de jär så sant sum 
säks JK(U). — [I uttr.] de va sant [när man 
plötsligt erinrar sig ngt]. Jå, de var sant u! Ja 
var upp i bodi i säistäs .. da var de n närk-
boä, sum frågd mi JK. 

sanna v. sannä, sann', ipf. -äd [besanna]. Han 
fick sann mäin ård JK(U). Ja, Er skall fa säi 
håirä u sann mäin ård, att de kummar till 
händ någ olyckå JK. Särsk. förb. Sannä me, 
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sann me, 'stämma in'. Kanhänd .. att vör 
haldäd me än u sannäd me än, um än var ret 
någän skickli talarä JK. 

sanning s. sanniyg m., bf. -igän, -iuän [egen-
skapen att vara sann; ngt som är sant]. 1) 
[om det förhållandet att ett yttrande är sant, 
att ngn talar sant]. Av ban u galnä fålk far n 
vit sanningän, dvs. di talar um de, sum 
bord tigäs me JK. Historju jär sanning, för 
mor var me u sag de JK. Dum historjår, sum 
vaim sum hälst int kan .. hald fö sanning JK. 
Ja vait int, um ja skall tro de för sanning ällar 
lyngn, män undalit jär de JK. De var dagnäs 
sanning JK. De jä dagli sanning JK. 2) [om 
ett enskilt yttrande, särsk. sådant som klart 
uttrycker den talandes mening]. Han naikar 
kanhänd int för sanningän JK. De sag äut, 
sum de skar H. in i järtä, för han tycks int tul 
sanningän OL. Da to vör u skrivd ram n san-
ningän, män de fallt int de haug härrar pa läp-
pän JK. 3) [i vissa (förstärkande) uttr.] De 
var i sanning int äutn årsak (sum ja grämd 

OL. Ner di [: slåtterfolket] kåm hän pa 
väti, så sag de i sanning int någ dålit ällar lai-
samt äut, kaffibor än fåir fåm styckän OL. 
Män i sanning ti sägä, så jä de mästn tråkut ti 
ha mik av sån dagar, såsum de nå var i jaul-
hälgi JK. Ja i sanning ja kan första mi pa, 
lains de kan varä [: jag kan verkligen inte 
förstå ..] JK. Sanning um ja jär sulti! [:jag är 
verkligen inte hungrig] MK(1877). Ja sanning 
[verkligen] så har ja riktut hatt tankän pa L., 
att n skudd bläi sjaukar JK. Sanning go (be-
kräftelseformel) MK. Jfr o-sanning. -sienlig 
a. sanniose'nli; sanningsainlir, f. -Ii JK(U), 
sanniose'nlit [i enlighet med sanningen]. De 
tyckäs, sum um de jär sanningsenlit, de där 
ryktä JK. 

sans s. sans m., bf. -n [(klart) medvetande]. 
Han var bäi full sans, när tästamänt blai skri-
vä; han har förlor sansn. Ha fick sansn igän. 
När ha had kumm ti full sans igän JK(ordl.). 
Han har hatt sin full sans u sitt go förstand 
änd till säist minnutn han gick ifran uss JK. 
Di har slat sundar si mot hällar u kumm ifran 
sansn JK. Källingi skufft till mi iblant, sått ja 
mästn skudd flaug ör sängi, förrn ha fick mi ti 
sans JK. -god a. sansgo'ar [-åu-], [lugn, be-
sinningsfull]. Däu skatt int var argar, däu 
skatt var sansgoar MK. -lös a. sanslausar, 
-laus [besinningslös, ivrig]. Um han vidd bi-
stå brännväin, så skudd han fa jet harkyt, u 
när gubbän fick håir de, han blai hall sans-
lausar, u han hadd allt gat i säng, män upp så 
mik än ta kundä u så däit JK. Kanst du int 
sans di läit da, äutn var så oskaplit sanslausar 
JK(ordl.). När ä jär gutt um strämming pa nå- 

gät särskilt strik, t. äks. millum 25 u 30 fam-
nar, så jär n [man] u* sanslausar, att n kan 
kumm äut fyst JK. Hästn 	jär så sans- 
lausar, fören kan kumm i väg JK(U). 
-löshet s. sanslaushait f., bf. -i [besinnings-
löshet, iver]. De gärd ja da i sanslaushaiti 
MK(1878). 

sansa v . sans, sans', pr. -ar, ipf. -äd, sanst', 
imper. sans 	1) [(i hastigheten) ge sig tid 
med (ngt), bry sig om, lägga märke till]. De 
sansäd ja aldri; han sansar ingänting MK 
(1876). Källingar di sansäd varkän mat älla 
någ annä, för di börr gratäd u fläipäd, så mik 
di kund hinnä JK. De andrä di pratäd u gräind 
var u en pa sitt väis, män de sansäd n intä 
OL. Bondn ropäd at uss .. män de sansäd 
vörr int(ä) ti håir pa n gang JK. Så bant n 
hästn u sansäd intä ti kåir fram ti lidä JK. 2) 
[refl., besinna sig, lugna sig]. Da had ja fat 
lug av far ti gläid pa tåskän um dagän, da 
kund ja int sans mi, äutn de hannt int minnats-
täid, så to ja russi u kård ti strand u sansäd 
int ti fa någ mat mämmi JK. Äutmärkt bra 
tårkningvädar pa bad ryg u vait u kånn; daim 
sum börr kund sans si u lätt ä sta äutä, till ä 
blai tårrt JK. Så matt n [: slåtterkarlen] sla 
si äi pa nöit igän; så gar ä för dän, sum int 
kan sans si OL. Nä gubbän fick päudingfår-
mu, så kund han int sans si u håis pa talldric-
kän, äutn han to a skald läik ör fårmu u kård 
i munn'n JK. Söik nå u sans „, di; ja skall 
hald di i baisli MK. 

sarga v. p. pf. sargän 	[sönderriven]. 
Månsn [hankatten] han kåm halm så sargän 
att .. MK. [Snarast rspr., jfr sjärga v.] 

sarv s. se surv s. 
satan s. satan m., gen. -s [djävulen]. Att sa-
tan kan gär si till n årm u ti all möigliä fig-
gäurar älla skepnadär JK. De var a källing 
sum gärd bjäru u sägd så: Så ga n i satans 
namn! JK. — [Såsom svordom]. Attar dän 
dag har ja svur satan yvar babtistar mang 
gangar JK. De satans amerikanar JK. — 
sat-tyg s. sattöig n. [otyg, ngt som bereder 
förtretlighet]. Jä de råst, de jär a sattöig, sum 
rakt bräukar fö(r)stöir n (vaitn) JK. Stäur 
stainvastar u stainråir u gu vait mik sattöig 
de jär i vägän, förrn de bläir årnä JK. Män 
stämn u prussässä de vait vörr, va de jär för a 
sattöig JK. De jär de sam sat-töigä me snåi-
kastning i mårrtäili JK. 

sats s. sats m., bf. -n. 1) [dosis, portion]. 
Bland ihop än sats av sild, sot, salt u malt JK. 
N.N. jär kräkdåktår u bigangnar mede-
sin. Alltut en sats skall var brännväin JK. 2) 
[om sprängladdning]. Så sätta n en kapsl el. 
knallhatt pa n bit stubbintrad u så putta n 
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dynamitn me kapsl äi n stubbintrad ner i hulä 
u så trycka n ner dän satsn läitä JK. 

sav s. sav m., bf. -än. Savän jär fyst n saft, 
sum ättar handi stelnar u bläir träi av JK. När 
de bläir varmt pa ladingän u summan, så gar 
savän, sum de haitar, u n kan fla barkän av. 
Pa sam väisä sum vör gärd myssläpäipår, när 
vör var sårkar. Män Jakup barkbindarä (i iss 
nöi allnacku dän 25 jäuli) fassnar savän u för-
vandlas till träi, u savän u barkän gar int läng-
ar JK. Ja, ainbandar gar an fram pa ladingän, 
när ä jär varmt u savän gar, ti töin me ra [råa] 
JK. Savän jär de sum sitar imillum barkän u 
träiä; de fassnar da, u så bläir de träi av älla 
garår av ällar årsringar. Savän gar el. barkän 
gar, dvs, att n let kan fla av barkän MK. 
Hugg barkän u savän av bäi fläckväis, de hai-
tar spaikä OL. Där di spännäd barkän av, där 
tårktäs savän OL. Hugg tuppän av än ung-
gröin [ung tall el. gran], sum än tyckar jär 
bra [till krabbel u så jär de bär ti skal bar-
kän u savän av OL. Gränbark me savän pa 
nyttäs ti bark lädar u skinn me JK. Jfr gran-
sav. -tid s. m. bf. savtäidn = dän täidn sum 
savän gar MK. Dän skogän sum huggäs i sav-
täidn, de jä lort me MK. Män n dail snickrar 
pastar, att ämnäsvärkä av björkä ti möblar 
skall huggäs i savtäidn u tårkäs bra sinä, så 
jetar mackän björkän int så fort JK(U). Ner 
di huggäd av sån barkar [: flå-bark], de var 
alltut i savtäidn, da släppar di stammän bät-
tar, så att di int gar sundar OL. 

savig a. se lång-savig. 
sax s. saks f., bf. -i, pl. -ar. Saksi bäitar int 
någä MK(1877). Saksi var rystu MK(1878). 
Skall n ha av lydn av lambi me saks el. klipp 
av än, så skall lambi var så mik undagronä, 
att n kan fa saksi imillum lydn u skinnä JK. 
Förr i värdn så lägd di yksar, sigdar ällar 
knäivar ällar saksar i fastuduri, att int tors-
pjäsku skudd kumm in JK. Jfr ljus-, rödje- o. 
ull-sax samt skär s. -betel s. saksbill [ett 
slags munstycke ("bett") på betsel]. -käpe s. 
m. bf. sakskä•pän [skänkel på sax]; de runtä 
de jär bugän de. 

schablon s. ska'pläun(?), skapläun. 1)=skap-
ning. Jär ä skapning = är det möjligt? Jär ä 
skapläun slikt da MK. 2) 'skaplynne'. 

schack a. fackar 	lappar [matt, uttröttad]. 
Ja blai sjackar MK. Ja var för sjappar MK. 

schack-matt s. fackmatt; fappmattar (OL)MK 
[matt, uttröttad]. Gamblämor jär sjackmatt u 
stacklupi nå ti laupä, u sumput u styggt var 
de u ti ga JK. Ja, jär sjackmattar el. mattar av 
laupä JK(U). 

schakt-mästare s. m. bf. fack- ällarfaptmästan, 
ja våt int riktut, vick sum jär de retästä JK. 

Sjaptmästan tyckar bättar um gåttlänningar 
än främlingar JK. 

schal s. fal m., bf. -n, de håirs ti kvinnfålks-
kledi JK. Så had i n sjal ti skäul si me MK. 
Ja har sjal sum strävar MK(1877). Dän sjaln 
han jär så raudar; ja far ta en, sum jär stadur 
[lugn, diskret] MK. Sin da gick A. umbundn 
me n gammäl sjal kring si JK. Da had a sägt, 
förr n a dödä, att de var n sjå, sum a haddä, 
sum di skudd gi gam S.-mor. Dän sjaln hadd 
int Smiss'n vitt vart a me .. JK. 

schalett s. fallätt 4.• ni., bf. -n, pl. -ar [huvud-
duk]; de har kumm bårt nå MK. 

schalotten-lök s. falåttnlauk 	fällåttn- 
lök JK, jär dän vanliä sårtn, sum odläs ällar 
sättäs jär äutat u bigangnäs mik ti lägg i mat, 
i synnarhait i kårv u lungpyls u ti spiksild u 
spiksträmming JK. 

schappen s. fappän [i uttr.] ta ti sjappän [fly]. 
All gäddår, gäddpigår, survar, karäusår 
föräutum ti tal um all vattnfäuglar, har matt 
tat ti sjappän u sätt läivä till [vid myrutdik-
ningen] JK. 

scharlakans-feber s. skallakafe*bar m., bf. 
skalla kan-, skalla•kafe'ban. Ja ha vart räddar 
för att a skudd fa skallakafeban JK. 

schasa v. fasä, imper. fa 's [driva bort]. Ta u 
sjas bårt hynsi MK. Sjasä äut, t. ex. en katt 
MK. 

schersmin s. särsmin m., bf. -n, pl. -ar (Phila-
delphus). Särsminbuskä, -buskar .. Blåmmår 
ällar rosår jär väitä u har sån stark lukt, sätt 
di jär otjänli till ha inn i räum JK. 

schottis m. fåtts m., bf. -n, pl. -ar, 'en dans'. I 
nöistäuu sat spelmann'n äi a säng .. trakteräd 
daim sum dansädä me säin pålskar, valsar, 
schåttsar u kadrillar JK(U). Päikår spannt u 

singäd väisår u valsar u sjåttsar u pålskår 
JK. 

scht interj. ft! [vips]. Scht så jog a (kattu) ner 
sum n rand MK. 

schä interj. fä• (utrop av förvåning). Däu kanst 
tro, astumor, att vör aldri har a sedkånn i o 
larn. — Sjä, jär de allt så släut da? MK(1878). 

schäs s. fäs m., bf. -n, pl. -ar [vagn]. Så hadd 
ä välv kull me hail sjäsn OL. Di .. fick kläiv 
pa säin sjäsar OL. 

se v. säi, pr. säir, 2 p. säirt, ipf. sag, 2 p. 
sa'gst, sup. set, pass.pr. säis, ipf. 
p.pf. se'dar, pl. sedä JK(U), (ätta) sed' JK, 
p.pr. säinäs, imper. säi, si. 1) [med synen 
uppfatta]. Att di kund sag [såga] me sånt 
(klingår ..), de kund da ingän tro, förrn de 
vidd di säi fyst OL. Nä(r) du skrivar, så vas-
kän du håirar ällar säirt, maint a pa JK. Äut i 
häusi sag vörr bäi stärräinjaus JK. Pa dän 
täidn sum de sags bäi faitvidsbrasä i späisn 
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JK. Bäi stundväis har de vart n sånnar damb 
[snöyra], sått när n har stat pa trappi 	så 
har n int kunt set häusi JK. Go augå, sått n 
kan säi myggän gaisp pa körkknappän [tale-
sätt] JK(U). Ja har.. hald på så läng jag har 
kunt set JK. De äurar, sått ingän kan säi han-
di ifran si JK(U). Hännar bläir så stor u tjåckä 
sum säi stor kåddar MK. Hiss! Ja gynnar allt 
pa trid arkä, de läidar ret säinäs {: så att man 
ser det] för mi, sum än bräukar sägä JK. Säi 
äut, så skatt u fa säi! MK. Säi, säi lais [hur] 
ha rännar u tyfflar MK. Säi säi va de kan skap 
si galä! JK. Häit säi läit, sägd ja [ta hit så får 
jag se litet] JK. "Ja far säi däin boki!" — "De 
star int C (säi) pa." MK. 2) [varsebli, få se]. 
Såsum di kåird, så fick mor säi n har ränn 
ijamt sjussn i vägän .. "Än har? Va säirt däu 
försla da?" sägd han .. JK. När n sto där u 
käikäd, så fick än säi a sånn undali söin 
JK(U). De finns knafft någän end träiharväl 
ti fa säi nå JK. Ti råit de [linet] i vattn gärd 
n för de mästä, sum än ännu häitntills har 
kunt fat set läinråitår i Gannorträsk u Botls-
träsk i Lausmöir JK. Um ä var grastain el. 
fåstar i jårdi, sum än int sag, män sum plogän 
to äi JK. Dän batn, sum vör sag sättä, när var 
to ner .. di hadd u drägä JK. Sagstu ko'i 
(da), såg du kon (då) MK(avh.). 3) [uppmärk-
samt åse, betrakta]. Da gart däu häit u säirt 
MK. Säi bräud [" se brud"]. Så skudd bräud-
fålki ga runt kring ungmansstangi u väis si 
för all sum var där u sag bräud JK(U). 4) 
[märka, observera]. Da var de bön frågän 
um ti akt si, ner n huggäd bark, att ingän sag 
ä OL. 5) [erfara, lära känna]. I täidningar far 
n bön säi laisamhaitar när pa yvar allt JK. 
Han (Gogsn) sägd, att n aldri blai fatti, män 
han fick säi mik förrn n död läikväl MK. Föll-
dar där av .. har ja set u valt JK. Da skudd di 
fa säi pa rolit JK. 6) [tänka efter]. Lätt mi 
säi, sägd blind Sarä (ordstäv) JK. 7) [impera-
tiv, i utrop o. likn.]. Si jär, astumor, skall Är 
fa a allnackå JK. Ja, si nå jär ä släut me jaul 
JK. Ja siså, nå skall ja ste u ha mi n kåpp kaf- 
fi JK. Si så! ropt ja 	nå har H. siglä si kring 
JK. Da sägd gubbän J. så: "ja, si så nå jä de 
släut me mi" JK. Siså min gubbä, sägd fräui 
JK. Si så i jissu namn JK. 8) [med obetonad 
partikel]. Täidningar sum än aldri far täid ti 
säi äi JK. Da undar täidn så sags de pa av 
bani all gubbar i jaultäidningar JK. Ner di nå 
had 	gat u set pa baddä pärkspelä u andrä 
laikar OL. Han behövar int säi pa slantn 
( = knussla) MK. 9) [i förb. 'se ngn (ngt) illa 
el. väl, (ej) tycka om']. De har vart rängnut 
mästn va ivistn dag nå n fjortn dagar, sum 
vör int har set illä, ällar sum vör har tyckt um 

JK. All var aldri ill sedar av kvinnfålki JK. 
Snokä mainäs, när någän kummar täit [ofta] 
in ti någän u just int har någät ärndä u 
jär iII sedar JK(U). I min bandom u ungdom 
så var dän int väl sedar, sum nyttäd sånt där 
gäisk [skrock] JK(U). Åutsoknäsdrängar var 
int alltut väl sedä JK(U). 10) [i förb. m. pron. 
sig]. a) [se sig+ adv.] Säi si förä [när en flic-
ka med sina närmaste släktingar gör första 
besöket i den blivande makens hem]. JK(U). 
Han hadd nå set si kring pa andrä håll pa lan-
dä OL. I sundäs var ja upp pa L:s backar u 
sag mi kring JK. b) [se sig + adj., finna sig]. 
Så väid di sag si go me ti fa skill av [sluta] ti 
dagän JK. Vörr hadd så oskaplit mik snåi-
kastning fön att vörr iblant .. int kund säi uss 
go till hinn me u fa vägän farbarar OL. Dän 
am n välträd upp stuckar, sag dän andrä si 
starkar nuck, da välträd han ner dum igän 
OL. Särsk. förb. Säi av [se till, varsebli]. Soli 
far vön aldri säi någ av JK. Såsum di kåird, så 
fick mor säi n har [hare] .. Män far han fick 
int säi någ av än han i [inte] JK. Sagst däu 
någ av astumor, ner du vast därinnä? OL. — 
Säi ättar: 1) 'undersöka'. Ja har allt vart upp 
bäi körku i dag u set ättar vägän JK. Sen 
skudd di säi ättar drick-käri ( = undersöka) 
OL. Andrä gick u sag ättar bäst ställä ti ha 
middagän pa OL. Äut-täunar var de fystä, 
sum än fick säl ättar u lag upp JK. När vör 
sag ättar, så var de int någä JK(U). Lärinnu 
skudd söik u säi ättar, um äutduri var lest äl-
lar intä JK. De vanktäs ta täidn i akt u säi ät-
tar, um ankarn ällar kaggän int hadd hatt kän-
ning av tårkän OL. De fyst så jär de till 
skull äut u säi ättar, um de finns någ skapliä 
bredar till gär kistå av .. Vör far söik ga in i 
snickarbodi u säi ättar OL. De var bär ti hald 
raidå pa räivu u säi ättar, att ä int var någän 
tann ör nä OL. Han sag ättar pa gradstuckän, 
att vör hadd lagum varmt JK. Att n int had set 
ättar, att kväindu var inn i körku JK. Så fick 
var u en säi ättar, va di skudd sla si ner pla 
OL. Ja sag int ättar, mik klucku var da JK. 
Sumli var så rädd u anträdnä [altererade], så 
di sag int ättar, mang spaltar de var pa var 
säidå äutn läst tvärs yvar OL. I fjor, da sag 
ja ättar pa någlä ställar, lains [hur] de var, 
att kånnä gynt vissnä OL. När di [: fiskegar-
nen] da jär ättased fyst, att ä int jär någ hall-
rivå pa dum JK. 2) [övervaka]. Han bod.. 
bäi dotri, när n dödä, så att ha sag ätta n nå 
pa säist täidn JK. Mor var ban u var så stor, 
att ha kund ga u säi ättar lambi u så had di 
lambi ner i n akar nerat strandi, u da ränd ha u 
sag ättar daim um dagän gäint yvar marki JK. 
Ti säi ättar koi, sum di väntäd skudd kalvä 
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JK. Vör har fåmtn smagräisar u vörr matt ligg 
äut i häusi um netnar för ti säi ätta dum, att 
int soi liggar i hel dum JK. Äldn har slucknä i 
späisn, sum ja int har hatt täid ti set ättar JK. 
Ja ska säi ättar pannu MK. — Börr ja far täid 
ti säi iginum Häddäins boki läitä JK. När de 
var gärt, så sag ja iginum någ täidningar, sum 
had kumm undar viku JK. — Säi um [sköta 
om, se till]. Fyst så säis ruckän (spinnruckän) 
um, att n har snöirä JK. — Säi pa: 1) [betrak-
ta, granska]. Vör far ga äut u säi pa n (galtn) 
JK. Ner di da kummar u säir pa sånt (ont av 
"gastgrip"), så bräukar de fyst låt så här OL. 
Ja far nå snart äut u säi pa vägän, lains de jär 
ställt [med snöhinder] JK. Nå har ja. tänkt ti 
skriv än syndbikännälsä u tänkt bid L. ti säi 
pa, um än jär hopsättar så att de däugar låim 
fram OL. Da gick ja upp pa Lausbackar u sag 
pa L:s jårdi, va de skudd gäräs bäi hännä JK. 
Ja skall ännu upp pa Backar u säl pa JK. Var 
de någän [sigde], sum bäitäd bra, så blai än 
nuck bade pasedar u umtaltar OL. 2) [åse, 
åskåda]. Star u säir pa u röirar aldri a fingar 
JK. — Säi till: 1) [se av, varsebli]. Kalar sag 
ja int någ till JK. 2) [se om, titta till]. Rudolfs 
sag till dum, när de fattädäs någä JK. — Säi 
upp [ge akt]. Di [gästerna] far alltut någ ärnd 
äut. Säir da int skaffarn upp .. så star ä da 
int till ti fa dum däit di skall OL. — Säi äut: 

[titta ut]. Säi äut, så skatt u fa säi! MK. 
[utse, välja ut]. Ordföran han vill hälst säi 

äut någän föäutn röstä JK. Um dän dödä 
skudd ha nämt pa någän annar .. da far dän 
var me, varum int så far daim, sum livar, säi 
äut någän OL. Di sag äut någu päikå sum 
di to u hiväd OL. Täu styckän drängar säis 
äut, sum skall skriv vågningbrev JK. Kluckan 
säir äut a par lämpliä salmvärsar JK. Skall n 
ha någän av galtgräisar ti fastgalt, så säir n 
äut dän sum jär mäst trivlir u välskapän JK. 

[synas, te sig, förefalla]. Säi grant äut = 
falla i ögonen MK. Däu säirt ännu dålir äut 
JK. Da säir a [hon] laisi äut JK. Män undar 
täidn så sag tummän int för goar äut JK. Ja, 
de raidskapä spitsplogän säir mik änkält äut ti 
säi pa, män .. JK. De sma bruddar, sum da 
jär, di säir så vantrivliä äut OL. Undalit sag 
de äut, när de snåiädä u fruktträii sto hail 
väit av glångä JK. Himln säir muln u böisar 
äut, ällar de säir vatstackut äut JK. De blasäd 
läit i sunn'n u sag buckut äut el. de sag int 
äut ti bläi vackat vädar JK. Så säir di äut, 
sägd skradan um läusnar (ordst.) JK. Va ha 
sag äut! MK. Han säir äut sum mors svart 
kållu ( = sorglig) MK. Han kåm ti säi äut sum 
mänskä JK. Da säir n äut i äggi såsum gas-
tändar [: sigdn] OL. Di .. säir äut i gäipu, 

såsum di kund ha vart smörd me tjärå OL. — 
Däu säirt äut, sum um däu jäst rakt fulldruc-
kän JK. De sag äut, sum de skar Hallutn in i 
järtä OL. De har set äut, sum vör skudd ha 
fat rängn mang gangar nå föräut JK. Ja tror, 
de säir äut till bläi ovädar av OL. I år säir de 
äut ti bläi vackar gröidä OL. De sag äut till 
vackat vädar JK. Jär säir int äut ti fa konar 
äut JK. Så far vör lagli sed, säir de äut OL. 

[se igenom, se till slut]. Hart u set äut boki 
nå ( = sam sum set iginum) MK. — Säi at: 
1) 'se till, vittja', [undersöka utlagda fiske-
garn för att se om det blivit ngn fångst]. När 
n säir at, dräga n taugi in fyst i framstammän 
u triddailn av batganä (än täi älvå flaar) u 
drägar de skautä upp u bainar av, um ä jär någ 
pa.. Sin sätta n äut ä igän u kräupar ner 
igän en täimä, um ä jär gutt vädar, u säir at 
igän pa sam väisä JK. Ti säi at gar till pa de 
väisä, att n haldar i tjan'n me hygrä handi 
u tar upp läinä av ganä, sum jär ihopdrugä me 
vänstru, u um de da jär någ strämming pa, så 
tar n av dum .. När de jär gärt, så sätta n äut 
ganä igän JK. När vör had fat n bit mat u gani 
had stat så där umkring än hall täimä, sägd ja, 
att ja skudd söik ga ste u säi at JK. Fyst 
gangän ja sag at (de bräuka n gär n täim ättar 
de jär mörkt) da fick vör yvar en val . . (de jär 
vanlit, att dän sum har batgan, han skall säi 
at) JK. När vör had fat sätt av u ligg till n 
täimä, u sudaustn härdäd si mair u mair, så 
sag vör at, män fick int mair n en strämming 
undar näi flaar JK. Säist gangän vör sag at, så 
var de väl yvar hallann'n val undar batgan-
skautä JK. 2) [se till, titta efter]. Da jär ä ti 
säi at i matpusn el. mataskän, um mor har lägt 
äi någ go mat JK. Da säir n at i matpusar 
JK(U). 3) [i förb.] se at um [se till, sköta 
om]. Prästmor matt ste u säi at um päiku, va 
de faild hännä JK. När ha (jårdgummu) da 
kåm u fick säi at um na (päiku), så trod ha, 
att ha int had hatt någ nöd mair, än att armän 
var av JK. De jä någ ti säi at um haim u JK. 
U så har ja ännu kökä igän ti säi at um JK. 
När vör kåm in i körku, så var där mik till säi 
at um för L. u till fårsk äi, såsum altartavlu 
u mair därtill JK. — Ja sag yvar de [området] 
i går, u de skall var olycklit lang däikar JK. 
Jfr an-, av-, ut- o. över-se samt väl-sedd. 

sed s. sid m., bf. -n, pl. -ar [bruk, plägsed]. 
De jär bär n galn sid, sum di har tat si OL. 
Lauboar jär lis sum saig pa all gamblä mo-
dar u sidar JK. Va jär de, va sum jär värdns 
sid u sätt? Jå, att go gärningar bläir för de 
mäst ill launädä JK. Int jär de så faslit mik 
skillnä pa ti fair jaul nå u för n 40 ar tibakas, 
för de jär ännu mang gamblä go sidar, sum 
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jär bäibihaldnä JK. Anndag jaul, da fick vörr 
staffånsgutt 	sidn jär ännu int raint bårt- 
lägdar JK(U). Sidn gar äut mair u mair nå, 
sått de skjautäs int.. så mik sum förr [på ny-
årsafton] JK(U). Förr i täidn har de vart 
daim, sum a bräukt dän sidn (att S. Gartru 
ga jaus i säng) .. i de troi, att a skudd jälp me 
årku [arbetet] JK. När de löistäs 	säist 
sundagän, så gick bräudfålki, sum skudd bläi, 
i körkå u skudd håir löisningi, män dän sidn 
jär avlägdar nå JK. Bryllaupstäidn jär nå 
kummän sum vanlit ättar gamblä sidn OL. 
Än gammäl sid var de förr .. När gästar i 
kallasi gick ifran bords (bad i bigravälsar u 
bryllaup), så slo di varandrä i hand u sägd: 
"väl bikommäs." JK(U). Ja, sått nå skall de 
var begravälsä jär bäi uss u kallas ättar gam-
blä täidns sid u bräuk JK. Kanhänd de nyttäs 
sam sidn i böin (att hålla tal i sorgehuset, 
innan liket bärs ut) JK. Ja, Sävän skrivar någ 
um sletatingar .. män mik stämmar int ihop 
me sidn u bräukä jär at o traktar JK. Sidn 
var, att ä skudd brännväin till [: slåtterölet] 
OL. I ansäiändä pa vaitn me kalk än, förrn 
sad n u sa än täilit .. de var Kaupräfar dän 
fyst sum gynt me jä i Lau u fick snart flair ti 
nytt sam sidn JK. Än dail källingar har u dän 
galnä sidn, att ner di har fat någ ti ta av, da 
ska de bjaudäs u bidäs u jetäs u drickäs 
OL. Mang sjaukdomar trod di härledäd si där 
ifran, att di hadd kumm äi än vädavärväl, u 
därförä så bäibihaldar si för de mästä dän 
gamblä sidn, att när n har kumm äi än väda-
värväl, så spytta n ätta n u sär: "tvi di din 
fåuling!" JK(U). — [I ordspr. o. talesätt]. 
Var u en smid bräukar sin sid MK. De haltar, 
att n skall ta sidn, däit n kummar JK. Andrä 
täidar u andrä sidar JK. Jfr bond-, by-, hem-, 
lands-, landsbo-, o- o. stadsbo-sed. — sede-
sam s. sidsammar, n. -samt [besinningsfull, 
lugn]. Nårdn har vart ti höit me ä (äur) sumli 
dagar, män han har läikväl vart så besinnsam-
mar ällar sidsammar, att ä int har blitt någ av 
JK. Pinstnårdn jär kummän i ar u, fastn jär 
mik sidsammar u beskedli häitntills JK. Nård-
nårdaustn gynna bläi läit mair sidsammar JK. 
Tal sidsamt = tal riktut el. lägg säin ård bra 
JK(U). 

sedan adv. sinä, si'n', senä, se'n' 	sänn. 1. 
ss. adv. 1) [såsom uttryck för en senare tid-
punkt el. tidrymd]. a) [om en tidrymd efter 
en viss tidpunkt, med särsk. hänsyn till ut-
sträckning el. varaktighet: under den följande 
tiden, senare]. Ja har int pa villkår fat lug u 
glid pa rak någu nat .. män pa tåskän ha jag 
vart mang gangar sinä JK. Um di nå har gärt, 
sum ja sägdä me batn, så vait ja intä, för ja 

har int vart ner bäi Nabbu sinä JK. Galn stöv 
sum än var hallsjaukar av i mang dagar 

sinä JK. Ti fa rängn i ypnä braidi de jär n 
faslit räddar förä, fö da far n.. störr bisvär ti 
fa håiä tårrt sen JK. Var lyngn ti kunn siv 
sänn JK. Män hadd ja int(ä) glid äut u söikt 
tåskän, så hadd ja gat u ank [ångrat] sänn 
JK. Jär äut pa landä hadd de nuck vart bra 
alltihop da senä, bär de had blitt läit tetarä 
me rängnä OL. Dän hundn han blai avpäis-
kän någlä gangar, sen kåm än int tibakas mair 
OL. De var da i äktobar en fjortn dagar .. 
sum de var fagat u gutt vädar, män sin så har 
de vart staur galä me rängn u stårm u ovädar 
JK. Vörr hadd läit snåi i någlä dagar .. sin 
så hadd vörr frus u kallt.. män nå sin, så har 
vörr hatt rängn u slask JK. b) [om en tid-
punkt på ett visst avstånd från en annan; litet 
senare, någon tid senare]. När de sin blai täu 
stöirar pa vändplogän JK. Skudd L. fa för-
skåtter någ pänningar .. ja ska sen söik klar 
upp de OL. Däriginum fick mang ti kaup för, 
de sum fattäs, u kund sen hald a duktut slet-
kalgildä OL. De kåm i bräuk sin längar fran 
JK(U). Lais [hur] de sänn gar till me tärk-
ningi, de håppäs ja, att L. vait förr JK. Så 
skudd ä ännu dansäs sen pa kväldn OL. Sänn 
pa dagän ha di (vägar) blitt uppgivnä u upp-
tåinä JK. Pa haustn sin när de blai sumput u 
vat, så var dän vägän int hältn så sumpu u 
sin pa vintan u ladingän .. så var n int hältn 
så lausar sum dann vägar JK. Sen kåm täidn, 
sum vör skudd sa OL. Sin, när arbetä var 
släut för dagän, så fåstäs [festades] de JK. 
De kan häit u däit finnäs någ sma fåin aur-
kånn . u sen ner n da skall bröin upp sigdn 
läitä, de jär da ätt hälsikä OL. Sin så gynnar 
ograsä vaksä JK. De far han int täid nå, män 
han vidd gär de senä OL. De blai int någ rik-
tut bestämt.. män ja har grund pa de sänn, 
att ja skall in (i böin) JK. Kan n [: vetet] fa 
n duktu myr, så att n kan kumm i aks, u de 
änd bläir tårrt sän . . så kan de ret bläi kännur 
u go vait läikväl JK. De far 	smai 	JK. 
c) [om en relativt kort efter el. omedelbart 
efter följande tidpunkt]. Slingganä av läingan 
skudd fyst spinnäs u så sin haspläs av 
ruckän .. i härvår, u så härvår sinä kokäs i 
askläut JK. Nå skall ja äut i stalln u så laup 
sänn a stund JK. Därför vankäs de ha bråt-
tum badä ti bläi i årning um mårgnar u sen ti 
kåir så stövän sto ättar dum OL. Ner kalar 
sen kåm ti borä, daim sum nå var så där av 
gamblä stammän, di .. OL. På mårgnän da 
sjusstäs kalar ste fyst u så sen haim ättar 
kvinnfålki OL. Vart par så gynt di räk in ifran 
braid u så äutat fyst smallt u sen braidarä 



sedan 	 1021 	 seg 

OL. Källingi ha blai himlandä bifångd fyst pa 
han .. u så sen pa uss OL. Ner di kåm, så 
skudd di ha kaffi u sen mårgmat OL. Vör slo 

fyst jär haim pa ängsbackar u så slo vör 
Kauprä-äng sän (el. sin) um dagän JK. Pa 
ställningräckår slas knapar, sum bomar liggar 
på.. Sin så akall ä bredar, bular ällar plankår 
pa ställningar JK. Fotstuckar sättäs fyst fast 
.. Sin så läggäs de tildar el. tildstyckar i vart 
bas millum fotstuckar JK. De stundi gick mik 
fort förbäi; sen var ä till dräiv pa me slaningi 
till middagän OL. Så gir förmann'n si av me 
sitt slag; sen far var u en sla si äi ättar tyck u 
smak JK. De fyst sum än tar si till, de jär ti 
bröinä .. sen gar de fåint ti sla OL. Hail de 
släktrigisträ di skudd fyst ti borä, sen skudd 
arbetsfålki skack si däit OL. Käikar pa nöiä u 
haldar salmboki bakum ryggän u slar upp 
hänn där, sin säir n ättar i salmboki, vick 
salmar de jär JK(U). Da to ja u rod i land ti 
Djäupdöi .. sin rod ja ti Nabbu igän JK. De 
ättarstä di vidd arbet si fram så naug de 
främst di kundä, för de hadd i da ti goår sen, 
när di skudd sla igän OL. U så fick di n kåpp 
kaffi u n halvä u så tack för jälpi sinä JK. 
De jär täidar ti ga i stall u lägg si sänn JK. 
Män ladissedi, när ha var nermyldi .. så slet-
harväd n na ättar, u så stuckäd n na sinä 
JK(U). U de vändäd vörr da .. aurn ner i 
däikä ti däss vägän blai så lagar u braidar, 
sum än skuddä, u så skutäd vörr n da jamnar 
sän (el. sinä) JK. 2) [i förbind. med en tids-
bestämning ss. uttr. för en förgången tid]. En 
gang de jär väl nå än fåir fåm u tjugå år senä, 
da var ja me pa a sånt kalas OL. De jär nå 
någlä år sinä, sum ja hadd vart upp i Storäng 
me russi OL. De bläir träi vikår sinä i mår-
gå JK(U). De jär allt yvar åt dagar sinä, u ja 
tyckar, att ä börr skudd var n täu träi dagar 
sinä JK. Sän längar täid tibakas var ä int van-
lit, att di bräukt så mik me pannkakå OL. Nå 
jä de ret läng sin ja ha skriv någ JK. Ja vill 
nå äntliän . . bisvar de brevä, sum ja säist fick 
u sum jär så läng senä OL. [I förbind.] för — 
sinä. För n förti fåmti år senä 	OL. För 
just int så mang ar sinä, så var de .. JK. Da 
föräut, för n träi vikår sinä, sag de mik be-
drövlit äut för uss JK. Ha laup äut för läng 
sinä MK(1877). Kånnä star krampt u moä u 
bord ha vart av för läng sinä JK. De jä säng-
täidar för läng sinä JK. De känns mik mair 
blöit i luftn nå än för läit senä OL. 3) [med 
förbleknat tidsbegrepp: dessutom, på köpet]. 
Män de där undarlukningi jär a ohygglit gärä 

u va stöv u lort sin da! JK. — II. ss. prep. 
4) [om tidsrymd efter en viss tidsgräns, fort-
satt ned till nutid]. (Föreningsgalten) star där  

årkslausar änd sin dän åtndä janvarus JK. De 
har.. blas u äur när pa jamt till sin nöiar JK. 
De har ja tänkt pa änd sen för jaul OL. Ja.. 
blai ret laisn u har int hatt någu ro sen dän 
dagän OL. Bär sen dän täidn ja var dräng u 
var ti bräuk strandi 	så jär de int mair n 
hältn sum bräukar strandi OL. L. minns 
väl sen sin bandom, lains de gick till OL. Någ 
um vässning u iårninglagning till sletkalgildi 
sen gamblarä täid till nå OL. — III. ss. konj. 
5) [ss. temporal konj. vid uttr. för att ngt har 
skett, som går från en tidpunkt i förfluten tid 
till en tid längre fram]. a) 'alltsedan'. And' 
sen i ladis MK. Sin vör fick håiä in, så har 
vör arbet me rygän JK. Nå, sin ja kåm haim 
fran böin, har ja för de mäst arbet jär bäi hai-
mä JK. Sin majaräiä kåm igang så JK. 
Nå pa iss säist tjugå an i har de vart mik bättar, 
sen bräukssigdar kåm i gang OL. Sen vör to 
mot rigerningi, så har vör skutt föid u vård na 
OL. Ja ha alls int .. hårt någ ifran L., sin 
säist ja talt me L. självar JK. b) [betecknan-
de den tidpunkt, som ngt räknas ifrån]. A 
historiå sin ja gick u lästä JK. Sum ja minns 
sin ja var sårk JK. Anar sum de jär så läng 
sinä, sin ja gynt pa de .. JK. 

sedel s. sä'dl, se'd1 m., pl. sä'dlar. 1) [pappers-
mynt]. Ha fick sin sädl JK. 2) [röstsedel]. 
Röstning.. me slutnä sädlar JK. Jfr debet-, 
kommunal-, skatt- o. skuld-sedel. 

sedig a. si'dur [städad, lugn]. Dän sårkän han 
jär alltut så sidur u hyggli OL. 

seg s. saig m., bf. -än, pl. -ar 	'rundkar- 
dad ulltapp'; 'kardad ull el. blår att spinna av, 
sum spinnäs gan av' JK(ordl.). De var int nå-
gän goar saig, sum du hart kardä. Nå har ja 
kard hail saigkärä fullt av saigar JK(ordl.). Ja 
far n saig av di; de var n dåli saig däu hart 
int kard någ go saigar JK(ordl.). Dän saigän 
var int så klarar sum n skuddä MK. Ja ska bär 
[bara] spinn upp iss saigän MK. Ti blandä el. 
sålkä . De vill sägä: di kardäd int saigar el. 
smasaigar da äutn sålkar JK. Mor själv u a 
annu kardningkälling .. tar ulli ör ullkränku u 
läggar i kardår u kardar saigar el. smasaigar 
av u läggar saigar i saigkärä 	Spyttar pa 
saigar u döivlar yvar daim, när di int vill lägg 
si i saigkärä sum di skall iblant äutn vill lis-
sum flaug i luftn .. De bläir bistämt någ ovä-
dar snart, för saigar jär så galnä i kväld .. Sin 
så karda n da någlä tag igän, ti däss att ulli 
jär så raidi i undakardu, sått ha däugar gär 
saig av, så väid de int jär för mik ull äi na, 
sått de bläir för storar saig, da tar n ör na 
igän. För n gär aldri saig av de ulli, sum sitar 
i pakardu .. När de skall gäräs saigar.. att n 

gär sma tag me pakardu, sått ulli rullar 
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ihop si till n saig av all ull sum jär i undakar-
du. Till rull saigän ihop nytta n blukä .. av 
pakardu Pa de väisä haldäs de pa me saig 
ättar saig, till däss de ullkardu jär släut 
JK. Mäin mor bäi Kauprä .. kund hald saigar 
till täu rask päikår, sum spinnäd bad kväldar 
u dagar, äutum de att a lagäd mat .. JK. Skall 
de var go saigar, så skall di var klarä, sum de 
haitar JK. De gråvästä blårnar me skäv äi 
kardäs ti saigar, förr n di spinnäs JK. Jfr 
blår-, små- o. ull-seg. -korg(e) s. saigkårg el. 
-kårgä m. [ett slags korg], ti lägg saigar ällar 
sålkar äi MK; = följ. [Se ill.] -kär s. saigkä'r 
n., bf. -ä, pl. = , bf. -i [= föreg.]. Saigkäri jär 
pa flair fasonar. Bäi Kauprä hadd vörr a par 
styckän, sum Hässläböi Ållä had fö(r)fårdä 
. . u di var mik snyggä ällar vackrä, me kårs 
u kryss u pinnår langs u tvärs pa all fåir säidår 
JK. U när a far stickganä släut, da tar a kar-
där u ulli u saigkärä fram u kardar saigar n 
dag u spinnar sin n dag JK. Mor .. kardar 
saigar . . u läggar i saigkärä JK. U så jär de 
saigkär, sum n har russhåri äi MK. 

seg a. saigar, -a, f. saig, n. saigt, saikt, pl. 
saigä, saig', komp. saigarä, saigrä, superl. 
(de) saigäst'. 1) [som kan sträckas el. tänjas 
utan att brista]. Väidkvistar jär saigarä än 
vattnpäil JK. Saigt gras [som lien biter dåligt 
på] JK(U). Saigar gröinsvad [grässvål] 
JK(U). Um ladistäidn, ner frusti har gat ör 
jårdi, da jär de bäst ti vänd gröinjård för da 
jär a int hältn så saig OL. Um jårdi jär för 
mik saig u hopvaksi .. far n ta åiru bårt [på 
plogen] JK. Pa drängsäidu hadd di de saigäst 
grasä ällar de sum var värst ti fa sigdar ti bäit 
äi OL. Var de [kornet] da saigt el. int ret 
tårrt, sått ä int vidd ga av u ör halmän, så 
tråskäd n de täu gangar JK. Ja var i släkdöiän 
u hävd pa någ vat tung släkå, sum var tung 
sum blöi u saig sum lapp ti släit äi JK. Go 
äld pa skudd di ha .. för blai ulli kald da blai 
a fö saig JK. Fa nå a källing el. päikå ti sit u 
dräg pa skrubbår el. kardår u de pa saigar 
lydä u saig ull! JK. De töigä jär saigt ti släit pa 
JK(ordl.). a) [som icke brister el. bräckes el. 
lätt går sönder]. Ängsbjörkän jär saigar MK. 
Björk jär saigt ti gär navår av ti vangnar. Ain 
jär saigt ti häckspäilår JK. Ungar äskä jär ret 
harrt u saigt träi JK. När ainäsbandar bläir 
bädnä bra, da jär di saigä JK. Äisn jär så tun-
nar, sått n sväigar, män saigar läikväl, sått n 
int bristar JK(U). Skorpar, sajg ellar måjrä 
(När U). 2) [svår att hugga el. tugga sönder]. 
Um än änd slar me a stäur nydå, sum pa n 
janvägg äi n stäurar saigar snoän vidpackä 
JK. Stumblar jär olycklit saig ti klau u fa sun-
dar JK. För ti spräck än saigar pack ällar 

stumblä så nyttäs de vanlit janväggar OL. Jär 
vidn saigar u snoän .. da ja de arbetsamt nuck 
ti fa sundar n kast vid JK. De var väitgränä 
u de jär saigt sum lädar ällar saigt sum lapp 
OL. Russkyt .. de smakt mästn bättar än 
saigt gammält nautkyt JK. Iss kytä de var 
saigt sum lapp; de skall go tänna till, um än 
skall ha ä äi si JK(ordl.). De kaulu [alfågel] 
ha var så apartut måir annas da bräukar di 
var saig sum lädar OL. Vinstarust . så har-
dar u saigar iblant, att.. OL. 3) [som tar lång 
tid att bli färdig med, dryg]. Slikt häckänfålt 
bräukar var saigt nuck ti häng ättar [om sjuk-
dom] JK. Saig var a (Almqvists bok) de, män 
de gick läikväl JK. Ja trod, att iss boki skudd 
ga sum hyr ti skriv iginum, män ha jär saig 
nuck, ha JK(ordl.). Snåiän .. va när pa bårtå 
all stans i mårräs, annas så har n vart saigar 
ti tåig pa läikväl JK. De var n olycklit saiga 
bit, för vörr matt kast [skotta snö] änd ti däss 
ä nå blai skäumt JK. 4) [trögflytande, klib-
big, "sumpig"]. Vägän jär olycklit saigar u 
traugar ti kåir pa JK(ordl.). 5) [bildi., oböjlig, 
ihärdig, uthållig]. Han (ha) jär lagli väl gam-
mäl nå, män olycldi(t) saigar (saig) ti arbet 
ännu JK(ordl.). De jär n saigar gubb ti arbetä, 
fast n jär skarpar sum jan; de jär n saigar häst 
ti drägä, fast n jär gammäl u magar JK(ordl.). 
De jär otrolit va sumli fålk kan bläi saig u 
gamblä JK. De gamblä bräukar mang gangar 
var saigrä ti arbet än de ung iblant JK. Käl-
lingi mäin rännar där, small u lang u blaik u 
skarp, män saig sum lapp ti arbetä JK. Lau-
boar jär lissum saig pa all gamblä modar u 
sidar JK. Jfr in-seg. -het s. saighait [egenska-
pen att vara seg]. -livad a. saigläivar, -läivä, 
-läiv, f. -/äiv, pl. -/äivä, /äiv' [som är svär 
att ta livet av]. De jär sån saigläivar fisk de 
flundrår. De har vart n saigläivar gubb de, så 
mang gangar, sum de har set äut sum ä skudd 
bläi släut me n, män han har fart si [fat si] 
igän OL. Kung Oskar, han jär saigläivar han 
MK. Hundn jär saigläivä, män tävu jär 
saigläiv JK. Min hokstn var olycklit saigläi-
var JK. Lauboar jär saigläivä u har int någän 
döt pa längä JK. När di (gasungar) ska slak-
täs, da jä di olycklit saigläivä; älläs tula di 
aldri a grand MK. -livd a. n. saigläivt, -läift. 
De jär märkvärdut, va a mänsk kan var saig-
läivt u sträv iginum mikä JK. A russ kan var 
saigläivt så väl sum a mänskä JK. -liven a. 
saigläivän JK, f. -/äivi JK; OL, pl. -läivnä 
JK; OL. De var olycklit, va iss harn var saig-
läivän, ja skjaut n täu träi skått pa n förr n 
dödä JK. Hundn jär saigläivän .. män tävu, 
jär saigläivi JK. Di jär så saigläivnä, säs um 
flundrår, gäddår u äid 	OL. Kattår jär 
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saigläivnä JK. Lauboar jär saigläivnä, ska ja 
sägä JK. -sliten p. a. f. saigsliti. 1) [seg att 
slita i]. Ulli jär så saigsliti (OL)MK. 2) 
[bild!., svår att komma till rätta med]. Att 
frågu var så saigsliti i riksdagän JK. 

segel s.1 sjä'gul (glt.), sjägäl, segäl n., bf. 
sjäglä, seglä, pl. = sg., bf. sjägli, segli. 1) 
[på båt]. Va ska vör gär me sjägul da? u de 
jär så go vinn! citat efter Smiss Tomäs från 
den tiden då segel började användas, vilket 
gamle Tomäs ansåg som en stor lyx. Han 
hade dittills alltjämt tålmodigt knogat med 
åror MK(1902). De gamblä di sägd alltut sjä-
gäl, u de finns ännu sumbliä sum sär så OL. 
Fyst had i segäl a vammäl el. u blårgan el. 
läingan, nå av bomullslärt. Vammäl var bäst 
MK. Ja far u hans kamratar var de fyst, sum 
kaupt bomullslärft u söid sjägäl av JK. Di 
hadd int sånn segäl da sum nå; nå pa sainarä 
täidn har di hatt dum av bomullslerät, u så 
har di vart mik störrä, fastn batar har u vart 
störrä, män iss segli, fastn di jär störr, så jär 
di mik letarä; ner di nå bläir ginumvatä, så 
kan de fräst mair [tåla påfrestning] me segäl 
nå än förr. Da i gamblä täidn da hadd di segäl 
av töig ällar lerät, sum di vävd haimä, de var 
jå mik starkarä .. män ner.. segli blai vatä, 
da blai di så tung, för di var så tjåck u mair 
svårhanterliä OL. Tug sum än söir kring segäl 
för ti styrk dum.. de kalläs för läik OL. Till 
fiskbatar el. tåskbatar hadd n förr för de 
mästä int mair n ätt sjägäl, sum var umkring 
så stort sum än träironingtupp, sum haitar 
fiskbatsjägäl, män nå har di för de mästä täu 
sjägäl till dum, u fåck JK(U). Sjägäl har var u 
en [av båtkamraterna] säinä. Bakkaln skall 
hald baksjägäl me tillbehör (mast u sple el. 
spre) u millkaln tuppar ( =baktupp u fram-
tupp) u framkaln storsjägäl u fåck JK. U ner 
di hadd kumm äut u fat sätt till allihop (ällar 
kåm ti sjägäls sum de gamblä bräukt sägä), så 
sag ä tet vackat äut OL. Da var de röirlsä 
bäi Nabbu u sag riktut storståtlit äut, när 

dain ättar dann batn sättäd ti sjös för full 
sjägäl JK. När n skall siglä, så haitar de: sätt 
till. Da sätta n sjäglämasti äi sjägläfåstä 
när sjäglä jär ihopslagä, sin rullan n av de av 
spleä, så sätta n nedäst spleändn fast äi än 
tugstråpp .. När n har fat spleä äi rackän u 
spänt spleä uppat, så mik än har kunt fat, de 
haitar ti sple sjäglä.. När de jär i årning, så 
dräga n bäi de u skotar de me sjägälskotä 
När da all sjägäl har kumm till, u de jär lagum 
u go vinn, sått n slippar u fåir pa någät sjägäl, 
da gar de undan el. me fart JK(U). Tular da 
batn mair sjägäl [än storsegel, fock o. bak-
segel], så sättar framkaln stortuppän el.  

framtuppän pa u batn tular ännu mair sjä-
gäl, så sättar millkaln baktuppän pa JK. Ja ja 
har ret grund pa mang gangar, lais de sma ba-
tar .. kan sta äi n sån fasli förflugän stårm me 
ret väl sjägäl till JK. Vörr grundäd pa va 
vörr skudd sätt till för ätt sjägäl, för mair n 
ätt sjägäl sto int batn me JK. Ja nä vän da 
fick o grajar i årning u ja fick dräg sjäglä bäi 
me skick, da ska ja säg, att ä blai fart pa JK. 
När vör arbetäd me batn u skudd ha han äut, 
da sto ännu sjäglä [på den i fara stadda bå-
ten] u slo JK. Ja to u ryckäd sjäglä ör tuftu, 
så sum de sto JK. Sjoän var för haugar u leäd 
för sjägli, när n kåm ner imillum sjoän i sugu 
JK. De blasäd så där full bris, sått de var 
lagum ti de sjägli, sum ja hadd ti batn JK. U 
så sättäd vörr da sjägli till u skudd gläid iland 
JK. — [I jämförelser]. Såsum ä var, så slo di 
(stäutar) baini i vägän u så sätt di av i flyg 
me rumpu ti segäl (rumpu i vädrä) OL. [Se 
ill.] Jfr bak-, blårgarns-, fiskebåts-, fram-, 
gran-, hamplärfts-, stor-, under- o. vadmals-
segel samt fock o. topp. 2) [på väderkvarn: 
vingarna med beklädnad?]. Ex. se kvarn s. 
-band s. se•gälband n., bf. -ä, sjä•gläbandä, 
sjägälbandä, pl. =, bf. sjä•gälbandi, 'skot', 
skotband el. skotä el. sjägälskotä MK. Dräg 
bäi seghlbandä läit bättar OL. Millkaln han 
skall svar för segälbandi u pass upp me daim 
ättar sum vädarböiar jär sträiv till OL. De 
vanktäs var uppsallvern [vaksam] bäi sjäglä-
bandä, ifall de bihövdäs fåiräs pa de (sjägäl-
bandä) u så fort dräg bäi de igän JK. En stöird 
u dann'n häisädä u dän trid skudd säi ättar 
sjägälbandi JK. -båt s., -fartyg s. se u. segla 
v. -fäste s .sjä *gäl-, sjä•gläfästä,se'gälfästä n• 
bf. =. 1) 'brädet el. bågen, som går tvärs över 
båtens bredd och stöder segelmasten', näml. 
stormasti; de jär a mällå me bugä, sum knäp-
päs förä MK. Segälfåst de jär n björkbit, träi 
tum tjåckar u än fåir ällar fåm tum braidar, 
sum sitar äipassn i segälfåstrangi u gar tvärs-
yvar batn, däräi sitar storsegälmasti OL. 
Framstammän me framtuftu u sjägälfåstä JK. 
De sum jä ti yvas a taugi .. slas um stam-
nucku a hallslag u ändn um sjägälfåstä [vid 
sättning av garn] JK. 2) [anordning i fram- 
toftan att fästa masten 	Sjägälfåstä me 
falljanä äi, där sum sjägälmasti sitar i fram-
tuftu JK. Pa sumli (fiskbatar) sjägälfåstä, män 
sumli flyttar framtuftu ti sätt sjäglä äi JK. 
-fästvrång s. sjägäl-, se•gälfästraug f., bf. -i, 
= rangi, sum sjägläfåstä sitar äi el. pa  MK; 
[den främsta storspanten i båten]. De skall 
smäidäs mällår n par träi styckän, sum sjä-
gälmaständn skall sit äi, ner i sjägälfåstrangi 
JK. -lik s. sjägäl-, segäl-läik n., 'tåg kring 
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ett segel'. -mast s. sid gäl-, se'gälmast f., bf. 
sjå gäl-, sjå' glämasti [den mast som uppbär 
seglet]. Så var de hul i framtuftu u baktuftu 
till sätt segälmasti iginum, u i buttn pa batän 
var a janklo ällar a gråv mällå, sum ändän av 
masti stickäs ner äi (När U). Sjägälfästä me 
falljanä äi, där sum sjägälmasti sitar äi fram-
tuftu, u baktuftu me hul äi till sjägälmastar 
JK. Baksjäglä ällar sjäglämasti sitar tvärs igi-
num tuftu u så a mällå äi rangi ner mot köln 
JK. Ja far lan a segälmast a di MK. -mast' 
ände s. m. bf. sjö' gälmaständn. De skall 
smäidäs mällår sum sjägälmaständn skall 
sit äi ner i sjägälfåstrangi JK. -skot s. n. bf. 
sjö' gälskåutä, = sjägläband. Ti sple sjäglä 
När de jär i årning, så dräga n bäi de u skotar 
de me sjägälskotä, storsjäglä för de mästä, bäi 
baksjäglämasti JK(U). Ja fick sit i millräumä 
ällar pa baktuftu u svar för sjägläskotä ällar 
bandä JK. Så rulla n sjäglä pa spleä u bislarde 
me sjägälskotä, mäns masti u sjäglä star, sin 
så tar n ner sjägli JK. -spri s. sjä'gälspräi, 
-spläi, -spre', sple' n. Sjägälmastar me sjägäl-
sple el. -spre till JK. -stroppa s. f. pl. sjä'gäl-
stråppår [stroppar i seglet varmed detta fäs-
tes på masten]. Sjägälstråppår ti träd masti äi 
JK. -sträv a. sjä'gälsträivar, pl. -sträivä [om 
båt: som tål mycket segel]. Män så tyckt 
vörr, att ä var go vinn, u så var de n väl sjä-
gälsträivar bat, så att vörr fick försöik u sätt 
till baksjäglä JK. Var di väl flat i buttnän, da 
blai di int så valtä [ranka] u tuld mik mair 
segäl (var mair segälsträivä) OL. Träironing-
ar . . nå för täidn . . di jär int så valtä äutn sta-
duä u mair sjägälsträivä JK. 

