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ganä fast maskå ättar maskå me storganä, u 
bäi var sjauändä maskå gärs n spinä III. nå 
skall ja skjaut hallbandi bäi, för spinar jär nå 
pa, u hallbandi kummar därnest. Nå skall 
säidsäimän meläs. Säidsäimän skall var dub-
bäl: 1) spingan o. 2) än tjåckarä sån. De gar 
fort ti skjaut n säidsäim bäi; än gynnar um-
kring än metar nerifran u fåstar me knäutar 
me slingnåli säidsäimän bäi maskår me de 
fåinarä ganä nemäst maskår u de gråvarä 
äutat. Knäutn slas um bäggi. När ja har hint 
ner, så gär ja a hallstråppå, än läitn ändä pa 
någlä tum, skjautar nerför, u dän bindäs 
(kriöitäs) tillsammäns me hallbandä bäi mas-
kår nertill. 3/4 m. u a maskå fran fyst stråppu 
(ällar strippu) gäräs nest stråppu. Till skjaut 
hallbandä nyttäs storgan MK. Skjaut dum el. 
skjaut hallband u säidsäimar kring dum [gar-
nen], de gäs ännu jär haimä . . Ja har u skjaut 
slingå, när ja var ungar JK. Män de jär int för 
vaim sum hälst ti skjaut a slingå el. fa de sum 
de skall .. sått .. läinä u maskår kummar ti 
sta sum de skall i vattnä JK. Slingu jär nöis 
skuti = knöit spinganä (el. spinar) säidsäimän 
u hallbandi bäi slingu me storganä. Därättar 
drägäs tjanar pa, u så ti säist bindäs flaar u 
sättäs hallar pa MK. A vanlit strämminggan 
jär, när de jär skjautä, umkring 17 famnar 
langt MK. "Gan" de bläir, när slingu jär 
täni u skjauti JK. Ja fick mäin flundränäti 
skjautnä u i årning JK. Gani var skutnä MK. 
Läinä pa notarmar skjautäs fast el. bindäs 
fast me notgan pa notnålar millum täu tug 
.. av hamp u haitar tjanar (= undatjan'n u 
patjan'n) u arbetä haitar: "skjaut not" JK(U). 
Var man har 16 till tjugå famnar skuti not 
MK. 3) Skjaut spärr= sätt ihop spärri [tak-
stolarna] MK. Ja nå skall ä skjautäs spärr.. 
Fyst så gäs de ätt spärr, sum passar prässäis 
me håigdi u bräddn u va haugt handbalkar 
skall sitä u haitar måttspärrä .. Än läggar 
bäggi spärrträii upp pa de andrä (el. upp pa 
måttspärrä) u laksar ihop dum i nåckän el. 
nackän u burar a hul iginum; sin laksa n 
handbalkän ner i bäggi spärrträii u burar a hul 
iginum handbalkän i spärrträii u slar n hel 
iginum JK. När n skall skjaut spärr, så nytta 
n bindyks, sag, skarvyks u navarä. Nå för 
täidn nytta n int navarä u helar, när n skjautar 
spärr, äutn än slar aikspäik äi i ställä JK. 
4) [i uttr.] skjaut rygg. Båig si el. skjaut rygg 
JK(U). 5) [slunga, kasta]. Skjaut krakå 
JK(U) [en idrottslek; en ligger på rygg med 
händerna utsträckta bakom huvudet o. benen 
uppåt i krökt ställning, en annan ställer sig 
på dennes händer o. lägger sig med bröstet på 
hans fotsulor, varefter den liggande slungar 

iväg den andre]. 5) [använda skjutvapen]. Ja 
hård, när du skjautäd(ä); han skjautar bra; 
han skjautäd mang skått pa dän harn JK 
(ordl.). Di skjaut int sum fålk MK. Nå var de 
någän sum skjaut; nå hård vör a skut MK 
(1885). Träi skut skjautädäs MK(1878). 
Skjautädäs gärd ä u", när bräudgummän raist 
pa gatå till bryllaupshäusä u undar vägän 
JK(U). Män när di kård pa gatå u när di kåm 
haim, så hårdäs de, sum um ryssn hadd 
kumm pa landä, för astudrängar .. var galnä 
ti skjautä . . Män när di kård haim, så skjautä-
däs de fåm skått pa När u trättisjau skått jär 
haim bäi Fäiä, så nuck täusn så blai de skjaut 
si tillräcklit för A., när n var bräudgummä 
JK. Ja de har vart vanlit förr fö någlä ar ti-
bakas .. att n har "skjaut gamblä arä bårt", 
de jä raint bårtlägt nå .. Ja män .. måffar 
jär bäi uss skjaut a skått äut fö o duri, så att . . 
vörr flaug haugt upp fran stolar .. Män .. 
för n hallsti [i tjog] ar tibakas, da skjauts de u 
plättäd all stans JK. Vör var i Gard för någlä 
år sinä u skjautäd såsum pa våg OL. Ja kund 
int säi u siktä., äutn ja matt skjaut pa n höft 
OL. Han skjaut bum mästn jamt till OL. Vör 
har vart ste u skjautä OL. Gubbän Lauräin, 
sum skjautäd mikä u gick mik pa jakt.. var 
ner langsat strandi där bäi Prästvik äut i Nöiu 
u skjautäd n gang JK. När n gick pa jakt u 
skudd skjaut jaugäss JK. Kaulår [alfåglar] 
. . när n skjautar pa dum pa langt håll någä, så 
jär di unda vattnä förrn hagli el. skåttä kum-
mar fram JK. Kraku .. Ha hatäs u avåidäs 
bad me skjautä u ta äggi u ungar av dum JK. 
Förr för någlä ar sinä så var int svörtnar 
fräilöistä äutn var lus-givnä ti skjautä vickän 
tåld sum hälst JK. Äisand jär int mik fullt 
av .. Män skjautäs mikä JK. Gam' Löiander, 
han skjaut n gang a gragas, han OL. Hän-
fåugln .. Han var ret läng jär pa o gardn .. Ja 
vidd skjaut n män fick int lug av far u mor 
JK. Sälln bläir någän [: svan] skjautn el. 
fångän jär, för di jär mik skutvarä JK. Nå var 
sårkar ste i sundäs u skjaut n harä OL. Ja 
skudd ja någän gang kumm i kräig, så dän 
fyst lansmätarä ja far säi, dän skjautar ja! 
JK. Nati millum i fredäs u i laudäs .. så talt 
daim um, sum var pa sjoän, att da gyntäs de 
skjautäs klucku tåll pa nati, sått batar darräd 
pa vattnä JK (1915). — Ja sag i täidningi, att 
n had skjaut si. Va fick han för galnä idear i 
skalln, att n skudd skjaut si el. ta läiv a(v) si 
JK. Han gick haim u skjaut si MK. 6) [slungas 
ut med en smäll]. När vör laup, da skjautäd ä 
(korken ur drickbyttä) u vör fick int ret pa 
pruppän häldar MK. 7) P. pf. skuIn [som 
drabbats av trollskott, om djur]. Stäutn var 
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sjaukar i säistäs, sått vör matt ättar N. — Va 
faild n da? — Förmodliän var n skutn, för han 
var så stinnar, män N. N. sättäd hul pa än u 
läsäd yva n, sått da blai än bra igän JK(ordl.). 
Nauti jä skutnä; di ha blitt skutnä MK. När di 
blai stinnä (i synnarhait nauti) u had trum-
sjauku, så haitäd de, när n sån där haimdåktar 
kåm, sum kund säin böinar, att i var skutnä 
JK. Kräki, sum blai skutnä, jär trumsjauku, 
de tror ja säkart JK. Nauti jär häudfastä = 
häudi sitar såsum fastläimi u hard pa kruppän 
. . Sjaukdomän haitar att i jär skutnä, u da ska 
di botäs pa de väisä, att ä sättäs hul pa upp 
yvar bogar mej än söil, så att luftn kummar 
äut (troligen = trumsjukan) MK. Särsk. förb. 
Skjaut av: 1) [maka undan, bort]. Da skudd di 
bjär av [: höet] u in ti braidä, var da jårdi någ 
slet, da skjautäd di a de me räivu OL. När de 
bläi(r) fö(r) tjåckar sträng . . så skjautar di 
strängän av bäggi täu ijamt si me räivu JK(U). 
Ta u skjaut av iss håiä för mi (skjut ihop höet) 
JK(ordl.). När jårdi had blitt avskuti av skäi-
vu någlä gangar.  . . så kåm int jårdi . . ti fassnä, 
u plogän kåm ti ga bra JK(U). 2) [avlossa 
skott]. Han to u skjaut av (el. ör) skåttä, sum 
än hadd i byssu JK(ordl.). Måffar . . skjaut 
av a skått ättar örnän JK. Skåttä jär avskjautä 
JK. 3) [skjuta bort el. itu]. Vängi [vingen] var 
avskuti MK. — Skjaut bäi [fästa kanttåg 
m. m. vid nätduken]. Säidsäimän skall ännu 
skjautäs bäi = fästas vid JK (ordl.). Nå skall 
ja skjaut hallbandi bäi JK. Till skjaut spinar, 
säidsäimar u hallbandi bäi me nytta n grå-
varä, sno [tvinnat] gan .. När spinar u hall-
bandi u säimar jär bäiskjautnä, så skall tjan'n 
drägäs pa JK. Patjan'n skjautäs bäi fyst, ättar 
skackakslar .. När patjan'n jär bäiskjautn me 
a halväns [i alns] tjanstump äutförä i var 
ändä, så skall undatjan'n skjautäs bäi el. pa  
[på ryssjan] JK. Patjan'n jä bäiskjautn pa de 
väisä, att när n sträckar han .. så star int 
maskår i läinä el. nätä i fäirkant [kvadratiskt] 

u de haitar, att patjan'n jär slackt el. slakt 
bäiskjautn. Pa flåignät u flundränät jär alltut 
tjanar spänt bäiskjautnä JK. — Skjaut bårt: 
1) [maka undan, åt sidan] JK. Skjaut bårt 
stoln fran borä JK. 2) [med skottlossning av-
lägsna]. Nå har ja skjaut bårt allt kräut JK. 
Förr, för n tjugå trätti ar sinä, var de mik fullt 
av rapphyns jär äutat . . Män nå jär de så mik 
skyttar, sum skjautar bårt dum .. JK. 3) [i 
uttr.] Skjaut gamblä arä bårt [nyårsskott] JK. 
— Russi gick backän upp, u de var lagum, att 
di årkäd upp, när ja skjautäd ättar, så mik ja 
kund till JK. — Luck till duri .. el. bär skjaut 
duri imot MK. — Skjaut fast [fästa, binda fast 
kanttåg m. m. på fiskegarn]. Skånknät me  

fastskutn undatjanä MK. Patjan'n.. Han jär 
fastskutn bäi läinä el. nätä me gråft storgan 
Säidsäimar jä fastskutnä bäi läinä i skauti JK. 
— Skjaut fram: 1) [maka, föra fram]. Bårs-
hakä sum än stickar ner i äisn u skjautar så 
batn fram OL. Allt ättar sum halmän skjautä- 
däs fram läit el. mikä 	så blai hackälsän 
längar el. kårtarä JK. 2) intr. [draga ut på 
tiden]. Rängnä har hindrä så mik, sått åt 
dagar har skjaut fram atminstn JK. Bläir de 
nå fagavädar .. så gar de väl för si .. fastn de 
skjautar längar fram pa täidn JK. Andrä årkår 
skjaut så langt fram MK. — Di fick skjaut 
ällar skuff batn fran fartöigä, annas had i vart 
undar JK. Han vidd skjaut skuldi ifran si JK. 
Da skjautar han bön de ifran si ti mi, att de jä 
mäin börd ti dräg bestör um JK. — Lains han 
hadd såil' me kräutä, di hadd naug skut i hel 
si MK. — Skjaut ihop (= sätt ihop bjaurn u 
köln) MK. — Skjaut ner u kast äut göisli [i 
stall och fähus] MK. Skjaut ner håiä till 
braidä! JK (ordl.). — Skjaut pa: 1) [genom 
tryck bakifrån framdriva]. Ja skjaut kärru 
framför mi hail vägän; skjaut däu pa me, så 
gar de väl. Ja skjautar pa, så gutt ja kan JK 
(ordl.). 2) [fästa kanttåg o. d. vid fiskegarn]. 
När n skjautar patjan'n u undatjan'n pa 

JK. — Jär spjäldä tillskjautä? — Skjaut upp: 
1) [maka upp]. Sma jårdknåbbar, sum jård-
mackar skjautar upp langs grasstradi OL. Så 
bräida n da kring raislaktn, sått de.. haldar 
fast, um än skjautar upp el. ner [: resa spärr] 
JK. 2) [ringla upp, linda upp en lina]. Fram-
kaln tar taugi u skjautar hänn upp antingän 
uppa framstammän pa kledi ällar, um än int 
vill ha dum [: kläderna] vatä, pa framtulln JK. 
När taugi jär uppskuti JK. U så skjautäs 
älla ringläs noti upp i slidn igän JK. 3) [upp-
skjuta]. Så väid n kan hinn u fa na (läikkistu) 
i årning ti kväldn; annas så fa de skjautäs upp 
ti dann dagän JK. Sän pa dagän skall kvinn-
fålki skäur gålv u ha all lort äut, sum int ha 
vart så nog me föräut u sum di far skjaut 
upp me ti nemrä jaul, sum di bräukar sägä JK. 
Frågu blai uppskjauti tills väidarä JK. De blai 
uppskjaut till um mandä (älla uppskut, så 
de gamblä) JK. 4) intr. [växa, ränna upp]. U 
di sum da var ban .. har fortplant si så, att de 
nå jär telningar sum skjautar upp OL. — 
Skjaut äut: 1) [föra (en båt) ut i sjön]. a) [med 
obj.] Ja när n da ha fat allt pack u sack mässi 
.. så skjauta n fiskbatn äut JK. Ännu jär int 
batn äutskutn JK. Batn var äutskjautn i vikän 
JK. Ja to n bat u så skjautäd äut gäinäst JK. 
De jär int värt, att någän annar ländar där me 
någän bat . Han skjautäs hailt simpält äut el. 
kastas pa säidå JK. b) [utan obj.]. Skjaut 
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äut = skjaut äut batn fran land MK. När all 
gan u doningar u grai jär äibjärnä, u de jär 
fårdut ti skjaut äut JK. Så fick ja bait [bete] 
straks, så mik ja behövdä, u da skjaut ja äut u 
sigläd äut JK. Vör skjautäd äut u sigläd i fylg 
me farsgubbän u daim JK. Så sto de a par 
gubbar u haldäd i batar u grundäd, um di 
skudd skjaut äut el. intä JK. 2) intr. [växa ut, 
sticka ut]. De jär nöi ull, sum skjautar äut 
undarifran u da låssnar de gamblå OL. — 
Skjaut yvar [dra sig åt visst håll]. Bäst ä var, 
så gynt di [slåtterkarlarna] skjaut yvar at 
hygar, u så förlord n de sum än had slat. Jfr 
tjuv-skjuta samt fel-, ving- o. vätte-skjuten. 
— skjut-hacka s. skjauthackå f. [redskap att 
avlägsna ogräs mellan betraderna med]. 
Skjauthacku jär täu stöirar pa u så täu knäi-
var, sum ränsar jårdi fö(r) ogras u så a jaul 
framtill JK. -hacka v. skjauthackä, pr. -ar, 
pass. -hackäs [använda skjuthacka]. När n 
skjauthackar, så halda n i stöirar u skjautar 
hacku framför si, sått knäivar fysar [släpar] i 
jårdi u föstöirar ograsplantår JK. Ti skjaut-
hackä gar bra i stainfräi laus sandjård. JK. 
-hackning s. f. 13f. skjauthackningi. 

skjutning s. f. bf. skjautniagi. 1) [arbetet att 
förse fiskegarn o. d. med kanttåg m. ml. De 
jär mik nog me skjautningi, sått n kan fa un-
datjan'n ti ligg bra bäi buttnän JK. Skjaut-
ningi gar fort, för tjanar skall börr trädäs igi-
num maskår u så gäräs stråppar pa undatjan'n 
JK. 2) [det tågvirke som påsatts garnets 
sidor]. Läinä haitar all maskår, sum jär inum 
skjautningi JK(U). 3) [användande av skjut-
vapen]. I de hail så har de blitt mindar u min-
dar me skjautningi um nöiarsaftnar ar me ar 
JK. Han fick de för skjautningi MK(1877). 
Jfr skarp-skjutning. 

skjuts s. skjuss (skj uttalas), sjuss m., bf. -n, 
pl. -ar. 1) [befordring av resande med åkdon; 
körning, åkning]. Da kanja fa sjuss me di! De 
kummar an pa, va mik du vitt betal för sjussn 
de. Ja fick int sjuss me än = fick inte åka JK 
(ordl.). Haim de fick ja ak älla skjuss me 
prästn JK. Ja fick sjuss haim ifran Stang me 
J. R. för n sup JK. Så träffåd ja Mickälgars 
Pällä .. da bjaud n mi sjuss, u ja anto förstas 
OL. När ja da kåm upp ti 0., da sättäd han 
russi för u kård ste, sått da had vör sjuss upp 
ti Ausrä JK. Had frökän B. där i böin betalt 
raisu pa tågä, da had a fat kummä, för fran u 
till Aitlaim statsjon de had a hatt fräi s(k)juss 
JK. 2) [häst o. åkdon]. Ta u lag i årning än 
sjuss; nå jär sjussn i årning JK(ordl.). Vör 
matt straks lag i årning en [7] J:s sjuss JK. Ja 
matt jälp dum sjussn i årning JK. 2) [förspänt 
åkdon]. När fåstmann'n u fåstmåju skudd 

gläid ti böin u kaup gavår .. han skudd bista 
sjuss u russ i fårdi JK(U). Böiraisår me russ 
u sjuss JK(U). De var ingän skjuss kåirnäs, 
äutn di räidäd allihop JK. Kvinnfålki möitäd 
mi bäi statsjon'n me skjuss (älla sjuss) JK. Di 
had tänkt, att L. skudd rais äut ti Stangä pa 
tågä, u så skudd di hämt n me sjuss där JK. 
De kåm än skjuss ifran Löiä ättar ungfålki um 
dagän 	u dän sjussn .. han had naug int 
kumm fram um dagän JK. Ja de bar ti russlä 
läit i snäidräivår, sått n kund kumm fram mej 
än tomar skjuss JK. Da fick ja säi än skjuss 
stanäs där i dräivår, sum kund kumm vaskän 
fram älla tibakas JK. Ja, en sjuss, sum väntäd 
älla haldäd bäi körku, kåm da läikväl fram, 
sum skudd pa När, män de kåm täu sjussar a 
läiti stund straks ättar; di matt sno um JK. 
Kåm de någän skjuss fran När, da kåm di häit 
tio hagän JK. Vör. frägd S., um än int hadd 
set av någän sjuss där ner ifran Kauprä, sum 
skudd kåir ättar uss . . u allt um läng kåm 
sjussn, u da raist vör glad u munträ haim alli-
hop pa en sjuss JK. De var ingän skjuss, sär 
sumbliä, (sjuss) i Aitlaim, när vör kåm däit 
JK. Da sägd Botvid ungmor, att ja kund fa ak 
me daim, bär ja vidd .. hjälp na lait ret pa 
dairäs sjussn da i mörkri OL. Skynd di äut u 
spänn ifran, för di kåm nå haim me sjussn 
OL. Så gynt fålki ifran haimä kumm kåirnäs 
ner [till stranden], dain sjussn ättar dann'n 
JK. När di da skudd far av me ungfålki, så var 
de int mair n täu sjussar u så ungmans-
drängar, sum räidädä u dän ättästä sjussn 
kund aldri russi årk ör ställ mästn JK. All 
skjussar di kård ättar daim sum räidädä JK. I 
dän skuggän där hålt di me säin sjussar u där 
bant di säin russ OL. Sumbli sjussar var de 
bärt [enbart] gubbar pa, u sumbli var de bärt 
källingar pa OL. De kård nå någän me a lass 
fisk; de ha kärt täu skjussar förr u enbet bäggi 
täu MK. Lägg in sigdar u fa tak i örv u 
spån u så fa lägg ner de i skjussän .. Fort 
skudd russi förä u så all sletkalar pa skjussar 
u så da i väg OL. 3) [avsked, "respass"]. 
Han fick letar sjuss (= blev fort avkörd); vitt 
du int häv di av, så skatt du fa letar sjuss jär 
ifran JK(ordl.). Jfr brud-, drosk-, gröt-, 
gästgivar-, köpfolks-, mjölk-, pack-, post-, 
präst-, stut- o. upplännings-skjuts. 

skjutsa v. skjussä, skjuss', Vyss', pr. sjussar, 
ipf. skjussäd, skjust', sup. sjuss', pass. ipf. 
sjustäs, y. pr. sjussnäs. 1) [befordra med 
skjuts]. 0:s var upptagnä me sin hästn, sått di 
kund int fa sjuss Lektons. Män de jär klart nå 
pa de väisä, att S. V. sjussar all de livnäs, u 
vörr sjussar all död sakar JK. Fäir dagar där 
ättar skjusst ällar sjusst ja L:a pa Jaugan ti 
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dåktan JK. Da sättar ja russi föräu sjussar fåi-
far haim JK. Täu styckän sum var värrning- 
fålk .. di skjussäd bräudi JK. En härr el. nå-
gän, sum ja har sjussä JK. Da hadd han laig 
dän här drängän ti sjuss si häit JK. Da skjusst 
i han da MK. L. u P. .. gnälld u tiggd u bad pa 
Körkböi gubbän, att han skudd sjuss dum äut 
till Hemmår JK. I laudäs .. så fick di (daim 
sum var pa biln) rais pa tågä . . sått da sjussäd 
n dum ste u haim ifran Aitlaim börrä JK. Pa 
mårgnän da sjusstäs kalar ste fYst u så sen 
haim ättar kvinnfålki OL. Ja minns dän dagän 
.. när Körkböi Gubbän i Aitlaim kåm sjuss-
näs häit me de härrar um dagän JK. 2) [fara 
med skjuts]. Han har visst allt sjuss föbäi 
MK. Särsk. förb. U ja skjusst el. sjusst av 
än = väis av någän JK. Had de vart mäin 
kräk, sum n rigerd me .. så hadd ja tat u 
sjuss av än OL. Sjuss bårt: 1) [befordra någon 
bort med skjuts]. Ja skall sjuss pastån bårt el. 
bårt me pastån MK. 2) [driva bort, fördriva]. 
Sjuss bårt lausdräivrar, [el.] än dräng MK. — 
skjuts-bonde s. skjuss-, sjussbåundä m., pl. 
sjussböindar, -båundar (1876), [bonde som 
skjutsar ngn]. -lag s. skjusslag (t. ex. flere 
parter på en gästgivargård). 

sko s. skåu m., bf. -än 	pl. -ar 	skor, 
sko (koll.). 1) [fotbeklädnad för människor, 
skodon]. Sko el. skodomt. Män n far håir 
sum täidäst, när n skummakarä sitar u ar-
betar me a par styvlår el. kängår: däu sitar u 
söir el. gär sko, fastn han arbetar me styvlår 
el. kängår. A par skor el. sko, kängår, styvlår 
u. s. v. JK(U). Gubbän A. sat u söid sko 
JK. Skall n ha någ nöit såsum me kledar u 
sko älla baindomt, så skall de i årning ti mis-
såmmar, så väid de star till JK. De skoar, 
sum kalar haddä, var lag [låga] skaft pa, u 
sumbliä me remar el. me .. remhul i skafti 
u sumbliä me am n u iblant täu skospännår 
yvar ristn, u sum var haimgärd av skum-
makrar JK(U). Förr.  .. när de int fanns styvlår 
u sko ti fa kaup i bodar. . äutn skummakrar . . 
söid baindomtä JK(U). Ha sko pa baini [skor 
på fötterna]. Undar dän täidn [sommarn] så 
frågd n int ättar någ sko el. styvlår ti ha pa 
baini JK(U). Ta pa si skoar; ta av si skoar 
JK(U). Skoar klämmar JK(U). Till ha knarr i 
styvlår el. skoar var de än mod i min bandom 
JK(U). När skoar 	jär för haugristä, så 
haitar de, att di flackar (= glappar) JK(U). 
Skoar var skarp [hårda] såsum jan MK. Till 
ga i stainuä akrar 	släitar skor u styvlår 
olycklit mikä JK(U). Ha had tat muld i skoar 
av dairäs jård, sum di had föräut, u så had a 
gärt aid pa, att ha sto på G. jård JK. Fästfålk 
bräukäd int gi varandrä sko, för da kund 

fräiaräiä ta släut, män bräudskoar bräukar 
bräudgummän bistå bräudi. Undar bryllaupä 
bräukar ungmansdrängar gåim bräudis skoar 
för bräudpäikår, sum skall ansvar för bräudis 
sakar, att di int kummar bårt, pa sam väisä 
bräukar bräudpäikår gåim bräudgummäns 
styvlår el. skoar JK(U). Um jaulaftn sätta 
bani skoar (kängår, styvlår) på borä i vardäs-
stäuu, u de sum di da far i kängår el. styvlår 
kalläs för .. nicklas-gutt JK. An gammäl sid 
.. av bani 	jär ti sätt skoar pa borä jaul- 
kväldn el. fystdagän kväld för ti fa staffåns-
gutt äi skoar JK(U). Att ga me en sko pa uss 
fick vörr int lug, för da fick mor ont i ryggän 
JK(U). Skaiva n skoar äutat, så laupa n (el. 
skaivar) lycku ifran si, män skaiva n dum 
mat, så skaiva n lycku till si JK(U). a) [lågsko 
i mots. t. känga el. stövel]. Sko jär let u bra 
ti ga me; ja skall ha mi a par nöi sko; skoar 
har gat sundar JK(ordl.). Nå fö täidn 	så 
har di [kvinnorna] för de mäst sko (u int 
kängår) me än slaif yvar ristn JK(U). Kvinn-
fålki fick kängår u skoar full a vattn JK. Ja 
har fat skoar full av stainM. b) [i ordspr. o. 
talesätt]. Gråitn blai läit sadur, män de gick äi 
n sultn magä sum fått äi n gammäl sko JK. 
Dän dummästä sum nåcksäns har gat äi a par 
sko JK(U). Ja än far fåkt u var så täilit upp 
um mårgnar "förrn dän hål ha fat sko pa si" 
JK. Han jär så täilit upp um mårgnar, förr'n 
fan'n (el. dän hålä) har fat sko pa si JK(U). 
Var u en vait bäst självar, va skoän klämmar, 
haitar a ordspråk JK. Bättar a blaså pa bainä 
än skrynklå pa skoän JK(U). Skummakans 
källingi u smidns män i har de sämst skoar 
JK(U). 2) [järnbeslag under hovarna på 
hästar o. oxar]. Förr i gamblä täidn så var de 
än dail böindar, sum smäidäd sko u späik 
självä JK(U). Fyst så passa n skoän ättar hoi 
el: retarä hoi ättar skoän .. för passar int 
skoän, så far n fårm han näggarä u väidarä u 
skär u rasp av hoi ättar skoän, de haitar ti 
pass bäi skoän JK(U). Fäir sko haitar än 
"gang" häs(t)sko JK(U). Far u ja ha smäid 
sko i dag ti russi JK. U så ha russi skoar låss 
ällar bårtå, sått n skall sko fören kummar ste 
JK. Russi har gat föräutn sko, sått di har blitt 
daigbaintä JK. I dag ha vör braut hakskoar 
el. vintarskoar ifran för russi u slat undar van-
liä sko el. summarsko JK. Ja kåirar aldri upp 
än göisllort mair iss backän, förr n ja far 
andrä sko undar russi, sått di kan hald tak me 
baini u int fall pa knäi JK. Sia i sko (om 
hästar), slå i sko, dvs, när hästen springer 
så, att bakskorna slå emot framskorna MK. 
3) 'rörlig låda, som säden faller i från 
"träutn"; ränna i en kvarn, genom vilken 
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säden rinner från tratten (träutn) ned mellan 
stenarne': vör skall ha än nöi sko ti kvänni; 
de jär i sko nå = säden är slut i tratten JK 
(ord!.). Upp pa mastaluku [malster-luckan] 
star kränku, sum skoän sitar äi me skobandi 
u pa kränku star träutn sum sedi hälläs äi u 
sum rinnar därifran u i skoän u ör skoän ner i 
augä pa pastain'n, när n malar u kvänni gar. 
För ti rigler de, att de rinnar lagum, har n a 
pinnå sitnäs fast i skoän (sum hängar me 
snöirar fast i kränku) JK(U). Undar träutn in i 
kränku där hängäd n träibit så där a än 
[aln] langar, han .. hälläd läit framat, så sedi 
skackäd si u rannt ner i augä, u i dän främst 
ändn av skoän där hadd di sätt äi än snöir-
stump .. um än läitn rullä me a läit jaul pa 
dain ändn, sum var taggut, u ner di nå braid 
pa dän rulln, da kund di fa gi mair ällar 
mindar sed .., dän träibitn, sum hängäd där-
undar, han var gärdar av än plank- ällar tvait-
stump sum var örgravän, u han var så stor, 
att di kund bärg a go kappå sed äi än, u dän 
kalld di för skoän OL. Kar ör [maka ur] skoän 
ner i augä. Nå jär ä i sko, nå skall ja upp pa 
kvännluftä u karä JK. Var ä i sko i kvälls da? 
De va rakt i sko [när man mal] = förrn de jär 
lyftä [lyktat] el. släut MK. Kvänni gar i sko, 
säges när säden är nära slut o. endast finnes 
i skoän MK. Jfr barn-, becksöms-, examens-, 
hak-, hand-, häst-, is-, karl-, kipp-, knäpp-, 
kvinnfolks-, läder-, myr-, resår-, släp-, som-
mar-, snör-, stövel-, trä- o. vinter-sko samt 
slö-, torr- o. vass-skoen. -band s. skåuband 
n., bf. -ä, -band', pl. =, bf. -i. 1) [skosnöre]. 
2) 'de snören el. tåg, som "skon" hänger i [i 
en kvarg JK (ordl.); klainlag snörstump sum 
sitar äi skoän u sitar fast i masträ me n hel 
[plugg], sum kan bräidäs kring ti fa de längar 
ällar kårtarä MK. Reglerningi .. att kvänni 
har lagum sed .. jär de u • a snöirä ifran skoän, 
sum haitar skobandä, till a pinnå el. tapp i 
kränku, sum än skräuar skoän höigar el. 
legar JK(U). De händäd iblant, att skoband 
brast, da blai ä sed nuck OL. -borst s. skåu-
bust m., pl. skobustar JK(U). 1) [skoborste]. 
2) [svinborst som sattes i becktråd]. -disk s. 
skåudisk [skom.]. -djup a. n. skåudjaupt [så 
djupt att det går till övre kanten på skorna]. 
De ha(r) häv ner me stor vat pasår [flingor] .. 
så att de jä skodjaupt me snåi äutä JK. De var 
odräglit va de snåiädä, sått ä blai skodjaupt 
pa vägän JK. De sto int så läng pa så var 
ä skodjaupt pa jårdi me hagäl JK. De star 
stöv skodjaupt; di har för fåinar aur MK. 
-dont s. skodomt JK, -dont MK n., bf. -dont' 
[skodon, skor]. Dä skodont de skudd ha vart 
smörä MK. Styvlår jär skodomt me skaft äi 

JK. Mang oläik slag av .. skor el. skodomt 
har de bigangnäs JK(U). -fett s. skåufätt n. 
[skosmörja]; de gäräs av talg u tjärå u äistar 
MK. -flickare s. skofläckare (1877) = gammal 
skomakare. -fötling s. m. bf. skoföitlingän 
[själva foten, nedanför skaftet, på en sko] 
JK(U). -garn s. sko'ga'n JK(U) n. [garn var-
av man gör becktråd]. Förr så nyttäd di haim-
spunn skogan, sum kvinnfålki spinnäd pa 
ruck, av hamp el. läin . . Nå kaupäs skoganä i 
bodar i nystar JK(U). -garnslnystan s. m. bf. 
skogansnystä JK(U). -hake s. m. bf. 
sko'ha'kän [-åu-], [vass hake på hästsko]. Ån 
stam n fassnäd millum stråln u skohakän MK. 
-handske s. m. bf. skohandskoän JK(U), 
[handske som skomakare använda]. -horn s. 
skohånn JK(U) n. [redskap som användes då 
man tar på sig skor]. -häl s. pl. skåuhe lar 
[häl på sko]. -is s. skåuäis [i uttr.] ro skoäis = 
slå kana MK. -klämma s. skoklämmå f. 
[klämning, tryck av trånga skor]. Skoar .. di 
jär för trangä el. sma, sått di klämmar rakt 
baini sundar fö mi, sått de kan ja int bigå mi 
me ti ha a sånn skoklämmå JK(U). -knapp s. 
pl. skoknappar JK [knappar på (knäpp)skor]. 
-lagning s. f. bf. skåula'gniygi. Att n int har 
fat fullt [betalt] för de skolagningi OL. -lös a. 
skolausar [som saknar skor]. -makare s. se 
d. o. -nål s. pl. skonålar JK(U), [nålar varmed 
lädret provisoriskt fästes vid lästen]. -pasa s. 
skopaså (OL)MK f., pl. -år [skotrasa, bildl. 
mindervärdig person]. Skopaså fö di 
(OL)MK. Prästar u körkå, di jär haldnä för 
sum någ skopasår JK. -pinna s. skopinnå f., 
pl. skåupinnår. 1) [pligg]. Pinnträi = fyrträi 
sum di har nytt ti skopinnår MK. 2) [benäm-
ning på rekryt]. K. G. .. jär inn pa lägrä u äk-
serar fyståring — skopinnå, sum de haitar JK. 
-rem s. pl. skore 'mar JK(U). -skaft s. n. pl. bf. 
skoskafti JK [kängskaft]. -skav s. skoskav 
[skavsår förorsakat av skodon]. -skava s. 
skåuska'vå[= föreg; i ramsa, se ars-gnaga s.]. 
-sliten a. sko'sli'tn[-åu], [som har slitna skor]. 
Hästn jär så skoslitn MK. -slitning s. skåu-
släitnigg f. [slitning av skodon]. U ännu stöist 
harmän va dän, att n int had fullt för skosläit-
ning än gang JK. -smörja s. skåusmo 'rå; sko-
smöirå JK(U) f. Talg el. ann fått (äistar) u 
tjärå nyttäs ti silsmöirå u skosmöirå. Tal-
gän el. fåttä smältäs fyst äi a pannå, sått de jär 
varmt, u sin hälla n läit tjärå där äi JK(U). 
Skosmöiru . smöiräs pa lädrä, när smöiru jär 
varm me an apartur mindar skobust . . JK(U). 
-smörjelpanna s. f. bf. skosmöirpannu [panna 
vari skosmörja värmes]. Talgän smältäs fyst 
äi skosmöirpannu, u så hälla n tjärå där äi JK. 
-snipa s. f. pl. skåusnäipår [skospets]. -snöre 
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S. pl. skosnökar JK(U), [att snöra skorna 
med]. -spänna s. f. pl. skospännår [= spän-
nen]. De skoar sum kalar haddä var lag [låga] 
skaft pa u sumbliä me am n u iblant täu sko-
spännår yvar ristn JK(U). -tråd s. skotrad 
JK(U) m. [tråd varmed man syr skor]. Bik-
trad kalläs u • för skotrad JK(U). -trång s. 
skotrang [obehag förorsakat av för trånga 
skor] JK(U). 