segel s.2 (segle) si•gäl n., bf. siglä, 'det järn-
stycke som den översta kvarnstenen vilar på, 

gaffln o. nåli äi'. De var a duktut u bra 
sigäl; siglä skall pickäs ner bättar JK(ordl.). 
Siglä pickäs ner i pastain'n med sidan a upp-
åt, då stenen ligger pa sin plats MK. Siglä 
var n janbit, sum var nerhuggän i undasäidu 
av pastain'n me a hul äi, sum passäd ti dåb-
bän, sum sat i undastain'n JK(U). Nedäst 
ändn av gaffIn sitar fast i siglä, sum u jär av 
jan, sum pastain'n liggar pa. Siglä sitar fast i 
nåli, sum gar iginum bussn, sum sitar iginum 
undastain'n JK. [Se ill.] 

seger s. segar. -huva s. segärhäuå f., -häudä 
[-huvud], dä jär, någ slags skinn el. hinnå 

äutpa de vanliä skinnä äutpa häudskåli, när 
di bläir föidä JK(U). Apartuä gubbar, sum 
kund släck äld .. män di skudd var föidä me 
segärhäudä (el. me segärhäuå sägd min faf-
far) JK(U). -skytt s. m. bf. segar-, segaskyttn. 
1) [segrare i en skyttetävling]. Handlarn J. 

sägd, att ja blai trolitväis segarskyttn för  

dagän OL. När de var skarpskjautning, så var 
de en aiklaukrans ti häng pa segaskyttn JK. 
2) [segrare, den främste]. Artur han var läik-
väl segaskyttn, han had 20 stäigar (hade 
fångat 20 tjog torsk) MK. 

segla v. siglä, pr. -lar, ipf. si•glädä, s1 glöd, 
sup. = inf., imperat. siglä, p.pr. siglänäs. 
1) [medelst segel framföra en båt]. N. han har 
n läitn bat, sum han bräukar ro u siglä me i 
a'i JK. Däu fart hald lagli haugt (när vör sig-
lar) JK. Jä de vinn, så sigla n natäurlitväis, 
annas så far n ro JK. Snaudar [knapp] vinn 
had vör ti siglä JK. Förr nyttäd di int ror ti 
batn, äutn di stöird me bakarar, när di siglädä 
JK(U). Ti ro vidd mästn int ga ör fläckän. 
Da skudd ja söik u sätt sjäglä till u siglä ällar 
kryss i land, män sjäglä var för stort, sått 
batn sto int me de JK. Da kummar ä an pa 
dän, sum har bäst sjägli u snälläst batar ti 
siglä för ti ga um varandrä u kumm fyst pa 
plassn JK. Så rod vör da imot upp um Gard-
bostrandi, u så sättäd vän da till sinä u sigläd 
i fylgä JK. Ner n siglar naug [nära] in bi landä 
me än bat, så säs de: di sigläd raint in undar 
landä OL. De säir läit ovanlit äut, att n bat 
siglar så naug inn undar älla langs me landä; i 
vanliä fall så sigläs de äut ifran landä älla u 
läik [direkt] i land OL. Så risslveräd ja me 
dum, att i skudd söik siglä nådar äi, pa Au-
finn'n JK. För ti fa vinn iland, ifall de kåm ti 
stårmä, sigläd ja sudar upp at grunnä JK. Nä 
vörr fick de gani upp. . så sättäd vän till stor-
sjäglä u så sigläd at landä JK. Ja de var 
bön ti sätt sjäglä till u siglä iland el. ti Nabbu 
för n sju jäklä köring me halv vinn JK. De var 
n dag, så var ja u a par till siglänäs pa Släit me 
strämming vör kaupt änd vass sitt kvarter 
brännväin, sum vör skudd ha, när vör sigläd 
haim JK. Ner n kummar siglänäs at landä, så 
haitar de: vör sigläd till däss batn grynnädä, 
to buttn OL. Far u J. u P. sättäd till u kåm sig-
länäs däit till uss u sägd, att .. \rön skudd 
dräg de gani upp igän u gläid i land JK. a) 
refl. Da kåm di in pa a riv äutför Gardbo-
strandi u sigläd si fast där JK. Siglä si kring 
[segla omkull, kantra]. Di sigläd si kring 
JK(ordl.). Si så, ropt ja till de andrä, nå har 
H. siglä si kring JK. Siglä si pa, segla på 
grund (OL)MK. b) [bild1.] 'om någon går 
sakta och makligt': ja sag na sigläd si förbäi 
jär i Pils JK(ordl.). — Särsk. förb. Seglä av 
MK. — Siglä bårt MK. — När ja had siglä a 
stund, fick ja säi täu batar ligg för taug inn pa 
n träi fåk famnar. Ja skall siglä förbäi en av 
dum, tänkt ja, u håir, um än far någän tåsk 
JK. De var mang batar, sum sigläd föbäi uss, 
nä vör sättädä JK. — Säidu [båtsidan] gick 
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undar u ja sigläd vattn in JK. — När di kåm 
ti siglä äut, så sägd han till de andrä: vill Är 
sum ja, så tar vör u siglar till Öland me de 
samä JK. Så skjaut ja äut u H. u J. me, u J. u 
R. bäggi täu pa en bat, sått da sigläd vör äut 
fåk batar i fylgä JK. Ja sigläd äut i nårdaust i 
Aufinnlaidä u Sandpall-laidä äut JK. I vanliä 
fall så sigläs de äut ifran landä OL. Nå skall 
vörr söik ta u siglä äut pa djaupä, pa n tåll 
fjortn famnar, u söik um vän kan fa någän 
[torsk] där JK. Så kåm de in täu tysk ångrar 
jär i Lausväik pa ankaplassn . . En sundag . . 
sag vör, att Adräboar u Alskboar sigläd äut u 
i land fran de ångrar, fiair batar. Di var ti tal 
um där bäi Nabbu surnli drängar, att um de 
hadd vart vinn så skudd di ha siglä äut till 
dum, för di hadd nuck sprit umbor JK. — 
segel-båt s. si'gälbal m. Dän batn, de jär n go 
sigälbat (JK)MK. Aikå, än någlund storar 
sigälbat, för de mäst me ätt stort sjägäl me 
fåck . . JK. -fartyg s. si'gälfartiiig n. Jär ä 
mattar vinn, u de kummar a sigälfartöig . . 
så kan n hinn iblant u fa raki upp, förrn de har 
gat yvar JK. -skuta s. f. pl. sigälskäutår 
JK(U). [Pa] strandavsjonar . . da ropäd gub-
bar in bulldanssjägäl av sigälskäutår, sum di 
söid säckar av JK(U). -vind s. Go sigälvinn i 
suvvästn JK. 

seglats s. se'gla's m., bf. -n [till en båt hörande 
segel]. De jär ingän, sum har släikar seglas 
sum närkar u lauboar MK. Namni pa sjägli 
ällar seglasn pa än träironing jär: fåckän, stor-
sjäglä, baksjäglä ( = undarsjägli), framtuppän 
u baktuppän JK(U). Hail seglasn pa n storbat 
jär n 70-80 änar bomullslärft, u de jär int läit 
de i [inte] pa släik sma batar, u de kan di sta 
me i ret väl blasvädar JK. Jär a da go hall vinn 
. . sått batn tular dän seglasn, da gar ä, sått 
skyrn star um bogän JK. 

segling s. si•gläniyg f., bf. -i, si'glniugi. Bak-
kaln . . svarar för ti stöirä undar sigläningi 
JK. Vör kummar läikväl nemarä Jaugan me 
iss siglningi MK. Undar sigläningi kåm ä ti 
blas mair u mair, sått när vör kåm äut at n 
tjugå famnar, så matt vör fair pa undasjägli 
JK. Nai de här sigläningi, de var päukän tänkt 
ja.. u da to ja sjäglä ner JK. 

segna v. si'gnä [i förb.] signä ner [sakta sjun-
ka, digna ner]. Jfr signa v. 1. 

segra v. segrä. 
sek s. sik f., bf. 	pl. -ar, ' sankt, sidlänt ställe' 
JK(ordl.), 'lågt ställe, mest i skogen; sviktar i 
jårdi' MK. A gröin sik MK. De jär a sik där 
ner i hagän, sum mästn aldri bläir tårrt där 
jär så mik sikar, sum aldri vill fraus till JK 
(ordl.). När vattnä rinnar sakt fram äi a sänkå 
el. där sum jårdi jär lag . . där jär sankt el. 

jär vattndrag, t. ex. äi än hagä el. äi skogs-
mark el. äi a ängä, u haitar u a sik JK(U). Så 
far dän ainä augu pa n gammäl halltårrar tall 
. . män sum star ner äi a sik, sum jär oskaplit 
fullt av stäur täuår u hular JK. Väitgrän'n 
vaksar mäst pa sikar u säidarä mark MK. 
Pluckä (lindbär) där imillum täuar [!] u i sikar 
u oskaplihaitar MK. Jfr vatten-sek. 

seka v. si'kä, 'sippra' (1876). 
sekig a. f. siku, n. sikut [sank]. Siku mark = 
lag, firktu mark; där sum de jär vat (vattnä-
drag el. så) MK. De jär sikut äi Smiss håigar-
dän, där gar a sik där MK. Där jär så sikut u 
galä = sankt nästan överallt JK(ordl.). 

sekt s. säkt f., bf. -i [enskilt religiöst samfund]. 
De jär i synnarhait am n säkt, sum nå jär mik 
tunnt av ällar gynnar ga äut sum jär mik 
stäiv i dän vägän [att helga sabbaten] u sum 
kalläs jortrianar JK. Mik bättar, um vör aldri 
hårdäs till de säkti, för da kåm änd kalar haim 
roliä någän gang (citat) MK. 

sekund s. sickund 	m. -visare s. sickund- 
väisarä (avh.) m. 

sel s. sil f., bf. -i 	pl. -ar A..., 'sele', pl. 
silar, 'seldon'. Han har skafft si a nöi sil; de 
var a vackar sil OL. Nöi silar de var så mik 
knäppår pa, tyckt far MK. Han fick bital 
hundra kronår för am n sil MK(1916). Spänn 
förä, lägg silar pa dum (OL)MK. Lägg sili pa 
hästn; lägg silar pa russi JK(U). Russi . . to ti 
skäin (ränn me silar bräuka n säg iblant) JK. 
[Hästen går] i skäin, när n flygar [galop-
perar] el. rännar me silar JK(U). Jan u 
maskinar . . har stig i ohäggd, u goanu u lädar 
da, ti silar u baindomt! JK(1920). — [I bildi. 
uttr.] Annä 	jär i silar el. i arbetä ifran 
klucku 5-6 JK. Vän-  var ovanlit nöifiknä u 
hållt n [den pratsamme gubbän] i sili för 
jämn'n OL. L. skrivd, att n ännu skudd ga i 
silar [tjänstgöra] än månä JK. Välkummän 
me pa begravälsän, um än kan kumm ör silar 
så mikä JK. Snåikastningskrånglä jär nå i full 
silar [i full gång] JK. Jfr bring-, enbetts-, 
gjord-, gästabuds-, kipp-, lok-, rem- o. stor-
sel. -beslag s. sillyislaw n., bf. -ä [beslag till 
selar]. N.N. skudd in u kaup silbislag u lädar 
ti paskår JK. Ner han skudd till Alltaim i 
Buttlä u så fräiä, da ränd han kring i grann-
lagä u så håird ättar smidsindar ti skäur silbi-
slagä me, för de att de skudd bläi riktut blankt 
JK. -bro s. silbråu f., bf. -i, pl. -ar, 'sel-
svänglar eller kanske rättare den stora 
svängeln, som sitter på tistelstången'. Silbroi 
har gat av, män svänglar haldar; de var a 
duktu silbro = alla tre svänglar JK(ordl.). Ta 
häit silbroi! därme mainar ja: silbro u sväng-
lar JK(ordl.). Storsvängln haitar "silbroi", 
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sum smasvänglar sitar fast äi JK(U). Kårt-
drektar plog, när drekti int räckar fram till 
halsukä el. bringtampar, äutn silbroi sitar pa 
ändn me n krok (sam sum pa vändplogar) 
MK. A. .. skudd säi pa u ta mått av a silbro, 
sum vör skall gärä, när vör nå skall plög me 
träi russ för vändplogän JK. Silheln, sum jär 
av jan, sitar i drekti straks ner bäi bukti, u 
där knäppäs silbroi pa JK. De hadd ingänting 
gat sundar aindäst börr n hak i silbroi JK. 
U så bad n int någ atarhald för täisli, u så gynt 
silbroi sia pa läggar för russi OL. Råinä jär 
mik saigt starkt träi, såsum till silbroar u sil- 
svänglar u 	JK. [Se ffi.] -broljärn s. si'l- 
bråuja'n n., janä pa silbroi (kring silheln) 
MK. -brolsvängel s. silbråusväuäl m., pl. 
silbrosvänglar JK(U), [storsvängel]. -dont s. 
si'ldåunt, -dåumt n. [seldon]. -hake s. sil- 
hakä m., pl. -ar, '2 st. hakar, som fasthålla 
"svänglar" vid "silbroi" samt 4 hakar att 
knäppa seltågen på' MK. -häl s. sil(h)el m., 
bf. -he in, 'den pinne el. krok (av trä eller 
järn), som sitter i en tistel eller dragställning 
[t. ex. en plogdrätt], som selsvänglarne (sil-
broi) eller oxkättingen knäppes på' JK(ordl.). 
Smäid n bra silhel u sätt pa täisli; silbroi flaug 
av silheln. Silheln har gat av i täisli, .. i 
stainslepä JK(ordl.). Silheln, sum jär av jan, 
sitar i drekti, straks ner bäi bukti, u dän knäp-
päs silbroi pa, när n plögar me russ, u stäut-
kättingän .. när n plögar me stäut JK. -kläm-
ma s. si'lklämmå f., bf. -u, el. spannklämmå 
el. stickklämmu (skom.), [klämma vari rem-
tyg spändes fast, då man sydde]. -rep s. sil- 
raip n., bf. -ä, pl. = , bf. -i [draglina (av tåg el. 
läder, i äldre tid t. o. m. av vidjor), varmed 
fordon drages]; 'seltåg, dragrem'. Till u me 
silraipä var a vidår MK. Pa svängln sitar sil-
raipi fast, när hästn drägar JK. När di kåm ti 
kåirä, så gick H.J:s lassä .. så let, att russi 
aldri fick ta äi någän gang, så att silraipi bläi 
späntä, äutn di (russi) matt ga u hald imot, så 
mik di kundä JK. Ja skall bräid bridn [vrid-
ningen] ör silraipi JK. Jfr läder- o. tågselrep. 
-smörja s. si Ismö'rå, -smöirå JK(U) f. [smör-
ja, bestående av fett el. talg blandat med 
varm tjära, att smörja seldon med] JK(U). 
Tran jär bra ti silsmörå JK. -stämpel s. 
silstämpäl (skom.). -svängel s. si Isväuä/ 
A. 4, m., bf. -n, pl. -sväuglar, 'svänglar sum 

sitta fast på "selbroen" ' JK(ordl.). Sma-
svänglar el. silsväng,lar JK(U). Silsvängln har 
brust av MK. -svängellhake s. pl. silsvängäl-
hakar JK(U) [hakar på svängel för att haka 
på "selrepen"]. Silraipi sättäs fast .. i sil-
svängälhakar pa ändn pa svängin JK(U). -syl 
s. siqsöll m. [syl som användes vid tillverk- 

ning av seldon]. -sölja s. si•lsölgå f. [sölja i 
seldon]. -trisse s. siltrissä m., bf. -n (som 
gjorde .. [ränder] på selremmar) MK(1877). 

sela v. si/ä,  sil' [i förbi sil pa russi el. lägg 
silar pa russi JK(U). 

semla s. sämblå f. [avlång kaka, vanl. = vete- 
längd]; avlangar kakbullä, avlang kakå MK. 
— semle-deg s. sämblädaig JK(U) m. [deg 
varav vetelängder bakas]. 

semma v. refl. pr. saimar si [bli simmig]. De 
jär så mik (putatismjöl), att ä saimar si MK. 

semmig a. saimur, f. -u, n. -ut. 1) 'simmig'. 
Säupu jär så saimu u go JK(ordl.). 2) [smidig, 
lättarbetad]. Da knädäs de um sått daigän 
bläir saimur el. saigar JK(U). Bräukän [mur-
bruket] jär int någ saimur u goar ti rapp me 
JK(ordl.). 

sen a. sainar, f. sam, n. -t, pl. -ä,komp. -arä, 
sainrä, superl. -list, best. (dän) sainäst(ä) 
JK. 1) [långt framskriden]. Så sär n, att i 
baitäd langt in pa sam n haustn JK. U så var ja 
upp i bankän än laudäskväld, u där blai samn 
aftå JK. Fålki väntäd pa ti fa middag i retn 
täid, fast iblant blai ä nuck saint OL. Blai de 
saint el. upp i oktobar, förrn föidlambi blai 
klipptä JK. Så var int kvinnfålki ret bi mik 
gutt humöir, för de att ä blai så saint me matn 
OL. G. .. frågd mi um int prästn var kum-
män u um ä int var saint JK. Komp. sainarä: 

adv. [längre fram]. En dag sainarä gär be-
töidlit me saningi JK. Sävän sär.. att Lau-
boar bräukäd vammälssjägäl 1828, män far 
jär mainar pa, att i ännu nyttäd dum 1838 
ällar täi ar sainarä JK. Vör 	haldar bäi ti 
klucku åtä förrn vör kummar halm u sainrä 
änd iblant JK. De var int prek förrn klucku 

' ätt, u prästn kåm änd sainarä JK. Räkning-
kvinnfålki di kåm alltut sainarä, så där hall 
sjau ällar sjautäidn OL. Män för all dail lag 
.. sått ä int kummar sainarä än um laudä JK. 
Någlä dagar förr ällar sainarä de gärd uss 
ingänting JK. Läit sainarä pa haustn så gynt 
de glunkäs um, att.. OL. De vaksäd fort.. 
män de blai läit sainrä mo än dann sedi JK. 

adj. [som hör till en mer framskriden del 
av ett visst tidsavsnitt]. Ja u nå till sainarä 
dagars händlsär. 1 onstäs blai ja måffar JK. 
De var stor skillnä pa förr i gamblarä täidar 
mot nå i sainarä ån i ti lag till a sletkalgildä 
OL. Förr var de int mik fullt av dum [: berg-
änder] jär i Lausväiki, män nå pa sainarä an 
jär de oskaplit fullt av dum JK. Förr så tvät-
täd el. vaskäd di int ulli el. lydn, män nå pa 
sainarä täidn, så tvättar okvinnfålki . . bad ulli 
u lydn JK. Far han har blitt mair tyssn a si nå 
i sainarä täidar JK. 2) [som dröjer (över ut-
satt tid), senkommen, försenad]. De tyckäs, 
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sum de bläir saint me någ vart i ladi JK. De 
bläir mik sainarä någ vart i ar framför i fjord 
JK. 3)'långsam, trög'. Han jär sainar. Kvinn-
fälld di bräukar alltut fa håir, att di jär sainä 
MK(1885). Han va int sainar ti vacknä JK. 
Nå va int sårkän sainar ti laup in i stäuu JK. 
Han var int sainar ti tal um, va än visstä OL. 
Jå, så n dag fick vörr bud ifran Arvid, att vörr 
skudd kumm upp till n .. så skudd vörr fa 
pänningar. Jå, de var ingän sainar ti kummä, 
äutn vörr kåm allihop JK. Sain vässtainar 
[" sena" slipstenar, hårda, som slipa lång-
samt] JK(U). 4) superi. sainäst [sist, nyast, 
avlägsnast]. a) adj. Okvinnfålki jär kummar 
upp .. klucku fair; de jär änd sainäst um 
mårgnar JK. Ja kåm umkring klucku hall täi, 
u de i sainäst lag, män .. JK. Di var ansn 
gift bäggi täu, bad dän gamblä u dän sainästä 
Las Lasn, sum riggeräd u var bond i min täid 
JK. b) adv. [sista gången; som sista frist]. 
Rängn har vör hatt jamt u samt nå pa säist 
täidn, u sainäst i gar ret duktut JK. Någ sma-
skäur jamt u samt u sainäst i kvälls u neträs 
läitä JK. Ja kummar ti sänd väksln anndagän 
el. sainäst tridagän pinst JK. A. skall ga me 
stäutn till Aitlaim sainäst klucku fåirä JK. Di 
skall möitäs at jär sainäst klucku hall åtä JK. 
5) saint, adv. [i sen timma, först efter lång 
tid, till sist]. En kväld had a [hon] vart bårtå 
u skudd ga saint haim JK. Prästn kåm just int 
så saint pa dagän JK. Ja kåm saint i säng um 
nati JK. Kåm di ti gynn saint me slaningi, så 
fick di u saint släut pa kväldn OL. Ja kåm 
saint ihop me skrivä JK. Va i häckänfält, 
maint A. pa, kummar ännu nå någän i gard så 
saint klucku säks sjau JK. Va skatt däu hän 
så saint da? sägd ja OL. Da bläir jårdi väl 
saint plögi JK. Fyst i fjord haustäs så blai 
vaitn saint moän, så att vörr fick sa än saint 
JK. Um du änd kummar läit för saint, så jär 
de väl int så falit JK. Var de för saint patänkt 
[: att brygga], så hannt int ölä ti fa jäsä OL. 
lss skiftäsfrågu oroar mi baddä täilit u saint 
OL. Bättar saint än aldri (ordspr.) OL; JK. 
-aktig a. n. sainaktut [tämligen sent]. De blai 
gänn sainaktut um mårgnar, förr n di kåm i 
ängi u sia OL. -fattlig a. sainfattli. Han jär 
sainfattli. Fålk när di bläir gamblä, di bläir 
mair sainfattliä (har trög fattningsgåva) MK. 
-färdig a. sainfärdur, f. -u, n. -ut JK(U), 
[långsam, sölig i arbete]. Ga sainfårdut [ga 
långsamt] JK(U). -het s. sainhait f., bf. -i 
[sen tidpunkt]. Ja kummar så sen i sainhaiti. 
De ma ick kumm ti blas sen pa sainhaiti (OL) 
MK. Snåidräivår, sum kåm nå i sainhaiti, 
har vart ret saig ti tåig pa JK. -höst s. sain- 
haust 	m., bf. -n [senare delen av hös- 

ten]. De jä rakt sainhaust allt, för vör ha snart 
Mikeli JK. De var sainhaust [det var på sen-
hösten] MK. Äutn de .. att di [anglorna] 
skudd ta bårt n (tåskän) för mikä undar dän 
täidn han skall laikä u förrn han skall laikä: 
sainhaust u pa vintan JK. Strämmingän har 
hald si pa sudagrunnar: Tangar u Nöigrunn, u 
de jär väl langt 	ti gläid däit nå sainhaust 
JK. Ja minns n kväld, när ä var pa sainhaust, 
sum ja u mäin kamratar glaid pa rak än kväld 
JK. Att dän.. aldri skudd vill gläid pa sjöän 
mair äi ypän bat, atminstn aldri så langt ti 
sjös pa sainhaust JK. Läit rängn har vör fat, 
sum vör storlit har hatt beho nå pa sainhaustn 
JK. Pa sainhaustn kummar räitning av all jår-
dar, sum skall ladissed äi JK. Fiskrar .. di 
har int förtjän någänting förrn ret nå pa sain-
haustn JK. -höstväder s. sainhaustvädar 
JK(U). Ravädar me rängn u tjåckå u slask.. 
u sainhaustvädar JK(U). -klöver s. Raudklö-
var, sum blåmmar täilit, u sainklövar, sum 
blåmmar sainarä JK. -laga adv. sainlagä OL 
[tämligen sent]. De jär int värt ti gi si av någ 
sainlagä, för da kanst u kumm för saint OL. 
-mogen a. sainmåuän, f. -måui [som mognar 
sent]. Sandsedi ha jär mair sainmoi ha OL. 
Sedi jär sainmoi i år (OL)MK. -rova s. f. pl. 
sainro•år [-råuår], [rovsort, som sås sent]. 
Se brand-rova. -råg s. sainryg m., bf. -tygän 
JK [rågsort, som sås sent]. Um vör fick 
rängn ti Mickeli, skudd ä kunn ga an ti sa vaj-
a u sainryg (Vasaryg) JK. Främmandä sår-
tars ryg såsum Pettkusaryg u Vasaryg .. el. 
sainrygän, sum ä u haitar JK. Någ sainryg har 
vör skafft uss u åat ner i ängä pa sandjårdi 
för int ti bläi raint äutn ryg i nest ar JK. -råka 
s. f. pl. sainrulår [nattsölare, sölkorv]. Er 
jär någ sainrukår jär Er de MK. -sick s. 
sainsick m., bf. -än JK(U), [senfårdig per-
son, sölkorv]. -sicka s. sainsickå f., 'senfärdig 
person, sölkorv'. -sådd p. a. sainsa'dar 'sent 
sådd'. Sainsadar ryg MK. -såen p. a. sain-
sa'än, f. -sa i, 'sent sådd'. All ryg, sum blai 
sainsaän, jär dåli rot pa JK. Sedroti ha säir så 
tunn u pinnu äut, ha [: säden] blai ick för 
sainsai vätjä [blev väl för sensådd] OL. 
-tänkt a. saintänktar, pl. -tänkt' OL. 1) trau-
gar ti fattä u fö(r)sta va n talar JK(U). 2) [sen-
färdig, sölig]. Dummar u saintänktar äi säin 
röirlsär JK(U). Ja smasvor läitä . att ja hadd 
vart så drumlur u saintänktar, att ja har gat 
ste u gynt pa gali säidå pa iss arkä JK. Daim 
sum nå jär så där mair saintänkt u såiluä a si, 
di far da såll me hffä, ner andrä arbetar me 
sedi OL. -växen p.a. pl. sainvaksnä JK [som 
växer långsamt, trögt]. Sainvaksnä ällar 
gnidvaksnä träi JK. 
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sena s. si'nå f., pl. -år [bindvävssträng]. Sinår 
u tanar jär ätt u de samä i kruppän JK(U). De 
var någ magart dålit kyt, de var bär någ sinår 
OL. Strängkalv .. ha någ slags sträng älla 
små ginum livri älla lungu älla vinstan JK. 
Nai arbet så läng sinår haldar lidar u kruppän 
ihop JK. Ro mot nårrvästn iblant, sått ä knäc-
käd i sinår JK. Ja har gat i Lausmöir u grav 
däik um dagän u har häv u släng pa myldå u 
blaikå, sått ä har knäck i sinår! Jfr höft- o. 
nacksena. — sen-drag s. si•ndras,  JK(U) n. 
[kramp i ngn sena]. Jfr tan-drag. 

senap s. si*nap m., bf. si*nappän. 1) [växten 
senap]. a) [Sinapis alba o. S. (Brassica) nigra, 
förr liksom nu odlad på en del gårdar till av-
salu]. b) [åkersenap, Sinapis arvensisl. De 
jär bölgar ["bälgar", skidor], de jär sinap. De 
jär fiair ryggar [nerver] pa de bladi MK. Sa 
känn kummar vör väl int ti gär pa fjortn dagar 
ännu, för dän dail att ä jär sinap ällar akasinap 
i jårdi, u nä de nå bläir harvä, da har sinappän 
spring [grott] pa fjortn dagar, u när n da sar 
kånnä u plögar de ner, da fö(r)stöira n aka-
kåln älla sinappän, män sar n kånnä nå straks, 
förr n sinappän far springä, da bräukar han 
mästn ta läiv av kånnä JK. 2) [krydda, be-
redd av frön av Sinapis alba el. S. nigra]. 
Strämming u sinap star pa borä pa sumbliä 
ställar, sum var u en kan fa gynn me, dän 
sum ha lust [på gravöl] JK. U ti strämmingän 
far n sinapsdupp älla sinap, sum än bräukar 
sägä JK. Nå har vör fat middag: koktar 
strämming u sinap u kål u fläsk JK. Matn 
[på slåtteröl] bisto av fyst kakå u brö (ryg-
brö), smör, fisk me sås (sinap), kokt kyt 
OL. Jfr vild- o. åker-senap. -sidopp s. si-
napsdupp n.? [utrörd senap]. Nai, än bröi-
knyppäl me n staiktar ällar koktar strämming 
ällar tåsk me sinapsdupp till u så skummjölk 
ällar skyr där uppa, de jär mat sum däugar 
JK. Så singdäs de någlä styckän jaulsalmar 
så sättädäs matn pa borä sväinhaudä äi a 
fat me söitar sinapsdupp till u limpå JK. -frö 
s. sinapsfråi JK n. De pastas .. att a sinaps-
fråi kan ligg i jårdi så läng sum hälst föräutn 
spring ällar gro, så läng int värm ällar luft 
kummar at de JK. -sprit s. si•napspri't m., bf. 
-n [senap i sprit till omslag]. Ann pussläd um 
mi 	fuktäd n storar ullapp me sinapssprit u 
svaipäd um magän för mi JK. -stånd s. si•-
naps-stand n. [(utvuxen) senapsplanta]. Ätt 
sinapsfråi, sum bläir ätt sinaps-stand av, bläir 
mang hundrä fråi av JK. 

september s. säptämber, sättämbar 
Vaitn sas pa lairjårdar . i halv el. i släut av 
Säptämbar. Pa myldjårdar .. el. sandjårdar 
sas rygän umkring halv Säptämbar JK. 

-stämma s. f. bf. säptämbarstämmu [kom-
munalstämma i september]. Pa Mass-stäm- 
mu u Säptämbar- ällar Ocktobar-stämmu u 
Dässämbar-stämmu bräukar någ var var pa 
stämmå JK. 

sergeant s. sjärsant 	(OL)MK. 
servett s. salvel 	m., bf. -n, pl. -ar. U int 
nyttädäs salvetar da sum nå [på kalas] JK. 
Någ fjäsk u fjäs me bordställ u blåmmår pa 
borä u salvetar u slikt sum int jär någ föidå 
äi JK. Skaffamor u skaffapäiku .. skall ha all 
bårrdokar u sallvetar .. i årning [på gravöl] 
JK. Sallvet bäi främst borä bäi var talldrik 
[på bröllopsmiddagen] JK(U). 

sex räkn. sjäks (ä.), säks. När n da kummar 
haim; så jär klucku säks — sjäks sägd far min 
JK. De jär så säkat sum säks [alldeles säkert] 
JK(U). De jär så sant sum säks JK. Va jä 
säks? Säks stainkräukår i Kana (Palestina) 
[ur visan Tal i skriften] JK. Säks u tjugå 
[26] JK. -kantig a. säkskantur. Ja gärd 
brunnshålkän så där säkskantur, sum än var 
förr JK. -man s. m. pl. säksmännar [två leda-
möter i kyrkorådet förutom de fyra kyrkvär-
darna] JK(U). Dän täidn var de a storhait ti 
var körkväldrar (u säksmännar, sum di har tat 
bårt nå) JK(1921). -styver s. säkstöivar 
[mynt om 6 styver]. Till lut [lotta] me nytta 
n än kåppaslant, såsum förr än gammal säks- 
stöivar JK(U). -tiden s. (m. bf.) säkstäidn 
[omkring kl. 6]. S. kåin da säkstäidn i mår-
räs JK. -trädad a. n. säkstrå'd'. Maskår (pa 
a flåignät) jär av säkstråd bomullsgan, sum 
kaupäs MK. -trådig a. n. säkstradut. De skall 
bindäs am n maskå el. retarä en knäut undar 
u yvar av grävarä gan, sum jär säkstradut 
bomullsgan [om fiundrenät] JK. -tvunnen 
p.a. n. säkstvunnä. Ganä sum än bindar 
[fiundrä]näti av, jär fäint bomullsgan, num-
mar förti träitvunnä ällar ännu fäinarä num-
mar åtti säkstvunnä JK. 

sexa s. säksä m., 	säksn 	1) [siffran 6], 
en säksä. 2) säksnz  sexan i kortspel MK. 

sextio rkn. säksti. Att lass: säksti (60) skupar 
[kärvar] JK. Fäir u säksti täusn kronår 
[64000 kr.] JK. -etta s. säkstiättä 
Ån säkstiättä = fisknät som bundits 1861 MK. 

sexton räkn. sjäkstn (ä.), säkstn. Farsgubbän 
han sägd sjäks u sjäkstn jamt till (JK)MK. 
När de jär ypnä däikar, så jär striki [område-
na mellan dikena] millum tåll u säkstn famnar 
braidä JK. Vörr fick änd n fämtn säkstn lass 
[vete] JK. Ja had int vart där ner pa än 
säkstn sjuttn år OL. 

sextonde räkn. [säkstndä], f. best. de .. 
säkstndå etc. med underförstått masku MK. 
-del s. säkstndail m., bf. -n, pl. -ar [vanl. = 
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1/16 hemman]. U så kaupt n [far] da en 
säkstndail gard till bäi Kauprä JK. Kauprä 
säkstndailn har ja liggnäs pa näi täi ställar JK. 
Hämmänsdailar bäi Kauprä jär täu säkstn-
dailar äut bäi Bomuns pa När u n åtndail bäi 
Smiss i Lau u n säkstndail bäi Fäiä JK. Har 
en än fjärridail [1/4 hemman] så far han . . fåir 
gangar så mik sum dän, sum har en säkstn-
dail usv. [vid delning av "släkal JK. Böind-
nar me åtndailar u säkstndailar [föidäd] täi 
ti tjugå (lamb) JK. 

si adv. si [i förb.] si* u så' [både på det ena o. 
det andra sättet; nätt o. jämt, knappt, dåligt]. 
De jär si u så, att ja kan bat bäi u sit u skrivä 
JK. De var si u så, att vör kund fa kräki igi-
num (snåiän) JK. Vaitn jä de si u så me dän 
u pa säin ställar JK. Åt dagar i sundäs var ja i 
körkå, män de var si u så me spelningi JK. Ja 
män va lains var de me rainlihaiti i räumi. Ja 
de var si u så, u skillnä pa föstas JK. 

Sibylla n. pr. säibillä, säibilr [Sibyllans spå-
dom, en från tyskan på 1600-talet översatt 
folkbok, ibland utgiven tillsammans med 
Bondepraktikan]. Bondpratiku älta Säibillä 
JK. När de blasar i April, så bläir de gutt kånn-
ar, el. ainlit Säibillä el. Bondpratiku, sum de 
gamblä läst u kund så bra: "När April blasar 
i sitt horn, så bläir de en god skörd av korn" 
.. Så minns ja ännu någlä gamblä vädalaiks-
märkar ifran Säibillä el. Bondpratiku, sum än 
läitn dail [: märken] ännu jär i daglit tal. "Gra 
mårgän u raudar kväld modar gutt vädar". 
Täilit rängn pa mårgnän räckar int ti klucku 
tåll. Mik dagg, u i synnarhait um daggän lig-
gar läng pa jårdi um mårgnar, så bläir de fagat 
vädar um dagän .. [etc.] JK(U). Sum de hai-
tar i säibillä: "när dagar bläir längar, så bläir 
vintan strängar" JK. Bäi Dortitäidn fållar 
mäst snåiän, star de i säibillä el. bondpratiku 
JK. Ja, halda Mass så bäi me vällaikän, så 
tyckäs de, sum um Säibill såiet i ar JK. U 
så säir de äut, sum um Säibill jaugar, "att så 
mik tjåckå, sum de jär i Mass, så mik rängn 
missåmmastäid" JK. Vörr far lätt ä snåiä u 
äurä u lätt ä var kallt, så läng de har lust, sått 
en gang matt ä väl bläi ändring u bättar, så 
väid de int skall bläi ättar Säibill spadomän, 
sägd de gamblä, att bäggi vintarändar skall na 
ihop JK. 

sick s. sick m., bf. -än, pl. -ar, 'kvinnobröst, 
även vårtan pa karlars bröst o. ston o. sug-
gor': va kalar skall ha sickar förä? U galtar 
har u sickar jå! Jå di har sickar därförä, att di 
förr i täidn har gitt mamm [di] så väl sum 
kvinnfålki u soar nå gär JK(ordl.). Ja far känn 
pa däin mammar el. sickar läitä JK(ordl.). 
När gräisar kummar fram .. så gir di si av 

straks till sickar u gynnar smack u säugä JK. 
Fa sickän [få di] MK(1878). Gi banä läit sic-
kän! JK(ordl.). 

sick interj. sick. Sick! Sick! interj. som begag-
nas, då man jagar bort svin JK(ordl.). 

sicka s. se sen- o. sol-sicka. 
sicka v. sickä, sick', pr. -ar, ipf. -ädä JK, -äd, 
sup. sickä, sick' JK, 'dia'. Ja skall lätt sårkän 
fa sick läitä; fylä har nå sick si nåigt; ung-
lambi sickar nå. Nå jär de n hall hopän, sum 
int lättar bani fa sickä, äutn di flyttar däi-
flaskå JK(ordl.). Stor sårkän han mammar el. 
sickar ännu JK(ordl.). Mammä de kallädäs u 
av än storar dail för sickä: han ällar ha vill 
aldri sickä, ällar sum di u sägdä: de jär omöig-
lit ti fa än ällar nä ti ta um ( = till ta tak um 
vårtu ..), till mamm ällar sick ällar säug, sum 
de annars bäst kund haitä OL. Lätt n int fa 
sick längar; han smakar aldri mat, äutn de bär 
n livar av sickän OL. Fylä sickar el. mammar 
JK. Märar, sum har fylä, har fyllungän fat 
sick mjölki ör jaurä förä JK(U). Tväilingear 
[tacka med tvillingar] jär de värst me, för di 
har täu ungar sum sickar JK. När ear int vidd 
ta imot ungar, sått di int kund fa sickä, äutn 
di skudd haldäs, mäns ungar sickädä JK. 
Gräisar mammar ällar sickar. Di skall stängäs 
ifran u far int sick längar; di bräukar fa sick i 
fair, fåm vikår JK. Så kan ja säi va mang 
gräisar ha har hatt, sum har sickä JK. 

sickla v. sicklä [fmskrapa trä] JK(U, frgl.). 
sickning s. f. bf. sickningi [diande]. Soar 
sum uku [juvret] int har lägt si ättar sickningi 

JK. 
sid a. säidar, f. säid, n. säit, pl. säid'. 1) [i 
uttr.] läik väit sum säit [egtl. lika (fot)sidt 
som vidt, "hugget som stucket", sak samma]. 
Rösiö u flair me han dundrar pa i tal u skrift, 
att så skall de varä u så skall de int varä! 
Män. . där bäi stännar de, u där me jär de läik 
väit sum säit JK. Han sägd, att n skudd flytt 
däit, män de vait aldri någän, de jär ännu läik 
väit sum säit me de OL. 2) 'sid, lågländ'. 
Säidar akar, säit ängä MK. Säid jård, säit u 
vat MK. Pa vatsand ha ja hårt sumli ha sat 
havrä, mäns de va tjäl i jårdi fö dän dail 
att n skudd hinn u bläi moän pa sån där säid 
vat jård JK. Möirar u ann säid mark JK(U). 
När de var vatsummar ällar di [fåren] fick ga 
pa vat baitar pa säid mark JK. De säkstn 
tunnlandi jär säid stainbundi hagmark u ängs-
mark u sandjård JK. Tranäng jär säid ängs- 
mark OL. A säid vät MK. Väitgrän'n vaksar 
mäst pa sikar u säidarä mark MK. Pa ängs-
markar u hagmarkar, sum int jä vanlit, att n 
däikar av, u de jä säit där, så gär buttnsyru 
skad där, män de kallar vör fö säit u vat u 
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vattndränkt jård JK. Pa säin ställar, där sum 
jär lagt u säit, star pärår u betår undar i vattn 
JK. Där sum jär vat u säit i skogar, jär de u 
rakt otjänlit u mästn omöiglit ti kåir u kum-
mä, för de jär int ann syrå u vattn undar snåi-
än alltihop JK. De sum jär säit, de tar mäst 
skad av kyld pa ladingar JK. Där sum jär säit 
u de har ligg mik snåi pa, jär de hailt vitt [på 
sädesbrodden] JK. Ja de jär mästn så, att pa 
sandjårdar u pa säid jårdar för yvrit, rygän 
har gäulnä u säir vantrivlir äut JK. Rygän 
säir klainar äut yvar allt när pa, hälst pa aurn 
u säid sandjårdar; pa sandn u säid myldjårdar 
kan de bläi föstöirt än hail hopar, hälst de 
sum jä säit pa sandn u JK. Torsmolni .. di 
gar 	ättar skogtraktar u säid traktar, t. ex. 
möirar u vataktuä sandjårdar u så där JK. 
När.. de star a sån där väit tjåckå yvar säid 
markar modar gutt vädar JK. Jårrpärår u 
murrättår u betår kan ännu jälpäs; ja, u allt 
håi pa all säid ängar, u baitar för kräki JK. 
Inn i stor akrar så lag de säid vattndränkt 
dalar imillum backar JK(U). -livad a. säidläi-
var, 'med nedhängande mage, t. ex. en iföl 
märr' MK. -länd a. säidländar, t. ex. akar, n. 
(?) säidlänt, 'lågt liggande' MK. -länt a. pl. 
säidlänt' JK, = föreg. I säidlänt möirar u mar- 
kar JK(U). Purrhyns vistäs 	pa säidlänt 
traktar pa landä JK. 

sida s. säidå f., bf. -u, pl. -år. 1) [del av krop-
pen]. a) [på människa]. L. blai någ sjaukar 
. . han blai någ sulln i dain säidu i bain u ar-
män OL. Han (ha) .. fallt pa säidå JK(U). b) 
[på djur] säidår (hygasäidu u vänstasäidu), 
pa n häst JK. 2) [gränsyta, kant]. Akslar 
jär säidår av a maskå [i fiskegarn] JK. Förrn 
kledningi kummar pa, haitar säidår "grindar" 
[i väderkvarn] JK. Iblant händar de, att di 
sitar en pa var änd pa vässtainskränku u väs-
sar .. pa bäggi säidår pa stain'n pa en gang 
dän andrä sum har stul si bäi pa dann säidu 
mitt imot, hans sigdn tar mästn bårt allt vattn 
OL. Än spitsar int ändn [på stören] runtum-
kring äutn bön pa täu håll u int at de säidu, 
sum staurn har rygg äutn at bukti el. at de 
säidu sum ändn båigar JK. Böktallärkar . di 
var sma u flat u slitnä, så di nyttäd vicku säi- 
då uppat sum hälst OL. Däiki, sum graväs, 
sum släntar el. säidår star el. int fållar ner, 
graväs dubbält så braid i dagän .. Män sand- 
jård, sum säidår el. släntar .. faller ner .. 
far n ha mair slänt pa, lätt säidår häll mair 
JK. Ä.n sättar stakar upp ti plög ättar, sått n 
far.. täu lik si förskut, ätt pa var säidå um 
pasättningi till däiki JK. Pa dann säidu um 
vägän JK. Pa de säidu, ja bor, had ja 10 tunn-
land u pa dann säidu mitt imot had ja 15 tunn- 

land OL. 3) [bok- eller manuskriptsida]. 
Han'n [tuppen] star pa säist säidu pa boki 
JK. Ja vidd faslit gänn ännu skriv iss säidu 
full, förrn ja gar i säng JK. 4) [bildl., grupp, 
part]. a) [parti, avdelning]. 4-5 pa var säidå 
el. i vart lag [om pärkspelare] JK(U). Där slo 
di alltut pa täu håll, gubbar bäi si u drängar 
bäi si i oläik ängar; pa var säidå sägd si själft, 
att di skudd ha sin förman OL. Had vör hatt 
länsmann'n pa o säidå, så had vör vinnä JK. 
k [del, vidkommande]. De blai int någ riktut 
bistämt fran mäin säidå, män ja har grund pa 
de sän JK. De möitäd int någ hindar fran o 
[vår] säidå för Er ti kumm jär äut till uss JK. 
Täidn rännar så haplit fort av, var gang ja har 
vart u gärt a pahälsning u de jär biväis pa, 
att de hit har vart tråkut pa någu säidå OL. 
5) [aspekt, synvinkel]. Fran de säidu set tyc-
kar ja de bläir galä, fastn de gar så till jär i 
värdn JK. De jär pa dann säidu föstas ( = i 
motsatt mening, tvärtom) JK. Nå jär de så, 
att n sak alltut har täu säidår, u sumliä kan 
säis ifran flair säidår JK. De har säin säidår 
de u (att processa) JK. De (sletkalgildar) sum 
allt ann har säin säidår, badä tråkuä u roliä 
OL. 6) [egenskap]. Tänkar n riktut pa de 
[blommor o. pynt till midsommar], så had 
de säin go säidår läikväl. Ungdomar.. di fick 

arbet si varm u fick blodn läit i röirning . 
u fick ha läit rolit OL. 7) [om släktskap]. 
Ann Läisn .. var någ släkt me uss där bäi 
Kauprä pa mäin mors säidå JK. 8) [håll, rikt-
ning]. Ja, lambi stacklar sum lag äut um nati, 
visst u vickå säidå de blasäd pa JK. 9) [rikt-
ning bort från mitten, vanl. i uttr.] pa säidå: 
a) [undan, ur vägen (mera tillfälligt)]. Flytt 
di pa säidå, ga pa säidå; lag så att du kummar 
pa säidå u int start i vägän JK(U). Tiggan fick 
bondn pa säidå, tiss päukän kåm in JK. Där 
sum jär haug snåidräivår, jär ä så faslit skaivt 
[på vägen], u kummar någän i möit me var-
andrä där, så kan di int kumm pa säidå för 
varandrä, äutn dän, sum skall kåir upp pa 
sudasäidu, kåirar kull JK. Di skudd fort ta av 
bon u fa dum pa säidå [för att dansa] OL. Ja 
slepäd karmän pa säidå JK. Ångan haldäd 
prissäis läik pa batn .. da drog di taug in u 
så skudd ro pa säidå för n JK. Han hallt pa 
u kumm undar vangsjauli. Män kåm läikväl så 
mik pa säidå, sått bakjaulnavu to än i ryggän 
JK. När de (spärrträiä) da jär i årning . så 
läggäs de pa säidå u gynnäs pa nöit [: på ett 
nytt spärr] JK. Iblant fick di allt lug u lägg 
sticksaumän pa säidå OL. I jaultäidn när 
spinnruckar u kardår tos pa säidå JK(U). Ti 
fa äut alllon sum än int ha fat täid ti tat pa 
säidä n gang [om julstädning] JK. Ätt [en 



sidobräde 	 1031 	 sidosten 

person] jär där uppä pa häusar u tar imot u 
röimar pa säidå u lägga n [halmen], där n 
skall liggä JK(U). Di läggd pa säidå u söid 
ifärdut, när di hadd täid [om hemvävt lärft] 
(När U). b) [bort, ur vägen mer el. mindre för 
alltid]. .Kumm pa säidå [komma bort] JK(U). 
De graipar u spadar .. di kummar snart pa 
säidå u bläir gamblämodu nå JK. Källingi 
hans vidd ha än pa säidå ällar ta läiv av än 
JK. Sen kåm grevän u källingi yvarains um 
att di skudd lag så, att di fick gubbän pa säidå 
OL. Ja pa säidå nå me allt bekymmar u allt 
bruddl u så ti tal um någ annä JK. Da var ä 
ti fa stumpar [av det sönderbrutna hoppbrä-
det] pa säidå el. gåim dum pa någ väis 
JK(U). När de da int skudd nyttäs mair, da 
skudd ä pa säidå; de tos aldri varå pa MK. 
Kast pa säidå [kassera]. Han had a duktu 
källing.. sum int var ti kast pa säidå JK. c) 
[mindre vetande]. Ha va ret smahynsu; ha va 
mästn pa säidå MK. Di jär fjålluä el. läit pa 
säidå JK(U). Han kåm pa säidå ( =blev ga-
len) MK. 10) [med prep. at]. Ner da ungnän 
jär så där brunn'n .. da karäs glöidarnä at 
säidår, så sättäs grisslu in OL. Jfr avig-, bak-, 
bänk-, dragnings-, dräng-, fars-, fjär-, fram-, 
god-, höger-, in-, karl-, kvinnfolks-, kött-, 
land-, lat-, lång-, lä-, mors-, nord-, norr-, 
nämar-, otendags-, rät-, sol-, styvmors-, su-
der-, sättnings-, under-, upp-, ut-, väder-, 
vänster-, väster- o. öster-sida. — sido-bräde 
s. n. pl. bf. säidbre'di [i handvalka, i "ka-
na", i "pär-bråk"]. -fjäl s. säidflii'l f., bf. -i, 
pl. -ar [" fjär, stundom tvådelad stående mot 
slåarna på arbetsvagn, o. "sättare", t. ex. vid 
gödselkörning]. Stigän [stegen] pa vagnen 
kan räcknäs me till säidfjälar MK. Säidfjälar 
kan tas ör [på "sättare", se d. o.]. När göisl-
lassä kummar fram pa akan u skall lässäs av, 
så tar n av de uppästä säidfjäli pa nemasäidu 
[vänstersidan] JK. -fläsk s. säidfläsk n., bf. 
-fläskä [på slaktat svin]. -hålla s. säidhaldå f. 
'fängsel på kreatur, sum flygar [flöjer]' Säid-
haldå jär mang slag av; de vanliä pa lamb jär 
a tug ifran halsn u ner um dain bakbainä JK 
(ordl.); man binder ett tåg om nedre delen av 
bakbenet och upp om halsen (på lamm); vör 
far ta u sätt säidhaldå pa hästn, för han jär 
galn ti flaugä; haldå kommer [består] av hop-
vridna vidor liksom stavbandi JK(frgl.); 
'band om ett framben o. ett bakben på häs-
tar' MK(1876). -ister s. säidäistar JK(U) n., 
bf. -äisträ [ister på revbenen på slaktat svin]. 
-kast s. säidkast JK(U) n. [sidosprång som en 
hare gör]. -lik s. n. pl. bf. säidläiki [sido-
kanttåg på segel]. -mur s. pl. säidmäurar [i 
en byggnad]. Säidmäurar u gavlämäurar JK. 

Säidmäurar mäuräs sälln yvar attn (18) tum 
tjåckä JK. -rum s. säidräum n., 'det paral-
lella avståndet mellan näten på rak [driv-
fiske]'. Säidräum de kan var 15-16 ganläng-
dar MK. Vör lag säidräum ijamt dum ( = utan-
för el. innanför) MK. Sårkar u ja vör to ner 
[seglen] u lodäd u far u daim to ner säid-
räum äutför uss JK. Ja, u nå har vörr kumin 
äut u pa plassn u skall sättä .. Män nå jär ä 
ännu en sak till, u de jär, um vörr har.. änd-
räum u säidräum fö andrä batar tillräcklit . 
Bad säidräum u ändräum har n gammäl fis-
karä ho pa Säidräumä bihövar mt var mair 
n hältn så stort sum ändräumä JK. Da var 
de n närkbobat u så n gardbobat, sum de var 
stoft säidräum imillum, u da to vör u sättäd 
millum daim JK. -simme s. säidsäimä, -säim' 
m., bf. -än, pl. -ar, 'snöret eller tåget i båda 
ändarne (skautä, -i) av ett fiskegarn el. nät'. 
Där i skautä bäi säidsäimän har ä blitt a sån 
olyckli rivå i ganä. Dain säidsäimän jär åidn, 
sått ja skall sätt äi än nöi säidsäimä JK(ordl.). 
Säidsäimän skall ännu skjautäs bäi = fästas 
vid JK(ordl.). När da all maskår har kumm pa 
patjan'n, så knöitä n fyst storgansmasku i 
skautä fast i tjan'n, när n da låimar n sånnar 
langar änd av tjan'n, sum räckar till säidsäimä 
i skautä .. När flaar har blitt pasöidä 	så 
skjautäs säidsäimar bäi, me sam sårts gan 
sum storgansmaskår (säkstradut bomullsgan, 
sum u flaar söis fast me) JK. Nå skall säid-
säimän meläs [mätas]; säidsäimän skall var 
dubbäl: 1) spingan 2) en tjåckarä sårt. De 
gar fort de ti skjaut n säidsäim bäi; man bör-
jar omkr. en meter nerifrån och fäster med 
knutar (m. slingnålen) säidsäimän vid maskår 
med det finare ganä närmast maskor och det 
grövre utåt (knuten slås om båda) . när man 
hunnit ner MK. Säidsäimän skall splissäs in 
jär MK. Säist kumma säidsäimar. Säidsäimar 
jär tug, sum skjautäs bäi i jamt si täu u täu pa 
bäggi kårtsäidår av slingu, män jär de ont .um 
gan, så far n var nåigdar me en säidsäim pa 
var säidå .. En säidsäim har n gäinäst till 
hands, u de jär dän ändn av hallbandä pa träi 
famnar u a kvarter, sum än läimäd äutförä, 
när n gärd fyst hallstråppu. Dann [den andra] 
säidsäimän tas av sam sårts gan, män kan u 
var av spingan MK. När n bainar av [tar 
strömmingen av garnen], så tar n tak i en 
säidsäim fyst u handar läinä ätta si. . . Så skall 
gani braidäs (till torkning) .. När n braidar 
hallar .. så ha1da n tvärs um läinä .. me 
vänsträ handi, u så braida n de äut fran dän 
hygrä säidsäimän framifran JK. -spjärr s. 
säidspjärr [ni,' sidofena på fiskar' JK(ordl.). 
-sten s. m. bf. säidstain'n, pl. -ar [sten som 



sidostycke 	 1032 	 sig 

bildar sidan av ngt]. Valvi u kansk dän in-
nästä säidstain'n skall flyttas [i en grav] JK. 
-stycke s. n. pl. bf. säidstycki [på slaktat 
svin]. -stör s. m. bf. säidstaurn JK, pl. -stau- 
rar. De staurar el. staurpar, sum star läik 
upp, inn langsat täun'n, haitar säidstaurar [jfr 
stött-stör]. Nå ja, da slar n int säidstaurar så, 
att di kummar ti sta lodret el. läik upp u ner, 
äutn att di hällar framat, tvärs pa trolår JK. 
-söm s. m. pl. säidsaumar. Pa krökstyvlår jä 
säidsaumar älla nåtar me nåtremar imillum 
JK. -trä s. n. pl. säidträi, bf. -tran. 1) Sald-
träii pa durar haltar duradår JK. 2) De äutästä 
harvälsträii pa säidår runtumkring haitar u 
säidträii JK(U). Träiharvin jär fairkantur 
me fåril el. säks tvärstyckar el. harvälsträi äi 
u så täu säidträi JK. -vind s. säidvinn el. be-
divinn JK; = halft vädar (OL)MK. -vägg s. f. 
bf. säidväggi [i en byggnad]. 

siden s. sidn 	[tyg]. Jfr halv-siden o. silke. 
-tyg s. sidntöig OL, MK. 

sidländ s. siländ m., bf. -n, pl. -ar, läit bit ss. 
håimark i akajård; ett läit bit gröinjård, 
mästn dailn jär de lagt, så de int nåigäs ti tas 
upp; sma bitar grön jård inn i akrar MK 
(1876). 

sidlände s. si'ländä m., bf. siländn, pl. -ar, 
'linda i en åker'. Jär i iss akan var så mik si- 
ländar förr; nå jär di ådlädä. Där finns n si- 
ländä; ta u bait me russi därpa JK(ordl.); 
'obruten linda i en åker': där jär n siländä, 
dän skall vör ta u så räiv upp ( = odla); de jär 
int någ go jård i dän siländn; de jär int mang 
siländar ti fa säi i akrar nå JK(ordl.). Siländä 
var namn pa någän läitän bit, sum lag obräuk-
barar u de växt gras pa, där bait di middag 
me russi (När U). Siländä = jårdbitar sum jär 
för säurä u dåliä för ti ådlä, män sumli silän-
dar kan bläi de bäst jårdi, när di bläir tårrlägd 

ådlädä MK. Lindar kalldäs n hail hopän 
siländar äut i Hamman u Nöiu, släik sum int 
kund ådläs — stainbundnä MK. Ja, ska ste i 
akan u sia; de jär n siländ, sum jär läit håi 
pa MK. Ner i Tabbakan där har vör n siländ 
me någ björk pa .. de var n tjugu styckän 
björkar pa dän där siländn i Tabbakan JK. 
Inn i stor akrar me flair låttaigrar så lag de 
säid vattndränkt dalar imillum backar, oåd- 
lädä u i gröinvall, u haitäd siländar JK(U). 
All släik siländar, sum ha ligg i akrar förr, u 
ja minns mang i min bandom, sum vattnä sto 
yvar u stainpinnår sat upp iginum gröinsvadn 

sum de gamblä ansag int ti däug ti någ alls 
äutn ti bait middag me kräki pa, di jä ådlädä 
nå u avdäiknä u bjärar läikså bra u mästn 
bättar än all haug backar JK. När ja var sårk 

.. var halm bäi Kauprä, så var de n hail  

hopän stor siländar äi än akar, sum haitar 
Nöiakan u hårdäs Kaupräfar till. De siländar 
to Kaupräfar ihop me u ådläd upp.. Någ var 
kåm ti ta ättar säin siländar i akrar u fick vatt-
nä av dum, u de blai mik bättar jård i daim 
än all haugbackar JK. [Ä. sv. sijlende, terra 
continens Var. rer. voc. 1538, utg. A. An-
dersson 1890, s. 40; sijdhlende Var.rer.voc. 
1579, utg. I. Collijn 1925, s. 16; jfr Kock, 
Sv. Ljudhist. I, s. 87.] 

siffra s. siffrå f., pl. -år; siffrä m., pl. -ar. 
Tjanstmannar u launtagrar sum sitar.. 
u pratar u skrivar siffrår u räcknar pänningar 
JK. Ja sag välduä haug siffrår i täidningar jär 
um dagen (på emigranter) JK. — siffer-män-
niska s. pl. siffamänskår [en person som 
gör beräkningar]. U siffamänskår räcknar int, 
va mang milljonar Svärgä förlorar vart ar pa 
all, sum jär i Amerikä JK. -skrift s. siffaskrift 
[beteckning med siffror]. Tonträffning älla 
sång me siffaskrift [fick JK lära i skolan] JK. 

sig pron, si. I. [syftande på satsens subjekt, då 
detta är 3:e person]. a) [motsv. ackusativ-
objekt]. Nä de da halda si kallt JK. Ja tänkar 
pastor K. känd si lycksali, mäns n sat ord-
förandä OL. Gamblä mårmår .. lägd si ti dåi 
OL. Nä gubbän fick päudingfårmän så kund 
han int sans si, äutn . . JK. Ha käikt si tibakas 
JK. Stor skad var ä, att n int kund tänk si för 
a grand OL. Än skudd lag si pa så mang 
[:liar], att ä räckäd ti böit um me för dagän 
OL. b) [föregånget av prep., i adverbial el. 
prep.attribut]. Ha to läiv a si JK. Russi .. di 
for iväg me bär täisli ätta si JK. Stumblar 
sum star i vädrä me stäur röitar mässi JK. 
Daim sum da har någ tank um si u säinä .. di 
höirar mair älla mindar me jård OL. Han 
hadd bär täu systrar ti si, så di var bär träi 
syskå OL. c) [såsom dativobjekt]. Stäurt ar-
betä ti fa si a linnskörtå (När U). Han fick si 
a saltkär JK. Så har di nå unda täidn kaupt 
si jård JK. Pa var säidå sägd si självt att di 
skudd ha sin förman OL. d) [i förbi vassi 
[var sig? + räkneord]. Vassi am n färd [en färd 
var], vassi trätti valar [30 valar var], vassi 
halv raki [halva räckan var]. [Se även var 
pron.] — II. [syftande på ett tänkt subjekt 
i t. ex. en infinitiv]. Pa de väisä så gutt sum 
tvang di (böindaniä) dum (arbetsfålki) till 
jälp si OL. — III. [i uttr.] (var) för si. Iblant 
slar de i land var för si ällar av ett slag [slä-
ka] JK. Där ättar skudd di räk ihop de rumpu 
vart par för si OL. Lydn blandäs el. sålkäs för 
si u ulli för si JK. — IV. [föregånget av prep., 
ss. reciprokt pron.: vartannat, varandra.] 
Notflaar skall bindäs så naug häl si [nära in-
till varandra], att ändar mästn tar imot si, nä 
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noti jä sträckt JK. Ja had bigärt ti fa skifti bäi 
si för bäggi dailar OL. Mor u Valborg, sum 
liggar bäi si [hos varandra] 	JK. Där bäi 
S. blai di sjaukä pa täu gardar, sum lag ne-
mäst bäi si JK. Vör sat bäi si MK. Da slo di 
alltut pa täu håll, gubbar bäi si u drängar bäi 
si i oläik ängar JK. Di (gräisar) fick int var bäi 
si [tillsammans] längar, för di vidd int läikäs 
JK. Finstri jär naug bäi si MK. Kaffibori, än 
fåir fåm styckän, var däuknä i rad ättar si OL. 
Till u me har ja vart me um till ha hatt sjau 
par [: dragare] ätta si för n lokomobil JK(U). 
Fyst så läst ja iginum brevä träi gangar ätta 
si u me sam nöjä OL. Um ja har skutt gat a 
par mäil ätta si [i sträck] .. JK. Bäi Hallbjänn 
jär träi styckän, sum har döt nå ätta si [iföljd] 
JK. N. .. har prek nå jär i Lau träi sundagar 
ätta si JK. När de jär rängnut läng ätta si.. 
JK(U). Jaulhälgi me all mang hälgdagar, träi 
styckän ätta si, har gat sin väg för i ar igän 
JK. Skad bär att vör bor så langt ifran si JK. 
Kälkar gick ifran si [skildes från varandra] 
MK. Fäir styckän stuckar ijamt si JK. Säid-
bredi, sum int gar imot si [ihop] i buttnän 
JK(U). Vart par så gynt di räk in ifran braidä 
u så äutat imot si OL. Så vågäd di .. inum 
soknar, iblant drängar u gubbar imot si u 
iblant drängar i dain halv sokni imot si JK. 
I mårräs da var de täu styckän (gaukar), sum 
ropäd imot si MK. Di tretäd imot si JK(U). 
Far u ja sägd imot si [till varandra] mang 
gangar: de jär bestämt torshitä JK. Sätt russ 
imot si [två ägares hästar i par] JK. Vänd a 
tvär imot si [vid vändplöjning] JK. Till säi 
ättar, när n sad sedsmali, att n int sad pa si 
( = sad där sum än hadd sat förr) .. så sättäd 
n pinnår upp JK(U). Slanår späikäs i täun- 
stuckar 	träi fåir styckän yva si JK. Va 
mang späilår de skall var yva si äi a grind 
kummar an pa, va mang späilår sitar bäi si.. 
i vanliä fall jär de säks el. sjau yva si JK. 
Strämmingän liggar fö mik yva si u i moä 
[hög] JK(U). Där pa [vältru] skudd all stue-
kar rulläs upp dän am n ätta dän andrä, ja iblant 
täu träi lag yvar si OL. Där läggd di någlä 
träipinnar pa kryss yvar si pa buttnän äi a 
baljå OL. — V. [i uttr.] lik(t) si [lika, lika-
dant(t)]. Vör jär likt si vörr MK(1877). Kälk-
maidar jä likt si braidä JK. [Se f. ö. lik a.] — 
VI. [bildande neutr. av perf.part., vanl. i 
opers. konstri När de jär fyr si [fårat], så 
Sas de millum furi JK. Va langt de var.. de 
kund vör melä [mäta], när de var grav si JK. 
Än kan bind [slingå] en pa var ändä, u da jär 
de släut si på bäggi ändar u gynt si någ lund 
mitt pa JK. Ån vait int va de bläir gärt si för 
sla um vikår nå JK. De har blitt hugg si stai- 

nar i Gardä, sum jär så grann, att.. MK. De 
jär kårt si göisl där upp, sum jär lägt si kring 
träii JK. Därförä så jär de kringtöin si [in-
hägnat] me någlä räcklid JK(U). Byggmästan 
skall säi ättar.. att ä bläir mäur si gäint JK. 
Pa de mäst ställar va de pakast si älla kast si 
snåi pa JK. Sälln bläir de låimt si [kvarläm-
nat] någu släkgraip .. i döiän JK. När de jär 
plög si ansn, så far jårdi ligg ypnäfuri JK. 
Betalningi för vintarundarhaldä var räcknä si 
ättar de väglängdi, sum vör had förr JK. 
Tvärs yvar n fåir fåm hagar.. sum de jär tag 
si hul pa täunar JK. — Jfr begå;  bocka, bol-
na, bosätta, brinna, bry, bryta, bula, bära, 
bärga, bättra, böja, dasa, draga, drista, fatta, 
fattla, filta, fjädra, flasa, folka, fordra, främ-
ja, fröjda, fullakta, fylla, fästa, fördabba, för-
gruva, förhålla, förkyla, förlasta, förlora, för-
se, försova, förtaga, förundra, gapa (ur), 
gifta, giva, gluttra, glädja, gräma, gå (för), 
gödsla, gömma, göra (av), hampa, hedra, 
himla, hova, huta, hygga, hålla, hänga, här-
da, höja, kasta (av), kivla, klaga, kläda (av), 
knubba, komma, koppa, kota, kratta, kråsa, 
kuppa, kurra, kärva, kömma, laga, levra, lin-
da, lista, loppa, lägga, lära, lätta, lättja, löga, 
löna, misshugsa, misstaga, mjölka, måsa, 
nucka, nödvärja, nöga, osta, pasa, pulka, 
påminna, pösa, raka, reda, resa, riva, rosa, 
råda, rämla, rätta, sansa, semma, skacka, 
skapa, skava, skubba, skyla, skynda, skåda, 
slafsa (i), slicka, slå, slå (kring), slänga, 
smocka, smyga, smäcka, smälla, sno, snyta, 
solbädja, spreda, stadga, staka, strika, sträc-
ka, stå, ställa, störta, svärta, sätta, taga, tel-
na, tänka, uppehålla, vaska, veda, vida, vila, 
vilja, visa, vrida, vräkla, vägleda, vältra, 
vända, vänja, värja, åtra o. äta sig m. fl. 

siga v. säigä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. säig', p.pf. 
srgan, f. 	n. -a, sig', pl. -nä. 1) 'digna, 
omärkligt, sakta sjunka till marken'. Så sum 
än sto, så gynt n säigä (läik ner), sått n faIlt 
kull; så sum a sto, så säigäd (h)a läik ner u 
dö(i)dä JK(ordl.); 'långsamt luta till fall'. De 
häusväggi ha star bön u säigar u fallar snart 
kull. Ha hällar väl, gär a de JK(ordl.) — 
Särsk. förb. Sigä el. säigä ifran si, 't. ex. om  
garn, som är föga snodd i el. om  tyg, som är 
dåligt el. slitet': ganä sigar el. säigar ifran si; 
de töigä jär så tunnt, sått ä mästn vill sigä el. 
säig(ä) ifran si JK. De var förskräcklit len-
spunn dålit gan, de bön säigar ifran si. Ja 
kaupt någ gan i säistäs; de var så dålit, sått 
de bön säigäd ifran si JK. Tradän jär så 
maigrur u fäin, så n säigar ifran si MK(1877). 
— Såsum a sto, så säigäd a kull OL. — Säig 
ner [segna, digna ner] MK. Vör matt sta hail 
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täidn, så ja var da så trått, så ja naug had 
säig ner OL. De var såsum än sto, så säigäd 
n ner u död me de samä JK. — De var °skap-
lit dålit töig; de bön säigar sundar JK. — 
P.pf. sigän, 'gammalt 0. slitet om klädesplagg 
eller tyg'. Västn jär sigän; tråju jär sigi; kållu 
jär sigi, sått a haldar int läng ti släit pa, ick de 
snart gar hul pa na; de laknä jär väl gammält 
u sigä, sått de jär int mik hallsl äi; byksår 
jär signä JK(ordl.). Än bräukar för de mästä 
ta än ganändä .. av stickganä ti lapp [: strum-
por] me el. u sämmar gan, såsum "upp-
ringlår", um de int jär för sig u slitä JK(U). 

sigde s. sigdä, sigd' m., bf. sigdn, pl. -ar, 'kort 
lie och med annan form än lien' JK(ordl.). 
Förr .. bigangnädäs int läiår 	äutn sigdar 
JK(U). Sigdar har sam fårmän sum läiår män 
jär kårtarä u läit braidarä fran äggi ti bakän 
När di blai slitnä, sått de var umkring hältn 
igän av dum .. fran äggi ti bakän, så haitäd 
n än hal(v)-sigdä; när n blai mair slitn hai-
täd n a sigdpigå JK(U). Sigdän [består av] 
kniven med "ägg" o. "bakän u tjaugi u uddn" 
MK. Int had di någän nackskräu ti skräu 
sigdn fast me .. 'ställ hadd di a rem sum 
di lindäd um sigdtjaugi u örvnackän för ti 
hald sigdn fast bi örvä OL. Di slo alltut me 
sigdar, män nå slas de mik me läiår, sum jär n 
go bit längar män smallarä än sigdar .. män 
jä mair tung u uddsvår än sigdar, så att um än 
har n go sigd, så jär han mästn bättar än a 
läiå hälst ti sia me, män ti skär nytta n fö 
de mäst läiår.. män far flyttar sigd fö jämn'n 
bad ti sia u skärä JK. Da had Airik sigd u ör-
vä ällar sigdn pa örvä JK. Vör har skär me en, 
täu el. träi sigdar el. läiår i dag. De vill sägä 
me ätt, täu el. träi par JK. Förr.. da had di 
någ sma kårt sigdar, de var n hail hopän, sum 
var bär lortn, dvs, att di int hadd någ gutt 
bit äi si, u var de u någän, sum bäitäd bra, så 
blai än nuck badä pasedar u umtaltar. De 
söins u gäinäst, um de jär n snarvar sigdä. 
Da tar n av grasä så jamt u snatt. Jär n där 
imot traugar ällar slåiar, da bläir de mair lud 
u såddut ällar taistut för ner n sigd jär slåiar 
ällar gynnar bläi slåiar, da gittar n kråm pa 
örvä läit mair n vanlit, u da gar sigdn aldri 
bra, äutn sumblistans gar n för mik i buttnän 
u sumblistans låimar n da någ såddar .. Nor-
däll ifran Alä, han smäidäd n hail hopän sig-
dar. Mang var så go, att di bäitäd snatt hail 
dagar, sum di sägdä OL. De var när pa a 
lyckträff ti fa n goar sigdä JK(U). Än sigd 
sum jär dåli .. De jär så mang fail pa daim. 
Sumt jär så hart, att ner n har vässt dum ti 
äggar pa stain'n, så fallar de styckar ör dum. 
Di jär otjänliä, män di kan brännäs läit mjau- 

karä. Sumbliä jär dauhardä, dvs. int jär di 
lenä, för da däugar di intä, u hard jär di ti 
bröin pa, ner n skall bröinä. Di kalläs för 
hardbröintä, ällar dän sigdn han jär dauhar-
dar, han bäitar aldri. Sumbli jär atar igän Så 
laushardä, di löidar bröin så bra, män fållar 
styckar ör för badä spån'n u för grasä, dvs. 
där sum jär någ gråft gras, såsum någ hund-
lökkäppar ällar sävpinnår .. sånt gras, de 
skall de ovanlit go sigdar till, män de laushar-
dä, di passar bäst ti sån mark, sum di kallar 
för ram n slet OL. Sigdn jär för hardar, sått ä 
gar styckar ör JK. Dän sigdn jär så lenar, sått 
n läggar si ( = eggen viker sig) JK. De var 
visst n sigd de; han jär lenar sum tin JK. Di 
har bräukt säg, att n sigd sum jär goar han jär 
blankar (pa undarsäidu förstas); .. han jär 
duktur ti sia u go sigdar har n u, de söins, di 
jär så blank sum silvar. Än nöiar sigd jär aldri 
blankar, förrn än har blitt slagän me någrä år 
OL. Kum u dräg iss sigdn vassar för mi! JK 
(ordl.). Skudd n sletkal hald n sigd i årning, 
så att n bäitäd n halvar u ännu så mik bättar n 
hailar dag, da skudd kaln .. ha bra sätt ti 
föir sigdn.. där flest skudd sigdn var så la-
gum hardar, att n löidäd bröinä OL. I de 
häusaldi, sum nå var n träi kalar, sum så 
skudd ste u sia pa en dag, så väid di int hadd 
för gutt um go sigdar, så skudd n änd ha än 
träi fair styckän mässi pa man OL. Sin så 
svissäd sigdar (el. läiår ..) iginum grasä, så 
att ä myssläd ättar JK. — En dail hadd n 
sigd sitnäs fast äi a träivägg me tjaugi in i väg-
gi u uddn äutat u äggi uppat [att skära sön-
der halm på] JK. — Di slo kårs för duri u 
lägd sigdar u yksar i duri [mot spökeri] JK. 
Jfr bruks- o. halv-sigde. — sigd-egg s. f. bf. 
sigdäggi. Ner n läggar ällar drägar spån'n 
langs sigdäggi 	OL. -piga s. sigdpigå f., 
'en smal utnött sigde' JK(ordl.). Sigdpigår jär 
bra ti sia i täuår me JK(ordl.). När n [sigden] 
blai mair slitn, sått de bön var n par tum [: på 
bredden] u ännu mindar, haitäd n sigdpigå 
JK(U). -skruv s. sigdskräu m., bf. -än 
= nack-skruv. -smed s. sigdsmid JK m., pl. 
-ar [smed som tillverkade sigdar o. liar]. 
Sigdsmidar .. de var flair jär pa Gåttland, 
sum hadd de hantvärkä u kård kring u säld 
sigdar u läiår, såsum Lindby i sudrä (Hav-
dum), Muntelius i nådrä (Austagan), Sjöiblåm 
m. fl. JK. De var flair sån sigdsmidar, en 
hait Blomquist äut fran Lokrumä, hans sigdar 
hait u Blomquistsigdar, en hait Nordell fran 
Alä 	Linby i Havdum, en hait Stallauar 
["rätt" MK] fran Stangä, en hait Montelius 
pa Austagan OL. [Se ill.] -spån s. sigdspa'n 
(glt), -spån m., bf. -spå'n, 'liesticka, träskiva 
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besmord med "grus" [krossad sandsten] att 
slipa sigden med'. Sigdspån'n gäs int fö de 
mäst av säl .. män av hallrut aikä u musk 
björkä u päil, u vickän lausar träisårt sum 
hälst gar an bön n har gutt gräus pa älla snarft 
älla gråft älla laust gräus JK. Spån (sigd-
spån'n) lains han var skapän, de gärd u mik ti 
sakän; var spån'n av mik hart träi, så lättäd 
aldri gräusä si tryck in i träiä, äutn de fant för 
de mäst av .. var u träiä för laust u fåint, så 
ner sigdn blai vatar av dagg ällar rängn, da 
bär de håirdäs sum spån'n kund fys yvar 
sigdn, ner n bröinädä. Nai, skudd n ha n goar 
träbit ti gär sigdspån av, da skudd n lag så att 
n kund fa tak äi a bit gammäl säl, ner han var 
så där raudar inäi . . Kund n fa tak äi a bit sån-
där haidaikä . . ner han var så gammäl, att n 
mästn var ti bläi rutn, . . för aikän han jär så 
där päipur u garur [gårig] . . där kräuper de 
sma gräuskånni in imillum u haldar si fast bi 
träiä . . En ting till var de u va n hadd fat 
tak äi för gräus, var de mik fåint . . da bär 
spån'n blai blankar u så bär han hasäd yvar 
såsum äislägg. De skudd var riktut gråft laust 
gräus OL. De skudd bros [krossas] gräus 
. . u spån'n (sigdspån'n) skudd fåttäs ällar 
smöräs me någ fått, för de gräusä skudd fass-
nä, de bäst var, um än nyttäd vanlit smör . . 
OL. Sigdspån'n ha sin plass unda slaningi 
millum bäggi örvkrokar, fö de mäst me a hul i 
nedäst örvkrokan . . u hanntakä liggar pa 
uppäst krokän, sum än haldar pa me tum-
män. U a hul jä de alltut i sigdspån'n straks 
uppför hanntakä, sum passar ti pinnar i 
skeåuar, bad ti nackskräiuän u örvIcrokar ti 
skräu upp u till me. Ja förr, (för) gamblä gub-
bar.. så lag int sigdspån'n millum bäggi kro-
kar, äutn di haldäd tvärs um hanntakä pa 
spån'n u så um uppäst örvkrokän, så att 
spån'n (span'n sä de gamblä) sat läik äut, så 
att de sag lustut äut, män de var fö dän dail, 
sägd i, att de lissum vägäd pa dän uppäst kro-
kän, så att sigdn blai leträ JK [Se ill.] 
-spån(s)Igrus s. sigdspångräus JK(U), sigd-
spånsgräus (OL) n., bf. sigdspångräusä (OL) 
[krossad sandsten som smetas på sigdspå-
nen]. Pa sigdspån'n smöirar n a tunnt lagar 
av smöir, äistar, u de gamblä förr tjåckar 
gräddä .. Där äut pa äi fåttä sätta n fåinbroän 
gräusstain [sandsten] sum haitar sigdspån-
gräus, n gutt sigdspångräus skall var av dän 
lausästä u gråvästä gräusstain'n . . Fören 
bror [krossar] gräusbitn pa gräusfläisi, så 
läggar u gräusbitn i vattn, u när han har druck 
äi si så mik vattn, sått n har blitt iginumvatar, 
så bror n han sundar me än läitn skaplir gra-
stain, sum haitar gräusstain'n el. brostain'n 

el. u hamma(r)klackän pa än storlag ham-
marä. Sin .. så tar n gräusä pa n braidar 
knäiv, t. ex. än bordknäiv, sum än bräukar ha 
än apartur pa gräusfläisi, sum haitar gräus-
knäivän, u sättar gräusä pa sigdspån'n i fåttä, 
u tryckar till . . u de haitar ti gräusä JK(U). 
Sigdspånsgräus, de jär någ apartuä bitar, sum 
än laitar äut, ner n jär där äut i sudrä u kaupar 
sigdstainar . . Stainhuggrar där äut di hadd 
bäst raidu pa vickå käulå, sum var bäst gräu-
sä äi OL. -sten s. sigdstain m., pl. -ar [slip-
sten avsedd för slipning av liar]. Än väs-
stain har alltut var bond stanäs pa a skug-
gut ställä, u de jär u kånstut ti fa si n go sigd-
stain JK. Sigdstainar . . kaupäs jär ifran iss 
soknar ifran sudrä, där sum di har gräus-
stainsbrut . . De fäin [finkorniga] haitar, att 
di jär hardä u de gråv gräusä lausä el. snarv 
vässtainar u gar fortäst ti väss pa, män gär int 
sån go ( = fäin) ägg i sigdar el. läiår JK(U). I 
onstäs var ja kåirnäs i Havdum ättar n väs-
stain älla sigdstain JK. -stål s. sigdstål JK(U) 
n. [stål att smida liar av]. -tju s. sigdtjaug f., 
bf. -i, pl. -ar, [Jielåret], bukti pa sigdar, sum 
skräuäs fast bäi örvnackän MK. Di spännäd 
um a lädarrem um örvnackän u sigdtjaugi, 
sin slo di än träikäil millum remi u örvnackän 
. . JK(U). Nackskräuän . . trädäs fyst pa 
örvändn örvnackän 	därnest läggar di 
sigdtjaugi pa undarsäidu pa örvnackän så, 
att dän piggän därpa passar i .. stallhulä, 
så skraidäs skräuän upp därum . . så skräuäs 
de till OL. 

signa v.1 singnä JK(U). 1) [välsigna]. Ja tac-
kar ret min singnadä Gud, sum än bräukar 
sägä, att ja kåm ti var till tjänst för L. JK. 
2) [tala gudsnådligt?]. Sta u signä (ss. halv-
andliga) (OL)MK. 3) [uttala botböner o. d.] 
Till bot sjaukdomar me ti läs bårt dum haitar 
ti läs u singnä, u böinar haitar botböinar 
JK(U). Jfr välsigna. — sign-kärling s. sig-
näkälligg el. botkälling [klok gumma]. 

signa v.2 säignä ner "[digna, långsamt falla 
ner]. Han [ha] säignäd ner pa ställä ( = fall 
saktä till jårdi) u blai liggnäs pa jårdi JK(U). 
Jfr segna v. 

signar s. pl. signar 	pl. tt., 'religiöst åbä- 
keri' MK(1877). 

sik s. säik m., bf. -än, pl. -ar [fisken Corego-
nus lavaretus]. I Närkväiki, där nätar di ättar 
säik pa haustn MK. De ha vart så mik säik, 
att vattnä ha vallä fullt MK. Di var ste me 
noti, da hadd di fat n hall hopän säik MK. 
Hälst um n drägar ättar säik, har n väldut 
lang taugar, för han gar int så naug landä sum 
gäddår JK. Säikän bräukar var ainväisar ti ga 
tillbakas [: från isnoten] när n en gang har 
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vart i kalvän JK(U). Närkar .. far så oskaplit 
mik säik i Närkväiki i haust igän me nät u me 
not. Di har kårt me hail lassi i dag, u vörr har 
u kaupt någlä kilo för am n kronå kilo. Män ja 
för min dail tyckar, att ä jär synd u skadä ti 
ta säikän nå, u de skudd me retå var förbud 
pa n nå iss täidn, för han laikar nä, u daim 
sum vör kaupt i dag rinnäd mjölkän u räun'n 
ör.. dails förstöirar di n [!] förskräckli masså 
aväl, sått de kund bläi mang gangar fullarä av 
säik, än va de nå jär. U fiskän jär sjaukar 
u dålir undar de att n laikar . . nå jär fiskäns 
laiktäid JK(5.11.1922). När säikän har laik 
av, da jär nosn så sum frust MK. Sumlistans 
.. så nyttäs de notningfisk u [på gravöl] .. da 
jä gäddår ällar abburar ällar säikän sunda-
skäm i bitar.. u var u en fa ta si n bit JK. 
Jfr frost- o. gök-sik. -barn s. säikban n., säik 
sum jär sma sum strämming MK, än läitn 
säik, sum int jär fullvakstar JK(U). -bodd s. 
säikbådd [sikhuvud]. -nät s. säiknä't (ej: 
säikgan) MK. Säiknät ällar fiundrenät (kr 7, 
6, 4:50) JK. -unge s. pl. säikuugar kalläs för 
lumbåltar ällar säikban MK. Se lom-bult. 

sik s.2 se sek s. 
sikt s.1 se in-, upp-, ut- o. å-sikt. 
sikt s.2 sikt f., bf. -i. 1) 'duksåll' [siktanord-
ning i kvarn]. L. rustar ner i sikti MK. Ja var 
bäi sikt i neträs ällar ja var bäi Ungbåtls i 
Stang u siktäd JK. Iblant da kund ä bläi så 
kallt pa netarnä . så de int blai någ fart pa 
kvänni .. att själv sikti int skakäd sum a skud- 
dä 	u da skild a int mjölä fran kläiar OL. 
2) 'mjöl som skall siktas eller har blivit siktat'. 
Ja skall ste me läit sikt (da jär de ännu sed), 
män så: ja skall ste ättar sikt (älla sikti) da 
jär de malä MK. I går var ja äut bäi Friggäs pa 
När me a par tunnår sikt ällar a par tunnår 
valt ti siktä JK. När ja kåna halm, så kård 
Alfred äut ti Hallbjäss ättar sikti JK. Kvinn-
fålki ha vart raisnäs i Stang ättar någ sikt all 
träi JK. Jfr häst-, mil-, skak-, vatten-, väder-
o. ång-sikt. 

sikta v.1 siktä, ipf. -ädä, -äd, sup. sikt', pass. 
siktäs, ipf. -ädäs, p.pf. siktn, pl. siktnä [låta 
säd passera genom sikt]. De jär väl sådär 
umkring än fämti ar sen, da fick di för si, att 
di skudd raid in nä [Gannor vattenkvarn], 
så att di kund fa lägg in a par siktkvännstai-
nar, så att fålki jär i sokni kund fa sikt sin valt 
där ifall di viddä, för förr da matt di jär äut-
fran kåir ti Stang ällar Löi ti de kvännar där 
för ti fa sin valt siktn .. Ner ä blai så mik 
vattn att ä var siktvattn, um änd int fullt sikt-
vattn . så söikt di u sikt läikväl, män da fick 
di däm.. di kund fa däm än täim u täu iblant 
.. da släppt di ste kvänni u så gynt di sikt n 

täu träi täimar igän, u så siktäd di da iblant n 
täu träi dyngn OL. Förr, fören Lausmöir blai 
äutdäiki så var de träi värkar i Närkai, sum 
än kund fa sikt bäi, sått Lauboar u Närkar 
slapp ti kåir så langt me säin vaitässäckar ti 
fa siktä; sin., så matt n kåir ti Stangä u Löiä, 
um än skudd sikt bäi vattnsiktar. För de mäst 
. . så bräukäd n sikt alltihop pa en gang, a lass 
ällar någlä tunnår, allt ättar sum de gick at i 
haäusaldä .. da gärd n alltut pa de väisä, att 
n tingäd dyngn bäi möllan u var där me drag-
rar u självar me, ti däss att malningi u sikti 
var i årning sått n fick haim de mässi JK(U). 
Vaitn siktädäs för de mästä, män n dail rnal-
däs u halm pa vädakvänni (sammänmaldäs) 
.. I brist pa vaitä siktädäs de mik ryg förr 
JK. Da far u kvinnfålki . gnäll um, att n ska 
gläid ti vattnkvänn u siktä .. för nå jär .. sikt-
mjölä snart släut .. att An allt har lyft [slu-
tat] de sum vörr siktäd i haustäs .. De finns 
u de källingar, sum jär släik, att ner di har fat 
sikt, da jär de bär ti bak u jet u kallaserä OL. 
Fyst i mårräs .. så gick ja äut ti Hallbjäss pa 
När, u skudd håir, um di had sikt för uss, 
för vörr hadd någ tyg där äutä, sum skudd sik-
täs, u de rygsiktmjölä skudd vörr ha ti limpå 
i jaulhälgi JK. De sedi, sum skudd siktäs, har 
int vart vanlit, att ha har ungstårkäs JK(U). 
De har vart för lungt, sått de har vart., be-
svärlit för uss ti fa rnal u siktä JK. I går va ja 
i fylg me K.J. i Aitlaim u siktädä JK. I går.. 
da var ja fyst äut bäi Friggäs pa När me a par 
tunnår vaitä u ättar a par tunnår me de samä, 
sum var i årning älla siktnä JK. — sikt-duk 
s. siktdok [duk varigenom mjölet siktas i 
kvarn] JK(U). -kvarn s. siktkvänn f., bf. -i, 
pl. -ar [kvarn försedd med siktanordning]. 
Bäi Friggäs pa När.. da ha di a siktkvänn, 
sum gar me vädar, u där bräukar vörr siktä 
JK. Siktkvännar, såsum hästsiktkvännar, 
sum skudd dragrar för tråskjaulä, när n skudd 
sikt pa hästsikt JK(U). När ä har hävt ner 
me snåi, så har ä vart såsum käik in äi a 
mjölkistå äi a siktkvänn JK. -lass s. pl. sikt-
lass [lass med säd avsedd att siktas el. med 
siktat mjöl]. U så di da kåird där fram u ti-
bakas me säin siktlass OL. -mjöl s. siktmjöl, 
-mjöil JK(U), [siktat (vete)mjöl]. När skalar 
el. kläiar tas ifran, u mjöilä bön bistas av 
självästä känn'n haltar siktmjöil, u de sum 
tillvärkäs därav haitar kakå u int bröi JK(U). 
Kalcmjöil haitar de sum täidäst i ställ för sikt-
mjöil JK(U). Päikår kaupar såckar u kaffi u 
läggar siktmjöl ihop [gör sammanskott] u 
baka kakå JK. Langfredäsvällingi . ska ko-
käs pa mjölk u siktmjöl, sum haitar sletvälling 
JK. Siktmjöilä bläir träi sårtar: fyst gangän 
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sedi gar iginum haitar fystmjöil .. de andrä 
millgangar haitar bästmjöil u säist gangän 
haitar de säistmjöil JK(U). I mandäs .. var ja 
äut bäi Friggäs pa När ättar sikt ällar ättar 
siktmjöl JK. -mjölllös a. pl. siktmjällausä 
[utan siktmjöl]. I mårgå ha ja tänkt ti kåir ti 
Aitlaim ti ångkvänni u siktä, för vör gynnar 
bläi siktmjöllausä JK. -mjölsibulle s. pl. sikt-
mjiilsbullar [bullar av siktat (vete)mjöl] 
JK(U). -mjöIsigröt s. sikonjälsgråit [gröt 
kokt på siktat (vete)mjöl] JK(U). -mjöls' 
kista s. f. bf. siktmjiilskistu [i kvarn]. Kläiar 

rannt yvar in i siktmjölskistu, där sum sikt-
mjölä var., de var ti ta ör badä kläiar u mjöl, 
så langt sum di hadd hinn upp i kistu u sla pa 
de upp i träutn OL. -mjöIsisoppa s. sikt-
mjäilssäupå [soppa kokt på siktat (vete)- 
mjöl] JK(U). 	 s. 
ting [välling kokt på siktat (vete)mjöl] JK(U). 
-sten S. pl. siktstainar JK(U, [kvarnsten var-
på man mal "siktmjöl"]. Al än dail vattn-
kvännar jär de täu par stain tårrmaldsstai- 
nar u siktstainar 	Siktstainar skall var av 
dän hardästä stainsårtn el. hart graut. Di 
pickäs me rifflår u int me hynspick. Sedi 
skall ga iginum flair gangar — förr män int nå . . 
JK(U). -säd s. siktsed JK(U), [säd avsedd att 
siktas]. -vatten s. siktvattn n. [vatten som 
driver en siktkvarn]. Ja, u nå bläir de snart 
sagvattn u siktvattn, så att vör kan fa sag u 
siktä JK. Ner ä nå blai någ lent i vädrä u så de 
kåm ti tåiä, da blai ä siktvattn OL. Fullt sikt-
vattn de var ä, ner vattnä hållt ättar, så ä int 
blai mindar i damä OL. 

sikta v.2 siktä, pr. -ar, ipf. -äd, 'rikta geväret'; 
[måtta, syfta]. Ja kund int säi u siktä, äutn 
ja matt skjaut pa n höft OL. Fyst gangän da 
siktäd ja me vils augä [fel öga] MK. Di siktar 
me varpå MK. 

sikte s. siktä, sikt' [riktpunkt; synhåll]. Tar n 
da sikt av bäggi bakjauli [på Karlavagnen] 
i linjå uppat, de far n säi 	Nårstjännu 
OL. Da kåm än mi ör siktä MK. Jfr ögon-
sikte. 

siktning s. siktning f., bf. siktniugi [procedu-
ren att sikta mjöl]. Ja fick int sikt i dag, för 
kvänni had gat sundar u ja ska däit um laud 
igän; ätt jäklä nåis u besvär, sum än skall ha 
me de siktningi JK. Jär bi Gannor jär blai än 
hail hopar siktning.. ner ä blai så mik vattn, 
att ä var siktvattn, um änd int fullt siktvattn 
.. män.. de fick ga bi dämningar, u da laid ä 
int mik me siktningi OL. 

sil s. säil m. [redskap för silning]. Nå för täidn 
nyttäs mäst säil av plåt me fäin hul äi OL. 
-duk s. säildok m., bf. -än [stickad el. virkad 
duk av lingarn, sum sattes framför öppningen 

av mjölkspannet och varigenom mjölken sila-
des] JK(U). 

sila v. säi/ä, säi/', ipf. -äd, pass. pr. -ös, ipf. 
-däs JK(U), p.pf. best. (näi)säilnä. 1) [låta 
rinna genom sia När di säiläd mjölki ör 
mjölkspannä i mjölkbunkar, så haldäd di säil-
dokän mot mjölkspannbräddn, så att mjölki 
rinnäd iginum säildokän i mjölkbunkar.. De 
nöisäilnä mjölki förvardäs haimä bäi gardn i 
träibunkar, sum mjölki säildäs äi ör mjölk-
spannä JK(U). S. av mjölki MK. 2) [låta pas-
sera mellan tänderna]. När vörr sum ban säi-
läd me spyttn el. me vattn el. drick i munn'n 
millum fånnar, de fick \rön strang beskening 
um att de fick vän int lug ti gärä JK(U). 3) 
intr. [rinna mycket sakta] JK(U). 

silke s. silkä n. [tunnt siden]. Förr .. da nyttäd 
badä päikår u kvinnfålk slöjår um halsn, di 
kund var av yll u bomull u silkä OL. Gav-
dokän var .. än storar hudok av silkä, u 
var de än räikar bondsun, så kaupt n sjaln u 
av silkä JK(U). -skit& s. silkäsdåuk m., att 
ha på huvudet för fruntimmer; kalar kund ha 
silkäsdok kring halsn me, de var de vanliä 
förr de MK. I dän gamblä täidn hadd bräud-
gummän grannar silkäsdok um halsn JK(U). 
Ja har n silkäsdok u dän jär så storar, at 
framstjånni räckar jär ner, u bakstjånni kan ja 
sit pa — silkäsdok me fransar pa MK. -hals-
duk s. silkäshalsdok m. Ti haugtäidar nyttä-
däs halsdokar av silkä (silkhäshalsdok) JK. 
-hatt s. silkäshatt m., bf. -n [cylinderhatt, 
"storm"]. Silkäshattn bigangnädäs bäi all 
haugtäidliä tillfållar, så sum i bryllup, bigra-
välsär, bansöl, nattvardsgangar, Jaul, Nöiar, 
Paskår u Pinst JK. När n skudd .. var bräud-
gummä, så skudd n ha silkäshatt el. bräud-
gumshattn pa si bryllaupsdagar JK. Än läitn 

gubbä me gra vammälskledar u sköitskinn 
u n lagkullar svanar silkäshatt el. silkäskus-
tain (stårm) pa hudä JK. Jfr stunk-hatt. -Män-
ning s. silkäsklänning (ej dets. s. sidenkl.). 
-nystan s. silkäsnystä, -nyst'. Svalu ha singar: 
Jumfru Maria, ha beskyldä mi för silkäsnystä 
u sker [sax], u har ja tat ä, så mat ja sinkä 
läik ner (skerä de jär stjärtn, u silkäsnystä, 
de mat var krävu) MK. -schalett s. silkässja- 
lätt m., bf. -n 	,„„, mindre än silkäs- 
dok. -skorsten s. silkäskustain m. 'hög hatt'. 
Han har silkässtunku älla silkäskustain pa si 
JK(ordl.). Förr så var bräugumshattn än hau-
gar silkäshatt (silkäskustain = stårm, sum än 
fö de mäst hait) JK(U). 

sill s. sild f., bf. -i, pl. -ar. Pa 1840-talä taläd 
Far u Mor um .. att de var nöidar, fyst pa 
bröiföidå . män så blai de nöidar pa fisk u 
strämming fran 1846 el. 47 till 1852 u 53.. 
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Undar de fiskbristari, så var de de fyst ari 
sum di hadd jet sild el. smakt sild jär at iss 
soknar el. bihövt kaup sild el. fisk JK(U). Jå 
ja vait nuck, vick a älländ de jär iss täidn, när 
vörr bläir tvungnä ti jet sild, för de int jär 
strämming ti fas, fastn sildi kansk jär läik så 
go .. Ja, ja valt mang mål ätta si, sum ja int 
smakar sildi, fastn ha jär pa borä för vart mål, 
läiksum strämmingän var förr, män da gick 
ingät mål um, ick än jetäd a kast el. täu JK. 
Ont um fisk jär de i ladi, sått vörr u någ var 
jetar sild JK. Sildi jär så döir. Hadd de vart 
någ go sild för n 14-15 kr. tunnu, hadd de vart 
bäst till tat a tunnå OL. De jär nå de säist sil-
dar; nå jär tunnu tom MK. Fiskretn bräukar 
var sild i ställ för bärgfisk [vid kvällsmålet 
på bröllopsdagen] JK(U). Sild, sot, salt u 
malt jälpar för allt u allt. A gammäl botböin, 
sum botkällingar u botgubbar lästä, när di 
botäd kräk, när di da fyst had bland ihop än 
sats av sild, sot, salt u malt u hällt äi kräki, 
när di var sjaukä JK. — Där sto vör packnä 
sum sildar JK. De sitar ihop sum sild u skyr 
MK [ty dessa rätter hörde ihop i samma 
mål]. De hängar ihop sum sild u skyr JK(U). 
Galtn u sol.. di sat ihop sum sild u skyr, sum 
än bräukar sägä JK. Jfr 	mjölk- o. rom- 
sill. -fjärding s. m. bf. sildfjä'ringän [fjärding 
innehållande sill]. Sum L. visstä, så kaupt ja 
n fjäring sild 	sum int hannt äut pa 
statsjon'n till tågä gick ..; de skudd nuck ga 
för si ti fa sildfjäringän pa JK. -knipare s. 
sill-, sildknäiparä [fågeln] Una grylle. Prän-
tå ällar sillknäiparä (kand de gamblä na förä), 
raud bain MK. -näbba s. f. pl. sildnäbbår 
[sillhuvud] JK(U). -stjärt s. pl. sildstjärtar. 
Gottlänningar tår ännu n täid av fa säug pa 
sildstjärtar u masslä iginum sildnäbbår JK. 

silver s. sylvar, silvar ii. Sylvar, de var de gam-
blarä, sum så sägdä, nå sär di mäst silvar OL. 
Go sigdar .. di jär jå blank sum silvar OL. 
Da sto de såsum än storar stuck bäi täun'n u 
blänkäd såsum sylvar JK. De varu (tiden) jär 
int ti fa för gull ällar silvar JK. Hart du någ 
sylvar pa di ( = silvermynt)? De varförskräck-
lit, va sylvar di hadd i de häusä [silversaker] 
JK. Byksäur av sylvar JK. Jfr kvick-silver. 
-beslagen p.a. f. sylvabisla'gi, n. silvabisla'-
gä. Baisli [betslet], ha var såsum ha kund var 
sylvabislagi MK. Prostfar .. gick kring u 
bjaud öl ör a stort stäuthånn, sum var silvar-
bislagä OL. -brudpar s. n. bf. silvarbräudpa'-
rä. Prostn A., sum me fyst skåli ällar väin-
glasä hälsäd silvarbräudparä me a äutmärkt 
tal .. JK. -bröllop s. silvabryllaup 4.• •At• 

n., bf. -ä. Prästfar jär pa När har hatt silva-
bryllaup JK. -bägar(e) s. sylvabäkar (g1t), 

-bäkarä, -bä'garä m., bf. -bä'kan, -bä'gan; 
-bä'karn, -bä garn (OL), syll-, sylvbä'karn 
(OL), syllbä'gan, pl. -bä'krar, -bä'grar. Han 
skudd gi mi än sup, u da kåm än fram me dän 
läil syll- ällar sylvbäkarn, sum var så läitn, att 
ner n sätt tummän äi än, da fanns ä ingän 
drup igän OL(ordl.). Ner klucku blai täi, så 
bjauds de pa drick u a par supar ör sylvar-
bägarn, sumt sägd sylvarbäkarn, smidn 
Löiandar kand en sånnar för syndmåttä, för 
de att de var för läit äi dum.. [om slåtteröl] 
OL. Så gick brännväinsflasku u syllbäkan, 
sär de gamblä, el. silvarbägan lagä kring upp 
pa häustakä, fyst skåvä klucku täi [vid tak-
täckning] JK. -dosa s. sylva-, sylldåuså f., 
bf. -u. Sylldosu 	bigangnäs int i vardäslag 
äutn börr i haugtäidliä tillfällar JK. -kanna s. 
f. bf. sylvakannu. -ked s. sylvakäd f., pl. -ar 
[kedja]. De var sumbliä, sum hadd a sån lang 
sylvakäd i klucku, sum räckt upp um halsn u 
hängäd äut pa västn, u ha kalldäs fö halskäd 
JK. -kula s. sylvarkäulå (När U), silvarkäulå 
JK(U), [bösskula av silver]. Skudd skått (el. 
skut ..) bat pa dum [trollharar], så skudd 
byssu ladäs me silvarkäulå JK(U). Er skall 
a1dri gi ar av pa jakt äutn a sylvarkäulå i 
västlummu (När U). -penning s. pl. sylvar-, 
syllpänniggar. Måffas faffar han hadd hitt gos 

u de var n storar kåppa(r)kättl, fullar av 
sylvarpänningar JK. -pokal s. sylvar-, syll-
pucka 'l m., pl. -ar, 'stor silverbägare'. Glas-
skåpä var fullt av silvarskaidar u en — kansk 
täu — stäur silvarpuckalar JK. Länsmann'n 
.. han to i mät bad sylvaskaidar u sylva-
puckalar MK. -sked s. sylv-, silvaskaid m., 
pl. sylv-, sylva-, silvarskaidar. Kalar [gav 
som brudgåva] fö de mäst pänningar u dairäs 
källingar andrä saker: en gullring, a silvaskaid 
el. sylvaskaid (sägd de gamblä JK(U). Än 
blankar sigdä, sum bäitäd bra, kalldäs för 
silvaskaid JK(U). -snusdosa s. sylvarsnäus-
doså f., Dän sum hadd a sylvarsnäusdoså 
ansags för n storknas JK. 

Simander n. pr. simmandar [benämning på 
sömnig person]. Nå gynnar ja bläi tråttar u 
svämnu, u de gynnar knäip i augu, u [ja] 
gynnar gaispä, så att simmandar jä kummän, 
sum än bräukar sägä JK. 

simma v. simä, pr. -ar, ipf. simäd, sam 
JK(U), p.pr. simnäs. 1) [förflytta sig genom 
vattnet genom att röra lemmarna]. a) [om 
djur]. När n lättar a russ simä, så haitar de 
sundä (sund russ) .. da simar russä i jamt 
batn JK(U). Ja till u me så lag de ännu någlä 
svanar u simäd u kåkläd där äut i vattnä JK. 
Gässnar kan u simä JK. Da skadskjautäd han 
a and, sum int kund fiaugä, äutn ha simäd äut 
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JK. 2) [om människor]. Han (ha) kan simä 
JK(ordl.). När ja var sårk u ungdom, så var 
de ingän av uss, sum hadd lert si simä JK(U). 
Han kan simä; sim pa rygg, sim pa läiv Ipå 
mage] JK(U). 3) [flyta sakta på vattnet]. Aut 
ifran sjöän kåm dain ångfartöig ättar dannä 
still u vackart simnäs iland ällar i hamni OL. 
Där star rygän i vattn, sått n int säir mair av 
än än aksi, sum Eggar u simar där sum strikän 
[strömdraget] gar fram MK. De sum flautar 
sakt uppa vattnä bräuka n sägä, att de simar 
fram el. flautar fram JK(U). 4) [förflytta sig i 
luften, sväva]. Örnar u gladår simar i luftn, 
( = int röirar vängar) när di flaugar JK(U). 
5) [flyta långsamt, sila, sippra]. N hopar 
grunnfrust . undar vattnjaulä, så att vattnä 
int kund fa rinn, sum ä skudd, så ä bärr simäd 
fram OL. — sim-fjäder s. n. pl. bf. si'mfjädri, 
se ro-fjäder. 

simme s. säim' m., bf. -än, se hall- o. sido-
simme. 