skoa v. skåuä, skåu', pr. skåuar, ipf. sko'ädä 
[-åu-], -äd, sup. skåuä, pass. skoäs [-åu-], 
ipf. skodäs JK(U), p. pf. f. sko'i [-åu-], pl. 
skåunä. 1) [förse dragare med skor]. Så ar-
betäd n [smeden] me . . ti sko russ u stäutar. 
Uksar var de just int så allmänt, att di skodäs, 
aindäst pa vintan, när de var halt. De var n 
stor dail av de gamblä böindnar, sum . . 
skoäd självä, män nå fö täidn jär de int mang 
böindar, sum skoar självä äutn gläidar ti 
smidn u lättar han sko dum JK(U). Hästn han 
jär . . kinkur ti skoä JK. Till fa dum ti sta bra, 
när di skall skoäs kummar an pa dän sum 
söislar dum, när di jär fyl . . Ja . . gynt straks 
.. till ta baini upp för dum, u så hadd ja sko-
hamman u slo pa hoar för dum, sått di blai så 
van me de, så att sin när di skudd skoäs, så 
sto di sum lamb, sum än bräukar sägä, sått 
ja skoäd dum ainsummän JK. Gäul hästn 
Han star bra ti sko nå, sått vörr kan sko än 
ainsumnä JK. När vör da had fat lässt av, så 
kård Al. haim u skoädä JK. Da hadd allt Al. 
skilt av me skoä u had slat haksko el. vintar-
sko undar russi JK. U så ha vör skoä, fö russi 
var för slåiskonä ti kåir me JK. Ja har rust bäi 
haimä u i staffli u söislä u sko russi. Skoar 
russi gär ja ainsummän, sum ä int jär mang 
sum däugar jär äutat av böindnar JK. Halt u 
jäklut var de bad pa gardn u pa vägän, sått 
russi skudd skoäs, förrn (ä)n kund fa äut 
dum i skogän, sum ja da matt jälp Al. u sko 
dum me vintarsko JK. Al. skoar nå än ung-
häst för G. E. JK. Ner n skoar stäutar, så slar 
n för de mäst bär sko undar am n klau OL. De 
jä bön.  halt.. u stäut jä de föbäi ti kåir me, 
sum int jä skonä JK. 2) [flathugga en stock i 
ändarna för att få den att ligga stadigt]. 
Skoä = huggä flatt pa undasäidu, så att int 
stuckän rulla kring MK. De fyst bihandlingi 
sum träii [träden] fick, så skudd di skoäs. De 
gick till pa de väisä, att n huggäd de flatt än 
läitn bit upp pa stuckän . . at storändn, där de 
skudd ligg pa undaslagä . . sått de int skudd 
rull kring äutn ligg stadut där pa* undar hugg-
ningi JK(U). — Särsk. förb. När vör kåm 
haim, skoäd vör um gäul hästn [lade om skor-
na, ev. försåg med nya skor] JK. Ättar sum 
vör had russi haim u i stalln u skoar behövdäs 

läggäs um, ällar russi behövdäs skoäs um, så 
to vör ihop me de JK. Män fick väil si n dag, 
u vör fick sko um na, för ha var int bra skoi u 
haltäd läit därav JK. — sko-disk S. ITI. bf. sko-
diskän m., ti lägg värktöigi pa u skoar u 
häs(t)skospäikar JK(U). -doning s. pl. skåu-
dåuniugar [verktyg att sko hästar med]. Värk-
töigi el. skodoningar jär: skohamman, sko-
tangi el. hotangi, skoknäivän, skoraspän, 
nätjanä el. väijanä u värkjanä JK(U). Svart-
dalsväti de var spägälblankar äis pa . . russi 
. . var slåiskonä . . Män i säkarhait så to vörr 
skodoningar me uss u brudd, sått da matt 
vört-  sko russi där ner i skogän JK. -hammare 
s. m. bf. skohammarä m., bf. -hamman, pl. 
-hamrar JK(U), [hammare använd, då man 
skor hästar]. -kniv s. skåuknäiv m., 'kniv att 
begagnas, när hästar skos'. -rasp s. skorasp 
m., bf. -än, bigangnäs . . ti rasp russhoar me, 
när n skoar JK(U). -stall s. skostall m., bf. -n 
[ställning vari man satte bråkiga hästar vid 
skoning]; ti skoä styggä hästar äi. Skostalln 
var gärdar. . sum a bas me bredar pa säidår 
Sin hadd di a par bomar el. stängar, sum di 
sättäd undar läivä, en mot frambaini u en mot 
bakbaini, de bomar . . sum di kund lyft upp 
undar läivä för russä, sått int baini to jårdi 
JK(U). -tång s. skåutaug f., pl. skotängar. 
Hotang . . kalläs de tängar, sum än bigangnar, 
när n skoar russ, u kalläs u • skotängar JK(U). 

skock s. skåck n., bf. skåckä OL, pl. =, bf. -i 
[skara, hop, flock]. Russi ränd el. skäind 
kväiar upp .. till H. H:s, sum a skåck kalar 
möitäd dum där JK. Sumbli drängar u päikår 
.. gav si så obimärkt i väg . . rästn gick da i 
skåck at haimä OL. Dän gangän gick vörr i 
fylg hail skåckä OL. De . . säir lustut äut, när 
bräudi kastar ste någlä äpplar u kakbitar där 
de star ätt skåck sårk pa ätt ställä JK. Så kåm 
de n hail hopän sårk ättar uss . . Da sägd ja: 
"kåss va sårk de kummar!" Han [lantmätarn] 
. . trod, att ä var a skåck råttår sum kåm JK. 
Sårkar, de jär nuck a lagli skåck de MK. Vörr 
var a skåck sårkar i fylgä JK(U). De visst ja 
sum sårk, att vörr hail skåcki me sårk kund 
ränn kring . . i all ängar . . u lait hasslungar 
JK. Så langt ja kan minnäs, så har . . arbets-
fälki hatt stöist skåcki a dum [barn] OL. Di 
var a hailt skåck ban i fylgä JK(U). Da var de 
a stort skåck naut me stäutar u kor, sum had 
kumm ör någ närkbohagar um nati JK. När di 
kåm ti hans sjussn, så had ä kumm a skåck el. 
retarä dryft ungruss el. skogsruss däit . . u jet 
upp allt fodar för hans russi JK. När da all ear 
[tackor] åinäd um ladingar, så blai de a duktut 
skåck ti klipp um haustar JK. A skåck svan 
MK. Ätt hailt skåck gäss MK. Da lag svanar 
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upp i Lausmöir hail skåcki JK. Gragässnar 
flaugar jär yvar hail skåcki um dagän JK. I 
fjord ladis sag ja a hailt skåck [: tranor] äut i 
Hamman JK. Förr var de mik fullt av rapp-
hyns jär äutat, sått de var välduä skåck, sum 
lag jär äut pa akrar JK. Starar kan kumm u sla 
si ner iblant i kissbärsträii . . hail stor skåcki 
ällar svärmar me all starungar JK. Baingyl, de 
jär sma fiskar. . fullt sum sand bäi Masrä bro; 
där star hail skåcki MK. Jfr barn-, gubb-, id-, 
kråk- o. lamm-skock. -pära s. f. pl. skåck-
pä'rår [en sorts potatis]. U så jausraudä u väit 
skåckpärår, sum ännu de sårtar finns JK. -vis 
adv. skåckväis [i skockar]. Lairhyns . . Hal-
dar si alltut pa lairår u lairakrar u alltut skåck-
väis JK. 

skocka v. refl. skåck' si MK. 
skoffel s. skåffäl 	m., bf. skåfln, pl. skåfflar 
[skovel, skyffel]. En skyffål 	ällar skåffål 

MK. Skåffål u skyffäl jär ätt u de samä u 
ätt av de nöiästä handraidskapi, sum har 
kumm i bräuk ättar träiskopår u träiskurår u 
jär fabbriksarbetä. Di jär braidarä än spadar 
u int tvär för de mästä äutn spitsuä u har sam 
fårm annas sum spadar JK(U). De var a 
häckänfälts gärä ti kast snåi um dagän, för 
snåiän fassnäd pa pa skurår el. skåfflar JK. 
När n [prästn] skudd ta fyst skåffin u sägdä: 
av jård äst du etc., u än stickäd skåfflän i 
muldhöigän så sägd n: "de var tämliän hårt". 
När n skudd ta dän andrä skåfflän.. så sägd 
n: "de går intä". u än sto där u stickäd u 
buräd me skåfflän äi muldhöigän, sum jårdi 
var frusi u hard . . JK(U). 

skog s. skåug m., bf. -än, pl. -ar. 1) [trädbe-
växt område]. Las . . hadd väl [: mycket] 
skog, sum än var faslit räddar um, sått n hug-
gäd int ti häusbiho i sin aigän skog JK. Um 
skogän säir mörkar äut pa vintan, när de jär 
kallt, så bläir de snart blöit el. lenvädar 
JK(U). I skogän skudd di u lait ättar flabark 
OL. I mandäs u täistäs var vörr i skogän i 
stårmän u äurn, fastn i skogän känd vör int av 
någän äur JK. De jär Kvinnmässdagän i dag, 
u da jär de int bräuklit annas till gläid i skogän 
. . u pa Paulus u Blasus sär di u, att de int jär 
bra till var i skogän, atminstn jär de int bra till 
fåll någät träi kull. Förr så var de apartuä 
dagar sum haldädäs halvhailiä, u da spin-
näd . . int kvinnfålki, u int arbetäd kalar i 
skogän u huggäd, för da sked de alltut någ 
olyckå JK(U). Gartrusdagän (Gartru). Da 
skudd n int arbet i skogän, för de var falit, 
sägd de gamblä, för da huggäd n si el. skadäd 
si pa yksar JK(U). Ti kåir i skogän el. ti ga i 
skogän u fåll träi el. huggä . . JK(U). Förr så 
kård n aldri i skogän pa dän dagän JK(U). 

Äidgrän . . de har finnäs någu häit u däit . . 
upp pa Gyllauän i Kauprä skogän var de någ-
lä styckän JK. Ja när vörr skall pa Haid el. i 
Gyllauän, sum gränsar mot Mullvalsskogar i 
Adrä, umkring a par mäil ste jär ifran, så jär 
vörr pa baini um mårgnar klucku fåirtäidn 
JK. Nå nä iss stor stårmän var i sumräs, så 
blast de tallar kull ner i Kauprä Storhagar i 
Kauprä Jannäs skogän, sum va balkar sum va 
trätti änar langä . . JK. Ja vör ha nå rust i 
skogän än träi fåir dagar i iss viku u hugg sag-
stuckar u vid .. u trodar ska vör ännu hugg u 
klau mair, så att vör ha minstn årkå i skogän a 
hail vikå till JK. Ja har ännu mair sagstuckar 
liggnäs i skogän avhuggnä JK. Ja vait knaft 
någän, sum har fat någän end bit skog igän av 
de gamblä, sum di nå har, äutn de jär umkast 
si alltihop; u när dain gynnar säl u huggä u 
förstöir skogän, så gär dann'n så me JK. Um 
int de där slipasuppkaupningi bläir avskaffi 
snart, så kummar di rakt totalt ti gär åid me 
skogar JK. Stårmän gärd mik skad pa skogän 
jär äut pa landä. Ja, va än säir . . jär i skogar, 
så säir n fullt av skog ällar träi, sum liggar me 
baini i vädrä JK. Än förbaskad galn väg . . 
män pa skogar var de bra JK. a) [i ordspr. o. 
talesätt]. Skogän jär fattimans tråjå JK. En 
sum pratar u slabbrar uppat all skogar JK. 
Någän sum än far svar av, sum bjär upp att all 
skogar, sum än bräukar sägä JK. b) [i uttr.] 
kall skogä [en nötlek]. Sin så kåm jauläppli u 
nytnar fram. Nytnar had n ti kall skog me JK. 
Nytnar kafläs skog me .. än tar någlä nytar i 
handi u sär till dann'n, sum än kallar skog 
imot: "Kall skogä" — "Hambrä", så dann'n 
[etc., se kalla v.]. U så kalld n skogä me var-
andrä JK. 2) [träd i skog med särskild hänsyn 
till nytta o. användning]. De jä synd ti föid 
skog pa go jård JK. De jä tetvaks me unga 
skog JK. Skog hadd när pa var bondä pa sitt 
hämmän till bad bränsl u stängsl u ti bygg me 
JK. I Kauprä Storhagar jä märkvärdu langar 
girvaksn skog JK. De håirs aldri av, att någän 
har fat premu pa n välansn skog ällar någän 
sum har skont sin skog JK. U de grämar en 
. . när n håirar, att ä ha vart så mik grannar 
skog pa landä, sum nå jä föstöirdar. Ja såsum 
äut i sudrä, sum a vart skog förr u nå aldri 
finns a plantå JK. Um var u en grundar yva 
sakän . . så skudd nuck var u en skogssköv-
larä kumm ti ångrä att n ha . . hugg skogän av 
JK. De jär rakt syndut ti säj, va skog de jär 
avrivän pa ätt ar u för de mäst ungar vaksnäs 
skog JK. Ja.. ropt gäinäst in för n tjugå kro-
når till n fåir fåm kastar flovid. Ja, de var gutt 
präis pa skog där, u ja har aldri kaupt skog för 
sånt gutt präis JK. Ja, de sum ja har ti sälä . . 
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sägd ja va ja vidd ha .. män di bad, att ja 
skudd kumm där upp um mandä, så skudd di 
bättar säi pa skogän JK. Så gynt di affär me 
skog, sum gick så av, att A. .. lätt dum fa all 
skog pa n täu träi hagar, sum nå star där rai-
nä. G. fick gardn tillbakas av än igän .. för-
äutn skog, så att han hadd int a trolå till lägg 
äi än täun u knappt nuck till fa värm si bäi 
OL. De däugäd int ti plög el. vänd nöiådling 
me de där plogar någän annastans än där sum 
int hadd vart någ skog pa JK. Ja de var just 
int för likart 	ti var i skogän i går .. för.. 
skogän ällar träii hängar hall full av snåi u var 
kvist än kummar bäi, så ramblar de av, sått n 
[man] bläir hail i snåi JK. Nå sinä ha vör hatt 

bråttum um dagän me ti arbet me skog JK. 
Ner n tänkar ättar, vick rimedjar di hadd förr 
ti räiv sundar säin stuckar, da jär de int unda-
lit, att di fick skogän ti räckä framför va di nå 
far .. mang nöi uppfinningar, sum skudd var 
ti nyttä 	bärr 	skogän vaksäd till tillräck- 
lit ättar handi di huggäd av OL. 3) 'virke, 
ved', [timmer]. Ja.. rustäd upp i Låistä när 
pa n 14 dagar me skog u vid JK. I går var ja pa 
haid ällar pa Gyllauän ättar a lass skog (sag-
stuckar u trodastuckar) JK. Ja, vör väntar pa 
att ä skall bläi någ slidväg snart, att vör kan fa 
kåir någ vid u skog haim JK. All skog fran 
S. hagän fick ja haim i dann viku så ner sum 
pa grainar JK. Ja skall ännu ha mair skog 
haim ti kvänni u* jå JK. Hugg skog äut [hugga 
(byggnads)virket färdigt]. När da bondn u 
förmann'n hadd bestämt dag, så gick bondn 
kring igän u bad så mangä sum behövdäs, 
sått n kund hinn me u hugg äut skogän pa 
dagän JK. Hugg skog äut jär sträivt arbetä, 
för n skall sta krampar JK. De var a bra bind-
yks ti hugg skog äut me JK. Nå för täidn 
huggar n int skogän äut äutn sagar äut n pa 
klingsagar. De kustar pänningar, män di 
nyttar skogän bättar äut OL. Oarbetn skog 
haitar stuckar el. runtar skog. Skog sum skall 
sagäs ti bredar plankår, slanar 	u. s. v. 
haitar sagstuckar JK(U). Säks duktuä kalar 
har full årkå [vid sågen]: träi styckän bistar 
dän, sum har biln u sagi u träi styckän dän 
sum har skogän (= virket) JK. Dän skogän 
(= timret) har vaks upp pa haidi OL. Skogän 
sum var i byggningän var a moän kännur 
skog, sått räiar u gålvi u lufti u spärrträii u 
finstarkarmar u durkarmar u durar var ingän-
ting mackjetnä JK. Förr var ä int mair n amn 
räi [takbjälke] mitt undar sjauänsbredi, nå 
nyttäs de täu, u så a basräi till.. me skog u 
föstyttningar pa jårdi undar basräii JK. Di 
skall int bygg i summar ännu äutn skall raid 
till me mattrialar a par ar, me skog u stam n JK. 

Träivärkä, sum batar byggäs av .. Bjaurar u 
rängnar, sum int skall var av gäinar skog äutn 
av krampar skog JK(U). 4) [träflöten, vakare 
m. m. på fiskegarn]. De var så mik sträm-
ming, att all skog had gat undar (= klåbbår) 
MK. Um ä jär gutt vädar, träffar de till, att n 
kan fa igän dum (gani), så väid ä int har blitt 
så mik strämming, sått skogän ällar klåbbår 
har gat undar JK. De va någ gubbar pa rak a 
nat 	u så had han int kumm ihåg u tat någ 
klåbbår mässi 	u när di skudd sättä, så 
skudd de ovillkårliän någ skog (sum än 
bräukar säg iblant) pa i ställä JK. Jfr balk-, 
björk-, blåbärs-, bock-, byggnings-, ek-, 
för(e)-, gran-, hag-, kil-, löv-, plommon-, 
pärk-, rivtand-, stor-, tall-, troder-, täll(e)-, 
ung-, ut-, ved- o. ämnes-skog. — skog(s)-
affär s. skåugsaffä'r m., pl. skåugaffä'rar. 
1) [köp el. försäljning av skog]. Ja, u så gärd 
ja n skogsaffär järumdagän JK. 2) [arbete i 
skogen]. Ja änd ifran jauldagän u tills i går 
[14.1.97], så jär ä sälln, att ä bläir någ av me 
någ årkår .. så sum me någ skogaffårar u 
annä JK. -auktion s. skåugavsjåun 
skåugs-, (med el. utan s) MK [auktion på 
skog]. När n håirar läsäs upp um sundagar 
dain skogavsjon'n ätta dann'n um vintrar äi 
de soknar mäst, sum skift ha gat yvar, fö de 
mäst fö nöid skuld u sumli fö vinstbigär, fö 
dän dail, att skogän bläir döirarä ar ättar ar pa 
de där skogsavsjonar JK(1891). Så galnä sum 
fålki har vart i vintar till hald skogavsjonar 

u förstöir skogän, de har int vart nå-
gän vintar förr, va ja tror, u de har vart en 
skogavsjon i Lau i dag, män ja gick int ste 
JK(1894). Ja da hadd di väl skog dä bäi G., 
u da vidd A. hald skogavsjon u säl läit skog 
bäi träiväis [ett träd i sänder] ... Män de fick 
än int lug till av G-n u av M., för di tyckt, att 
n kund arbet me skogän självar u sälä JK. I 
mandäs u täistäs var ja skrivarä pa a par 
skogavsjonar, sum Kauprä J. haldäd en var 
dag, u när han hadd rop u skräi si tråttar, så 
jälpt ja n rop äut bäi stundväis JK. I går var ja 
pa skogavsjon, män ja ropt int in någänting, 
för ja tyckt, att ä blai för döirt. Ja ropt in n 
tall, u dän gav ja fäin kronår förä, u de var för 
mikä, män .. talln var gäinar u vackar u skap-
Ii till a tråskräi JK(1894). -bagge s. skåugs-
baggä m., pl. skogsbaggar JK(U), = skogs-
russ. Förr i gamblä täidn . . da när gåttlän-
ningar u i synnarhait jär at strand soknar hadd 
säin sma gåttlandsruss el. skogsbaggar, sum 
för de mästä gick äutä an i kring pa äutmarkar 
(= oinhängnä mark) u i skogar, blai förr-
baskat vild u galnä bad ti skoä u ti tämä 
JK(U). De skogsrussi el. skogsbaggar, sum di 
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u haitar, sum fick ga äut 	pa haidar hall 
vintrar u an i kring JK(U). -bit s. pl. skogbi*tar 
[-åu-]. Mang bra skogbitar [ämnesstycken, 
virke] MK. -björke s. skåugsbjörkä m., bf. 
-än. Skogsbjörkän vaksar i skogar ällar i fylg 
me tällä Skogsbjörkän jär sämmar ti ämn-
skog än ängsbjörkän. Skogsbjörkän jär lausar 
u splöiar [sply a.] män jär goar vid, sum än 
u* nyttäs till fö de mästä, män till raidskapar, 
sum n kan fa smör me tjärå, jär n äutmärktar 

u 	så halda n odräglit längä bad för mack 
u ti råit pa. Skogsbjörkä, de däugar int till någ 
ann n vid, för de jär så splöit (laust) JK. Till 
de, sum n skall svärvä, stolsbain, spegälko-
lånnar etc. nyttäs splöiar björkä (skogs-
björkä) MK. -bonde s. skåugbåund' m., bf. 
skogsbondn [bonde som äger mycken skog]. 
Hadd ja vart skogbond, så skudd ja u" ha hald 
skogavsjon JK. De var dän stöist skogsbondn 
i Lau u var så räddar um sin skog JK. -brun 
s. skåug-, skåugsbräun f., bf. -i, pl. -ar, 
'skogsbryn'. Sin kård vör skogän .. till a sag, 
sum liggar straks bäi Böndä i skogsbräuni JK. 
Di gick int ner undar själv strandi äutn di 
gick än läitn bit upp i skogän ällar i skogs-
bräuni JK. Annas så liggar de ännu välduä 
dräivår i skogbräunar u bäi täunar JK. [Di 
sättäd rävgani ..] n läitn bit upp i skogän bäi 
a skogbräun (el. skogs-) JK. -dag s. skåug-
da gar m. [dag då man arbetar i skogen]. I 
mårgå ha vör kvinnmässdagän, u da jä de int 
skogdagar JK. -duva s. skåugsdäuå f. [Co-
lumba palumbus?]. Skogsdäuu el. skutu jär 
blå såsum akadäuår män jär störrä JK. -eke 
s. skåugaikä, skogs- JK [sämre sorts ek som 
växer i skog]. Spjäldaik u muldaikä jär sam 
sårtn, tror ja, sum u haitar skogaikä u yaksar 
pa väitsand u raudsand u i skogsmark ihop 
me täll u gränä JK. Skogsaikä u muldaikä 
de var en sårt JK. -eld s. skåugs-, skåugäld 
(tp1). -flank s. m. bf. sko' gsflaukän [-åu-], pl. 
-ar [skogsstycke]. Um all de andrä lauboar 
to dail i täun'n mot Mullvalls u så töint in hail 
skogsflankän ihop ti baitä JK. Di har u duktuä 
arrialar, föskräckliä skogsflankar MK. -fågel 

skogsfäugäl JK m., pl. skåugsfäuglar [om 
ex. grönsiska o. "gul-våm"]. När n arbetäd 

i skogän så kund skogsfåuglar sing u kvitt-
rä, såsum de allt kund var i april JK. Um 
skogsfåuglar kummar fram till gardar, modar 
kallt u vintar JK(U). -fåle s. skogsfulä [-åu-] 
[ung hingst av skogsruss]. -färd s. skåugsfä'rd 
f., bf. -i, pl. -ar [färd till skogen]. I mandäs 
skudd vör i skogän, män de rängnäd pa 
mårg'n .. sått de hälläd ner, sått da blai de 
int någ skogsfärd av JK. Ja, när ä gynt häv 
ner me snåi, så släutäd ja ner skogsfårdi 

straks JK. I onstäs . . var de äur [snöyra] u 
blai föbäi me all haidfårdar ällar skogsfårdar 
äutum sokni JK. Ja, änd ifran jauldagän u nå 
till trättndagän har de just int blitt någänting 
av me årku såsum me någ skogsfårdar u någ 
kåirning u så där JK. -följa s. sko'gsfy lå 
[-åu-] f. [ungt sto av skogsruss]. -förbud s. 
skåugsförbu'd n. [förbud att avverka skog]. 
Alskboar har fat skogsförbud u far enlit lagän 
int säl a pinnå! Män de gir di fan'n u jär int så 
förbannat dummä, sum daim sum har stift 
lagän JK. -förödelse s. m. bf. skåugsföråidlsn. 
Ja, ja gir lag skift fö de mäst skuldi till skogs-
föråidlsn pa Gåttland JK. -handel s. m. bf. 
skåugshandln [köp el. försäljning av skog]. 
Ja, dän där skogshandln, sum ja gärd där upp 
pa Brandn, var int någän struntaffär JK. 
-herre s. pl. skogshärrar [skogshandlare]. 
Män så to de där skogshärrar byggningän av 
na u sälldä JK. -huggning s. f. bf. skåugs-
huggniugi [skogsavverkning]. Mäin beskriv-
ning um fållningi ällar skogshuggningi JK. 
-kant s. m. bf. skåugskantn. T. [löjtnanten] 
hadd säin avdailning .. ner imot skogskantn 
JK. -knalle s. skåugsknallä m. [skogshand-
lare?]. -kälke s. skogskälkä [-åu-] m., pl. -ar 
[grövre arbetskälke]. En smid jär i Lau, sum 
vör kund fa bisla .. a par arbetskälkar el. 
skogskälkar JK. Da i solskäinsdagar sättäd 
vör . . skogskälkar u slidraidskapi in ällar un-
dar tak JK. De var pa förti u fåmtitalä [1840 
o. 50-t.], sum skogskälkar el. kälkar kåm i 
allmänt bräuk jär äutat JK. I brist på sma-
kälkar el. vidkälkar så nyttädäs skogskälkar u 
skogsslidar [att åka kälkbacke på] JK(U). 
Kanå .. de jär n .. karm, sum liggar pa n 
framkälkä, egäntliän än skogs- ällar gråvarä 
kälkä ällar n arbetskälkä OL. -köpare s. pl. 
skåugskauprar. -körning s. skaugskåirniyg f., 
bf. skogkåirningi OL [att köra i skogen för att 
skaffa timmer o. ved]. Ja, än fick alltut håir 
av gubbar, när n talt um skogsraisår ällar 
skogskåirning, att va var de nå framför förr ti 
kåir i skogän, när di int hadd ann slidar u 
kippsilar u halsuk JK. -körsla s. f. pl. skogs-
kåir[s]lår JK [körning i skogen]. De har vart 
sånt blöit gutt vädar, .. män de har säin 
säidår läikväl me n dail arbetä så sum skogs-
kåir[s]lår u släk-kåirning u göislkåirning JK. 
-lag s. skåugsla'g m., bf. -än [lag rörande 
skogsavverkning]. Di laigäd n trätti förti man 
u huggd mästn kull alltihop pa en dag. Ja, n 
släikar skogslag kan n gär a kånst äi JK. Män 
till all lyckå, så har de läikväl blitt läiti smulå 
mair skärpå i skogslagän, sått n int far säl 
ällar hugg sånn klainar skog sum förr JK. 
Förrn skogslagän kåm, så var vör int i lega- 
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vald ti fa vid ti skolår, män nå star de int till 
JK. -lunde s. skoglundä m., bf. skåuglundn, 
pl. -ar, skogslundar JK, 'skogsdunge'. Ti 
laidä [ledmärke] har n rö de mästä a körkå 
pa än skoglundä JK. De var levädar undar 
skoglundn för nårdn JK. Di [morkullor] 
flaugar ifran dain skoglundn till dann'n JK. 
Skogslundar star mörk u gröin runt umkring 
JK. Ja, så sum de gas pa me iss skoglundar nå 
jär i Lau u När jär rakt omänsldit u .. när 
skift jär släut jär så finns ä ingän tall ti fa 
kaupä, för dain huggar av för dann'n allihop 
JK. När n säir körkår pa landä u skogslundar 

JK(U). -lös a. skåuglausar, n. skåugs-, 
skåuglaust, pl. skåuglausä, -laus' ; skogslaus' 
JK [som saknar skog]. Va bläir de av Gått-
land? Jå än skoglausar kringflutn ö? JK. De 
jårdi sum vaksar täll pa.. där ådläs de .. till 
däss att de int bläir skog pa någ ann jård än 
raudsandbackar u hällbackar u dann jårdi 
bläir skogslaus JK. Um de hit var så gai-
maldut u skoglaust MK. U mang förstar int 
vådn a de n gang, um landä bläir skoglaust 
JK. A skoglaust ängä, sum haitar Digarängä 
JK. Äutat sudrä jär pa Gåttland, sum jär 
skoglaust JK. De jär n bitöidli fördail för uss, 
um de jä tjänli vällaik u tjänlit väglag. . jä i iss 
snart sägt skoglaus soknar, sum skall tran-
sporter vid u värk [virke] sånn oskapliä 
styckar JK. Någlä skogslaus böindar ifran 
När .. diskuteräd vidfrågu JK. -lösen s. 
skåugslo'sn [inlösen av skog vid laga skifte]. 
Någ skiftäshandlingar, sum handläd um någ 
äutböitäsjård u skogslösn JK. All kuntant 
pänningar, sum skall äut ti äutflyttningar, åd- 
lingskustnar u skogslösn u 	JK. -lösning 
s. pl. skogslöisningar [!] [-lösen] JK. -mark s. 
skåug-, skåugsmark f., pl. -ar. Den där Syll-
skogän, sum liggar i Alskä .. där jä äutmärkt 
go skogmark, sum riktut jä girvaksn skog JK. 
Um än gir märk pa all stans .. så jä de int ann 
än fö de mäst raudsand, sum jä de förnämst 
skogsmarkar JK. Blai de saint el. upp i Ok-
tobar så skudd lambi in um netnar, hälst 
um di int hadd skogsmark äutn gaimaldå ti 
ga äi JK. -märr s. skåugsmä'r f. [sto av skogs-
russ]. Ja minns a skogsmär, sum kåm haim pa 
göislhopän me fyl va ivist a år MK. -orka s. 
skåugsårkå f. [skogsarbete]. Vid de ha vör da 
sundar, så att n slippar u hugg sundar, u int 
någ skogsårkå da häldar JK. -patron s. pl. 
sko'gspatro'nar [handlare med skog]. Skogs-
patronar grasserar värr u värr ar för ar, sått 
nå kan di snart lätt' skogslagän ga ti fandars 
JK. -planta s. skogsplantå JK f., pl. -år. Dän 
(hagän) fick vör ginum lagskiftä . Da var n 
rainhuggän, sått de fanns knafft n unggröin 

ällar a skogsplantå JK. -planterning s. 
skåugsplante'rniog f., bf. -i, pl. -ar. 1) [plan-
tering av skog]. Visst kan de var bra, att ä 
ivräs för skogsplanterning, män jä de int a 
stort misstag ti föråid skogar fyst u så planter 
sän JK. 2) [område där skog planterats]. 
F. 0., K. L. P. u ja .. har fat o skiftar .. 
lägd mot Mullvalls skogsplanterning JK. Ja 
gick kring .. u sag pa skogsplanterningi JK. 
-plundrare s. sko'gsplundrarä [-åu-]. Da 
fanns de int någ bilar ällar ångsagar int häldar 
någ järtlaus ällar oförskämd skogsplundrarä 
OL. -pärk s. pl. skåugspärkar [till försäljning 
utstakad ruta av skog]. -resa s. sko'gsraiså 
[-au-] f., pl. -år [färd till o. från skogen]. A 
bra historjå sum handläd um a skogsraiså 
ifran haidi. Ja skall försöik tal um någ skogs-
raisår jär ifran Lau u upp pa haidi vintartäid 
JK. När n kåm ti tal um skogsraisår el. skogs-
kåirning JK. -rispa s. skogsrispå f. [skogbit]. 
Va far vör vid ifran, sum hit har a skogsrispå 
MK. -rop s. skogsrop JK(U), [högt rop, rop 
som ekar i skogen]. -ruskare s. m. bf. skogs-
räuskan [blåst som skakar snön från träden]. 
När de har.. kumm än hail hopän snåi, sum 
har fassnä pa skogän el. träii, da haitar de, att 
skogsräuskan kummar inum träi dyngn an-
tingän me stårm el. u me tåivädar, sått snåiän 
kummar av träii JK(U). Skogsräuskan har int 
kumm ännu, sått skogän ällar träii hängar hail 
full av snåi JK. -russ s. skåugsruss n., pl. =, 
bf. -i = gamblä gotlandsrasen JK. Förr i min 
uppvaksttäid hadd vörr (jär at iss hållä) dän 
gamblä russrasn ällar skogsrussi .. män de 
sma skogsrussi var naggandä sån go russ, bad 
ti ränn pa vägar.. u i akrar u var stark ti-
räcklit för dän täidns raidskap. Män jär at iss 
hållä, sum int jär så väidlyftuä skogar el. 
haidar, så fick di int ga äut um vintrar, när di 
var fyl el. vaksäd upp, äutn di fick.. sta pa 
stall u fick rykt.. så att n dail av dum var int 
så sma u klainä 	sum de skogsrussi el. 
skogsbaggar sum fick ga äut i el. pa  haidar 
hail vintrar u ad kring JK(U). När di kåm ti 
hans sjussn, så hadd ä kumm a skåck el. 
retarä dryft ungruss el. skogsruss däit (för di 
gick äut hall vintrar där pa haidi) u jet upp 
allt fodar för hans russi JK. -rå s. skogsrå 
JK n. Förr i täidn . så va de rö de mäst pa 
haidar el. skogar, där sum vägar gick fram, 
någät skogsrå, så sum någu källing, sum hadd 
svur jård till si JK. -rännå s. skogsrännå f. 
[skogsbäck]. -skövlare s. skåugssko'vlarä, 
pl. =; -sko'vlar. De stöist skogsskövlar(ä) jär 
äutat, sum int funderar pa någ annä, jär träi 
styckän Aitlaimar .. Di kåirar me säin bilar 
[lokomobiler] u kaupar dain skogsstyck ättar 
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dannä u huggar ner u sagar de pa någlä månar 
flair tunnland skog u flyttar sagar u bilar ner i 
skogän JK. Vör skudd gär a kånst i skogs- 
lagän 	u hugg u säl sum vör viddä .. till 
häusbiho u päisk all skogsskövlar pa gatå, för 
de jär egäntliän dairäs skuld, sum iss skogs-
lagän kåm till förä JK. Närkar har kärt.. me 
tvaitar ifran skogsskövlars sagar i Adrä JK. 
-skövling s. skåugssko'vliug, pl. -ar. De jälpar 
int ti låim fråiträi häldar .. när de skall gäräs 
skogsskövlingar pa flair otli tunnland JK. 
-släde s. pl. sko'gs(s)li'dar [-åu-], [släde att 
köra timmer o. ved på från skogen]. Ja har int 
vart me um ti kärt pa haid me skogslidar äutn 
me skogskälkar. Dän täidn, sum di kård me 
skogsslidar var de äväntöirlistä raisår, för-
stas, när di had kippsilar ällar gjårdar u halsuk 
pa russi till; ja u klotäislar pa slidar. Ja minns 
ännu pa sjutti- u åttitalä, sum än någän gang 
nyttäd skogsslidar ti kåir bäi haimä me, så-
sum göisl u släkå pa, män ti kåir i skogän me 
ällar ti kåir balkar u sagstuckar u vid pa 
nyttäd n kälkar JK. -socken s. pl. skåugsåuk-
nar [socken med mycket skog]. Kansk .. i 
Aitlaim u Buttlä el. i andrä skogssoknar di 
ännu brännar tjärå av faitvidsstumblarJK(U). 
I skogsoknar jä de int hältn så gal, nä de jä 
äur [snöyra] JK. -stycke s. skåugstyckä, 
-styck', pl. -ar. 1) [äga beväxt med skog]. Da 
för skogsvärderningi huggäd vör kull .. någlä 
hundrä styckän träi, grän u tallä, äi a skogs-
styckä, sum ja blai av me JK. De skogsstyck, 
sum Fäi u Kauprä u Hallsrä u Smiss u prästn 
har i Adrä, sum haitar Gyllauän 	liggar i 
Adrä skiftä . Ja vör fölord halv de gamblä 
skogstyckä, u de skudd vör ha ann skog för i 
ställä JK. De andrä lauboar, sum lag me säin 
skogstyckar äutför Hallsrä, .. to dail i Halls-
räkalars halltäun'n mot Kauprä JK. Skog-
styckä var indailt äi 100 pärkar MK. 2) [en 
bit trävirke, timmerstycke]. Yks till, hugg äut 
a skogsstyckä JK(U). Rygg pa a skogsstyckä 
(där sum de jär krampt el. bukti uppat ..) 
JK(U). Håimdar, sum am n håirs till kohäusä u 
am n till stalln me a skogstyck undar, sum gar 
tvärs yvar hail bräddn av häusä u haitar n bitä 
[bete] JK. När da säidmäurar u gavlämäurar 
jär uppmäurnä jamt me all uppträii pa kar-
mar, så läggäs de a skogstyckä yvar all 
smöigar jarnt me uppträii pa karmar JK. 
Tagatu liggar n träl fåir tum legar n tildar 
i basi. Där läggäs skogsstyckar el. unda(r)slag 
pa dann hållä, millum de undaslagi, sum tildi 
liggar pa äutat tagatu JK. -stövla s. f. pl. 
skåugs-sty'vlår [stövlar som man har i 
skogen]. -tjock s. skåugstjåck n. [tät skogs-
dunge]. Vör kåm in äi a skogstjåck JK(ordl.).  

-tjuv s. skogstöiv m. [person som stjäl ved 
m. m. i skogen]. Di skörd silraipi av .. de 
var de vanliä straffä förr, när aigan träffäd 
än skogstöiv i hans skog JK(U). -trakt s. pl. 
skåugtraktar. Torsmolni .. di gar 	ättar 
skogtraktar u säid traktar JK. -troll s. n. bf. 
skogstrullä JK [troll el. spöke som grasserar 
i någon skog]. Framförä pa vägän sto de någ 
svart skull .. där i väit snåiän 	Bondn ti 
svär u dånnderä nai skogstrullä de flyt-
råd si intä .. Da vågd n si fram, för ti säi 
Ja, da var de a svart tjärbyttå, sum sto där i 
snåiän, sum någän had tappä JK. -vaktare s. 
skog- (OL)MK m., bf. sko'gsvaktan JK. De 
kåm brev .. ifran skogsvaktan, att täun'n var 
bristfällur JK. -vara s. f. pl. sko'gvarår [tim-
mer o. d.]. Di sum da hadd så ställt, att di 
kund fa kåir pa hamni u säl skogvarår, di fick 
da läit pänningar ti raid si me pa ladiän OL. 
Um de skall var häitföirsl av skogvarår 
unda var böindnar da vill fa de ti räck till JK. 
-väg s. m. bf. skogväg m., bf. -än JK, pl. 
skåugvägar. 1) [väg omgiven av skog]. Mäns 
vör had skogvägar upp pa haidi, sum jär a 
gutt -styckä, had vör ingu nöd JK. Int sån ill 
slidväg har vör hatt.. de har vart knipår (me 
bär fläckar ..) häit u däit pa gaimaldu, män 
skogvägar di jär äutmärkt goä JK. [Di sättäd 
(räv)gani] äi någän skogväg (el. skogs-), sum 
gick gäint fram, ällar n läitn bit upp i skogän 
JK. 2) [väg som leder till el. in i skogen]. Vör 
lässäd kälkar pa vangn u kård me vangn pa 
storvägän, ti däss vör skudd av storvägän pa 
skogvägän ner till hagän JK. De blai ingänting 
kåirning av för daim, sum had lang skogvägar 
JK. -värderning s. f. bf. skåugsvärde'rniugi 
[värdering av skog i samband med laga 
skifte]. I dag har major S. vart jär äut i Lau u 
hald sammanträdä, sum skudd hait släutsam-
manträdä pa skogsvärderningi JK(1905). Pa 
skogsvärderningi älla skogsäutböitä förlord ja 
umkring 200 kronår JK. -ägare s. gen. pl. 
skåugsaigras. Skogsaigras skuld JK. -öda s. 
f. bf. skåugåidu [slöseri med skog]. Äutföirsl 
a slipas .. de jä de värst skogåidu sum finns 
JK. 

skogig a. skogur, n. skåugut [där det växer 
skog]. I Låistä (sum de jär skogut) . . JK. Där 
sum ha(r) vart skogut u int mik låiskrut [kalt], 
har ä vart n äutmärkta slidväg JK. Där sum jä 
skogut, där känna n_int av någ äur [yrväder] 
JK. Um de int bläir mindar rängn, hälst pa 
försumman, än va de va förr, nä de va mair 
skog älla skogut JK. 

skoj s. skål n. 1) [skämt, lustighet]. Skåi u 
rallaräi [raljeri] JK(U). De.. säs mäst pa skåi 
OL. De jär sum än bräukar säg pa skämt älla 
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skåi iblant JK. De säir äut, sum um de jär 
gärt pa skåi alltihop JK. 2) [gyckel, drift]. All 
ungdomar .. haldar skåi .. at sån gamblä 
sidar JK. 3) [svek, bedrägeri]. Vör tyckar, att 
de jär duktuä kalar äi de bolagä, sum just int 
skudd vill bräuk någ skåi u spittakäl JK. Um 
ä jär skåi, så jär ä fåaktut rakt JK. Förargäl-
sän u harmän jär ännu värst, att n rakt lis sum 
skall bläi trampän unda baini ginum sånt skåi 
JK. -frisk a. skå ifräiskar, pl. -ä [skämtsam]. 
Han jär gladar u skåifräiskar u lustur nå sum 
förr JK. Da har vän kumm in raud u svaitnä 

matfräiskä u skåifräiskä me kvinnfålki JK. 
-streck s. pl. skåistri'k [streck, puts]. U så var 

äutlerdar ti gi snöitingar för aldri sånt läit 
fail, bad när n int kund säin läksår u fö aldri 
sån sma skåistrik JK. 

skoja v. skåiä, skåi', pr. skålar, ipf. skåiäd, 
pass. ipf. skeddäs, skåiädäs OL [skämta]. 
Prat u skåiä JK(U). Skåi u ha rolit me päikår 
u källingar JK. Ja skåiäd me dum läitä u sägd, 
att klucku allt var åtä u vörr hadd försiv uss 
JK. De .. danstäs u pratädäs u skåjdäs me 
päikår OL. Där skåiädäs u där gräindäs OL. 

skojare s. skåiarä m., pl. skåirar [bedragare, 
skälm]. Dän M. jär n stäurar skåiarä u int någ 
fö kal JK. De finns oärliä u skåirar, sum 
handlar me kräk, i synnarhait me russ, sum 
haitar hästskåirar JK(U). 

skojig a. n. skåjut, best. -uä JK(U), [lustig, 
rolig]. De sag mik skåjut äut JK. Legst ner pa 
langbori .. där bräukar ungdomar sitä, u di 
bräukar fö de mäst ha mäst rolit u skåjut 
undar måltäidn JK(U). 

skola s. skåulå f., bf. -u, pl. skolår JK(U), 
[läroanstalt; skolgång; skollokal; skolhus]. I 
dag har F. J. gynt skolå. Da frågd lärarinnu 
bani: Nå varför skall er nå ga i skolå da? Da 
svard Johan: för ti ler läsä u skrivä .. så sägd 
n: 0 [vår] mor ha har aldri lert läs u skrivä, u 
ha kan så mikä MK. Skall Er ga i skolå nå da? 
(= för att läsa) MK. H. J. har väl gat i skolå 
för L. JK. Läil A. gar i skolå nå um dagän, 
män i dag har a vart haimä JK. Um dagän jär 
a i skolå, u um kväldar har a årkå me läksår 
JK. A. singäd pa säin jaulsångar, sum a har 
lert i skolu JK. Mäns ja gick i skolå, så fick ja 
pa min lått ti söislä lambi JK. Han gar i skolå 

lerar läsä till Laudällsmor JK(U). När ja 
kåm i skolå, så rod [åkte kana] sårkar där allt, 
sått rispår sto kring gålvä MK. Han har vart 
sjaukar, sin n kåm haim ifran skolu dajaul JK. 
Att L. ännu årkar hald skolå JK. U så var M. 
sjaukar iblant, u da skudd ja hald skolå, män 
da ska ja säg blai rulljans i skolu JK. Ja håp-
päs de gar bra pa skolu, sum L. har tat ihop 
me igän JK. Ja vait, va bråttum L. har nå 

undar skolu JK. Har L. läng igän i ladi .. förr 
slippar ifran skolu? JK. Da blai väl skolu 

sluti i viku sum invar da MK. Vän har byggt 
nöi skolå JK(U). Ja har vart inn i skolu 
JK(U). Täidningar .. di far ligg där upp i 
skolu tills i mårgå, da far A. ta haim dum, när 
ha kummar i skolå JK. Ja skall upp i skolu pa 
stämmå MK. Mor u A. jär upp i skolu pa fö-
klarning i kväld JK. Ja haldäd avsjon pa någ 
arbet ällar rippasjon i skolu JK. De kåm int pa 
frågän, ick skolu fick begangnäs därtill (före-
drag) JK. Jfr folk-, lill-, mellan-, små-, stor-, 
o. söndags-skola. — skol-barn s. skolban n., 
pl. =, bf. skåulba'ni. Jär i Lau har int skol-
bani vart sum värst sjaukä JK. När de brannt 
me sma snaikstar i sotn i späisn ällar pa gröitu 

de sma snaikstar fiyttäd si .. än bräukt 
sägä: att skolbani rännar ti böin el. till skolå 
JK(U). -besök s. skåulbesöik n. För yvrit har 
ja bevist fålkskolu u smaskolu ällar vart pa 
skolbesöik, sum vör körkväldrar sum jär i 
skolrådä jär ålägd enlit lagän att bivist skolu 
en av uss en dag i var månä JK. -betyg s. n. 
bf. skåulbetöigä. -bygge s. skåulbyggä n. L. 
har väl set nå annånsn i täidningar um skol-
byggä i Lau JK. -byggning s. m. bf. skåul-
bygniugän,[-niuän], [skolhus]. Han har ännu 
int fat skolbyggningän i årning kant u klart 
JK. -bänk s. pl. sko lbäu kar [-åu-]. Ja tänkar, 
sårkar sitar väl u gaispar i hitn pa skolbänkar 
um dagän JK. -examen s. skåuläksamän m., 
pl. -ar. I min skoltäid så hadd vörr iblant annä 
aiklau ti mai me i skolsaln pa skoläksamar 
JK. -golv s. n. bf. skaulgålvä. Skoltakä var 
otet, så att ä had rinn ner pa skolgålvä a stor 
vät JK. -gång s. skåulgaug m., bf. -gauän. 
Gubbar di visst (i sin ungdom) aldri av någ 
skolgang u kund mästn läik så mikä u livar sin 
täid iginum läik så bra, bräuka di säg iblant 
JK. Män så blai skolgangän inföirdar; där fick 
bani ler si badä läs u tänk me OL. -hus s. 
skåulhäus n., bf. -ä. De bläir väl int ann rad 
än vör snart skall ihop me u bygg nöjt skol-
häus JK. När [Närs s:ns] jårdgummå bor i 
När skolhäus JK. V. .. haldäd sammanträd i 
nöi skolhäusä JK. -kamrat s. skåulkamra't 
m., pl. -ar. Min gamblä gassdräng u laiklagrä 
u skolkamrat u läskamrat K. H. JK. Um sun-
dagar jär a [hon] bäi säin skolkamratar u 
laikar JK. -kassa s. m. bf. skolkassn [-åu-]. 
Ja blai väldar ti rivvisor i körkkassn u skol-
kassn JK. -korg s. m. bf. skåulkårgän, pl. -ar 
[matsäckskorg för skolbarn]. Skolkårgar, 
daim bråkt n sundar, u så puttäd n matn i 
lummu MK. -lov s. skåul-luk n., bf. skol-
lugä JK(U). -lärare s. skåulä'rarä, skolära(r)' 
m., bf. skåulä'ran, -leran, pl. skåullä'rar, 
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skollerar, -lärrar OL. Vör ha fat nöiar sko-
lärarä jär i Lau nå JK. Ha [hon] jär skolärarä 
MK. Skoläran M. u hans hustru var u• där 
uppä JK. Pa skolärar Mårtensns ställä [bo-
plats] JK. Bäi . . skolära Mårtnsäns . . el. Nöi- 
byggä var de a stort häusald 	Skoläran 
Mårtnson hadd int mindar än fjortn ban me 
säin fyst fräu JK. Skolära Kvibärs (i Gardä) 
far .. JK. Mäst döivläs de yvar prästar u un- 
darhald av körku 	u skolår u skolärar u 
lärinnår JK. Da var bäggi skollärar där JK. 
Så var skollärrar badä fran När u Lau där 
OL. -lärarlfru s. f. bf. skåulä'rarfräui 

[skollärarens hustru]. Så putt sko-
lära-fräui hud in iginum duri u frågd JK. 
-lärarlkall s. skåulä'rakall n. [upprättande av 
förslag till lärare på platsen]. Pa ätta(r)mid-
dagän var de stämmå u skolärakall JK. 
-tårar möte s. skoläramöitä 	 n. 
-lärarlplats s. m. bf. skåulä'raplassn. De var 
äutlöist i täidningar, att skoläraplassn ällar 
skoläratjänsti .. var liduä JK. -lärartjänst s. 
f. bf. skåulä'ratjä'nsti. -lärarlval s. skåulä'ra-
val n., bf. -ä. Skoläravalä har di värkliän klag 
yvar JK. -läxa (?) s. skåläkså f., bf. -u, 'skarp 
förmaning' JK(ordl.). Fa a skåll-läkså = fa 
bannår, fa förargälsä, fa tillrättaväisning 
JK(U). Ja gav än ret a duktu skålläkså älla 
skrapå JK(ordl.). Da blai källingi arg pa uss, 
så att vörr fick a duktu skålläckså av na JK. 
Lekton skudd ha läcks upp mi ducktut för de 
därä, ällar gitt mi a ducktu skålläcksä JK. 
Vör har a skålläckså yvar uss i täidningar av 
antikvaristar JK. Han glåimt rakt bårt skål-
läksu, sum än had läst yvar föräut JK. -läxa v. 
skål-läks'. Skäll-läks upp [banna, läxa upp] 
JK(U). Ta u skåll-läcks upp än läitäJK(ordl.). 
-mästare s. skummästarä (avh.) m., bf. 
skåulmästan, skulmästan 4040v, skum-
mästan [skollärare]. Kluckan älla skum-
mästan had vart äut i körku u ring aftringning 
JK. U förr, när de var bryllaup, så sto de 
alltut a ungmansstang pa körkvalln sum 
kluckan ällar skullmästan bisto JK. Förrn di 
bjär läikä så .. har skumästarn ällar skol-
mästarn ällar skollärarn läst någ ällar hald tal 
OL. Senä da gick ja ännu äi a trid skolå. De 
var för skolmästan MK(1877). -mästarlmor s. 
skåulmästamåur, skummästamor 	f. 
[skolmästarns hustru]. När vor had släut bäi 
skolmästamor, da gick ja ännu till a annu 
gammäl källing [för att få undervisning] 
MK(1877). Skummästamor jär död .. u hän-
näs gravi jär ijamt skummästans JK. -näsduk 
s. pl. skåulna'sdåukar [näsduk som barn ha i 
skolan]. Läil A. vaskar u sträikar [stryker] .. 
säin skolnasdokar älla lummdokar JK. -pika 

s. f. pl. skåulpäikår [skolflicka]. Ha bräukar 
änd ha någlä skolpäikår bäi si (på årsdagän) 
JK. -plan s. m. bf. skolplan'n JK [planen 
framför skolhuset]. -råd s. n. bf. skåulrå'dä. 
Ja jär nå me i körkrådä u skolrådä OL. -sal 
s. m. bf. skolsal'? [-åu-], pl. skåulsalar. 
Kamrer M. had skolsaln fullar me åhörar 
JK. nnlit kuntraktä så skudd n ha skolsalar i 
årning till halv aggusti JK. -sork s. pl. skåul-
sårkar [skolpojke]. Så hadd vörr a flätå [flat-
båt], sum vörr hadd gärt självä (skolsårkar), 
sum vörr stydäd u sigläd me i kluckabröiå 
JK. -sång s. pl. skåulsåugar [sång som 
sjunges i skolan]. A. sitar u singar pa skol-
sångar u väisår JK. -tabell s. skåultabäll [räk-
netabell som användes vid undervisning]. 
Skoltabell me addisjonstal pa JK. -tak s. n. 
bf. skåulta'kä. Skoltakä var otet JK. -tid s. 
skoltäid JK m., bf. skåultäidn. 1) [den tid av 
ens liv, då man går i skolan]. I min skoltäid 
så hadd vörr aiklau ti maj me i skolsaln JK. 
Ja har hald mi ättar sum ja lerd i skoltäidn 
[med stavningen] OL. 2) [den tid av året 
skolan pågår]. A. har hatt läit snäuå ättar 
skoltäidn JK. Nå vait ja.. att de var omöig- 
lit för L:s räkning ti rais äut 	undar skol- 
täidn JK. -trapp s. f. bf. skoltrappi [-åu-], 
[trappan till skolan]. När vör 	skudd ga 
haim, sto prostn u Sk. u S. pa skoltrappi u 
pratädä JK. -trädgård s. m. bf. sko lträigardn. 
Äut i Närs prästgard el. där i skolträigardn 
bräuka n [: näktergalen] för de mäst .. var 
um sumrar JK. -undervisning s. skåulundar-
väisniug; skolundaväisning JK(U). Läs inn'-
till äi bok kund för de mästä allihop, fastn 
straplut för n dail, sum int hadd fat någ skol-
undaväisning JK(U). -ålder s. m. bf. skåul-
åldan [den ålder, då man går i skolan]. Ja.. 
så skall ja tal um min lerdomän undar skol-
åldan, u skolgangän JK. 

skola v. skullä, skull', sku, pr. skall, ska, 2 p. 
skatt, ipf. skuddä, skudd', sup. skutt. 1) [i 
uttr. för (någons) skyldighet, nödvändighet 
o. d.]. Vörr jär tvungnä ti skull ha lambi äut 
OL. De värst var, att ja var tvungän till skull 
täilit upp dän mårgnän OL. De jär int alls 
trivlit ti skull äut u färdäs i rängn u nidmörkar 
JK. Fiskaräi tår de skull haitä JK. De jär a 
kvinnfålksmänskä, sum skall var van me bak 
u brygg u lag mat .. sum haitar kokarmor, 
sum skall stöir me tillagningi för kallasä JK. 
Skynd di nå bain av.. sär n till en sum skall 
skynd si ga JK. Så skall n (kluckarn) bidäs till 
gravä [gräva grav]. De skall bistämmäs dag, 
ner bigravälsn skall varä OL. De jär ret så, 
att di (skaffrar) skall sta me rigisträ för si OL. 
Di skall ha gutt braust, um di ska strävä 
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(möllrar u flair släikä) OL. Ja kan int kumm 
äut straks, för ja ska pråmt vask käri fyst OL. 
Du skatt raid äut de furgu, annas fart u de int 
ti ga me nystningi OL. Nå skatt u skaff mi de 
JK. Dän sagbackän han skudd var så haugar 
bär för de, att kräuntappän u -stangi skudd ha 
räum där ner undar grindi OL. Drängar fick 
int siv sin täid bårt pa vintarn, di skudd bind 
äut am slingå till mans för vintarn OL. Sen 
skudd di ti säi ättar drickkäri OL. Di har skutt 
kumm ihåg u låimt av [lämnat] någlä sånn 
braid bredar, sum skudd var till läikkist-
bredar OL. Had ja skutt kaupt daim, så had 
ja atminstn fat git täi tåll kronår JK. Läil A. 
har ligg u vart sjauk .. sått ätt av dum [kvinn-
fålken] har skutt pass upp hännä, u dann har 
skutt svart för gräisar u kalvar u vask u bak u 

JK. Ja ha nå hald avsjon, u de ha skutt 
skriväs pruttkåll u kuntraktar JK. All böikar 
har skutt gas iginum, sum ja fick av L. Um än 
ha skutt vart äutä, så har n blitt iginumvatar 
JK. 2) [vid uttr. för att en viss handling, ett 
skeende är förestående, önskligt]. a) [i fråga 
om önskan, råd, tillåtelse etc.]. Skall ja? sägd 
sårkän. Jå, de skattu. Ja skall väl de da JK. 
Va skatt däu vit de för da? JK(U). Sånn 
tankar skatt däu int höis pa JK. Kum ska vör 
böitä! OL. Ska vör ga pa avsjon da? OL. Da 
skräiäd di i biln . . att vör skudd kumm ättar 
tråskän JK. Vör skudd ha hatt a nöjt flaut pa 
dän vangnän OL. b) [i löfte, tillsägelse, för-
säkran o. d.]. De var n jäklä brasä, ska ja sägä 
JK. Han . . vidd kast äut n u sägd så: "Däu 
skatt äut!" "Nai däu", sägd han JK. Vittu int 
var biskedli, skall ja gi di i skalin.. me bik-
slaivi OL. Akt i att u skatt fa kärdokän kring 
åiru, um du int vitt var biskedli OL. De skatt 
däu fa ank [ångra] de MK. U da skall äntliän 
tro, att de blai a bråskå OL. 3) [i uttr. för ett 
föregivande, ett påstående, en osäker kun-
skap]. a) [i uttr. för att en handling etc. har en 
viss betydelse]. Di ha skutt hyns u sätt äi någ 
pa laubomål [i tidningar]. Än .. stranddräng 
.. han hadd nå skudd kalläs duktu laun OL. 
b) [vid återgivande av ett osäkert meddelan-
de, ett rykte; säges, påstås]. Ja kännar till a 
par träi styckän av hans bröidar .. män de 
skall ännu var en till, sum ja int har set JK. 
Dän stäutn, han skall visst väg bra, han jär så 
kytur OL. 4) [i uttr. för en av förhållandena 
betingad nödvändighet, konsekvens]. a) [i 
uttr. för vad som är ödesbestämt, oundvik-
ligt]. Far sär, att kvinnmässknåbbän bräukar 
skull var jå JK. Jär de bisläutä, att di skall ha 
sjaukdomän, så jär de säkart, att di far n 
JK(U). Vanlitväis skall någän biröimäs u 
någän räiväs [på kafferep] OL. Sandjård  

far n ha mair slänt pa, um de int skall fall 
ihop straks JK. Han fick så. ont i magän, så att 
n pråmpt skudd spöi OL. När de da har 
kumm a källing pa vägän, sum vör skudd 
kumm i möit me, så har sumliä kalar kläiv 
yvar täunar JK. Da.. matt ja.. rusk snåiän 
av fruktträii jär i träigardn, att di int skudd 
bläi förstöirdä JK. De har hänt, att snarkalar 
har hald pa u skutt tat läiv av si, sum har fass-
nä äi än tjåckar syrrand, sum har räk ti sjös 
mäd dum JK(U). b) [i uttr. för (ngns) avsikt, 
beslut, plan o. d.]. Förr i värdn da var de änt-
liän a gär me ti skull pa läsmöitar da OL. 
Jård sum skall var haustsed äi JK. U så skall 
de sas ryg JK. De matt var någ sum skall 
säläs OL. Gam H.-J. had döt, u så skudd 
gubbän L. däit u så gär kistå u L. skudd var 
såsum mästar; skudd så in u ta mått av läikä 
OL. Ner n skudd sno upp [: stockarna], så 
skudd n fyst häv dum pa vangnän OL. Ner 
de laid at ladiän, så skudd de tänkäs pa, att 
gani, sum di hadd nytt summan föräut .. di 
skudd lappäs, ti di skudd flytt ti strand OL. 
Äutn slepsko gick de intä, för han skudd slep 
pa jårdi u hald ballansn JK. De skudd ga, de 
jälpäd intä JK. För var gang när ja har kumm 
äut u skutt malä, så har de kumm rasnäs ner 
ginum mjöltrumbu n hall hopän bråt, sum 
råttår har riv låss JK. Baini har ja häitn tills 
hatt goä, sått um ja har skutt gat a par mäil 
ätta si, så har ja int hatt någ nöid av de JK. 
Ja ha fö(r)söikt u skutt gallrä, män int läidar 
de någän ting för mi JK. Söini gynnar bläi 
dåli äutn brillår; ja har skutt skafft mi, män de 
har int blitt av ännu JK. De har bär vart nätt 
u jämt ti kunn hinn äut ti tåg har skutt gat JK. 
De vill täusn int ga.. för mi ti skriv i dag, u 
ja har vart pa väg u skutt släng ifran mi allti-
hop JK. De sum än ha skutt arbet me självar, 
de ha blitt mik dålit JK. c) [i uttr. för tillbör-
lighet, rimlighet, lämplighet: bör, borde]. De 
bräukar skull var n träi styckän (till gär kistå) 
OL. Täu fallbor ätta si tvärs för unda spägln, 
u så bräuka de sku var a par fallbor i vardäs-
stäuu JK. Ja nä da gästar ha samblä si ör nöi-
stäuu, så jä de täida pa, att kokarmor u 
häusmor .. ska ha mat JK. (Ti kåir göisl pa 
Backar) .. de skudd gäräs i ladi, när jårdi var 
upptåii JK. De kund var annlundä u skudd 
var annlundä, män män! JK. Kansk att brev 
skudd rekumderäs OL. Vör skudd ha kaupt 
haim läit kräitå OL. Ättar gammält så har de 
alltut vart vanlit, att garskalar .. skutt bidäs 
fyst (till gär kistå) OL. d) [med särskild be-
tydelse av ett upprört avvisande av en tanke 
el. handling]. Skatt däu spark ikring kaffi-
pannu nå igän, fähund? MK. Nai tack skatt 
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du ha, din bonddjäväl, ja kan int föid mi u 
mitt häusald undar sjau kronår dagän JK. 
5) [med försvagad betyd. av 1-4]. a) [i uttr. 
för ngt förestående, framtida, med bibet. av 
förmodan, sannolikhet; om orsak, avsikt, 
följd etc.] Astäuås, di matt visst skull ste me 
fisk i kväld OL. Ja, ja tänkar, att de raisu 
skall bläi a ravväinå ti skriv um JK. Skall de 
så hald bäi, så undrar ja, va de skall ha för 
äutväg [med lönestegringar] JK. Va ska de bi-
töidä? OL. Da skatt däu nå bräuk strand i 
sunimar da? MK. Skatt u ga i När otprekå 
da? MK. Ja had änd int vart äi ovänskap me 
än, ner n livdä, u så skudd n nå vill mi så ont 
nå sen ättar OL. b) [ipf. i hypotetisk anv. vid 
uttr. för ngt tänkt el. möjligt]. Um a skudd var 
där längar, så var de int rolit JK. Ja visst int 
va ja skudd gär bäi de, um ja skudd skriv någ 
mair älla intä JK. Bråttum skudd n ha, um än 
skudd hinn a halv än [aln] um mårgnän u a än 
um kväldar OL. Um fräu K. skudd villä u ha 
täid ti ga in äi a bod OL. Ja um ja nå skudd ta 
ihop me ti biskriv um spinning ti slingår OL. 
Skudd L. fa någ pänningar så föir räkning 
yvar de, ja ska sen söik klar upp de OL. 
Skudd n ha de ti pass ihop, så de blai ret, da 
skudd n riktut ha augu ypnä OL. Hadd vönr 
hatt någlå ark för hundrä år tibakas 	så 
skudd ja attminstn ha läst ä me nöjä OL. 6) [i 
absolut anv. Särsk.: med underförstått föreg. 
verb; om ngns verksamhet el. i opers. sats i 
uttr. för ett visst förlopp]. Att L. .. int (har) 
årk mair n prässäis de än har skutt.. de jär 
tråkut; u de än da prässäis skall, gar just int 
någ lidut de häldar JK. Ta varå pa de, sum du 
skatt JK. Dän sum klauar förä haldar äi 
stuckän, att han liggar sum än skall JK(U). 
Int har dän så mik pänningar.. sum än skall 
u int häusaldar dän ällar dän sum än skall.. 
int jär dän kledar sum än skall [sägs på kaffe-
repen] OL. Ja var int tråttar sum ja skuddä 
JK. De smidar 	däugd int gär n paläitlir 
tåskkrok riktut, sum än skuddä JK. Ångän 
fräsäd äut, där n int skuddä OL. Hälst nå um 
dagar när de har rängnä, när ingän har kunt 
fat äutret de än har skutt JK. Ja matt änd aldri 
ha fat mäir mämmi än ja har skutt vätjä OL. 
De sum ja har anförtrot L., de har aldri blitt 
ypp för någän annar än de har skutt OL. De 
jär så, att Ar däugar int häusald me de sum Ar 
skall OL. Dän sårtns plogar .. di jär int illä, 
när di jär bra gärdä el. gärd sum di skall JK. 
Sårkar kund int raid si u hald batn bäi sum di 
skuddä JK. Jär i lairhällar jär int gutt ti fa 
kårp så djaupt sum de skall JK. Min skalin 
jär nuck ännu för klainar till raid de sum de 
skall JK. 7) [i uttr. för rörelse från ett ställe  

till ett annat; därtill knuten handling med avs. 
på riktning el. mål]. a) [i uttr. s. motsv. fara, 
gå, komma etc.]. Så jär de till skull äut u säi 
ättar, um de finns någ bredar OL. Va skatt 
(t)u da hän me de da? JK. Klucku hall ätt ska 
vör äut igän (på snökastning), fö prästn skall 
ti körku klucku ätt JK. Skudd n pa bastäuå, 
så skudd toä [linet] sättäs in pa dagän JK. H. 

frågd mi, um ja int skudd ti höin snart JK. 
När n da har vart äut u skutt in, så har n vart 
hail snåi- u äisbislagän JK. b) [i uttr. för att 
ngt föres från ett ställe till ett annat, även 

Kansk L. vill .. låim in de, däit de 
skall OL. Ner n da skudd sno upp [: stoc-
karna], så skudd n fyst häv dum pa vangnän, 
u de skudd da upp yvar de haug bakjauli, så 
iblant fick än häv så, att de ränd kring i 
skalln, män de jälpt int läikväl, upp skudd di 
OL. Fort skudd da russi förä u så all sletkalar 
pa skjussn u så da i väg OL. Förr när vörr 
tråskäd me aignäs kräk u fålk, så var de int 
så mik raiduä pänningar, sum skudd äut JK. 
All äutgiftar sum ännu skall äut JK. 8) [i uttr. 
för (ngns) förestående verksamhet el. upp-
gift]. a) [i uttr. skall till, om omedelbar före-
stående verksamhet]. Um mand, um ä bläir 
fagat, skall ja ti kåir in havan JK. b) [i förb. 
m. prep. med]. U skudd källingar äut me a 
läit bit smör, så blai di säur u mulnä OL. 
c) [i förb. m. adj. o. pron.]. Bandar skall nöiä 
u häit u däit någän staur JK. Skall däu n någ 
da? [har du ngt ärende till honom] MK(1878). 
9) [i uttr.] skall (skulle) till [erfordras, är nöd-
vändigt för visst ändamål]. De jär bråttum 
kanhändä för kvinnfålki föräut me bak u 
brygg u kok kyt, u allting sum skall till JK. Ja, 
förbaskat, de pänningar de skall till ti allting 
JK. Ainäsbastn pasar si för yksäggi, när n 
karar [rensar störar], sått de skall snarv el. 
vass, go yksar till JK. Gaigällappar de ska ret 
mang till ti ha ti böit um me OL. De skall int 
mik till, förrn de bläir ättartagä [beivrat] MK. 
De skudd int läit mat till u öl u brännväin [till 
bröllop] JK. I sletkalgildi skudd de pråmt ust 
till OL. Sidn [seden] var, att ä skudd bränn-
väin till OL. Män de finns mair akajård nå 
än förr.. u da tyckäs de, sum um de skudd 
mair dragrar till! JK. Förrn bomullsgan kåm i 
gang så mikä, så skudd de någ ti stranddomt 
da me OL. Ja har talt um harvning.. män de 
skall el. skuddä någ ti harv me u JK. 

skolka v. skäulkä (OL)MK. 
skolla s. se mun-skolla. 
skolning s. (SAOB) [rspr. fastkilning med små-
sten e. d.]. Märkstain, sum di sättar ner me 
ikringskolning el. fåir styckän smastain kring 
JK. 
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skolva s. se skovla s. 
skomakare s. skumma'karä, skummaka' JK, 
skumma'krä, skåumakarä, -rna'krä m., bf. 
skumma kan, pl. skumma'krar. a) [hantver-
kare som gör skor]. Vör ha skummakarä nå 
JK. Pa skummakarä har vör vänt längä, u de 
jär mik ont um dum JK(1899). Ja nå skall ja 
äut u skaff vid in, att vört-  kan fa någ väl 
varmt, att int skummakrar kummar ti frausä u 
bikä bläir för stäivt för dum, sått ä kummar ti 
snark i tradn för dum JK. Skumakarn vill ha 
a pannå ti kok kläistar äi OL. När ja kåm ti 
skummaka Dalgren, da var han äut pa gardn 
JK. Hantvärkrar, såsum skräddrar u skum-
makrar u snickrar, har mäst bråttum ti jaul 
JK. U skummakrar.. di matt säi bäi talgjaus 

dankar JK. Skummakrar .. di for umkring 
i gardar äi dän gamblä täidn, för int stort mair 

40 ar sinä, män sinä arbetäd (di) för de 
mäst haimä u förr när allt lädabaindomt var 
haimgärt av skummakrar an i kring .. u än 
tingäd pa skumakarä langt i förväg, u än kåm 
sälln de viku, sum än hadd lugä, u de jär a 
gammält ordspråk ättar skradrar u skum-
makrar, när n frågd dum, när di kåm: "um 
mändä u täistä kummar ja visst, um onstä u 
torstä aldrä sist, kummar ja int um fredä el. 
laudä, så kummar ja int äi iss viku" JK(U, 
1931). Skummakans källingi u smidns mäni 
har de sämst skoar (ordspr.) JK(U). "Vaim 
har de stöist rövi?" — "Skummakan, för han 
har skummakaröv." "Vaim har int någät läiv 
el. magä?" — ."Skummakan, för läivä el. 
magän sitar i rövi" JK(U). Ai dän gamblä 
täidn så var de int ont um spöikhistorjår el. 
trullhistorjår, sum skummakrar u skradrar 
kund hald pa me hail lang vintarkväldar, när 
di da dän täidn sat äut i soknar bäi böindnar 

arbetskalar u sökt kledar u sko JK(U). De 
va så än gang, att än skummakarä u päukän 
skudd kämpäs söi a par styvlår . . JK. 2) 
[fisken sutare, Tinca tinca, se lindare]. En 
fiskart .. kalläs för skummakarä JK(U). Jfr 
by-, närkbo- o. socken-skomakare. — sko-
makar-arbete s. skumakaarbetä JK(U). Än 
dail kund änd int hinn me allt skumakaarbetä 
JK(U). -beck s. skummakabr k 	[beck 
som skomakare använda]. -borst s. pl. skum-
ma'kabustar [svinborst som sättes i beck-
tråd]. Skummakabustar kaupäs nå fö täidn, 
för de föidäs int någ sväin nå, sum har sånn 
gråvä bustar pa si, sum däugar ti skummaka-
bustar el. -bystar sum förr .. för da däugäd 
ryggbustar, sum var pa de gamblä sväini 
JK(U). -disk s. m. bf. skummakadiskän 
JK(U) el. skummakavärkstadn jär n disk 
umkring än metar langar u läit smallarä me 

fair bain undar u me kantar pa säidår för int 
doningar skall fall ner av än, u undatill jär a 
lådå 	ti lägg sakar äi. -doning s. skum- 
ma Wardåuniugar 	[avh.]; 	skummaka- 
dåuniugar, 'skomakareverktyg'. All de min-
dar skummakadoningar har sin plass pa 
skummakadiskän el. u äi skummakadisk-
lådu, såsum skummakaknäivar, tängnar, 
huggpäipu, sällar u . . putsvärktöigi u fållar 
u raspar, passan, söiringän, skohandskoän, 

slipremi, skonålar, skobystar 	JK(U). 
-dricka s. skumma'kardrickä 	n. öl 
jär de intä, män de jär gutt skummakardrickä 
MK. -dräng s. skumakardräng m. Ja jär en 
skumakardräng, ja kan laskä skor i fläng, fäm 
styng i fäjresprång föräutn söjl u tummening, 
till att ta mått av päjkus fot u så sättä min 
imot [etc.] MK(1877). -gesäll s. m. bf. skum-
ma'kagisälln. -hammare s. skumma'kaham-
marä m., bf. -hamman. Skummakahamman 
bigangnäs ti sia sullädrä me, när de jär blåit 
fyst i blåitbalju i vattn. . . Hamman nyttäs u* ti 
sia pinnår u stift äi me JK(U). -historia s. 
skummakahistorjå f. Ja minns a skummaka-
historjå, sum skummaka Alvängren talt um. 
De var en gang än skummakarä, sum skudd 
sit i körku a nat u söi a par sko el. styvlår 
u tråist n de, så skudd n fa a ko .. När de 
hannt minnatstäid kåm päukän in i körku 
JK. -kammare s. m. bf. skummakakamman 
[kammare i bondgården, där skomakarn ar-
betade, då han var på besök]. -klister s. skum-
makakläistar n. (sum kokäs i kläistapannu pa 
vattn u rygsiktmjöil) JK(U). -kniv s. pl. 
skummakaknäivar JK(U). -lära s. skumakar- 
le'rå 	f. Sårkar kåm i skummakar- 
leru, när di hadd slipp skolu JK(U). -lär Isork 
s. pl. skummakalersårkar [-lärpojke] JK(U). 
-maskin s. skumma'kamasjin [symaskin för 
skomakare]. -röv s. skummakaröv f. [sko-
makarns stuss; stor bakdel i allm.]. "Vaim 
har de stöist rövi?" — "Skummakan, för han 
har skummakaröv" (gåta) JK(U). -sork s. 
skumma'kasårk m., bf. -än [son till en sko-
makare]. -stol s. skummakastol m. [stol utan 
ryggstöd med rund sits med ett hål igenom] 
JK(U). -svärta s. skummakasvärtå f. [svärta 
som skomakare bruka]. Di. . svärtar sulkantn 
me skummakasvärtå, sum di har i svärthånnä 
JK(U). -tång s. skumma'kataug f., pl. -täugar 
JK(U), knäiptang el. läda(r)tang, snöirhul-
tang, snöirringtang JK(U). -vax s. skummaka-
vaks. Skummakrar har alltut än vaksknöil 
liggnäs pa skummakadiskän, sum haitar 
skummakavaks, ti putt söilar äi, för di skall 
ga let iginum lädrä JK(U). -verkstad s. m. bf. 
skumma'kavärkstä'dn, -värk,tadn JK(U). 
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1) [skomakardisken]. 2) [arbetsrummet]. 
-verkstadsllåda s. f. bf. skumma'kavärkstä'ds-
lå'du [lådan i skomakardisken]. 