Simon Judas n. pr. Sim. Jäudas, Simmjäudä 
JK(U); Simmän-Jäudä JK [d. 28.10]. Själv 
vintan me snåi fallar int in förrn Sim. Jäudas, 
dän 28:ndä Åktobar JK(U). Simjäudä gynnar 
snåiän skräudä JK(U). Ja, i dag har vör hatt 
Simmän-Jaudä, u da jä de a gammält ord-
språk, sum sär, att da skall snåiän gynn 
skräudä JK. De gamblä strandkalar bräukt 
sägä, att Simjäud fång skall i backän slängä, 
förr i täidn ner de var gutt um strämming, 
da bräukt di alltut kumm in i backän ällar 
naug [nära] in pa än hallsti famnar, män de 
skudd da ha blas i sudaustn a dyngn, u så 
skudd vädrä ga in pa suvästn OL. 

simp s. m. bf. simpän, 'arg karl'. Jfr arg-simp. 
simpa s. simpå f., bf. -u, pl. -år. 1) [fisken 
Cottus quadricornis]. Räunbyxår .. de ha 
simpår me MK. Simpår, di kan mästn murrä, 
när di kummar upp MK. Simpår, sum jär så 
hånnuä, de kan ingän bigräipä, lains di (tås-
kar) kan fa daim ner MK(1877). Bön de blai 
någän solskäinsdag, da skudd jaustru i årning 

så ner u stick simpår MK. U så när äisn 
kåm bårt langsat strandi, da straik än där ner 

så stickäd simpår upp JK. Så kastäd ja äut 
[:torsksnöret] en gang till u fick ännu a sim-
på. Jasså, tänkt ja, de jär int någ ann än sim-
pår jär JK. Simpår jär a förrbaskat pack ti fa 
av [: ur näten], när di fassnar u när di sättar 
hånni till JK. — [Sägen:] När Gud hadd skap 
all fiskar, så kåm satan u frågd Gud, um han 
fick lug u skap än fisk. Jå de fick än, u da 
skapäd han simpu, sått dän har int Gud skapä 
JK(U). — [I bildl. uttr.] Han matar simpår 
( = jär sjösjaukar u far spöi) JK(U). Mor gyn-
nar sit u nick u siv bäi kardår, u Anna.. ler 

at na u frågar, um (h)a stickar simpår upp JK. 
2) 'arg kvinna'. Jfr arg-simpa. — simp-bodd s. 
simpbådd JK(U), [simphuvud]. -skalle s. 
simpskallä [ej -bådd] JK(ordl.). -soppa s. 
simpsäupå JK(U), [soppa på simpor]. 

simpel a. simpäl, n. -t, best. simplä, komp. 
simplarä, superl. best. simplästä. 1) [enkel, 
tarvlig, blygsam]. Kytä 	kustar int någä, 
äutn vör sändar L. de såsum jaulklapp. Ja, än 
mik simpäl u undali jaulklapp, tycka ja JK. 
Ja, da fick ja drick än tar av dairäs simplä 
jaulölä, maint n pa JK. Någän rais- ällar får-
däskälkä .. di jär nuck för fäin ti lägg än 
sån[n]ar simpäl karm pa OL. 2) [i uttr.] 
hailt simpält [helt enkelt, utan vidare]. De jär 
int värt, att någän annar ländar där me någän 
bat .. Han skjautäs hailt simpält äut JK. 
Träfft n yvar am n [plogdrätt] så huggd n na 
hailt simpält [i skogen] JK. Kvinnfålki kund 
hailt simpält säg ståpp OL. 3) [menig, enkel]. 
Än simpäl bonddräng JK. Ifran dän simplästä 
arbetarä änd upp ti kungän JK. 4) [dålig, 
usel]. Ja där äut pa aurjårdar i Nöiu u Ham-
man, sum jär sån simpäl jård JK. 

sims-hyvel s. sämshy'väl ,„, j, m., 'en 
sorts mindre hyvel'; smallar hyväl me jan, 
sum jär läik bratt sum stuckän ti hyvlä spun-
ningar pa durkarmar MK(1876); nyttäs u när 
n plögar bredar (JK)MK. Har Är ingän säms-
hyväl da ti ta kantar av bredi, när di jär plög-
nä? Da far vör int kambar ti ga äi JK(ordl.). 

simulera v. simle•rä [arbeta långsamt, liksom 
mera för syns skull]. Far han far ga u sim-
lerä ( = de läidar int någä) MK(1884). 

sin a. f. säin, pl. -ä [om ko: som ej ger mjölk]. 
De koi ha har stat säin a par månar snart OL. 
Koi jär nå säin, vör vänta na i börjän av fib-
bavarus MK(1878). 0 [våra] konar jär säinä 
sum span; äv. stam n säinä MK. 

sin pron. sin, f. säin, n. sitt, pl. säinä, säin'. 1) 
[syftande på subj. i samma sats i 3 pers. sg. 
el. pl., motsv. genitiv]. a) [med anknytning 
till satsens subjekt på samma sätt som din till 
du, min till jag, betecknande tillhörighet, för-
bindelse av olika slag]. Var u en har int sin 
släkdöiä, äutn hall gardn har släkdöiän ihop 
JK. Di fick mang gangar läid för sin fördom, 
sum di hadd mot läiår OL. Pa sånt väis fick 
di sin vid OL. Ha (grindi) hadd sin ram ti ga 
äi OL. Pa var sffidå sägd de si själft, att di 
[slåtterfolket] skudd ha sin förman OL. Da 
kåm närkar u kastäd sin vägän upp häit ti o 
hagän JK. Di.. död mästn äi sin bäst åldar 
JK. Var u am n hadd säin räivå mässi OL. Bar' 
i Aitlaim har minst n täu mäil till säin jård i 
Hamman JK. Var u en har säin klåbbå u sitt 
sank till sitt gan JK. N.J. har nuck tat in de 



sin 	 1040 	 sinksmed 

i säin bodi JK. Maja ha ha nuck säin årku ha 
MK. Ha skickt säin dotri JK. Han hadd läik-
väl sårkar u am n päikå me källingi säin Bräitä 
JK. Arbetsfålki matt kaup säin mäst föidå av 
böindarnä OL. Lätt var dag ha säin aigi plågå 
JK. Um än int skudd fa någ fö sitt besvär JK. 
Så var de bär [bara] till ga upp pa luftä u ta 
ner sitt rygmjöl till bak sitt grannbrö pa u til-
läik upp i vaitäsmjölsäckar u ta ner sitt mjöl 
till bak säin kakå pa OL. Hail iss historju jär 
uppför skudd ha sitt räum (dvs. grindi u 
lcräunstangi u kräuntappän) [i vattensåg] 
OL. L. far ha så mik tack för sitt stor bisvär 
OL. Da var de bär ti pluck ihop säin sakar u 
ställ daim pa a visst ställä OL. Så var ä ti ga 
däit, sum di had ställt säin sigdar u säin drick-
byttar OL. Än stor dail sat jär u där pa säin 
bänkar OL. Ner di nå had fat säin halvar u sin 
kraftuä goä mat .. u så säin bussar u sitt 
snäus OL. Um de änd var lagli skäumt 
så bihövd int daim, sum var haim, ta mist um, 
va di hadd säin sletkalar pta, för va di int sag, 
så håird di dum OL. Än dail haldar säin stäu-
år för goä (till laikstäuår), för i allmänhait har 
di snygg upp säin nöistäuår tämligän bra nå 
mot förr OL. Nai, di behövd säin räum självä 
JK. Min fars stjaufar lag .. pa dän kamman 
pa säin gamblä dagar u fick släut säin dagar 
där pa dän kamman JK. Fa dum [fåren] skild 
at.. sått var u en fick säinä JK. Sen to var u 
en säin päikår u gav si iväg OL. Var u en had 
säin dyngn [: att få såga] u säin aignä blad 
(sagblad) OL. b) [i förb.] vassin, vass sin, f. 
vassäin, vass säin, n. vassitt, vass sit, pl. vass 
säin. [Formen vassi (vassi halv raki, vassi 
trätti valar, vassi am n färd <var sig?), se 
var pron.] Vass sin val strämming OL. Sin 
[sedan] kåm di ti fa vass sin byggning JK. 
Di hadd vass-säin vardäs-stäuå u vass-sin 
kammarä JK. Förr.. så bjaudäd drängar av 
varandrä pa våg fran vassäin sokän JK. Så 
straik vör da ste fyst me vassäin räivå pa 
nackän JK. Ja har täu styckän arbetrar .. me 
vass säin källing JK. Har Er kluckå me Är 
da? Jå, vör har vass säin MK. Kräki star 
bundnä 	bäi vass sitt iräi JK. Vör kaupt 
änd vass sitt kvarter brännväin JK. Russi blai 

hallgalnä, så att Ö. u L. matt ga ijamt dum 
u laid vassitt haim JK. De bod täu partar i en 
byggning, män me vass säin häus [uthus] 
JK. 2) [substansiverat]. a) [i pl., om perso-
ner som stå ngn nära]. Skall a haim ti säinä 
da? MK. (Ti arbet hail netnar) för ti fa föidå 
för si u de säinä JK. Fyst skall jårdbräukrar 
arbet föidå ti si u de säinä JK. Dän aumä 
[fan] jälpar de säinä JK. b) n. sitt [sin egen-
dom, sin(a) angelägenhet(er), sina sysslor  

o. d.] Så straik da G. ifran haimä u så skudd 
ha da ha sitt [sin del] JK. Di fick vänt ti 
strandi blai ypi, sum de halt, da skudd di ha 
sitt [: uppehälle] därifran OL. De var a stort 
släktregistar.  . . u di skudd ti bors fyst u främst 
u ha sitt OL. Skaffrar har sitt me till säi ättar, 
att gästar fick någ till bästar OL. Dän, han har 
bär [bara] sitt [sitt nöje] me ti gi andrä auk-
namn OL. c) n. sitt [sitt hem]. Så gick päiku 
in ti sitt u drängän gick haim ti sitt JK(U). 
Pa jaulaftnän . så var alltut var u en haim bäi 
sitt JK. 3) [använt som uttryck för ngt karak-
teristiskt hos ngn el. ngt]. Han far ga där äi 
säin ainslihait OL. Än sån där dummar, män 
pa sitt väis läit slundar u pusslustur OL. 
Spitsplogän jär nuck bra pa sitt väis JK. De 
andrä di pratäd u gräind var u en pa sitt väis 
OL. 4) [använt vid måtts- el. talanigivelser 
för att beteckna ngt ganska stort]. An läitn 
drängbyffål .. har nå säin hundrä kronår OL. 
5) [använt för att uttrycka ett nödvändigt 
sammanhang]. De har nuck säin grund äi, att 

OL. 6) [i fasta uttryck utan särsk. förhål-
lande till ett föreg. subj.]. Häls till n, att n 
skall fa skrapu i säinum täid JK. De gamblä 
har.. sägt; de kummar väl i säinum täid ( =de 
kummar väl n gang) OL. Pa sin (el. säin) 
håigd JK. Äi sin (el. säin) hailhait JK. Pa säin 
ställar [på somliga ställen]. De ha vart dålit 
pa säin ställar (me slidvägän) JK. Kånnä gyn-
nar nå kumm upp pa säin ställar JK. — sin-
andre pron. sin andrä, varandrä MK. De 
stor' kännar sin andrä MK. 

sina v. säin', pr. -ar [i förb.] säin av ( = bläi 
säin), [om kor]. Konar jär ti säin av så mik; 
di ma visst ha för dåliä baitår OL. Konar di 
säinar av MK. 

sinder s. se smed-sinder. 
singla v.1 siug/ä, pr. singlar JK(U). 1) 'beteck-
ning för långsam rörelse nedåt', sing,lä (um let 
[lätta] sakar), t. ex. fjädrä singlar svinglar u 
simar i luftn fram u tillbakas, förr'n de fållar 
ner JK(U). 2) [slänga, svänga]. Sin& me 
slantar MK. Täu nystar. . när di singlar upp u 
ner, när da vindn [rännvinden] gar runt JK. 

singla v.2 sig/ä, pr. -ar, ipf. -äd [ljuda, 
klinga]. Singlä för åiru [ändr. t. singä] MK. 
De singlar ss. när n slar pa n plåt el. malm-
stakä MK. Håir va de kan singlä, när n slar 
pa dän jausstakän, han matt visst var av 
malm; de singläd så mik, när n slo pa de JK 
(ordl.). Jfr sangla v. 

sinka s. siukå f., bf. -u, pl. -år, 'klackjärn'. 
Sinkår undar klackar JK. Ja nyttar alltut sin-
kår undar styvlår; am n sinkå har kumm bårt 
SK(ordl.). — sink-smed s. sinksmid JK(U) 
m. [smed som tillverkar klackjärn]. Halläin 
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fran Löiä var sinksmid u gick kring bäi fålki 
me än pus sinkår mässi u slo sinkår undar 
baindomtä för fålki JK(U). -spik s. sinkspäik 
(skom.), [spik att fästa klackjärn med]. 

sinka v. sinkä (OL)MK [försena]. — sink-
sam a. sinksammar, 'som tar tid'. 

sinn s.1 gen. sinns 	Han jär så till sinns MK. 
sinn s.2 se annat- o. tredje-sinn samt någon-
sin. 

sinne s. sinnä, sinn', n., bf. sinnä. 1) [håg, sin-
nelag, hjärta]. När da tankar u sinnä älla sjä- 
li jä lissum läit mair upplyftä fran jård u värd 
[vid jultid] JK. Sumli a dum har allting ti 
synd, hälst de sum jä rolit u muntrar sinn läitä 
JK. Sånn fålk.. tycks bär ha sin lust ti för-
stök de sum av natäurn jär pröidlit u fångnar 
sinnä OL. Nå ha ja mästn hatt i sinnä, att ja 
skudd släut me iss arkä JK. Ja blai förargän 
yvar de föstas u sätt mi i sinnä, att ja skudd ta 
u skriv än bit in i täidningi JK. Jär ä så.. så 
har vör sätt uss i sinnä ti bättar pass upp JK. 
Äi mitt still sinnä tänkt ja .. JK. Män så jär 
int n djärvar strandbräukarä ti sinnäs JK. 2) 
[smak, tycke, känsla, förståelse]. Sånn fålk 

sum int har någ sinn för ti akt u vård de 
sum Gud har skap så vackart OL. 3) [häftigt 
humör], 'argsinthet'. Di far sånt gal sinnä av 
brännväin MK. Lis ha har da ätt vådlit sinn 
ha, vätjä OL. I de sam så rinnar sinn pa dåk-
tarn OL. Sånt de var ti sätt sinn pa dum me ti 
gär då OL. -lag s. sinnlas,  n. Um de jär n pär-
son, sum jär så där opaläitli ällar ostadur i 
sitt sinnlag OL. 

sinnen p.a. sinn'n [sinnad, hågad]. Ja var 
mästn sinn'n förä ti gläid i böin igän u ta 
raidå pa sakän straks JK. U så har ja lug 
B.D., att ja skudd vänd [vändplöja] för han 
.. män ja jär mästn sinn'n för ti sänd atabud 
JK. 

shm-sam a. sinnsammar el. bisinnsammar, 'be-
tänksam'. 

sins emellan adv. säins imillum (OL), sins imil- 
lum (JK). Ner källingar sitar så u jäurar u pra- 
tar säins imillum um sån sakar OL. Sumbli 
drängar u päikår hadd trolitväis någ mair 

.förtrolit säins imillum ti prat u yvarlägg um 
OL. Di tretäd sins imillum JK(U). Lains 
[hur] vör dumm rå fiskrar u böindar i daglit 
tal sins imillum kan häv ör uss yvar fålk JK. 

sint p.a. sintar, f. sint, pl. -ä. 1) 'sinnad', [hå-
gad]. Han var just int sintar ti fylg me MK. 
2) 'argsint' MK; 'arg, otålig' JK. Ja .. jär för 
de mäst argar el. sintar yvar värkän JK. Han 
jär sintar a si; de var häut, va ha blai sint; 
gubbar u källingar kan var sintä (i blant) JK 
(ordl.). Jfr egen-, grann-, knapp-, snarv-, 
stick-, svag-, tung-, vekel- o. ömsint.  

sirap s. säirap m., bf. -än. Ja skudd a hatt bud 
ättar a staup säirap OL. I limpdaigän: pum- 
rans-skalar u säirap el. såckar el. .. söit lännå 
el. vört JK(U). Jaulölä jä pa borä, u um de jä 
kargt um mjölk, så fa de nyttäs i ställ fö dupp 
ti gråitn, me läit säirap äi JK. -sibrännvin s. 
säirapsbrännväin: da hälläd di säirap i bränn-
väinä äi a flaskå u ruskäd de ihop. De kalldäs 
för de mästä för kvinnfålksbrännväin JK(U). 
De drickäs kaffi u halvar av kalar, u häusmor 
tar säirapsbrännväinsflasku fram u glas, u så 
skåläs de imot varandrä JK(U). -dricka s. 
säirapsdrickä s. n. [dricka av sirap o. vatten i 
brist på bättre]. -smirska s. säirapsmiskå 
[smörgås med sirap på, utan smör]. -smör-
bröd s. säirapssmörbro [ =föreg.]. A smiskå 
säirapssmörrbrö OL, MK. 

sirga v. pr. sirgar 	[gå trögt, om tråd ge- 
nom tyg el. di. De jär så mik kvadå pa han-
kli, så tradn bär sirgar iginum ( = gar traugt), 
när n lappar dum MK. 

(?)sirk s. m. bf. särkän JK, serkän När(U), 
'den tråd som är knuten om snalen [" snår 
på spinnrocksten] .. och som man fäster linet 
eller ullen i, när man böljar spinna' När(U). 
Fyst så tar n nurpu . u trådar iginum täutu u 
drägar "särkän" (än tradändä ällar ganändä, 
sum sitar fast bäi tain'n) iginum täutu 	u 
fåstar saigän bäi särkän JK. 

(?)sirra v. ipf. sirrädä [surra]. Far han gärd 
snurrår av bark, u när n bär gär så (drägar 
hännar yvar varandrä kring snurru) så gick 
de, så de bär sirrädä langs borä MK. Jfr svir-
ra v. 

sirre s. sirrä m., bf. sirrn, 'smekord till katt' 
MK(1876). 

sist s. säist m., bf. säistn, 'sista sticket i kort-
spelet manrjas'. Nå var säistn oä [vår] MK. 

sist adj. o. adv. superi. säist, best. förenat. 
(dän) säist', f. n. o. pl. (de) säist'; best. 
självst. m. (dän) säistä, f. (de) säistå, n. (de) 
säistä, (de) säist . A. adj. 1. [som kommer i 
slutet av en serie]. De var nå säist gangän, 
vör had de rolihaiti OL. Säist kväldn, ner vör 
skudd skilläs at u hälst hadjö 	OL. Sum 
Lekt. K. väl sag u försto, att Tranäng singäd 
pa säist värsn [: skulle uppodlas] .. OL. 
Sed-dagar.. sum alltut förr var de säist viku 
i råitu JK. Varst däu nå de säistå da? (om 
en flundra) MK. Oskar u Maiän hadd täu 
päikår, män Maiän död i bansäng, när a 
fick de säistå JK. Ja had vart kring me vär-
sar {: delat ut verser] u säist ställä bäi L. 
P:s JK. Säist årä vör slo i Tranängä OL. 
De har ja gat iginum fran de fyst till de säistä 
OL. En gang . . da var ja me paa sånt kalas . . 
de var, sum sägt var, de säistä OL. De fyst- 
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nämdä (argar) de jär ja da ret fräi förä, 
män de säist (otacksammar), de kan tas till 
vick sum hälst OL. Di (Blekingar) var visst 
de säist, sum fick räum [på Borggården] JK. 
A sånt kalas [läsmöteskalas], de var ner bäi 
Gannar J-s . . di var väl de säist i dän rotn u de 
säist förmodliän för all framtäid OL. Täu de 
säist netnar, sum di sättädä, var de åidä 
[slut] JK. a) [om tidsföljd: senast]. Nå säist 
gangän, ner ja kåm haim, da blai ja såsum läit 
langar i söini OL. De var de säistå (täidningi) 
de MK. De sku ännu var mik ti fa vit, sum int 
blai släut, tyckar ja, äi de säistå (boki) JK. 
b) [som hör till det senaste avsnittet av ngt]. 
U någ um Tranäng pa säist täidn OL. Nå pa 
iss säist tjugå ån har de vart mik bättar OL. 
e) [som hör till avslutningen av någons liv]. 
Aldri han gärd si pa ann, än att de skudd bläi 
hans säistä MK. Vör far nuck pa säidå u bärg 
uss (tänkt gaitnar), annas så bläir de nuck o 
[vårt] säistä JK. d) [som är det senaste, som 
kan komma i fråga]. Skall ja skaff ättar säist 
präisä, de kan ja int riktut garnter för de, att 
ä jär starkt u gångbart JK. e) [som rumsbe- 
teckning, bakerst, efterst]. Han'n [tuppen] 
star pa säist säidu i boki JK. Säist parä äut 
[lek] JK(U). [Se ill.] 2) [i tidsuttr., närmast 
föregående]. Därför tyckt ja nå iss säist sun- 
dagän, att.. OL. — B. adv. 1) senast. a) [om 
tid]. Sin ja säist skrivdä, har vör hatt .. "en 
fast bedrövli täid" JK. De har vart hindar all 
kväldar sin sänt ja sknvdä JK. Ja vill nå ant- 
hän 	bisvar de brevä, sum ja säist fick OL. 
Ättarsum de nå har gat um mang månar, sen 
ja säist lätt håir av mi OL. Um ja int minns 
galä, så var de visst i sundäskvälls, sum ja 
skrivd säist JK. Ja lugäd säist, att ja snart 
skudd skriv någ mair OL. b) [mot slutet]. 
Daim sum sitar pa ändn [bordsändan] far 
vänt ti säist JK. Bandar kummar säist [att 
färdigställa] JK. c) [i uttr.] säist (prekä), 
[andra predikoturen]. Ättar sum ä var säist 
prekä klucku tåll JK. De jär fyst (el. säist) 
i Lau i mårgå MK. — C. konj. Dän (gräisn), 
sum .. Er kaupt 	säist vör var innä, jär 
göidn me kokt pärår JK. Ja var läit harmsän 
da säist ja var innä OL. -född p.a. säistföid 
(OL)MK. -röding s. säistföiding (OL)MK. 
-mjöl s. säistmjöi/ JK(U) n., bf. -mjö/ä MK 
[det mjöl som går sist genom sikten — jfr 
bäst- o. förstmjön. Gråvkakå bakäs .. av 
fystmjöil u säistmjöil, sum jär sämmar sårtar 
av sed sum siktäs JK(U). Nå gynnar de ga till 
säistmjölä mä mi MK. -nämnd p.a. best. 
säistnämdä, -nämd'. Dän säistnämd typän 
har dän fördailn, att .. JK. Vaitn säir läit gäu-
lar äut um ä jär råst ällar .. av kyldi u tår- 

kän. Jär de av de säistnämdä, da har vör för-
håppning um, att n kummar ti ta si JK. Till ta 
raidå pa de där täu säistnämd sakar blai 
B.J. u ja äutsed till JK. 

sistas adv. i säistäs 'för en tid sedan'. I säistäs 
när ja var i böin 	så bad L. mi, att .. JK. 
S.M. var upp häl prästn ättar prästbeväis, för 
han glaid ti Amerikä i säistäs JK. Tack för 
brevä, sum ja fick i säistäs! JK. Vör fick lagli 
rängn da i säistäs u så duktut varmt JK. Ja 
haldäd avsjon da i säistäs pa någ arbet .. i 
skolu JK. Da i säistäs had di betöidlit me 
strämming JK. Någ snåi u slidväg har vör int 
hatt .. Aindäst da i säistäs, trättndagstäid 
tror ja de var, sum vör slepäd fram me tomå 
a par dagar JK. 

sistens adv. säistnäs [i uttr.] i säistnäs, jär um 
säistnäs [för en (kort) tid sedan]. Ja skall tal 
um en (stråt), sum måffar talt um för mi i 
säistnäs JK. L.A. u J.P. jälpt ini än dag i 
säistnäs, sum vör slaktäd en gräis u a ko JK. 
Um M. had vart jär äut nå, skudd n ha hatt 
varmarä än i säistnäs MK. Varmt ha vör fat 
.. så att vör slippar u gräm uss um kyld nå 
sum i säistnäs JK. Insenör R. var nå äut i 
Löiä skolhäus u haldäd sammanträd järum 
säistnäs JK. Botls gubbän Nils död så hastut 
jär um säistnäs JK. Järum säistnäs tänkt ja, 
da när ja gynt pa iss brevä, att ja skudd kumm 
ti böin i iss viku, män .. JK. 

sitta v. shit, sit', pr. -ar, ipf. sat, si'täd, ä. pl. 
satä JK, sup. si 'tö, 	pass.pr. si 'täs, ipf. 
sals, p.pr. sitnäs. 1) [vila på sätet med 
kroppen mer el. mindre upprätt]. Pall ällar 
kränkå ti sit pa (När U). Källingi fick stoln 
kull, sum O.J. sat pa JK. Såsum än sat, så 
skudd n ifran borä OL. Da hald han kull.. 
u blai sitnäs pa rövi.. Män undar täidn han 
sat u fysäd pa rövi, så hadd byksrövi strik ör 
bäggi bykspari . . Män han kund int sit pa rövi 
i n fjortn dagars täid JK. Såsum vör sat där 
ner pa ändn (borsändn) än täu träl sårkdräng-
ar, så.. OL. Män såsum ja sat a läiti stund så 
kåm någän in iginum körkduri u när ja sat a 
läiti stund till, så var de pa sam väis igän JK. 
När ja had sit där a stund, så blai de fagat 
[vackert] igän JK. Sum de haitar i ordsprå-
kä: um de räik visst, va de fattiä atä, så död 
di, där si satä JK. Ha har int vart årklaus i 
sängi, sum ha har för de mäst sit pa änd um 
dagar, u läsä, skrivä, räknä JK. Så tyckt di, 
att ja gänn kund sit där ännu a stund u prat 
me dum, u de blai ja väl sitnäs där n täim ättar 
atminstn JK. Ja har sitnäs fårdar; ja har hatt 
sitnäs fårdar i dag [suttit o. åkt] MK. Sitnäs 
laikar [sittlekar] JK(U). "Gåim ringän" jär n 
sitnäs laik JK(U). a) [i samband med sittande 
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utöva någon verksamhet]. Di sat där u dang-
lädä u häigädä u skudd trill av stoln OL. Än 
hop gubbar sat u drack u speld kårt OL. Så 
var de ti sätt si bi slingtjaugu u där fick di sit 
u gno u bind slingå ti klucku blai täi um 
kväldn OL. Ja har nå sit u grund a stund, va 
ja skudd fa tak äi ti tal um, så att kvinnfålki 
sitar u gräinar at mi, för di sitar u kardar u 
spinnar bäi späisn JK. Säist när ja sat um sun-
dagar iblant u så skrivdä, da var de så kallt.. 
så att n ret skudd sit u kuttäs u frausä JK. Sit 
u läs de täidningar, de jäst du så go u lättar 
bläi OL. U där ska tro, att di fick int sit u siv 
undar fårdi OL. Däu sitar u söirt sko JK. De 
sitäs där u pratäs MK. De sats int u hängdäs 
så mik yvar täidningar da fö täidn sum nå JK. 
Da sats de kring späisn allihop u kardädäs u 
spinnädäs u bantäs slingå JK. b) [förbli sit-
tande]. De jär mäin fastar (som dött), u de jär 
pa de väisä, att vör sum ungfälk skall sörg u 
sit i körku JK. 2) [vara fästad]. Pa pinnörvä 
sitar örvkrokar glyggnä iginum örvslaui JK. 
Pa nackskräuän u skräuar, sum sitar pa örv-
krokar jär pinnu me gängår pa .. i huli me 
föstas, sum pinnu sitar iginum JK. Grindi de 
var dän, sum sagbladä sat äi, u för de att int 
kräuntappän me de stangi, sum sat pa han.. 
skudd ryck för mik i grindi, så bihövd ha var 
flair änar uppyvar [i vattensåg] OL. Spits-
plogän me lang drekt, sum gar upp i täisl-
ringän, sum sitar i stäutukä, u i halsukringän 
ällar i n ring sum sitar i bringtampar JK. I 
de huli, sum barkän har sit, där bläir alltut a 
skaul OL. — [Vara fastsittande, sitta kvar]. 
De sitar me två späik MK. De lackningi, de 
sitar intä [om tätning med lack] OL. Pa de 
väisä fick di sigdn ti sit stadut OL. Da far u 
stumblar sit så säkat di vill, så fa di upp JK. 
Ja blai sitnäs mitt i duri MK. Russi ränd av 
me framvangn'n u bakvangn'n ränd tibakas 

u ja blai sitnäs i karmän mitt pa broi JK. 3) 
[vara placerad (t. ex. efter rang, funktion 
m. m.)]. Pa främst borä .. de sum bräudfålki 
sat bäi, för di sitar undär spägln, där var n 
stäurar ust u a stäur kakå Kunmädru u 
så skudd ha sit nemäst bruttövarsku bäi borä 
JK. Han sat så där mitt för säidu bäi a langbor 
OL. Var u en hadd sitt räum i batn u när 
n var äut u sättädä, så haitäd de: till sit fram-
mä, sit imillum u sit bak JK(U). 4) [vistas, 
uppehålla sig, befinna sig på en viss plats]. 
Därimillumat kund de ga an till sit haimä um 
sundäskväldar OL. Vör ha sit haim [..] JK. 
Män de skall u var bra stort ovädar ällar någ 
ann lag förfall, um di [: ungdomen] skall sit 
inn någän sundäskväld OL. 5) [befinna sig i 
en viss situation]. Di sitar änd skaplit häus- 

ald, så de jär undalit, att di int raidar si bät-
tar OL. [Särsk.] sitä [sitta i fängelse]. U de 
fick di sit för (sc. i cellen) MK. Han vari böin 
u sat MK. Sumbli var inn i böin u sitädä (i 
kurran) MK. Han (ha) sat i fjord; han (ha) har 
sitä JK(U). Had de vart någän klokar kal, 
sum had hatt sakän um hand, så had n fat 
plikt u sit (i cellen) mik längar än va n fick JK. 
Ja, u så fick än da täu månas säll .. u så a 
föskräckli stäur skam till, sum slikt int ha 
hänt i Lau pa fasli lang täidar, att någän ha 
fat sitä JK. 6) [fungera, utöva viss verksam-
het]. Ja tänkar prostn K. känd si lycksali, 
mäns n sat ordf. OL. Di vill i böin u sit fräu 
MK. [I uttr.] sit kväld [arbeta inomhus vid 
lyse om kvällarna under den mörka årstiden]. 
Vör sitar kväld nå, för dagar gynnar bläi kårtä 
JK(U). Mån'n sitar kväld [månen går sent 
upp] JK(U). Mån'n sat da kväld ( = kåm int 
upp förrn ättar de blai mörkt) JK. 7) 
Sitar päukän äi di? JK. Sitar nårmar [fan] äi 
di? OL. 8) [ha ett visst läge]. Sigdspån'n sat 
läik äut fran örvslaui JK. Linné sär.. att all 
bandar sat at am n säidå [på "tunen"] JK. 
Särsk. förb. Sit av: 1) [avtjäna fängelsestraff]. 
Sit av plikti MK. De jär pa de väisä, att i kan 
fa sit av så mik pänningar MK(1885). 2) [sitta 
hela kalaset igenom]. Di bidar däit n dail av 
ungdomän .. män de händar sällan, att di har 
någän dans äutn di far sit av de OL. — Sit ät-
tar [sitta kvar efter skoldagens slut som 
straff]. Skoll. L. i B. sa till en pojke: "i dag 
fat u sit ättar". — "sit ättar? da kund ja häldar 
fa ströik, de var änd mair raidut" MK. — Sit 
imillum [bli lidande]. Vaim far för de mäst sit 
imillum? de ainfalduä u dummä u de fattiä 
JK. — Sit fast: 1) [vara (säkert) fästad]. 
Möitrar me spunningar äi, sum bular el. bul-
ändar sitar fast äi JK. U så bär skräu till, så 
sat di (krokskräuar) fast, där di skuddä OL. 
2) [ha fastnat]. Sin huggar dann'n förä, så att 
yksi sitar fast för var gang JK. Lains a .. 
päinäd si u skräiäd u sat fast, så JK. — Sit 
äi [sitta kvar]. Um ryg u valt sär n, att de 
gar int ör äutn sitar äi [: korn i axet efter 
tröskning] JK. Skävän .. han sat äi el. sitar 
sum täidäst äi, bad ganä u lerättä JK. Mäns 
ladismyrn [vårfukten] sitar äi [: i jorden] 
JK. Naggän [agget] sitar äi uss JK. — Sit 
ihop: 1) [vara fästade vid varandra; hänga 
ihop]. Så lindar n um 	någlä strad undar 
aksi, sått di sitar säkat ihop [om vetes-band] 
JK. De sitar ihop sum sild u skyr, sum än 
bräukar sägä, hall kvarti [galten på suggan] 
JK. De sat ihop, såsum de kund ha vart smört 
me kläistrar (um gan u döiläikt). De (släku) 
sitar ihop, sum stäur häudar [: i stora flak] 
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JK. 2) [sitta hårt åt, vara besvärligt]. Ner 
kräki blai äutsläpptä, så sat de hart ihop mang 
gangar, att di int kund bigå si [klara sig] OL. 
Da .. var de mang böindar, sum de sat hart 
ihop för, ner di skudd ta si för sån därä [: slåt-
teröl] OL. Föidå jär döir för dum (arbets-
kalar) ti kaup i haust, så att de kummar ti sit 
ihop för mangä JK. Um en sum byggar stort u 
har läit rad: han har ränt upp stort har n de, 
män de kummar väl ti sit ihop för n, um än 
far någ ti sla äi JK. Iblant så kåm Är ti slas, 
när ä sat ihop me vunstn för Är JK. — Sit in-
nä [vistas inomhus]. De skall var bra stort 
ovädar ällar någ ann lag förfall, um di skall sit 
inn någän laudäskväld [: ungdomen] OL. — 
Så trodäs de, att andn u själi ännu sat kvar i 
kruppän JK(U). — Sit ner pa stoln a läiti 
stund JK. — Sit pa: 1) [sitta kvar]. Lauän 
kummar saint äut, män han sitar läng pa i 
ställ um haustn JK. När de ännu sitar någ 
kånn pa aksi, när de har gat iginum tråskän, 
att de gar int av äutn sitar pa JK. Därättar 
jär ä frågän um någ fått ti smör pa spån'n, för 
annas sitar int gräusä pa OL. U så hadd i rorä 
sitnäs pa JK. 2) [bli sittande på t. ex. en 
skjuts]. Ja skudd kåir me slidä, u ja gytt lau-
pä, u mor sat pa MK(1883). — Sit upp(ä) 
[sticka upp]. Sån där äusl jård, sum stain-
pinnår sat upp iginum gröinsvadn JK. — Ja, 
jäklut! de sitar at [är besvärligt], u ja far lan 
pänningar i haust JK. — sitt-bräde s. 

-bre d' n., bf. = , pl. -ar, bf. -i [bräde att 
sitta på]. a) [i vagn el. släde]. Ner n nå läggar 
a sitbredä ällar rättar n akstol pa [se kana s.]. 
Di bräukt lägg än bredstump tvärs yvar häc-
kän där mot framgavlän, sum di sat pa ner di 
kåird ti böin [med hölasset], de var i ställ för 
sitbredä, annas da sank di ner i häckän för 
mik.. OL. Um än späikar pa n läitn träiribb 
(t. ex.) pa a sitbred, sum liggar tvärs yvar n 
karm.. u för att de int ska rapp ner, så ska de 
än sånnar knap pa var ändä OL. Sum än da 
sat pa sitbred i vrånghäckän JK. Iblant fick 
än ta sitbredä fran vangnän [att krossa " sigd-
spånsgrus" på] OL. -plats s. si•tplass m., pl. 
-ar. En sitplass lidur JK. De var sitplassar 
för 500 styckän JK. -stol s. sitsto/ m. [stol att 
sitta på]. Di läggar n vanlir sitstol av dän 
gamblä haimgärd sårtn pa gålvä me ryggstöi-
dä ner at u bindar fast häklu bäi de täu stol-
baini sum jär uppat JK. 

sittning s. se bords-sittning. 
sjask s. fask n., bf. -ä [slask, blöta]. Kvinn-
fälki har gat u räk i vattn u sjågg i sjask MK. 
De .. hävar ner me vatar snåi u rängn, sått nå 
jär ä sjask u plask igän. Syrå [sörja] u sjask 
u slask JK. Snåislask u pjask u sjask JK. Nå 

jär de sam sjaskä u pjaskä igän JK. De var 
upptag förr [förut] bäi all kvännar, så att vörr 
.. far vassågo u gär am n färd däit till äi sjaskä 
u plaskä för vägar jär vat u sumpuä JK. 

sjaskig a. faskur [slaskig, blöt]. Vägän blai 
strunt ällar göislu u lausar u sjaskur u plas-
kur JK. 

sjogg s. fågg n., bf. -ä. 1) [osnygg kvinna]. 
De jär a sjågg, de där källingi, ha gar u sjåggar 
där i lortn JK(ordl.). 2) [plask, slask]. Vart 
stig än trampar, så sär ä bär sjågg ättar JK 
(ordl.). Um de var någän, sum had set de 
sjåggä jär äutä, di kåm ti förundrä si MK. 

sjogga v. sjåggä, fågg', pr. -ar, ipf. -äd. 1) 
[plaska, klafsa]. De sjåggar äi skoar, när de 
kummar vattän äi dum MK. Ti släut gynt ve-
tu rinn ner i styvlår för mi, sått ä sjåggäd äi 
dum JK. Hei! o' mattu bäi duri de sjåggar äi 
na så MK. Kvinnfälki har gat u räk i vattn u 
sjågg i sjask MK. De jär för läit vattn, så 
kvänni gar för saktä u gar börr u sjåggar 
JK(U). De huggar u sjåggar (om en båt som 
ros mot väder) MK. 2) [pyssla, "joxa"]. 
Mor jär ännu rask .. ha gar u sjåggar hall 
äutlang dagar u byltar me konar u gräisar u 
kalvar JK. De källingar, di gar u sjåggar där 
yva si allihop u bläir aldri a grand a dum JK 
(ordl.). Ja de källingi, sum G:n fick, däugar 
int arbet någän ting, äutn de jä bär ti ga i stäuu 
u sjågg u sjaudä JK. Ga u sjåggä; han gar u 
sjåggar um dagar JK(U). 

sjoggig a. fåggur, f. -u, n. -ut, pl. -ud [slaskig]. 
Sjåggut ti ga (ss. i snåislask) MK. De källing-
ar di jär äntliän sjåskuä u pjåskuä, även: sjäg-
guä = osnygga o. slaskiga. Ha jär sjåggu JK 
(ordl.). 

sjoller s. fåldar n., 'stoj', [sorl, stim]; = jam-
bar MK(1877). De jär ätt sånt sjåldar um 
mårgnar me kräk u allting MK. Rumbäl u sjål-
dar "när di allarmar mikä" = jambar (ståj) 
MK. De jär a faslit sjåldar ( = allarm) JK(U). 
Så hadd n än storar duktur häst, sum var mik 
bra, män han tuld börr aldri sjåldar JK. 

sjollra v . fåldrä, pr. fåldrar. 1) [stimma, sorla, 
jollra]. Va gar kalar u sjåldrar? MK. Bani 
jåldrar el. sjåldrar u smapratar sins imifium 
JK(U). Er far int lug ti sjåldrä ( = allarmä) så 
mikä JK(U). 2) [i särsk. förb. med prep. av]. 
a) [dra ut på tiden]. De bräukar sjåldrä av, 
förrn di far tak äi säin myssår u dokar u kle-
däsplagg [om bröllopsgäster] JK(U). b) [ge 
sig iväg]. Da fyst dagän kväld, så nä da all ha 
fat sjåldrä si av .. så ska de da ställäs av u 
tas varå pa all sakar JK. 

sjollrig a. fåldrur [pjollrig, pladdrig]. Han jär 
sjåldrur MK. 

sjask s. fåsk n. 'vått, slaskigt väglag el. tövä- 
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der' JK(ordl.); 'smutsigt väglag t. ex.' MK. 
Nå jär ä äntliän sjåsk äutä, sått vart stig än 
trampar, så sär ä bön sjågg ättar. De jär a bra 
pjåsk [!] älla sjåsk, jär ä de JK(ordl.). 

sjoska v. fåskä, fåsk(ä). 1) 'gå i eller hantera 
slask'. Ga u sjåsk(ä) i vetu; sta u sjåsk(ä) me 
någ vat kledar JK(ordl.). Ga u sjåskä äi lortän 
(på en smutsig väg el. i söligt arbete) MK. 
2) [klafsa, plaska om vatten i t. ex. skodon]. 
Sjåskä i styvlår MK(1876). Jfr sjogga v. 

sjoskig a. n. fåskut, pl. -uä [slaskig]. De käl-
lingar di jär äntliän sjåskuä u pjåskuä; även 
sjågguä = osnygga o. slaskiga JK(ordl.). De 
jär häut, va de jär sjåskut pa vägän! JK(ordl.). 

sju s. fjau m., bf. sjauän, pl. -ar (en sjua). Ja 
fick än sjau (i kortspelet bräus) MK. Had ja 
hatt en av de sjauar MK. Ja had täu sjau u så 
spitä MK. 

sju räkn.fau. Han har vart där sen lducku var 
sjau. Han fick atminstn sjau stäigar tåsk. De 
var n sjau, åt, näi styckän pa var säidå (i pär-
kän) OL. Va mang sum skudd var me i laikä'n, 
had di u retuhait ti bistämm i brevä, antingän 
sjau i vart spel, dvs. sjau i samsspelä (= pär-
kän) u sjau i fräispelä, el. u så sjau i all spel, 
dvs. de speltäs pärk pa träi håll, sjau u sjau 
imot si JK(U). Sjau u fåmti [57], sjau u 
säksti [67] MK. Va jä sjau? Sjaustjännu pa 
himln JK. De skall var sjau vintrar ti jaul, 
haitar de ättar gammält JK. Jfr femtio-sju. 
-aln s. fauä'n, pl. -ar [längd om 7 alnar, sju-
alnsbräde]. Upp i Gyllauän ha ja vart mej 
um u hugg gränar sum ha vart fåmti äna 
langä, älla sjau sjauän stuckar äi JK. U så n 
fair sjauän bredar, ti lägg pa stolar ti sit pa 
JK. Vör huggäd täu tallar u fick a hall tölt 
sjauänar JK. -aln(s)lbräde s. sjauäns-, sjau-
änbredä JK(U) n., pl. bf. sjauänsbredi JK 
[sju alnar långt bräde]. När n gungäd tjäl, 
så hadd n alltut a sjauänbredä JK(U). Förr 
var ä int mairn am n räi [takbjälke] mitt undar 
sjauänsbredä, nå nyttäs de täu [under "hus-
loft"] JK. -alnslängd s. Förr var ä int mair n 
ätt par spärr [sparrar] mitt undar a sjauäns-
längd u så ätt i var änd' sum sjauänars spån-
laktar väilar pa, män nå har di täu par spärr 
undar var sjauänslängd [på "husloft"] JK. 
(-)dundrande p. a. fau dundrandä [stor, väl-
dig, riklig]. Han .. beställdä en sjau dund-
randä middag JK. -milsisteg s. Han (ha) tar 
sjaumäilsstig [mycket långa steg] JK(U). 
-milsistävla s. Han tar sånn lang stig, sum um 
än har sjaumäilsstyvlår pa si JK(U). -rygg s. 
sjawygg m., pl. fauryggar el. stainbäitare, 
'en sorts fisk' [Cyclopterus lumpus]. Sjauryg-
gar had n fat (en sorts fisk) MK. -sovare s. 
fausi'varä m., pl. sjausivrar OL. Så fort de 

bläir jaust me skick, da gynnar di (snägäl) gi si 
av at däiki igän [från åkern]. Därför skall n 
int var någän sjausivarä um mårgnar, um än 
skall pa jakt ättar daim OL. Ner ä nå var så 
tårrt u di skudd sa säin aurakrar. . da var ä int 
värt ti var någ sjausivrar um mårgnar da i 
[icke] OL. En sjausivarä far jet hässläknuppu 
barkbröi. Dvs, han bläir äutfatti, för att n jär 
för latar u sivar för läng um mårgnar JK. 
-sovareldag s. m. bf. sjausåvar-, sjausåva- 
dagän 	d. 27 juli. Um ä t. ex. räng- 
näd pa sjausåvadagän, så blai de rängn i sjau 
vikår sinä JK. -stjärna s. f. bf. faustjännu 
[en stjärnbild]. Sjaustjännu, sum int sum täi-
däst söins mair n säks u söins fö de mäst 
svagt u licknäs bäi än vangn me jaul JK(U). 
-tiden s. bf. [m.] fautäidn [omkring kl. 7 
f. m. el. e. m.]. Räkningkvinnfålki di kåm all-
tut sainarä, så där hall sjau ällar sjautäidn 
[till slåttern] OL. Da to ja u gick haim me 
han, da sjautäidn i skäumningi JK. 

sjua s. sjauä m. En sjauä [siffran sju] MK. 
sjud s. faud n. [gnäll, jämmer]. Ja, i dag jä de 

sam sjaud me mi sum i går u alls ingän bätta-
laik me sjaukdomän JK. Ja de jär a sjaud u 
kaum u knot undar iss täidn, bad yvar värm u 
kyld u tårk u rängn JK. Di jä så ättaläggnä 
u snålä, så att um di ska säl någ, så ska di ha 
pa ör [öret] u de jä änd sjaud u kaum um, 
att i ha fat fö läitä JK. Vör har de mik bättar 
ställt .. att de int jär någ gnat u gjaul u sjaud 
u päistar u grämsl JK. De jär a stort sväid 
u sjaud JK. Har de nåcksns vart ann de sjau-
dä u grämsli da! JK. 

sjuda v.faudä, faud', pr. -ar, ipf. -äd, pass.pr. 
sjaudäs JK. 1) [susa, brusa, blåsa, om vin-
den]. Nå sjaudar de nå (=blåser bra) MK. 
Vädrä sjaudar MK. De va lagli blasut i sudd-
austn u sjaudäd lagli väl i äutvädar, sått 
Nabb-boar tyckt, att ä var otjänlit ti sättä JK. 
Unda täidn så gynt ä sjaud läit vädar i sunn'n, 
u så kåm K.O. iland JK. 2) [sjuda, småkoka]. 
Pannu star u sjaudar MK. Vattnä gynnar nå 
sjaudä i gröitu u bläi varmt JK(U). Någ skall n 
prat um, mäns fiskän sjaudar, bräuka n säg 
iblant JK. 3) [köra i sumpigt väglag]. När de 
gar u sjaudar i sumpän, da gar de int let da 
MK(1877). 4) [gnälla, jämra sig, gnöla]. Däu 
gan där u sjaudar (till katten) MK(1879). De 
var någän, sum sjaudäd där innä MK. De jäl-
par int ti gräm si u sjaudä, för de jär sum dejär 
JK. Ja de jä riktut lort, när n skall ha någ ti 
päisträ u sjaud u basslä me, um n int jä riktut 
bäi läikä JK. Läil A. ha had tannvärk i haus-
täs läitä, sum ha sjaudäd me n åt dagar JK. 
Konar vidd int träiväs någ, nä di kåm in um 
haustar .. da sjaudäd kvinnfålki um de, att 
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kohäusä int sto pa någät bra ställä JK. Mår-
mår to brännväinsflasku fram u gav mi n sup. 
Män gubbän gynt väin u sjaudä: att däu fart 
gi mi n läck me JK. Nå ha de ännu blitt mair 
vetå .. så att de ha ännu blitt mair ti sjaud 
yvar ällar um, än va de var i sundäs JK. Ha 
gick u sjaudäd, när ha gick i väg el. sjaudäd 
si iväg el. av JK(U). När de gällar någå äut-
gift .. så döivläs u sjaudäs de yvar JK. — 
sjud-horn s. sjaudhånn n. [gnällig människa]. 
L-smor, de jär a sjaudhånn MK. -sam a. 
sjaudsammar, pl. faudsa"mä [gnällig]. I 
mass da jär kattår sjaudsamä; de jär ätt slikt 
sjaud av dum, att MK(1878). 

sjudig a. faudur, f. -u, n. -ut, pl. sjauduä JK 
[gnällig, grinig]. Han jär så sjaudur MK. J. 
han jär aldri sjaudur u grämur MK. Läil A. 
har int fat lug ti ränt äut, så läng de ha vart 
sån tjåckå, u de har a vart sjaudu u laisi u arg 
förä älla yvar JK. Valborg .. har vart läit 
sjaudu i någlä dyngn da i säistäs, u vör tror, 
de jär av tännar, sum (h)a far JK. Än gammäl 
gubb sum pratäd päistrut u kaumut u sjau-
dut JK. Tretgiruä u sjauduä källingar JK. 

sjuk a. faukar, -år (1876), f. fauk, best. fauk', 
pl. faukä, fauk' [som har dålig hälsa, lider av 
sjukdom]. Ja kännar mi sjaukar u dåli, sått ja 
far ga u lägg mi JK. Kaupräfar har vart sjau-
kar u stam n åidn [alldeles slut] än täid JK. 
Annas håirs de just int av, att någän har vart 
ällar jär sjaukar jär i Lau, fastn vällaikän har 
vart dålir JK. Ja var int just någ mik sjaukar 
me de läikväl, äutn ja årkt ga upp u pusslä me 
någ smat JK. Hans, hussbondn, blai sjaukar u 
död sän 	u bani blai sjaukä, u päiku va 
sjauk u gassfålki bäi gam' Hansäs blai sjaukä 
JK. Än häst, sum vör hadd sjaukar u lag av-
räkän i staffli JK. Vaim än håirar u än talar 
me, så jär di sjaukä u pa säin ställar ällar äi 
säin häusald pa När jär di sjauk allihop JK. 
När S-s skudd ha källarä undar byggningän 
.. Da hadd di träfft pa någ läikbain u någ sa-
kar. Män di blai sjaukä JK. L. blai någ sjau-
kar, ja vill minnäs han blai någ sulln i dain 
säidu OL. Ja var där ner bäi Hämmår .. när 
a blai sjauk, u da grämd a si, att a had läit ont 
i hudä JK. Män dän gamblä sårtn [: fårrasen] 
kund nuck bläi sjauk u åidnä di u, när di fick 
för dålit unda(r)hald u fick far illä för mikä i 
ovädar JK. a) [med prep. angivande sjukdo-
mens orsak el. beskaffenhet]. U så sägd n, 
att ja had blitt sjaukar av jårdi JK. Ti ta gald-
hamp upp var a häckänfälts gärä, för n blai 
sjaukar av de, sått n fick ont i hudä u kväl-
ning JK. O.A. jär ret väl sjaukar i flunsu u har 
nå ligg i mang dagar JK. b) [om kroppsdel 
som är säte för sjukdom]. Väitlök u bränn- 

väin U så skall de sjauk ställ vaskäs me de 
OL. Um dåktan lis sum kråmar till pa de sjauk 
ställ .. OL. Jfr avund-, döds-, hals-, häng-, 
kalas-, kalv-, kluck-, ligg-, mjält-, prat-, sjö-, 
snuv-, svart- o. vatten-sjuk. -dom s. fauk-
dåum m., bf. -än, pl. -ar. A. har sam sjauk-
domän sum ja JK. Mor gräma si, att sjauk-
domän ännu hängar i kruppän för na JK. Da 
sägd di så, att vör had set någ gal bäi Digaråir 
u ja blai sjaukar av de, män ja känd int någ 
sjaukdom dän dagän JK. Så skall di akt si för 
ti kumm mot läikä, för att um dän dödä u så 
dän sum melar [mäter] .. skudd ha hatt någ 
ovänskap imillum si, så skudd dän dödä kunn 
ha makt till., sänd sjaukdomar till dän andrä 
OL. Gubbar u källingar botäd fålk me ti läs 
bårt sjaukdomar JK(U). Di kund sätt bårt 
sjaukdomar, när di läggd någän ting imillum 
någän ting, sum skaväd imot si, så sum täu 
träi [trän] JK(U). Lambi hadd a par sjauk-
domar förr, sum aldri håirs av nå. De var 
pus-sjauku u livasjauku Sumbliä ear kund 
ga iginum de där sjaukdomar JK. Jfr sot-
o. ögon-sjukdom. -hus s. faukhäus n. Där har 
ret blitt sjaukhäus där, säs mäst um sån häus-
ald, där sum mang jär ällar har vart sjaukä 
kårt föräut OL. Jär bäi uss jä ret sjaukhäus 
idag: bäggi kvinnfålki u far liggar all träi i 
dag JK. Han lag pa sjaukhäusä JK. 

sjuka s. faukå f., bf. -u. 1) [sjukdom]. Föid-
brist u fodabrist u kräig u smittsam sjaukå, 
så att bad fålk u kräk ha döt [: i forna tider] 
JK. De jär olycklit, de där galnä sjauku, sum 
all mänskår skall var äut förä [influensan]. 
De jär a olyckli sjaukå ti häng ättar läng i 
kruppän JK. Att M. skudd kumm äut för de 
otäck sjauku (skarlakansfebern) JK. Da to ja 
mi n duktu sup råmm .. de bräukar var bäst 
botmedlä för sån sjaukå JK. Så sum ja sto där 
.. så gynt de kännäs så undalit i häud för mi 
me sån där svindl u när ja kåm in, så matt 
ja kast mi bardaust i säng .. u dånäd av .. 
Kvinnfålki .. di trod att ja hadd fat slag. Män 
ja sägd dum de, att de var int så falit, äutn de 
var de gamblä vanliä sjauku JK. Ja har grund 
pa mang gangar, va de kan var för a slags 
sjaukå ällar 	sjaukdom, sum ja har JK. 
Gamm sjauku [menstruation] bräukar annas 
bärr kvinnfålki var bikajnä me JK. 2) [bildl., 
missförhållande, svårighet, problem]. De jär 
alltut de sjauku um ladingar, att ä jär ont um 
rängn JK. Män värst sjauku var dän till fa in 
n i stårmän um dagän [om vetet] JK. De 
stöist u värst sjauku: gardar el. jårdar star pa 
hypputeksbankar! JK. Nuck täusn insäir vörr 
fördailn av täckdäikningi. Män de kustar pän-
ningar u täid! Där äi liggar hail sjauku JK. 
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Däu bär [bara] int däugar bröinä [bryna 
lien], de jär just hail sjauku de OL. Jfr 
avund-, dangle-, drag-, finger-, hals-, lever-, 
lung-, morgon-, penning-, pås-, sjö-, snuv-, 
svin-, sömn-, trum- o. ögon-sjuka. 

sjuklig a. fauklir, 	f. -Ii, n. -lit, pl. -/iä [som 
har klen hälsa]. Kaupräfar jär klainar ällar 
sjauklir a si nå JK. Han har vart sjaukli hail 
ladingän u summan nå föräut JK. A.B. jär 
dödar.. han har visst vart sjauklir längä JK. 
Annkaisn var sjaukli mik längä JK. De jär 
tråkut, att fräui har vart sjaukli JK. J. u hans 
hustru K.-M. had fåir sårkar ihop .. [di] var 
sjaukliä u klainä u täu styckän av dum död 
ungä JK. Bani jär äutat jär sjaukliä u pa När 
ha de matt upphöir me skolår JK. Konar var 
sjaukliä u magrä u vantrivliä JK. I allmänhait 
jär ä mik sjauklit jär i soknar i Lau u När me 
ont i braustä u hogstä u snäuå JK. Sjauklit 
har ä vart förrbaskat jär äutat JK. 

sjukling s. sjaukling JK m., bf. -än, pl. fauk-
liugar [sjuk person]. Ja har Dåktan fran 
Jaugan pa, sum skall till n sjaukling pa När 
JK. När ja da fick sjauklingän upp .. [om en 
sjösjuk] JK. Nå jär vör lik si [likadana] 
sjauklingar bäggi täu JK. Sumli far knäckän 
där innä [på excercisen] u bläir sjauklingar 
i all sin täid JK. De finns förmodliän flair 
vaiklingar u sjauklingar nå, än va de var för 
en älla någlä hundrä ar tibakas JK. 

sjunde räkn. fauändä, fauänd'. Dän sjauändä 
jäuni JK. Skattmöitä har vör dän sjauänd i 
nest månä JK. De kund var nuck, när de jär 
var sjauändä dag ällar sundagar, sum vör int 
far lug ti gär va sum hälst pa JK. Sjauändä 
arä ladissed ättar rotfruktar JK. De var dän 
sjauändä, sum än nå fick, säs iblant, ner n 
drägar snarår 	u lissum käikar ättar, va 
mang fåuglar de andrä far OL. 

sjunga v. siogä, sing', pr. siugar, ipf. sayg, 
siygädä, -äd, siud', sup. siog', pass. siygäs, 
ipf. siodäs, p.pf. singän JK(U). 1) [om män-
niskor: med stämman frambringa toner i har-
moniskt sammanhang]. Skummästan singar 
int nå i [inte]. När n var yngar, da sang än 
bättar, män nå har n int sing pa längä MK 
(1877). Kallä, han singädä ällar sang JK. När 
ja .. kåm äut i Kaupräbaitningi .. så fick ja 
håir någän, sum iblant singäd u iblant pratäd 
.. Ja håird de pratäs u singäs varann'n gang 
OL. Int gick ä tyst u laisamt av häldar, de 
singdäs u de hejädäs, u de gräindäs u de pra-
tädäs [när man åkte hem från ängsslåttern] 
OL. När vörr hadd sing u laik uss tråttä, så 
kokt vörr flipp av ölä [på "lekstuga"] JK(U). 
Källingar lag pa knäi ijamt vaggu u singädä 
JK. Jauldagän gick av.. me läs u singä JK. 