skona s. se ved-skona. 
skona v. skåunä, skåun', pr. -ar, ipf. skåund', 
sup. skåunt, sko'n', pass. skåunäs, p. pf. n. 
skåunä, pl. skåundä, skåund', skonädä OL; 
skåunä, 'spara'. Han kund gänn ta dän 
[supen], de gärd int a si ti skonä OL. Um 
Bobar fick skon (vid), sum han viddä, da fick 
vör int mik varmt da i MK. Di tyckar, att i vill 
skon läit mair u fa rissärvfåndn störrä MK. 
De kund läikväl skonäs (= sparas, t. ex. ljus 
etc.) MK. Kräki har begåt si äutä häitntills . .; 
för daim sum har hatt baitar, så har di skont 
mang famnar fodar JK. Lambi kund fa ga äut 
um dagän u skon middagän JK. Da blai än så 
argar, så än talt int pa än fjortn dagar, u i 
fystningi mainar ja, att n halt bäi me till skon 
matn (låta bli att äta?) än ryck me OL. Män 
obehaglit känns de [: värk i näsan] .. Män 
så skonar ja snäus u• JK. Saltskäivå = bröd-
skiva som doppades i fiskläkä fö ti skon fisk 
MK. De håirs aldri av, att någän har fat 
premu sum ha skont sin skog JK. Var de 
int så bihändut [med ångsågar etc.], sum de 
jär, så hadd mang träi vart skonädä ällar 
skondä OL. Män blai de så, att int kaup-
männar fick föir bårt någ slipas, så blai mang 
otli täusn träi skond vart ar JK. De jär änd så 
mik sum så, att läit störr träi bläir skonä än i 
fjord vinträs JK. Da skonar ja dän tållskil-
lingän MK. Iss täusntals kronår, di hadd vart 
skondä, um MK. Had de vart rängnvattn 
järum dagän, da had ä vart mik arbet skonä 
MK. De bäst jär, att var u en söikar ti kratt 
si fram, så gutt n kan .. da gar täidn så mik 
fortarä fram, u mik onöduhaitar kan var 
skondä OL. Skötskinnä nyttäs .. för ti skon 
bykslari u västn JK. Buckar .. till ställ undar 
bredar, sum di skall sit pa; de jär för till skon 
stolar me OL. Jaså.. de jä så ställt (att ja ska 
dåi), da jä de int värt ti skon pa de ja har JK. 
Ainä .. de jär vid, sum vör int skonar pa, för 
de har vör int ont um JK. Förr i gamblarä 
täidn da fick russi nuck skon si mair n nå, för 
da hadd di säin stäutar sum fick dras me värst 
drägningi OL. H. .. var framkal u var int 
bangän ällar skond si int till sia [om pärk] 
JK. Skon när n har u när n int har, sägd käl-
lingi, när a bakt pa de säist bakmjöilä, sum ha 
haddä JK(U). Särsk. förb. Avkokår bigang-
näs ti lägg i kaffipannu .. för ti skon fram 
kaffiä JK(U). Ja, så Gud jälp uss da me all 
vetå u rängn! Matt ä häldar vänt u skon ihop, 
till vör behövar MK. De har ja nå skon ihop 
MK. 

skoning s.1 skåuniug f., bf. -i, pl. -ar. 1) [flat-
huggning i ändarna på stockar]. Så tar da var 
u en ätt [träd] u skoar [flathugger] de i stor-
ändn . u så lägga n da de pa skoningi pa un-
daslagi JK. N huggäd de flatt än läitn bit upp 
pa stuckän el. träiä 	u pa flätu el. skoningi 
skudd träiä liggä, sått de int skudd rull kring 
undar huggningi JK(U). 2) [på en klädning] 
nedästä kantn pa a kållå. Skoningi har gat 
sundar MK. 

skoning s.2 sko'nning JK(U), [sparande]. Skon 
när n har u när n int har, da bläir de aldri ann 
sko'nning av JK(U). 

skonk s. skåuk n., bf. skånkä JK(U) = nät me 
fastskutn undatjanä, gråvarä än pa di andrä. 
Dän tjan'n kalläs för skånk MK. Så kummar 
vört-  nå ti undästä langsäidu av nätä el. ti 
skånkä. Där jär undabund si fåm knäutar, um 
än räcknar de undästä gräv snöirä me. Fyst 
knäutn nemäst de fäin läinä [nätduken] jär 
säkstradut gråvt bomullsgan . . n dän säistä 
el. fåmtä av a gråvt lensnoä, täutätä (=a 
snöir me täu tatar) hampsnöirä, läit gråvarä 
än patjan'n u säidsäimar. De undabindningi 
langs hail flåignätä el. skånknätä haitar 
skånkä Mainingän me de undabindningi, 
sum skånkä jär av el. me gråvt gan, jär, att de 
skall sink ner i buttnän, fö de jä tyngar än de 
fåin ganä u bläir mair vattndruckä u tungt. U 
när da fiskar rännar pa nätä, så gir skånkä si 
upp, sått fiskän lissum kivlar si i nätä JK. 
-nät s. skåuknä't n. [nät försett med "skonk"]. 

skopa s. skåupå f., bf. -u, pl. skopår JK [sko-
vel, även mindre sådan; jfr ösa s.] När kånnä 
var tråskä, så skudd ä täinäs .. Da fick än 
håis pa de me skopår upp i matningi JK. N tar 
de [: sörpa] äi a skopå u läggar de i krubbår 
bäi russi JK. A skopå sörpå MK. Sandjård, 
sum int fassnar, bäi spadn u skopu JK. [Se 
ill.] Jfr slänt- o. stål-skopa. — skop-skaft s. n. 
bf. skåupskaftä. 

skoppe s. se skupe s. 
skorka s. skårkå f., bf. -u, pl. -år, 'svårare an-
fall under en sjukdom; feberanfall' JK(ordl); 
'anfall av rörelse, sjukdom el. d.' MK. Vör jä 
rädd för att ä jä kittnähogstn, för de jä mästn 
så, att a hogstar si fran andn, när de värst 
skårkår kummar JK. Iblant jär n ret lagli 
fräiskar, män så kummar de da a skårkå igän, 
sum än jär mik sjaukar. Bön iss skårku gar 
yvar, så bläir n väl bättar igän JK(ordl.). Nå 
kännar ja pa mi, att ja far a skårkå pa mi igän; 
nå gick skårku yvar; han har hatt mang hard 
skårkår i dag JK(ordl.). Ner nå 0. had hatt a 
skårkå [kräkning], da fick gräisn någ ti gärä 
OL. Jfr host-skorka. — skork-vis adv. skårk-
väis [anfallsvis; omväxlande med svårare an- 
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fall, om sjukdom]. Sjaukdomän gar så där bäi 
skårkväis JK(ordl.). Bäi skårkväis kåm än 
fran förstandä. Hogstn sättar hart till iblant 
bäi skårkväis JK. Bäi skårkväis jär n mik 
dåliar JK(ordl.). Män kräkningi haldäd pa 
fran kl. 5 till, sum ja var odräglit åidn bäi 
skårkväis JK. 

skorpa s. skårpå f., bf. -u, pl. -år. 1) [hård 
yta]. a) 'skare, tunn skorpa på snö'. De blai 
yvar a kvarter snåi pa jårdi u sum lag ännu i 
mårräs, för de had fraus läit i neträs u var 
skårpå pa snåiän JK. De var förbaskat va 
snåi de jär i skogän . . u sträiv skårpå jär de 
pa än till, sum int vill haldä u int vill bristä 
JK. De jä ännu. . mik snåi i skogän, sått kum-
mar de nå ti fraus, da bläir de sån skårpå pa 
(ä)n, sått da jä de omöiglit ti kumm fram me 
någ kräk där JK. De blai skårpå pa snåiän, 
sått n har hald ti gat pa JK. Bläir de riktut 
grunstårm, da räivar stårmän upp skårpu pa 
dän gamblä snåiän JK(U). De var int någ 
skårpå pa snåiän, äutn han var tårrar u 
lausar JK. b) [hårdnad yta på åkerjord]. Lair-
jårdar .. di har skarpnä till så oskaplit mikä, 
sått de har blitt sån märkvärdu skårpå uppa, 
så att de jär frågän um bruddn batar bäi u ga 
iginum JK. De sum vör nå ha arbet u sat pa 
lairu jä vör nå tvungnä, nä de tårkar av 
uppa, ti harv um u stuck igän, annas jä de 
skårpu så hard uppa, att int kånnä bata bäi u 
vaks iginum JK. c) [yttre bark o. vedlager på 
träd]. De gräni .. ha jär så hol, sått bön skår-
pu jär igän el. go JK. Gamblä askar bläir holä, 
män skårpu haldar si fräisk u gröin JK. d) 
[skorpa på bröd]. De sum jär äutkring bröi 
haitar skårpu, u de sum jär innför skårpu, 
haitar krummu JK(U). Hardbakt bröi: när 
skårpu närpa jär bränd u hard u skarp JK(U). 
Bröiä! am n skårpå fallar ifran MK. 2) [bakverk 
av torkat bröd]. Tårk skårpår, sum var av 
vanliä sämlår el. u så av klaunä bullar. .. 
sämlår 	skärdäs 	sundar pa tvärn 	u 
sättäs i ungnän u far tårkä .. de kalläs för av-
lang skårpår. Runt skårpår kalläs daim, sum 
de bakäs sma runt bullar fyst JK(U). — 
Dräg skårpå [ett slags fingerkrok varvid man 
drar med hela handen] JK(U). Jfr bröd-, is-, 
kak-, tvebak- o. vatten-skorpa samt hol-
skorpad. 

skorsten s. kustain m., bf. kustain'n, kustai'n, 
pl. -ar. De var en kusstain pa takä, sum var 
fåir råir äi JK. Iblant mäns di bränd sån där 
lorur ällar purrur vid .. da kund snaikstar 
öir äut iginum kustain'n OL. Da när a lag 
haimä, så kåm trullä ner iginum kustain'n till 
na JK. U päukän for upp iginum kustain'n 
JK. När råikän basar läik ner i jårdi, när n 

kummar ör kustain'n, modar rängn JK. Vör 
skall laup kring äi va ivist a stäuå .. i hail 
sokni u säi ättar all kustainar u timbartak JK. 
Ja skudd . . lag så, att kusstainar u kackläunar 
blai sotnä i skolu u fattistäuu JK. Jfr silkes-
skorsten. -s kld s. kustainsäld m. Da brannt 
a häussträckå av bäi Botls. Ja, de sked iginum 
kustainsäld, för häusi sto för naug byggningän 
JK. -rök s. kustainsråik sv_ [rök ur skor-
sten]. De jär bär [bara] kustainsråik MK. -rör 
s. kustainsråir n., bf. -råirä, pl. -råir JK(U), 
[rökgång i skorstenen; skorstenspipa]. Um da 
änd lugän star uppför kusstain'n någlä änar, 
mäns de .. jär äld i kusstain'n, så gär de ingän 
ting, så väid kustainsråirä jär tet JK(U). Un-
dar de att ä .. jär äld i sotn i kusstain'n, så 
dynar de u allarmar de sum än stöistlir stårm, 
i synnarhait um de jär yvabyggningar u lang 
kusstainsråir JK(U). 

skorv s. skårv m., bf. -än [en hudsjukdom el. 
skorvliknande förändringar i huden]. Munn'n 
u nasar u halsn .. var fullt av sår u skårv JK. 
En jäklä hopän äutslag pa munn'n u nasar 

hail hopän blasår, sum gar hul pa u bläir 
skårv JK. Russi ha lairu = skårv i suckän o. 
t. o. m. upp pa läggar MK. Jfr brodd-skorv. 
-mask s. skårvmack m., pl. -ar. 1) [litet kräft-
djur?]. Skårvmackar, daim släukar tåskar äi 
si; umkring än tum langä, jausgra, mang bain 
pa var säidå, stäur langar vassar stjärt MK. 
De jär täu sårtars skårvmack i tåsk, en sårt 
krämpar si (När) MK. 2) 'gråsugga'. -pleta s. 
skårvplaitå f. [skorvfläck]. Ja slo a stort styck 
av handi, sått ä blai a stäur skårvplaitå av, 
män nå jär räuu avfalli, sått nå jär ä gutt JK. 

skorvig a. skårvur (även om potatis). "De jä 
ingän fö gammäl ti bläi skårvu", så att vör 
kan ännu fa uppliv de dagar, sum de kan bläi 
bad kräig u hungar u päst JK. Vaim vait, va 
ja ännu kan fa pa gamblä dagar, för ingän jär 
för gammäl ti bläi skårvur, sum de haitar JK. 

skot s. skåut n., bf. -ä, pl. =, bf. -i [tåg varmed 
man sträcker seglet]. De tugä, sum än skotar 
el. drägar bäi sjägli me, haitar skotä JK(U). 
Millkaln skall svar fö skoti el. bandi, sum ä 

haitar, u fåir pa daim, ifall de bihövs JK. 
Jfr segel-skot. -band s. skåutband n. = segel-
band, se d. o. -närvel s. pl. skotnärvlar [två 
träknapar på stambrädet i bakstammen att 
fästa baksegelskotet i]. 	• 

skota v. skåutä, pr. skotar, -a, p. pf. skotn= 
dräg bäi sjäglä el. dräg bäi MK. Skotä sjäglä 
(mots. släpp äut) MK. När de [: mast o. 
segel] jär i årning, så dräga n bäi de u skotar 
de me sjägälskotä, storsjäglä för de mästä bäi 
baksjäglämasti Fåckän knäppäs fast fyst 

så dräga n da i dann ändn av fåckfallä, u 



skotning 	 1099 	 skott 

da raisar fåckän ti vädas; sin skota n än [den] 
bäi sjägälfåstä JK(U). Storsjägälskotä tar 
millkaln varå pa u skotar storsjäglä me skotä 
undar baktuftu u så sin um baksjäglämasti 
JK. När bak-kaln har fat baksjäglä klart u 
sple de.. så skota n de me skotä unda n när-
väl pa bakstamluku u så därifran till n stöir-
tullä JK. När framtuppän jär skotn el. bäi- 
drugän 	så sättar millkaln baktuppän pa, 
sum bak-kaln drägar bäi el. skotar JK. 

skotning s. f. bf. skotningi [fastgörningen av 
skotet]. Skotningi gäräs så, att n kan fa upp 
na [: lossa den] me ätt ryck i skotändn, ifall än 
bihövar fair pa sjäglä JK(U). 

skott s.1 sku't, skått n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 
[avfyrande av eldvapen; salva, laddning]; 

'gevärs- eller bösskott' JK(ordl.). Såsum ja 
gick ijåns me byssu pa nackän, så brant 
skåttä av JK. Skått batäd int pa dum me hagäl 
el. käulår av blöi, män skudd skått (el. skut, 
sum gubbän sägdä) bat pa dum [: trollharar] 
så skudd byssu ladäs me silvarkäulå JK(U). 
Prostn skudd skjaut harn, när n kåm, u så 
skjaut n av bäggi skåtti ör dubbälbyssu u 
träfft int harn läikväl JK(1889). Vän lättäd 
skuti ga bäggi täu ör byssår, äutn att de gärd 
någ värkan pa harn JK(U 1932). Ja var änd 
äut jamt u samt nöiarsaftn (i kvälls) u löidäs, 
um ja int skudd få håir någät skått, män ja 
fick int håir någät. Måffar jär bäi uss skjaut a 
skått äut Lo o duri . . män de var u* de aindästä 
skåttä vör håirdä JK. Da var de alltut täu u 
täu drängar u kanhänd gift kalar me iblant, 
sum gick i fylg u skjaut a skut (sä de gamblä) 
bäi va ivist n part [vid nyåret] JK. När di kård 
pa gatå [med värningslasset], så passäd 
skaffan pa a fyräd av a skut JK(U). Täu 
böindar .. var kåirnäs jär ättar värrningi, män 
di fick ingät skut, när di kård jär förbäi JK. 
Har di russ, sum jär rädd för skuut (sägd de 
gamblä) el. skått, så var ä mästn frågän um 
iblant, att russi kund kumm ti skäin me vän-
ningslassi JK(U). Än behövar bön åir a skut, 
så jär ä bra nuck, sägd gam Halläin um än 
gammäl latar häst, sum var räddar för skått 
JK. Laddstuck sum än prässar skåttä ner i 
givärä me OL. [I jämförelser]. Ja kännar mi 
int sjaukar i magän alls, förrn de kummar sum 
a skått när pa, u da gynnar de i hud fyst JK. 

[i uttr.] ont skut [trollskott]. Ont skut = en 
sorts sjukdom med röd svulst och värk nå-
gonstädes på kroppen. Nu hörs det aldrig av, 
att någon har fått skått. Ja fick skått i läggä-n, 
män G. L. han var stånn ti läs bårt ä; ja har 
fat skått i larä JK(ordl.). Ont skått var för-
modliän någ slags blodförgiftning ällar ros. 
Fålki had för de mäst fat ont skått i någän 

kruppsdail el. blitt gastgripnä JK. Lappräi 
säs um än dail sjaukdomar, sum fålki har trot 
. . att de jär någ ont, sum di har kumm äut för, 
såsum ont skått, gastgrip u mair sånt OL. Att 
n bläir sjaukar av dunstar ör jårdi hälst pa 
ladingän .. De kalläs för skått el. jårdskått 
JK. När n har kumm äut för någ galä, så sum 
skått JK. 3) [knoppbärande stamdel, ny stam, 
telning]. Ja har bitt um skått av dän läil båddn 
(en liten rund cactus) MK(1884). Ja tror, att 
de fordringar, sum ungdomsläivä har u sum 
förmodliän jär nerlägt bäi var u en .. de tar si 
alltut äutväg, um änd de bläir avstäckt pa ätt 
håll, så springar de äut a skått pa a ann håll u 
far så mik mair trivnä OL. Jfr blod-, böss- o. 
utskott. -kärra s. sku'tkärrå (g1t),skåttkärrå f. 
Så har vän n hail hopän betkål liggnäs jär 
äut pa Ainbackän u han skall kärräs me a 
skåttkärrå därifran u ti häusdurar till nauti 
JK: [Se ill.] Skjaut skåttkärrå [lek då en läg-
ger sig framstupa, stödd på armarna, en an-
nan tar honom i benen o. skjuter honom fram-
åt] JK(U). -stång s. f. bf. skutstaugi [del av 
vattensåg, se ill.]. -var a. sku'tva'r, -varar, f. 
-var, pl. skutvarä, sku'tva'r' , 'skottskygg, om 
fåglar etc.'. MK; 'säges mest om fåglar, även 
om människor, som äro försiktiga' JK(ordl.). 
Kraku, ha jär bra skutvar ha, sått de jär int 
gutt ti kumm na pa håll (glt: hald). Dän jär int 
gutt ti läurä; han jär äntliän försiktu u skut-
varar, fastn ja vait han har gärt ä (t. ex. tagit 
något), män omöiglit ti kumm at n JK(ordl.). 
Masspäit (sv. strandskata). Strandfaugäl u 
mik skutvarn (el. -ar) JK. Velingar fångäs 
mikä i snarår .. Män ti fa skjaut dum me 
bysså gar intä, för di jär så skutvarä, sått de 
kummar ingän dum pa håll JK(U). Sumbli 
täuglar såsum svan ällar ändar, di jär så skut-
var, så de jär int gutt ti kumm dum naug i 
[inte] OL. -varen a. sku'tva'rn JK [= föreg.]. 

skott s.2 sku't n., 'bit av ett gammalt fiskegarn, 
som vid lagning insättes i ett trasigt garn'. Iss 
ganä, de har gat så sundar, sått de kan int 
lappäs pa någ ann väis, äutn de far ja sätt skut 
äi = sätta i en annan bit av ett annat nät eller 
"garn". Ja har ing skut ti sätt äi, äutn ja jä 
tvungän ti ta u bind äi = knyta (binda) nytt i 
på kavel eller över kavel; då heter det bind äi 
JK(ordl.). Sumbli (gan), sum var så mik sun-
darrivnä, att n int kund lapp dum; da fick än 
söik, um de int kund ga för si ti sätt skut äi 
dum. Sätt skut äi .. d. v. s. att n to u skärd ör 
kanhänd tjärddailn av läinä, sum ganä var av, 
så fick än ta a sam sånt styck av a ann gan, 
sum var hailt. De skudd da passäs ihop me de 
ganä, sum flingu var örskuri, u skudd n ha de 
ti pass ihop, så de blai ret, da skudd n riktut 
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ha augu ypnä OL. När n skall sätt skut äi, 
träda n maskår pa n späik ättar maskgangän 

så skära n bårt ättar maskgangän, så de 
bläir jamt MK. 

skott s.3 sku't n., bf. -ii, 'skarven, där kölen o. 
båtstammen (bjaurn) sättas ihop'. Ja skall 
hugg älla gär iss skut(ä) i årning, mäns däu 
skaffar a par bra skuthelar (vid båttimring). 
Batn jär otetar i skutä [i bak- el. framstam-
men] JK(ordl.). Köln smöiräs i skutä me tjärå 

däräi läggäs n bit töig MK. [Se ill.] -häl s. 
skuthel m., bf. -n, pl. -ar, 'träplugg, som plug-
gas in för att hålla fast bjaurar bäi köln; täu 
framme, täu bak MK. 

skott s.4 skut n. [takresning, röste]. Va ska vör 
ha för skut pa takä da? Ska de va raut älla 
flatt? MK(1886). -fala s. sku'tfalå f. [täck-
bräde på takgaveln], sum tiggar uppa skaut-
bredä. FF kallar det skaut-falå MK(1886). 

skotta s. se fot- o. ut-skotta. 
skotta v.1 sku'tä, sku'e, pr. -ar, ipf. skutäd JK, 
pass. -äs, p. pf. (av)sku'tn, n. (av)skutä, 
imperat. sku't, 'skotta', [skovla, skyffla], håi 
el. snåi el. muld etc. Da vändäd vör de [med 
vändplog] 	ti däss vägän blai så lagar u 
braidar, sum än skudd varä, u så skutäd vörr 

da jamnar sän JK. Vägar skudd skutäs en 
gang um arä u di skudd skutäs pa vintan 
ällar pa ladingän, när frusti ältar tjäln ällar 
buttn gar ör dum JK. Iss gålvä de skudd ha 
vart skutä, för de jär så mik sump ältar snåi 
pa; sop de gär int a si [lönar sig ej] OL. 
Särsk. förb. U så skall sumpän u göisli skutäs 
av dum, när de bläir för mik pa dum av dän 
sårtn ältar atminstn en gang um arä JK. De 
var n stor fördail ti skut sumpän u göisli av 
vägar u att di blai leträ ti undarhaldä JK. Mik 
jälpäd de, um sumpän u göisli kåm av ällar 
blai avskutn en gang um arä JK. — Skut bårt 
snåiän MK [jfr kasta v.]. — Skut ihop, ner, 
raint, upp = skotta ihop gödseln till den dörr, 
genom vilken den skall kastas ut. Ta u skut 
ner göisli; skut ihop sumpän, män däu skatt 
skut raint; skut upp sedmoän bättarJK(ordl.). 
Skut ihop o. kar ihop t. ex. foder; kar upp de 
i båsä MK. Håbb ihop snåi u sump u va n 
skutar ihop MK. Da var ä ti skut ihop all skäv 
u bråt, sum lag pa gålvä, u så fa hiv äut ä pa 
jårdi äutförä [vid bastun] OL. — Ner n gär 
raint i häusi, ner n skutar göisli ner ti bakduri 
u kastar äut hännä OL. Laddstuck sum än 
skuta ner [laddningen] i givvär me OL. 

skotta v.2 skåttä. 1) 'kärra m. skottkärra'. 2) se 
skutta v. 

skov s. skå'v n., bf. -ä, pl. = [stund, skede, om-
gång]. Så arbeta n .. fåir el. fåm täimar i vart 
skåv JK. Så rod ja i ätt skåv, sum ja sag av 

märki fran landä, att ja hadd åt famnar djaupt 
JK. Da rod ja ret a duktut skåv, u när ja da 
kastäd äut igän u lodäd, så hadd ja attn fam-
nar JK. Ätt skåv har ja vart ste i dag i äurdans 
[snöyra] JK. Undar täidn så gick bränn-
väinsflasku u syllbäkan lagä kring upp pa 
häustakä, fyst skåvä klucku täi JK. Ja har 
vart pa snåikastning täu skåv i dag JK. Ja har 
vart ner u kast tåskanglår nå i novämbar a 
Dar skåv JK. Täu skåv ältar täu gangar har vör 
hatt döiän där undar Bjärgä mästn hail fullar 
[av släka] JK. A. ha dras me tannvärk i neträs 
.. da matt a upp än par skåv, förrn ha fick 
dum ti slyträ JK. Jfr upp-skov. -tals adv. [i 
uttr.] bi skåvtals [stundvis, i omgångar]. -vis 
adv. skå'vväis [stundvis, i omgångar, med 
vissa mellanrum]. I dag så har ä rängnä duk-
tut bäi skåvväis JK. I torstäs rängnäd de bäi 
skåvväis lagli, män int mair läikväl, än att vör 
int blai riktut iginumvatä JK. I dag så har de 
snåi bäi skåvväis JK. I neträs va de ovädar 
me skick bäi skåvväis JK. Mor jä läit krasslu 
a si, så att a årkar mästn int var uppä äutn 
matt ligg bäi skåvväis nå a par träi dagar JK. 

skovla s. skålvå f., pl. -år, 'skolva [skovel] på 
ett vattenhjul' MK. De jär am n skålvå bårtå 
MK(1877). Skålvår i vattnjaulä jär rakä, näi, 
täi tum braidä, u de jär undarvattnsjaul, 
d. v. s. vattnä dräivar jaulä fram undatill. De 
har u fmnäs vattnkvännar me "påfall", där 
de var läit tillgang pa vattn. Da laidäd di vatt-
nä i träitrumbår, sått vattnä rannt upp pa 
vattnjaulä, u skålvår var dubblä el. köipuä 
( 	a skålvå till pafall) JK(U). — skovel-kvarn 
s. När ja var sårk, så snickäd ja u flak sårkar 
vattnkvännar u en särt haitäd skvattlår: en 
aksl me fåir skålvår äi aksln; u dann sårtns 
kvännar haitäd skålvkvännar me täu runt 
jaul me skålvår millum jauli — de var laik-
sakar föstas JK(U). 

skrabba v. skrabbä, skrabb', pr. -ar [i särsk. 
förb.] skr. av, fram [dra sig fram, hanka 
fram]. Hur står det till? De skrabbar u slar i 
backän [talesätt] MK. Va star ä till? De 
skrabbar änd' av jå MK. De jär bekymma(r)-
samt iblant, män täidn skrabbar fort av läik-
väl JK. Allt gar ättar sin gamblä vanliä trall, u 
de skrabbar så av dag ätta dag u ar ättar ar 
JK. Vör maint pa, um de ännu kund skrabb 
fram i någlä ar till, till vör slapp ifran körk-
skuldi [rör. uppskov med skolbygget] JK. Än 
far skrabb si fram så gutt n kan; de skrabbar 
u gar u slar i backän (ordspr.) JK(ordl.). — 
skrabb-russ s. skrabbruss n. [dålig häst]. 

skrabbig a. skrabbur, f. -u, n. -ut, pl. -ää, 
'skral, skröplig'. Va star ä till me farsgubbän 
da? Ja, han jär väl skrabbur, u mor jär väl 
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skrabbu. Gamfålki jär väl skrabbuä JK(ordl.). 
Ha jär gammäl u skrabbu nå; han jär skrabbur 
a si JK(ordl.). Han . . raiv manbyggningän u 
bryggarhäusä ner, fastn de int var så skrabbut 
ännu, ick di had kunt begåt si me de n langa(r) 
täid JK. De gar skrabbut för mi; han (ha) gar 
ret skrabbut nå (= skröpligt) JK(ordl.). 

skrake s. se gul-skrake. 
skral s. skralar, n. skralt, pl. skral' komp. 

-arä [dålig, usel]. Slidvägän har vart skralar 
hail täidn pa gaimaldu JK. Vägän var intill' 
igår ännu, män han gynt da bläi skralar bäi 
bitväis JK. Me slidvägän jär de ännu skralt 
JK. Um ä änd jär skralt me affärn undar 
täidn, så gar de bra läikväl, u täidn gar fort av 
JK. Skral baitar [dåliga beten] MK. Ja ha hail 
täidn vart läit skralar a mi JK. 

skral' s. skrald, skrall m., bf. skraldän (glt), 
skrallän (nu), skralln, pl. -ar. 1) [skräll]. De 
blai än förskräckli skrall, när stainväggi 
rambläd kull; de var n oskaplir hardar skrall 
(tornskrall) JK(ordl.). Så kåm de till bliksträ u 
tornä . så att de hårdäs ret bycklit, män . . ja 
var int räddar för själv skrallar, u blikstn var 
int fali han häldar, um int skralln kåm straks 
på blikstn JK. Såsum ja sträckar armän upp u 
så hängäd upp na [noten] pa a stjekå, så kåm 
de n blikst u n skrall ifylgä, u de gick så naug, 
att de skäräd till i pulsn u i järtä JK. Blikst pa 
blikst u skrall pa skrall, så att jårdi ret darrädä 
JK. Ja de tornäd .. västar äi int just langt ste 
mang ret duktuä hard skrallar JK. Åsku var 
int så hard; de var så langsläguä skrallar MK. 
Alvängren (skummakan) han kund gräin släik 
skrallar, att MK. 2) [i uttr.] ga i skrall o. d. 
MK(1876) [gå i bitar, gå sönder]. Kvänni 
gick i skrald MK. De gick i skrall alltihop; all 
taldrickar . straik i skrall JK(ordl.). En slidä 
blai kårdar i skrall MK. Jfr tors-skrall. 

skralta v. ipf. skralläd [skrälla]. Såsum ja gick, 
så skralläd ä till MK. 

skramla s. skramblå JK(U) f., bf. -u. 1) [skall-
ra'. Va hart u gärt av däin skramblu da? MK. 
2) [pratsjuk kvinna] JK(U). 

skramla v. skramblä, pr. skramblar, skramlar, 
ipf. skrambläd, sup. = inf. 1) [slamra, skall-
ra], 'om bjällror o. gammalt järn o. d.'. Da 
fick vör håir prästn kumm kåirnäs me bjäldrår 
pa, sått ä skrambläd u gav eku lang väg u hår-
däs vackat JK. Så hittäd L. J. pa, att en 
skudd ta a stäutkäd [oxkätting] u så ränn u 
skramblä me, u Pålki skudd tro, att Bäck-
männar [några förbrytare] var kumnä JK. Du 
ränd nå u skrambläd me na (skramlu) MK. Di 
årkt int skramblä me sparbyssår n gang, så 
varmt var de MK. Ja har kast me Digaråir-
stainar sum sårk u tyckt de hårdäs rolit, när ä 

skrambläd u sängläd i råirä [röset] JK. Vang-
nar gynt buldrä u skramblä pa vägän i ställ 
för kluckår u bjäldrår JK. Ja hård vangn'n 
skramblä u russi skäin jär haim JK. Tom 
vangnar skramblar mäst, haitar de i ord-
språkä JK(U). 2) [rassla, skallra, skaka]. 
Tännar skrambläd i skalln MK(1884). N . . far 
kårp u pick i lairhällar, sått tännar skramblar 
i skalln JK. Han spöikäd . . u så allarmäd 
de i skåpä u skrambläd i askän, sum tännar 
var äi JK(U). Di tyckt.. att ä var bättar . . ti 
fa lägg si haim äi varm säng än ti ligg där ner 
u undar täidn fa skramblä tann för kylds skull 
OL. Källingar har bråttum um dagar . . Di 
rännar, sått naglar skramblar pa täiår, såsum 
håir konar, när klauar knäppar imot si JK. 
Ungnaut .. me stäur göislkakår pa, sum 
skrambläd kring dum JK. Ja var kring i all 
aigår u sag pa gröidn, u var ja kåm . . så sto 
de upptårk . . sått ä mästn skrambläd äi ä, 
bad äi vaitn u sumt av rygän u kånnä u havan 
JK. När pänningrasä [höskallra] gynt tårkä u 
skramblä, da var de haug täidar pa, att håiä 
skudd tas JK(U). 3) [skalla, eka]. Så kimbdäs 
de pa körk-klucku . . sått ä skrambläd ättar 
JK(U). Da had kluckans han'n flaug upp i 
finsträ . . u ropt kyckalyly, sått ä skrambläd 
i körku JK. Bäst ä var gubbän sat u sivdä, så 
släppa n si n druntarä, så att de skramblar i 
bänkän JK. Läil A. sitar ännu u läsar i kväld, 
sått ä skramblar i stäuu JK. 4) [prata, sladd-
ra]. Ja så läng än har hälsu, da gar n jär u 
skrävlar u jär duktu u skramblar u pratar i 
vädrä iblant JK. Ha gar u skramblar u pratar i 
stäuår um allt lort JK(U). Ja sitar u skramblar 
MK. Särsk. förb. U int jär de någänting av 
värdä av de, sum ja har skramblä ihop [skrivit 
ihop] i kväld JK. De var, att di int bihövd var 
rädd för att talldrickar skrambläd sundar, för 
pa de ställ .. hadd di träitalldrickar OL. [Sms. 
se skrammel s.]. 

skramlig a. skramblu [som skramlar, skakar]. 
De jä skramblu väg MK. 

skramling s. f. bf. skrambläniugi [skramlan-
det]. Så ränd da en u skrambläd me stäutkädi 

U när da rakbatar kåm iland, da haldäd di 
upp me skrambläningi JK. 

skrammel s. skrambäl n. 1) [slammer, inter-
mittent klang]. Int var ä mik skrambäl me tall-
drickar OL. Så kåm de snåi igän, u kälkar u 
slidar matt igang, u de blai skrambäl me ann 
jaud pa vägän än vangskrambäl JK. Så kåm 
A. .. me o sma russi me skrambäl älla kluckår 
JK. 2) [prat, sladder]. De kan ingän årk håir 
pa hännäs skrambäl u pladdar JK(U). Äur-
säkt mitt skrambäl för iss gangän OL. -kär(1) 
s. skrambälkär JK(U) n. [pratsjuk person]. 
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-kärling s. skrambläkälling JK(U) f. [pratsjuk 
kvinna]. -makare s. skrambälmakarä JK(U) 
m. [pratmakare]. -sam a. n. skramblsamt 
[som skramlar]. Jet' bäi bär' borä, de jär så 
skramblsamt u kallt MK(1882). 

skrangel s. skrangäl m. JK(U), n. MK [lång 
skranglig person; ngt långt o. skrangligt]. De 
jär n stor langar skrangäl 	storar langar 
magar -räkäl" JK(U). De var ätt stäurt 
skrangäl MK. 

skrangla v. skrauglä, pr. skranglar JK(U). 1) 
[gå o. vackla el. släpa sig fram]. Han jär så 
åidn, sått n bön gar u skranglar; ja jär så 
tråttar, sått ja bön gar u skranglar fram 
JK(U). I iss viku ha ja läikväl int vart säng-
liggnäs någän dag äutn ha läikväl årk gat u 
skranglä uppä JK. Ga u skranglä = gå o. vara 
lång MK. 2) [vara dåligt hopsatt el. av klent 
material]. De jär gärt för klaint u maigrut, 
sått de bön skranglar ihop, sått de kummar 
snart ti skilläs at bit ifran bit, sått de var a 
skranglävärk JK(U). 

skranglig a. skranglur, f. -/u, n. -lut, best. -/uä 
JK. 1) 'kräk el. mskä s. jär dålit' MK. 2) [lång 
o. mager]. Han jär langar u skranglur (= ma-
gar u langar) JK(U). En stäur bäukur härrä, 
sum sto u höitäd me n käpp mot n magar 
skranglur kal .. jårdbräuksarbetarä (sto de) 
undar dän magrä skrangluä JK [om en af-
fisch]. 3) skranglu, skranglut = klaint u 
maigrut [smalt o. dåligt] JK(U). 

skrank s. skrank n. Jfr altar-skrank. 
skranka s. f. pl. skraukår [gräns]. När di be-
gärar 50 ör kilå för gäddår, da ga de yvar 
skrankår da MK(1902). 

skranka v. skrankä en bänd = hugga hak i en 
bänd [tunnband] MK(1877). 

skrapa s. skra 'på f., bf. -u. 1) [redskap att 
skrapa med]. a) ti skrap mus [mossa o. lavar] 
av tak me. [Se ill.] b) [att rykta hästar med]. 
Da gar n i stalln u ryktar russi, sum än flyttar 
skrapå u bust till JK. När ja var haim bäi K., 
så var de int värt till tal um för farsgubbän 
där, att ä skudd kaupäs någän ryktbust äutn 
bär' skrapå; de var tillräcklit, tyckar de 
gamblä JK. 2) [tillrättavisning]. När ja kåm 
haim, så blai de a läiti skrapå a källingi mäin 
JK. Var int räddar ti gi mi a duktu skrapå, när 
ja behövar JK. Gi mi a go skrapå för mäin 
obigärlihait OL. Blai di int antäcknäd, u de 
var flair år ättar si, så fick di si a skrapå, ner 
di någän gang sen kåm däit (pa läsmöitä) 
OL. Biskåpän had sägt till prästn, att n skudd 
fa a duktu skrapå JK. 

skrapa v. skrapä, skrap' , pr. -ar, ipf. skrapt' 
JK, sup. skrapt JK, skrap', pass. -äs, ipf. 
-täs, p. pf. n. (av)skra'p' , pl. skraptä, -nä. 

1) [stryka utefter en yta med ett skarpt verk-
tyg, vanl. för att avlägsna ngt]. Skrap grifflar, 
s. blöiakspännu MK(1876). Ja har skrap na nå 
(blyertspennan) MK. Ga u skrap mus av gra-
stainar JK. All huggän stam n i völfti [kyrk-
valven] u pilri skall skrapäs JK. Tänk när all 
huggän stam n .. skall skrapäs rainar för kalk! 
JK. Vill de [: golvet] int bläi raint me skrubb 

skäurä, så fart du skrapä, sått de bläir raint 
JK(U). Storvägar .. di jär .. full av sump u 
smörjå 	u så skall di skrapäs u skutäs u 
gäräs häuuä [ryggiga] JK. Fort .. fa sängar 
äut pa gålvä u så ti skrap u sen ti väitläim 
{: väggarna] OL. Han [lantmätarn] har nå sen 
rust u lapp pa kartu u skrap u skriv i hand-
lingar u ändrä OL. Ner de har gat um än täid, 
da jär de dairäs stöist bikymmar ti ga u krats 

krap ällar skrap i säckar (vaitäsmjölsäckar 
..) OL. [Särsk.: rykta hästar o. nöt medelst 
skrapa el. d.]. Skrap russi MK. Di skudd 
skrap u bust dum (russi ..), män de sägdäs 
gänn aldri någ ann n skrap dum OL. Sälln var 
de någän sum ryktäd dum [korna] el. ains 
skrapt göisli av lad för dum JK. Konar u ung-
nauti skall mjölkäs u gis fodar, di skall ryk-
täs ällar skrapäs u bustäs JK. Nä da russi had 
fat .. håi u vattn u så blitt skraptä el. -nä 
(ryktbust had di int dän täidn ti russi) de mäst 
göisli av lad JK. Ryktä russi (= skrapä u 
bustä) MK. Där har ja årkå . . me ti gi u vattnä 
u kast göisli äut u skrap u ryktä JK. När russi 

nauti fållar pa ladingar, så har n a par kar-
där, sum än skrapar nauti me, u da fassnar 
nautulli el. nautlydn i de kardu, sum än 
skrapar dum me JK. 2) itr. [hårt vidröra el. 
skrubba emot ngt]. Vangsjaulä skrapar el .. 
skrubbar imot sumpskärmän JK(U). Särsk. 
förb. Skrap av: 1) [genom skrapning av-
lägsna]. Skrap av fårgän MK. Därnest tar di u 
skrapar av allt de gamblä gräusä, sum jär äut-
slitä ..; sumbli skrapar av allt gräus av spån'n 
[sigdspånen] OL. De jär så mik gammäl väit-
läimning, sum sitar laust pa väggar; de skudd 
ha vart avskrap läit fyst OL. 2) [slå av hö]. 
Håiä ner pa ängsbackar jär vör tvungnä ti 
skrap av nå i viku JK. Nå star de [kornet] 
upptårk u förstöirt u sam så klövan u tim-
mänteän, u de har vör allt vart ti skrap av älla 
slat av nå i viku JK. - Skrap bårt fläckän, än 
plump MK. - Nå jär ä årkå ti skrap pän-
ningar ihop ti skattn JK. Di kummar ti för-
stöir all mäin pänningar, sum ja har arbet u 
skrapt ihop JK. U släkå jä var u en.. atnändu 
ti skrap ihop, så mik än kan kumm at JK. - 
Han had skrap äutf u så sätt däit v i ställä JK. 
- skrap-bulle s. skra'pbullä m., bf. skrap-
bull'n JK(U), bullä sum bakäs av dän daigän, 
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sum fastnar bäi trugä MK. Hållkbull'n el. 
skrapbull'n kalläs dän buil' n el. de bröiä, sum 
jär bakän av dän daigän sum jär ti släut i daig-
trugä u sum daigän skrapäs låss me än knäiv 
ifran säidår u buttnän av daigtrugä JK(U). 
-dag s. pl. skra'pdagar [i uttr.] De bläir väl 
skrapdagar ättar kakdagar [brist efter över-
flöd] MK. -glas s. skrapglas JK(U), [glasbit 
som användes att skrapa trä slätt med]. -kaka 
s. skrapkakå f. = -bulle. 

skrapning s. skra'pniug f., bf. -i. Skrapning av 
all huggän stam n JK. De där skrapningi, de gar 
väl int så fort, tänka ja JK. I allmänhait så 
var ä int så nog me skrapningi [rykten] förr 
OL. 

skratta v. se grina v. o. le v. — skratt-salva s. 
f. pl. skrattsalvår. Däriblant mang klingandä 
ällar munträ skrattsalvår ällar gräiningar 
lättar si håirä OL. -skakning s. Daim sum sat 
bäi borä fick si a duktu skrattskakning, sått 
di kund årk jet mair JK(U). 

skreda v. skraidä, skraid', pr. -ar, ipf. 
pass. pr. -äs, p. pf. f. skraidi, pl. (hop)skraid-
nä JK, imperat. skraid. 1) 'flytta vackert' 
MK; 'maka undan något sakta' JK. Skraid 
stoln nemarä borä läitä! MK(1877). Dän stoln 
dän fart u ta u skraid läit nemarä späisn. De 
sängi ha skudd ha vart skraidi läit nemarä till 
väggi OL. Dän stuckän batar ja int bäi u 
skraidä JK(ordl.). Sack el. skraid de läitä 
JK(U). När n skall ha örvä kårtarä .. da 
skräua n börr krokar låss u skraidar daim 
nerat örvnackän JK(U). Dän där nack-
skräuän trädäs fyst pa örvändn därnest 
läggar di sigdtjaugi pa undarsäidu pa örv-
nackän så skraidäs skräuän upp där um 
OL. Gani skall tas ihop.. fyst skraida n läinä 
ällar hallar ihop yvar ganasn u så flaar älla 
tjan'n pa ganstakar u trädar tampän iginum 
buktar .. JK. 2) [skrida, gå långsamt]. Gamb-
lä källingar, um di bär kund skraidä, så skudd 
i dansä MK. De gick så saktä, sått ja bön sag 
de skraidä; de skraidäd bön fram JK(ordl.). 
Han skraidar bön fram, sått de söins knafft, 
att n röirar si JK(U). De sackar el. skraidar 
fram (= mik saktä) JK(U). Ättar sum stjännår 
skraidar MK(1877). De jär straks annarlundä, 
ner n bläir liggnäs, än ner n gar upp u skraidar 
OL. Värst jär de .. förr nja kan fa tak i käp-
par u skraid pa gålvä JK. De kummar nå någ 
skraidnäs (om Bobergsmor fr. stallet) MK. 
Särsk. förb. Klucku skraidar nå av till älvå 
MK. Nå skraidar di av [ger sig sakta i väg] 
MK. — Ta u skraid de planku fram läitä 
JK(ordl.). Skraid fram borä läitä MK. Täidn 
skraidar fram; jär langt framskridn MK. — De 
sum skraidäs förä, -de jär bårtå MK(1878). — 

När n skall .. ta ihop a gan, sum hängar pa 
gangisträumä (stängnar) så skraida n hallar 
ihop i am n klungå, u så skraida n flaar ihop 
MK. När da hallar jär ihopskraidnä u hängar i 
ätt knyppä JK. Skraid Är ihop läitä, så far 
vör räum ti sit allihop pa bredä JK(ordl.). — 
Skraid in den talldrickän längar pa bordä 
(OL)MK. — Släik pinnår, sum skraidäs ner 
ättar handi MK. — De här jär åskmoln, de jär 
så sum de vill skraid upp mot vädar MK. — 
skred-lucka s. skraidlu'kå HG f. 'skjutlucka, 
t. ex. på "truten" i en kvarn; på vissa vagns- 
skrov'. -slå s. skraidsla f. [trärigel]. Skraidsla 
pa träilåsä i snickabodi MK. Låsä, de jär bär 
a skraidsla MK. Portar finns de .. sum 
stängäs me portlukår .. Dän, sum än skall 
yppnä, när n skall laup iginum portn, stängäs 
me a skraidsla i dannu JK(U). -tand s. skraid-
tann (När U), [en rörlig "tand" av ståltråd, 
som kunde skjutas fram o. tillbaka på 
"vingen" i spinnrocken]. 

skrede s. skraidä n. Iss' gar i sakt' skraidä, i 
sakta mak MK. 

skrev s. n. bf. skrä'vä [vinkeln mellan benen]. 
Byksgraini = skrävä JK(ordl.). Gölpä [jul- 
pen], (el. skrävä säs u iblant) sum gar ner till 
byksgraini JK. Han sparkäd mi i skrävä el. i 
graini JK(U). 

skri s. skräi n. [skrikande, skrik]. De var a fas-
lit skräi a de banungar jamt till. Ja håird a sånt 
undalit skräi i kvälls; ja kund aldri bigräip, va 
de skudd var för sia OL. Me rop u skräi JK. 
Da plumsäd de ner i vattnä, u di in me rop u 
skräi, att de var någän sum flaug ner i brutä 
[stenbrottet] OL. Di. . gynnar väin [vina] upp 
någän av säin härliä sångar u da ska di prat 
så haugt, att i ska håir varandrä yva de där 
pitä u skräiä JK. Jfr barn- o. rått-skri. 

skria v. skräiä, skräi', pr. skräiar, ipf. 
skräiädä, skräiäd, skräidä, skräid', sup. 
skräiä, pass. pr. skräiäs JK, p. pr. skräinäs, 
imper. skräi. 1) [skrika, skria]. a) [om män-
niskor: ropa, om barn: gråta högljutt]. Skräi 
u ropä; skräi för full hals JK(U). Män ja gynt 
bläi läit haisar, för ja matt rop u skräi olycklit 
[om föredrag] JK. Så to än träi fåir styckäri 
drängar.. u hiväd upp na läik i vädrä .. allt 
undar de att ha skräiäd u ropäd u var väl rädd 
OL. A läiti historjå um B. .. sum kan rop u 
skräi så bra .. me iss sårkän, sum B. har ti 
anstalt me u dårm u rop u skräi me el. yvar. 
Så skräiar a da yva n, sått ä skaldrar i hail 
grannlagä JK. Skräiä el. rop himmälsrop 
JK(U). Skräi än i åiru, så håira n nuck JK. 
Han blai argar u skräidä MK. Så skräid n ätta 
källingi JK. Skräidä pa n; skräid ätta n. Va 
skräiar du ättar? JK(U). U så pa sjoän u fisk' 
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um netnar, um vör skall fa mat till uss självä 
u så all andrä, sum skräiar ättar mat JK. De 
had int bihöfts vart brist u int någ införsl (sum 
de skräiäs um så mik nå, u um kräigä) JK. 
"Fäikalar kåirar vait in pa sundag" ropt u 
skräid B-n u S-s mor el. källingar pa När.. 
sum sag o gärningar JK. När n fick a blar-
gansskörtå, så var de sum sårkän skräiädä 

"nai nai, ja vill int ha puttskörtu pa mi" JK. 
Sårkän jär ainväisar u galn ti skräiä JK(U). 
När banungar lag i vaggu u skräiädä JK. 
b) [om djur]. Nauti skräiar; lambi  skräiar JK. 
Sväini ränd pa gardn u skräid 111111 JK. Råttår 
har raidar inn äi väggi; råttungar skräiar MK. 
Hynsi kaklar, ropar u skräiar u rosa si JK. 
Alskräikår [nötskirkor] nå pa säist täidn 
vistäs di jär u n far håir dum räiv si u skräiä 
JK. Äuglår .. di kund skräi olycklit galä, sått 
di kund skräm fålk iblant JK. När kauln [al-
fågeln] skräiar, så bläir de blickt vädar 
MK(1884). Storspoän flaugar yvar landä u 
skräiar (modar rängn) JK. När lomän skräiar, 
så modar de aust vädar JK. När frälsan hängd 
pa kårsä, så tigd all fäuglar, män bläcku 
[vipan] kund int hald käftn, äutn ha skräidä 
JK. 2) [om föremål, ge ett skarpt ljud; gnissla, 
tjuta, "knorra"]. De jär så kallt, så de skräiar 
(el. rautar el. tjautar) undar janä [på släden] 
MK. De skräid så jäklut unda janä JK. Dän 
välsingnädä magän gynt skräi ättar mat JK. 
Så sultn, sått ä skräiar i tarmar JK. När vör 
had en häck kånn igän ti läss av .. skräiäd 
di i biln [lokomobilen] äut bäi Hallut E-s, u de 
var singnal, att vörr skudd kumm ätta tråskän 
JK. Ner di nå hadd sånn hallbussar i jauli, da 
skudd di smöräs så täit [ofta], annas skräiäd 
di så fort OL. Särsk. förb. Så skräid n till: 
"Så nå to de äld i hail skitn" JK. Da skräiar 
issu till, sått ä håirs hall gangardn kring: "De 
har n stäut gat ste u riv sunda na [märren] 
jå!" JK. — skri-byx s. skräibyks JK(U) m. 
[skrikhals]. -hals s. skräihals JK(U). -mättä s. 
skräimättä JK(U) f. [flicka som skriker 
mycket]. -pål s. skräipål JK(U) m. [skrik-
hals]. -varg s. skräivarg JK(U) m. [skrikhals]. 

skribent s. skri'vbänt m., pl. -ar. Ja jär alls 
ingän skrivbänt, sum di bräukar sägä, män 
när n bjaudar till, så gutt n kan, da kan n int 
gär bättar JK. Ja jär int ainsummän, sum sitar 
u skrivar jär äut bäi kammaborä nå um dagän, 
äutn vän jär för de mäst täu skrivbäntar nå! 
JK. 

skrida v. skräidä MK, pr. -ar JK(U) [röra sig 
långsamt]. Skräidä fram MK. De bön skräi-
dar fram JK(U). [Ordet är mindre vanligt — 
jfr skreda 

skridsko s. skritskåu m. (o. koll.), bf. -skåuän, 

pl. -skåiiar. M. fick a par skrittsko till jaul-
klapp MK. När vör kåm halm ifran A., var 
gardn fullar av ban, u da matt skrittskoar pa u 
så ti ro allihop JK. H. had rot sundar dän amn 
skrittskoän MK. Att päikår ror skrittsko jär 
int vanlit jär äut pa landä, äutn de jär bön sår-
kar JK. Laup el. ränn .. pa skrittsko, pa äis-
läggar JK(U). För n säksti ar sina så var ä 
ingän sårk jär at iss traktar (päikår kåm minst 
pa frågän), sum hadd skrittsko. Ja, va nyttäd 
vän-  da i ställä? Jå "äisläggar" u "äiskäpp" 
Sin när n blai någ yvar hallsti (= 10) ar, så 
fick än skrittsko .. De var n smid, sum smäi-
däd dum till uss, sått di var haimsmidnä me 
träistuckar pa, me hul i stuckar ti sätt skritt-
skoremar äi Vän skudd ha styvlår pa baini 
när vörr skudd ro skrittsko .. När skrittskoar 
kåm i bräuk, blai äisläggar kastnä pa säidå 
JK(U 1928). -is s. skrittskoäis JK [is lämplig 
att åka skridsko på]. Vickän skritskoäis de 
var da! u så brast vör da ner MK. -löpare s. 
skritskåulauparä m. -rem s. pl. skritsko- 
re'mar 	[remmar varmed skridskorna 
fästas vid foten]. Där upp pa Kauprä luftä där 
var så fullt av salar [sadlar] u räidbaislar, män 
de skärd vör till skrittskoremar MK. 

skrift s. skrift f., bf. -i, pl. -ar. 1) [skrivtecken, 
handstil]. De var a töidli skrift (= stil) 
JK(ordl.). 2) [skriv- el. tryckalster]. Nå har ja 
sätt ihop u skriv a skrift; de star i mäin skrif-
tar; de gis äut mang skriftar nå för täidn 
JK(ordl.). Nå tänkar ja, att L. har mäin skrif-
tar framm u sitar u studderar u läsar pa dum 
JK. Um ja .. skudd skriv um bondbryllaup u 
ret mi ättar Bergmans skriftar där i boki JK. 
Ja kåm där upp klucku fåm pa kväldn me 
mäin skriftar [deklarationer o. d.], u da sat 
ännu dän stackäls stöirlsn där JK. [Turkar o. 
armenier] sum vän har böikar u skriftar um ti 
läsä JK. 3) 'bibeln'. Så star de i skrifti (bibeln) 
pa flair ställar JK(ordl.). 4) [i jämförelser]. Ha 
(han) sat där sum a skrift; så blaik u dåli sag 
ha (han) äut MK. Blaik sum a skrift MK. Säi 
äut sum a skrift = blek och mager; han (ha) 
gar där sum a skrift; ha säir så blaik u dåli äut, 
sått a jär sum a skrift; han gar där sum a skrift 
u har visst lungsot JK. Han var blaikar sum a 
skrift., de årdä nyttäs .. ner ä jär examen i 
skolu ällar bani star i korä i körku u di ska 
svar pa säin frågor, så jär ä mang sum int säir 
för välmånäs äut, da säs ä iblant: ha sto där 
sum a skrift, ällar förr pa läsmöitä OL. Jfr 
för-, före-, klago-, på-, run-, siffer-, tid-, un-
der-, utan- o. över-skrift. 

skrifta v. skrift [i förbi skrift upp [läxa upp, 
tillrättavisa]. Han to u raist i prästgardn än 
vacka dag för ti skrift upp ker far JK. 
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skriftermål s. skriftamål[i samband med natt-
varden]. Visst kund nuck sumliä prästar var 
strang äi säin skriftamål, män int sägd di, att 
ä var synd ti drick si n halv förrn gick ste [: till 
nattvarden] u int när di kåm haim häldar JK. 

skriftlig a. n. skriftlit, pl. 	Um de jär luggiv 
[lovgivet] ti sänd någ skriftlit äi sån där paket 

JK. Vör vill var beredvilluä ti gi skriftliä 
upplöisningar um all hans [: lantmätarns] 
galnskapar JK. 

skriig s. skräiur [skrikig]. Han (sårkän) jär 
skräiur MK. 

skrika s. se nöt- o. ollon-skrika. 
skrilla v. skrillä, ipf. skrilläd JK(U), pass. pr. 

-äs MK. 1) [rensa ärter eller bär på en duk, 
spänd över en tallrik]. Skrillä bär MK. S. 
ärtar = rensa MK. Män ti fa dum [ärterna] rik-
tut rainä, när di skudd kok dum, så skrilläd 
di dum .. JK(U). 2) 'halka': = ro bainäis [slå 
kana] MK. 

skrilling s. skrilligg MK m., pl. skrilliugar HG, 
'köksavfall' HG; (vanl. pl.) d. s. skrilläs bårt 
MK. 

skrinning s. f. bf. skril1nigi JK(U), [rensning 
av ärter]. Skrillningi gick till pa de väisä, att 
di hadd n dok, sum di haldäd el. u* bant undar 
buttnän pa n talldrick, så att han lag slet u 
spänt upp pa talldrickän .. så läggd di än näv' 
ärtar upp pa dokän så lättäd di daim, sum 
däugäd kokä u sum int var mackjetnä, trill 
ner äi a fat el. ann kär, u daim sum int 
däugäd, hälläd di av dokän äi a ann kär. Pa de 
väisä skilläd di näv' ättar nävä JK(U). 

skrillor s. pl. se av-skrillor. 
skrin s. skräin n. De var a vackart skräin 
OL(ordl.). Jäudar kåm .. me säin stäur skräin 
pa ryggän JK. Jfr sy-skrin. 

skrinda s. skryndå f. 'kappsläde'. De var en 
sum kåird jär förbäi, han had a sån läiti 
skryndå OL(ordl.). K:s drängän, han kåm 
kåirnäs i gard me skryndå u kluckår pa JK. Se 
även jag-släde. 

skriva v. skri'vä, skri Sv', pr. -ar, ipf. skrivdä, 
skrivd', skri'vädä, skriväd, sup. skri'vä, 
skriY , skrift, pass. pr. skri väs, ipf. skrivdäs, 
p. pf. skri vän, f. skri'vi, n. skri'vä, 
skriv si, pl. (upp)skri'vnä, imperat. 
1) [forma bokstäver, siffror o. d.; utöva 
skrivkonsten]. U så skall a [: flickan] pråmt 
skriv bokstävar me n griffål pa tavlu JK. 
De jä skriv si notar u ård MK. De var fas-
lit fåint, grant papper, sum de var skriv 
si pa JK. Ha sitar nå u skrivar pa h JK. 
Ja matt skriv pa tavlu för na fyst, u da skrivar 
a där ättar JK. Vörr hadd änd skriv namn i 
ändar pa dum (gränstuckar) OL. De var så 
dålit skriv, att de jä frågän um di kan läs ä JK. 

Han skrivar så galä JK(ordl.). Han sat u 
skrivdä JK(ordl.). U så kaup så mik gan, sum 
star skriv pa lappän OL. De har ja int skrift 
el. skrivä, för de jär int mäin stöil JK(ordl.). 
Nå, när han sat u skrivdä, så had han 
brännväinsflasku u glasä bäi si pa bom JK. 
Da sat ännu dän stackäls stöirlsn där u skrivd 
u räcknäd, sått svaitn rannt av dum JK. U där 
i millarat så har ja läs u skrivä u räcknä nå i 
hälgdagar JK. 2) [rita, rista]. Um ja vill skriv 
gubbar för na, de tyckar a jär bättar än bok-
stavar JK. Han skrivd (= ritade av) täu 
styckän, sum sto u sagd pa n stuck MK(1878). 
Rit äut grundgani. — Ols.: gumbastain'n da? 
— Pelle: dän har ja skriv där MK(1879). Ja 
skall rit av Fäi gardns 	bomärki 	L. L. 
skrivdä el. skärd äi så jär 	JK. 3) [skrift- 
ligen uttrycka sina tankar m. m., författa]. Ja 
har bär skriv såsum a raisbiskrivning OL. Ja 
fa grund upp någ ti skriv um JK. Ja skudd för-
söik(ä) u skrivä um jårdbräukä JK. Ja, ja sat 
u skriväd n kväld um läinådläningi JK. Nå far 
ja söik skriv någ um, va de fylgäd för bistöir 
me, ner de skudd lagäs till .. till sietkalgildä 
OL. Kanhänd L. tyckar, att ja skrivar fö 
mikä? JK. Ja skrivar pa dän täidn ja just int 
har någ ann ti gärä JK. Skudd .. ä ha vart så 
pa dän täidn, nä de skrivdäs? JK. De har 
skriväs u taläs så mik undar säist täidn, va för 
fålki så mik raisar till Amerikä JK. Ja, så 
skrivdäs de i täidningar JK. De har vart skriv 
si mik um dän sakän MK. 4) [stilisera, formu-
lera]. Än lustu stråf bär n had vart bätta 
skrivän älla skrivän såsum de skudd pa lans-
bomål JK. De jär skriv såsum fålk i allmän-
hait talar um, mei u för varandrä OL. De var 
äutmärkt bra skrivä JK. 5) [ge skriftlig form, 
nedteckna, utskriva]. Sävän skrivar: "de 
hopkastade stainkalmarna och de s. k. od-
lingsrören" JK. Jär kund H. ha fat a ård, ifall 
daim däugäd, sum ja skriväd JK. Historju har 
ja skriv förr JK. U da skriväs de för de mäst 
kuntrakt, sum än skall gär byggä i årning till 
bestämdar täid för så u så mikä JK. Vör 
skriväd kuntrakt i går JK. Sen anstaltäd ja u 
någlä styckän um, att ansöikning blai skrivi 
OL. 6) [skriva brev]. De jär nå allt så läng 
sinä L. skrivd till mi, att ja had glåimt bårt 
sumt, va L. had skrivä JK. Han skrivd da upp 
till fråikontorä u frågd va fråiä had tat vägän, 
för han had int fat ä, fastn di änd had skrivä, 
att i hadd sändä JK. Da kåm ja ihåg de sum ja 
had skriv ti L. i vinträs JK. Säist när ja 
skrivdä, minns ja, att ja talt um, att vör ar-
betäd äut i Kluckabjänn JK. Um ja int minns 
galä, så var de visst i sundäskvälls, sum ja 
skrivd säist JK. Säist när ja skrivädä, så fick 
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ja släut pa tåskfårdi JK. Han skriväd u tele-
foneräd JK. Prästn har sägt bestämt, att n har 
skrivä JK. Skriv ti mi JK. Skriväd n någän 
gang till di? Han skrivd aldri någät brev till mi 
JK(ordl.). Ja laitäd iginum någ gamblä brev 
u papper, sum L. had skrivä för ti fa raidå 
pa årdfistu, sum L. har skriv u sänd mi JK. 
Da to ja u skrivd a brev ti Fridä [en gd], att 
di skudd skaff uss am [: lampa] makän JK. 
Drängar skrivd vågningbrev ti päikår JK(U). 
7) [stava]. "Lejle" ha di skrivä, män ja skrivar 
"läil" JK. Ja har skrivä ummansdrängar ällar 
hummans- .. män mor sär, att ungmans-
drängar jär de retästä JK. 8) [" teckna" ett 
visst datum el. årtal]. Ja tänkt aldri, att ja 
skudd kumm ti skriv nittiåt pa iss brevä, när 
ja sist skrivdä JK. Ännu i dag u i mårgå skri-
var vör nittn hundrä u täi, män sin jär ä där 
me förbäi JK. 9) [bildl., i uttr.] De behövar ja 
int skriv di pa nasar = de behövar däu int 
vitä, för (= varför) ja har gärt så älla så MK. 
Särsk. förb. De var naug, att ja skudd fa hans 
böinar [: botböner] en gang avskrivnä, män.. 
JK. — All daim, sum har fat ä bra, förstas 
(genom skiftet), har skriv imot (klagomålen) 
JK. — Skriv in: 1) [sända in ett brev el. en 
skrivelse o. d.]. Da skriväd han såsum in ätta 
(brännväin) fö dum MK. Däu bräukar skriv i 
täidningar, du fart försöik u skriv in än bit um 
dän här fråiaffårn JK. 2) [anteckna, regi-
strera]. De var sjutti inskrivnä fiskrar, sum 
äiktäd raksättning bäi Nabbu JK. — Va jär 
de sum du hart jär i kårgän, sum du hart skriv 
pa. Skriv pa, sägd ja u gynt grund.. OL. Ja 
skrivd väl pa stämningi i hastn, män.. OL. 
In i skolsaln kund di int släpp allihop, sum 
skudd ha säin kort u längdar paskrivnä JK. — 
Mang tackar för brevi, sum de hadd vart täi-
dar pa för läng sin ti tack för u skriv igän 
ällar skriv ti bakas JK. — De har int sket 
iginum någän förening ällar att all hämmans-
ägrar har skriv undar säin namn undar prutt-
kållä JK. För skams skuld så skrivd di rundar 
pa de läik väl än dail OL. Fäir fåm böindar 
di skrivd undar pa någ slags förening, sum 
prästn had skrivä JK. Läit ättar så kåm fråi-
historju i Got!. Allehanda u undaskrivi me 
Bastäu Kallä JK. — Skriv upp: 1) [nedteck-
na, nedskriva]. Skriv upp (historjår) JK. Säll-
samm älta ovanliä ård, sum ja tänkar, att ja 
skall skriv upp JK. Ha ha len n sång .. u dän 
skall a pråmt skriv upp ti L. JK. Ja har a 
strandbataljå uppskrivi fran När. . u dän ha ja 
tänkt ti skriv av JK. Dairäs samtal bi sån fäst-
lihaitar dän sum bär had hatt de uppskrivä 
ällar i minnä, de hadd räck ti mang ark OL. 
"Stäutbasä", "håisn" .. de tror ja, att L. har 

uppskriv förr JK. Skudd di (historjår) int bläi 
uppskrivnä bön för a kvarter brännväin, så 
var väl de päukän JK. 2) [anteckna, förteck-
na]. Han gynt sum vank me till skriv upp all 
daim, sum var där OL. U de var alltut täu 
styckän drängar, sum svard för ti mel [mäta] 
maltä u mel äut ölä, u sum di hadd uppskrivä, 
mik var u en skudd ha JK. U sum da odlings-
nämd allt var väldä . i soknar, u sum di da 
blai antäcknädä el. uppskrivnä JK. — Skriv 
äut = rita MK(1877). Skriv yvar [skriva full]. 
Ännu förrn ja gar i säng tänkar ja, att ja skall 
hinn u skriv yvar iss säidu JK. Förrum kväldn 
skrivd ja yvar täu ark JK. Nå skall ja bön 
skriv yvar iss arkä u så skick de pa påstn um 
fredä JK. Jfr före-, till- o. över-skriva samt 
fel-, full-, färdig- o. skatt-skriven. — skriv-
bläck s. Förr så gärd di skrivbläck av dum 
[kobär] JK. -bok s. skri'vbåuk. Läil Anna ha 
skrivbok nå JK. -doning s. pl. skri'vdåuniugar 
[skrivdon]. När de var gärt, då to ja skriv-
doningar fram u skudd ihop me skrivningi JK. 
Ja kåm int haim, förrn klucku var näi, u da 
var de int launt ti ta skrivdoningar fram. -fel 
s. skri'vfail. Ja de jä dåli stöil, sum ja skrivar 

u kanhänd skrivfail pa mang ställar JK. 
-hand s. f. bf. skri'vhandi. Ja har fat ont i 
skrivhandi el. hygrä handi JK. -kunnig a. 
skri'vkunnur, n. -ut [som kan skriva]. Skriv-
kunnur u räcknäkunnur JK. Nai, så skriv-
kunnur jär ja intä, äutn da skall ja ha någän ti 
jälp mi JK. Skrivkunnut mänskä MK(1886). 
-material s. skri'vmattrial, pl. -ar [papper, 
pennor o. d.]. Ta läit skrivmattrialar mä si, 
um än kan bärgä JK. -papper s. skri'vpappe'r, 
-papper. Ja fick än tjugå ark skrivpapper av 
än till pa handln JK. -penna s. f. pl. skri'v-
pännår [stålpenna]. De var yppali skrivpän-
når, sum ja fick av L., bättar har ja int hatt 
ti ga let pa papperä JK. -pulpet s. m. bf. 
skri'vpulpe 'in. Att L. äntliän har blitt .. lidur 
.. sått N kan fa sta någu stund bäi gamm 
Honhausns skrivpullpetn [M. S. von Hohen-
hausen, landshövd. 1833-49] JK(1899). -sätt 
s. n. bf. skri'vsättä. När a gick i läilskolu 
da begangnäd di de gamblä skrivsättä ällar 
skrivmättodn ättar tabbällar. . män när a kåm 
i storskolu .. så fick di n nöi skrivmetod JK. 

skrivare s. skri'varä m., pl. skri'vrar. I mandäs 
u täistäs var ja skrivarä pa a par skogavsjonar 
JK. U me de samä bjaudar ja häit n hallsti 
[10] styckän härrar ifran böin, sum jär snäll 
skrivrar JK. Jfr tidnings-skrivare. 

skrivelse s. skri'välsä m., bf. -än, skri'välsn. Da 
jälpt di mi sätt ihop dän skrivälsn sum sin 
skudd in pa kansläiä JK. Um än sånnar skri-
välsä blai uppretn ällar uppsättar OL. 
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skrivning s. skri vnivg f., bf. -i. 1) [skrivande, 
handlingen att skriva, att uppteckna el. för-
fatta]. Så har de hal fram baddä väl u längä, 
förrn ja har kumm ti gynt me någ skrivning 
OL. Förrum kväldn blai de int någ mair skriv-
ning av JK. De jä mästn så, att de vill stänn 
av fö mi me skrivningi JK. 2) [det skrivna, 
skrift]. Nå äntliän kummar de skrivningi 
fram, sum vörr talt um i haustäs .. Ja, iss 
skrivningi ja, ja jär räddar för att de int jär 
mik värd äi OL. Kan de årdi jär upp .. fletäs 
in i samband me dann skrivningi, så kund de 
var rolit OL. Ja kan aldri begräip, va n skall 
ha all skrivning till JK. U L. skall fa skriv-
pingi i ställ för täidningar, de skall ja lugä JK. 

skroa v. skrauä, skrau', pr. -ar, ipf. -ad [krasa, 
skrapa, om det ljud som uppstår mellan två 
skrovliga föremål]. De skrauar undar baini o. 
tändar; russi kan ha de ti skrau pa MK(1877). 
Iss, de ska nå lambi ha ti skrau pa i vintar 
MK. Nå har russi fat håi. De far di nå sta u 
skrau pa i nat MK. Där ättar kåm jetningi ti 
ga, så de börr skrauäd i tändarnä pa dum [om 
boskap] OL. Särsk. förb. De skudd älläs skrau 
fram yvar äisn (me släik skrittskoar o. d., om 
ljudet) MK(1878). Där sum var äisgatå, gick 
ä sått ä börr sväväd fram, män såsum ä var, 
skrauäd ä ner i sumpän, u da var ä ti spring 
av u laupä [: av släden] JK. 

skroig a. n. skrauut [som knastrar, krasar]. 
De blai fö skrauut de, ti ga pa sand u ainä pa 
gålvä MK. 

skrock s. skråck n. [vidskepelse, övertro]. I 
brevä i kvälls ripäd ja upp än hopän skråck 
el. kåm in pa älvstrikä så ti sägnäs JK. Ja russ 
jär int så mik nå sum förr, sum di sär, att 
någän har skämt dum, män kor, för daim har 
kvinnfålki mäst vald um, u daim inbillar di 
(kvacksalvrar) n hall hopar skråck JK. Ja, u 
slikt skråck de ha lissum vaks in äi de gamblä, 
så att de jä aldri värt ti yvatöig daim um, att ä 
jä annalundä JK. Säve talar där um "havs-
fräui" , u nuck har de vart mik skråck i gang 
förr i täidn um de sjöiråä JK. Atvarsl 
Gammält skråck, sum fålk mik trod pa förr 
JK. När n blai gamblarä u förstanduarä u int 
trod pa någ slikt skråck, så börr n led [skrat-
tade] at ä JK. Jfr gisk s. -historia s. skråck-
histåurfå f. Ja fick aldri säi na (soli) dans . . så 
att ja tror de int .. för någ ann än a gammäl 
skråckhistorjå JK. 

skroffel-is s. skråffäläis JK(U) = skrovel-is, 
se d. o. 

skrolla s. skrållå f., 'fruntimmershatt' 
MK(1877). 

skrolta s. skråltå f., bf. -u (OL)MK [skraltig 
kvinna]. 

skrolla v. skråltä, skrålt', pr. -ar, ipf. -ädä, 
-äd, sup. skrålt', p. pr. skråltnäs [skralta]. 