Sma fröknar speläd u singädä OL. Sän talt 
vör till bäi O.A. u där singäd hans bani för 
uss a stund JK. A. singar ret bra u vackat, 
sått um a had fat lert av någän, sum had kunt 
singä, så had a i all fall kumm ti sing vackat 
JK. De var en hän där, sum sang (sär de gam-
blä) ällar singäd äutmärkt vackat JK. Ha 
singar sum ti håir a gait skäit pa nevar, så 
fåinmali jär a JK(U). a) [i förb.] sing pa [an-
givande (del av) säng som man håller på att 
sjunga]. Um begravningi jä pa sundag för 
prekä .. än gar ör körku u kastar muld pa, 
när n singar pa säist värsn JK. Nå, nä kan n 
änd fa sing me, män da (när årjår bläir i år-
ning) da bläir ä bär de stäur drumbä, sått 
ingän kan fa sing a ård me pa n salmvärs n 
gang JK. [Bildi.:] Sum L. väl sag u försto, att 
Tranäng singäd pa säist värsn [: snart skulle 
odlas upp] OL. b) [framföra sång, visa etc.]. 
De gamblä salmböiknar .. de salmar, sum var 
i daim daim sang di ättar gehör JK. Bad de 
gamblä u ungä singäd säja salmar äutn år-
gäl u kånstgärdar mussäik, sått gubbar var 
hall raud i flaini JK(U). Gamblä källingar 

sum än dail av dum int kund läs inn'ntill äi 
a bok. Män di .. had dän (salmboki) ypi, när 
de singdäs salmar JK. Da singäd vör någlä 
jaulsalmar allihop JK. När läikä jär läggt i 
kistu så var de vanlit förr, att någän .. hal-
däd a läit tal .. u så singdäs de än salmvärs 
JK(U). När salmvärsn jär singän, så har vaim 
sum hälst av gästar ret ti ga fram ti läikä 
u lissum häls, hadjös JK(U). Gubbän L. sägd 
ti prästn . . pa begravälsn: i värdn jär så mörkt 
u tungt pastån! ättar var gang han had sing än 
stråf för n JK. Päikår spannt u ruckar surrä-
dä, u singäd väisår u valsar u sjåttsar u pål-
skår u haldäd taktn me bainä, sum di trampäd 
ruckän me. U vör drängar, sum sat u bant 
slingå stämmäd in me JK. Blandningskvinn-
fålki haldar pa hail netnar me arbetä, u undar 
täidn, så had di rolit me ti sing väisår u säg av 
historjår JK. Han talt um att L. had vart äut 
bäi M. u skriv väisår upp, sum han had sing 
för L. Ja, väisår de kan n da n hail hopän, 
sägd n, u de singd n fö mi langs at hail vägän, 
nä vör kård haim JK. Pa tågä ti Ballingbo var 
ä. . någlä halldrucknä rallrar, sum sang väisår 
JK. Di singäd sångar, de tyck a [hon], att de 
hårdäs vackat JK. När salmvärsn singdäs: 
Vänder om i sorgsne sinnen osv. .. JK. 
Gret-Stäin'n sitar i kohäusä u mjölkar konar 

ti släut så singar ha a kärleksväiså ti tröst 
si me, så sum dän, sum singdäs mik i min 
ungdom: "En härreman så stålt u båld, som 
ägde tunnor guld u flera hämman i sitt väld, 
fick se en flicka huld. ." JK(U). A källing sum 
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.. int kund läs a ård, män ha sang obeskrivlit 
[i kyrkan]. Da tigäd de andrä för ti fa håir va 
ha singäd för sia. Da singäd ha: ingän fåugäl 
flaugar så haugt sum o gragasis ungar! Så var 
de a annu källing pa sam väisä n gang, sum 
kåm in äi n bänk, sum var trangt så gynt ha 
singä: "Kerä mor astu Bräitä, va läng skall ja 
sit jär u stretä, u spänn int pa så hart, för 
bänkluku gläidar upp, u ja gläidar äut pa 
körkgålvä me hail min krupp!" JK. Så kåm 
di räidnäs i gard allihop, da sto kluckan pa 
gardn u sang: "Här står jag med alla mina 
barn på min faders gård, u mor Majän fållar 
aldri en tår". JK. Da . . sättäd Kall si pa fram-
stamluku u singäd: "de var da päukän att 
nå skall vörr dåi!" "U välling u välling u slet-
välling u välling", sum sårkän sang, när di 
frågd, va han fick för mat JK. c) [med be-
stämning som anger avsikt el. verkan]. Sing 
ifran bords [sjunga en psalm då man avätit 
begravningsmiddagen] JK(U). Så lästäs de 
fran borä, u fanns de någän, sum kund gynn 
n värs, så singdäs han (värsn) fran borä (el. 
singdäs de fran borä) OL. Sing i säng [psalm-
sång av prästen, bruttbonden m. fl. i brud-
kammaren] JK(U). U när da prästn jär me 
(på bröllop), da skall bräudfålki singäs i säng 
i bräudkamman JK. 2) [om vissa fåglars läte]. 
Ja var äut u hård pa all fåuglar, sum var så 
glad u singäd så vackat jär i skoglundn JK. 
Gratrastn singar så vackat, när de gynnar bläi 
varmt u vackat vädar um ladingar, när pa läik 
så vackat sum näktagaln JK. U äut i vattnä 
.. där skräiäd all mavar u kaulår [alfåglar], 
sum singäd äutförä, u jaugässnar gnäggad JK. 
Kaulår singäd, sått de var n mussäik, sum va 
riktut vackar JK. Di bräukar sing så vackat, 
när de jär blickt pa sjöän u hälst nå pa la-
dingän JK. När kauln singar, de modar kallt 
MK. Lairicku . . En me de fyst summafäuglar, 
sum vörr far håir sing u sla säin drillar i luftn 
pa ladingar .. Nå far vör snart varmt u sum-
mar, för lairicku singar i dag JK. Näkta(r)-
galn .. var jär ner bäi Botls .. Da var vörr 
där ner a nat u hård n singä .. Sin a par sum-
rar har n sing ner äi a ängä, sum liggar ner at 
strandi till JK. Vörr hadd dän fyst (mars) i 
täistäs, u da hadd vörr hallvägäs summar 
sått flugår brummädä, u maurår var frammä, 
u bläcku skräiädä u starar singädä JK. U 
starn singar nå för uss um dagän, u bläcku 
skräiar u årrn spelar .. JK. Svan'n singar 
vackat JK. Svan'n liggar ännu jär ner pa san-
dä u har ligg u sing u kuträ så mik i dag, sått 
kanhänd nårdn kummar ättar JK. Trastn jär 
äut i skoglundn bäi u singar vackat för uss, 
när soli rinnar upp u ner JK. 3) [susa, vina, 

om blåsväder]. Nå jä de än äur äut, sått ä 
singar i all knäutar JK. 4) [tona, klinga, om 
föremål som bringas att ljuda]. De ryckäd till, 
så de singäd i snöirä [torsksnöret] OL. — 
Särsk. förb. Sing av = sluta o. sjunga MK. — 
"Vaa i häckänfålt, va kummar däu ifran da!" 
(singäd Oskar fram) i äurn" JK. — Sing äut: 
1) [sjunga till slut]. När Gret Stäin'n had sing 
äut väisu JK(U). Kluckan han gynt da u 
sing äut taktn .. när kluckan had sing äut 
taktn "Kristus ner till hällvet for", da sägd 
kluckan.. "hald ättar korkalar" JK. 2) [säga 
sin mening rent ut]. Talar äut va n har pa 
järtä, . . singar äut, vräkar ör si. . JK(U, frgl.). 
Jfr små-sjunga. — sjung-slag s. singslag OL n. 
[sångarsläkte]. Så håird ja, att ä var När-
strums Hindrick, de har vart a sånt singslag 
OL. 

sjungare s. se stor-sjungare. 
sjungning s. f. bf. singniugi [sång, sjungan-
de]. U när han u ha (daim ifran Stockholm) 
skudd gynn me singningi kåm S.O. JK. 

sjunka v. siukä, siuk', pr. -ar, ipf. sak, sin-
kädä, siukäd, sup. suukä, suck', siukä, siuk', 
p.pf. (häup)suukän, n. (ne'r)suukä, pl. 
(håup)suuknä, - siuknä. 1) [icke kunna hålla 
sig uppe, gå till botten, glida ned (i ngt)]. 
Fartöigä de sank, tror ja MK(1877). Ner i 
autru [tången] där lag a fartöig, sum had sun-
kä för läng sinä MK(1881). Di lastäd batn för 
mikä, så än sank sum stam n OL. Di förlastäd 
si pa strämming, sått i sank alla sinkäd. Dän 
träibitn, han jär så vattndruckän u fåular, sått 
n har sinkä JK(ordl.). Kauprädrängar laitar 
ättar snarår, sum sank i fylg me bakstammän 
JK. Ja sinkar sum stam, när ja kummar i vatt-
nä, för ja kan int simä JK(ordl.). Gammäl 
fåul släkå, sum har sink ti buttnän JK. Daim 
di sank nå i jårdi MK. Möirjårdi ha jär laus u 
blautlag ti käir pa, sått vangnar u kräki sinkar 
JK. Jårdi jär så vat, sätt kräki kan int ga pa 
na, äutn di sinkar för mikä JK. Gar han [sjö-
isen] fort bårt, när vattnä bläir varmt pa la-
dingar, så sägd de gamblä, att äisn hadd sinkä 
JK(U). a) [Särsk. om mat el. dryck: 'sätta 
sig']. När da kaffiä had fat sink läitä .. da 
gav ja mi iväg JK. 2) [avtaga i höjd, dala, 
sänka sig]. Soli jär nå ti gynn sinkä OL. Allt 
ättar sum dagän [dagern] sinkar u kummar 
till horisåntn, så rinnar aftnstjännu ner JK(U). 
3) [göras el. bli lägre, sänkas]. Vattnä sank 
mair u mair JK. Snåidräivår har ret sink väl 
JK. I dag så har ä vart solskäin u tål.. sått 
snåiän har ret sink väl i dag JK. Män så far n 
läss av igän, u da sinkar de [: lasset] u bläir 
legar JK. Däu kanst lät ä sink a grand närdar 
äi MK. Ja had ont äi a knäi, män så had ja 



sjunka 	 1049 	 sjåa 

kallt umslag pa um netnar, u da sank sulkän 
MK. 4) [avtaga, minskas]. Präisar sank el. 
sinkäd pa spannmålä JK. 5) [draga sig (åt ett 
håll), 'gravitera']. Så skudd di iblant ste u 
pick braidä upp, u så sank di gänn däitat, 
sum di hadd flasku [i änget] OL. — Särsk. 
förb. Sink av: 1) 'om vatten'. Ner ä da bläir 
lungt, u så vattnä fållar ällar sinkar av OL. 
Ja, um ä blai upphaldsvädar a vikå .. sått ve-
tu sinkäd av JK. 2) [om moln]. Luftn 
( = sköiar) gar el. rännar .. sinkar av för når-
dä JK(U). Mulnähaiti .. gick bårt ällar sank 
av igän JK. 3) [om sjukdom: avtaga]. De 
tyckäs sum um sjaukdomän snart sinkar av 
igän JK. För de mäst um dagar så sank de av 
u gick yvar äutn kräkäs JK. Handlidn ha gärt 
läit ont.. män läikväl int så mik sum .. för-
äut, så att de sinkar väl av i längdi, tänka 
ja JK. — De sank bårt igän äutn dåktar MK. 
— Sink ihop [minska i volym, falla ner el. 
samman]. När kånnstackar jär uppsättnä bra, 
u di far sink ihop.. så har di sälln någ nöd av 
rängn hälst nä di ha stat läng u jä gillt hop-
sinknä ällar hopsunknä JK. Vör ha ännu len-
vädar äutä, u snåiän ha sink ihop betöidlit 
JK. Att ä kan bläi lent.. sått snåiän tåiar 
bårt ällar atminstu sinkar ihop någä JK. Nå 
har väl dräivår sink ihop a än ällar någä JK. 
Täun'n har sink ihop JK(U). — Smörä .. de 
halt träiä laust så gräusä sank ällar trycktäs in 
äi ä OL. — Sink ner: 1) [sjunka i ngt löst, ss. 
jord, vatten, snö]. Da staig ja ör [båten] u 
skudd skjaut u drägä män sank ner i gyttju, 
så ja fick styvlår full av vattn JK. U iblant 
sinkar n ner i släku u ävju u vaisu, sått n int 
kan fa baini mässi JK. Vör knyckäd batn fram 
.. när vörr da me de samä sank ner i syru 
minst så langt knäistyvlår slo till [räckte] JK. 
Jårdi var så vat u klaisu, sått pa säin ställar 
var de frågän um ti ga pa na, att n int sank 
ner langt upp pa lägg JK. Jårdi jär så vat u 
blaut, sått kräki kan int ga pa na äutn sinkar 
ner för mikä JK. Kräki sinkäd ner lagli väl pa 
säin ställar i snåidräivår JK. U gär n (käutn) 
int rygg när n gläidar undar, äutn han sinkar 
läik ner.. da jär de gutt om strämming där 
JK. Såsum ä rängnäd, så kåm ä ti snål läik 
ner äi de där vetu u sumpän, sått .. vattnä 
fick int sink ner n gang pa sedakrar JK. Um 
de nå änd vidd blai fagavädar .. sått vattnä 
kund fa sink ner u rinn äut någä! JK. Fyst u 
främst så fagäs int ängsmarki 	förrn allt 
vattn jär nersunkä ällar de jär tårrt JK. 2) 
[dala, sänka sig]. Soli sinkar snart ner 
JK(U). Soli sank nå allt ner OL(ordl.). 3) 
[digna ner]. När gubbän hännäs kåm haim 
så sank än ner pa n stol u grämd si um rygg u  

armar iblant JK. 4) [bildl., avtaga, minskas]. 
Modä sank ner mair u mair för dum OL. — 
Gavlar had sink äut u otet u drag all stans, 
sått vör had aldri trot, att de skudd -rar så åid 
sum de var JK. Jfr hård- o. länd-s(j)unken. 

sjuttio räkn. sjutti JK. Åliu [fotogenen] jär för-
baskat döir (sjutti ör utan) JK. -sex s. futti-
säks. S. jär nå snart sjuttisäks ar, män jär lagli 
raskar ännu pa sin åldar JK. -årig a. Gamblä 
sjuttiaruä strandgubbar JK. 

sjuttioe s. futtiåuä 	m. An sjuttioä = 
fisknät bundet 1870 MK. 

sjutton räkn. 1) sjuttn JK; syttn ("sär de gam-
blä") JK. Sjäkstn syttn styckän, sägd de gam- 
blä JK(ordl.). Han kund drick sjuttn (syttn 
sär de gamblä) halvar JK. futtan [i svor-
domar]. Da gav di si sjuttan pa de, att de 
skudd di fa ankä JK. Um än de ha gärt, da 
ska sjuttan ta än JK. Va i sjuttan ha-
kar, skudd iss go slidvägän allt kumm ti ga 
av JK. 

sjå s. fau n. 'bråk o. bestyr', [knog, (besvär-
ligt) arbete]. Va mang kvinnfålk jär de bi G.? 
— 4. — De var lagli de, u så jär vör int mair n 
täu kalar; ja ska säg, att de jär älläs sjau MK 
(1880). Årku ha gat fort bad me dain u dannä, 
män ännu så jä de fullt tag ällar fullt sjau JK. 
Män um all de där visstä, vickät sjau de var i 
Lau JK. Skolrådä (på När) har fullt sjau i dän 
vägän till fa bani årdäntlit till ga i skolå JK. 
Mor u Annä .. har fullt sjau me ti söislä konar 
u gräisar u kalvar u hynsi u gässnar u bak u 
brygg u vask u lag mat JK. Ja skall gär i år- 
ning a par styckän (flundränät) till, sått da har 
ja sjau ( = årkå) um kväldar ti arbet me daim 
JK. Ja.. tyckt.. att ryggän int var så galn, 
män ja had sjau nuck ti fa ldedi av mi JK. Da 
har skaffafälki sjau nuck ti fa all ti bords 
JK(U). Ja tänkar de jär a jäklä sjau där äut i 
Gotum ti ta raidå pa dairäs språk JK. Gutt um 

andräs sväin har vör um dagän, bad soar 
u gyltår, u de tillvärkäs gräisar, sått fastgaltn 
har fullt sjau JK. Gröinkvännar had fullt sjau 
ti hinn me all gröingärning [gryntillverkning] 
JK(U). 

sjåa v. fauä, fau' , pr. -ar, ipf. sjauäd JK 
'bestyra'. Um dagän har di kräki ti söislä u 
ann ti sjau me JK. Um dagar rustar ha (Mor) 
för de mäst i bryggarhäusä u bryggar u bakar 
u tvättar.. ällar sjauar där äut hall dagar JK. 
Mor ha gick u sjauäd u pussläd jär i kamman 
JK. De ha(r) vart så mik ti sjau me u ännu jär, 
så att ja har int fat täid ti tänkt pa någ skriv-
ning JK. Gamblä faffar. . sum gar bäi haimä u 
pusslar u sjauar JK(U). De jär bättar till ha 
någ ti sjau me än sit årkslausar u käik pa 
fingri JK. Ja, så läng än har hälsu u årkar ga 
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uppä u arbetä u pusslä u sjauä me någ vart 
JK. 

sjåare s. m. bf. sjauan. Gamblä faffar el. måf-
far, sum just int årkar var äut i äutarbetä äi 
någ sträiv årkår äutn gar bäi haimä u pusslar u 
sjauar, kalläs iblant för "sjauan" JK(U). 

sjåss interj. sjåss, sjåss [sades när man lade 
jäst i öl el. deg, för att det skulle jäsa] JK(U). 

sjä interj. fä, sjä [utrop av förvåning] MK. 
sjäga s. se av-sjäga. 
sjägga v. pr. sjäggar. De huggar u sjäggar (om 
båt som ros mot väder) MK (1877). De huggar 
u sjäggar = äuttryck sum nuck bigangnäs 
iblant, när n ror el. siglar i motsjöi . JK. 

själ s. fäl f., bf. -i. 1) [människans själ, in-
nersta väsen, psyke]. Män varför leräs u säs 
de .. att kräki int har någu själ? De ansäir ja 
. . att um mänsku har a odödli själ, så ha kräki 
de me JK. Ainlit o rilljon så lämnar ha (själi) 
kruppän, när n jär döidar, u har n da a frälst 
själ, så kummar ha ti himmln JK(U). När fålk 
väisar si el. u lättar håir si ättar di jär döidä 
um de jär kruppän, själi el. andn, sum lättar 
håir si el. u väis si, de kan ja int svar pa 
JK(U). De kund bildäs a luftblåså framför 
munn'n .. för daim sum drunknädä .. så 
trodäs de, att andn u själi ännu sat kvar i 
kruppän JK(U). Dän sum gärd falskar aid ällar 
svor falskt, svor själi bårt u kund aldri bläi 
salir JK. Säi lains jårdbräukä säir äut 	så 
skall de smärt n in i själi! JK. Till prussäs 
mot säin aignä syskå . de jär så att n läidar 
till själ u krupp av de OL. Um. . arbetä skudd 
fa väidarä bain så så mik sum äi mäin för-
mågå star, så släppar ja till krupp u själ JK. 
Um ja änd bläir gra i otäid så strunt i de, 
börr int själi bläir gra JK. Män själi jär int 
trått ällar tankar far ja sägä JK. 2) [person, 
varelse]. Ja de var n glad själ äi säin ung dagar 
JK(U). 3) [i bedyranden o. likn.]. K. L. .. var 
sjaukar u bad för själ u päinå, att ja skudd 
gläid i land JK. Vör har fat stumblar haim 
ifran hagar .. u de var me själ u päinå, sum 
vör fick haim dum JK. De gick läikväl me själ 
u päinå älla me nöd u päinå, sum än bräukar 
sägä JK. 4) 'den torra tunna hinnan i en få-
gelfjäder'. Jfr länsmans-själ. -slringning s. 
fä isrijgnig, f. Nä di da ha hald upp me ring 
a stund [efter jordfästningen], u all gästar gar 
haim ti kallashäusä, ringar di a stund igän, 
sum kalläs för själs-ringning JK. -ångest s. 
sjä Isåu(g)äst. Jå han staig in a pickäd pa a 
dur där i fastäuu, u V. u M. sto i kökä i själs-
ångäst u visst int um di skudd säg stäig in el. 
intä JK. 

själas v.fjäläs [dö]. Han var så räddar, så att 
han rakt skudd själäs. Ja var så räddar, att ja 

rakt skudd själäs bårt; ja skudd rakt själäs 
bårt, sum ja gräinäd [skrattade] JK (ord!.). Så 
sum di kårrd(ä) pa vägän, så fick di trull mässi 

u gubbar u källingar sat så rädd där pa sjus-
sar, sått di skudd själäs bårt. JK. Ha skudd 
ret själäs = bli förskräckt o. ängslig MK. 

själv pron. falvar (ä.), fälvar, självår (indiv.), 
f. fälv, själ!, n. fälft, -vt, fält, best. fälv', 
pl. falvä (ä.), fälvä, fälv', super!. best. fäl-
västä, själväst' MK. Min måffar, han sägd 
sjalvar annas har ja int hårt, att någän har sägt 
de MK. Sjalvar säs ännu av de gamblästä 
MK(1877). Bäggi sjalvä [: husbondfolket], sär 
de gamblä JK. De jetår n upp självår (sade 
Laurells Brita) JK. 1) [knutet till ett omedel-
bart föreg. refl. pron.]. a) [för att framhäva 
den refl. betydelsen; för att framhålla ngn 
(ngt) ss. oavhängigt, isolerad(t)]. De jär ätt 
ordspråk, sum sär, att dän sum int vill jälp si 
själv, dän kan int hail värdn jälpä. Dän sum 
int vill ta lerdom pa si u ta si ti varå, han far 
tack si självar 01.. Ja vait me mi självar, 
att de har vart mäin skylduhait OL. Iblant så 
har ja ret bläit argar pa mi självar OL. Pa säin 
ställar pa När jär di sjauk allihop, sätt.. di 
kan int jälp si självä JK. De ska bjaudäs u 
jetäs u drickäs, u de jär alltut sum bäst, ner di 
kan fa kalar ör stäuu så di [kvinnfolken] kan 
fa rad si självä OL. Um de var så där någ 
vänskap .. imillum någän dräng ällar päikå, 
så skudd di bidäs däit, u de sägd si själft, att 
di gänn viddä JK. Pa var säidå sägd si själft, 
att di skudd ha sin förman OL. Dän sägd A., 
att han var far till, u de sägd si väl själft OL. 
Frågd di da, va de skudd kustä, da fick di de 
svar, att de fart (d)u hjälp mi sla än dag förä, 
u de tvang si själft, att di matt lugä OL. — 
Iblant så har ja.. gat u smasvär(ä) för mi själ-
var OL. Talä el. pratä för si självar el. för si 
själv JK(U). Män bjaudar di till u int gar för si 
själv sum de stor gasungar, sum di bräukar 
sägä, så bläir ä läit fart äi OL. Bäuklydn tas 
fö si självar u blandäs int ihop me dann lydn 
[lödjen] JK. Fyst klippäs läivä [buken] u 
sum jär sämst ulli u läggäs för si självt JK. Ti 
gär sitt biho haitar u, att n skall bårt för si 
självar JK(U). Airik han had vart bårtå fö si 
självar ällar ste u låist byksår. b) [i uttr.] a(v) 
si själ(v)t [utan ngns ingripande]. Ja had ont i 
fingrä i ladis .. de ha gat yvar a si själft JK. 
Vill de nå int ga yvar a si själlt, älla bläi 
bättar, da far ja gläid ti dåktan me de JK. De 
blai int bättar, förrn de fick lat äut u bläi 
bättar av si självt JK. 2) [använt för att fram-
häva en person i mots. till andra]. a) [i egen 
person, personligen]. Ja vait int, när ja självar 
kan kumm i böin JK. Mäns drängar jetäd 
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middag u n självar fick än bit mat äi si JK. 
Sumt ha ja hatt självar, u sumt ha ja lant JK. 
Ja har förrästn så mik ti gär självar, så ja vait 
int um ja kan kumm någän stans OL. Vörr 
trod int mik pa gubbars historjår um vädasluk 
.. män så fick ja självar säi de än gang pa 
sjoän JK(U). Fören [han] kåm haim 	så 
hård vän n .. när n kåm pa gardn .. män när 
vört-  sag ättar, så var de int någä u ja har 
självar håirt de flair gangar JK(U). Ha (mor) 
jär mik raskarä nå, än ha har vart förr, tyckar 
ja, u de sär a själv u JK. "Nå fick du något?" 
— "Int var de såsum när a var haim själv 
intä" (sa Snausrä °lä) MK. Ja, när vän kåm 
ör körku, så häväd de ner me snåipasår, sått 
allting var vitt .. u vörr var hail väit själv u ' 
JK. — Va jä nå bondn sjalvar da? [: husbon-
den] MK. Ner de hinnar pa ättarmiddagän, så 
gar bondn självar, ällar um di har n strand-
dräng, ti strand JK. Bäggi själv [husbonden o. 
matmodern] blai gamblä u äutslepnä, så att di 
årkäd int sum förr arbet JK. Där gick ja in, 
u bäggi sjalvä, sär de gamblä, var haimä JK. 
b) [till och med, ingen mindre än]. 0 [våra] 
mattår.. di jär fäin nuck, ja um ä änd var för 
sjalv landshövdingän ti ga pa JK. De va själv 
prästfar JK. Till u me så kund int själv 
Glansäs Oskar funder äut, va de kund var i de 
brevä OL. Dän di [skvallerkäringarna] äutsäir 
ällar gynnar häklä pa i sån affårar, de jär så-
sum själv päukän kund spel me att di far ti ga 
för si OL. 3) [anv. för att framhäva ngn (el. 
ngt) som ensam(t) är subjekt för handlingen: 
på egen hand, av egen kraft]. a) [om person]. 
Träivärkä .. gärd n självar JK. Ja har sätt 
ihop de [: skrivelsen] självar ättar de ler-
domar ja har fat OL. Han besto vattn självar 
JK. Ja vill u innalit gär a kånst äi ti anstalt me 
de, de kan Ar gär självä OL. De var int så 
täit, . . sum någän bond arnderäd äut någät bit 
jård, äutn di arbetäd me säin hämman självä 
OL. Nai, di behövd säin räum självä JK. Nä 
int fålki fösto si pa de självä JK. Självar jär 
bäst dräng JK. b) [om sak]. Män de var 
bättar, um skogän fick vaks självar äutn plan-
terä JK. När di kåm ti kåirä, så gick H. J:s 
lassä självt, ällar de gick så let att russi aldri 
fick ta äi JK. 4) [föreställt subst. anv. för att 
framhäva, att just denne eller detta avses: 
egentlig]. Du mildä himmäl vick närkar, de 
var såsum kumm mitt äi än bäisvärm, u själv 
väisn de var H. P. OL. Till u me själv mis-
såmmasdagän så var ännu nårdn så vassar, så 

OL. U när själv bilduddn to .. så var de 
krats, så var plogän sundar JK. Gubbar u käl-
lingar sum blai kvar pa själv läsmöitskalasä, 
di hadd häldar int så laisamt OL. Va de anbi- 

träffådä me själv äggdomtä ällar sigdar, så 
var de u mik sämmar förr OL. Kåm så själv 
sletkalgildä, da vanktäs täilit upp um mårg-
nän. Tagu el. själv läinä JK. Så sat torskäiln 
äut i själväst rotändn pa a stor rot JK. De lag 
ret i självästä jårdmoti OL. 5) [föreställt 
subst. för att ange detta som ngt oväntat, 
överraskande]. Ja fick främnäs nå, u de själv 
H. L., just när ja skrivd hans namn JK. 6) 
'egensinnig'. Han jär så självar = envis; som 
inte gör annat än han vill MK. Han var så 
självar u gärd int mair n än viddä MK. Han 
var så självar (-= envis, obeveklig) MK. Han 
sägd alltut ja fyst; de var så själft MK. -av-
läggare s. pl. självavläggrar JK [ett slags 
skördemaskin]. De skärdäs för hand, sum nå 
gäs me maskinar (självavläggrar u själv-
bindrar) JK(1914). -död a.fälldo'dar, f. -do 'd, 
n. -dött [som dött av sig själv, ej slaktats]. 
Kalvän han jär själldödar MK. A självdött 
djaur JK(U). -gjord p. a. n. självgärt [som 
man gjort själv]. Självgärt jär välgärt JK. -grå 
a. f. fällgra ', n. -t [grå av naturen, ej färgad]. 
Själlgrat jä själlgra ull u själlgrat gan u själl-
grat vammäl ällar töig, sum jär tillvärk av 
ofärg ällar självgrat gan, sum jär spunn av 
själlgra ull JK. Vör skudd ha någ självgrat gan 
ti stick bäi MK. -kallen p. a. självkalln JK(U), 
f. fälvkalli, n. -ä [självskriven]. Bruttbondn 
var självkalln, sum de haitar, pa avfårdi 
JK(U). Släkti jär självkalli lissum ti bidningi 
el. bidlagä JK. De had vart självkallä de (om 
X. hade sökt pastoratet) MK. Föräldrar u 
sysku var självkallnä föstas JK(U). -klar a. n. 
fälvkla Ort. Di sum var bondhäusald, di fick 
bläi kvar [på läsmöteskalaset], u så var de någ 
släkt.. u prästn u kluckarn natäurlitväis, de 
var jå självklart OL. De var jå självklart, att 
kalar skudd ste fyst u sla, så att kvinnfålki 
kund fa gynn räk, ner de kåm OL. -klok a. 
självklokar, best. -ä. Dän stäur förnumstuä 
u självklokä f. d. prästn .. Karl Nårrby JK. 
-kramp a. f. självkramp, n. -t, pl. -ä [krokigt 
växt]. Maidar till kälkar gä(r)s av självkrampt 
el. sjävvakst björkä JK(U). Örvkrokar . di 
jär självkrampä JK(U). Batbjaurar, sum skall 
var . . självkrampä, jär av fyrä; u jär ä någu 
självkramp grain, sum däugar ti baträngar 
[spanter], så gar de u an JK. Mäin langstangi 
pa hygrä handi jär kramp u skaiv av krok- 
fingardrägning 	Handi var uppsulli någlä 
dagar, män sin .. så blai fingrä läit själv-
krampt JK(U). -mant a.fälvma'nt [av egen fri 
vilja]. Arbetskalar .. di bant si ällar fästäd si 
självmant bäi böindarnä ällar arbetsgivrar 
mair da än nå OL. -rinna v. p. pf. själv-
runn(ä)n, p. pr. -rinnäs [rinna själv utan 
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pressning el. dyl.]. Än sättäd u äut hånnungs-
kakår i varmt solskäin u lättäd hånnungän 
rinn ör äi a kär, u dän hånnungän kalldäs för 
"självrinnäs" el. "själyrunn(ä)n" JK(U). 
-råden a. fälvra'dn [självrådig]. Han jär så 
självradn u ainväisar OL. -spilling s. själv-
spilling JK. m. [självmördare]. Någän själv-
spilling el. någän, sum hadd hängt si el. 
dränkt si .. han spökäd alltut JK. -sur a.fälv-
säurar [som surnat av sig själv]. Iblant hän-
dar de, att de kastar si (ölä) .. de kan väl bläi 
läit säurt, män de jär n självsäurar smak u jär 
för rästn till bläi sjaukar av OL. -svart a. f. 
själv-, själlsvart [svart av naturen, ej färgad]. 
Svart ullgan, sum jär spunn av själlsvart el. 
självsvart ull, tar int färg pa si JK. -syn a. 
själlsöinar JK, f. fällsöin., pl. -söinä [arg, 
otålig]. Danjäll beröimd säin bani för mikä, u 
de var Kauprä-Far själlsöinar pa Danjäll yvar 
JK [ändr. t. -söintar av MK]. U var de så, att 
någän blai argar u själlsöinar yvar någ skälm-
styckar.. så nyttäd n fö de mäst nävretn JK. 
Da blai a mästn läit själlsöin pa mi JK. -synt a. 
fäl(v)söintar, f. -söint, pl. -söint' , 'arg, otålig; 
misslynt'. Gamblä gubbar, di jär för de mäst 
själ(v)söint u argä; ha blai så själ(v)söint yvar 
de, att ä var oskaplit; var de just någän ting ti 
bläi så själ(v)söintar yvar de da! JK (ordl.). 
Lekton bläir själlsöintar pa mi JK. -växen p. 
s. f. fälv-vaksi, n. -vaks', best. (de) själv-
vaksnä [som av naturen växt på ett visst 
sätt]. När da drekti [på plogen] var i årning, 
antingän själv-vaksi, av vick träislag sum 
hälst 	JK. Så gärd farsgubbän .. än sårts 
spissplogar föräutn de själv-vaksnä plog-
drekti JK. Skaftä [på byttan] bräukar sit 
självvaks i stavän, av någu grängrain, sum int 
jär avhuggi JK. -växt p. a. pl. själv-vakstä JK 
[= föreg.]. Örvkrokar .. di jär själv-vakstä 
JK(U). Batbjaurar, sum skall var kramp u 
själv-vakstä JK. 

självs-råden p. a. fällsra'dn, f. -ra 'di, n. -ä, 
'självrådig'. Han jä själlsradn, ha jä själlsradi 
MK. U så jär de så själlsradä (självrådigt, om 
gässen) MK. -våld s. självsvåld (OL)MK. 
-väldig a. själlsvåldur (OL)MK. -vålding s. 
fällsvåldiug m., pl. -ar [självsvåldig män-
niska]. Någ var kund ha fat set, att de ännu 
finns släik självsvåldingar till JK. 

sjärga v. färgä, färg' , pr. -ar, p. pf. n. färgä, 
pl. (sunda)färgnä, 'skära med en slö kniv 
fram och tillbaka och på flera ställen': kytä 
jär rakt (sunda)sjärgä; de jär så sjärgä, de 
däugar int ti någä; sta u så sjärg sundar de pa 
de väisä JK (ordl.). Sjärgä, skära el. hugga 
oskickligt ss. m. en slö kniv: 1) om personen, 
2) om kniven: han tar aldri gint äutn bär' sjär- 

gar MK. Sjärgä [ändr. fr. tjärgä] u haggä u 
knäkslä (när di bär star u skämmar bårt de) 
MK. Sjärgä sundar, skära (bröd t. ex.) bit för 
bit o. det samtidigt själft faller sönder MK 
(1876). Knäivän jär så slåiar, sått n bön sjär-
gar sundar kytä, u um kledar: di jär sunda-
sjärgnä MK. Lapp gan de kund bläi a rac-
karns gär me iblant de, di sum nå int var mik 
sundarsjärgnä, daim kund di fa lapp pa vanlit 
väis OL. Råttår har sj[ärg] sundar (OL)MK. 
Jfr tjärga v. 

sjätte räkn. fättä, Vätt', f. best. (de) fättå. De 
jär fåm päikår, u A. jär de sjättå MK. Di gar 
me fåm kor, de sjättå har di haimä MK. Sjätt 
arä rotfruktar u haustsed JK. -del s. m. 
bf. fättdailn. 

sjö s. fåu; sjo', sjöi JK m., gen. fåus, sjöis, 
sjös JK, for s, bf. fåuän, föjän, pl. sjöjar, 
sjöiar, sjöar JK. 1) [hav(et) i allm., särsk. 
Ostersjön vid Gotlands kust.] Fiskar u all 
djaur i sjöiän JK. Da i tostäs nat, så hård ja, 
att ä var a faslit vädar, u da fant mäin tankar 
straks pa daim, sum va pa sjöjän JK. Allt sum 
skall yvar sjöän .. bad föidå u bränsl sän-
käs [under kriget] JK. Otrolit va de, att fåll( 
kund begå si i ypnä batar pa sjöän (sjoän sär 
de gamblä) JK. De haitar i ordspråkä, att a 
halvt brö pa landä jä bättar än a hallt pa sjoän 
JK. När n skall ligg pa sjöän um netnar JK. 
Han el. di har glid äut pa sjoän JK(U). Per har 
vart .. n duktur strandbräukarä u har vart 
djärvar u duktur pa sjoän JK. Aindäst nati 
sum de har vart lungt u blikt pa sjoän, de var 
i sundäsnat JK. Där jär de fjortn famnar, a 
duktut styck ti sjos JK. Langt äut ti sjos el. 
langt äutä i sjoän (= langt ifran landä) JK(U). 
Han har far ti sjöis, har far ti sjos nå i mang ar 

(um än sjöiman, sum farar ti sjos el. sjöis) 
JK(U). K. .. for ti sjös JK. A. glaid ti sjös u 
va sjöman någlä ar JK. Jär at iss hållä av 
sjoän .. har vör Närkväiki u Lausväiki 
Mindar buktar av sjoän haitar vikä, -än, -ar 
JK(U). Äut i sjoän, t. ex. äutför Laushålmar 

haitar äut i ypnä sjoän u äut i vill' sjoän 
JK(U). Äut ifran sjöän kåm dain ångfartöig 
ättar dannä still u vackart simnäs i land OL. 
Um summan bräukar vör ga ner ti sjoän älla 
strandi u bad älla vask uss um sundagar JK. 
Sjoän jär väidlyftur, de finns räum i sjoän 
JK(U). De fant int i sjoän (um någ sum än 
fållar ner [tappar] pa landä) JK(U). Sjoän 
säugar, de sam sum att n bläir sultn .. när n 
jär pa sjoän el. far go matlust JK(U). 2) [om 
vattnet i havet, särsk. om  upprört, oroligt 
vatten i sjön, sjögång]. Sjoän han jär sletar 
(de jär sjoblikå u daulungt) JK(U). Sjoän han 
jär i gang: han gar haugar, han fallar, han 
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fräsar, han bräusar, han jär kiltrur, gropur, 
kullrur, han buldrar, han dynar, han läggar 

si, han har lägt si, han jär farbarar u. s. v. 
JK(U). När vör had fat sätt av, så kåm de 
ret till stårm duktut, sått ä blai haugar sjo 
ällar blai ret väl sjout JK. Drägningi gick bra 
någlundä, aindäst de var läit svårt för uss till 
fa lägg batn i halv sjo ällar tvärs i sjoän ällar 
sjogangän, da fick vörr väl vattn in a par 
gangar JK. Sugu vidd dräg batn tibakas, för 
dän dail matt D. ro, så mik än kundä, att batn 
kund hald bättar för' sjöän, u ja .. matt säi 
ättar, att batn haldäd prässäis me sjöän JK. 
Sjoän blai galn ti ga haugar, sått de kund 
mästn ingän hald si fast pa tuftu JK. Äut i 
sjoän var sjoän så haugar (haugvag) u galn ti 
siglä äi, män jär inn langsat landä i flavattnä 
da var de smuckt el. sletvattn JK. När sjoän 
jär så haugar, sått n lear för sjägli JK. De 
var haugar sjo el. sjöi JK. De brinnar pa rivi 
(= sjoän brinnar) JK(U). Sjoän laupar in pa 
rivi u brautar u brinnar JK(U). Män mot 
släutä så slo de yvar täit för mi, u sjoän gynt 
brautä JK. När sjöiän laupar in sum värst, så 
matt n .. ränn i kämp lissum mot sjöiar u räk 
iland na (släku) me räivår JK. Så kåira n ste 

snor släkå upp, när int sjöiän laupar in för 
mikä JK. Släku vaksar pa sjöbuttnän 	u 
sjöiän slar i land na JK. Sjoän had allt slat 
batn så naug in, att Ungjakå allt had släppt 
batn u vadäd i vattnä JK. [Särsk.: bölja], 
'våg'. Sjöän blai galn u kåm ti fallä, sått ä slo 
yvar, u ja fick än sjo yvar stam u läik i nackän 
för mi JK. Sjoar u falli vräkar yvar våg-
brytan JK. När sjöar kåm, da slo än me flat 
handi upp pa vattnä, så att n int falk kull .., 

undalit va de .. för sjöiar gick haugt yvar 
hud för n iblant JK. När n siglar el. ror äi 
haugar sjogang u n kummar ner imillum sjöar 
(i böljedalen), så bräuka n säg, att "sugu" 
drägar batn tibakas JK. Sjoän var så haugar, 
så att när vörr kåm ner imillum sjöiar, så leiäd 
[läade] de för sjäglä JK. När de värst sjöiar 
kummar, så far n släpp ättar [med rodden] .. 
um än vill ällar intä JK. Jfr brott-, krabb-, 
land-, slät- o. upp-sjö. -batalja s. fo'battaljå 
f. [svår strapats på sjön]. Mang kanhänd kan 
väl tyck så .. när di far håir a beskrivning 
pa a riktu sjöbattaljå äi än ypän bat . . att ä jär 
vådlit JK. -bleka s. sjoblikå f. [lugn på sjön]. 
De jär sjoblikå u daulungt JK(U). -botten s. 
m. bf. fo'buttnän. Släku vaksar pa sjöbuttnän 
JK. -buss s. fo'buss, sjobuss JK(U) m. 
(= duktur pa sjoän) JK(U). Kauprä Jannäs 
Johan, de jär n raskar sjöbuss, u han rustar 
för de mäst um dagar bäi strandi me snarår i 
syrå u äis u kyld JK. -eke s. sjoaikä JK(U), 

[ekvirke (vrakdelar o. d.) som legat i sjön]. 
Sjoaikä .. de jär aikä, sum aldri ruttnar u jär 
blåar u bigangnäs blant annä ti tullar i batar, 
täunstålpar, trösklar m. m. JK(U). -fart s. sjö-
fart m., bf. -n, . . gynnar nå igän (OL)MK. 
-folk s. sjöfålk n., pl. bf. fo fålki [besättning 
på fartyg]. Kaften'n u sjöfålki grämd si, att ä 
va svårt vädar, u di fick far illä JK. -gast s. 
sjögast (OL)MK, sjo- JK(U) m., 'sjöman' 
(OL)MK. Dän sum jär n duktur fiskrä u jär 
djärvar pa sjoän, um han bräuka n sägä, att de 
jär n sjogast JK(U). -gång s. fåugaug m., 
bf. sjogangän JK [stark vågrörelse i havet]. 
De var haugar sjogang JK. Ligg där u gump u 
flaugä i sjogangän u vagi JK. Ja har ret grund 
pa mang gangar, lais de sma batar kan raid 
si äi sån fasli sjogang, sum de kan var iblant 
JK. När.. sjogangän jär så haugar, sått n int 
kan hald batn imot JK. Vägän .. var.. hulur 
el. gropur u slidar slo u dängäd där i hular, 
när pa läik galä sum än fiskbat i sjogang JK. 
-is s. foräis, fo'äis [-åu-], föiäis m., bf. -n 
[havsis]. De jä ännu väl [mycket] sjöäis, älla 
sjoäis sä de gamblä, jä äutför, så att häitntills 
ha de knafft . söintäs vattn JK. Sjöäis, sum 
jär fastfrusn in bi landä änd till langt äut, 
kalläs för landfastar äis OL. De har int vart 
just någän sjöiäis el. sjoäis pa flair ar nå, sått 

har int kunt gat fran landä u äut pa Laus-
hålmar pa sjoäisn JK. Min far u svärfar .. di 
had vart me um u kårt släkå fran Laushålmar 
yvar Lausväiki pa sjoäisn JK. När ä läggar si 
sjoäis, da kan de int kumm någ släkå in för 
äisn JK. Sjoäisn bräukar kunn sväigä [svikta] 

va saigar män int bristä JK(U). Kummar 
sjoäisn ti ligg langt ti sjöis el. de bläir väidäis, 
så bläir de väl fisk summan där pa JK(U). 
Svanar .. jär jär haj! vintrar.  .. Aindäst när de 
bläir för mik sjoäis langsat landä.. da säir n 
int någ av dum JK. Um ä bläir säkar sjöiäis, 
så skudd ä kunn ga ti ta upp grastainar [i 
fiskehamnen] me staintängar pa äisn JK. De 
drägäs äisnot pa vintan, när de jär sjoäis 
JK(U). Iblant kan n fa kast snarår i vak, ner 
de jär sjöäis OL. -kalv s.fo'kalv, sjokalv MK; 
JK(U) m., (mana?) se vatten-kalv. -kant s. 
m. bf. fo'kantn, Jo- [fåu-], pl. -ar [strand, 
strandlinje]. De ligger a syr-raun [sörjerand] 
langsat sjökantn JK(U). När ä jär raint för äis 
langsat sjokantar JK. Vart u ätt hämmän 
jär i strandsoknar har säin bitar [: släke-dyar] 
langsat sjokantn JK. Langsat sjökantar i släk-
döiar sumli stans .. sum jä buttnlaust, män 
där jä svartaktu jård, de kalläs för brunnraudå 
JK. Vörr hittäd pa, att vörr int skudd ga 
strandvägän haim, äutn vörr skudd ga langsat 
strandi el. sjokantn förbäi Natuddn u undar 
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Bjärgä JK. -kapten s. fo'kafte'n m. Ja tyckt 
um än .. för n int var haugfardu äutn pratäd 
u var sum än gammäl gimainar vädarbitn sjö-
kaften ällar sum än gimainar bondä JK. -kup-
pa s. folcuppå f., bf. -u, pl. -år, 'små krabba 
sjöar; när det går vågor och vinden kastar 
om, så att vågorna mötas i flera riktningar'. 
De bläir int någ raidu sjö av MK. -lejon s. 
folajån n. Sjölajån de jär käutsläkt de MK. 
-man s.f0 'mann, sjöiman JK m., pl. fo'rnän-
nar, sjäimännar JK. Kallä, dän yngst brorn 
for ti sjös . . u var sjöiman n täid av JK. Dän 
gubbän hadd fair sårkar . Täu styckän var 
sjöimännar män förloräd el. drunknäd i Kat-
tegatt JK. Ginum iss säist ovädrä fick n fjortn 
fåmtn sjömännar sätt läivä till jär för Gotland 
JK. För umkring än 50 ar sinä så var de täu 
styckän sjömännar, sum lag döid äi än skipps-
bat u sum hadd slat iland i Lausväiki JK(U). 
-nål s. 	(nu sjönål), [en fisk, Siphono- 
stoma typhle Lin., tångsnälla SAOB]. -nöd s. 
fo 'no* d, fåuno'd (ä.), sjöinöid JK. A nat . . 
fick vör håir a . . nödrop äutat i Storholms-
rivä; ja, de håirdäs prässäis såsum fålk, sum 
var i stöistli sjöinöid JK. Vaför skall int kalar 
jet de,. sum fallar iginum ristn, när n staikar 
strämming . . därförä, att di far int någ täur 
bäi strandi, äutn di kummar i sjönöid [-nöd 
MK] u drunknar JK. -nöt s. fo'naut [-åu-], 
fo 'inaut n. o. pl. De har vart n sårts nautras 
av kor u stäutar, sum . . var randuä me mörk-
bräunar färg i rändnar u di haitäd sjonaut 
JK(U). Sjöinaut el. sjonaut jär så där svart-
randuä (stripuä). Int jär di prässäis svartä u 
int raudä äutn mitt imillum. Nå jär de int mik 
gutt um dum . . JK (1911). -orm s. m. bf. 
sjöiårmän JK(U). De gamblä talt um sjöi-
årmän, sum di hadd set, än välduar stäurar 
langar årm JK(U). -resa s. f. pl. fåuraisår. 
Ti gär sjoraisår pa rak [drivfiske] um haustns 
täid JK. -rusa s. fåu-, forräuså f., pl. sjo-, 
sjöräusår JK [ryssja som lägges i havet]. A 
gammält fiskraidskap . . ti fång gäddår u ann 
fjällfisk bäi landä me var sjoräusår, män sum 
när pa jär raint bårtlägt nå [1930]. Fiskaräiä 
me sjoräusår haitar ti lägg räusår u läggäs inn 
imot landä, sått de int jär någ vattn innförä, 
el. u så lägga n a stainvast, sum jär tet, än 
läitn bit äut i vattnä u gynnar me armän där 
bäi vaständn äut i vattnä u . . läggar han läik 
äut, u så me räusu längst äutä .. An to räusu 
pa nackän . . el. bar na ner ti sjokantn . . u så 
gärd n innäst ändn av räusarmän fast me tug 
bäi landä um någän storar grastain el. bäi än 
pål i jårdi .. sin vadäd n äut i vattnä me armän 
u räusu u lägd hännä läik äut ifran landä. När 
da gäddår . . kåm rännäs langsat landä u di 

kåm ti räusarmän, så laupäd di äut langsat 
han u gick in iginum ingangän i räusu u var 
instängdä ti däss n kåm u to upp räusu. 
Daim sum äiktäd de fiskaräiä me sjoräusår 
hadd flair styckän, sum di lägd än bit ifran si 
langsat landä u .. di kund fa int så läit gäddår 
um mårgnar, när di to upp dum. Armän var 
umkring än 10-12 famnar langar u dailar pa 
han jär: patjan'n me flaar pa, likt notflaar, av 
tjåckar tällbark. Undatjan'n me stam n pa, fast-
bundnä pa han me snöirar. Pa räusu: in-
gangän, sum jär av än runtar bänd, sum läinä 
av räusu jär fastbund um u så bugar me stamn 
i ändar för ti hald räusu pa buttnän, u så räus-
stjärtn me stjärtballn, sum jär n träikluns. 
Bugar jär u av träi. Män nå rö täidn har di 
andrä stäur sjoräusår . . sum di fångar fjäll-
fisk . . me u ål, u kalläs för ålräusår. Gum-
bald Las han läggd sjöräusår langsat strandi 
där i grastainar i Lausväiki JK. [Se ill.] -rå s. 
JO rå n., bf. -ä. Rå el. sjorå var äi de gambläs 
fålktrosföreställningar a yvarnattäurlit väsn, 
sum iblant kund rad fiskrar till de bästä u 
iblant till motsatsn. Än gammäl fiskrägubbä 
talt um för mi: de var a nat, sum di lag par rak 
[drivfiske] han u hans batkamratar. Di hadd 
bädd ner, sum de haitar el. lag ner i batn, u 
de var lungt u vackat vädar. När di lag, så 
kåm de någän u sägd han: dräg gani upp el. 
gläid i land, för de bläir n förflugän stårm. 
Di löidäd u gärd sum sjöråä (el. sjoråä) sägdä, 
sått di kåm i land, fören stårmän kåm. Gub-
bän sag int någä äutn börr hårdä, att sjoråä 
sägd att di skudd gläid i land, för att de blai 
stårm JK(U). Um någän haldäd narr at sjo-
råä, så hämnädäs de me stårm u ancirä 
olyckår JK(U). -rädd a. fåuräddar [rädd på 
sjön]. De historjår kummar da ti handlä um 
en fiskarä, sum jär sjoräddar u um en, som jär 
oräddar eller djärvar JK. G. N. var pa rak än 
gang u var mik sjoräddar, hälst för fartöig JK. 
Gubbän S. var n duktur strandkal . . fastii sjo-
räddar JK. -sand s. fo 'sand [fåu-] m. [sand 
från sjöbottnen]. -sjuk a. fåusjaukar, Jo-, pl. 
fåu-, 10 *sjaukä [som mår illa på sjön]. A par 
sårkar, en ifran H. .. var nuck lagli starkar 
män var sjösjaukar JK. Han blai så dödnäs 
sjosjaukar, sått .. JK. Da gynt sumliä av sår-
kar bläi sjösjaukä ällar sjosjaukä u gi yvar 
ällar spöi JK. Aust, suddaust u äutli sunnä, 
da jä de sällan, sum tåskän vill ta, u de sär 
tåskgubbar, att n [: torsken] jä sjosjaukar, för 
da sitar magän upp i halsn för n, u så gar n int 
ifran butt'n, sä di JK. -sjuka s. Jo- [fåu-], 
föisjaukå f. [illamående på sjön]. Sjöän var 
sletar, sått ingän hadd någ nöd av sjösjaukå, 
va ja visstä JK. Fyllsjaukå u sjöisjaukå gar 
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yvar JK. -skval s. n. bf. sjoskvalä [vatten-
brynet]. Sma gra fäuglar, sum rännar ner i 
sjoskvalä JK. Så täilit pa ladingän, när .. 
äisbräunar ännu lag i sjoskvalä langsat landä 
JK. Till de vägbitar skall vörr ta aur langsat 
strandi i sjoskvalä JK. -syn(t) a. n. sjosöint 
[klart på sjön, så att man ser långt]. Var de 
sjosöint, sått n sag märkar u körkår ifran 
landä, så visst n, va djaupt n haddä till någ 
yvar tjugå famnar JK(U). När de jär sjosöint 
kan n säi Karlsåiar u Öland, när n jär mitt 
imillum JK. -van a. sjovanar el. vanar pa 
sjoän JK(U). -vatten s. Jo- [[du-], 10 -, föl-
vattn n., bf. -ä [vattnet i havet; havsvatten]. 
Han skudd ha vart me .. u stat ti knäis i äis-
kallt sjovattn JK. Sjovattnä jär int så ginum-
bittart kallt, sum när de jär stor vintrar JK. 
Sjovattnä var ännu så kallt, så äisn lag inn bäi 
landä sumlistans JK. När sjöiän el. vattnä 
(sjöivattnä) bräckar äisn sundar . . de haitar 
äisbrut JK. De jä rolit [: torskfisket] . . nä 
sjövattnä jä varmt u .. när täskän tar bra JK. 
I dag da var sjövattnä så varmt så sum sud 
[kokt spad] OL. Jär sjoän el. sjovattnä orolit 
u de jär haugvagä, um de änd jär lungt, så jär 
de a säkat biväis, att de snart bläir stårm JK. 
Um sjovattnä jär lagt, el. um  de jär lagt vattn-
stand um haustar pa förvintan, så bläir de 
strangar u kaldar vintar (JK(U). Kåltäppår . 
di planteräd kål äi u göidäd plantår me släkå u 
vattnäd dum me sjövattn JK. Sjövattnä sär n 
int, att ä jär drogut, äutn tjåckvattn haitar 
de JK. -våg s. n. pl. bf. Jo -va*gi [vågor, böl-
jor]. Förr da sägd di mair vag, män nå sär di 
mair sjövagi MK. -väg s. m. bf. fo'vä'gän. 
Gick di landvägän ällar sjövägän till böin? 
OL. -ör s. fåuaur, focaur m. = strandaur 
[strandgrus]. 

sjöig a. n. fåuut, 10 ut [vågigt, när det är sjö-
gång]. De gar sjöi el. de jär sjout u vagut 
JK(U). De var duktut sjout, sä de gamblä 
(sjöut) JK. Vädrä härdäd si mair u mair, u de 
blai mair u mair sjout JK. De var så förbaskat 
sjöiut el. sjout u haugvagä ti ligg för taug . . 
sått de vidd sla yvar iblant JK. De gynt bläi 
sjout, u de gynt stritt upp pa säidår pa ång-
båtn JK. Jär de blasvädar u haugvagä el. 
sjout, så .. JK(U). Jfr kort-sjöig. 

skabb s. skabb m., bf. -än [en hudsjukdom hos 
djur]. Hästn har fat skabb (JK)MK. Vör 
visst va n bra bust däugäd till, för da slapp 
russi u fa skabb ällar skabbän u bläi flagnä 
[hårlösa] JK. Skabb var de n dail sum fick pa 
säin lamb, sått di var hall flagnä pa ladingar. 
Män de birod nuck . . pa.. att di fick för läitä 
u för dålit [: foder] um vintrar. För ja visst 
aldri, att de lambi, sum ja söisläd, hadd skabb 

el. fick skabbän, för di var alltut tjåck u vack-
rä JK. 

skabbig a. skabbur, -uar, 'skorvig'. 
skicka v. skackä, skack', pr. -ar, ipf. skackäd, 
sup. skack', pass. -äs, p. pf. f. -i, n. -ä, imper. 
skack [maka åt sidan, förskjuta]. Skudd de 
här kunn skackäs läitä? MK. Stigar [stegarna 
på agtaket] skackäs me läinår JK. Ta u skack 
de räii läitä; de jär skackä u har int ligg så fran 
fyst dag; sängi jär skacki; lassä har skack si ti 
bakas el. fram: skack di läitä, så far ja räum; 
skack Är ihop läitä, så far vör räum bäi borä 
allihop JK (ordl.). Skack si el. ngä = flytta ngt 
litet JK. Skackä si (t. ex. båt el. fartyg), lasten 
skackar si = flytta[r] sig. Salvu ha skackar si 
ner. Skack di läitä = maka dig litet MK. Hail 
de släktrigisträ di skudd fyst ti borä, sen 
skudd arbetsfålki skack si däit OL. För var 
gang di har plög u harv, så har de smastainar 
u smafläisar skack si läit mair u mair nerat 
svikti OL. Där undar träutn i kränku där 
hängäd n träibit, sum hälläd läit framat, så 
sedi skackäd si u rannt ner i augä [på kvarn-
stenen] OL. — skack-axel s. skackaksl m., bf. 
-n, pl. -ar [del av garnet till isnot]. Män de jär 
mik nog me att knäutar älla(r) stangslagi skall 
sit. . läik langt ifran si u att tjanar skall var väl 
späntä .. Att all ting kumma(r) ti sit sum de 
skall, far n mel [mäta] si till unda(r) skjaut-
ningi; "de skall skjautäs ättar skackaksl" . . 
Um n t. äks. fran vänstar har hinnt till a, me 
skjautningi . . u har fortsätt till b, da skall n 
mel fran a till b u säi ättar, att de u jär ret. Da 
räcknar n täu träi (2-3) maskår in at fran a 
ättar maskgangän till c, u fran c in at hygar 
ättar akslgangän så mang akslar, sum de jär 
knäutar fran a till b, ällar fäm styckän till d. 
Da jär c—d "skackaksln", u me dän mela(r) n 
avstandä pa de väisä, att n läggar punktn c 
pa a u cd sträckt jams me ab. Träffar da d in 
pa b . . u all punktar där imillum pa varandrä, 
jär de ret; annas far n skraid älla(r) "skack" 
knäutar millum a u b, till däss att di kummar 
ti sit sum di skall MK. Noti skall skjautäs 
ättar skackaksln, män a slingå älla nät skall 
skjautäs ätta maskgangän MK. Tjanar pa 
räusarmar . . meläs int ättar skackakslar JK. 
[Se ill.] 

skada s. ska'dä m., bf. ska dn, pl. (f.) ska'dår 
(JK). 1) [ont, men, förorsakat av yttre våld]. 
I de huli, sum barkän har sit äi, där bläir alltut 
a skaul ällar skad i stammän [om flå-bark] 
OL. Slepskoän gick sundar . . män skadn var 
snart botn JK(U). a) [ödeläggelse, förfång 
vållad av naturkrafter, djur m. m.]. Värst gär 
rängnä skad pa fodrä JK. Millum 8-10 tunnår 
havrä har ja atminstn fat skad pa [genom 
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regn] JK. Dails har de (rängnä) nuck gärt nytt 
pa säin ställar, män pa säin ställar (så undalit 
de låtar) skadä JK. Någlä "tårkdrupar", sum 
gärd mair skad än nyttä JK(U). De gick än 
hagälböi yvar jär . . u de gärd skad pa gröidn 
JK(U). Skadn sum de (haglet) gärd pa gröidä, 
där de gick sum värst fram, kan letäst tänkäs 
JK. Kånnä laid väl någ skad de me [av hagel] 
OL. Snåidräivår kumma ti gär skad pa sed-
akrar JK. Tornä [åskvädret] gärd skad järya 
sudrä härädä till umkring 5 000 kr JK. Ar-
kan'n, sum rasäd i torstäs . . han gärd skad fö 
någ var ti flair otli kronår, u ännu har int all 
skadår [!] blitt botnä, sum än gärdä JK. Ja, 
tårkän u gaistn gärd skad i ladis pa mikä, 
män de säir äut, sum um vetu kummar till gär 
läik så mik skad i haust JK. Um de blai a duk-
tut rängnskäur . . att tårkän slapp u gär skad 
pa vaitn u kånnä JK. Ja skall . . töin upp de, 
förrn lambi kummar in u gär någ skadä JK. U 
än hail hopän (snäglar) livar yvar för till hald 
fort me till gär skadä OL. b) [i förbind.] ta 
skadä [lida avbräck, bli sämre]. Män ladis-
sedä kummar ti ta skadä av tårkän JK. Kånn-
stackar .. di kan närpa sta så läng sum hälst 
föräutn ta någ skad av vetu JK. Kånnä har 
allt tat för mik skad a tårkän JK. Gröidn to 
skad av tårkän JK. 2) [avbräck, förlust (som 
man lider), olägenhet, förfång]. Kyldi har för-
stört alltihop där, än jäklä skad u förlust! JK. 
U aigan har fullt för sin skad, sag ja i täidningi 
JK. Snåiän . . han jär int ti någ nytt för uss 
äutn jär ti skadä JK. När någän yvabiväisar 
mi, att pänningar, gär el. jär ti mair nytt än 
skadä för mänsklihaiti JK. Förr di [slåtter-
karlarna] fick gynnä, förr fick di släutä, u de 
var da, di skudd ta sin skad igän [med kala-
sandet efteråt] OL. Ja årkt int skrivä, män ja 
tänkt ja skudd ta skadn igän i jaulhälgi JK. 
Kummar kräki in pa gröidn ginum än dålir . 
täun . män jär täun'n däns, sum jär aigarä av 
akan u gröidn, så far han bind skadn bäi sitt 
aig bain, sum de haitar, el. fa läid skadn äutn 
ersättning JK(U). Av skadn bläir n väisar 
män int räikar JK. 3) [olycklig omständighet, 
"synd", beklagligt, sorgligt]. Män ja för min 
dail tyckar, att ä jär synd u skadä ti ta säikän 
nå . . för han laikar nå JK. Stor skad var ä, att 
n int kund ha tänkt si för a grand undar skiftä 
OL. Skad, att n int har mair gutt om täid JK. 
De var stor skad i dän vägän [rör. skrock] att 
källingi jär död JK. Skad u skam jär ä pa n 
sånnar viktur sak sum jårdbräukä JK. Jfr 
driv-, garn- o. hagel-skada. — skades-fri a. pl. 
ska"däsfräiä [fri från skada, utan skada]. Ja 
tror nuck, att landsmätrar har gat iginum 
[:skiftet] skadäsfräiä u har förtjänt pa affårn 

JK. -lös a. pl. ska*dslausä. De jär vör, sum 
ådlar såckarbetår, sum far betal de (såckar-
skattn), för fabrikar di gär si nuck skadslausä 
JK. — skad-kvist s. m. bf. skadkvistn, ainar 
el. kvistar, sum jär i vägän för huggningi el. 
fållningi Jk. När di da fyst har fat rydd raint 
kring buln ällar stumbln nerä, så att di har 
fräit ti huggä ällar hugg skadkvistn av, sum de 
haitar, u . . funder a stund, vickät håll träiä 
skall fallä JK. -skjuta v. ipf. skadskjautäd, 
p. pf. skadskutn JK(U), -skjautn JK. Da skad-
skjautäd han a and JK. Ja fick en [: törd] en 
gang, sum var skadskjautn JK. 

skada v. ska'dä, ska Ud', pr. -ar, -a(r), ipf. 
ska'dädä, -äd, ska d', sup. skadä, ska d', 
p. pf. ska dn, f. ska di, n. -ä, pl. ska'dnä. 1) 
[tillfoga skada, fördärva]. Um di skudd ha 
hatt någ ovänskap imillum si, så skudd dän 
dödä kunn ha makt till kunn skad ällar sänd 
sjaukdomar till dän andrä OL. Baini [på 
fåren] bindäs ihop . . me a bratt band, sum int 
skadar baini JK. Baini, sum a skadäd pa kälk-
backän, jär när pa bra nå JK. Um vör vidd 
kåir nä (göisli) där ifran i vintar, så var de 
bäst, när de var frusä u de int skadäd jårdi 
JK. Ha hadd int skad någ mair än armän JK. 
Vaitn blai mäst sprungän [grodd] u skadn JK. 
Han ansvaräd fö boki, att a int skudd . . bläi 
skadi pa någ väis JK. Jär jär a snäckå, män 
ha jär skadi MK. Ha jär skadi pa dain kantn 
MK. Där sum di (mackar) fanns, där blai 
kånnä skadä mair ällar mindar OL. Bröiä 
[brödet] jär läit klabbut .. män mindar dråigsl 
äi, än när de [: mjölet] int jär skadä JK. Di 
blai int skadnä MK. 2) refl. skad si [råka ut 
för skada, göra sig illa]. Dän sum kåird . . för 
han gick de galä för russi kåm ti skäinä . . 
män han skad si visst int självar någ läikväl 
JK. Värst olycku . . var de täu kalar, sum 
skadäd si så illä JK. Män a lyckå i olycku var 
de de, att ha int skadäd si mair ällar värr, än 
ha gärdä, sått ha int blai någ skadi invärtäs 
JK. Pa Paulus u Blasus . . jär de int bra till 
fåll någät träi kull, för da skadar n si, sär di 
JK. Han har skad si u jär när pa krypling JK. 
Ungfålki [som åkte] hadd int skad si någän av 
dum JK. 3) [med negation, icke göra skada, 
vara bra]. De var int egäntliän de, ja vidd tal 
um, när ja gynt pa iss historju, män de kan int 
skad häldar, att ä star jär JK. De skadar int, 
va ja tyckar, till fa rust äut [ute] um dagar JK. 
Ja, ja maint pa, att L. var nog' i dän vägän, 
kanhändä u att de int skadädä JK. Vidd n lätt 
ä kok en täimä, så skadäd de intä JK. Kansk 
de just int kund ha skadä JK. 

skadera v. skadde'rä, 'skada'. Dei blai skad-
derä (skavet e. d.) el. skamferä MK(1876). 



skadlig 	 1057 	 skaffare 

skadlig a. n. ska'dlit. Så kallt sum ä nå jär, 
tror ja int, att ä jär tjänlit, um ä bläir rängn, 
äutn tvärtum skadlit JK. 

skaffa v. skaffä, skaff, pr. skaffa, ipf. skaffäd, 
skaft', sup. skaffä JK, skaff OL, skaft, pass. 
skaffäs, ipf. -täs JK(U), imper. skaff.  1) [an-
skaffa, förvärva]. Skaff årjår i körku JK. 
Skall ja skaff nöjt (stranddomt), da skall ja ha 
täid pa mi JK. Da far ja skaff någ ann till upp-
ränningi MK. Han fick skaff andrä pänningar, 
så väid n vidd ha rygtunnu JK. De fanns en 
(vändplog) bäi Kauprä, sum länsman Åkar-
man hadd anstalt u skaffä JK. En litar bränn-
väin har ja skafft ti jaul JK. A halltunnå 
strämming, sum vörr had skafft till dum JK. 
Han skafft mi bad fodar u mat JK. Kumnaln 
har matt skafft fålk JK. Ja har int kunt skafft 
pänningar till n. U så har ja matt skafft n 
annar häst, sum ja har matt skafft pänningar 
till JK. Äutn de gam jauskronår skudd bläi 
bårttagnä u skatas nöi i ställä! JK. Än hail 
hopän böindar var imot, när di (brand-
spräutår) skudd skaffås JK. Så skafftäs de a 
skaplit hankstyckä JK(U). Skaff biväis, sägd 
ja, så skall ja tro Är! JK. 2) [bringa, föra (ngt 
till ett ställe), hämta]. En gang had n bond 
sägt till nissn, att n skudd skaff släkå pa akrar 
för n; da skaffåd n så mik släkå pa akrar för n 
pa am n nat, så att .. JK. Sån där skapli jård 
har ja i o hagan u de lugd ja, att ja skudd 
skaff där upp a par lass JK. Skudd int vart 
häusald där kunn fa lug ti kaup in sed .. u 
skaff sedi ti kvännar självä [under ranso-
neringen] JK(1917). 3) [åvägabringa, göra]. 
När byggmästan har tat imot ä.. så jär de u 
hans börd ti skaff byggä i årning till någlund 
vissar täid JK. 4) refi., skaff si [anskaffa, för-
värva för egen räkning]. Så var ännu allt ättar 
gamblä stöili där, angåändä me jårdbräuks-
raidskapar .. för P. ansag si intä ti ha rad ti 
kaup u skaff si någä JK. Så gynt någän skaff 
si täidningar OL. Um di häldar lant ällar 
skaffåd si a let räivå [räfsa] OL. Så skafft n si 
än stor, langar, grannar käpp JK. När n kåm 
haim fran Danmark, skotet n si n trampvangn 
[cykel] JK. Så skafft vörr uss a karbidlampå 
JK. De var n fåinar klening, sum .. de kvinn-
fålk had skaff si OL. Saningsmaskinar jä de 
ingän sum ha skafft si ännu JK. Någ var har 
skafft si anglår, u vör har u vitt [velat] skafft 
uss langt förr JK. När di da väl har fat de 
(häusar u byggningar) i årning u skafft si n 
fjädarvangn u n lastvangn .. da har di fat så 
mik gäld, så JK. Lätt uss räcknä ättar, mik 
pänningar far ha gitt äut, u alltihop sum än 
har byggä u skafft si JK. Så har ja int bröid 
mi um ti skafft mi någ fiundräanglår JK. Ja 

har skutt skafft mi (brillår), män de har int 
blitt av ännu OL. Särsk. förb. Skaff av [skaffa 
bort]. Da befalld bondn nissn, att n skudd 
skaff av akrar all släkå, sum va fö mikä JK. 
Skaffå fort el. sk. fram (befordra) MK. Skaff 
vid in [laga att man får in ved i huset]. Nå 
skall ja äut u skaff vid in, att vör kan fa någ 
väl varmt JK. Nå .. har vör int stort fat gärt 
någ annä än arbet me snåi u skafft vid in ti 
värm uss bäi JK. 

skaffare s. skaffarä m., bf. -an, pl. -rar (skaf-
far-far, -mor, -dräng o. -päikå), [personer, 
som passa upp vid gästabud]; 'skall bl. a. häl-
sa brud el. brudgumme el. brudparet vid an-
komsten m. ett tal ss. svar på bruttbondens.' 
Gogsn .. bad pa mi, att ja skudd var skaffarä 
för n pa bryllaupä. De jär int för rolit till var 
skaffarä, hälst i bryllaup JK. 0. L. var skaf-
farä (pa bigravälsn) u hans källing JK. — 
Kväldn föräut .. da har de vart avfärd ällar 
kallas bäi bräudis haim um dagän, u där var 
skaffrar där u JK. Skaffrar där sum avfårdi 
skall varä, skall jälp dum bjär u lässä .. Ner 
lassi skudd lässäs av [i bröllopsgården] så fick 
skaffrar, sum haim var, årkå ti jälp värrning-
kalar ti läss av JK(U). När n har kumm ifran 
borä [på avfärdskalaset], så kummar skaffan 
me biskening, att ungmansdrängar kummar i 
gard u skall hämt bräudgummän JK(U). [På 
bröllopsmiddagen:] När skaffrar allt um längä 
har fat all ti borä 	så läsar prästn bords- 
böini. Int alltut så fanns de hyvlädä bredar 
[att sitta på], sått da skudd skaffrar, sum kalar 
var, hyvlä daim. Skaffan el. skaffafar, han 
skudd svar för starkvarår u bjaudä u säi 
ättar, att int flaskår var tomä JK(U). U så 
jälptäs di at, all skaffrar ti bjär all mat in un-
dar måltäidar JK. Fyst så gynnäs de me n 
smörgås u n sup, sum int skaffrar hällar äi, 
äutn dain far häll äi till dann'n, u sum skaffan 
sär till um. Så kåm skaffrar me läutfiskän 
u pippår u salt till, sum skaffrar skudd säi 
ättar, att ä int fattädäs. Så sägd skaffan till, 
att di skudd vasså go u ta n sup pa fiskän 
JK(U). Ja u så säir da skaffrar ättar, när 
någän bärgfisktalldrick ällar såsspillkum bläir 
tornar u bjärar in ättar handi JK. Sin så ymsäs 
de talldrickar u skaffrar had årkå ti bjär in 
fran bryggahäusä. JK(U). (Förr) 	had int 
skaffrar sånt stort bestöir sum di nå har, för 
int behövd i yms talldrickar imillum var ret 
äutn da jetäs de pa en talldrick hail måltäidn 
u int behövd di ha besvär me knäivar u gaff-
lar till var u en, äutn de had var u en knäiv 
mässi 	JK. Så stämd di upp staikstriki u 
skaffrar kåm dansnäs in me staikfati haugt i 
vädrä. Så kåm pannkaku u där pa upp- 
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maning av skaffan, att pannkakssupän skudd 
anga. Så skall de tas upp kålläkt till de fattiä 
. . u så gar talldrickar kring . . u var u en 
kastäd pa n slant, sum skaffan sändäd till 
bruttbondn JK(U). Skaffan bar fram gåvi pa a 
prässntersbredä till bruttbondn JK. A puns-
skål star pa borä . . u skaffan skall lang 
brickän u glasi till daim, sum gir bräudgåvä. 
U jär me så jär middäsmåltäidn släut . . Skaft-
rar u kokarmor u kärvaskasku, sum nå jär 
sultnä, . . skall nå ha bordssitning u ha mat. 
När dansn hadd pagat i någlä täimar, så fick 
skaffrar (skaffan u -drängen) biskening av 
kokarmor, att di skudd sätt fallbori in, för 
kalar skudd ha kaffi. Undar täidn så gick 
skaffrar kring, mäns dansn pagick u bjaudäd 
sup, sum haitäd kaffisupän. När di har fat 
mat, u de jär dagar pa himln, så bräukar skaft-
rar lägg si runtä (me kledar pa si) .. fö di skall 
snart i silar (= arbeta) igän! Ungmansdrängar 
u .bräudpäikår . . sivar u snarkar, när koka-
mor u skaffamor u skaffan jär pa baini, u de 
så täilit, förrn dän hål har fat sko pa si. All de 
gästar . . sum jär kvar pa dann dagän, bräukar 
skaffrar bjaud kaffi u kalar en kaffihalvä pa 
sängi. Um någän av skaffrar el. ungmans-
drängar u bräudpäikår försummäd si . . så fick 
di sakaskål [saker-skål] JK(U). Um de skudd 
var skaffargästbud triddagän .. da skudd ung-
fälld pass upp ällar var skaffrar JK. Skaffrar 
allihop har årkå dän fjärd dagän me, för da 
skall.. all sakar, sum jär lantä, gis igän, u de 
skall ställäs i årning igän JK(U). [På begrav-
ning har skaffarna i stort sett samma upp-
gifter som på bröllop]. Svärmor talt um, att 
ha var skaffarä där, när n [: en självspilling] 
skudd bigraväs, u dagän u kväldn för bi-
gravälsedagän, så jär de vanlit, att all skaffrar 
jär närvarandä för ti lag i årning ti kallasä . . 
Pa kväldn, när skaffrar hadd däuk bon i i nöi-
stäuu (sum dän döid u sto läik), u när all 
gick in i vardässtäuu .. så hårdäs de, sum att 
bon i fallt kull . . JK(U). Nå jä de frågän um fö 
skaffrar ti fa all ti borä u pa sin ret plass . . 
ättar sum di jär naug släkt me dän dödä, u fö 
de mäst så fa skaffan tråg värtn till, lais di 
ska sit bäi borä JK. Skaffrar har sitt me till säi 
ättar, att gästar far någ till bästar OL. Ja u så 
säir skaffrar ättar, när någän bärgfisktalldrick 
ällar såsspillkum bläir tornar u bjärar in ättar 
handi JK. Um skaffrar har någ langt ti haimä 
. . jä de . . vanlit . . att i liggar pa ställ um nati 
. . Skaffrar fortsättar da ännu trid-dagän ällar 
fjärd-dagän . . u da ha di årkå ti skaff all sakar 
i retlaidå igän JK. [På »lekstuga»:] Pa man-
dagän middästäid kåm skaffrar, sum svard för 
trakterningi: S. V:s älst sun'n 	u F. pa  

Kullakabackän u K.J: s tiänstnäiku, u 
B. R-s, u skäuräd gålv u gärd raint i nöistäuu 
u . . ställd i årning ätta si JK. -dans s. m. bf. 
skaffardansn [dans vid bröllop, då skaffarna 
börjar dansen]. U så gynnar spelmännar fil 
pa skaffarpålskän, för skaffardansn skall anga 
fyst: skaffarfar u -mor dansar fyst u skaffar-
drängän u päiku därnest JK. -dräng s. skaffa-
dräug m., bf. -dräuän ["ungskaffare", yngre 
man, som hjälper skaffaren]. Skaffadrängän 
u skaffapäiku . . var fö de mäst någän av dai-
räs ogift nemäst släktingar JK(U). Skaffafar 
hadd skaffadrängän el. öltappan ti bifallä, u 
han skudd svar för ti bjaud pa drickä el. öl u 
. . säi ättar att int . . ölstaupi va tomä JK(U). 
Skaffafar skall skaff all flaskår u glas . . u 
skaffadrängän all drickstop u drickkannår 
JK. Har skaffafar el. -drängän täid, så 
bräukar di pick gränä [till begravningen] JK. 
-far s. skaffar-, skaffafa'r m. [den äldre av 
skaffarna]. 0. A. var skaffarfar, u mäin käl-
lingi var skaffarmor JK. Skaffarfar u skänkan 
[skänkaren], di jälptäs at till skaff all bor u 
stolar i årning dagän föräut . u skaffarfar han 
skudd svar för all flaskår u glas u had bränn-
väinä um hand u skudd svar för bjaud bränn-
väin . . U så när da hail stasn (med brudgum-
men i spetsen) kummar i gard . . så skall da 
bruttbondn gär tal, u när han da far skill av, 
da skall skaffarfar gär tal, u så skall di da in 
allihop u så ha si någ till bästår U så skall di 
da till bords allihop, u de jär ätt gär me de för 
skaffarfar u skaffarmor ti fa dum pa sin plass 
allihop .. U så kummar da skaffarfar u mor 
fyst u så skaffardrängän u päiku me fisk 
(första rätten vid bröllopsmiddagän). -folk s. 
skaffa(r)fålk n. (pl.), bf. skaffafålki, 'ett par 
gifta folk, som tjänstgör vid bröllop o. be-
gravningar o. passar upp med maten o. annat' 
JK (ordl.). Skaffarfar u skaffarmor kalläs för 
skaffartålki bägge täu JK. Till skaffafålk var 
de för de mäst a par gift fålk, män . . di kund 
var gift pa vassitt håll JK(U). Klucku täi, älvå 
kummar gästar kåirnäs i gard . . u skaffarfålki 
di skall svar för ti bjaud in dum, ifall di int 
vill ga in självä JK. Skaffafålki (= skaffafar 
u skaffamor) dansar fyst dansn JK(U). Just 
int fö mik läng sinä död H. J. dä pa ofälkis 
partn . . u da var Ann' u ja skaffafålk JK. 
Dagän för bigravälsn kummar skaffafälki 
(skaffafar u -mor), u jä de stort lag älla bid-
ning, så jä de täu skaffrar, skaffadrängän u 
-päiku JK. -gästabud s. skaffargästbu'd n., 
'kalas för skaffarefolket söndagen efter bröl-
lop' MK. Um de skudd var . . skaffargästbud 
triddagän, . . da skudd ungfålki pass upp JK. 
-kalas s. skaffaräkalla's 	.1. n., bf. skaf- 



skaffarelyd 	 1059 	 skaftände 

fakallasä. Sundagän ättar bryllaupsdagar da 
bräukar de var a kallas, sum haitar skaffa-
kallasä. Da jär all skaffrar u all sum har stat ti 
tjänst pa bryllaupä u de ungdomar, sum har 
klet u gärt ärportar, biddä, u spelmännar me 
föstas . . Pa kväldn pa skaffakallasä så var de 
laikstäuå, u vaim sum hälst hadd tillträdä 
JK(U). -lyd s. m. bf. skaffar-, skaffalöidn 
[det unga skaffarparet]. Skaffadrängän u 
skaffapäiku . . kalldäs u för skaffalöidn 
JK(U). Så kåm skaffrar me läutfiskän Skaf- 
fafålki fyst me vassin talldrick u skaffalöidn 
där ättar pa sam väisä JK(U). Skaffafälki . . 
dansar fyst dansn, u där flest skaffalöidn 
JK(U). Dagän för' bigravälsän kummar 
tjänstgöringar [de tjänstgörande], de jär skaf- 
farfålki u skaffarlöidn (dräng u päikå) OL. 
-mor s. skaffamåur f. [kvinnlig skaffare]. 
Skaffafar u -mor. Skaffarmor ha skudd svar 
för däuk bon u så jälp kokarmor me någ vart 
JK. Skaffamor fick bifallning av kokamor, u 
skaffamor had skaffapäiku unda si ti bifallä 
JK(U). Så kummar skaffamor me biskening 
ti -päiku: säg till -drängän, att . . er bäggi täu 
kåirar äut ti kaupmann'n 	u lanar .. tall- 
drickar u fat u spillkummar u JK(U). Skaf- 
famor läggar bord-dokar pa bon i . . Skaffamor 
el. u så häusmor bräukt ta imot sänning- 
kårgar JK(U) [vid bröllop]. Skaffamor ha 
årkå ti gi all kaffi u mat, sum kummar me sän- 
ningar um kväldn (vid begravning). Bårdokar 
bräukar skaffamor tvätt älla vask ram n ätta si, 
förrn ha bjärar igän dum JK. Källingi mäin 
va skaffamor JK. -pika s. skaffapäikå f., bf. 
-u [yngre kvinnlig skaffare]. Skaffarpäiku ha 
skudd svar för ti skaff all kaffikåppar u te- 
skaidar, u så jälpäs di (skaffamor u skaffar- 
päiku) at till bjaud supar u slikt, sum kvinn- 
fålki skudd ha JK. Skaffadrängän u -päiku 
JK. V. var skaffarpäikå u ha had mässi a 
dåssäin gafflar MK. Um laud skall vör pa 
bryllaup . . u A. skall va(r) skaffapäikå JK. 
-polska s. m. bf. skaffar-, skaffapålskän. 
Attar middäsmåltäidn da gynnar dansn u 
spelmännar stämmar upp en pålskä, sum 
haitar skaffapålskän JK(U). U så när n da 
kummar ifran borä . så gynnar spelmännar 
fil pa skaffarpålskän, för skaffardansn skall 
anga fyst JK. 

skafferi s. skaffräi 	1. n., bf. skaffräiä JK, 
skaffaräiä, skaffräi MK. Mot dain väggi sto 
a skåp . . (u de finns ännu bäi Kauprä i dairäs 
skaffräiä) JK. Däu (kattu) vill var äi skaffräi 
däu MK. 

skaft s. skaft n., bf. -ä, pl. bf. -i. 1) [handtag, 
utskjutande del av redskap o. d., vari man 
fattar]. Ja rustäd i snickabodi u sättäd skaft 

pa a yks JK. Um yksskaftä väisar för mik ner 
at äggi så haitar de, att yksi jär för krampt 
pa skaft, väisar de för mik upp at klackän . . 
att ha jär för rakt pa skaft, väisar int skaftä 
gäint . . att yksi jär skaivt pa skaft JK(U). Ja 
har sätt skaft pa a jårdyks, sum vör har braut 
av u sum skudd nöit i ställä JK. Till mäur-
ningi nyttan mäurhamman, me mått pa skaftä 
JK. Håigafflar u tjaugår jär träiskaft pa . . Pa 
skaftä, äi dän ändn sum gaffiän sitar jär a hyl-
så . . JK(U). Van [slagan] . . täu dailar: 
skaftä u själv slagu el. val'n . . Skaftä jär . . 
1 3/4 aln langt u runt, en tum i ginumskärning 
u läit klainarä i uppäst ändn, där de sitar ihop 
me slagu i gjårdi, u jär slethyvlä . . JK(U). Än 
gammal ålputt me n stak ällar a skaft, um-
kring a än langt me träi tännar äi JK. Håis-
byttu . . me a runt skaft pa, sum sitar i uppäst 
kantn vinkälret läik äut pa säidu äi n stav, u 
skaftä bräukar sit självvaks i stavän, av någå 
grängrain, sum int jä avhuggi JK. Skaftä [på 
en karda] fälläs in pa undasäidu av blukä . . 
Skall n ha ulli ör pakardu, så snor n undakar-
dus skaftä at hygar u så skjauta n pakardu 
avut JK. Skaftä el. small ändn av läinkambän 
sättädäs äi a hul äi a träivägg .. sått tännar . . 
sat äutat u uppat JK. 2) [stjälk, strå på väx-
ter, särsk. på sädesslag]. Villluiuppän [fröhus 
av lindådra] han jär spitsur ner mot skaftä 
MK. Kryddäskvast = än läitn kvast (lissum) 
av kryddår [välluktande blomster] . . blåm-
mår el. kryddi jär ihoplindnä i skafti me n trad 
JK. Kånnä u havan har tat si lagli ättar räng-
nä, fastn de (kånnä) jär tunnt pa säin ställar u 
har gat i skaft u jär i bölg [bälg] u gynnar ga i 
aks sumlistans JK. De jär int alls bra, um ryg-
roti gar i skaft pa haustn el. vintan JK. När 
sedi gar i skaft um haustn, da bläir de int någ 
av na MK. 3) [övre del av känga, stövel el. 
strumpa]. Pa tungstyvlår jä skaftä i en bit u 
naitar vaskän framskaft älla bakskaft äutn bär 
skaft JK. Ja hadd a par styvlår pa mi me kårt 
skaft pa JK. Ja had a par gamblä knäistyvlår 
pa mi me skafti äut pa (byksår); di blai hail 
full av vattn, sum de rant . . ner i skafti JK. 
Pa hallstrumpår gar int skafti längar än till 
tjåckläggän stort JK. 4) 'svans'. Visk pa 
skaftä (egtl. vifta på svansen), 'skynda sig' 
HG. 5) [i bildi. uttr.]. Någän klokar kal me 
hud pa skaft JK. De jär allt augå pa skaft ung-
domar imullum, kan tänkä OL. Jfr bak-, 
borr-, fram-, fyr-, fös-, grep-, grim-, gryt-
skeds-, hås-, jordyx-, käng-, penn-, plygg-
syls-, riv-, skop-, skur-, spad-, spikborr(s)-, 
stövel-, svip-, syl-, töm-, yx- o. örpick-skaft. 
-block s. pl. skaftblåckar (skom.), [att forma 
stövelskaft på]. -ände s. Handtakä pa skaft- 
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ändn [av grepen] var bårtå, för de fick än hald 
tvärs um skaftä me bäggi labbar JK(U). 

skafta v. refl. sup. skaft si [om säd, bilda strå]. 
Um rygroti har gat i skaft pa haustn, så haitar 
de, att rygän har skaft si, u da far n sia av än 
pa haustn JK(U). Rygroti har lägg si pa säin 
ställar u till u me skaft si el. gat i skaft, u de 
jär int bra JK. 

skaka v. skakä, ska'k' , ipf. -äd, sup. skak' JK. 
1) tr. [ruska, rista]. Kaldu (= fråssu) .. när ha 
gynt skak dum .. JK. Än årdäntli byggning.. 
sum kund ha äldäs upp um vintan, så att n 
had slipp u fraus u skak tann JK. Ja vidd gänn 
skak tass mei än u säi augu äi än u prat mej 
än JK. 2) tr. [ruska el. plocka ner t. ex. äpp-
len, julgransprydnader]. Idag har V., Y. u ja 
skak äppälträii . V. u ja har kläiv i träii, u Y. 
har pluck äi n kårg pa jårdi JK. 3) itr. [skälva, 
darra]. Ja darräd sått ja skakäd hailar JK. 
Särsk. förb. Sk. av; säckän har skak' av 
vagnen MK. De skakar just int äi mik för n= 
det lönar sig just inte (bilden från en kvarn). 
De skakar äi för mikä (i en kvarn) (OL)MK. 
— skak-sikt s. skaksikt f., pl. -ar [äldre sikt-
anordning i kvarn]. De fyst gamblä siktar.. 
var "skaksiktar". De var siktdok, sum sat pa 
käppar inn i mjöilkistu, sum sedi rannt ner äi, 
när ha käm ifran stainar ginum a trumbå, u 
skakinretningi kåm ifran drivä, sått de ruskäd 
u skakäd, sått mjöilä dambäd iginum sikt-
dokän inn i mjöilkistu JK(U). I de gamblä 
kvännar där hadd di .. skaksiktar, sum 
ruskäd sedi at säidår, mäns a hasäd framat u 
så ner i säckän OL. Förr, da had i skaksiktar, 
män nå har di rullsiktar MK. -trösk s. pl. 
ska laråskar [tröskverk med inbyggda ska-
kare]. De gamblä tråskar nåigar int fålki nå, 
äutn de skall var skaktråskar el. ångtråskar 
JK. -vind s. ska'kvind m., pl. -ar, ällar rissl-
vind [vindmaskin som både vindade o. riss-
lade säden]. 

skakare s. ska'karä m. bf. -an, vid vattenkvarn 
(siktkvänn). De var skakan, sum sättäd sikti i 
röirning MK. 

skakel s. skakäl 	m. (OL)MK, f. bf. ska kli 
(JK), pl. ska klar [skalm(ar)], 'fimmer-
stänger' . De va sånt flack i skaklar, att mäni 
sto i skaklar, när de gick um kring MK. Skak-
lar de nyttäs, när n kåirar me enbet JK(U). 
Drekti [på enbetsplogen] jär int lang .. u sitar 
fast i femarstängnar sum hästn har am n pa 
var säidå 	Hail inrättningi haitar skakli u 
skakälstängnar fastn de nuck finns andrä 
typar .. bad me skakäl u äutn skakäl JK. 
-knäppa s. f. pl. skakälknäppår [rem med söl-
ja, varmed skakeln fästes vid selen]. Femar-
stängnar sum jär knäppt i braustringar me 

remar el. skakälknäppår JK. -rem s. f. pl. 
ska'kälre'mar [= föreg.] Än kan knäpp 
skakälremar um femastängnar, när skakäl-
remar fyst sättäs fast i braustringar i sill 
JK(U). För ti fa plogän ti ga lagum ner, knäp-
päs skaklar upp ällar ner me skakälremar JK. 
-stång s. f. pl. bf. skakälstäygnar [de stänger 
varav "skaldi" består]. Millum skakälstäng- 
nar nerä sitar täu braid tvärstyckar 	sum 
haldar skakli ihop JK. 

skakla s. f. pl. skaklår [skakel]. De jär lang-
stigvangn u skaklår MK. Jfr enbets-skakla. 

skakning s. f. bf. skakningi, pl. ska'knicgar. 
1) [ristning, ruskning]. Skaksiktar, sum 
ruskäd sedi at säidår u av de skakningi så 
var ä värr me stöv OL. Kaldu (= fråssu) 
när ha gynt skak dum, da ränd di äut langsat 
n täun u kräupt undar all styttstaurar .. tills 
skakningi gick yvar JK. 2) [rubbning, för-
ändring]. De bläir någ skakningar (= änd-
ringar) i skiftä [laga skiftet] OL. Jfr rabb-
skakning. 

skal s. skal f., bf. -i, n. bf. -ä, pl. skalar, bf. =; 
n. bf. skali. 1) [yttre (hårt) hölje på frö, särsk. 
sädeskorn, frukt m. m.]. Dryft-trug (nyttädäs) 
för ti skill skalar fran gröini MK. Helgröin jär 
bön skali avtagi av kånnkånni JK. Ta aksi u 
angnar u skalar fran tråskän JK. 2) [yttre 
hårda höljet på fågelägg]. Ätt ägg hadd pinn-
gysn tat i grainhopän de, för skali ha lag där 
tom, ha MK. Um de jär ungar i äggi .. da 
pickar di pa skali (= äggskali) u vill ha hul 
pa skali u fa kräup äut JK(U). Ättar handi 
ungar kummar ör äggi, så tar gasi skalar ör 
raidrä me näbbän JK(U). [Bildi.]. Där sum ja 
har vaks upp, var vörr fåm syskå, sum kraup 
ö skalä (= blai föidä) pa näi ar JK(U). 3) 'på 
en kniv' [sidostyckena i skaftet på en fäll-
kniv]. När n har n [: kniven] i lummu, så 
knäppäs bladä ner i skaftä, sum haitar skalar 
.. Där sum knäivsbladi sitar fast i skali el. 
skalar haitar nätn [niten] 	Imillum skalar 
sitar än flädar 	JK(U). Jfr havre-, korn-, 
nöt-, pär-, vetes- o. ägg-skal samt tunn-
skalad. -bagge s. Skalbaggar de jär tårrdöivlar 
MK. -lös a. n. ska'llaust [fri från skal]. Skal-
laust ägg; värpä skallaust (vindägg) MK. 

skala v.1 skalä, pass. skaläs, pr. skaläs, ipf. 
ska ldäs, p. pf. n. skal' , 'skala t. ex. päror' 
[avlägsna skalet]. Vispräisä skaläs el. tas 
barkän av, när n gär vispar av de JK. Än van-
lir visp av skal [skalat] björkräis JK(U). 
Ainässtaurar.  . . jär värst ti karä [rensa], um di 
skall skaläs el. karäs hailä el. all bast skaläs 
av JK. Bredar .. di skudd barkäs, barkän 
skaldäs av pa kantar me a yks ällar n bänd-
knäiv OL. 
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skala v.2 skalä, ska 	pr. -ar, ipf. -äd, skald' , 
sup. skal', p. pr. ska inäs [springa el. gå fort, 
rusa]. Kalvän han skalar äut i hagän MK. Int 
pa full täimä skaläd håpu haim JK. När di sag 
stäutn skal där me rumpu i vädrä JK. Män 
jär de säkar kusk.. så lätta n de skal i väg i 
skäin [om unghästar] JK(U). Er skudd säi 
mor skal jär pa lairu; de jär sum a strålå, så 
jär a frammä MK. Pa missåmmasaftnän, när 
ja skaläd jär gäint yvar marki gynt ä mulnä 
JK. Da har ja vart skalnäs ste nå i dag för ti 
fa tak äi någ fålk ti jälp uss JK. Da skalar 
skaffrar all fåir me talldrickar så mik di kan 
JK. Ja skall snart skal där upp, kanhänd i 
kväld JK. Da tänkt sårkar.  . .: tänk um vör had 
fat de vädakvänni låss u så ti skal i stårmän, 
da skudd ä int var mang bitar igän JK. Så tar 
n kvännkädi av.. Så tar n pärsn upp u lättar 
de skalä JK(U). Särsk. förb. Skal av el. iväg 
MK. Skal i väg, skal pa JK(U). Um L. kåm 
jär äut .. så skudd vör skal kring bäggi täu 
någ varstans, bad bäi strand u land JK. Ja 
skald kring där i hagän ättar konar, sum var 
hail ifran si JK. Had de int vart sånn otäck 
tjåckå i dag, så skudd ja ha glid äut u skal 
kring läitä JK. Ja . . har skal halv sokni kring 
för ti fa tak äi någ fålk ti jälp uss me betår u 
pärår JK. Nå ha ja vart skalnäs kring äi aigår, 
sum liggar nemäst bäi, u set pa JK. Ja had 
vart skalnäs ätit kring i aigår u sokni, fastn de 
jär sundagar JK. 

skalig a. n. skalut [om mjöl: bemängt me skal]. 
Var int sedi tillräcklit tårr, så blai mjölä så 
där skalut u gråft u bröiä blai sam så OL. 

skall s. skall m., bf. -n [drevjakt, skallgång, 
även: själva linjen med skallkarlar]. Ja har nå 
sit u prat me far a stund, lais de gick till, när 
di gick pa skall förr i värdn, u så när di had 
rävgan .. Ja har u vart pa skall ättar räv a par 
gangar.  . . U säist gangän vörr var ste, da hadd 
vörr slat uss ihop me Gardboar u Alskboar, 
så att da var vörr mang hundrä man, män vörr 
fick ingän räv .. U skallgangän gick till så, 
att så mang sum hadd givvär .. di ställd si pa 
am n gäin linjå u daim sum da skudd skallä 
ällar dräiv rävän till skyttlinju, di gynt ställ si 
av en u en straks bäi n änd pa skyttlinju u 
säist gangän ja var ste, da.. gynt di pa bäggi 
ändar pa skyttlinju, till däss di möitäs at, u da 
fick ingän lug ti prat haugt äutn var u en 
skudd var tystar, till däss att skalln var i 
årning, u när da skalln var i årning, så bildäd 
han än storar halvsirkäl u så gynnar daim 
dräivä, sum jär längst ifran skyttlinju, u da 
gynnar någ var ståi u rop u jalä, så att de bläir 
ätt allarm, sum jär förskräcklit till håirä, u 
nemrä än kummar skyttlinju, teträ u teträ 

bläir de me fålk .. till däss n kummar till 
skyttlinju allihop. Män de kalar, sum star pa 
skyttlinju, di skall var tystä u sta pa ställä, till 
däss skalln jär hail iginumlaupän, ällar till 
däss all har kumm fram till skyttlinju, sum 
dräivar, u jär de någän räv i skalln, så skall 
skyttar pass pa u skjaut n förstas, när n kum-
mar till dum, för rävän tar för' ropä förstas 
JK. Va mang famnar rävgan .. De var visst 
pa var hämmansdail Rävstickår ällar gan-
stakar .. ti häng gani upp pa u di skudd 
sättäs ner så, att di hällädä mat skalln, ällar 
at de hållä sum rävän kåm u när han da 
sprank pa gani, da fallt gani ner yva n, u da 
kivläd han si i gani .. de skudd gankalar ällar 
bakskallkalar pass upp me de, att n int kåm 
låss, för all gamblä kalar, sum var pa skall, di 
var bakskallkalar u di lag straks bäi gani ini 
skalln undar någ grainar u di skudd pass 
upp u sla ihel rävän u sätt gani upp igän, um 
de andrä int var frammä, sum skällädä .. Var 
de plikt pa, um di int gick ste pa skall? Jå, 
.. di fick plikt träi dalar dagän, u kåm di sän 
[sedan], så fick di plikt en dalar för var skall, 
sum de andrä had skilt av me när di kåm. U 
um någän sägd någä .. när di (skallfogdar) 
sättäd av skalln, så fick di plikt säkstn stöivar 
JK. Närkar di skälläd just um dagän ällar var 
pa skall ättar räv, u di hadd just laup dän 
skalln yvar Jakås ängä JK. All kalar jär 
uppbudnä ti ga pa skall i mårgå ättar räv .. 
di har vart ste pa skall en dag förr i vintar 
JK(1901). Jfr ring-, räv- o. strand-skall. -fogde 
s. m. pl. skallfåugdar [förman på skallgång]. 
Iblant så läsäd di upp [: i kyrkan], u iblant 
sägd skallfogdar till pa körkvalln, de dagar, 
sum di skudd ste Skallfogdar väldäs .. di 
skudd minst var i täu ar, annas kund di fa var 
så läng di viddä .. de var fair styckän, täu 
fran var halv sokän täu var bäi gani u täu 
sättäd av, en pa var arm [av drevkedjan] u 
när skallfogdar sättäd av, så sägd di int någä, 
äutn di börr pekädä, att där skatt däu sta, u 
där skatt däu sta .. U all pliktar u all räv-
skinn, de to skallfogdar upp .. de hadd di n 
kass av, sum di kaupt brännväin förä, u da 
hadd di a duktut kallas .. JK. -gång s. skall-
gang OL m., bf. skallgagän. Hald sk. ättar 
räv el. ngt s. är förlorat (OL)MK. Skall-
gangän gick till så [se skall si. -karl s. se bak-
skall-karl. 

skalla v. skallä, skall' JK(U), pass. -iis [smida 
skallar på spikar o. bultar]. Nagältorn 	ti 
skallä späik me = sla skallar pa dum MK. 
För ti fa skallar pa de späikar el. ti skall dum, 
så skudd di i nagältor'n JK(U). Båltn ska 
skalläs MK. 
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skalle s. skallä, skall' m., bf. skalln, pl. -ar. 1) 
[huvud på människa o. djur]. a) [på män-
niska]. Ja had bön a läiti tunn summamysså 
pa skalln JK. Tännar skrambläd i skalln MK. 
Nå skall Ar prämpt ste u mal malt.. da kund 
de iblant bläi maurår i skalln [: bryderi] bär 
för de, för pa summan jär de alltut mindar me 
vädar, u maläs skudd ä OL. Da var bär [bara] 
tårrt u varmt dag ättar dag . . u än stor dail 
gynt ret ga u kratt si i skalln u funder va de 
skudd bläi av OL. När ja tänkar pa skogän, 
så krattar ja mi i skalln JK. Jär i o stainuä 
akrar så kummar de n hail hopän stam n i sedi 
. . sått stainar väinar kring skalln, när n star u 
matar äi [: trösken] JK. Så sum han hadd 
nydu [klubban] i vädrä u skudd sla äi n vägg 
[kil], puttäd bondn skalln el. hudä för langt 
fram, sått han drog än läik i skalln me nydu 
a yp drag JK. U när n skärar i tjåckar ryg 
jär a sånn lang örvslau . . för lang u otjänli, 
för uppäst örvändn bläir för langar u slar 
kvinnfålki i skalln, när di kummar ättar u tar 
upp ryg el. vaitä JK. Vitt u int var biskedli, 
skall ja gi di i skalln ällar flintn me bikslaivi 
OL. Fålk skudd ha pa skalln . . u plikt till för 
släik galnä tillställningar JK. Di skudd ha pa 
skalln skudd di de för sån storhait u storgapu-
hait JK. b) [om huvudet som säte för hjär-
nan]. Ont i skalln JK. N grundar häit u däit 
sått ä värkar i skalln JK. Iblant fick än häv, så 
de ränd kring i skalln OL. Män kan n int säi 
märki . . da kan n fa ro där bad väl u längä, 
sått n u bläir så galn i skalln, sått . . JK. c) 
[huvud på djur, på nötkreatur o. större fiskar] 
JK(U). An svartar (kalv) me väitar skallä JK. 
Gaitbuckän ruskäd pa skalln, sått skäggä 
flackädä JK. När vör kåm äut pa tugå fam-
nar, sått var de så faslit mik käut, u de sto 
skall bäi skallä . . va vör käikäd, så sto de 
skallar uppför allstans JK. De sat bön själv 
skallar el. bäddar pa krokar [av torsk] JK. 
2) [om huvudet som säte för ngns själsliv]. De 
ha skutt go skall till, ska ja sägä, ti raid äut 
alltihop JK. Min skalln jär ännu för klainar till 
raid de, sum de skall JK. Han har nuck bättar 
skall än ja JK. Int kan ja Kigräipä me min 
dumm skallä. . JK. Ja kan int få någ i skalln ti 
tal um mair JK. De jär int så gutt ti fa i skalln 
n sak, sum än int ha vart me um självar u set 
JK. U de had n fat äi sin skallä, att n skudd 
kast kring Digaråir JK. Ja tror de, att di ha fat 
de i skalln, att skog de kan n planterä JK. 
a) [om människa med tanke på hennes för-
stånd]. Vickän dummar skallä! Han kåm u 
skudd känn [kärna] för mi n gang, män ja fick 
aldri smör mair MK. 3) [om föremål som er-
inra om en skalle]. a) [huvud på spik o. d.]. 

Skallä späik . . sla skallar pa dum MK. [Bildl. 
i uttri. Själväst skalln pa späikän har ingän 
träfft ännu [träffat rätt, träffat det väsentliga] 
JK. Så tror ja, att L. har träfft ret pa skalln 
pa späikän JK. b) [tillplattad avslutning på 
andra föremål]. Skalln [på järn-stör, se d. o.]. 
A pinnå . . me n skall' el. knåps pa.. till hald 
lukä fast bäi kluän me [i angle-klov] JK. Jfr 
blå-, bult-, dum-, flen-, galen-, gräs-, gädd-, 
klok-, knappnåls-, kropp-, kråk-, orm-, russ-, 
simp-, spik-, tjock- o. trä-skalle samt flen o. 
grå-skallad. 

skallig a. n. skallut, 'kalt'. Fruktträii ha läikväl 
bladar u glångän kumm äut pa nå, så att de 
läikväl int ret säir så bärt u skallut äut JK. Jfr 
vit-skallig. 

skall-lög s. skalk: cg, skallög, -löig JK m., bf. 
-än, pl. -ar [skallande skratt]. Ja, u så en 
skallög där pa [efter en rolig historia] JK. 
Ättar var halv [kaffehalva] u historjå bräukt n 
sla upp än skallöig: ha ha! JK. Sumli gräinäd 
at de risslverningi u tycktä (när di slo upp än 
skallöig): de skall kumm ti säi lustut äut JK. 
Alltut jä de någän pussroli gubb, sum kum-
mar me säin strik u roliä pasjasar, så att dain 
skall-lögän ätta dann'n skaldrar i ängi JK. 
När vör at middag gräind vör u • dain skal-
lögän ätta dan'n at ä JK. Fålki kåm ti gräin u 
sla av skallögar dain vän n dannä OL. Da 
slo G. L. upp säin skallögar ättar var väis-
stump: ha ha ha!! JK. -löje s. skall-löigä n., 
'gapskratt'. Han slo upp ätt stort skall-löigä 
MK (1876). 

skallra v. skaldrä, pr. skaldrar, ipf. skaldräd, 
skallräd, sup. skaldrä. 1) [skalla, runga]. 
Lockord till en ko: Kuddu kuddu! kumm!!! 
sått ä skaldrar i skogän JK. Bysn gnäggäd u 
gräinäd . . sått de skaldräd i skogän JK(U). 
Så gynnar natskäru, så de skaldrar i skogän 
MK. Vitt u ha.. de sum skaldrar i skogän . . 
svar: .. de sum skaldrar i skogän jär hästn 
[gåtfråga] JK. Dain skall-lögän ätta dann'n 
skaldrar i ängi JK. Da ropar B. till dotri säin 
. . sått ä skaldrar i hall grannlagä JK. Ja 
huggäd, sått ä skaldräd i gardn JK. Gaukän 
ha rop i dag jä äut i hagän, sått ä ha skaldrä i 
gardn JK. Nå sita(r) gaukän u ropar äut i träi-
gardn, så att ä skaldrar i byggningän JK. Så 
gynt han'n ropä, sått ä skaldräd i stäuu 
JK(U). Var värs . . singar a, sått ä skaldrar i 
stäuu JK. Nai, ropt källingi, sum haldäd 
banä, sått ä skaldräd i körku JK. Han gav 
häusväggi a slag me ykshamman, sått ä skald-
räd ättar JK. Gubbän ringäd, så att ä skaldräd 
ättar JK. 2) [skramla, skrälla, klirra]. U så till 
kast me grastainar, så att de skaldräd i råirä 
[Digerrör] JK. Bäst ä jär, så smällar ä, sått ä 
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skaldrar i all ting [av sprängskott] JK. De 
tomäd, så de skaldräd i finstri MK. 3) [skaka, 
skälva]. Han darräd u skallräd i var lid JK. 

skalm s. skalm m., pl. -ar [skänkel på tång]. 
Pa skalmar jär de käftar . . Skalmar jär ihop-
sättnä me än nät [nit] JK(U frgl.). 

skam s. skamm f., bf. -i. 1) [skamkänsla, blyg-
sel]. Män för skams skull så skrivd di undar 
pa de läikväl än dail OL. 2) [ngt skamligt, 
skändlighet]. Va failä liggar bihövar ja int tal 
um, män skad u skam jär ä pa n sånnar viktur 
sak sum jårdbräukä [med för dåligt under-
stöd] JK. Ja . . tyckar mang gangar, att de jär 
a stäur skam . . att ä int kan . . stöiräs, så, 
att di kan fa arbetrar . ti bläi jär JK. Riktut 
stor skam tyckar ja de jär, att di skall bjär si 
at mot fålk pa de väisä JK. Någ jård, sum int 
had vart göidi pa mang härrns ar, u skam ti 
tal um, dålit ansi me JK. Gubbän svor, (skam 
kanskä ti säg så pa hans död muld ..) JK. Da 
had ja u vart någ för kal, män nå jär ä bär 
lortn, skam ti sägnäs JK. Vaims jär skuldi? 
Jå skam ti sägnäs för de mäst o aigi JK. Bäst 
ä var, skam ti sägä, sullnäd balln upp JK. 
3) [vanära, nesa]. Skammi var hans MK. Han 
vidd var rakt ifran de skammi JK. Han livar 
ihop me a frillå . u ha [f. d. hustrun] jär bäi 
säin dotar. Di har de bra bäggi täu läikväl, så 
ner sum pa skammi för dum ymsnä JK(U). 
Gåttlänningän . . ansäir de för a skam ti fa 
skatträst JK. Att n ansäir de lissum a skam ti 
var dän fystä el. ti kumm fyst [på en bjudning] 
JK(U). De haldäs för a skam lissum u n dålir 
kal . . sum int däugd kåir äutn kård kull JK. 
De haldäs för a stor skam ti drick si druckan 
nå för täidn JK. För hagälskadn fick vör a 
atarbitalningslån — stor skam för ättarvärdn 
ti säi JK. De var skam ti ha magrä u äuslä 
dragrar JK. Dän sum förlord slagä [vid 
slåtter] . . da var de int någ ann rad för n än ti 
gynn . . ättar allihop, u de var a jäklä skam 
JK(U). De jär ingu skam ti förlorä [i tävlings-
spel] JK(U). Skälmstyckar u bedrägaräiar, 
hälst i täidningar u annånsar, de jär visst ingå 
skam u ingän lag yvar JK. 4) [hut, heders-
känsla]. Vit skam [skämmas, veta hut] 
JK(U). Nå har ja dråig så längä me skrivä, 
sått ä tyckäs, sum um ja int har häut el. vit el. 
skam äi mi JK. 5) [i uttr.] Han gä(r) skam a di, 
'han är duktigare än du, övergår dig' HG. 
-bänk s. m. bf. skammbäukän [i skolan]. Till 
äksamän da kled vör skambänkän hail väitar 
me kastanjäblåmmar MK. -flat a. skamflat 

(OL)MK [skamsen o. häpen]. -fläck s. m. 
bf. skamfläckän. Dän skamfläckän har han 
ätta si (att ha genom mutor fått den bästa jor-
den) JK. -full a. n. skamfullt [skamlig]. Fittu 

el. harjaurä [hår-juvret, på märr], sum de . . 
haitar i daglit tal u sum de int tyckäs jär skam-
fullt ti sägä JK. -lös a. n. skamlaust [skam-
ligt, fräckt]. Skamlaust gärt (OL)MK. -skiten 
p. a. skamski'tn [utskämd]. Han kåm skam-
skitn ifran de MK (1883). -streck s. skam-
stri'k n. [skamligt streck]. De var a bra skam-
strik av än präst, de MK. -vräng a. skamräug 
f., bf. -i, 'skamvrå'. Um du jär ovitur, fart u 
sta i skamräng OL. 

skamfera v. skamfe'rä, -fe Sr', pr. -ar, ipf. 
skamfe 'räd, fe'rd', sup. fe'rä, -fe Sr', 'såra, 
skada, skamfila' JK (ord!.). Han huggd si i 
bainä u skamferd si ret mikä ällar illä. Skam-
ferd du di mik da? — Hygrä handi har ja 
skamferä; han har skamfer si läitä; han skam-
feräd si ret väl; skamferd n si int da? JK 
(ordl.). Akt att int Magistan skamferar si! 
MK (1877). 

skamfila v. skamfäilä, -filä (OL)MK [= 
föreg.]. 

skamlig a. n. skamblit. 1) [nesligt, vanhedran-
de]. Ätt& sum de har gat så langt me dum, så 
.. bäst ä jär så kan sårkän oä fa a bäuku 
bräud, u de jär int rolit äutn skamblit pa yms-
nä håll JK(U). De ansags för skamblit ti 
kumm ättar [vid slåtter] OL. 2) [oförsynt, 
fräckt]. Vör tyckar, de jär skamblit ti besvär 
L. så all ar JK. 

skammandes p. a. skamnäs, 'skamsen'. Ha blai 
ret skamnäs; han jär så skamnäs, sått var 
gang än far säi mi, så skäms n sum än hund 
JK (ordl.). Ha bläi ret skamnäs u slokåir . 
när ja gav na a go biskening JK. Jfr o-skam-
mande s . 

skanunel s. skambäl m., bf. skambln. 1) 'en 
fotapall, som stod i kyrkbänken'. För 50-60 år 
sedan var det vanligt, att när fruntimmer hade 
fått sorg el. blivit änka, "så skudd di sit pa 
skambln", dvs, sitta på en fotpall . . under 
gudstjänsten. Ja skudd a vart pa skambln, 
män ja bröidar mi hint hum ä (sägd a källing, 
när a kåm i körkå u skudd sörgä, för da fanns 
de pallar inn i bänkar ti sit pa, um di de skud-
dä, män de var visst bön för kvinnfälki?) 
JK (ord!.). Sit pa skambln: i gamblä täidar sto 
de n pall (ällar skambäl) i var körkbänk pa 
kvinnfålkssäidu, u när de blai djaupa sårg äi 
n gard, skudd kvinnfålki fran dän gardn sit pa 
skambln i körku (t. äks. kaln död ifran hustru) 
MK. 2) 'tröskel; lös tröskel i en lad-dörr, som 
kan el. skall tagas bort, när man kör in i ladan 
(gammalt, nu: tröskäl)'; har Är ingän skambäl 
i läd-duri da? Va har skambln tat vägän da? 
Ta ör skambln i läd-duri JK (ord!.). Skamblän 
bäi läddurar = de planku sum liggar äutför 
läddurar u sum durar gar imot MK. 
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skank s. skak m., bf. -än [ben]. Se f. ö. 
skånk s. 

skap s. n. bf. ska'pä, skei'pä [könsorgan hos 
häst]. Migän u mighäusä el. skapä JK. 