[om person: gå skralt o. mödosamt]. Ja jä 
läikväl int vän åidn, än ja årkar ga u skrålt 
uppä JK. A. u ja har gat u skrålt uppä u int 
just vart sängliggnäs någän dag JK. Ja gar 
ännu u skråltar (Fäimor A. K.) MK. H. jär 
pa baini nå igän ällar jär upp nå um dagar 
inum häus u gar u skråltar läitä u pusslar me 
någ matlagning u annä, så gutt a kan JK. 
Gamblämor ha gar u skråltar MK. Han gar 
jär u skråltar (glt. o. dåligt) (OL)MK. Han 
kåm da u skråltäd fram (skråltnäs) MK. Nå 
fa ja fösöik u skrålt mi ste u så håir ättar a par 
kalar, sum fa ta mot de fö betalning.. (sota i 
skolan etc.) JK. Far u A. di skråltäd si da 
läikväl upp u så äut u gav kräki u mjölkäd u 
fick vid in JK. 2) [om sak: dra sig fram, duga 
nödtorftigt]. Ja had storlit beho ti bygg um 
gam lädu u tråskhäusä i summar, män föradar 
sträckar si int så langt för mi, så de far sta u 
skrålt ännu a ar atminstn JK. 

skrot s. skrot JK(U) n. [metallskräp]. Janskrot 
el. skrot kalläs jan, sum int däugar ti smid 
äutn kastäs pa skrothöigän .. De var n dail 
smidar, sum gärd de .. såsum ti smält ihop 
gamblä äutslitnä hässko u hässkospäik u ann 
skrot u sma janbitar JK(U). 

skrota v. skrotä, skrot' JK(U), p. pf. pl. (ner)-
skrotnä. 1) Skrot av el. hugg av [järn] JK(U). 

[förvandla till skrot]. Träironingar el. batar 
kåm bårt el. blai nerskrotnä lissum u upp-
brändä JK. — skrot-mejsel s. skråutmaisl 

_L— m. [stor skaftad mejsel att hugga av el. 
klyva järn med]; ti klau jan me MK. [Se ill.] 

skrov s. skrå 'v n., bf. -ä. 1) [stomme (av ngt), 
koloss, åbäke]. Undahald de där stäur skråvä 
älla körku JK. De jär så där .. 40 till 70-80 
[åhörare] um sundagar, män va gär de a si älla 
söins äi a sånt oskaplit stort skråv sum Lau 
körkå JK. Dragstäutar .. de jär sån stäur 
skråv JK. 2) [mage, buk]. Så skall n självar ha 
någ i skråvä, jårrpärår u strämming u JK. 
När ja had fat läit mat i skråvä.. JK. Klucku 
näi, täi kård vör i gard för ti fa läit mat i 
skråvä bad för uss u russi JK. När n [man] 
fick skråvä fullt av vaitäshelgröinsgråit JK. 
-mål s. skrå*vmål n. [duktigt mål mat]. När ja 
kåm haim, så läggd ja in a skråvmål av fläsk u 
kål JK. Så gärd n si a duktut skråvmål me 
pärår u strämming u där upp-pa a fat gråit u n 
bunk skyr JK. 

skrovel-is s. skråväläis m. (= knöilur u ojamnar 
äis el. harkaläis) JK(U). 

skrovlig a. skråvlur, pl. skrå .vluä [småknölig, 
ojämn, sträv]. Äisn jär så skråvlur u harklur 
sått n jär int bra ti ro pa [åka (skridskor) på] 
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JK(U). Buttår (piggvar) .. en sårts flundrå, 
sum var mik skråvluä uppa ryggän JK. 

skrubb s.1 skrubb m. 'garderob'. 
skrubb s.2 skrubb n. [bannor]. Fa skrubb = 

ovett MK(1877). Nå skudd du ha skrubb MK. 
Så u så mik skudd vör hinn me fö dagän; u 
had vör int de gärt, så blai de skrubb JK. De 
skudd du ha hatt skrubb för, att u ha vart så 
latar JK. 	- 

skrubba s. skrubbå f., pl. -år, el. skrubb-
kränkå, större kardor av vilka en sitter fast 
i en kränka, den andra är lös — att blanda ull 
med MK. Själv skrubbår me bluki ["block"] 

skinn, sum tännar sitar äi JK. Sumbliä had 
skrubbår u sumbliä kardår JK. -handtag s. 
n. bf. skrubbhannta'kä 	[handtag på 
en skrubba]. Ha har bäggi hännar äi skrubb-
hanntakä MK. -kränka s. skrubbkräukå f., 
bf. -u [kardbänk, vari en "skrubba" var fäs-
tad med tänderna uppåt]. Skrubbår jär de 
skrubbkränku, sum än sitar grainslit pa u 
äi a ställning pa skrubbkränku sitar amn 
skrubbå fast JK. [Se ill.] 

skrubba v. skrubb', pr. -ar, ipf. -äd. 1) [karda 
ull med "skrubbor"]. Så to di en tutt väit ull u 
en tutt svart ull u lägd i kardår el. skrubbår 

kardäd el. skrubbäd de till de blandäd si.. 
u da blai de grat .. av JK. 2) [i särsk. förbind.] 
Skrubb av: 1) [gnida hårt, skura]. Skrubb av 
el. skäur av gålvä u vill de int bläi raint me 
skrubb u skäurä, så fart du skrapä JK(U). 
2) [grovhyvla]. Ta u skrubb av de bred läitä 
MK. — Vangsjauli skrapar el. skrubbar imot 
sumpskärmän JK(U). Skrubb ihop = kard 
ihop svart u vitt, grat u vitt till vammäl; någ 
ann de har di int de till. Annas kardar vör 
ihop me vanli kardår MK. — Skrubb upp ngn 
(OL)MK. Skrubbäd upp = bannade. Ha 
skrubbäd upp uss MK. De var mang sum 
skrubbäd upp mi, för ja skudd var så dräistur 

sätt gani äut äi n sån oskapli stårm JK. — 
skrubb-hyvel s. skrubbhyväl 	m., me 
hallrunt jan ti skrubb av dusä [doss s.] me u ti 
gär stavar [laggar] me (1876), u tynn bredar 
me MK. -hyvla v. skrubbhyvlä [hyvla med 
skrubbhyvel] JK(U). 

skrud s.1 skräud m., 'skal på säd, s. går av vid 
siktningen' MK(1877). Jfr skrudd s. 

skrud s.2 skräud m. [klädnad, utstyrsel]. Ung, 
fräisk björkar i sin fullkumliä u vackrä skräud 
OL. Snäus u snor bauläd kring dum .. da var 
de fåint ska tänkäs . . ner di nå så fait u mosuä 
kåm .. ihop ti slas .. u så äi n sån härli skräud 
OL. 

skruda v. skräudä, skräud', ipf. -äd, sup. 
skräud', imper. skräud. 1) 'skilja skalet från 
kärnan på vilken sädessort som helst' (sikta 

fsta ggn) MK(1877). 2) [i förbind.] skräud upp 
[banna, läxa upp]. Ja, ga däu in u skräud upp 
dum däu! MK. Ja skräudäd upp dum ret lagli 
MK(1883). Da gytt mor äut u så skräud upp 
än MK. Ja var ret argar u tänkt mang 
gangar ti skräud upp dum för slikt (att skriva 
dålig gotländska i tidningar) JK. U blant ann 
så har ja skräud upp än läit hövlit JK. — 
skrud-mjöl s. skräudinjäl n., bf. -ä [groft 
mjöl]. 

skruda v.2 skräudä [kläda i skrud]. I dag ha 
vör Simmän-Jäudä, u da skall snåiän gynn 
skräudä, u de har u värkliän slat in i ar, för de 
har, sum sägt jär, snår bäi böiväis i dag JK. 
Simjäud skall snåiän skräudä OL. 	0 

skrudd s. skrudd n., 'säd el. spannmål, som 
har gått under kvarnstenarna men är nästan 
hel' JK(ordl.); [gröpe]. De jär skrudd, sum 
jär där i säckar JK(ordl.). Lty. S c h ro d, 
S c hr o o d, Insonderheit das in der Milhle nur 
einmal grob zermalmte Getraide. (Dähnert.) 

skrudda v. skruddä, pass. -äs, p. pf. skruddn 
[grovmala, gröpa]. Ja skall nå skruddä (vaitn); 
kånnä skall skruddäs förr n än gär gröin pa de. 
Vaitn jär skruddn JK(ordl.). — skrudd-mjöl s. 
skruddmjöil JK(U) n. = först-mjöl, se s. o. 

skrudning s. se upp-skrudning. 
skruv s. skräu m., bf. -än, pl. -ar. 1) [gängad 

bult el. tapp]. De kan n ta u sätt äi än skräu; 
de jär ingän muttarä till iss skräuän; ja skall 
smäid n skräu ti skräu plogbildn fast me JK. 
Har n int tat skräu? (om muttern) MK. Kågg-
jaulskrämpår jär ihopsättnä i skäggi (.. i 
skarvar) me säggar (janåiglår el. skräuar) JK. 
Janakslvangnar me skräu pa [: gängad axel-
ända med mutter] JK(U). Män nå nyttäs de 
skräuar, sum än skräuar lukä pa [på lik-
kistan], så att n slippar u bank u buldrä JK. 
Braustä ällar kränku [på spinnrocken] me n 
skräu i ändn pa kränku (ruckskräuän) .. De 
regleräs me skräuän ti fa snöirä lagum spänt 
JK. 2) [skruvanordning]. Örvkrokar sitar at 
uppäst ändn av örvslaui me skräuar pa, sum 
kan flyttäs upp u ner, allt ättar sum än vill ha 
örvä kärt el. langt JK. Därnest läggar di 
sigdtjaugi pa undarsäidu pa örvnackän . . så 
skraidäs skräuän upp därum OL. U hul jär 
de alltut i sigdspån'n straks uppför hantakä, 
sum passar ti pinnar i skräuar, bad ti nack-
skräuän u örvkrokar ti skräu upp u till me JK. 
Gavlar had sink äut u sto me skräuar äi u otet 
u drag all stans JK. Skräu, -än, [på] spinnrock 
MK. 3) [bildi.] Fjädarfåavälsföreningän 
sakän diskuteräs, sått de kummar snart ti ta 
skräu JK. Han har nuck någän skräu lausar 
JK. Jfr järn-, kork-, krok-, nack-, sigd-, trä-
o. örv-skruv. -borr s. pl. skräuburar [borr 
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med skruv i st. f. "ax"]. Späiburar [botten-
borrar] jär n dail aksburar u andrä, sum haitar 
skräuburar. Skräuburar 	sättäs äi n bur- 
sväng el. a späiburskaft JK(U). -borrlskaft s. 
skräubu'rskaft, till bur hailringar u gutjan u 
vändplogar u va sum hälst MK. -glopp s. 
skräuglåpp m. [kloppa] .. till gär stålskräuar 
me, di har gängår inäi MK. -gänga s. skräu-
gäugå f., bf. -u, pl. -år. Ain skräugängå el. 
dain -gängu (jag kan intet annat förstå, än att 
det skall vara ett varv runt ikring) blai int bra; 
de var bra gängår el. skräugängår pa dän 
skräuän el. äi dän muttan JK(ordl.). -hål s. 
skräuhu'l n. [hål vari en skruv kan gå]. De 
skudd ha vart a skräuhul pa dän janbitn. De 
jär så mik skräuhul pa de janä, så de kan 
mästn int nyttäs till någän ting OL. -klämma 
s. skräuklämmå, till klämma liggfjädrar ihop 
me, när de ska borras MK. -mutter s. 
(-muttra), skräumuttarä m., bf. -an, -u, pl. 
-muttrar; -muttrå f. (OL)MK. Skräumuttan 
har släppt gängår JK(ordl.). Skräumuttru el. 
muttru har kumm låss JK. [Se ill.] -navare s. 
skräuna'varä m., pl. -na'vrar [navare med 
skruvfonnigt "ax"], nöiarä i ställ för gamblä 
sårtn [se ax-navare]. Skräunavarä, sum jär 
bäst för di tar burar (= träiä) ör el. upp me de 
sam än burar JK. -skalle s. pl. skräuskallar 
JK(U), [huvud på träskruv]. -skiva s. skräu-
skäivå f., bf. -u, 'stålskiva att göra skruvar 
med' MK; 'gängtyg' JK(ordl.). De jär mang 
hul äi de skräuskäivu, sått ä kan bläi gråvarä 
u klainarä skräuar JK(ordl.). [Se ill.] -vagn s. 
skräuvaun m., pl. -ar, [vagn] försedd med 
muttrar [på axeländan i st. f. "spandell. Förr 
kå(i)rd di bräudar pa träiakslvangnar, nå kåi-
rar di soar ti galt pa janakslvangnar me skräu 
pa (skräuvangnar) JK. -örve s. pl. skräuörvar 
[lieskaft med "nackskruv" o. medelst skruv-
anordning flyttbara "krokar"] JK(U). [Se ill.] 
— [Se även sms. under skruva vi 

skruva v. skräuä, skräu', pr. -ar, ipf. skräud', 
pass. inf. -ds, pr.. -ds, ipf. skräudäs, p. pf. 
skräuän, n. skräu si, imper. skräu. 1) [vrida 
till el. kring en skruv; fästa medelst skruv]. 
Undar täidn skräud ja äld pa löisä [vred på 
lyset] för Närkar me [i logiet] JK. De, de jär 
skräu si pa, de [skruvat på] MK. Skräuar pa 
ruckskräuän undar täidn sått rucksnodn el. 
rucksnöirä bläir lagum spänt JK. Särsk. förb. 
Skräu av dän skräumuttan igän JK(ordl.). 
Hackälsäknäivar kan skräuäs av el. ifran 
jaulä fö(r) ti vässäs JK. — Skräu fast dän jan-
bitn bättar me flair skräuar JK(ordl.). Förr så 
späikäd sumbliä bildar [plogbillarna] fast, .. 
män för de mästä så skräuäs di fast JK. 
Skräumaisl sum än bigangnar .. när n skall 

skräu gangjan fast JK(U). Um än skräuar fast 
u bräidar [lien], så kan de hitt pa u smäll av 
MK. Slepskoän skräuän [skruvad] fast undar 
langsäidu [på plogen] JK. — Skräu äi dän 
skräuän bättar JK(ordl.). N had smäid n krok 
me gängår pa sum bön skudd skräuäs äi 
luftä JK. — Skräu ifran si [skruva isär] JK 
(ordl.). — Däu skatt skräu ihop de igän; de 
skall skräuäs ihop duktut el. spänt ihop JK 
(ordl.). — Skräu låss låsä ifran duri JK(ordl.). 
— Skräu ner dän skräuän läit mair (el. pa) 
JK(ordl.). När n skall sla tjåckt fodar 	så 
skräuar n ner örvkrokar, sått örvä bläir kår-
tarä JK. — Skräu pa muttan bättar JK(ordl.). 
Int hadd di någän nackskräu ti skräu sigdn pa 
me OL. Män nå nyttäs de skräuar, sum än 
skräuar lukä pa me [på likkistan] JK. När 
bildn jär äutslitn, så kaupäs de n nöiar u 
skräuäs pa i ställ för dän äutslitnä JK. — De 
har vart skräuar, sum har vart nätnä [nitade] 
fast bi krokar, sen har di bär skutt trädäs pa 
örvä u så bär skräu till OL. Skräu till bättar, 
så sitar de fast JK(ordl.). — I sigdspån'n har 
n a avlangt hul, sum än kan fa skräu skräuar 
upp u till me JK. Skräu upp pärtickln [per-
pendikeln] pa klucku, så saktar ha si intä 
JK(ordl.). Skräu upp lampu, för de jär för 
dålit löisä OL. — 2) [vrida sig oroligt]. Da 
gynt sårkän bräid u skräu pa si u säi miss-
bilåtn äut MK. — skruv-band s. skräuband n., 
pl. bf. -i, 'ett järnband, som skruvas ifrån 
ändarna runt kring något' JK(ordl.). Vör har 
skräuband kring kvännstainar; de finns ingät 
skräuband kring kvännaksln JK(ordl.). Runt-
ikring pa-stain'n jär de a skräuband av jan.. 
för n int skall ga sundar JK(U). All bitar [i 
tröskverket] skudd sättäs ihop me jan el. me 
skräuband u späik JK(U). Skräubandi, sum 
haldar packän, flautä u akslar ihop = janband 
sum skräuäs fast; håirs till btslagä pa vang'n 
bad framm u bak MK. [Se ill.] -mejsel s. 
skräumaisl m., bf. -n. Ja har ingän skräumaisl 
ti skräu träiskräuar äi me; ta häit skräumaisln 
JK(ordl.). -nyckel s. skräunykäl m., bf. 
-ny'ldn, pl. -ny 'klar. Ja har ingän skräunykäl, 
sum passar till de muttru; dän skräunykln 
passar visst JK(ordl.). [Se ill.] -stycke s. 
skräustyckä n., bf. =. Mot gavälväggi star 
fåilbänkän, sum skräustyckä (= skruvstädet) 
jär fastgärt äi JK(U). -städe s. skräustädä 
n. = föreg. Ex. se u. jordlägga v. -tving s. 
m. bf. skräutvingän [skruvklämma, som 
bl. a. användes vid hoplimning av trästyc-
ken] JK(U). -tvinga s. skräutvingå MK f. 
[= föreg.]. 

skrympa v. p. pf. hopskrympän (OL)MK 
[skrumpen]. 



skrymtare 	 1110 	 skråpa 

skrymtare s. sloymtarä m., pl. skrymtrar MK 
(1877). 

skrynka s. skrynkå (OL)MK f. [skrynkla]. 
skrynIdg a. skrynkur (OL)MK [skrynklig]. 
skrynkla s. skrynklå (OL)MK f., pl. skryyklår. 
Dokän har ligg ihopsnårpän u jär så mik 
skrynklår pa JK(ordl.). Så tar var u en sitt 
styck ti dräg yvar n s. k. buck för ti dräg u 
raid äut all skrynklår u lägdar u läsår [om vad-
mal] OL. 

skrynklig a. sktyyklur, f. -/u. Dokän jär 
skrynklur JK(ordl.). Han gynnar säi gammäl 
u snårkän u skrynklur äut JK(ordl.). Mor.. 
ha gynnar ret säi gammäl u skrynklu äut i an-
siktä JK. 

skryt s. skröit n. Dän kaln han har bär sitt 
skröit ti bjaud fålk pa bad täilit u saint OL. 

skryta v. skröitä, skräd , pr. -ar, ipf. -ädä 
JK(U), -äd. Me skröitä mainäs för de mästä: 
dän sum biröimar si självar u har så el. så 
mikä mair n andrä u slar yvar, när n sär va 
duktur n jär JK(U). Ja har biröim, um ja skall 
skröitä, för mäin träisko JK. Ja tyckar de jär 
rolit till söislä u anstalt me kräki, u skall ja 
skröit, så har ja dum tjåck u vackrä JK. Um 
ja ska skröit, så var ja int dän dummästä, nä 
ja kåm däit JK. Dain'n skröitäd lissum mot 
dann'n um inkvarterningi, va propert n hadd 
hatt JK. Ja, u da sin ga u skröit u var duktur 
mot de andrä sårkar, att så u så mang gangar 
had n allt var pa rak u pa tåskän JK. Räik var 
di nuck någä, män mair skröitäd di u jaugädä, 
att n skudd fa mä si däit OL. Skröit u skräppä 
MK. Skröit u skräpp u sla i tom lauän [logen], 
[talesätt] MK. Särsk. förb. Mor skröitar nå 
av, att a skall rais ti böin i summar JK. Han 
jaugäd u skröitäd av um si självar, att n kund 
säi så föskräcklit grant JK. Skummakan 
skröitäd av mot prästn, att n aldri var räddar 
för trull JK(U). — skryt-aktig a. skröitaktur, 
n. -ut [skrytsam]. L. kanhänd kund tyck, att 
ja biröimd mi för mikä ällar var skröitaktur av 
mi JK. De håirs skröitaktut kanhändä, män 
ja vait, de jär ingu lyngn JK. -sam a. skröit-
samman 

skrytig a. skröitur, -u JK(U), [skrytsam]. Jfr 
stor-skrytig. 

skråa v.skra'ä, skra', pr. skra'ar, ipf. skra äd, 
'gå på sned' MK; 'slira, glida åt sidan, om 
slädar' HG. Vägän .. har blitt för häuur 
[huvig] u ryggur mitt äi; u snåiän pa säidår jär 
för lausar, sått de vill skra i däikä JK. Vang'n 
u kälkar skraar = gå på sned MK. Kälkar di 
skraar läikväl pa säidå MK. Vagnän el. slidän 
skraar, om en släde som gör rundsvängningar 
MK. Vangnar skraar ällar skårrar; da gar de 
fort da MK. Så gick di tvärs, ällar bak-kälkar 

skraäd, sått ä vidd skra i däikä, fastn vör kård 
så naug vädasäidu vör kundä JK. De var gal ti 
kåirä, för de var lent u mik snåi, sått de 
skraäd u slo i jamtä JK. Särsk. förbind. Kälkar 
skraar nir pa säidår (ältar skårrar) MK. Till 
släut blai vägän så galn u häuur ällar avhällur 
at säidår, sått n kård kull mitt pa vägän, u 
kälkar skraäd äut u straik i däikä, sått ä sto 
int till ti kumm fram me lass JK. 

skråda v. skra'dä, 'halka' MK. [Möjl. ipf. av 
skraä.] 

skrådd s. m. bf. skråddn [i uttr.] pa skråddn 
[på sned]. Iss, de ska mästn ga pa skråddn me 
räkä (= ga pa snitt ätta sum de jä skärä, snitt 
pa slagä) MK. 

skråig a. skra'ur, n. -ut [sned, ojämn?], 
'slirig, hal' HG. Skraur väg; de jär så skraut, 
att de kan mästn ingän kåirä (gamla krokiga 
spår) MK. Skraut, de kan ä var när sum hälst, 
män värst, nä de jä lent JK. De vägar, sum 
jär plögnä .. di jär för häuuä [huviga] u jär 
fåmtn gangar vän ti va skrauä ällar ti skraä 
JK. 

skråla v. skrålä, skrål', ipf. skråld' JK, pass. 
ipf. skrålädäs. Sing u skrål pa någ sängar, 
sum gick pa sam ton'n sum någ gamblä 
kräigsmarsar JK. Så gick än u draiv langsat 
vägar um sundäskväldar u skråld u singäd 
JK. Pa haimvägän gick de int tyst av .. där 
pratädäs u raljerädäs, där singdäs u skrålädäs 
bad klokt u galä OL. 

skråma s. skra'må, skrå må f., pl. -år. 1) 
[skrapsår, skrubbsår]. Dän stäur bröknäivän 
.. när n.. to i fingri, så blai de a skramå el. 
rivå, u blodn kåm ti rinnä JK. A stor skramå 
upp i pannu JK. Bakjaulnavu to än i ryggän 
pa skarp bainä, sått de to styck av, ret a lagli 
skråmå JK. Ja had täu stäur skramår pa bainä 
MK. Han hadd ans um sari .. u daim, sum int 
var någ sma skråmår JK. 2) [reva i ett nät]. 
Män värst av allt .. var, när äisn var mik 
tjåckar, när noti fassnädä 	Iblant kund ä 
jälpä me a skråmå i noti, män atar igän så var 
ä omöiglit att ä slapp låss JK. Da jär de frågän 
um slet ganasar [garn-åsar], sum int jär knag-
guä, jär di da int slet, så bläir de skråmår i 
läinä [nätduken] OL. 

skrånglig a. skråoglur, n. skrånglut JK(U). 
1) [klen, smal]. Häit u däit star n skrånglur 
brudd [sädesbrodd] u förtårkar JK. 2) [ving-
lig, slängig]. Rännar u skaivlar me baini, 
skrånglut, hupput JK(U). 

skråning s. skraning f., bf. -i, 'snedlöpning på 
grund av centrifugalkraften'. 

skråpa v. skrå'pä, pr. -ar, ipf. -äd, [skrapa, 
frasa, avge ett skrapande ljud]. Da gynt ä 
skråpä u rissä där innä; da var de a råttå 
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bakum tappetn MK. De bär skråpar i kållu, 
när n gar (när den är styvfrusen af is). De 
skråpäd äi na (kållu), sum var nöistärki MK. 
— skråp-is s. skrå'päis. När vattnä har rinn 
bårt undar äisn, så kalläs de skråpäis JK. Ga 
int äut pa dän äisn, för de jär int ann skråpäis, 
u han bristar ner JK(U). 

skråpuk-ansikte s. skråpansikt 	MK [an- 
siktsmask]. 

skräck s. skräck m. [förfäran, fruktan]. Dän 
betöidliä stor ovädardagän 	sum sättäd 
skräck i någ var JK. Jfr påsk-skräck. 

skräcka s.1 se påsk-skräcka. 
skräcka s.2 skräckå f., bf. -u, pl. -år [hona av 

storskrake], Mergus merganser. Skräckår jär 
träi slag av: dän stäur sårtn Gäulskräckår 
ällar Golskragar. En sårt jär läit mindar män 
har int någ särskilt namn, honu jär gra, u 
han'n har n väitar ring kring halsn me gröint 
inundar u så gäulaktu unda läivä. Dän minst 
sårtn jär smaskräckår 	MK. Skräckå, -u, 
-år, sjofåugäl u läiknar golskragar me baini 
äut i stjärtn el. langt bak; u därav förstas, 
att n döikar läiksum lomän u golskragar u jär 
någlund läiksi stäurä JK. Da när ja gick me 
snarår .. så fick vör för de mäst kaul u 
skräckår u golskragar JK. Jfr gul-, små- o. 
topp-skräcka. — skräck-unge s. pl. skräck-
ungar OL, di var nå läit störr ti väkstn än någ 
a de andrä OL. 

skräcka v. skräckä, skräck', pr. -ar, ipf. -äd, 
'rista, skaka' MK; 'när man får någon stöt el. 
ett slag, så att det blir en obehaglig dallring i 
kroppen' JK(ordl.). Sia pa n stam, så de 
skräckar äi än [en], (= darrar]; ja fick ätt slag, 
så de skräckäd äi mi. Skräck i hudä MK. De 
skräckar äi handi MK. De skräckäd äi hail 
kruppän [ss. vid hastigt motstånd, när man 
hoppar e. d.] MK. De skräckäd ret till äi 
handi MK. Spring [hoppa] int ner så i hard 
jårdi, de kummar ti skräckä (i kruppän); de 
skräckäd i hud så mik för mi; de skräckar i 
armar för mi ti sla pa de så mikä; de skräckar 
i hail kruppän fö mi JK(ordl.). 

skräddare s. skra'darä, skra'drä, skräddarä 
m., bf. skra'dan, skräddan, pl. skra'drar, 
skräddrar. Vör ha skräddarä, älla skradrä sä 
de gamblä, ifran När. Ja har vart ste me 
skradan älla skräddan, sum nå har vart jär bäi 
uss a dyngn JK. Skrädda Lauräin JK. Nå för 
täidn, um än har n bit töig, så jär de mästn 
stöist bikymrä ti fa n skräddarä ti fa de söit si 
[sytt] JK. Skräddrar el. skradrar raist kring i 
stäuår jär pa landä JK(U). Äi dän gamblä 
täidn så var de int ont um 	trullhistorjår, 
sum skummakrar u skradrar kund hald pa me 
hail lang vintarkväldar, när di da.. sat äut 1 

soknar bäi böindnar u arbetädä JK(U). 
Skräddrar u skummakrar .. di matt säi bäi 
talgjaus u dankar JK. U skräddrar u skum- 
makrar, sum alltut i all värdn täidar har hatt 
bråttum ti jaul JK. U int mair gutt um skrädd- 
rar häldar, sått n far bid u vänt halv an pa 
dum, förr n kan fa söit si någ nöjt JK. Skudd 
vör bital så mik sum skräddrar vill ha äi 
städar, da fick vör aldri någ kledar pa land 
MK. Jfr by-, karl-, kvinnfolks-, o. socken-
skräddare. — skräddar-sax s. Ufisaksar jär 
int sum skräddarsaksar JK. -vax s. skrädrä-
vaks JK(U) n. [vaxbit varmed skräddaren 
vaxar tråden]. 

skräll s. skräll m. [smäll, brak]. Da hård ja 
n skräll där bäi vägän, u när ja da käikäd 
däit da lag vangn'n me jauli i vädrä JK. Jfr 
skrall s. 	_ 

skrälla s. skrällå f., pl. -år, gröitskrällå, talld-
ricksskrällå, 'bit av en gryta el. tallrik' 
(OL)MK. Jfr av-skrällar. 

skrälla v. pr. skrällar [braka]. Han hokstar, så 
de grunar ner äi än u skrällar i läivä MK. 

skrällig a. skrällur, -lu, -lut. 1) [skral]. Han jär 
skrällur, ha .. skrällu etc. (= dålig) MK. 2) 
[skrällande]. Skrällut mål [röst] (OL)MK. De 
var så langsläguä skrallar, di var int så kärt 
u bräckuä ällar skrälluä [om åska] MK. 

skrämma v. skrämä, skrä'm', pr. -ar, ipf. 
skrä'md', sup. skrä'mt, pass. skrämäs JK, 
p. pf. skrämän, skrämdar, pl. skrä'mdä, 
skrä'md', [injaga fruktan, sätta skräck i]. Di 
[ugglorna] kund skräi olycklit galä, sått di 
kund skräm fålk iblant JK. Skrämä slag pa 
ngn MK. Skräm ban ti tigä, när di skräiar 
JK(U). Ja vidd int skjaut pa n [haren]. Sumli 
ban, sum var sma, skrämd i (askkällingar) så 
att di blai sjaukä JK. Vörr var någ stacklar, 
sum had lätt uss skräm av än såndär ynkrygg 
JK. Ja, dän batn had u vart äut för käutn, 
sått n rakt had skrämt dum JK. De var int un-
dalit, um di var läit skrämdä, för de var så 
naug ättar bigravälsän, u da tror mang kvinn- 
fålk, att de spökar i var räng OL. De sma 
[: barnen] di löidäd änd någä, för daim 
skrämd n bön me de, att n sägd fö skolläran 
JK. Vörr sum sårkar var var immaruä u 
fick päikår ner i Väidängar u skräm dum för 
el. me näckän JK. Närkar.. di had just laup 
dän skalin yvar Jakås ängä så da had di 
(:de sma undar jårdi) väl blitt skrämd för 
daim JK. Särsk. förb. Skräm bårt all harar 
MK. Skräm ätta russi MK, mana på hästarna 
med piskan HG. Fö ti riktut skräm upp dum 
me skick JK. Gubbar.. skrämd upp källingar 
till [dessutom], så mik di kundä JK. Fålki var 
hail uppskrämd för de där bestar JK. Slar i 
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vattnä, sått fiskän skall skrämäs äut ifran 
landä JK. Jfr hjärt-skrämd. 

skrämsel s. skrämsi f., bf. 	[fruktan, 
rädsla]. Han skälväd u darräd av skräms1 u a 
kyld JK. Han va betöidlit darrur i målä av 
skrämsli JK. 

skränka v. skränkä, skränk', pass. -äs, 
p. pf. pl. skränktä. 1) [vika ut varannan tand 
på en såg]. Nå fö täidn haitar de för de mästä 
skränkä i ställ för läggä. Sagi skall skränkäs 
el. läggäs, för ha vill int ga lidut iginum äutn 
knäipar i skördi JK(U). 2) [ge hjulakslar den 
rätta riktningen]. De skall stor övning u prak-
tik till .. ti fa vangsakslar el. jaulakslar lagum 
skränktä, sått int vangsjauli kummar ti ga el. 
rännä u vinglä.. så jär de mik nog me ti ställ 
el. skränk vangsakslar, så att di int laupar si 
varmä el. att int vangsjauli gar för mik innat 
pa ståitskoän el. u för mik äutat 	JK(U). 
Jauli skålar; akslar jä skränktä, d. v. s. 
böjda nedåt MK. — skränk-järn s. skränk-
jan n. [verktyg varmed man skränker sågar] 
JK(U). 

skräp s. skräp n., bf. skrä'p'. 1) [bråte, värde-
löst gods]. Ja sag i säistäs någ gammält bild-
huggaräi, sum lag där äi a räng [vrå] obräuk- 
bart, u n träibild 	sum skudd förställ n 
ängäl; allt de där skräp, sum än så kan kallä, 
um de kund var ti någ nytt i fornsaln JK. U 
så skall di bihald sitt skräp [om dåliga karbid-
lampor] JK. 2) [elände, uselhet]. Summan u 
haustn häitn tills har vart skräp JK. -vräng s. 
skrä'präug f. [skräpvrå]. L. kan kast säckän 
äi någu skräpräng, ti däss vör kummar in 
någän JK. 

skräppa s.1 skräppå f., bf. -u [mindre väska?]. 
De ska visst var snäus u; de rasptäs så i de 
skräppu MK. Jfr näver-skräppa. 

skräppa s.2 skräppå f. 'en sprättig o. högfärdig 
karl' JK. 

skräppa v. skräppä, skräpp' [skryta, skrävla]. 
Skröit u skräpp u sla i tom lauän [logen] MK. 
Skröitar u skräppar JK(U). — skräpp-hals s. 
skräpphals m., 'en sprättig o. högfärdig karl' 
JK. -skjorta s. skräppskörtå f. 'nattkappa' 
MK(1876). 

skrävla v. skrävlä JK(U), pr. skrä'vlar [skryta, 
vara storordig]. Skrävlä u skröit u jaugä 
JK(U). Ja, så läng än har hälsu, da gar n jär u 
skrävlar u jär duktu JK. U än tyckar, att n 
jär någ, mäns n gar jär u skrävlar, män bäst 
de jär, så far n ligg där me värk u våndä JK. — 
skrävel-berg s. skrävälbärg JK(U), [öknamn 
på skrävlare]. -bytta s. skrävälbyttå JK(U) f. 
[skrävlare]. -hals s. skrävälhals JK(U) m. 
[skrävlare]. -makare s. skrävälmakarä JK(U) 
m. [skrävlare]. 

skrävlare s. skrävlarä JK(U) m. [person som 
skrävlar]. 

skrävlig a. pl. skrä'vluä [skrytsam, storordig]. 
U tyckar att drängar u sårkar jär skrävluä 
u kaksuä JK. Jfr stor-skrävlig. 

skröplig a. skrorpli, n. -lit, pl. skröipliä JK 
[dålig, skral]. Far jä skröpli ättar vanlihaiti av 
gamsåldar u stort slep i all sin täid JK. T. N. 
jär döidar .. han var mik gammäl u skröpli a 
si nå säist an i JK. Sånn ård ti förklar dum, 
så gutt ja kan, fastn de jär skröplit JK. Ja, ja 
kan liv u dåi me a gutt samvetä yvar de, att ja 
aldri har slat mi pa latsäidu, så skröplit de änd 
kan var mäm mi annas JK. -het s. skres 'plihait 
f., pl. -ar [brist, svaghet]. De jär någ båckar 
[fel] häit u däit, män de far L. ha yvarsäiändä 
me, för han vait väl mäin skröplihait förr i dän 
vägän, tänkar ja JK L. far ha yvasäiändä 
mämmi för all fail u skröplihaitar JK. Så kåm 
.. a källing ti päiku u talar um drängäns 
skröplihaitar: va fåular han säir äut, u 
druckän har n vart, u slas har n gärt, u latar 
jär n JK(U). 

skröva v. (GOB), se skroa v. 
skubba v.1 skåbbä, skåbb', pr. skåbbar, pass. 
skåbbäs. 1) [gnugga, gno; van!. ren Skåbb 
si mot grindstålpän (OL)MK. Da skåbbar a 
[hon] si MK. 2) [i uttr.] skåbb si ifran [slinka 
undan, dra sig ifrån]. De var ha i stånd ti 
skåbb si ifran de (OL)MK. 

skubba v.2 skubbä, sup. = [ge sig iväg]. Ga u 
skubbä; me skubbä mainäs kumm bårt el. för-
svinnä; han (ha) har skubbä el. kumm pa 
säidå JK(U). 

skuffa s. skuffå f., bf. -u, säng sum drägäs äut 
pa längdi u me luk, am n stor braid skäivå MK. 

skuffa v. skuffä, skuff , pr. -ar JK(U), ipf. -äd, 
skuff?, sup. skuff, pass. skuffäs, pr. skuffäs 
[knuffa]. Jär ä int däu, sum skufft dotri mäin 
i brunn'n? JK. Sårkar, sum aldri kan var still 

had skuff var andrä u bråk där pa trappi 
JK. Di skall skuffäs u drägäs till bordä mästn 
allihop JK. Va hur dant jär ä, prostn, de kan 
ingän fa sit i frid pa bäislagä, di skuffäs u 
knuffas, så sum di jär galnä (Granats Pällå när 
han klagd för prostn, när han gick u lästä). Å 
kan du int skuff i gän då? JK. Särsk. förb. 
Skuff bårt MK. Flyttar bredä [gungbrädet], 
sått ä väga(r) jamt, sått dain'n vägar upp 
dann'n let, när n da skuffar ättar läitä me 
baini pa jårdi JK(U). Han sägd, att dän sum 
sat ijamt n had skuff ner n JK. Ann [Anna] 
matt rusk u skuff till mi förrn ha kan .. fa mi 
vakän JK. Källingi skufft till mi iblant, sått ja 
mästn skudd flaug ör sängi JK. 

skuffning s. skuffning JK(U) f. [skuffande, 
knuffande]. Sin så bläir de a kräusning u dräg- 
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ning u skuffning [bland bordsgästerna] JK(U). 
skugga s. skuggä, skugg' m., bf. -än. 1) [obe-
lyst ställe, beskuggad plats]. I dag a läiti 
stund, ättar soli had rinn upp, var ä allt mil-
lum 9-10 gradar i skuggän, u klucku 11-12 var 
ä tjugå gradar i soli JK. I dann viku så va de 
rakt vintakyld, så att sumli dagar tåiäd int 
äisn av vattnä i skuggän JK. De har int tåi i 
skuggän någän ting, äutn jårdi har vart stäiv-
frusi pa nårsäidu, där sum int soli har skäinä 
JK. I dag jär de så varmt.. sått ja sitar svaitn 
inn i skuggän i stäuu JK. Dän gam byggningän 
.. han sto prässäis i vädasträck .. När vör var 
ner i akrar u arbetädä, så när de var sol-
skäin, så visst vör när de var middagar, för 
da var de skugg pa byggningsgavin JK. Så 
slar di si ner.:.  i skuggän av än hop tallar u 
björkar OL. n läitn backas [backås] .. han 
var tillvaksn me så där hallgamlä tallar, sum 
sto tämliän tet u iginum dairäs grainar u dal-
rås bärrä så blai ä ännu tetarä, u i dän skuggän 
där hållt di me säin sjussar u där bant di säin 
russ OL. 2) [skydd för solen]. Ta u hugg av a 
laugrain u sätt upp, så bläir de skuggä OL. A 
rängnmoln kummar de så haugt upp sått de 
nar soli (gär skugg el. skyggar för soli) da 
kummar de ti rängnä jär JK(U). 3) [skugg-
bild]. Säi pa skuggän där pa väggi av gräni; 
han röirar si MK. De var int någ ann än de 
var hans aigän skugg, sum än sag JK. När 
vörr var sårkar .. da bräukt vör mel [mäta] 
skuggän Pa summan när int skuggän av uss 
självä var längar, än att vörr kund grain [kli-
va] yva n, da anto vörr, att de var middagar 
JK(U). 4) [skuggestalt]. Han jär bär såsum än 
skuggä (OL)MK. 

skuld s. skuld f., bf. -i, pl. -ar. 1) [gäld, lånade 
medel]. Böindnar, sum sitar äutn gäld u skuld 
har de äutmärkt bra, så väid di int jär för giruä 
.. Ja, skuld u gäld skudd int finnäs till JK. 
Daim sum har bårg [gått i borgen] u jär i 
skuld, di tular int så mik .. OL. Han fick 
skuld, sum blai värr u vän för n, sått ä sag äut 
sum um än skudd ga ifran alltihop JK. Han 
har skuld upp yvar åiru JK(U). Di .. byggd 
nöit, bad byggning u häusar, u arbetäd si ör 
all skuld, sum där var, när n to imot de JK. 
Han sändäd pänningar haim ti källingi säin, 
u ha betalt skuldar mä dum. . för a par ar sinä 
had n sänd så mik pänningar häit, att all skuld 
var betalt JK. Sum L. vait, så skall affårar 
raidäs upp för arä .. bad me skuldar u annä 
JK. 2) [förbindelse, skyldighet]. Så har ja 
ingänting ti paräknä, äutn tvärtum ansäir ja 
mi till sta i skuld för allt besvär, sum L. har 
hatt för mi OL. 3) [förvållan, förskyllan, an-
svar; orsak]. Ja, de kund träff till iblant, att n 

slo ihop, d. v. s. att sigdar hakäd ihop av täu 
styckän, sum slo naug ätta si.. händäd de, så 
var de hans skuld, sum slo ättar u slo för langt 
fram JK(U). De jär däin skuld va ivist a grand 
JK. För rästn så var de mäst hännäs skuld u 
int hans, att ä så had gat JK. Vaims skuld jär 
de da, att Är bläir så orättväist behandlädä? 
— Natäurlitväis o aigi skuld u o aigi dumhait 
JK. De mäst inbillar si, att ä jär prästns skuld 
att vör skall bygg nöi skolå. Ja, u vör, sum jär 
i skolrådä, far u skuldi, föstas, av någ tjåck-
skallar JK. Fyst jär stöili [stilen] dåli, u skuldi 
därtill jär någ, att söini gynnar bläi dåli OL. 
För n täid sinä halt ja pa ti förlor n täiä i böin 
.. De var mäin ofullkåmlihait u bråskå, sum 
var skuldi där till JK. De var han skuldi till de 
MK. Kanhänd att de ha skuldi, att ja int fa 
håir någ ifra(n) n? JK. Självar har dän to-
singän int skuldi ti någä äutn sitar u gir skuldi 
pa grainar u stuckar JK. Ja, de var ingän rolir 
ångtråskdag, män de had ingän skuldi till, 
äutn de var hännäs aigi oförsiktuhait JK. När 
n har.. kumm i lega(r)vald pa någ väis, så-
sum kå(i)rt kull .. de har möirgubbän fat skul-
di förä, när de så har hänt JK. Ja har int någ 
ann ti gi skuldi pa ällar någ ann hindar, va ja 
vait, än de har vart så ont um täid fö mi JK. 
Ja gir lagskift fö de mäst skuldi ti skogsför-
åidlsän pa Gåttland. Han gav skuldi pa mäd-
jälpan JK. Vörr har gitt skuldi pa vällaikän 
JK. Han vidd skjaut skuldi ifran si JK. a) [i 
uttr.] för — skuld. Ja visst kan ä ännu så var 
sumliä ladingar .. att n fö nödi skuld, kan n 
sägä, sälä [säljer] si fö naug um haustar, just 
int fö häusaldäs skuld .. män ti kräki JK. För 
tråskningis skuld så matt di föid täu par [: dra-
gare] JK. Män i dag var vör int äut för äurs 
[yrväders] skuld äutn för snåifalls skuld JK. 
Var äi liggar failä da, att int fålki vill bläi jär 
äutn di raisar [: till Amerika]? Jå för pän-
ningars skuld raisar di u int för mat u kledars 
skuld u häusräum JK. Ja skall fö ro skuld tal 
um jär i brevä läitä um all landsmätrar, sum ja 
har vart i kast me JK. U så va de sånt äut-
märkt vackat vädar, så att da to vör u glaid 
snart sägt fö ro skuld JK. b) [i uttr.] fö(r) dän 
skuld, [vad det beträffar]. Drängar kan fa 
päikår ti bläi galnä ätta si .. u vickän kal sum 
hälst för dän skuld kan fa kvinnfålk ti bläi 
fiållu ätta si JK. c) [i uttr.] fö(r) dän skuld 
(att), [därför (att)]. Pa dän grund älla retarä 
för dän skull [!] ha vör int sat [sått] någ ännu 
JK. Gick Er däit för dän skuld da? JK. Ha 
hadd mästn fingri pa n lapp u skudd ta än, 
män de blai int av, för dän skuld, att ha fick 
sar pa hännar JK. Jfr fördenskull. Jfr kyrko-
o. tacksamhets-skuld. -fordring s. skuld- 

45-792494 Laumålet 



skuldregister 	 1114 	 skum 

fodring f. [vad man har att fordra i fr. om 
obetalda skulder]. -register s. n. bf. skuld-
rigisträ [skuldbörda]. Upp bi G., sum förr har 
vart ätt räikt u ingro ställä, där gynnar nå bläi 
så pass, att skuld-rigisträ snart gynnar tävlä 
me sam håigdi sum räikdomar har vart förr 
OL. -sedel s. skuldsä'däl, -sä'd1 m., bf. 
-sä 'dln, pl. -så'dlar. Ja skudd bön lag, sått ja 
fick än lagli skuldsädl me än, så fick ja nuck 
fullt för män i pa någ väis JK. U nå jä frågän 
um att all skuldsädlar skall skriväs um JK. 
-sätta v. p. pf. n. skuldsätt. Jär de någät hant-
värk sum jårdbräukä, sum jär så skuldsätt? 
JK. 

skuldig a. skuldur, -u, pl. -uä, skuldu' [skuld-
satt, betalningsskyldig]. Dän han jär visst mik 
skuldur OL. Han jär skuldur Gud u all 
mänskår JK(U). Han jär så skuldur, sått n 
gar snart yvar änd ["omkull"] JK(U). Han 
(el. ha) har bitalt mi de sum han (el. ha) var 
skuldur (el. -du) mi JK. Ja, i ställ fö de att G. 
had n hall hopän pänningar äutlantä, så jä n 
nå skuldu n hall hopän JK. Han va skuldu 
N. N. a kronå JK. U så var N. J. skuldur uss 
läitä, sått de kund vör kansk fa strämming 
förä JK. Kanhänd de kan int skad till fa vit, 
lains n skuldu bond . . har ä ställt JK. För de 
mästä så var arbetskaln skuldur bondn för 
a lass grainar, än vidtall .. än laup ryg JK(U). 
Arbetskaln fick ga u sia dagän ti släut, han 
förtjänt vidtalln .. så jär de ti var skuldur u 
därme bundn JK. Iss de var .. arbetskalar, 
sum hadd så ställt, att di.. int bihövd bynk 
böindarnä um så mik u int häldar var skuldu 
dum någä OL. Män så jär de a par styckän, 
sum jär skuldu mi läit pänningar JK. När di 
(rallrar) har blitt skulduä böindnar u kaup-
männar sum har sält mat till dum, da har di 
strik sin väg u int betalt JK. Jfr gäld-skuldig. 

skuldra s. skuldrå f., bf. -u, pl. -år (= härdar). 
De värkar undar skuldru (de jär bak de); — 
undar skuldrår. Vattnä gick änd upp undar 
skuldrår (el. vanl. armar) MK. Dagän ättar 
flyttäd värkän si i hygrä skuldru JK. U så 
sträikäs de me am n hand pa var säidå av hudä 
u ner langs halsn u braust u skuldrår u så äut 
at armän till OL. — skulder-blad s. n. bf. 
skuldrä-, skuldabla'dä, pl. bf. -i. Ont i nackän 
u nacktanar, u gick ner i ryggän u skuldrä-
bladi, had ja n langar täid i säistäs JK. När ja 
har dräg andn till mi, så har de .. skär till 
såsum styng, sum har gat äut i ryggän undar 
skuldabladi ällar skuldrår JK. 

skull s. skull n. [syn, skymt]. Framförä pa 
vägän sto de någ svart skull såsum säi a svart 
mysså JK. 

skulla v. skullä, skull', pr. -ar, ipf. -äd, 'lysa' 

MK; 'synas stort o. grant på långt håll' JK 
(ordl.). De var a hapli grant töig, de skall änt-
liän kumm ti skullä; de häusä de skullar lang 
väg; de kummar int ti skull(ä) langt; körku 
skullar änd häit JK(ordl.). De gynna skull 
flair tånnar [torn] i böin nå MK. Di grundäd 
pa, va de skudd var för svart, sum skulläd 
däitat brutä [stenbrottet] OL. 0 [våra] kånn-
stackar skuffa ret MK. Ner nå fåir u tjugå 
man slo i am n rak ätta si, skulläd de ret bra 
OL. Di [: fartyget] gar nårdar äi, de säir ja pa 
taglasn; di skullar så naug bäi MK. Dagän 
skullar iginum MK. De skullar ovant (för 
hunden, som fick se någonting ovanligt på 
gården och började skällä) MK. Nå kåm hulä 
till; nå skullar de int så stort MK. U så hajar 
de upp [hägrar] så mik i nårdaustn u, så att 
hålmar skullar så stäur, sum um di rakt kund 
ligg inn pa sandä JK. Di skullar änd stor, när 
n sättar upp dum (kånnstackar) MK. Di skul-
lar så grannä MK. Pappa skullar mästn int 
störr, han häldar MK. Ha skullar kårtarä, för 
de ha jär så tjåck MK. — skull-sam a. De bläir 
för skullsamt [iögonfallande] MK. 

skum s. skäum m., bf. -än, 'skam'; [även: 
fradga]. De jär så mik skäum pa vattnä. När 
vör var äut u sigläd, da gick de bär, så 
skäumän sto um framstammän OL. Skäum 
pa sjövattnä Skäum pa vattn sum kokar.. 
ta av skäumän .. när han kokar (fiskän) u de 
bläir skäum pa vattnä el. fisksudn JK(U). De 
diskuterädäs mang sakar u ting undar vägän 
Sumbli var så ivruä, sått di skärd tann, u 
skäumän sto ör munsträngar för dum JK. Da 
flygar n [galopperar han], sått skäumän star 
um än MK. -fradga s. f. pl. skäumfraggår 
[partier av skum el. fradga]. De brautar u 
laupar till .. sått skäumfraggår flaugar kring 
JK(U). Män nå kund vör aldri märk, att n had 
någ täckän ti läiv, för ja to u så.. rulld kring 
än a par slag i batn, män skäumfraggår u vatt-
nä sto ör n börrä, så att han var stam n dödar 
JK. Varmar u svaitn blai ja av all halvar 
När ja da gick i säng, så kåm ja ti sivä, sått 
skäumfraggår sto ör mi JK. Nå jär russi så 
svaitnä, sått skäumfraggår liggar pa dum JK. 
-hatt s. pl. skäumhattar [skumbollar]. Hästn 
lag sum a rem langsat vägän, sått skäumhattar 
sto av än JK. -streck s. n. pl. skäumstrrk 
[stråk av skum]. När de biåsar [!], da bläir de 
släik skäumstrik MK. 

skum a. n. skäumt. 1) [halvmörkt, skymning]. 
De jär allt ti bläi skäumt OL. De gynnar bläi 
skäumt u söislädags JK. Soli har allt rinn ner, 
u de gynnar allt bläi skäumt JK. När vör 
haldäd där, gynt ä bläi skäumt JK. Nä de bläir 
skäumt, så bjäräs jaulgräni in u ska kledäs 
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JK. Nå ror vör, så langt vör kan hinnä, ti 
däss ä bläir skäumt, maint 0. pa JK. Vör 
matt kast (snåi) änd ti däss ä blai skäumt JK. 
Nå blai de allt för mörkt u skäumt ti skriv 
längar JK. När ja fick skilt av [sluta] me de, 
da blai de skäumt, sått ja int kund säi längar 
bäi dagsjausä JK. U så had ja a ärndä ner ti 
Kauprä, u så blai ja da sitnäs där, ti däss de 
blai kväldar u de blai skäumt JK. Män ja sägd 
int att ja had set någä .. för had ja de gärt, 
så had int källingi mäin atminstn tråist äut för 
duri ättar de blai skäumt JK. Ja nå jä de allt 
kväldar u skäumt, så att ja int kan säi u skriv 
längar bäi dagsjausä JK. Nå ti jaul nå jär de 
mästn skäumt hail dagar OL. När ja fick dän i 
årning, da var de skäumt u kväldar (vidsagi) 
JK. Fastn de att ä änd var lagli skäumt (de var 
S:t Oläsdagän), så bihövd int daim, sum var 
haim, ta mist um, va di hadd säin sletkalar 
pta, för va di int sag dum, så håird di dum, 
där ä gick fram [hemfården från slåttern] OL. 
Ja u flair me mi sto .. äut pa plattfårmän, 
förrn de blai dagar .. u sum vör da lagli bra i 
månskäinä kund säi .. Män de sto just int så 
läng pa, så blai de skäumt [alltså: mot gry-
ningen], u sin mair u mair dagar JK. 2) [dun-
kelt, oklart]. De jär skäumt för mäin augu 
MK. -rask s. skäumrask n., bf. -ä [skym-
ning]. Vörr haldar skäumrask nå me arbetä, 
för vörr säir int längar bäi dagän. I skäum-
raskä JK(U). 

skumma v.1 skäum', pass. (dep.) skäumäs 
[skymma, bli skumt]. De gynnar skäum fö 
bålln MK. De jär allt ti skäumäs, ällar ti bläi 
skäumt OL. De gynnar skäumäs, sått de kan 
ingän säi u träd trad pa nål JK(U). Da gynt ä 
allt skäumäs el. gynt bläi skäumt JK. 

skumma v.2 skäum', p. pf. f. (av)skäumi [av-
lägsna skum från kokande vätska]. Skäum' 
av (t. ex. fisk u pärår) gröitu (de s. jär skäum) 
MK. Skäum av fiskän JK(U). De gröitu ha 
skudd ha vart avskäumi OL. [Refl.] Skäum 
si [bilda(s) skum] (OL)MK. — skum-mjölk s. 
skummjölk f., bf. -i [mjölk varifrån fettet se-
parerats]. Skummjölki u kännmjölki far vör 
haim igän u far betat me a örä el. ätt ör kilo . . 
kalvar u sväini tyckar um na u ja me JK. När 
gräddn var örtagän u skummjölki var igän, så 
var de int sån dåli kraft i dän, sum fålki i all-
mänhait trodä JK. Kohäuskalvar kan snart 
begå si me skummjölk JK. 

skumna v. skäumnä = bläi skäumt MK. 
skumning s. skäumning f., bf. skäumniugi, 

'skymning'. I skäumningi = just när de gynnar 
dagäs u så ättar solis nergang MK. När soli 
har gat ner u ännu dagrandn söins, sått de jär 
halljaust, de haitar i skäumningi JK(U). Ijåns 

för skäumningi rängnäd de u snåislaggäd, sått 
de var oskaplit JK. De sag mästn äut da i 
skäumningi ijåns, sum um de skudd kumm ti 
kast um igän u bläi kallt JK. Middästäid gynt 
ä blas mair u mair, sått nå i skäumningi va de 
full äur JK. U så blai de a rängnskäur i 
skäumningi, när vör kåm haim JK. A. u F. 
kåm haim i skäumningi u var iginumvatä JK. 
Da to ja u gick haim me han (hästn) da sjau- 
täidn i skäumningi JK. Ja tänkt ti ga bårt i 
skäumningi JK. Däu kanst kumm däit till uss 
så i skäumningi OL. I kvälls pa iss täidn var 
ja ännu ner bäi K.J. u kåm däit klucku fåir 
fåm i skäumningi JK. Ja de ha vart de stöist 
ovädar u kummar de så ti hald bäi, sum de 
gärd i skäumningi, nä vörr söislädä, da.. JK. 
Blandningskallasä gyntäs för de mäst um 
kväldn i skäumningi JK. När n gar pa mor-
kulljakt, så jär de um kväldar i skäumningi, 
sum mor(d)kullår drägar JK. 

skump s. skump [stötigt trav el. galopp?]. De 
gick i hump u skump MK(1876). Ränn i 
skump MK(1878). 

skumpa v. skumpä, pr. -ar, p. pr. skumpnäs 
JK(U), [springa stötigt, galoppera]. Konar di 
kan äntliän skumpä, när di rännar me brimsn 
JK(ordl.). Hump' u skumpä (OL)MK. De 
skumpar bra; han skumpar si fram MK(1876). 
Kummar humpnäs u skumpnäs JK(U). 

skumpig a. n. skumput [stötig, hoppig, om 
gående]. Ga u stäig pa de väisä, ta ovanlit 
lang stig u ga så där skumput OL. 

skupa v. skupä, skup', sup. skup', pass. 
skupäs JK, ipf. skuptäs JK(U), [binda i kär- 
var]. Iss kånnä, de jär så langvaksä, sått de 
far vör ta u skupä; vör har skup all havrä i ar, 
för han var så langvaksn JK(ordl.). Kånnä jä 
så langt, att n kan skupä JK. Astäuas, di far 
skup sin (vaitä) MK. När.. han (vaitn) jär så 
langar, att n kan skupäs JK. Känn.. var 
int vanlit att de skuptäs el. gärdäs skupar 
.av JK(U). 

skupe s. skupä, skup' m., bf. -än, pl. -ar. 
1) 'kärve; sädeskärve'. Ta ännu häit en 
skupä; ta u bind ihop dän skupän; de skall 
säksti skupar till a lass JK(ordl.). I ar far vör 
aldri en skup(ä) av vaitn, för n jär för kårt-
väkstar JK(ordl.). Ja har bind va ivist n skupä 
OL. Män de jär väl sträift för kvinnfålkä, sum 
tar upp .. så far n nuck jälp na bind någ 
skupar iblant JK. U så gär n a brid [vridning] 
straks undar aksi, u så tar n de mitt i täu u 
sträckar äut de pa jårdi u läggar skupän där 
pa 	JK. Jär sedi bra tårr i halmän u grasfräi 
u langvaksi, sått ä bläir lang band, så läggäs 
de täu famnar pa vart band el. till var skupä, 
för di skall tårk iginum fortarä el. bättar JK. 
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Summahavan 	jär sälln så langar, att n 
däugar gäräs skupar av JK. Så lägga n lang-
stigar full av skupar .. När n har fat stigar 
fullä, star en uppa lassä förstas u läggar 
skupar tvärs pa langstigar, u en gir upp 
skupar JK. Så skall all skupar bjäräs ihop. 
Jär sedi bra tårr u bra moi, så sättäs ha i stack 
. . JK. A sedstäckä sättäs alltut upp av a lass 
skupar, sum jär 60 styckän JK. Skupar star i 
stäckä el. stäckar JK. Rygän u vaitn sättäs u 
mik i rakar, el. rauk sär de gamblä JK. De var 
ti sätt um rakar el. skupar var dag, män de sto 
int till ti fa dum så tårrä, att di kund kåiräs in 
JK. De behövar int rängnä just fali mikä, så 
bläir va ivist n skup iginumvatar, för di star 
pa änd allihop me aksi uppat .. att n far låis 
upp va ivistn skupä JK. Skupsedi .. när di 
kård in na. De slo di aksi av skupar mot a 
särskild ställning el. .. mot kantn av a stor 
baljå el. tunnå .. De sedi nyttäd di ti sased 
JK(U). Så star ätt [en person] pa matnings-
borä, sum skudd mat äi så skudd ätt svar 
för ti gi skupar upp, dän sum gärd de, han 
skudd svar för ti räknä skupar, ner lassä blai 
fullt [: fårdigtröskat] OL. Ryg sad vör fåir 
tunnår u fick inimot tjugå lass (60 skupar i 
vart lass) u umkring fåir u tjugå tunnår JK. 
[Se ill.] Jfr råg-, säd- o. vetes-skupe. 2) 'en 
stor, grof tjock karl; ett för sin ålder ovanligt 
stort, tjockt barn' JK(ordl.). De var n bra 
skupä, dän kaln; de var n tungar skupä, dän 
sårkän, va gammäl jär n? Åt ar; de var n duk-
tur skupä pa sin åldar JK(ordl.). — skup-säd 
s. f. bf. sku'pse'di =vait u ryg, för de bindäs 
äi skupar MK. Skupsedi (ryg u vaitä) skäräs 
int pa slag el. pa  sträng äutn imoi sedi, sum 
star JK. Skupsedi bräuka n mik sätt i rak 
JK. 

skuppa v. pass. skuppäs [skaka]. Vör skuppäs 
pa vangnän MK. Jfr skvappa. 

skur s.1 skäur OL m., bf. skäurn, 'en avdel-
ning i en fiskarbod, i vilken förvaras varje-
handa saker'. Skäur finns endast i förnämare 
bodar MK. U vart u ätt batlag had säin län-
ning.. u var u en säin strandbod nattäurlit-
väis me äldföir äi, u n dail me skäur äi JK. 

skur s.2 skäur n., bf. skäur' OL, pl. = [mindre 
by av regn el. hagel]. Vör har int fat någänting 
rängn förrn i går; da fick vör a lagli duktut 
skäur; nå i fredäs fick vör a par träi duktuä 
skäur JK. De har rängnä a läit skäur n träi 
gangar nå i viku .. män de räckar int till pa 
langt JK. Just unda jårdfåstningi rängnäd de a 
duktut skäur me stor rängndrupar u hagäl JK. 
Ja, de had vart gutt, um vör had fat a skäur 
rängn nå u så varmt ättar JK. De säir äut, sum 
vörr far a skäur rängn igän, de kåm dain skäur 

ättar dannä OL. Ja, u så kam jaulaftnän u 
jauldagän me kyld u äur u skäur JK. Jfr 
hagel-, regn- o. små-skur. -mellan adv. skäur-
millum [mellan regnskurarna]. Ja fick ränn 
skäurmillum MK. 

skura s. (skåra) skurå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'en 
skovel hel av trä utan kanter på sidorna 
(detta [senare] kallas skopa) JK(ordl.); 'att 
sätta in bröd i ugnen med; [att skotta snö 
med]; att kasta dynga med' MK. Ja skall gär 
a skurå. Ja har täu träi styckän skurår u till u 
me göislskurår JK(ordl.). Grolakå [glod-raka] 
att ta ut glödar med.. sedan sättäs bröden in 
med "a skurå" MK(1877). De kund ingän fa 
tak äi ä (vid u trodar undar snåiän), äutn de 
skudd kastäs upp me skurå MK. Nå kumma 
pappa knädnäs me skuru för åiru MK. Dräi-
vår var så hardä, att skurår int batäd pa dum, 
äutn vör matt ha spadar ällar skyfflar till kast 
me u sia räutår me JK. Snåiän fassnäd pa, pa 
skurår el. skåfflar JK. [Se ill.] 2) [märke i får-
örat]. [Se ill. till kräk-märke.] Jfr bak-, bröd-, 
deg-, flad-, gödsel-, hörd-, snökastnings- o. 
ugns-skura. — skur-skaft s. n. bf. sku'rskaftä 
[skaftet på en "skura"]. När nå L. haldäd i 
skurskaftä me bär [bara] hännar, så äuräd 
snåiän upp pa hännar ättar handi JK. 

skura v. skäurä, skäur', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
sup. skäur', skäurt, pass. skäuräs, pr. 
skäuräs, ipf. skäurdäs, p. pf. f. skäuri, n. 
skäurä, skäur si. 1) [rengöra, el. putsa me-
delst skrubbning el. gnidning]; 'skura t. ex. 
golv el. någonting blankt' JK(ordl.). Idag 
skall vör pråmt skäurä, för gålvä jär så lortut. 
Vör har skäurt knäivar u gafflar i dag; vör har 
skäurt i dag JK(ordl.). Källingar gynt ga u 
väin yvar, att di int kund fa de raint igän; ja 
skall säg Ar, kvinnfålk, att de gar av me 
skäurä OL. Ha lag u skäurädä MK. Kärvas-
kasku ha skall svar för brygg u skäur u ha år-
ning i käri u så skäur all gålv JK. De kökä 
de jär halft me snåi, så de säir äut, sum de 
kund var skäur si jamt till MK. Damb mattår 
u skäur gålv JK. De skäurdäs gålv i vardäs-
stäuu var laudag, u da skäurdäs sängar, bord, 
stolar .. JK. Jaulflo [vedstapel] inn i stäuu, 
sum skall bjäräs in jaulaftn u de förrn de bläir 
dagar um mårgn, för sän pa dagän skall 
kvinnfålki skäur gålv u ha all lort äut JK. Nå 
jär gålvä skäurä JK(ordl.). Bord u stolar var 
int målnä dän täidn, män di tvättädäs u skäur- 
däs, bord ättar var måltäid 	u stolar var 
laudag JK. All mjölkbunkar, sum var av träi, 
skudd u skäuräs u tvättäs täit [ofta] JK. Skäur 
mässingän blankar JK(ordl.). Skäur givvär 
blankä MK. Skaidar u knäivar u gafflar skall 
skäuräs blank u i årning igän (efter kalaset) 
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JK. A. rustäd me någ silar u skäuräd u smöi-
räd daim JK. M. 0. .. när han skudd till 
Alltaim i Buttlä u så fräiä, da ränd han kring i 
grannlagä u så håird ättar smidsindar ti skäur 
silbislagi me, för de att de skudd bläi riktut 
blankt OL. Di sär så, att drakän skäurar säin 
vapni där (på en sten i Lausmyr) MK. Vörr 
skolsårkar sat pa n grastain där me rifflår 
äi, sum drakän skäuräd gosä äi JK. [Särsk.: 
putsa en nymurad yta med ett skur-bräde]. 
Väggar rappäs fyst [= slå i bruk], så skäuräs 
di me skäurbredä = slet' upp dum MK. [Se 
även nedan förb.] skäur upp. 2) [om plogar: 
släppa jorden från vändskivan]. Ja .. i iss 
viku ha ja gat u plög älla vänd me stäutar, u 
de gar tämliän bra ännu pa lairu, aindäst att ä 
jär vatlagä, män de släppar bra ällar skäurar 
ällar int fassnar pa vändplogskäivu JK. Jårdi 
jär laus u tårr, sått nå skäurar plogän nå MK. 
Plogar u bildar släitäs äut, för de skäurar, sått 
smuträ star kring ä MK. Ja ättar dän dagän, 
så plögdäs .. all jård, sum skudd haustplögäs 
.. me vändplog, så väid att n kund fa vänd-
plogar ti ga, sått di int fassnäd pa. Män 
skäuräd de intä äutn fassnäd pa, da var de ti 
ta till spitsplogän .. Män när lairjårdi jär tårr 
u int allt för hard u sam så myldå, så skäurar 
di JK. Särsk. förb. Skäur av: 1) [skrubba av, 
rengöra]. Skäur av na (hyllu) MK. 2) [om 
plogar: släppa jorden från vändskivan]. 
Vändplog, de gar int ti plög me nå, för de vill 
int skäur av äutn de fassnar pa, för de att ä ha 
blitt fö vat JK. Daim sum hadd säin sand-
jårdar, där kund di fa dum [vändplogarna] ti 
släppä ällar skäur av, så att int jårdi fastnäd 
bi plogskäivu OL. Jårdi skäurar int av skäivu 
JK(U). — Skäur bårt fläckar, rustfläckar MK. 
— I täistäs rängnäd de, sått bräukän tårkäd 
int ti fa skäur upp u väitläimä JK. — Iss bo-
märkä, de jär mästn äutskäurä (bortskuradt 
av drickbyttä) MK. Jfr blank-skuren o. ren-
skura. — skur-borst s. skäurbust m. [-borste]. 
-bräde s. skäurbre'dä n., 'en liten brädlapp 
med handtag, som föres kring' [på den ny-
rappade murytan]. Väggar rappäs fyst (= slå i 
bruk), så skäuräs di me skäurbredä MK 
(1885). -pasa s. skäurpaså f. [-trasa]; = tårk-
paså MK. -viska s. skäurviskå f. 'halmviska' 
JK(ordl.). Ta u bräid ihop a halmviskå till a 
skäurviskå JK. Undar täidn var någän äut u 
braid halmviskår ihop ti skäurviskår, u ner di 
hadd fat väitläim am n säidå .. så draivs de pa ti 
skäur inn bak sängar, så råikän sto kring OL. 
När di skäurar gålv, så liggar dän sum skäurar 
pa knäi pa gålvä u har a skäurviskå av grän-
räis el. björkräis el. u så a bridi halmviskå 
u så jumt el. varmt vattn u sand el. askå för ti  

skäur u gno lortn låss me JK(U). Ta a skäur-
viskå u skäur av all bord u stolar JK(ordl.). 

skura v.2 skäur', pr. skäurar JK(U), [rusa, ila]. 
Batn skäurar fram me än sjau jäklä fart 
JK(U). Undar täidn sag vör janvägän skäur 
där förbäi fullastn me fålk in till Stockholm 
JK. 

skura v.3 p. pf. f. skäuri [renad, av god kvali-
tet, om tjära]. Min måffar sum var föidar 
1808 .. han had vart me um ti kårt ti böin me 
skattjärå, u de var frågän um iblant ti bläi av 
me na, för a int var sum a skuddä .. el. att a 
int var skäuri sum a skuddä JK(U). [Jfr GOB 
skura v.1 o. Tiäre-Skurare i J. Wallin, Gothl. 
Saml. II, s. 113 ff., cit. hos MK Spridda drag, 
s. 29.] 

skurning s. skäurning (OL)MK f., bf. -i [ar-
betet att skura]. Ner di to ihop me de väit-
läimningi u skäurningi OL. 

skurra v. skurrä, ipf. -äd; -ädä, 'gå på tvären' 
= skraä [skråa] MK; 'gå runt o. fort' MK; 
'svänga runt o. fort' JK(ordl.). Skurrä el. sirrä 
fram; dej var så de bär' skurrädä el. sirrädä 
el. svissädä el. surräd' förbäi = gick fort MK. 
Vangnsjauli kan äntliän skurrä, när n kåirar 
fort; tråsktunnu far äntliän skurrä JK(ordl.). 
Vangnar skraar ällar skurrar, da gar de fort da 
MK. Jär skurräd vangnar ner me stam n till 
vågbrytan MK. Skurräd förbäi me än him-
landä fart JK(U). A hal äisgatå, sått a ränd 
langt ner i Kaupräkväiar .. när ä var äisgatå 
pa backän u kälkar skurräd ner där [om kälk-
backsåkning] JK(U). 

skuta s. 1 skäutå (OL)MK, f., bf. -u JK, pl. -år 
[ett slags fartyg]. Da kåm Klauläins skäutu 
siglänäs där fö'bäi än JK. De liggar täu 
skäutår i väiki MK. 

skuta s.2 skutå f., bf. skutu, pl. -år, 'skogs-
duva', Columba pa1umbus. Skutu ropar i 
skogän så jär (sum vörr härmd na i skogän, 
när vör var sårkar, när a roptä): "Du gök, to 
sju u gav tu, skutu tu tu skutu skutuu!" Ha 
värpar el. har raidar i hol träi, sum tåilu har 
pick hul äi el. gärt tåilhul äi JK. Håir pa 
skutu, ha ropar: sku tu tu JK. Skutu skräiar 
mot rängn i skogän "sku-ut" MK. Ropar sitt 
namn JK. 

skutt s. skutt n. [kort hopp]. Ta ett skutt MK. 
skutta v. skuttä JK(U); (OL)MK, skåttä, 
skått', pr. skuttar, skåttar, ipf. skuttäd, skåt-
täd, sup. skål-e. 1) [hoppa, springa]. Harn 
han skuttäd läik fräiskt JK(U). Harn skuttäd 
bårt MK. 2) 'springa fort el. [ränna] ute om 
kvällarne' JK(ordl.). När sårkar far bär bain, 
da kan di äntliän skåttä; löidn, di skåttar äut 
um kväldar; nå hart du ränt u skått äut hail 
sundäsnati JK(ordl.). Ränn u skåttä äi stäuår 
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MK. Skått' av el. skåttä: 1) kärra m. skott-
kärra. 2) glida iväg: dei skåttäd av obigräiplit 
de. Di rännar så mik di kan skått av MK. 

när man bara har en skridsko och sparkar 
efter med den andra foten; kanst däu skåttä? 
Jå, ja far lan en skrittsko av di, så skall vör 
skått(ä) bäggi täu JK(ordl.). Skåttä, = att ha 
en äislägg ällar skrittsko, män ingänting pa 
dann bainä MK. 

skuva v. pr. skäuar, sup. skäu'. [Refi.] De 
skäuar si sundar (= skavar?). Dokän har skäu 
si (de skaväs, så att de mästn gar hul pa) MK. 

skvabb s. skvabb n., pl. =, bf. -i. 1) [lätt sjö-
gång, korta vågor]. De var bär läit skvabb = 
smått sjögång MK. Ja, jär i väiki, när vör da 
kåm ti siglä jär, gick batn tvärs iginum 
skvabbi, för de jär alltut vanlit jär i väiki, att 
ä jär kårtsjout ällar kårtskvabbut, hälst när ä 
blasar mik hart JK. När ja kåm däräut ansn, 
da blast de ännu mair, så att ja kund mästn 
int föir sjägäl, när ja straik äut u de var mang 
skvabb sum slo yvar, så att ja blai ret lagli 
vatar JK. De spyttar u stänkar u skvättar 
yvar för vart "skvabb" (mindar sjogang) in i 
batn JK(U). 2) [ngt löst o. dallrande?] JK(U). 
Jfr kort-skvabb. 

skvabba v. skvabbä JK(U), [om svaga rörel-
ser, dallra, darra]. 

skvabbig a. n. skvabbut [löst, sladdrigt, om 
hull] JK(U). Jfr kort-skvabbig. 

skvabblig a. n. skvabblut [löst]. Skvabblut tal 
JK. Laust skvabblut kyt JK(U). 

skvacka s. skvackå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'litet, 
löst trampat hö-, halm- el. grenlass' JK(ordl.). 
Ja har vart ste ättar a skvackå håi. Ja skall 
kåk ste ättar a skvackå halm. Ja fick haim a 
läiti skvackå grängrainar i dag JK(ordl.). Ja 
matt gi täu kronår för de skvacku; däu hart 
kårt jär ifran mang skvackår JK(ordl.). A stor 
skvackå grainar, håi, halm MK. A stor 
skvackå fodar älta fisk MK(1877). U så äut, u 
sumli fick a skvackå (strämming) MK. L. fick 
a skvackå el. lass av mäin strämmingar ti kåir 
ti Räum [Roma] me JK. 2) [portion]. När n 
kåm haim u fick a skvackå gråit äi si.. JK. 