-skap suffix, se djäkel-, djävul-, egen-, fan-, 
galen-, herr-, kamrat-, kun-, land-, man-, 
red-, vet-, veten-, vän- o. äkten-skap. 

skapa v. ska'pä, ska p', pr. -ar, ipf. skapäd, 
skaptä, ska'pe , sup. ska'pä, skap' OL, skapt, 
p. pf. ska'pän, f. -i, n. -ä, ska 'p', pl. ska'pnä, 
ska'pädä. 1) [frambringa, ge liv o. varelse]. 
a) [genom gudomlig makt]: Nård vädar u 
sunn sol, de har Gud skapä, sägd rävän MK. 
Sånn fälk . sum int har någ sinn för ti akt u 
vård de sum Gud har skap så vackart OL. 
Fålki, di tror, att stainar (petrifikater) jär 
skapnä ällar vaksnä MK. Lains de skapädä 
varlsär har uppkumm fran järdi JK. b) p. pf. 
[formad, danad]. Säi pa han'n; nå jär n såsum 
kruppän jär skapän (i regnväder med slokiga 
fjädrar) MK. Så kummar de lang människu 
räusnäs in till dum spittar nakur såsum än var 
skapän JK. Vill di säi mi naki, så kan di fa säi 
mi, såsum ja jär skapi bad framm u bak 
JK(U). (Vör) jär igäntliän int skapnä för sånt 
gråvarbetä OL. Di jär skapnä av ann värkä 
MK. Sårk .. di skall öväs ti var me bad i ont u 
gutt u jär väl därtill skapnä OL. 2) p. pf. [be- 
skaffad]. Sigdspån'n, lains han var skapän, de 
gärd u mik ti sakän OL. Ja vait aldri, lains de 
jär skapä, ja jär frustur jamt till OL. Vör har 
ännu int håirt någ av länsmann'n, lains de 
jär skapä [hur det kan komma sig] OL. Ja 
skudd tal me Warfving [lantmätaren], lains 
de kund var skap, att Buläin kund bläi för-
årdnän u int han självar OL. Vör fick int mair 
n en gasungä; ja kan aldri vit, lains de var 
skap, ja i [icke] MK. De kustar oskaplit, så-
sum nå täidar jär skapnä OL. 3) refl. Skap si: 
1) [gestalta sig, foga sig]. Män så kåm de n 
annar träironing där förbäi, sum de skapt si 
så, att di kåm dän vägän JK. De jä jäkln, va 
de kan skap si galä JK. De skapt si så gal för 
uss, att vör int kund fa bräuk russi JK. Dräg 
dum i mot vädar, um ä så skapa si, att n de 
kan fa [om flundrenät]. 2) [forma sig, bli bra]. 
Mjöilä, um de jär munkä .. el. um  de jär av 
sprungi . sed, da bräukar de int vill skap si 
[i baket] JK(U). Särsk. förb. Skap si till [göra 
sig till, åbäka sig]. Han kund skap si till så 
hallgalä MK. De jär bär någ ovituä väisår, 
sum di har lert av rallrar u [di] skapar si till 
pa sam väisä, u snäus hävar di i munn'n för si 
OL. Skap si at [bete sig]. Vill nå L. var så bra 
u skriv till mi ällar P. 0., lains n skall skap si 
at JK. 

skaplig a. ska'plir, 	f. -Ii, n. -lit, pl. -liä,  

komp. -liarä, superi. -list, best. -/iästä. 1) 
[lämplig, passande (för sitt ändamål)]. Jär de 
nå int ti fas . . innum gardn, så far di bid någän 
annar, sum jär skapli därtill [att göra likkista] 
OL. Tann var gäinar u vackar u skapli till a 
tråskräi JK. De jär int gutt um ti fa n skapli 
käpp, sum n kund na all mjölkbunkar me JK. 
Så bror n [krossar man] han [sandstenen] 
sundar me än läitn skaplir grastain JK(U). Än 
bosätta si va sum hälst, där sum de jär någän 
skapli plass JK. Ungdomän dansäd pa n 
skaplir plan JK(U). I brist pa n skaplir häus-
gaväl el. a skapli häusvägg så bigangnädäs a 
häustak [att spela boll mot] JK(U). När vör 
kåm ti Kälds vikän så var där skapli äis n 
träi varp ti drägä JK. Plogkvistn .. var för de 
mäst av björkä, män de skall var a skapli 
grain el. grainar pa ti kvist JK. De var a skapli 
storjaulskrämpå JK. Sån där skapli jård har ja 
i o hagän JK. Um ja snart kund fa någ skaplit 
bud i böin me böiknar JK. Någät ann skaplit 
ård kund n nuck ha fat i ställä JK. A skäft-
hand ällar a ann skaplit träistyckä JK. Ta yksi 
pa nackän u så ti ga kring i skogän u säi ättar 
någ skaplit, sum än skall huggä [till ved] JK. 
Kan nå L. lait ör någ därav sum däugar 
i ann fall så sänd ä at blåkullä ällar någ ann 
skaplit ställ .. OL. Ja, ättasum vör ha skum-
makarä u ja nå ha skaplit ti fa skriv upp all 
skummakadoningar, så JK. Ja haldar ännu 
pa u plögar um dagän, u de jä äutmärkt skap-
lit ti de u JK. Han hadd ärnä si ti böin i mårgå, 
u da bläir de skaplit ti fa sänd in iss ravväinu 
me han JK. De jär just int tjänlit ällar skaplit 
ti ådlä nå undar skiftä JK. Säi ättar, um de 
finns någ bredar, sum jär skapliä till gär kistå 
av OL. Till fa skapliä batbjaprar, när n skall 
bygg bat, jär de värstä JK. Amnskog sum 
passädä u hadd skapliä buktar, till graipskaft 
u graiphånn JK(U). 2) [tämligen god, "hygg-
lig", ganska bra]. Atta dän betn blai än ret 
skapli [om en fyllerist] MK. Bläir de a duktut 
hart rängn .. da bräuka n [vägän] sätt si u bläi 
hardarä, annas tular de bad väl u läng, förrn 
än bläir någlund skaplir JK. Um de jär skaplir 
myr [jordfuktighet] JK. Vällaikän har vart 
någlund skaplir häitntills JK. Um de blai någ 
skapli haust, så kan di [potatis] ännu hinn u 
vaks lagli väl JK. De har ret vart n skaplir 
vintar me slidväg u snåi, sått n har kunt fat 
kårt u främ si n langar täid JK. Vörr bar mang 
hundrä lass släkå sum vörr skudd sno upp, 
börr att vällaikän kan bläi någ skaplir el. 
skapli JK. De var ret skapli rot [på säden] i 
haustäs JK. Jär de så, att de bläir skaplit 
vädar i mårgå . . JK. Di sitar änd skaplit 
häusald, så de jär undalit, att di int raidar si 
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bättar OL. Nuck att di har baindont där me 
pa sånt skaplit väis (tavla i en bok) MK 
(1878). Ner n da tänkar pa de skapliä kast-
ningi där i hålmmillum, da skall de ga [att dra 
båten över holmen] OL. Da sätta ja mi ti 
skrivä, u de kan aldri var skapliarä årkå, än 
va de jär, tyckar ja JK. Da kåm vör yvarains 
um, att vör skudd ga in i dän vangn'n, sum 
vör tyckt var skaplist OL. Da gynt n tal um 
säin bedriftar bäi strand .. da jaug än så 
oskaplit skaplit [väldigt bra] .. att vör.. int 
kund hald uss för le JK. 3) [rimlig, överkomlig 
(om pris)]. Byggningän jär int illä ti fa kaupä 
— kansk för skaplit präis JK. Skaplit präis 
fick ja de förä (skögstycket), sått de var n bra 
affär JK. Jfr o- o. van-skaplig. — skaplig-het 
s. ska'plihait f., pl. -ar [lämplighet, tjänlig-
het]. Där sum jär rännår u vattn, de bristar 
ner, sått de jär just int någ skaplihait i skogar 
häldar ti kumm si JK. U så skudd vör da töin 
sinä bäg,gi täu, när de blai skaplihaitar där-
till JK. 

skaplun s., se schablon. 
skapning s. skapniog f. 1) 'form, utseende' 

JK (ordl.), [gestalt]. De jär just int någ skap-
ning pa de än gär; de jär jå int någ skapning 
ättar någän ting jå; lätt säi att du kanst fa 
bättar skapning pa träiskoar JK (ordl.). 2) 
[skick, handlag]. A. har go skapning ti räk 
[räfsa], han MK. 3) [skick, ställning, be-
skaffenhet]. De gynt äurä, u vör sag pa all 
skapning, att ä int blai någu skogsfärd i 
mårgå JK. De var faslit dumm kalar, sum int 
kund ha gitt si at haimä förr, för di kund säi 
pa all skapning, att .. vägar kåm till [blev 
igensnöade], förrn di kåm haim jå! JK. Fuln 
han var för läitn ti kumm bäi na (män), de sag 
ja pa all skapning JK. Ja hård pa all skap-
ning, att ä var n kånstur kal JK. 4) 'tillställ-
ning, händelse (elak bem.)' JK (ordl.), [skick, 
måtta]. A. to ti säup äutn ho u skapning JK. 
Ja u så kummar da B. L. [en predikant] sum 
ätt stäurt villvädar u ropar u skräiar äutn 
ho u skapning JK. Ja har fat ont i ryggän, u 
de äutn ho u skapning JK. Nå har ä häft ner 
så förskräcklit mik snåi i flair dagar, sått de 
jär äutn ho u skapning JK. De äurar äutn ho 
u skapning äut i kväld JK. De var aldri skap-
ning, va han har bjärt si gal at; de jär aldri 
skapning, va än har slat sundar si; um de had 
stårm me skapning! um de had äur me ho u 
skapning! han jär int sjaukar me skapning 
JK (ordl.). Ha var int svart (otvättad och 
oren) me skapning MK(1878). Um de var 
läikt me ho u skapning, va a var arg u gali JK. 
Så förskräckälsns snål, att ä aldri jär skap-
ning MK. 

skara s. skarä m., bf. ska'rn, 'hop' [män-
niskor]. När da maistangi var i årning, da 
straik hail skarn ti körku bad all stor löid 
(päikår u drängar) u all ban JK. För läit sen 
da var de n sånnar haugtäid me lusttågi, så da 
drogs stöist skarn däit OL. 

skara v. ska'rä, ipf. -äd, sup. ska r', p. pf. n. 
(till)ska'r' [bildas skare på snö o. vatten]. De 
gynna skarä (= bli isskorpa) på vattnä MK. 
Särsk. förb. Skarä till. Um de skaräd till, da 
blai de skaplit MK. De har skar till (= blivit 
skare på vattnet) MK. Iss [detta], de har skar 
till i neträs, de MK. De jär tillskar i dag, dvs. 
att det är tunn is på vattnet MK. 

skare s.1 ska'rä, 	m., bf. ska -rn 
'tunn skorpa på is' [och vatten]. Skarä = liten 
tunn skorpa på is; skårpå = på snö (icke 
skare) MK. Skarn liggar u räkar pa snitt MK. 
U till u me snåiäd de iblant u var tjåckar skar 
pa väiki um mårgnar, när vör skudd äut JK. 
De jär skar pa vattnä JK(U). Sumbli mårgnar 
kund ä var tjåckar skar (äis) pa vattnä [i lin-
rötan] OL. Vörr pratäd um.. att ä nuck 
kåm ti bläi skar pa vattnä u otjänlit ti drägä 
.. När vän sättäd äut fyst varpä, så gynt de 
allt .. bläi skar pa vattnä. .. De var bön huks 
fluks ti fa ringlä noti i batn 	u så sätt äut 
ätt varp till, män da var ä frågän um ti fa noti 
ihop för skarä .. män de gick, fastn vörr hadd 
väl skar u äis i noti, när vörr drog ihop na JK. 
Jfr natt-skare. 

skare s.2 se våm-skare. 
skam s. sica'n n., gen. -s. Ett glt skan (otäc-

king) (OL)MK. Skans ård (ärekränkande ord) 
MK. Ett skans _i_ ård, [oförståndigt ärekrän- 
kande yttrande till el. om  ngn]; äv. skans —: 
nå hart däu läikväl sägt mi a skans ård, sum 
däu skatt fa för MK. Livandar blai rasnäs: 
"att ja skudd fa håir a skans däu ["du"] av 
di" MK. 

skarp a. skarpar, f. skarp, n. -t, skart, pl. 
skarpä, skarp', best. [m., f., n. o. pl.] skarp', 
komp. -arä. 1) 'ton'; [hård, torkad]. Skarpar 
hagä MK. Täu sma rängnskäur, sum .. int 
har gat stort mair n en hall tum i jårdi jär pa 
iss tån skarp lairu JK. Lairjårdar di har 
skarpnä till .. ällar de har blitt så oskaplit 
skart, bräukar ännu någän gammäl sägä 
JK. Vatsand me väl myldå jär i värd mang 
gangar mair n skarp grunn lairjårdar JK. När 
ä da kåm nöiar snåi upp pa dän gamblä skarp 
snåiän, da blai de bättar JK. Dricksäupå 
smylläs skarp bröiskårpår äi JK(U). Ja har 
gat u baislä pa a skarp bröskårpå hail dagän 
JK. Bullar var skarparä MK. Um vör skudd 
jet knäckbröi ällar skarpt bröi JK. Gorådi 
jär skarpä, sum knäckbröi el. späisbröi 
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JK(U). Män nå jär ä int vanlit jär äutat, att n 
skärar rygän ällar vick sed sum hälst så täilit, 
äutn än vill alltut, att kånni skall var läit skar-
pä, skarptårrä u stäivä sum hånn JK(U). A 
par skarp, stäiv styvlår när di bläir smörd me 
skick .. OL. Styvlår var så skarp sum jan 
MK. Skoar var skarp såsum jan (vän bräukar 
säg hånn u) MK. Ha rännar där sum a skarpt 
skinn OL. Skarpt sum bain el. bainskarpt; 
de jär skarpt u hart sum bain el. stam n JK(U). 
2) 'mager' [utan kött på benen]. a) [om män-
niska o. djur]. Någän sum ginum sjaukdom 
ällar svält har blitt skarpar ällar örpickän 
["urhackad"] OL. Gubbän, han var läitn u 
skorpor JK. De jär n saigar gubb ti arbetä, 
fastn än jär skarpar sum jan JK. Hass' säir 
magar u blaikar äut.. n sag så ovanlir äut i 
vintar, skarpar u blaikar JK. De päiku .. har 
vart klain u skarp jamt till OL. Ann', källingi 
mäin, rännar där small u lang u blaik u skarp 
män saig sum lapp ti arbetä JK. Nai, ha har 
fårn ban, de läil, skarp mänsku MK. Bakjauls-
navu to än i ryggän pa skarp bainä [hårda 
benet] JK. Hästn jär skarpar, män i jär skarp 
JK. Galtn jär vassrygg u skarpar el. magar 
JK. A gammäl skarp mär jär int mik kyt pa; 
konar jär skarpä JK (ord!.). Kåss vick a russ, 
a vådli stäur svart gäigå u skarpt såsum jan. 
Daim sum har någ stäur skarp russ .. OL. Så 
kåm di äi a ängä, sum gick än hail hopän naut-
kräk äi gras upp undar läivä män va skarp u 
magrä läikväl JK. Strämmingän var så skar-
par u tornar, att vör nåigäd n intä MK. 
(Tåskän) jär dubbält så tjåckar u goar .. för n 
far aldri nå sum förr säi någän skarpar ällar 
magar, slångrur tåsk JK. Att n knäckar av.. 
bainä [ryggbenet], när n far någän riktu skar-
par tåsk, u så kastar äut n igän .. da bläir n 
tjåckar JK. Förr så var tåskän skarpar u dålir 
pa ladingar.  . . u n vidd knafft ha de dåliä skarp 
ladiståskar. Ja minns di var så skarp sum 
knäivar JK. De var läikväl skarpt de (om en 
mager torsk) MK. b) [i uttr.] skarp ladingän 
[den magra våren, då vinterförråden är slut]. 
U 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. \Töm har 
nå kumm i mass månä u har hinn backän upp 
pa vintan u har nå skarp ladingän .. för uss, u 
de säir mörkt äut ti ga iginum JK. 3) [tvär, 
plötslig]. Så gärd råirä n skarpar knyck mitt 
pa MK. Skarpä vändningar MK. 4) [sträng, 
hård, starkt kritisk]. H. klår pa V. ret lagli 
skarpt i täidningi JK. 5) [klar, genomträngan-
de]. Bäst ä jär, så sär någän, sum har skarp 
söin: Ja tror.. dän batn, sum glaid äut fyst, 
har vändä JK. 6) [i uttr.] i skarp sköi [högt 

upp på himlen]. Pa missåmmasdagskväldn så 
var ä laikstäuå el. dans äi någu bondstäuå, u 
där haldädäs de nuck pa, tills soli sto i skarp 
sköi dann [andra] dagän JK. Så var ä langt lid 
pa dag, u soli var i skarp sköi JK. De drängar, 
sum hadd fästmåiå . slo si ner äi de gröinä, 
tills soli braut u änd längar, tills a sto i skarp 
sköi JK(U). Jfr ut-skarp. -kant s. skarpkant 
m., bf. -n [skarpt avsågad kant, på t. ex. brä-
der]. Bredi jär int skarpkant pa någät a(v) 
dum. De jär någ vanuä äutskutår, sum int jär 
skarpkant pa någu JK. Dän träibitn dän bi-
hövar du int hyvlä upp i skarpkant dän i 
[inte], ällar de bredi di ska var så u så mang 
tum i skarpkant, annas fart u int så bra bitalt 
för dum OL. Spärrtassn jär a hak äi, u de 
hakä star i innästä skarpkantn pa bandä JK. 
Räii ha jär sagi el. huggi i skarpkant u jär int 
någ van el. vankant pa JK. Ja sag läikväl 
träi, sum var skarpkant pa, fämtn säkstn änar 
langä u täi tum gråvä, sum di läggd äi där ner 
i Jauganbryggå OL. -kantad a. skarpkantä 
(sg. o. pl.), -kant' [som har skarpa kanter]. 
De planku ha jär skarpkant u de finns aldri 
van el. vankant pa na. Dän laktn han jär int 
skarpkant, ta häit n annar, sum atminstn en 
kant jär skarpkant pa. Ta häit a skarpkant 
bredä JK. Bandä [sidobjälken] jär umkring än 
7-8-9 tum i fäirkant u någlund skarpkant JK. 
Esar [tömmarna] di jär av lädar, u di jär så 
vassä u skarpkantä MK. -räkna v. skarp-
räcknä, pass. -äs, = räcknä mik nogä JK. Da 
skudd va ivistn stam n rubbäs, um de riktut 
skudd skarpräcknäs MK. -skjutning s. skarp-
skjautnigg f. [skarpskytte]. P. H. .. han 
skudd ste pa skarpskjautning, när de skjautäs 
um premu ällar pänningar JK (1889). När de 
var skarpskjautning, så var de n aiklaukrans 
ti häng pa segaskyttn JK. U så gick än .. at 
käldår [Laus källa] till .. u laitäd ättar blöi-
käulår där sum di had hatt skarpskjautning 
JK. -torr s. f. skarptårr, pl. -ä JK(U), [hård o. 
torr]. Ja sättäd in pannkaku i ung'n ti värm 
na, män Er dråigäd så längä, sått a had naug 
blitt skarptårr MK. Skoar di jär skarptårrä 
JK(U). 

skarpen s. skarpän [i uttr.] pa skarpän [på all-
var, eftertryckligt]. Ja blai läit haitar a mi, u 
Ann . . trod att vörr skudd kumm ti röik ihop 
pa skarpän JK. Fyst dagän äkseräd vör, u de 
riktut pa skarpän för T. JK. 1 laudäs var ja i 
skogän u huggäd kastvid u arbetäd riktut pa 
skarpän JK. De dracks u dansädäs u speldäs 
kårt riktut pa skarpän da me OL. Suddaustn 
kåm ti stårm riktut pa skarpän JK. Sin [se-
dan] sjaukdomän i sundäs, sum de kåm yva 
mi riktut pa skarpän JK. Ja har läst um u rik- 
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tut tänkt pa de pa skarpän, pa de förskräckliä, 
sum haitar kräig JK. 

skarpna v. skarpnä, pr. -nar, ipf. -näd. 1) 
'hårdna'. Lairjårdar har vart säur u vat i ladi, 
män nå skarpnar di u tårkar så fort, sått de jär 
bär hand u mun .. att vör kan fa upp dum, 
mäns ä jär myr äi dum JK. Särsk. förb. Skarp-
nä ihop MK. Skarpnä el. s. till, 'bli torr om 
jord, bröd etc.' MK. Nå gällar de ti pass upp 
me lairu, sått a int kummar ti skarpnä till för 
mikä JK. Jårdi var för kald u vat u rängnä slo 
jårdar för hardä, u när da värmän kåm pa, så 
skarpnäd lairu till för mik u blai för skarp u 
hard JK. Lairjårdar, sum blai sanä [sådda] .. 
för de stor rängnä, di har skarpnä till så 
oskaplit mikä så att de har blitt sån märk-
värdu skårpå uppa JK. 2) 'magra av' MK. 

skarv m. skarv m., pl. -ar [fog]. Kåggjauls-
krämpår, sum jär ihopsättnä i skäggi (ändar 
sum gar imot si el. i skarvar) me säggar JK. 
Ja gärd brunnshålkän så där säkskantur .. av 
träitumsplankår, u de var a jäklä måk me all 
äilaksningar u skarvar ti pass daim ihop 
gillt u så mik burning ti helar, sum skudd 
buräs "pa drag", sått all skarvar drog ihop 
spänt JK. Flair räckår de jär [till garn-åsar] 
ättar si, flair skarvar bläir de, u snällarä jär 
de ti fa gani sundarivnä . . da jär de frågän um 
slet [släta] ganasar, sum int jär knagguä ällar 
full me skarvar OL. 

skarva v. skarvä, skarv'. 1) [foga till]. När de 
undäst trolu int jär så lang, att a räckar upp 
till uppästbandn, äutn än nyttar täu stubbar 
ättar si, så haitar de stubb ällar skarvä JK. 
2) [överdriva, ljuga]). Ja tår kumm ti lägg till 
älla skarv, sum än bräuka sägä [ljuga ihop] 
JK. Ja kan skarv, sum L. vait, bär ja har någ 
ti gynn pa JK. — skarv-yx s. skarvyks f., bf. 
-i, 'yx m. bladet på tvären f. att gröpa ur trä 
med' MK, ti hugg trug u skopår me MK. De 
yksar di var läit sådär hallkramp [något 
krökta] framifran u tibakas u så var di flatä 
män tvärsimot va a vanli yks var, daim hadd 
di ti hugg ör ner i buttnän me, ner di skudd ha 
någ djauparä .. [i haggvann], a sånn skarvyks 
ha var.  .. träi tum braid i nedäst ändn OL. Har 
Er någu skarvyks? Ja far lan ed skarvyksi! 
JK(ordl.). [Se ill.] 

skate s. ska'tä, skat [ap.?] m., bf. -n, pl. -ar. 
1) 'toppen av ett avhugget (el. förtorkat) träd, 
annas: tupp' MK; 'trädtopp, isynnerhet av de 
träd, som man hugger sågtimmer el. såg-
stockar under' JK(ordl.). Skatä u faitvid-
skatä jär int alltut de samä; all talltuppar u 
gräntuppar jär skatar — gränskatä u tällskatä 
MK. Tridstuckän el. tuppstuckän, u där upp-
förä jär skatn el. skatstuckän JK(U). De var n 

go skatä de, de jär minut [mellan-lott] äi MK. 
Där liggar ännu n skatä, sum skall huggäs 
upp; de bläir väl vid [mycket ved] av all 
skatar, när n huggar sagstuckar. Ta u hugg 
upp dän skatn! Vör skall ännu kåir haim all 
stuckar, sum jär av skatar, till flovid JK 
(ordl.). Så huggd ja upp fåm kastar flovid av 
skatar ällar av stuckar, sum blai av skatar 
ällar tuppar JK. Ja har vart kåirnäs ner bäi 
H. L. ätta a lass träiskobjörkä. Ja far skatar u 
grainar me, så att ja fick int pa alltihop i dag 
[på lasset] JK. 2) 'hårstrå, hår', [test]. Tror 
du int hart någät grat hår i hud ännu, ja? Nai 
aldri en endästä skat [!] JK(ordl.). Han har 
int mang skatar igän pa häudä JK(ordl.). Jfr 
fetveds-, gran-, hår-, mellanlotts-, topp- o. 
täll-skate. — skat-stock s. m. bf. skatstuckän 
[den översta stocken, "skaten", i ett fällt 
träd] JK(U). 

skatt s. skatt m., bf. -n, pl. -ar. 1) [förråd av 
dyrbarheter, rikedom, äv. 	När n 
söikar ättar drakgos (= fördåld skattar), så 
skall n tigä u aldri säg a ård, för da försvinnar 
skattn el. drakgosä JK(U). All skattar skall 
upp till domdag MK. Jär de nå till de sum jär 
gutt (sum ja användar mitt förstand), så jär 
upplöisningi allt än värdfullar skatt OL. 2) 
[utskylder till stat o. kommun]. Ja, vör fick 
int kåir någ sagstuckar ällar någ ti skattn, sått 
pänningar de far lanäs JK. Fäm kronår skatt 
pa hundar u täi kronår pa tävår JK. Jfr ball-, 
hund-, kommunal-, krono- o. socker-skatt. 
-möte s. skattmöitä, -möit' n., pl. -ar, bf. -i 
[pålyst sammankomst varvid kronoskatten 
erlades]. Skattmöitä har vör dän sjauänd i 
nest månä, u da skall vör äut me trätti kronår 
JK. I dag har vör skattmöit jär pa När JK. 
Förr, tala far um, var aldri skattmöiti förrn i 
mars u till u me i april iblant JK. All de där . . 
handlarä [: gårdfari-] bräukäd samblä si där 
sum kronskattn skudd bitaläs el. pa  skatt-
möitar, sum var i fibbavari månä . Där var 
full rulljans me säl u kaupä, u um de int var 
för ohygglit vädar, så bräukäd de var väl 
[mycket] fålk pa de möitar JK(U). -mötesidag 
s. skattmöitsdag. De var skattmöitsdag um 
dagän pa När JK. -mötesigott s. skattmöits-
gutt n. [godsaker hemköpta från skattmöte]. 
Någ var handlar alltut någä, um int någ ann så 
någlä karrmällår haim ti bani, sum än kallar 
för skattmöitsgutt JK. -mötesikväll s. m. bf. 
skattmöitskväldn [kvällen på den dag, då 
skattmöte hållits]. A historjå . . sin skatt-
möitskväldn, sum ja kåm i fylg me a par bi-
kant lauboar.  . . JK. -rest s. skattrist, -räst m., 
'rest vid erläggande av skatten'. Skattrist de 
var di rädd förä (om de gamle) MK. Skattrist 
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var de sälln någän haddä, för de haldäs för a 
stor skam JK. Var u en ha betalt skattn, så 
att ja tror de int ha blitt någän skattrist, sä de 
gamblä, älla skatträst JK. -sedel s. skattsä'd1 
m., bf. -n. -skriven p. a. skattskri'vän. Var 

en sum jä skattskrivän älla ha fat skattsädl 
jä i pasturatä har blitt hoplöist (sammanlyst) 
i När skolhäus JK. -sökare s. m. bf. skatt-
seiikan. De var n .. fanjunkarä .. R., sum var 
skattsöikan ällar gossöikan [i Digerrör] JK. 
-sökning s. f. bf. skattsöikniogi. De gamblä . . 
talar um, lains de gick me R:s skattsöikningi 
i Digaråir JK. -tjära s. skattjärå f. [tjära som 
naturaskatt]. Min måffar 	sum var föidar 
1808, .. had vart me um ti kårt ti böin me 
skattjärå 	JK(U). -äga s. skattaigå f., pl. 
-år JK(U), [beskattningsbar äga]. Da to K.-
kalar u kastäd äut all G:s doningar u to akan, 

G:s kåm aldri däit mair, sått de blai skatt-
aigå MK. All vägar., var täun bäi, sum skatt-
aigår (= akrar, ängar, hagar) gränsäd imot 
JK(U). 

skatta v. skattä, skatt', ipf. -äd. 1) [betala 
skatt]. Di had så mik pänningar, att di fick 
skatt för pänningar MK. Di skattäd fö(r) 
brännväinsbränningi JK(U). 2) [ta tribut av, 
plundra]. "Skatt" bäiår [taga honungen från 
bina] JK(U). Jfr upp-skatta. 

skattera v. skatterä. P. pf. skatte'rn, 'upp-
skattad, skattlagd'. 

skav s. ska 'v n. 1) 'inkomst'. De har vör änd 
läit skav me de (inkomst) MK. 2) [intim kon-
takt, könsumgänge]. När di [kvinnorna] hin-
nar.. imillum förti u fåmti ar.. da trängtar 
u da längtar di ättar kal u skav JK(U). Jfr an-
kel- o. sko-skav. 

skava s. f. pl. ska Svår, 'det som fastnar vid 
bottnen inuti grytan, när man kokar mat, 
t. ex. gröt'; [skovor]. Skavår i gröitu, sum 
sväidäs fast MK (1877). Finns de någ skavår i 
gröitu? da far ja lug ti skav gröitu; skavår, di 
smakar go di, um di int jär för mik brändä 
JK (ord!.). Jfr gryt- o. sko-skava. 

skava v. ska'vä, ska'v' , pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
ska'vd', sup. ska'v', p. pf. (upp)ska'vän, n. 
(sunda)ska'v', pl. (a'v)ska'vnä. 1) [gnida 
mot ytan av ngt, skrubba]. Kälkän gick nätt u 
jämt iginum, sått baini mästn skaväd el. to 
mot lukstuckar JK. När bålln gick i bakän el. 
i bakstang 	så haitäd de sum täidäst: han 
skaväd mot stangi el. to stang, så blai de gräl 
um de .. för motpartn pasto, att de var lygn, 
han to int stang [om pärkspel] JK(U). 2) [gni-
da, nöta hårt (om t. ex. huden), så att obehag 
el. skada uppstår]. Styvlår har skav mi pa 
anklar JK. Vetu rinnar ner langsat kruppän, 
u skörtu sitar fast u skavar all stans, när n ska 

ga u sla JK. När ja .. kåm i säng u skudd 
luck augu till, var de såsum ja had augu hail 
full av lort u skavädä u tarår rannt ör dum JK. 
3) [utöva samlag] JK(U). 4) [med ett vasst 
redskap el. med tänderna skrapa bort ngt, 
gnaga]. Ja skudd väl aldri fa lan a pigå 
(= sigde) ti skav me, vätjä [dubbelbottnad be-
tydelsen MK. Ti ga u sla [: hö] pa akarainar, 
ti ga u skav pa akarainar JK(U). Tallgrainar 
jetäd di [fåren] bärräsputtår av u skaväd 
barkän av .. de där grainar, sum blai skavnä 

kalldäs för lambgrainar JK. Pa ladissäidu 
.. så fick di [fåren] ga pa storgardn u skav 
grainar JK. 5) refl. [skrubba sig, klå sig (mot 
ngt el. ngn)]. Russi skavar si MK. Ja, än kan 

sla täu styttstaurar 	u de bläir starkarä, 
sått ä int fallar kull, när kräki skavar si imot 
dum JK. Nå skavar ha si mot gräni; de jär så-
sum kräk de (näml. lilla Anna) MK. Än häst 
me vitt hudä .. han sto u skavd si mot talln 
JK. Så kåm bräun män i u skavd si mot hännä 

skudd pråmt rais mackän av si MK. Särsk. 
förb. Skav av målningi MK. Vörr .. fick väl 
dräg sådär umkring a halvt klau [: anglor], da 
var di avskavnä el. av (= raivän var av) JK. 
Skav' ihop = skrapa ihop (om inkomster etc.) 
MK. Skav sundar. Dän träibitn ällar janbitn 
jär sundaskavän ällar äutslitn OL. När ja to ör 
packetä . var dain kantn pa umslagä sunda-
skav läitä JK. Sumli . . har n läitn kådd mässi 
[i båten] ti sit pa, när di drägar tåsk .. att i int 
ska skav rövi upp JK. — skav-lapp s. ska 'v-
lapp m., bf. -än = janbit sum båltskalln sitar 
pa MK, [bricka under bulthuvud]. -sår s. 
ska'vsa'r JK(U), [sår uppkommet genom 
skavning]. 

skavank s. skavvaok 	m. [fel, skada], 'med- 
fött lyte, även skada som man får känning av 
i all sin tid' JK(ordl.). Min fiskbat fick läit 
skavvank [av stormen] män just ingänting ti 
tal um läikväl JK. 

skavanken a. skavvaykän, f. -i, 'försedd med 
ett medfött lyte, även om skada, som man får 
känning av i all sin tid'. Ätt bain jär kårtarä 
än dann för n, sum än jär föidar me, sått han 
jär skavvankän i all sin täid. Han skadäd dain 
armän, sått han blai skavvankän i all sin täid 
(ha: skavvanki) JK (ordl.). 

skavel s. ska väl (glt), 'frukt, som skördades i 
trädgårdar'. -träd s. n. pl. bf. ska väl-, skavlä- 
träii [fruktträd]. När vinn'n räuskar skaväl-
träii, så bläir de fruktsamt ar MK. Ner ä står-
mäd jaulnati, da räuskäd de skavälträii, da 
bräukt ä bläi a gutt fruktår OL. 

ske v. ske', pr. -r, ipf. ske 'då, ske d, sup. ske t, 
p. pf. skedar JK, n. ske t. 1) [inträffa, äga 
rum, försiggå]. Lairjårdi jär i Lau, um ha far 
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rängn, när ha behöver, män sum . . sälln sker, 
så vaksar de äutmärkt JK. Ja har int fat rad 
ti fat täidningar . sått ja vait int va sum sker i 
stor värdn JK. De var i hälgtäidn sum de 
skedä [spökeriet] JK. De jär a bra skaid(ä), 
sin de skedä JK(ordl.). Da blai han så ivru ti 
läs, sått n vaskän sag ällar hård, va sum sked 
i räumä JK. Han had hit raidå pa, va sum 
hadd sket i kökä JK. Ja minns a historjå 
sum ja ha tänkt ti tal um, fastn de änd int just 
ha sket i Lau JK. 2) [hända, inträffa, med 
föreställning om ngt viktigt, avgörande, sorg-
ligt el. glädjande]. Säist dagän när vörr hadd 
ångtråskän . var de bedrövlit .. för de sked 
olyckshändälsä JK. P. .. han var me n i 
skogän um dagän, när olycku skedä JK. A 
ann döidsfall, sum int sked ginum drunkning 

JK. Ja ja, tråkut u sårglit var de, män de 
kan int jälpäs, äutn de sum jär sket, de jär 
sket JK. 3) [med föreställn. om  verksamhet 
utförd av någon, utföras, utövas, äga rum]. 
Ja har int fat täid ti skriv .. pa n langar täid, 
män i kväld har ja sätt mi för, att ä skudd ske 
JK. I iss viku skall ja försöik, um ä int kan 
ske, att ja kummar pa När JK. Viktuä sakar 

sum ja har tänkt läng pa, sum int har blitt 
av, män sum skall ske, så väid de star till JK. 
De skalar [springer] skaffrar me talldrickar, 
så mik sum ske kan JK. Jär di [hingsten o. 
märren] da sams um gärningi [betäckningen], 
så gar n vackat till na u gir na (män) n kyss, 
u da sker de sinä [sedan] JK. Stainsätt um all 
äutböitäs-styckar, sum da sked me hastvärk 
JK. Da sägd ja länsmann'n att han.. skudd 
lägg in pa n [göra indrivning], u nå.. har de 
sket JK. Förr så inbilld vör uss .. att de int 
var bra ti vänd göisli u släku ner .. u sked de 
någän gang, så skudd ä var hailt grunt JK. 
Bad klippningi u slaktningi sked umkring 
mickelitäid JK. Päikus mor sto .. u sag pa, 
när hankdrägningi skedä JK(U). De var 
klokäst, att ja megav, att de gärningi hadd 
sket iginum oförstand OL. De jä ret så att di 
(skaffrar) skall sta me rigisträ för si, u kan änd 
ske oret iblant [med placeringen] OL. De var 
just int någän skad skedar pa de JK. 

sked s. skaid f., bf. -i, pl. -ar. 1) [mat- el. te-
sked; slev]. Där sum ja jär uppföidar så hadd 
var u en säin apartuä skaid JK. Knäiv, gaffäl 
u skaid skudd var gäst föir mässi [på slåtter- 
gille] OL. Skaffamor 	jälpar kokamor u 
skall ha.. skaidar u knäivar u gafflar i årning 
JK. Skaidar u knäivar u gafflar skall skäuräs 
blank .. JK. H. kastäd skaidi i bordä u fråg-
dä: vaim har lert i ti lag sån mat? JK. När n 
blai var, att ä rängnäd, så var de int ti fa någän 
matbit mair, äutn skaidi i bordä u så äut i 

akan igän JK. 2) [skedblad]. Fyst skaidi, sum 
L. to i munn'n, gärd n än grimmas u spyttäd 
äut JK. 3) [vävsked], me mindar u flair mär-
kar. De skaidi jär förti märkar; ja tror, att ä 
jär tjugå par (älla förti) tradar pa ätt märkä 
MK. Skaidi tar int mik äislet; ha jär int så 
gråv MK. När di bomar pa, så skall de kastäs 
i skaid fyst JK. Så tar di vammälsvävskaidi 
u trädar i skaid (de haitar int kast i skaid där i 
[inte], så sum när n skall bom pa), män mor 
sär, att sumbli sär nuck kast i skaid där u JK. 
Da händar de iblant, att di far för gråv ällar 
för fäin skaid imot va ganä jär OL. 4) [vinge 
på väderkvarn]. All slaar, sum kledningi pa 
skaidar skall späikäs pa; u så jär de just [no-
ga] me ti fa lagum brid i skaidar. Förr sat täu 
skaidar ihop.. män nå pa sainarä täidn sättar 
di jälparmar äi u sättar skaidar fast bäi daim 
me janbislag .. Till kledning pa skaidar 
bigangnäs tunn, hyvlädä vidår [egtl. båtbord] 
av träi. Skaidar jär sjau el. åt änar langä ifran 
aksln. Längar än kan fa skaidar, jamnarä gar 
kvänni JK(U). Skaidi sum jär bundi me kädi 
JK. Kvänni kund ga a läiti stund, u bäst ä var, 
så gynt ä lungnä av .. da var a ti gi si ner ör 
kvänni u så äut u fa tak i skaidar u så ti ga u 
dräg i daim a stund OL. Han (sårkän) skudd 
äut ör kvänni u säi va fort skaidar rännädä 
JK. När da skaidar (pa kvänni) had nyst älla 
skal a stund .. brast läikväl en arm, sått a 
ränd me träi skaidar a stund, män ti släut 
brast dainu ättar dannu JK. K. J:s kvänni har 
blas sundar u dän främst gavin bäi skaidar 
har glid ör .. u skaidar hängar ner langsat 
väggi, u am n star pa jårdi JK. Jfr bleck-, för-
läggar-, gryt-, gröt-, kvarn-, mat-, matt-, 
silver-, sup-, te-, tenn-, trä-, vadmals-, vind-, 
värkens- o. väv-sked. -and s. skaidand [Spa-
tula (Anas) clypeata], finns i Lausväiki MK 
(1926). -blad s. skaidblad n., bf. -ä [en sked 
som mått]. Sumbli källingar . di har gänn int 
någ ann äutväg, ner di skall bakä än bär ti 
ränn i gardar u bid um a skaidblad jäst OL. 
När kvinnfålki bakäd räisgröinspannkakå, 
kund n fa a skaidblad räisgröin ti smakä av 
daim JK. Män bäi fyst skaidbladä gynt n spytt 

JK. -hök s. skaid(h)auk m. [skedkrok], 
nyttäs till träd in tradar i skaidi; nå sär vör 
näps MK. [Se ill.] -järn s. skaidja'n n., kram-
par knäiv ti skär skaidar me MK. [Se ill.] 

skeda v. ipf. skaidädä [äta med sked]. Di skai-
dädä (= åto direkt ur fatet) MK. 

skede s. skaidä n., bf. =, 'ett visst stycke väg 
el. tid' JK(ordl.). De jär a bra skaid(ä) ti böin; 
de jär a bra skaid(ä) sin de skedä JK. Han jär 
nå i sitt bäst skaidä MK. De var a bra skaidä, 
långt mellanrum (OL)MK. Undar dän täidn, 
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sum han var äi sitt bäst skaidä, var de int ont 
um brännväin JK. När n har kumm äi de skai-
dä, att n har blitt faffar JK(U). Ja kåm int mej 
i dej skaidä ja i [inte] MK. 

sked-vatten s. ske'vattn n. [salpetersyra]. Mot 
tannvärk skevattn u viktajolsåljå MK. 

skeka s. skaikå, f., bf. -u, "grenen" JK (ord!.), 
[skrevet (på kvinnor)]. Nå väisar du hail 
skaiku; kåss vick a skaikå de var pa! JK 
(ord!.). 

skeka v. skaikä, skaik', pr. -ar, ipf. -äd, 'skre-
va med benen' MK; 'grena ut med benen när 
man ligger' JK(ordl.). Ligg int så u skaik! 
Däu fart int lug u ligg u skaikä. Lains liggar 
du u skaikar me baini i vädrä! JK(ordl.). När 
di da kåm fram ti hagän, da lag de n svartar 
kal ner i däikä u skaikäd me baini läik upp i 
vädrä JK. Ligg u spark u skaikä u väis 
skaiku, bräuka n säg um päikår u päikban 
JK(U). — skek-trä s. skaikträi n., 'att hänga 
upp svinkroppar på vid slakt'. [Se ill.] 

skela v. pr. skelar [titta snett, snegla]. Um int 
han självar i iss undaliä täidar skelar in äi 
någän hallmörkar kammarä JK. 

sken s.1 skäin n., bf. -ä [ljus]. Soli had int 
sånt starkt skäin da fyst, när a kåm upp JK. 
Mårgstjännu jär förfårlit likt a tåpplantärnå 
pa a fartöig .. när a rinnar upp .. för ha har 
sånt där vitt skäin bäi stundväis 11 iblant jaus-
rytt u iblant jausblåt JK. Så hadd en av dum 
set a löis me vitt matt skäin pa Närkhålm JK. 
När di kåm naug de där skäinä, så gick di sakt 
däit me tråju i årning u skudd kast yvar JK. 
Jfr lamp-, mån- o. sol-sken. -död s. ske 'ndöd; 
skäindöid (OL)MK. Skudd ä var någ slags 
skendöd kanskä, ällar skudd mänsku vit, va 
sum försigar ätta n jär dödar JK. -död a. 
skendöidar. Han sag alldeläst äut sum a liv-
näs mänska, sum lag u sivdä u var mjaukar i 
lidar u kruppän, fastn järt' sto, u än var 
döidar Fålk trodä, att n var skendöidar u 
hadd mädvetndä JK(U). -helig a. skenheli 
(OL)MK. -helighet s. ske'nhe'lihait f. 

sken s.2 skäin n. [vilt lopp]. Hästens gångarter: 
.. i skäin när n flygar [galopperar] el. rännar 
me silar JK(U). Män da fick di si någlä nyp 
igän av sväipu, sått de flaug yvar alltihop [en 
vattenränna i vägen] .. u me de sam russi i 
flyg u i skäin JK. Di kård i skäin ätta si MK. 
— sken-färdig a. skäinfärdur JK(U), [färdig 
att skena]. [Hästn] jär byckän u räddar, när n 
kåirar me än u jär skäinfårdur JK(U). -vana 
s. m. bf. skäinva'n [vanan att skena]. Russi 
har skäinvan'n JK. 

skena s. ski'nå f., pl. -år. 1) 'järnringarne på 
ett hjul, förr 3 stycken pa framjaulä u fair pa 
bakjaulä; nu en som kallas hailring' MK. Förr 

da hadd di int hailringar pa jauli äutn nyttäd 
skinår, dvs. ringän bisto av träi fair bitar, 
sum späiktäs fast pa filri u hait såledäs skinår 
OL. Såsum än kåirdä, så flaug a skinå fran 
dain jaulä OL. Män de jaulskinår sat aldri, 
när vangnar blai gamblä u vangsjauli um sum- 
rar tårkäd ihop, äutn späikar jetäd si av, u 
skinår kåm låss, så att .. pa någu lang färd.. 
så hadd n alltut späik u hammarä u tang mässi 
ti späik skinår fast me JK(U). De skinår de 
var a bylt me, ner ä nå var pa summarn u jauli 
tårkäd ihop, da vidäd späikar si ör, u så tappt 
di sumbli a dum langs vägän OL. 2) [järnvägs-
skena, räls]. När L. fallt kull äut pa janvägän 

u fick styvälklackän imillum täu skinår 
JK. Nå ska di lägg um de skinår (på våg-
brytarn) MK. -järn s. ski'nja'n n. [järn varav 
hjulskenor tillverkades] = stangjan. Drugä 
[draget] skinjan MK. -spik s. skinspäik m. o. 
koll. [hemsmidd spik, varmed hjulskenorna 
spikades fast]. Skinår späiktäs fast me apar-
tuä haimsmidnä späik, sum haitäd skinspäik, 
bäi jaulfilri kring vangsjauli JK(U). 

skena v. skäinä, skäin', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
sup. skäinä, p. pr. skäinäs JK(U), [falla i 
sken]. Russi har slupp låss u kumm ti skäinä 
JK. Såsum än kåird, så blai russi rädd u så 
bar de ti skäin mä dum, u så släppt n dum OL. 
Han har släpp russi u fat dum ti skäinä 
(= ingän kåirar dum) JK(U). Russi skäinäd 
me än [med honom] JK. Stäutar kund u • skäin 
iblant JK(U). Där kummar a par russ skäinäs 
pa vägän JK(U). 0 russi har aldri skäinä MK. 
— sken-russ s. pl. skäinruss [skenande 
hästar]. Ta in någlä gaitbuckar där pa gatår, 
så möitar di all skäinruss JK. [Sms. se f. ö. 
under sken s. 2.] 

skepnad s. ske 'pn (sä de gamblä), ske'pnad m., 
pl. -är [gestalt]. 

skepp s. skip, skip, skipp n., bf. ski'pä, 
skippä. 1) [fartyg]. De var läikväl a stäurt 
skip, sum gar där äut pa sjöän OL (ordl.). De 
strandäd a nårskt skipp pa Väirriv i säistäs i 
tjåcku JK. Ti stöir skippä ör bränningar JK. 
2) [bildl., en viss grop i terrängen]. Ällar u så 
kan n kast dum [de avhuggna kvistarna] ner 
i skippä — tror ja de hait, de gropi i stain-
brutä — u lätt dum ruttnä el. bränn upp dum 
där JK. 	s. skippsbat m. [jolle]. Täu 
styckän sjomännar, sum lag döid äi än skipps-
bat u sum hadd siat iland i Lausväiki JK(U). 
-gods s. skip(s)gåus n. Di had avsjon pa någ 
skipp(s)gos ällar fartöigsgos (tug u jan u bläck 
m. m.) JK. -gång s. skipsgaug 	m. [pas- 
sage för fartyg]. De gamblä sär, att ä skall ha 
vart skippsgang millum Närkhålm u land 
MK. -handel s. m. bf. skippshandln [butik där 
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man säljer fartygstillbehör o. dl. Di har dum 
[: torskkrokar] pa skippshandln i böin JK. 
-järn s. skippsjan (=jan sum har sit i fartöig, 
sum har blitt upphuggnä, när di har.. stran-
dä) JK(U). 

skeppa v. pass. pr. skippäs. De tjäru sum nå 
skippäs in [importeras] . . jär dåli tjärå JK(U). 

skeppare s. skipparä m., bf. skippan, pl. skipp-
rar {fartygsbefälhavare]. Dän skippan, sum 
lätt sitt fartöigä ligg där de lag, fick de sunda-
slagä bit fran bit. De . . var täu skipprar, sum 
lag undar Hubburgi ti ankas me vassit far-
töig än gang JK. 

skev s.(?) skaiv m. (?). De jär n (?) bra skaiv 
(krokväg) MK. 

skev a. skaivar, f. skaiv, n. skaift, skaivt, gml 
dat. (pa) skaivå, pl. skaivä, skaiv'. 1) 'sned, 
vind' JK (ordl.), [osymmetrisk]. Tippän [top-
pen, spetsen] jär int bra pa stackän. Tippän 
jär skaivar JK. Jaulgräni .. sag så skaiv äut i 
tuppän JK. De täisli ha jär skaiv; de björki ha 
jär skaiv u gali OL (ordl.). De skall var a 
skapli grain pa ti kvist [på plogen] .. Ha far 
int var skaiv u kramp JK. Ja har laup dain 
styvlu så skaiv JK (ordl.). Ån dail gränar, 
sum har sån stäur grainar jär kramp u 
skaivä, män di däugar läikväl [till störar] JK. 
Vidtallar hait sånn sum var kramp ällar skaiv 
ällar vingluä däugd därför int ti sag bredar 
u plankår ör OL. De snäcku, de jär skaiv riff-
lår äi MK. Där sum jär haug snåidräivår jär ä 
så faslit skaivt, u kummar någän i möit me 
varandrä där, så kan di int kumm pa säidå för 
varandrä JK. Borä, de star skaift MK. Yksi 
jär skaivt pa skaft JK(U). När n nå far noti i 
uppfårdi u gynnar dräg pa armar, så jär de int 
präsäis så gutt .. ti dräg daim lik si fort äutn 
dain armän kummar för u dann'n ättar, u kal-
vän kummar skaivt JK. Män de jär nog me ti 
sia väggar [kilarna] äi, sått di int gar skaivt äi 
u int stuckän rimnar mitt i känn'n JK. U int 
skall väisn, sum bildn sitar pa, väis till hygar 
älla(r) vänstar, för da kumma n ti ga skaivt 
JK. Lains (huru) de har gat till, att di har fat 
säin jårdbitar så skaift u snitt .. OL. — Arbet 
si haltar u skaivar JK. De var såsum någän 
had tat pa dain säidu för n me a hand .. u de 
säidu ha drog ihop n, så att n blai hail skaivar, 
u de blai värr u värr, till däss n döidä JK. När 
n kåm in, så var n hail skaivar u hopdrugän 
bad i ansikt u krupp JK. Han gar ännu skaivar 
i nackän MK. Vör gar mästn me nasar mot 
jårdi el. kramp u halt u skaivä, när vör hinnar 
n fåmti säksi sjutti ar JK. Kvinnfålki matt äut 
i årku me' hail äutlang dagar, sått iblant jär 
di ret halt u skaiv u iblant arg u iblant goä 
JK. Bad halt u skaiv så skudd di ste (o. dansa) 

MK. a) [i uttr.] Skaiv u vaiv = vind och sned 
MK. Så var de någ sum kåm u to än i dain 
säidu, sått n blai skaivar u vaivar u hopdrugän 
i de säidu JK. När n bläir ganynäl u far värk i 
kruppän, da bläir n hail vaivar u skaivar. De 
källingi ha jär hail vaiv u skaiv JK (ordl.). De 
planku ha jär så skaiv u vaiv; bredä jär så 
skaivt u vaivt JK (ordl.). När n .. huggar äut 
skog [timmer] av stuckar, sum jär snonä el. u 
ainsöiltä, så bräidar de si .. när di tårkar, sått 
de bläir skaivt u vaivt JK(U). Durkarmar 
vaträs in, sått di int star skaivt u vaivt JK. Ja 
ja, de jär så mik sum jär skaivt u vaivt u upp-
u nervänt jär i värdn JK. b) [sned, förvriden, 
om blick: skelande, äv. 	Skaiv i gäipu 
[munnen]. Sta u gär skaiv gäipå JK. Da gärd 
väl L. skaiv läipå [min, grimas] MK. Käik 
skaift [titta snett] MK (1876). Han sto u 
käikäd så fösiktut u skaift MK. Ha käikt ättar 
mi så skaift JK. Di käikar allt bra skaift, um 
int di far så mik [: bröd] di vill ha OL. De 
andrä, sum var me, käikt läit skaivt pa dän, 
sum blai biddar ti sla förä OL. c) [i uttr.] pa 
skaivå [skevt, snett]. De kummar pa skaivå 
MK(1877). Käik pa skaivå MK(1876). Män 
när n slo upp bålln pa takä, så slo än n int läik 
[rakt] upp äutn pa säidå el. skaivå JK(U). Ja, 
i dän vägän va de nuck mik ti tal um, sum jär 
pa skaivå JK. 2) [i uttr.] Da sag han me skaift 
augä (= avundsjukt) MK. Såndär . skvalda-
källingar var int mik välkumnä pa än dail 
ställar av bondkällingar u di sag at dum me 
skaiv augu [: med ovilja] JK(U). -benad a. 
skaivbainar, -bain OL, f. o. pl. -bain' [som 
har skeva ben]. De var oskaplit va han jär 
skaivbainar dän B. sårkän, ällar vick a skaiv-
bain källing de kummar ganäs där pa vägän. 
De päiku .. ha var änd så skaivbain, ällar.. 
dän kaln han var bra skaivbain, ällar de fålk-
slag di jär så [så där] läit skaivbain av si OL. 
-bent a. skaivbaintar, -baint, -tä JK. -hornt 
a. pl. skaivhåntä [som har skeva horn, om 
nöt]. -hov s. skaivho m. [sned, missbildad 
hästhov] JK(U). -munnad, -munt a. skaiv-
munnar, f. -mun',; m. -muntar, f. munt OL, 
pl. -mun' [som har skev mun]. De källingi ha 
var int läit skaivmun ha i, ällar jär ä n kal, så 
haitar ä, att än jär skaivmunnar ällar skaiv-
muntar. Vick skaivmun sårkar de jär där äut 
bi B-s, ällar de var änd de skaivmun källingi, 
sum var gift me H. OL. -mynt a. skaivmynt 
JK [som har skev mun]. -trad s. skaivtra'd 
[i förb.] Mass skaivtrad. Slidvägän i mars han 
haitar Mass skaivtrad, .. därav .. att nä de nå 
liggar stor haug snåimäurar av dräivår, sum 
jär kastnä iginum pa vägar, u så de da hinnar 
fram i mass u soli skäinar upp någän dag, u 
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vägän liggar västar u austar, da tåiar de alltut 
äi nådäst gatspurä mair n i de sudästä 
u de spurä bläir djauparä u vägän bläir 
skaivar JK. -ögad a. skaivaugar, -aug', f. 
-aug', pl. -augä, -aug'. De kvinnfålki ha var 
bra skaivaug, kan ä nuck sägäs, män annas 
säs ä för de mäst, att ha var bra vintaug ha, 
ällar dän kaln han var änd läit skaivaugar ällar 
vintaugar OL. Lains har dän sårkän blitt så 
skaivaug da? Han jär skaivaugar, ha jär 
skaivaug, di jär skaivaugä. Japanesar u 
kinnesar di jär för de mäst skaivaug alli-
hop JK. 

skeva v. skaivä, skaiv', pr. -ar [gå snett på 
skorna], ga u bräidä kring baindont. Skaivä 
styvlar MK. Att n gar snitt pa baindomtä . 
haitar, att n skaivar, u jär n jaulbaintar, så 
skaiva n dum äutat el. laupar mair pa äut-
säidu pa buttnar u klackän än pa insäidu 
JK(U). Ja gynna skaiv dum (skoar), när ja gar 
så u slar MK. Känning av ti skaiv äutat, de ha 
ja hatt jamt till MK. 

skevla v. skaivlä, pr. -lar, 'svänga, gå ving-
ligt' JK (ordl.), de bräukar di säg um jaul, när 
di rännar u slånkar (axlän jär krampar el. så); 
äv. = vagglä MK. Ga u vaivlä u skaivlä me 
baini; ja vait aldri, lains du gart u vaivlar u 
skaivlar JK (ordl.). Rännar u skaivlar me 
baini JK(U). 

skevlig a. f. skaivlu, n. -t [skev, vinglig]. Da gar 
ha så skaivlut; gär si skaivlu (om en rapp-
höna) MK. 

skevling s. pl. skaivlingar JK [sned, krokig 
människa]. De jär fullt nuck av halt u skaiv-
lingar JK. 

skick s. skick n. 1) [tillstånd, beskaffenhet]. Ja 
fick de (brevä) i oskad skick OL. Var u en 
skudd hald vintarvägar i farbart skick OL. I 
millartäid jär de av stor vikt för uss ti fa raid 
de så, att de kan bläi i sitt gamblä ret skick 
igän [om vägunderhållet] OL. Prästhäm-
manä u aneksn var äutarnder. ., män de arän-
datorar di hadd ing förmågä ti ställ ä äi sitt 
gamblä skick OL. 2) [sätt, handlag]. Fäll någ 
träi de har di ännu int någ skick till OL. Äutn 
någ skick (OL)MK. 3) [i uttr.] me skick [or-
dentligt, rejält, riktigt]. De sum skall gäräs, 
de skall gäräs me skick, de MK. De to n 
olycklir langar täid . . män de blai u gärt me 
skick [: sådden] JK. De träi di visst u sia 
klauar äi me skick [för att lura en bonde] OL. 
Så kummar vör ti var i böin . . till mandagän, 
så att A. riktut kan fa säi böin me skick JK. 
Arbetrar sum kan hanter a vass yks me skick 
JK. Di had n go inkåmst bäi strandi . . u dän 
bräukäd di me skick JK. U så dräga n da 
[:kardan] .. ti däss ulli raidar si läitä u tännar 

gynnar bäit iginum me skick JK. Ti plög me 
vändplog, när de bläir gärt me skick, gär jårdi 
så laus . . JK. Jär har di u hatt snåikastning 
me skick; di ha tat så bratt [brett] MK. Än 
jäklä sträivar snåikastning, sum to svait äut 
u de me skick JK. Rängn ha vör fat u de me 
skick JK. Ja, massgaistn jä kummän u de me 
gutt skick JK. Ja spåd ovädar i går, u de blai 
u*, u de me skick JK. När brasn riktut kåm ti 
brinn me skick JK(U). Fyst i mårräs när ja 
gick i stalln, när ä int var dagar me skick ännu 

JK. De tväisöinäs så gal iblant, när de int jä 
mörkt me skick u int dagar me skick MK. När 
n da blai vakän me skick, da sägdn: kåss . . 
JK. De gick nuck yvar, börr a fick väil äut me 
skick JK. Nå har B. L. blitt galn me skick 
MK. Jfr o-skick. 

skicka v. skickä, skick', pr. -ar, ipf. skickäd, 
skickt', sup. skick', pass. pr. skickäs [sända]. 
Alfvengren had gärt a spyttlådå till Krok-
stedt, u dän skickäd n me Fäi Nils MK. I 
fjord lugd di (G. A.) Säväns Åkerns sagår, u 
så skickäd di na int förr n i ar JK. U all sakar 
ha L. fat, sum ja skickäd pa tågä JK. När ja 
skickäd pänningar, had ja så bråttum, sått . . 
JK. Ja kund väl ha skick dum (arki) nå me de 
sam i lådu JK. De var än bond än gang, sum 
skickt drängän ste ättar a lass staur JK. U så 
skickt n säin dotri ti käldu ätta vattn JK. Vör 
to u skickt na i böin än åt dagar för ti fa säi si 
kring läit JK. A hallgali källing . . sum han int 
kund raid si me äutn skickt na till hällvittä, 
män . . di matt skick na tibakas igän JK. 
Män så skickt n bud ätta prästn, att han skudd 
kumm däit JK. Han (Buss-prostn) had hälst 
pa n sjaukar, sum had skick bud ätta n JK. 
H. A. had skick bud ti mi, att ja skudd kumm 
äut till han pa trid-dagän jaul JK. Ja . . skickt 
bud in till n, lains de var ställt JK. Di skickt 
int bud pa någän annar dåktar än J. Särsk. 
förb. Skick av [avsända]. Nå tänkar jä, att L. 
har . . studer iginum mäin skriftar, sum ja 
skickäd av säist JK. Ja tänkar, att L. har fat 
dann plakatä fram, sum ja skickäd av me 
påstn i går JK. Ja tyckar, att de kund var 
täidar pa de nå till skick av de JK. — Skick 
bårt [sända bort, t. ex. till fastlandet] MK. — 
Skick ättar [sända (bud) efter ngn el. ngt] 
MK. — Skick in [sända in till staden]. En 
gang så had prostn skick a brev in i böin me 
H. H. JK. I ansäiändä pa pänningar ti kaup 
förä, så tror ja, att ja int behövar skick in 
någä JK. När ja far någät skaplit bud in, så 
skall ja skick in de andrä böiknar JK. — Skick 
kring [sända omkring, låta (ngt) gå laget runt]. 
Da (vid bordet) jär de alltut vanlit, att bräud-
gummän skickar snäusdosu kring bäi all kalar 



skicklig 	 1073 	 skifte 

JK. - Skick äut [sända ut från staden till lan-
det]. De där läil boki, sum L. skickäd äut, läst 
ja iginum JK. Ja har läst i boki, sum L. skickt 
äut ti mi JK. Um L. vidd kaup för uss u skick 
äut pa påstn JK. 

skicklig a. skicklir, 	f. -Ii,  n.  -lit,  sup. best. 
(dän) skicklist'.  1)  [ordentlig, ordinär, skap-
lig, någorlunda stor]. Nå blai de än lagli 
skickli myr [rotblöta], så att nå jär vör glad u 
belåtnä JK. Kok vassäin gäddå, sått vörr 
kund fa uss a skicklit notmål JK. Än trätti 
parlass [släka] bläir lagli skicklit el. tjåckt 
göidä pa tunnlandä JK. Vör har ret n skickli 
grainhop pa gardn JK. Sum än läitn skicklir 
fiskbat JK. 1 kr 20 örä de kan ja fa a skickli 
ståckhålmstäidning förä JK. Stor var di 
(maskarne el. äggen) sum a skickli luppå el. 
läus JK. 2) 'hygglig' MK. 3) [lämplig, kom-
petent]. V. var värdar u skicklir till kumm in i 
riggerningi JK. 4) [duktig, dugande]. Körk-
rådä kåm yvarains me n skickli målarä JK. 
Kardmakan, um han jär skicklir. . JK. Skick-
lir smid JK. Skicklir dåktar i dän vägän [om 
en klok gubbe] JK. Där var Per.. dän bäst u 
skicklist av allihop [sågare] OL. 

skid s.  skäid n., bf. -ä, pl. =, bf.  -i,  'kluven ved 
5-6 kvarter lång' JK(ordl.), [vedträ]. Stuckar 

skudd sagäs sundar ti kastvid el. flovid. 
Sin så skudd ä .. klauäs sundar ti skäid el. 
flovid u sättäs upp i floar JK. De skall mang 
skäid till n kast vid; ta u klau sundar de 
skäidi; lägg upp de skäidi pa fbi. Vör skall 
bjär in n famn [ett fång] skäid JK (ordl.). Lägg 
upp skäidi i flo OL. När skäidi var inläggd i 
ungn'n mitt pa erlän, så tändädäs flovidn me 
faitvid .. Vidd int skäidi brinnä, så haitäd de: 
att äldn svartnädä, u da läggdäs de mair fait-
vid undar skäidi, sått skäidi kåm ti brinn u 
brassä .. När skäidi had fallt ihop, så att de 
var glöidar av dum, da haitäd de, att ungn'n 
(el. äldn . .) var falln JK(U). Er far ta u bjär in 
någlä skäid, för vörr skall äld för läit kakå 
OL. Galtn, än ungn sum jä mäurn mitt i 
bastäuu sum äldäs me skäid JK. Ner de var 
stårmvädar, da skudd di kläiv me skäid där 
pa stigar, u de loräd da upp [om fiskefyr?] 
MK. Jfr bakår-, flohuvuds-, floveds-, fram-
år-, före-, gran-, kniv-, mellanår-, styrår- o. 
år-skid. -flo  s.  skäidflåu f., bf.  -i,  'vedtrave' 
[av famnved]. Skäidfloi har ramlä kull JK 
(ordl.). För ti slipp av me allt ont.. så skudd 
di lägg all pänningar i skäidflois flohudä [flo-
huvud], sum di hadd pa gardn JK(U). -packe 
s.  skäidpackä m. [klamp, kubb, som klyves 
till "skid"]. 

skida s.  skäidå f., bf. 	pl.  -år.  1) 'slida, bajo- 
nettslida t. ex.' Sätt bangnetn i skäidu OL. 

Han fick biskening, att n skudd sätt värju i 
skäidu OL. Slidknäivar . . de jär bön a skäidå 
el. slidå ti putt dum äi JK(U). 2) = sträng-
skäidå, av läder; lag pa säidår undar silraipi 
för de att int di skudd skav sundar skinnä pa 
russi MK. 3) [snöskida]. Ga pa skäidår JK. 
Skäidår had nuck bur upp mi pa dän skarn 
MK(1913). Nå har di gynt jär äutat pa Gått-
land me skäidspårt el. ga  pa skäidår JK(U). 
Laup el. ränn' pa skäidår JK(U). Jfr kniv- o. 
sträng-skida. -  skid-kniv  s. skäidknäiv  rn., 
pl.  -ar  JK(U), [slidkniv]. Sårkar u drängar 
bräukar nå fö täidn ga me än skäidknäiv 
hängnäs i byksläiningi JK(U). 

siden a. skäjän MK [skymlig]. Se skiug a. Jfr 
ösv. di. skien .. brokig (Vendell). 

skift  s.  skift n. De var ditt skift (= matskott) 
MK. 

skifta v. skiftä, skift', sup. skift'. 1) [byta om, 
växla]. Int en end gang har vör sägt el. skift a 
ont ård till varandrä JK. Skift makä JK, [en 
friarelek]. När da betplantår har skift bladar 
me skick .. da jär di gallräfärduä JK. -  [I 
uttr.] skift preku, läs fadavår u så fortsättä 
MK. Nå skiftar n preku (när det läses fader-
vår) MK(1877). Nå har ja skift preku, sum de 
haitar, när prästar jär pa prekstoln sumli 
gangar kårt u sumli gangar längar, förrn di 
läsar fadavår JK. 2) [dela, fördela]. Skift' i täu 
MK: Jfr o-skiften. -  skift-kaka s. skiftkakå f. 
(När U), . . den stora skiftkakan, sum var lika 
stor sum bullpannu. Av denna kaka skulle 
alla gästerna ha var sin skiva .. skiftskäivå 
(När U).  -mat  s. skiftmat m., bf. -n, =  kaksätt 
o. d. (?). Kakå u kyt u pannkakå de kalläs för 
skiftmat äi all gästbud. U all mat sum n int har 
årk jet upp .. de skall n pråmpt ha läikväl 
haim mässi JK. Sit främst bäi langborä u dail 
skiftmatn JK. Ha gav si int täid ti ga äut 
för skiftmatn skudd da anga MK. 

skifte s. skiftä, skift' n., bf. =,  skift', pl. -ar, 
bf.  -i.  1) 'laga skifte, ägodelning'. Nå har vör 
fat lag skift i Lau, a stor olyckå bad för uss u 
flairä .. nå jär de väl n hail hopar av dum, 
sum kummar ti sträik yvar ändä me de här 
skiftä JK(1889). Ja födöimar skift ner i av-
grundi JK. Dain skogavsjon'n ätta dann'n, äi 
de soknar mäst, sum skift ha gat yvar JK. 
Täunar föråidäd aldri så mik skog .. sum 
skifti gär JK. L. kan aldri tro, va vör har mik 
ti gärä me ti fa jårdar i årning nå ättar skiftä, 
sått vör svärar ännu yvar skiftä JK(1905). 
För lag skiftä så var de int så falit me ograsä 
i tresjårdar såsum nå.. för da gick lambi u 
kräki i tresakrar u jetäd av ograsä JK. Nå 
finns de ingu (lambgift) ättar lag skiftä JK. Så 
blai lag skift bigärt, fyst i När u sin i Lau, u 
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mäns de pagick . . så blai int äuttäunar haldnä 
biläikä . . sått ingän kund fa någ kräk pa gatu 
el. äutmarki JK. All allmänning blai indailt ti 
skiftä JK. 2) 'äga, som fås därvid' [genom 
laga skifte]. Han fick gutt el. bra el. dålit 
skiftä MK. Dän aind, sum jär nåigdar, de jär 
prästn, för han har fat jäklut sån bra u go 
skiftar JK. De jär bisynnarlit, att han in undar 

gard skudd pluck sundar me än 4-5 sma 
skiftar u samblä så mik dailaigrar däit, fastn 
ja had bigärt till fa skifti bäi si för bäggi dailar 
OL. Da sägd n, att ja för Fäi dailn had ätt 
skiftä pa var säidå um vägän . . u att skifti var 
läik si braidä . . ner nå skifti blai stainsättnä, 
u handlingar blai tillgängliä, da fick ja säi, va 
n had slat mi halsn fullar av lyngn. Fyst had n 
int fat de skift nårdar um vägän så bratt sum 
dann pa langt . . OL. Jfr fastmarks-, hag-, 
hem-, laga-, myr-, stor-, storhag-, strand-, 
teg-, tre-, två-, åker-, års- o. ängs-skifte. — 
skiftes-affär s. m. bf. skiftäsaffä'rn [skiftes-
saken]. Ja skudd tal me någ landskanslistar 

W. um skiftäsaffärn i Lausmöir JK. -del-
ägare s. pl. skiftäsdailaigrar, -ä'grar. Int had 

handlingar klarä .. när skiftäsdailaigrar 
skudd säi dum JK. -fråga s. f. bf. skiftäs-
frå'gu. Iss skiftäsfrågu oroar mi badä täilit u 
saint OL. -förrättning s. f. bf. skiftäsför-
rättniogi. Di kummar int häit pa När, förrn 
skiftäsförrättningi bläir avsläuti JK. -gräns s. 
skiftäsgräns m., bf. -n, pl. -ar [ägogräns upp-
kommen genom laga skifte]. Di vidd int håir 
me de åirä, att väggränsn ällar snåikastnings-
gränsn had int me skiftäsgränsn ti gärä JK. 
-handling s. pl. skiftäshandliugar [dokument, 
papper rör. laga skiftet]. Um kväldn var ja 
ner bäi K. J. u skudd läs någ skiftäshand-
lingar, sum handläd um någ äutböitäsjård u 
skogslösn mot Alskboar JK. -karta s. skiftäs-
kartå f. [karta upprättad under laga skifte]. 
Vör lauboar skall nå ännu bital V. sjau åt 
hundrä kronår för Lau skiftäskartå JK. -kost-
nad s. m. bf. skzftäskust'n JK, pl. -kåstnar 
[kostnad förorsakad av laga skiftet]. Da hadd 
vörr vart gäldfräiä u änd hatt läit pänningar 
äutlantä . . till betalt skiftäskust'n JK. -lag s.1 
skiftäsla'g n., bf. -ä, pl. -la 'g [område som 
utgör en enhet vid laga skifte]. Lau skiftäslag 
JK. En hag, som haitar Svartdalar . . sum hg-
gar.. i säist ändn av skiftäslagä JK. [Lant-
mätarn] to handlingar haim ör skiftäslagä 
unda täidn, när skiftäsdailägrar skudd säi 
dum JK. Di kund ha gitt de soknar el. skiftäs-
lag a räntfräit lån JK. -lag s.2 m. bf. skiftäs-
la'gän [lag rör. skifte]. Bäst had ä vart, um 
aldri skiftäslagän had vart till JK. Ja . . åbi-
ropäd mi pa pargrafar äi skiftäslagän OL. 

-linja s. f. pl. skffläslinfår [gränslinjer dragna 
vid skifte]. Nå har ja rit äut vägän pa ho u sätt 
äut skiftäslinjår bad nöi u gamblä JK. -lägg-
ning s. skiftäsläggniug f., bf. -i [bestämning 
av ägor o. gränser genom skifte]. Da frågd ja, 
um . . någän dail av ällar hail de gamblä 
skiftäsläggningi skudd sta fast, ällar enlit äut-
slagä, sum sär att all skiftäsläggning jär kull-
kasti OL. -plan s. m. bf. skiftäspla"n, pl. 
-pla'nar [plan för laga skiftet]. Um de int 
skudd var möiglit, att han skudd vill ändrä 
mäin skiftäsplanar pa a par ställar OL. -stad-
ga s. f. bf. skiftäs-stadgu [stadga rör. laga 
skifte]. Däu hart visst skiftäs-stadgu MK. 
-väg s. skzftäsvä'g m., pl. -ar. Nå ättar lag-
skiftä haitar de skiftäsvägar, sum gar el. grän-
sar mot aigår el. skifti, sum var u en häm-
mansaigarä har JK(U). De har int vart någ 
dailning pa någ smavägar nå ättar lagskiftä 
mair n . . u så n nöiar skiftäsväg, sum gar till 
Natväikar (namn på aigår) u Väivstädar . . 
JK (1910). 

skifting s. skitfin,   m., 'bortbyting, tjuvpojke' 
MK, 'skällsord på den som gör förtret' JK. 
Däu jäst n skiftning ti förarg fålk, än skiftings 
ungä JK. 

skiftning s. skiftniug f., bf. -i, 'delning'. Da 
kåm di ti tärt' um skiftningi av allmänningi 
MK. 

skilja v. skillä, skill', pr. skillar, -a, ipf. skildä, 
skild', sup. skilt, pass. skilläs, ipf. skildäs, 
p. pf. skildar, f. (av)skild, n. skilt, pl. skildä, 
skild'. 1) [frånskilja, avlägsna, sortera]. Att 
um möiglihait finns (di) skillar lauboars pän-
ningar fran närkars JK. Föidlambi skudd skil-
läs ifran slaktlambi JK. Så var plogän sundar, 
u än sto där me kvistn i nävän, skildar ifran 
drekti JK. Så stickäd di äi de me skopår 
sått di .. fick staggän ti brist av u skildar 
ifran kånnä JK(U). Skäl räntu [reda ut in-
älvorna i slaktat djur] JK(U). 2) [avlägsna 
(från varandra), åtskilja]. De täu, di jär int go 
ti skillä, um a par kummar ihop ti slas OL. 
Hulä i träibitar hälla n fullt me tin, u när de 
har starknä så skina n träibitar ifran si [vid 
knappstöpning] JK. [Um] ätt av dum sägd 
upp förlugningi . . så skudd prästn i pa-
sturatä skill dum at JK(U). Gräisar.  . . vidd int 
läikäs u jet ör am n kåilå . . u när da dann häusä 
sto tomt . . så skudd di skilläs at JK. Män ti 
fa haim dum [fåren] u fa dum skild at, de var 
de värstä, sått var u en fick säinä JK. Ja de jär 
vän n sväinräntå ti fa de skilt at el. ti fa raidå 
pa de [om krisförordningar] JK. a) 'avdöma', 
[avgöra]. Har di vinn [vunnit] vassin gang, 
da skall trid gangän skäl de at JK(U). De var 
bön ätt par igän [kvar], sum skudd skill de at 
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[avgöra tävlingen] JK(U). När di int kund 
skilläs at pa någ ann väis, så lätt han (prästn) 
de ga till röstning JK. När de jär någ, sum int 
kan bläi skilt at jär, da skall di ga ti kungs 
MK(1877). 3) [särskilja, urskilja]. När ja far 
brillår pa mi, så skilla ja så grant alltihop MK. 
Ner di kastar anglar, da skilla di pa sandbuttn 
ällar svartbuttn OL. Dän sum jä ogift jä 
gamblarä än dän sum jä gift, u ti skill daim at, 
så sär n päik-Bräitä u Kvirmfålks-Bräitä JE. 
4) refl. [göra sig fri, ta ut skilsmässa]. Han 
skild si fran na el. di blai skildä [om makar] 
MK. Läit därättar stämd n nä till tingä u vidd 
skill si ifran nä OL. 5) dep. a) [lämna var-
andra, åtskiljas]. Säist kväldn, ner vör skudd 
skilläs at u hälst hadjö pa varandrä . . de var 
mair n en el. ätt av uss, sum känd de stundi 
allvarsam OL. Så hälsäd vör gunat pa var-
andrä u skildäs at JK. De jär biväis pa att de 
int har vart tråkut pa någu säidå, annas had 
vörr [OL o. MK] vart skild at langt förr [efter 
samvaro i Visby] OL. b) [ta ut skilsmässa, 
bryta en förbindelse]. U så kaupt n da gavår u 
förlugd si, u så vidd n da int ha na sen u så da 
i böin u så skilläs at JK. Ja visst int, um di var 
i fylg mair n än månä ällar någ, u skild blai di 
OL. Så vidd 01 var skildar ifran na u så blai 
di da skildä JK. Längar tibakas .. när för-
lugningi var gärd . . så kund di int bläi skild 
at pa någ ann väis, äutn di skudd ti böin ti 
konsistodum u så skär av än handdok JK. 
c) [gå isär, gå sönder i bitar]. Så flaug driv 
[drevet] yvar kåggar, u da håirdäs ä såsum att 
allting skudd skilläs at [i vandringströsk] OL. 
De jär gärt för klaint u maigrut . . sått de kum-
mar snart ti skilläs at bit fran bit JK(U). 
Kvänni har levädar u da gar de så ojamt, sått 
iblant rännar a, sått a mästn skall skilläs at, u 
atar igän så stännar a JK. När ja kåm mitt pa 
broi, så skildäs vang'n at JK(U). Särsk. fiirb. 
Skill av: 1) 'sluta', [bli färdig med ngt]. Förr 
di gynt, förr fick di skill av pa dagän OL. 
Skudd n skäft [skäkta] me, så fick än int skill 
av förrn middästäid dann dagän JK. Arbets-
falk.. såväl sum daim sum da var yngar, di 
fick sit u vänt till hail de rigisträ fick skill av 
[med måltiden] OL. Fart du int skill av än 
gang da? JK(U). I laudäs fick vör läikväl skill 
av me sa JK. När n har skilt av me sa aur-
jårdar, så sas lairjårdar JK. L. skall int tro, 
att vör far skill av me töinä, ti däss n kummar 
äut i Lau JK. Ja har skilt av me bakä; bak-
ningi jär avskild JK(U). När n ha fat skilt av 
me söislä u annä, da jä klucku sjau iblant 
JK. Ulli har vör snart skilt av me kard u 
spinnä JK. Så fick jårdi ligg ypnäfuri . . ti däss 
n fick skill av me sla JK. Hart u int skilt a me 

gräus [att grusa] ännu da? OL. Di vidd gänn 
ha skilt av me ti kåir släkå u plög ansn ti mis-
såmmar JK. I dag har vör skilt av me tat pärår 
upp JK. När ja had fat skilt av me söislä 
konar u sväini, så huggäd ja vid JK. När di 
hadd skilt av me sat kånn 	JK(U). Boki, 
sum ja ha skilt av me läs äi för läng sinä . . JK. 

— Di vidd gänn skill av me slaningi till 
autndagän OL. Idag fick vör skill av me göisl-
kåirningi JK. Kvinnfålki hadd skilt av me kaf-
fedrickningi JK(U). Di fick skill av pa en gang 
. . me de årku JK. Di skilläd av me träi för-
rättningar JK. Um di bär [bara] vidd dräiv pa 
me slaningi, så kansk di kund fa skill av me 
äng till autndagän OL. Vaitn bräukar da var 
moän pa lairjårdar, när n har fat skilt av me 
rygän JK. Da fick ja skill av me a däikä, sum 
jär när pa 500 metar langt JK. Vör ha rust u 
sag u klau ravid um dagän, sum vör ha skilt 
av me så mik, sum vör ha hatt haimä JK. Vör 
ha minstn årkå i skogän a hail vikå till, förr n 
vör fa skill av me alltihop JK. — Akafodrä 
skudd skilläs av me fyst, fören to ihop me 
håihåistn i ängi JK(U). Trodaklauningi ha 
vör skilt av me JK. De nedastä äng, sum var 
nerför umgangän, de skudd alltut skilläs av 
me till klucku täi OL. Så to n ihop me tråsk 
vaitn, sått dän skild n för de mäst av me, förr 
n to ihop me tråsk kånnä u havan JK. Täid-
ningar skild ja av me [: att läsa] i går u i kvälls 
JK. — [P. pf.] Nå kummar ja väl int ner, förrn 
håistn [skörden] bläir avskildar MK. När be-
gravälsn var avskildar, u ha kåm i jårdi, så 
bar de ihop me skogän igän JK. När mårg-
matn var avskildar, var de någlund fagat, sått 
da gick de (ti tråskä) JK. Släutliän blai mid-
dagän avskildar, sumbli glaid ste u skudd väil 
middag .. OL. Nuck av, ner autndagän jär 
avskildar, så jär de ing laisamhaitar OL. När 
snåikastningi var avskild .. JK. Da jär plöig-
ningi avskild för dän gangän JK(U). Um de 
hadd blitt mik hart rängn ättar saningi var 
avskild JK(U). Förr . . så blai int tråskningi 
avskild pa en dag el. täu JK. Gusstjänsti var 
avskild i körku JK(U). Nå jär änd värst brås-
ku avskild för i ar JK. När trakterningi varav-
skild, tackäd ja . . JK. Gu(d) vait, när skiftä 
bläir avskilt jär i Lau JK. De gyntäs (me 
stämmu) klucku näi, u de blai int avskilt förr 
n de var mörkt JK. Ja bör vörr nå kan fa skill 
av me sätt pärår u sa betår . . De hadd för de 
mäst vart avskilt nå, um int rängnä hadd 
hindrä uss JK. Far vör någlä dagar pa uss till, 
så har vör de avskilt [med dikesgrävningen] 
JK. U sin me [tröskning av] kånnä u havan pa 
ättamiddagän, sått allt sum var haimkårt blai 
avskilt JK. Ner di kåm, så skudd di ha kaffi 
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u sen mårgmat; ner de var avskilt, så var dän 
sjussn tibakas OL. Um . . de int haldäd bäi än 
sån oskapli langar täid, förrn skifti blai av-
skildä JK. Klippningi var avskild . . ti däss att 
äutårkår var avskildä för kvinnfålki JK. När 
de dansar jär avskildä, så bjaudar vaim sum 
hälst upp bräudi JK(U). 2) [göra slut på, göra 
av med (ngt)]. Ja tänkar träi lamb skillar av 
me n sånnar häck (på en vinter) MK. De 
skillar han snart av me (gör slut på) MK. Ja 
skild av me a par strumpår, ja gick i strump-
suck i täu dagar MK. Ha har skilt av me skoar 
(= slitit ut) MK. Kvinnfålki, di kan snart skill 
av me a hämmän, di [genom slöseri o. d.] 
MK. Män när di kård pa gatå me de soar, 
sum blai bitäcktä, sum skudd slaktäs, sägd 
alltut mårmår: si så, nå har di skilt av me sin 
gräistäurn än täid av JK. 3) [i uttr.] skill si 
a(v) me [göra sig av med, göra sig kvitt, av-
yttra]. Skill si a me n hund MK. Vör har n 
ungar stäut, sum har blitt så galn ti flaugä, så 
att vör har bisläut, att vör skall skill uss av 
mei än pa någ väis JK. Vörr matt skill uss av 
me o lambi, för di kåm ti flaugä JK. Nå skall 
vörr kåir me täu par russ u skill uss av me all 
stäutar JK. Soknar jär umkring har skilt si av 
me all fargaltar JK. — Skill ifran. När ja fick 
skill russi ifran mi ällar fick bind daim fast 
bäi vang'n . . så var de börr ti fa tak i fisk-
batn JK. De räum de var franskilt me a skill-
nävägg, sum var mäuri av stam n [i bastun] OL. 
Jfr en- o. sär-skild. 

skilling s. skillijg m., pl. -ar [äldre myntsort 
ung. 2 öre, (bildl.) slant, öre]. I mårräs had di 
sält strämming fö fjortn skilling valn bäi 
Nabbu JK. Pänningar skall ja äut me, u ja 
aigar mästn aldri en skilling JK. Var u en.. 
så skaffa di si äutväg ti fa ihop så mang 
skilling, att n kan betal skattn JK. Far ill nuck 
far jårdbräukan för. . de skillingar, sum än far 
för säin varår JK. Jfr halv-, hel- o. tolv-
skilling. 

skillnad s. skillnä, skillnad m., bf. skillnän, 
skillnadn. 1) [olikhet, skiljaktighet]. De 
kustar ti göid a tunnland . . me guanu 25-
30 kr. Me svavälsyrå u lair skudd ä kumm ti 
kust . . umkring 4 kr.. Tänk vickän skillnä u 
kansk läik så bra? JK. Jamföirar n nå mot 
förr, så jär de i all fall lagli skillnä pa [: arbets-
sätt] OL. Män daim sum gar me ångbåtar iss 
täidn . . i äur u äis u kyld, . . jär int sämmar di, 
än daim sum gar me snarår . . Män de jär ann 
skillnä, än såsum ja nå sitar jär mitt för brasn 
u ripar ihop någ ditt u datt JK. Di har fat väl 
strämming . . u de var kucku de, ällar ann 
skillnä än ti jet sild JK. Män de jär skillnä ti 
liv i böin u pa landä JK. De jär n vässäntlir 

skillnä ti plög me spissplog u vändplog JK. 
Int jär de så faslit mik skillnä pa ti fåir jaul nå 
u för n förti ar tibakas JK. De jä stor skillnä 
pa ti pratä el. talä u skrivä JK. "Dagfångä" 
ti skillnä pa, um än har fat någ flundrår pa 
nati JK. Ner n slaktar a sväin, så jär de skillnä 
pa, um än skållar dum ällar flar dum, för ner 
di hadd dän gamblä sväinsårtn . . da flad di 
dum . . män nå jär de mästn ingän, sum flar 
dum, äutn di skållar dum OL. De jä skillnä pa 
i ar u de fläst andrä ar nå föräut JK. De jär 
sån stor skillnä pa sum nat u dag JK. De var 
stor skillnä pa förr i gamblarä täidar mot nå i 
sainarä ån i OL. De . . tyckäs, sum um de 
skudd var skillnä pa bidning u släkt JK. De 
jär läit skillnad pa läinbrakar u hampbrakar 
OL. De jär skillnä pa djauplaikän, säs mäst 
um gani . . ner n bindar slingå OL. De kund 
var stor skillnad pa maltä OL. De jär bra 
skillnad pa folk i dän vägän OL. De jär skillnä 
pa ruckar [spinnrockar] ti var bra JK. Män de 
jär skillnä pa jårdi u vällaikän till hald ograsä 
bårtå JK. Ja, u gaukän . . så jär de skillnä pa 
vädarsträcki, sum än far håir n ifran JK. De 
jä skillnä pa lort u pannkakå, sum män 
bräukar sägä JK. Me sladoningar har de vart 
stor skillnä pa OL. Visst gäs de skillnä pa, när 
n skall ga ti strand, u n kummar i möit me a 
källing fyst (u int n kal) JK. Män stor skillnad 
jär de i välmågå i allmänhait OL. Däräi liggar 
än stor skillnad (el. -nä) mot förr u nå OL. 
Där lag skillnadn da mot nå OL. Ja vadn 
[vården] jä så sum a vanli hankklåbbå, me 
dän skillnadn, att de jär n käpp pa uppsäidu 
pa vadn JK. Så var dän sjussn tibakas, sum 
hadd vart ste me sletkalar, de var bär ti läss 
igän bär me dän skillnän, att nå var ä frun-
timmarssällskapä, sum to plass OL. Laik-
stäuår skudd de alltut var i hälgi, män de var 
dän skillnän, att gubbar släutäd frid me ti ga 
ste u gär någ rumor nå i sainarä täidar OL. 
2) [skiljevägg o. d.]. Pa säin ställar så lag 
häuslufti ihop me int någ gavlar äi el. skillnä 
imillum JK. Jfr par-skillnad. -mur s. 
nämäur (OL)MK m., bf. -mäurn JK [mur som 
skiljer rum åt]. Jfr ut(an)-mur. -märke s. skill-
nämärkä n., pl. -ar, 'särskilt märke för par-
terna i en gård för att skilja kreaturen. Hu-
vudmärket var gemensamt' MK. Jfr lamm-
märke. -tecken s. skillnätäckän, 'skilje-
tecken'. -väg s. skillnävä'g m. [väg som delar 
sig i två, vilka gå åt varsitt håll]. -vägg s. skill-
nävägg f., bf. -i, pl. -ar [skiljevägg]. De räum 
de var franskilt me a skillnävägg, sum var 
mäuri av stam n me a dur i mittn OL. Skillnä-
väggar me möitrar, ifall de skall var bulväggar 
JK. Imot trid räii undar luftä har ja ställt 
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gamblä bredstumpar . . pa änd pa jårdi .. Där 
imot de skillnäväggi liggar all dän gamblä vidn 
[i vedboden] JK. 

skina v. skäinä, skäin', pr. -ar, ipf. skäinädä, 
-äd, skäindä, skäind', sup. skäinä, skäin', 
p. pr. skäinäs [stråla klart, lysa]. a) [om sol 
o. måne]. De vill int klarnä upp, sått soli kan 
fa skäinä JK(U). Ja tjåcku gynna nå sla upp, u 
soli gynna skäinä JK. Ja ansäir, att ä skudd va 
bra ti fa någ jård i möiri, sum soli tuld skäin 
pa, så mik (h)a had lust för JK. A äutmärkt 
gutt vädar ha vör i dag, fastn de jä mulä u int 
soli skäinar JK. Da i fredäs så tyckt vör, de 
ret var varmt bäi stundväis, när soli skäinädä 
u vör kård pa levädar pa skogar JK. När n ar-
betäd i skogän um dagän u soli skäinädä, så 
kund skogsfåuglar sing u kvitträ JK. Pa för-
middagän när soli skäinädä, kändäs ä ret 
varmt JK. De var äutmärkt vackat vädar . . 
u till u me soli skäinäd, sum a int had gärt pa 
längä JK. I dag så har flugår brumm pa väg-
gar, där sum soli skäinäd JK. U soli har änd 
skäinä! MK. Soli har skäin bäi stundväis. De 
har int blas mik i dag, u så har soli skäinä JK. 
Soli skäinäd så klart u vackat äutä JK. I 
mårräs så skäind soli så vackat OL. Soli gynt 
skäin läit varmt i mass ällar april JK. I dag ha 
ret soli skäin varmt JK. Ja de har ret vart 
summarvädar i dag, u pa förmiddagän skäind 
soli me ret varmt JK. Da skäinäd mån'n klart 
JK. b) [om andra föremål: blänka]. Gullfålln 
.. han löist u skäind, så att mästn ingän kund 
käik pa än [i sagan Lille Prick] JK. Smid-
sindar . . ti skäur silbislagä me, för de att de 
skudd bläi så apartut blankt u skäinäs OL. De 
skäinar sum soli i Karlstad. Säs um någ sum 
jär blankt u skäinäs JK(U). Särsk. fiirb. Soli 
var upp u skäinädä in iginum finstri JK. Mår-
mår sägd . . att i gick i säng, när ännu soli 
skäinäd in iginum finstri JK. Soli' skäinar 
upp, ha skäinäd upp el. skäinäd a stund, män 
nå jär de mul' för na igän JK(U). Till u me ha 
soli skäin upp iblant i dag sum a int ha gärt pa 
mik läng nå, u da va de ret summavädar, när a 
skäindä JK. När soli har skäin upp, så har 
snåiän tåi bårt JK. 

skingra v. skiugrä, p. pf. f. skiugri. Nå gynnar 
änd tjåcku skingrä si läitä JK(ordl.). Så jär 
all tväiväls dimmå skingri, sum ä star i salm-
värsn JK. 

skingrig a. skingrur, pl. skiugruä [skingrad, 
splittrad]. Köislingar [volmarna] jär så sking-
ruä (= stå glest) MK. Di har vart så skingruä, 
så di vait int, vaim di skall välä (OL)MK. 

skinka s. skiukå f., bf. -u, pl. -år [svinets lår]. 
De sum än kallar för ganglidar . . de jär igänt-
liän båisti u skinkår OL. Sväinkytä, så sum a 

stäur skinkå el. a båistä, sto oskurä pa tinfat 
pa vart bord JK(U). Skummästan u bruttö-
vasku skudd skär staiki u skinku MK. Jfr 
fläsk-skinka. — skink-band s. skiukband n., 
'band kring ett bakben o. ett framben [?] på 
ett lamm' MK(1876); 'ett snöre kring bak-
knäet tvärs om tanar [senorna], så att det gör 
ont o. lammet haltar o. kan int flygä [flöja] 
el. sparkä ättar me de' MK; bindäs um tanar i 
bak-knäiä pa hästar; de jär fåaktut de därä, fö 
tanar gar av iblant, de jä fö ti hindrä dum ti 
flaug yva täunar MK. Bind skinkband, ätt 
fåint snöirä um bakbainä uppför knäiä pa 
lamb, de jetäd si in u bolnädä MK. 

skinn s. skinn n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) [hud på 
människa o. djur]. a) [på människor]. Int 
blöigdäs di för varandrä, när di var nåkuä el. 
had bär skinnä JK. Bär skinnä söintäs i ginum 
byksår JK. U kast de gamblä paltår av mi in 
pa bär skinnä JK. Hadd di för tunnt skinn pa 
fingri, så to n skinnhannsko pa si [när man 
strök av enris] JK. Soli jär så hait, så de brän-
nar ret i skinnä JK. Äut i dambän [snöyran] 
me, sått ä sväidar i skinnä [på snökastning i 
yrväder] JK. De äuräd olycklit . . de var ret 
så, att skinnä skudd av, när n skudd ga imot 
vädar JK. De jär n sånnar kyldångä, sått n 
räivar skinn av nasar JK. När n har bär armar 
u bär halsn u braustä, u de jär starkar solhitä 
. . så träffar de till .. att n far soläld . . De jär 
otäckt . . skinnä gar av u de bläir rat, män när 
de har gat nöit skinn pa igän, da så bläir de int 
soläld äi de mair dän summan JK(U). Stäur 
raud plaitår pa skinnä just så sum ättar fingar 
[om gastgrepp] OL. De gynnar värk älla gär si 
till [varas] . . i dän arbetsknåbbän . . u skall de 
jet si u ga hul pa där äi de oskapliä tjåck 
skinnä. . de bläir någ ti gärä JK. Vänsträ tum-
mäns uppästä lid had gat tvärs iginum skinnä 
JK. U när ja nå skärar yvar fiskän [en hud-
fläck] sådär i kå(r)s, sum int tar hul pa skinnä 
. . JK. b) [bild!.] Ja har gat i ätt skinn nå i hail 
viku, dvs. int har hatt kledi av si pa am n vikå 
JK(U). De där främlingar, sum jär duktuä ar-
betrar . män di kan int hald si i skinnä äutn 
skall slas u tret u bråkä JK. Undar de att n 
gick u läst fö prästn, så fick än hald si i 
skinnä u lätt bläi u ga pa laikstäuå JK(U). c) 
[om djurs hud]. Pa . . stäutar, kor, russ haitar 
hårbekledsli häud .. Kalvar, lamb u gaitar, 
dairäs . . haitar skinn JK(U). Har Är ännu int 
fat flat av skinni pa lambi da? JK. Att n kan 
fa saksi imillum lydn u skinnä pa lambi . . JK. 
Skinn u bain när di har laik ör si [: magra 
flundrår] MK. d) [i jämförelser]. Släku läggar 
si tunnt sum a skinn el. häud [på sanden] 
JK. Ha rännar där sum a skarpt [torrt] skinn 
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OL. 2) [avdragen djurhud; tunn garvad hud, 
tunt läder]. Har är någät skinn ti sälä? JK 
(ordl.). Skinn jär häudi sum sitar pa kalvar . . 
lamb . . u gaitar u kalläs aldri för lädar äutn 
skinn JK(U). Lenbark skinn, mots.: skinnä 
jär för mik barkä JK. När di räckädä . . el. 
kätädä häudar u skinn pa kytsäidu för ti fa 
dum mjaukä . . Di haldäd häudar el. u skinni 
mot n bordskant el. u yvar n stolbakä JK(U). 
Skinnä me kardtännar äi späikäs fast pa unda-
säidu pa kardblukä JK. Tjåckt sum skinn 
(töig) JK. 3) [hinna på kokt mjölk]. Hinnu, 
sum bläir pa kokt mjölk, när ha svalnar, 
haitar skinn, u de haitar, att n bläir svämnur, 
um än jetar de skinnä JK(U). 4) [hinna av 
mögel o. d. på sädesbrodd]. Där sum de jä väl 
rot pa u dräivår ha ligg pa häitntill, dä ha de 
gat skinn yvar 	bläir de skinnä liggnäs, 
så bräukar de rakt kunn kväv sedroti JK. 
Bön nå vintan u ladingän kan bläi tjänlir, sått 
ä int kummar fö mik snåi pa ofrusnä jårdi, sått 
ä bläir kvävsnåi, da bräukar de bläi skinn pa 
rygroti, u da bräukar ha ga bårt JK. Ner da 
snåiän kummar u jårdi int jär frusi . . da 
bräukar sedblädingän ruttnä, u sen pa 
ladingän . . da liggar sedblädingän sum a tårrt 
skinn langs jårdi, 	sedi där bläir dålit me i 
år, för de har gat så mik skinn pa OL. Jfr 
get-, gris-, kalv-, lamm-, räv- o. sköt-skinn 
samt hel-skinnad. -bagge s. pl. skinnbaggar = 
ållånbårrä MK(1923). -boll s. skinnbåll m. 
[boll med skinnhölje]. Bålln [pärkbollen] . . 
jär n skinnbåll me fåir lambskinnskerar [-seg-
ment] äutum [omkring] bållkrungän JK(U). 
-byxa s. f. pl. skinnbyksår. -bälg s. skinnbölg 
m., pl. -ar [smidesbälg där även mittpartiet är 
av skinn] JK(U). Annas så gär skinnbölgar 
sam gangn . . sum träibölgar u . . jär mindar 
arbet pa ti gär n skinnbölg i årning än n träi-
bölg JK(U). Jfr trä-bälg. -flat a. n. skinn-
flatar, n. -flatt [flat, platt som ett utbrett 
skinn]. Så kåm de oskapliä vädrä fram . . 
vör matt kast uss skinnflatt pa jårdi allihop 
JK. -flinga s. f. pl. skinnfliygår [skinnflaga]. 
Han bast ner för backän, sått skinnflingår 
flaug um knokår pa n MK. Män undar täidn 
han sat u fysäd pa rövi, så had byksrövi strik 
ör bäggi bykspari . . u skinnflingår u styckar 
av bär rövi sinä JK. -handkläde s. skinn-
haukäl n. [skinnvante]. -handske s. skinn-
handskåu m., pl. -sko JK, -skoar JK(U). 
Skinnhandsko, daim fö(r)fårdar kvinnfålki 
självä av lambskinn, u di nyttäs ti ha pa 
hännar, när n räkar [räfsar] . . De jär int någ 
fingar äi . . äutn bör tum JK. -hålla s. se 
skinnalda. -kärne s. skinnkänn' m., pl. -ar 
[fullt utbildad men omogen kärna i hassel- 

nöt]. När nytkännar var fullvaksnä (um änd 
int nytnar var mognä), [kand vör dum] för 
skinnkännar JK. Ja fick a nyt me skinnkänn 
äi OL. Bön de bläir skinnkännar äi dum, så 
pluckar fö de mäst bani a(v) dum JK. -lapp s. 
skinnlapp m. [liten skinnbit]. När di nystar 
uppränningsganä, så har di n skinnlapp mil-
lum fingri JK. -letning s. skinnlaitniug f., 
bf. -i [grundligt letande]. Nå har ja kumm bårt 
na (antäckningsboki) . . män ännu än gang 
skall ja försöik u gär a riktu skinnlaitning ätta 
na JK. Ja har lait ättar L:s säist brevä . . män 
int fat igän ä . . män nå har ja gärt skinnlait-
ning trid gangän, u da fick ja dä JK. Jaulaftn 
. . da gäs de riktut "skinn-laitning", sum än 
bräukar sägä, i all rängar ti fa äut all lort JK. 
Han had blitt läit varmar ätta skinnlaitningi 
ätta hattn JK. -mössa s. f. pl. skinnmyssår . 
sum nå finns ti fa kaupä ti vintamyssår JK. 
-påse s. skinnpusä m. [påse av skinn]. Fö-
skräckliä klucklod — di had lod äi n skinn-
pusä MK. -päls s. skinnpäls m., bf. -pälsn 
[päls, fåll, vanl. i bildl. uttr.]. De rännu vidd 
int russi yvar . . Män di fick någlä rapp av a 
duktu sväipå, sått ä myssläd i skinnpälsn pa 
dum JK. De gär gutt i skinnpälsn pa än 
(OL)MK. Ner di had fat kaffi u n duktur 
bullä, u . . n dundarhalvä därtill, så sättar de 
såsum läit läus i skinnpälsn pa n dail, så att 
sumt bläir starkä u sumt bläir liduä u sumt 
bläir hall livnäs OL. -raska s. f. bf. skinn-
rasku [förskinn, i en visa]. Smidn smäidar, 
gumpän gar :1 storä skinnrasku ( = sköit-
skinnä) för assulä siar . . JK(U). -rem s. 
skinnrem f., bf. -i (OL)MK. -skräpping s. m. 
bf. skinnskräppingän [flädermusen, i ramsa]. 
Lädaläppingän skinnskräppingän långlår . . 
JK. -sock s. skinnsuck m., suck [socka] me 
skinnsulår undar MK. Ja matt laup me a par 
skinnsuck pa mi JK. -sula s. f. pl. skinnsulår. 
Sulnä [sulade] strumpår bigangnäs sum 
täidäst . . iblant me vammälgulår u iblant 
me skinnsulår av lambskinn JK(U). -säck s. 
skinnsäck m. Daim sum. . hadd gut um lamb-
skinn, söid mjöilsäckar av bräunbarknä lamb-
skinn . . sått till ha mjöil äi bigangnädäs skinn-
säckar . . JK(U). Di hadd n tjänstdräng, sum 
var så förskräcklit räddar, u da när di fick 
håir de allarm i nöistäuu, da hadd n tat u 
kräup in i n skinnsäck u så strik i säng JK. Ja, 
han matt ha n mag av än skinnsäck, för han 
kund ta hail supar av fotosjen JK. -tott s. 
skinntått m. [fingertuta av skinn]. Ja han lapp 
um ä (fingrä) u så n skinntått äutpa JK. U int 
gär de ont ällar värkar . . aindäst att ja skall 
ga me n stäurar skinntått pa än (tummän) JK. 
-ull s. skinnull 	f., el. kalkull [se d. o 
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ättar naut u russ u lamb me MK. Gamblä 
måstar, ha sitar där u spinnar skinnull MK. 
-väst s. skinnväst m. [mansplagg], väst av 
lambskinn el. kalvskinn JK. Skall n ha si n 
riktut varmar vintaväst, da lätta n söi si en av 
lud lambskinn JK. 

skinna v. skinnä, skinn', pr. -ar, ipf. -ud, sup. 
skinn'. 1) 'bedra' [skörta upp]. Dän affårn, de 
har böiboar lämn äut ti någ stäur tjåck tårg-
källingar, sum skinnar böindnar JK. Läns-
männar u befallningsmännar u fogdar, sum 
svaräd för dairäs mål bäi tingä, skinnäd dum 
pa flair håll JK. Länsmännar, di har skinn 
mang böindar, di JK (ordl.). Skinn till si någä 
o. skinn någän (= bedra) MK. 2) [snåla]. 
Skinn u skavä (vara noga o. snål) (OL)MK. 

skinnalda s. skinnhaldå f., 'dålig jordbit, där 
ingänting växer'; fläck där jårdi jär skörri [lös 
o. frostländ] u där sedi gat bårt (f. snön) u int 
vaksar upp MK. Skinnhaldfläckar, sma 
grund fläckar, sum de int vaksar någ pa MK. 
[Se Ingemar Olsson, Got. terrängord (1959), 
s. 154 ff.] 

skinnig a. skinnur [som har segt skinn]. Sträm-
mingän liggar mitt äut i solskäinä, sått n bläir 
solstaikän u skinnur JK(U). 

skir a. se skära. 1. 
skira v. skirä ägg el. smör (OL)MK. Se skära 
v. 2. 

skit s. ski't m., bf. -n. 1) [träck av människor 
o. djur, gödsel]. Läilhäusgöisl el. skit JK(U). 
Sägd ja ick de mor, att pylsn smakäd skit! JK. 
Läss skit [lassa gödsel]; kåir skit JK(U). 2) 
[smuts, lort]. Livar någän i lort u skit upp 
yvar åiru, sum di gärd da? JK. Banungar 
bräukar lort ner si .. när di far rust sum di 
vill äutä i lort u skit JK(U). 3) [strunt, skräp, 
även i bildl. uttr.]. Prat skit [prata strunt] 
JK(U). Så, nå to de äld i hail skitn JK. De va 
skit för kal, sum int kan hald ård, när n har 
lugä [lovat] JK. 4) [i vissa bildl. uttr.] Da blai 
de skit av hail affårn, för da kåm de ti rängnä 
JK. De jär sum ordspråk haitar, "att ä jär skit 
fö kallas, sum int någ gar i kras" JK. Vör har 
nå hatt gutt håpp, att vör skudd fa .. ändring 
me ägodelningsrättn, män skit fick vör de 
mäst av uss u int någ annä JK. Ja maint, att 
ja var äi de gröin ["det gröna"], män de 
barkäd skit de [om ett giftermål] JK. Ja kan 
dräg av dän tjan'n [telnen] sum skit [" som 
ingenting", med lätthet]. Män i jagar ti böin, 
de gär ha sum skit de MK(1877). -bössa s. 
ski'tbysså f. [dålig bössa]. De var a skitbysså 
han haddä (Wilh. Tell på en plansch) MK 
(1878). -hand s. f. bf. ski'thandi, 'vänstra han-
den'. Va, kummar däu me skithandi 
JK(ordl.). -hus s. skithäus n. [avträde]. Um 

någän, sum jetar väl u jär tjåckar (tjåck) u 
faitar (fait) män int arbetar. . far n håirä iblant 
um sånn där fålk: "a livnäs skithäus" u jär ill 
sedar av än arbetarä JK(U). -hyvel s. skrt-
hy'väl m. [dålig hyvel]. -hål s. ski'thu1 n., bf. 
-ä. 1) [analöppning], pa russ, pa stäut, pa 
lamb JK. 2) [dålig plats]. Va di skudd gär inn 
äi de förbannade gamblä skithålet (skithulä) 
[: staden] JK. -jöran s. ski'tjo'rn [skällsord]. 
De gar sum de kummar, sär skitjörn JK. -karl 
s. ski'tkal m. [dålig karl]. I de hailä så jär n än 
skitkal, sum än bräukar säg um släik, sum int 
kan hald fingri [: tjuv] JK. -ord s. n. pl. skit-
ård [smädelse, nedsättande tal]. Han sägd 
riktuä skitård um mi JK(U). -ränna s. ski't-
rännå f. [diarré]. -tös s. skit-to's MK(1885) 
f. [dålig flicka]. -ök s. ski't-åik [skällsord]. Jfr 
mat-ök. 

skita v. skäitä, skäit', pr. -ar, ipf. skait, sup. 
skitä, skit', p. pf. ski'tn, f. ski'ti, best. ski'tnä. 
1) [tömma tarmen]. Ja blai oraidur i magän u 
skudd bad spöi u skäitä JK. Än skall jär ner i 
skogän sin hals i sundar, när n skall skäitä 
JK. "Va ha du varit, din satan"? .. "Ja har 
vart ste u skitä" [svarade soldaten] JK. Han 
had skit blod um nati JK. Nå skatt u väl skäit 
i byksår igän, nå! Däu vågar int skäitä! 
Skäitar du, så skall nårmår sno di! Nå 
har n skitä hailä byksår fullä JK. Att n naug 
[nära nog] had skit i byksår JK. Stäutar 
skäitar, russi skäitar JK. När nauti far mik 
betkål, så bläir di lausläivä (= skäitar tunnt, 
sått ä rinnar ör dum) JK. Hynsi skäitar blatt 
[blött], de bläir ovädar JK. a) [i ordspr. o. 
talesätt]. Böindnar di skall var nåigd di, um 
änd härrar skäitar dum pa nasar [behandlar 
dem vårdslöst el. lurar dem] JK. Mäin slarvu 
ha gar, sum gaitnar skäitar pa nävar JK. När 
dän hål skäitar, så skäita n stor hopar JK. 
Ynsk i dain handi u skäit i dannu, säi vicku 
däu fart mäst äi JK. A släik spakrakå de har 
n hårt förr de, u visst Är, va ha fick för n död? 
Jå, ha skait ihel si JK. b) [i bildl. uttr.] Ja, än 
släikar skogslag kan n gär a go kånst äi; ja, ja 
had naug sägt bärt äut skäit äi JK. Sum di 
snart sägt vidd ta matbitn ör munn'n för jård-
bräukrar, män di skets [!] si [misslyckades]. 
2) p. pf. ski'tn [dålig, usel, obetydlig]. Skitn 
präst, kluckarä u länsman MK. En skitn lans-
mäträ (sum böindnar bräukar säg iblant) kan 
sta bäi a landsmäträtavlå . u käik u rit u rop 
någlä täimar um dagän u förtjän millum fåmti 
hundrä kr. JK. Skitnä kammarn MK(1878). 
Mandäs blikå gär a skiti vikå MK. .. a skitnä 
[!]. vikå JK(U). Mang sakar u ting, sum int jär 
ann n skitn ting ällar sak, sum än bräukar 
sägä JK. Ja, jär de int så, att av än skitn ting 
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så bläir de väidlyftuhaitar JK. Ain av dum 
[ansökningar] skudd di låim pa kansläiä, män 
sum gick a skiti gatå [gick "åt skogen"] JK. 
De to n skitn änd, sum än bräukar sägä JK. 
Särsk. förb. Banungar bräukar lort ner si u 
skit ner si, när di far rust sum di vill äutä 
JK(U). Nå har n gat u skit yvar si hailar JK. 
Jfr gök-, halv-, skam- o. star-skiten. 

skitning s. f. bf. skäitniygi [förrättande av na-
turbehovet i fråga]. Så har da skolsårkar u 
drängar lang ravväinår ätta na sinä um sår-
käns skäitningi JK. 

skiug a. pl. skajuä [skymlig]. Skymbluä russ di 
kan var badä raud u väit u svart u väit så där 
vart ann har; skäjuä sam färg ällar gra JK. Jfr 
grå-skiug o. skien a. 

skiva s. skäivå f., bf. -u, pl. —år [tunt platt före-
mål]. A vanlit fallbor(d) me minstn am n skäivå 
uppslagi JK. Ja nyttäd am n skäivå läim ti fåm 
härvår gan [att limma garnet] JK. a) [vänd-
skiva på plog]. Fystä nä di släppt äut dän 
sårtns plogar .. hadd di värkliän ammeri-
kansk skäivår pa dum JK. Skäivu jär så blank 
u hard, sått n kan späglä si äi dum [: ameri-
kanska plogar] JK. Ja har försöikt n (plogen) i 
lairjård . män där fassnäd de pa skäivu; män 
de tår bero därpa, att skäivu var för läit sliti 
JK. b) [tunt skuret stycke av bröd, kött etc.] 
När di fick si a jåmfräu brännväin um mårg-
nar u så a skäivå brö JK. Så far n sams äi si 
fisk u kyt u a skäivå rygbröi JK. U så skall de 
läggäs någ i kårgän [sändningkorgen] . . a 
skäivå kakå u a skäivå limpå u . . JK. [Efter 
fisken] da far n än sup igän, u så bjauds de 
kring a skäivå kakå JK. Da matt di jet saltbrö 
(duppar a skäivå brö i saltläkä u så staikar pa 
ristn) JK. Jfr bords-, kak-, papp-, salt-, 
skruv-, vax-, våg- o. vänd-skiva. — skiv-kaka 
s. skäivka'kå f. [vetebröd, skuret i skivor]. 
Kaffi u vaitäsbullar u skäivkakå JK(U). Gi mi 
läit skäivkakå MK. 

skjorta s. skörtå f., bf. -u, pl. -år, jär de un-
dästä kalkledäsplaggä, sum sitar pa bär krup-
pän . Dailar pa skörtu jär buln . . halskragän 
. . braustlappän . . aksl-lappar . . ryggstyckä u 
framstyckä . . armar . . Förr . . så var de int 
någ ann än blårganslärft u läinganslärft ti 
töig ti skörtår, u så ullskörtår . . Tillvärkäd 
töigä u klippt till u söid(ä) skörtår gärd bond-
källingar i vart bondhäusald självä JK. Dän 
han har fat nöi skörtå OL(ordl.). Gavår sum 
drängän fick [av fästmön], de var väst, hals-
dok . . u skörtå JK. Ga däu ste u lait igän a 
annu skörtå ti mi, för issu ha jä . . ginumvat a 
svaitä JK. N kund bräid svaitn ör skörtår sum 
ja ymsädä JK. Var gang ja aldri har känt mi så 
läit svaitn, så har ja yms u tat tårr skörtå pa 

mi JK. Så skall ja gläid ste u yms skörtå u 
ga i säng sinä JK. Ja har ligg spittar nåku ällar 
bön me skörtu pa mi hall netnar, u de har änd 
int jälpä (för varmt) JK. Me bär skörtu [i 
bara skjortan] JK. Raud u svaitnä fastn stöist 
dailn [av slåtterkarlarna] int har mair n byk-
sår u skörtu pa si OL. Jfr blårganis-, bom-
ulls-, hörgarns-, linne-, mäss-, natt-, skräpp-, 
tjock-, ull- o. under-skjorta. — skjort-arm s. 
skörtarm m., bf. -än, pl. -ar [ärm på skjorta]. 
Vör fick bör någlä stänk (rängn) . . sått de 
vetäd int iginum pa skörtarmar n gang JK. 
-handlinning s. f. bf. skörthandläiniggi [lin-
ning nertill på skjortärm]. -knapp s. pl. 
skörtknappar JK [knapp på skjorta]. -krage 
s. skörtkra' gä m., bf. -än, pl. -ar, el. hals-
läining MK. -stjärt s. skörtstjärt m., bf. -n, 
pl. -ar [skört på skjorta], frammä u bak MK 
(= framskörtstjärtn u bakskörtstjärtn) JK. 
Provryttan känd, att n fick skörtstjärtn vatar 
JK. Män undar täidn han sat u fysäd [hasade] 
på rövi, så hadd byksrövi strik ör bäggi byks-
pari . . u skörtstjärtar me JK. Bäst ä jär, så jär 
de än tokskallä, sum kler byksår av si me 
[under slåttern], u skörtstjärtar fram u bak 
viskar fram u tibakas at säidår, för vart tak än 
slar JK(U). -ärm s. skörtärm MK f. [?], jfr 
-arm. 

skjul s. skäul (1876), 'skjul'. 
skjuta s. se pär-skjuta. 
skjuta v. skjautä, skjaut', pr. -ar, ipf. skjaut, 
skjautäd, sup. sku'tä, skut', skjautä, skjaut', 
pass. -as, pr. -äs, ipf. -ädäs, p. pf. sku'tn, 
skjautn JK, f. skuti, skjauti JK, n. (upp)-
sku'e, skjautä, skjaut', skjaut si, pl. skutnä, 
skjautnä JK. 1) [maka, knuffa, föra framåt el. 
åt sidan]. Ha ränd u skjautäd u dro Anna MK. 
Ja skjaut kärru framför mi hail vägän. Ja bön 
skjautäd läit pa duri, så gick ha upp JK 
(ordl.). Di fick tak äi vassäin ar u fick skjaut 
batn pa säidå JK. Skjaut spjäld, de däugar int 
me tårv JK. De skjautäs aldri spjäld, sått ä 
gar int läit vid till JK. Ha vait int, um de jär 
skjaut si spjäld älla intä JK. I blant jälptäs di 
at u skjautäd [: höet] för si [framför sig] me 
bäggi räivår OL. Skall n ha ulli ör pakardu . . 
så skjauta n pakardu avut . . pa undakardus 
tännar JK. [Bildl.] Di skjautäd allt besvär pa 
mi JK. 2) Skjaut slingå, skjaut not [förse nät-
duk, resp. not med kanttåg, sänkstenar 
m. m.] Skjaut slingå: I. fyst tas slingu upp, 
dvs, när slingu jär äutsträckt pa längdi, så 
sträcka n na i ställ pa djaupä, u så slas maskår 
äut. II. fyst knöitäs ällar bindäs storganä fast 
äi äutästä masku me slingnåli i aksln. Så 
meläs [mätes] n spinä u skjautäs (bindäs fast) 
me storganä pa sam ställä, så skjautäs spin- 
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