[svacka, liten sänka]. Så blai de äis, hälst i 
all skvackår u sviktar MK. 

skvacka v. skvackä, skvack', pr. -ar, sup. 
skvackä, pass. -ds, p. pf. -än, f. -i [skaka, 
rista]. Sit u skvack pa vägar äi a olycklit har-
käl; ja har sit jär bak pa vangn'n u skvackä; 
pa de vangnar äutn fjädrar, där kan n äntliän 
bläi skvackän; ha har blitt så faslit skvacki, 
gräma ha si um; sit u skvackäs pa de väisä, 
de jär int rolit JK(ordl.). Vangnän skvackar; 
vör skvackar pa vangnän el. vör skvappäs 
MK. — skvack-vagn s. skvackvangn m., pl. 

skvackävaunar, vangn äutn fjädrar JK(U). 
De jär n fäir fäm sjussar, sum kummar kåir-
näs .. int pa säin gamblä skvackävagnar sum 
förr äutn pa säin hygglit måläd fjädar- ällar 
lastvagnar OL. 

skvackig a. n. skvackut [skakigt, stötigt]. 
Skvackut ti kåirä MK. 

skval s. skval (OL)MK. Skval iginum durar 
(regn), (om barn o. folk = gjanur [gjånur?] 
(OL)MK. Jfr sjö- o. strand-skval. 

skvala v. skvalä, skvålä, pr. skvalar, ipf. 
skvaläd, skvåläd, skvald', sup. skval' , 
p. pf. skvå'lnäs [rinna ymnigt o. ljudligt]. 
Särsk. förb. Vattnä skvalar fram ör dami i ai 
JK(U). — Nerkring de s. k. gålvä där lag, där 
de int var så otet, att de skvaläd iginum, fullt 
me bark OL. — Va där skvalar in! MK. Bak-
rangi straik av, u batn gynt flattnä äut vatt-
nä skvåläd in JK. De sag int för väl äut häl-
dar, när vattnä kåm skvålnäs in JK. — De 
skvalar ner me rängn JK(U). Så rängnäd ä, 
sått ä skvaläd ner fran körktakä JK. Någu 
stor bröiå, sum rängnvattnä har skval ner äi 
av kantar JK. Soli tåiäd äisn av finstri, sått 
de skvaläd ner pa finstarkarmar MK. — U så 
äut pa damarmän u räiv bäilukår ör; da 
skvaläd snart vattnä äut OL. — Vattnkärä jär 
ötet sum såll, sått vattnä skvalar ör de straks 
JK(U). — skval-regn s. skvalrängn JK(U) n. 
[ymnigt regn]. De jär a åskmoln .. u kummar 
de ti ga yvar jär 	så far vörr a hällandä 
skvalrängn JK(U). -regna v. skvalräunä, 
sup. = inf. [regna ymnigt]. Ner i Kauprä ängä, 
sum int har blitt någ vattn i bröiu ännu, fastn 
de har skvalrängnä bäi böiväis um dagän än 
fjortn dagar JK. 

skvaller s. skvaldar n. [prat, sladder]. När käl-
lingar gar där ner pa strandbackän u väntar pa 
kalar, att di skall kumm iland, så gas de nuck 
iginum mik skvaldar u lyngn JK. Än dail av 
dum gick ör stäuå u äi stäuå me skvaldar u 
lyngn JK(U). -aktig a. skvaldräaktur, skval-
daraktur, f. -aktu JK(U). -bolag s. n. pl. bf. 
skvaldarbolagi OL [skvallersällskap]. De 
kaffi- ällar skvaldabolagi, ner di har säin 
yvarläggningar, dän di äutsäir ällar gynnar 
häklä pa OL. -bytta s. skvaldabyttå f., sär 
n um fålk, sum jä galnä ti jaug u skvaldrä JK. 
-hål s. skvaldarhul (OL)MK n. [ställe där det 
skvallras]. -håsa s. skvaldahuså JK(U) f. 
[skvallerbytta]. -kärling s. skvaldarkälling 
(OL)MK f., bf. skvaldräkällingi JK(U), pl. 
skvaldakälliugar, sum gar u skvaldrar 
(OL)MK. Sån där kärrår ällar skvaldakäl-
lingar, sum int stort har någ ann prat ällar tal 
än prat um andrä ällar räiv andrä JK. De jä ja 
säka pa, att någän pratsjaukar kal älla någu 
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skvaldakälling skudd kumm ti säg um uss JK. 
-kärra s. skvalda-, skvaldräkärrå f., bf. -u, 
'en som går med lögn o. skvaller'; el. sladda-
kärrå. De jär a stäur skvaldakärrå; stäur 
skvaldakärru där, sum rännar u kärrar av all-
ting JK(ordl.). -lärk s. skvaldrälärk m. [skval-
leraktig person], Han har .. skvaldrä av de 
för prästn, för far u mor, för skolläran, sått de 
jär n skvaldrälärk JK(U). -lärka s. skvalda-
lärkå f. [skvalleraktig kvinna]. -rand s. 
skvalda(r)rand m., t. ex. ättar gräddn pa n 
mjölkbunkä JK(U). -ring s. pl. skvaldaringar, 
ättar kaffikåppar pa a bord, när n sättar daim 
ifran si, när n drickar kaffi JK(U). -slag s. 
skvaldräsla'g n. 'skvalleraktig släkt'. -smirska 
s. skvaldräsmiskå MK, skvalda(r)smiskå 
JK(U), [traktering för skvaller]; 'skvaller-
smörgås'. -smörbröd s. skvaldarsmörrbröi 
JK(U) n. = föreg. Di skudd ha skvaldasmörr-
bröi (sades till barn som skvallrade) HG. -tal 
s. skvaldrätal JK(U) n. 'struntprat'. 

skvallra v. skvaldrä, pr. -ar, sup. = inf. [sladd-
ra, sprida rykten]. Ja har fat a par fåttplumpar 
pa iss arkä, u um ja ska skvaldrä, så va de 
mor sum fick pa dum JK. Bön [bara] int håir 
ättar fålk, sum rännar u påstar u skvaldrar 
ättar källingar u pratar i natmyssu JK. — 
Skvaldrä av.. = int kan hald innä .. el. tigä 
me någän ting äutn baldrä el. skvaldrä av de 
mot andrä u där me fa ryktä i gang. Han (ha) 
har säkt av de el. skvaldrä av de för prästn, 
för far u mor.. JK(U). Nämn int alls någ um 
ä imot n, ällar att ja har sägt ä ällar skvaldrä 
av ä JK. Ha.. bida mi, att ja int skall skval-
drä av i förväg ällar skvaldrä i skolu, sum ä 
haitar pa lert språk JK. Um ja skall skvaldrä 
ör skolu, sum ä haitar JK. 

skvalp s. skvalp n., bf. -ä. 1) el. skvattlå, um a 
dålit fräuntimmar .. ha skvalpar bårt el. 
skvattlar bårt va har har (= int häusaldsaktu) 
JK(U). Jfr dräng-, pik- o. sork-skvalp. 2) 
[usel dryck]. Någ fylltrattar föstas, sum int 
kan fa tiilfäll ti fa någ annä, så kaupar di u 
drickar de där skvalpä, sum di har ti säl i 
bodar [: vin] JK. 

skvalpa v. skvalpä, skvalp', pr. -ar, ipf. -äd, 
sup. skvalp(ä), skvalp' JK(U), imper. skvalp 
JK(U), [plaska, skvimpa; slösa]. De jär ännu 
mair äi drickbyttä, för de skvalpar äi de, när n 
räuskar de JK(U). Skvalp me flasku, så bläir 
skyrn tunnar, sått du kanst fa ör n ör flasku 
JK(U). Särsk. ftirb. Ha skvalpar bårt el. 
skvattlar bårt, va ha har (int häusaldsaktu) 
JK(U). — Vattnä slar yvar u skvalpar in i 
batn. Sjoän skvalpar in pa hällar langsat landä 
JK(U). — Nå hart du skvalp(ä) ör all mjölk 
ör spannä .. el. skvalp äut JK(U). — Däu hart 

spannä så fullt, sått de kummar ti skvalp äut 
el. skvalp yvar, när du skatt bjär de JK(U). 
De skvalpäd yvar pa bäggi säidår [i båten] 
iblant, män int mair än vörr kund hald läns 
JK. — skvalp-rum s. skvalpräum n. [tomrum 
överst i en flaska el. dyl., som ej är full]. 

skvalpig a. skvalpur (OL)MK, n. skvalput 
JK(U). 1) [som skvalpar, plaskar]. De jär 
kårtsjout u skvalput jär inn pa grunnvattnä 
JK(U). De var så skvalput u rullut u gungut 
MK. 2) = gjånu [flamsig, yr, rasig], ban u 
päikå (OL)MK. 

skvalt-axel s. m. bf. skvaltaksln [axel i en 
skvaltkvarn]. De finnäs stainar me nersänk-
ning el. hul äi, för de mäst kalkstainsblåck, 
am n än (= en aln) umkring i tjåcklaik, u än 
uns:jräd pa, va de stainar hadd bigangnäs till, 
män nå har n kumm undar fund me att nedäst 
ändn av skvaltaksln, sum sto läik upp, har gat 
äi dän stain'n JK(U). 

skvallra s.1 skvaltrå f., pl. skvaltrår JK(U) 
[pinne i stege el. stätta]. Fiefars mor sade 
skvaltrå om en pinne "äi a stäitå" MK. 
Späilår [stegpinnarna] haitar, pa gammält 
språk skvaltrår, u de värkä [virket] som späi-
lår gäräs av, haitar brusskvalldå JK(U). Jfr 
stätt-skvaltra. 

skvaltra s.2 skvaltrå JK(U) f. [skvaltkvarn, se 
skvattla s.]. 

skvangla v. skvaoglä, pr. -ar [svänga, slingra]. 
De jä bäst ti lätt n (M:s körkstol, som hon 
skulle sitta på i häckän) sta mitt äi (häckän), 
för där bak, där skvanglar fö mikä MK. När 
de liggar laust i lådu, så bär de skvinglar u 
skvanglar MK. Häldar än vör nå skall 
skvanglä kring jär me (för att ytterligare fylla 
häckän) MK. 

skvanglig a. skvanglur = skranglur. 
skvapp s. skvapp, skvåpp m., bf. -än; n., bf. 
-ä. 1) [stötigt, knöligt väglag]. Int kåira vör 
där i skvappä MK. 2) = skack [stöt, skak-
ning]. De var än bra skvapp de MK. 3) 
[skupp]. Pa dann säidu 	blai de n jäklä 
skvapp [i kälkbacken] JK(U). 4) [något som 
skvalpar el. dallrar] JK(U). 

skvappa v. skvappä, skvapp', skvåppä, 
skvåpä, pr. skvappar, skvåpar, ipf. skvap-
pädä, -öd, skvåppäd, skvåpäd, pass. skvap-
päs, p. pf. f. (upp)skvappi. 1) 'med avbrut-
na, häftiga stötar skaka, även ljudet där-
vid'; [skvätta]. De skvåppäd i läivä [magen] 
för n; de skvåppar i mighäusä för hästn JK 
(ordl.). De jär olycklit ti skvåppä, när n kåirar 
i grastainar me lass; de skvåppäd så mik, sått 
ja skvåppäd av u fallt i jårdi, sått de skvåppäd 
ättar JK(ordl.). Pa slid älla kälkar, sum gar 
jamt u slet u int skvappar u skvackar u skavar 
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sum pa vangn JK. Sit' u skvappä el. -äs pa en 
vagn MK. De jär kansk läik så bra de sum ti 
sit u skvappä pa n vangn MK. Biln skvappa 
väl, när de jär läit fålk äi MK(1929). Han kård 
el. fallt ner el. trallt kull, så de skvappäd äi 
han MK. Så sum a kummar in för körkduri, 
så halar a kull, så att de skvåppar i vambi JK. 
Ha blai hall uppskvappi MK. Vör skvackar 
pa vagnen el. vör skvappäs MK. Han .. hasar 
så i jård läik pa rygg, så de skvap[p]äd ättar 
OL. 2) [skvalpa]. De kund n bigräip', att de 
blai lort, när fiskän fick ligg där u skvapp' äi 
läkän MK. De var så haugt vattn, sått de 
skvappäd upp unda vangnsbuttnän MK. — 
skvapp-vagn s. skvappvagn MK. m. = 
skvackvagn. 

skvappig a. skvappur väg el. vangn [skakig, 
stötig] MK. 

skvatter s. skva'tar n. 1) [ris o. grenar, risved]. 
Vör brännar bön någ skvatar u lort JK(ordl.). 
2) [ostadighet, opålitlighet]. Fäifar, de jär int 
någ skvatar äi de i (= han är pålitlig o. red-
bar) MK(1877). 

skvattla s. skvattlå f., bf. -u, pl. -år JK(U). 
1) [skvaltkvarn]; 'leksak, som för det mesta 
pojkar begagna i av dem byggda kvarndam-
mar i mindre vattendrag eller rännilar; med 4 
skovlar' JK(ordl.); 'skiljer sig från vatten-
kvarnar genom hjulets beskaffenhet; har en-
dast 4 skovlar' MK. När ja var sårk, så 
snickäd ja u flak sårkar vattnkvännar, sum 
vän byggäd dam till u sum gick i vattnrännår, 
u en sårt haitäd skvattlår: en aksl me fäir 
skålvår äi aksln, u dann sårtns kvännar 
haitäd skålvkvännar me täu runt jaul me 
skålvår millum jauli; de var laiksakar föstas, 
män årdä finnäs ännu (skvattlå el. skvaltrå) 
sått.. typän pa de vattnkvännar har finnäs i 
gamblä avlägsnä täidar jär pa ortn JK(U). 
Ed [er] Bäntn skudd väl aldri fa lug u jälp mi 
iss gräisn haim, så skall n fa iss skvattlu (liten 
kvarn) MK. Någän gang förr i täidn hadd di 
huks pa, att di skudd bygg a kvänn än par 
hundrä metar fran de s. k. aminnä .. (int a 
sändär skvattlå äutn a kvänn) OL. När di kåm 
ti Råmmuns skvattlu, när n kummar um el. 
yvar Gålaräum i Alskå, så var de fyst päust-
ställä me russi JK. Namn pa gamblä vattn-
drag.. sum har stat skvaltkvännar el. skvatt-
lår finnäs ännu pa säin ställar, såsum Hall-
vans skvattlu i Gardä, Ållaivs skvattlu i Alskå 
me flairä JK(U). 2) 'om folk, som ej förstå 
sig på att hushålla, som sälja för ringa pris 
eller ge bort saker o. ting'. De jär a skvattlå; 
han (ha) skvattlar (skvittlar) bårt allting u kan 
aldri behald någä JK(ordl.). A skvalp el. 
skvattlå . um  a dålit fräuntimmar.  .. ha skval- 

par bårt el. skvattlar bårt va ha har (= int 
häusaldsaktu) JK(U). 

skvattla v. skvattlä, pr. -ar, sup. = inf. 1) 'om 
en som springer hit och dit, så att det icke blir 
någonting af arbetet'. Han (ha) rännar bärr u 
skvattlar um dagän än häit u än däit, sått ä 
bläir aldri a grand av än (el. na); även: skvittlä 
i samma bet. JK(ordl.). Ränn u skvattlä = 
'springa från det ena till det andra o. inte 
veta, vad man skall ta sig till' MK(1876). 2) 
'ha diarré'. Ja har hatt så ont i läivä i dag, sått 
ja har ränt u skvattlä hall dagän JK(ordl.). 
[I förb.] = skvittlä bårt, 'slösa bort'; såil bårt 
u förstöirä MK. I dag så ha ja skvattlä bårt 
mästn hall dagän, så att nå jä de kväldar JK. 

skvattrig a. skva'trur, n. -ut, pl. -uä. 1) 'lång, 
smal o. mjuk, om trä, kvistar o. grenar' JK 
(ordl.); 'tunn', de kallar di björkar för, när 
räisä jär tunt; tunt me grainar (om vilk. träd s. 
helst), mots. båssur MK. Skvatrut u spitrut 
träi, när stjälkar sitta glest o. härs o. tvärs 
MK. De var n faslit klainar u skvatru tall. 
Iss grainar di var faslit skvatruä JK(ordl.). Iss 
grainlassä, de var faslit skvatrut lässt JK 
(ordl.). Ja de jär da olycklit när n kåirar kull 
me de grainlassi, för di jär int så let ti läss pa 
igän hälst skvatruä (krokuä u langä) grän-
grainar ällar snärgrainar JK. 2) [obeslutsam, 
vankelmodig]. Än kal sum jär så där ojamnar 
ällar skvatrur .. de finns int någ bistandlihait 
äi, för dain stundi vill n så u dannu så OL. 

skvingla v. pr. skvinglar [slänga, svänga], se 
skvattla v. 

skvittel s. skvittl n., 'söl o. ränn'. De var a 
olycklit skvittl me de va ivist n dag JK(ordl.). 

skvittla v. skvittlä, ipf. —äd. 1) 'småningom för-
slösa' JK(ordl.). Han har skvittlä bårt all pän- 
ningar; ha skvittlar bårt allting JK(ordl.). Jfr 
skvattla v. 2) [skynda, ge sig av]. När ja da 
had fat söislä av.. da skyttläd ällar skvittläd 
el. for ja så äimän ja kund pa När pa påstn 
JK. Ja far väl skvittlä mi av MK. 

skvätt s. skvätt m., bf. skvättn [liten vätske-
mängd]. Än skvätt vattn JK(U). Ännu så tror 
ja de finns n skvätt pa buttnän av utan JK. 
Fickst u skvättn i flasku da? MK. Jfr regn- o. 
små-skvätt. 

skvätta v. pr. skvättar JK. 1) [snattra, kvittra, 
om fåglar]. Staingylpän . . skvättar u jär argar 
pa kattår u krakår JK. 2) [stänka, skvalpa]. 
Däu spyllar u skvättar ör vattnä ör spannä 
sått däu skvättar yvar gålvi u all ting! JK(U). 

skvättra v. skvätträ [snattra]. Skärår [skator] 
di kan skvätträ MK. 

sky s. sköi f., bf. -i, pl. -ar. 1) [moln]. Sköiar 
jär de sam sum sma moln, sum int jär någ 
nedabörd äi JK(U). Sköiar laupar av för 
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nårdä JK. När soli drägar vattn ällar de 
stickar såndär strålår ner imillum sköiar, 
modar rängn JK. När de star gäul stackar pa 
himln i austar ällar star gäulaktuä sköiar 
modar vatvädar JK. De star såsum dubblä 
molnstackar .. i austar, västar.. sått de säir 
äut ti bläi 	vatvädar 	fastn de sköiar el. 
dubblä stackar kan sta i flair dyngn ner mot 
horisåntn .. förrn di kummar upp pa himln u 
bläir rängnmoln av JK(U). Han gick u:käikt 
upp pa sköiar MK. 2) [himmel, luft]. Där äi de 
boki sto de, att di skudd fa säi Christus äi 
sköiar MK. [Särsk. i uttr.] i skarp sköi [högt 
upp i luften, högt på himlen]. Tärnår flaug me 
anglår upp i skarpä sköi MK. Lugän [lågan] 
star i skarp sköi JK(U). Så var ä langt lid pa 
dag, u soli var i skarp sköi JK. När n.. kåm 
haim ti sitt, så had soli brautä [gått upp], u 
iblant så sto a i skarp sköi allt JK(U). 3) [i 
bildl. uttr.] Han rännäd ättar, så vattnä sto 
sum än sköi ikring än JK(U). De sto så mik 
fålk kring än sum a muli sköi JK. Skam ti 
sägnäs så jär Gret-Stäin'n så glad, sått ä sag 
äut, sum um a skudd flaug ti sköiar JK(U). Jfr 
moln-sky. -fall s. sköifall n. [kort, ymnigt 
regn]. De var sköifall, kåm pa am nat MK. 
-lapp s. sköilapp m. [liten sky]. De jär n läitn 
sköilapp där uppä MK. -ragg s. sköiragg 
[m. 1, pl. -ar [=följ.]. -ragga s. f. pl. sköl-
raggår [drivande, trasiga moln]. De var så 
där halvklart ällar de var någ sköiraggår, sum 
ränd pa himln, u mårgstjännu skäinäd iginum 
bäi stundväis JK. 

sky a. pl. skjauä [skygg]. Stäutar jär skjauä = 
rädd u bycknä JK. 

sky v. sköi, pr. sköir, ipf. sköld' (OL)MK [ryg-
ga tillbaka för, vilja undvika]. De mänsku ha 
jär så äilak, så dän kan n ret sköi OL. Di 
(vägglöss) sköir såpå u MK(1877). Jfr av-sky. 

skya v. pr. skjauar, ipf. skjauädä [skygga]. 
Päikår di ränd u skjauädä (o. aktade sig för att 
slippa dansa) MK. Koi rännar u skjauar, så-
sum när n ska mjölkä MK. 

skydd s. skydd n. Länsstöirälsän .. vidd ha 
bättar skydd mot skogsföråidlsn pa Gåttland 
JK. Ti skydd för dän ung skogän JK. 

skydda v. pr. skyddar. Att de finnäs trull, sum 
skyddar träii, de har ja aldri hårt förr JK. 

skyffel s. skyffäl 	m., bf. skyfflän, skyffln 
pl. skyfflar. Skåffäl u skyffäl jär ätt u de 

samä u ätt av de nöiästä handraidskapi, sum 
har kumm i bräuk ättar träiskopår u träi-
skurår .. Di jär braidarä än spadar u int tvär 
för de mästä äutn spitsuä u har sam fårm 
annas sum spadar JK(U). Hans kräk kåm int 
för snåiplogän, u int hans fålk fick ta en skyf-
fäl snåi yvar dän nöi gränsn JK. De blai int 

någ haug dräivår föstas, män de blai så för-
baskat hardkårt ätta handi, sått ä skudd 
brautäs u haggäs upp me spadar u skyfflar 
JK. De var så hart mitt i vägän ti kast [skotta 
snö], sått de sto int till ti fa skyfflar ti bat pa 
ä u kast upp ä JK. De skall huggäs upp me 
jårdyksar u kastäs upp me skyfflar ällar 
skurår sinä JK. Ja hadd bär [bara] någlä 
skyfflar aur pa MK. Prästn to skyffiän u gynt 
jårdfästä MK. 

skyffla v. skyfflä, pass. -ds [använda skyffel]. 
Nä de jä för mik lausar älla djaupar snåi pa 
vägän 	sum int liggar i dräivår, sum jä fö 
djaupt älla fö mik ti kåir äi, nä de ska kastäs 
bårt, da kalla n fö skyfflä JK. I torstäs had 
vör lagli sträiv snåikastning, för da matt vör 
kast u skyfflä hail vägän JK. Snåiän lag jamt 
pa hail vägän ti knäis me lausar snåi, sått 
vägän var otjänli ti kåirä, sått ä matt skyffläs 
hail straitu ällar jär ifran uss u upp ti körku 
JK. Särsk. förb. U nä de da blasar u äurar, da 
bläir de dräivår i ställä, sum int gar ti skyfflä 
bårt äutn di skall kastäs JK. Skyfflä bårt 
ogras o. d. MK. 

skygga v.1 skyggä, pr. -ar, ipf. -äd, 'skymma' 
[stå i ljuset för; skugga, kasta el. ge  skugga]. 
Träiä bär [bara] star u skyggar (OL)MK. Däu 
skatt int sta i finsträ u skyggä, för de kan 
ingän säi OL. Pa sudasäidu har int snåiän tåi 
bårt någän ting, för de att snåikantn skyggar 
JK. Lauän va fö mik äut pa lauträii u skyggäd 
älla to bårt fö mikä JK. När n käikar inn äi 
dum [träskorna] u haldar dum mot dagän u 
skyggar me handi yvar ristn, sått ä jär någ-
lund mörkt inn i träiskoän, da skall raud 
dagän söinäs iginum JK. 

skygga v.2, se skya v. 
skyggare s. m. bf. skyggan[= följ.]. 
skygge s. skyggä, skygg' n., bf. =, pl. -ar, bf. 

-i, 'lock över bakstammen i fiskbåtar (ej i tre-
roningar, ej i tväimänningar)' MK, [även själ-
va rummet i bakstammen]. Sum håirs till.. 
fiskbatar jär: "skyggä", sum liggar i bak-
stammän pa plikti u mot bakbjaurn. De liggar 
int fast äutn kan tas av u jär gärt av tunn bat-
vidår, me a hul äi ti kast tåskar ner iginum i 
"skyggä", sum de räumä i bakstammän haitar 
i fiskbatar JK(U). U skyggä yvar bakstam-
män, me hul äi ti putt tåskar ner iginum JK. 
Dän sum sättar star i bakräumä, bakför bak-
tuftu mot plikti, sum skyggä liggar pa JK. När 
täu jär i fylgä pa fiskbatn pa tåskän, så sitar 
en pa framtuftu u dann'n pa skyggä JK(U). 
Dän sum kastar (anglår) han har kimbän pa 
knäiar u så sita n pa skyggä, vändar at dän 
sum ror JK. Ja sat äi mäin gamblä tag me 
rorstakän i dain handi u tyckt att de var riktut 
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rolit [att segla] JK. Da sättäd ja mi pa skyggä 
u söikt tåskän JK. Angläkimbar me anglår pa, 
sätta n pa skyggä i bakstammän JK. An flsk-
bat me skygg pa i bakstammän, sum noti lig-
gar pa JK(U). Kalvän (vid landtaug) läggäs 
undatill pa skyggä u så dän armän, sum skall 
sättäs fyst äut, längst bak, sum patjan'n ring-
läs raidut pa skyggä JK. När n drägar, så ror 
en; han sitar pa framtuftu, u dän sum drägar 
han sitar pa skyggä u drägar anglår pa n 
angälkimb u drägar flundrår av krokar u kas-
tar dum i skyggä JK. Tåskän kastäs i skyggä 
JK. Da hadd ja allt skygg fullt av stäurä jäklä 
tåsk JK. När da fiskkättu var smäck full.. u 
ännu så var ä mair tåsk i bakstammän el. i 
bakändn el. i skyggä (el. skyggan sär sumbliä) 
JK. Så räcknäd ja n stäig tåsk ör skyggä äi 
dairäs skyggä JK. U så fick di lug u ta tåsk ör 
skyggä, så mang di vidd ha JK. Jfr stam-
skygge. 

skyggen a. shggän, f. skyggi, pl. -nä [skygg, 
rädd]. Skyggän el. byckän MK(1878). Dän 
hästn han jär så skyggän u räddar a si. Koi jär 
så skyggi u rädd a si JK(ordl.). Ålar jär skygg-
nä MK. 

skygg-kant s. skyggkant 'kallas en kant, som 
skjuter över den tätt intill liggande, ss. på 
golv, göislfjälar m. m.; då det ena brädet är 
något tjockare än det närmast liggande. Den-
na kant kan naturligt hyvlas av, om man vill 
ha det slätt i fogen' MK. Om t. ex. en kant vid 
spåntning i ett golv ligger högre än den andra, 
kallas han skyggkant MK. 

skygg-lapp s. skygglapp [ml, (pa baislar) 
(OL)MK. 

skygg-rädd s. skyggräddar [skygg, rädd], 'om 
hästar o. folk'. 

skyig a. skjauur 	pl. -uä, = byckän, gjånur 
[skygg, sjåpig]. Russi jär räddä ällar skjauuä 
JK. 

skyla v. skäulä, skäul'; sköilä, sköl? [hölja]. 
[Vanl. refl.] Så had i n sjal ti skäul si me 
(sköil jä väl nöjt de) MK. Kledi jär så sundar, 
så n kan int skäulä si MK. Ha jär så naki, så 
ha kan int skäul si (= skyla sig) MK. Han jär 
ret nåkur, slarv sum gar me pasuä kledar u 
knafft kan sköil si OL. Fastn far ill nuck 
far jårdbräukan för bröibitn u paltår (kledi), 
sum än skall sköil si me JK. Kraku ropar 
sitt aigä namn, vait int u sköil säin aigi skam 
MK. 

skyldig a., se skuldig a. -het s. skylduhait f. De 
var närkars skylduhait ti hald vägän ypän 
ällar farbar till dän gamlä gränsn JK. Ja, u så 
maint Botls L. Nilsn pa, att vör had int skyl-
duhait, atminstn ainsumnä, ti undahald broi 
JK. De had vart min börd u plikt u skylduhait 

ti raid upp iss affär för läng sinä JK. Än dail 
(tjänrar) jär nuck årdäntliä u gär säin skyldu-
haitar u jär mik umtycktä OL. Ner di int till-
baksättar säin skylduhaitar mot föräldrar u 
husbondfålk u mot si själv me, da bör di ha 
någ rolit någän gang OL. 

skyldra v. skildrä [skyldra gevär]. Han kum-
deräd, att n skudd skildrä, män de däugd n 
intä OL. 

skyle s. sköilä, n., bf. =, skäll', 'skjul, vagns-
lider'. A sköilä av träi, sum än sto u brakäd 
[bråkade lin] äi, mot bastäugavin JK. Bäi vart 
såidä [tjärdal] så var de a läit sköilä me tak 
yvar, sum haitäd såidskäulå JK(U). För russi 
el. dragrar finnäs de alltut a sköilä ti sätt daim 
in äi, mäns n väntar [vid vattenkvarnen] 
JK(U). Laikän "Täl vargän" .. n hadd a ställä 
sum än kalld fö bod [bo] .. De var för de 
mästä inn i a vidbod el. u så inn i a sköilä, så 
väid laikän laiktäs pa någän bondgard JK(U). 
Da var Ann u ja kåirnäs ner pa Ronhamn 
Vörr had tat russi ör sköil el. skelä u sätt dum 
för vang'n .. Mäns vör pratäd me han, gynt ä 
tornä u kåm ti säi så svartmul äut i sudar u 
gynt stänk me rängn. Da kåm vör ti grundä, 
um vör skudd kåir in i sköil igän, ällar vör 
skudd kåirä JK. 

skylla v. skyllä, skyll', pr. skyllar, ipf. -iid, 
'skylla, ge skuld'. Så var de omöiglit för L., 
till så prässäis sätt si in i mäin tankar .. u för 
de far ja skyll pa mi självar, ättarsum ja int 
had skriv de mair äutförlit u raidut OL. De 
har ja mi självar ti skyll pa JK. De jär int värt, 
att du skyllar pa mi, för ja har int någ skuld 
till de JK(U). Så jär de int värt, att vörr skyl-
lar pa kräigä äutn vörr far skyll pa uss själ-
vä JK. Ja, vör skyllar pa influänsu JK. Vör 
gärd någ anmärkningar, män de jälpäd fögä, 
för .. mästrar skylläd pa kuntraktar JK. 
Särsk. förb. Ja kan skyll de ifran mi JK(U). 
Däu vitt skyll ifran di JK. Män vaims jär 
failä? 	Lantmann'n skyllar alltut ifran si 
självar JK. 

skyllandes p. a. skyldnäs [skyldig, skuld till]. 
Han var skyldnäs till de; blai skyldnäs (= fast) 
u matt ga bäi de [vidgå det] MK. Di sägd, att 
R. va skyldnäs till de MK. Ifall ha var skyld-
näs till stöldi JK(U). Han jär skyldnäs till de 
banä JK(U). Ha kummar u vill tal till mi för 
slikt, sum ja aldri jär skyldnäs till JK(ordl.). 

skymf s. skymf m. (OL)MK. 
skymfa v. skymfä, sup. skymf, pass. -äs, 

p. pf. m. skymfän, f. skymfi JK(U). Skymfå u 
skymfås u ti bläi skymfån (m.), skyrnfi (f.). 
Däu hatt skymf mi JK(U). 

skymfera v. skymferä (mi för de) (OL)MK 
[skymfa mig för det]. 
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skymla s. f. bf. shmblu 	[skimmel, sto 
som är "skymligt" till färgen]. 

skymla v. skymblä, pr. -lar [gå och snoka]. 
Gar u skymblar jär i durar, kummar täit [ofta] 
(OL)MK. 

skymlig a.1 skymblur, f. -/u, n. -lut, pl. -/uä, 
'gråspräcklig, om en häst; svart- och vithårig, 
med håren, blandade om varandra' MK. 
Skymbluä russ di kan var badä raud u väit 
så där vart ann hår; skäjuä [skivig a.] sam färg 
ällar gra JK. Grållur [gråaktig, -fläckig] jär för 
jaust ti var skymbluä MK. Jfr grå-skymlig. 

skymlig v.2 n. skymblut [med vitt mögel på]. 
Skymblut drickä (OL)MK. 

skymma v. pr. skymmar [stå i ljuset för, hindra 
att se]. Träii, di skymmar o byggningän, så 
han kummar nuck ti stas [stassa] läikväl MK. 
Skogän skymmar bårt byggningän MK. 

skymmel s.1 m. bf. skymbln 	[skimmel 
(häst)]. 

skymmel s.2 skymbäl n., 'mögel t. ex. på 
dricka, s. flyter ovanpå, men under är det 
klart'. Skymbäl i diickär [-kärl], en sorts 
mögel (vitt) MK. 

skymt s. skymt m. (OL)MK, f. JK. Sag en läitn 
skymt ättar el. av han (OL)MK. Så fick ja säi 
a skymt ällar skymtäd någ häus JK. 

skymta v. skymt', ipf. -äd. 1) [urskilja]. Ja 
kund ännu skymt närkars batn innför uss JK. 
2) [i förb. m. prep. fram, hastigt visa sig]. Soli 
skymtäd fram bäi stundväis JK. 

skynda v. skyndä, skynd', ipf. -äd, imper. 
skynd 	[van!. refl.] skynd si. Pappa skall 
skynd si söislä, så mik än kan, u ga äut pa 
påstn sinä JK. Päikår u drängar skyndäd si da 
bär [bara] haim för till fa a bit aftmat u så fort 
ste igän OL. Skynd di nå bain av, sär n till en, 
sum skall skynd si ga ällar rännä JK. Skynd i 
äut u spänn ifran, för di kåm nå kåirnäs me 
sjussn OL. Särsk. förb. Någ var ha skynd pa 
skogsföråidlsn JK. 

sky,ndal a. skyndaldar, f. 	[!], n. -a it [!] 
JK, pl. skyndaldä, -ald' [skyndsam, som går 
fort, snabbt bortilande]. Täidn jär skynd- 
aldar, så att ja har int täid ti snylt bårt någ 
stundar JK(U). Iss viku ha jär skyndald, för 
vörr har int mair n en dag igän. Dagän jär 
skyndaldar u arä skyndalt JK. Dagar gynnar 
bläi skyndaldä MK. Kväldar gynnar bläi 
skyndald, sä de gamblä, ällar kårt nå ätta 
handi JK. Kväldar jär skyndald(ä) nå JK. 
Täimar bräukar var skyndaldä (sär de gam-
blä) u ga fort av JK. Di har alltut vart så 
skyndald där bi Bjärgäs, di har alltut skutt 
vart för' me all årkår OL. De kvinnfålk ällar 
de mänsku ha har alltut vart skyndalld a si, 
årdä användäs iblant undar täidn, män annas 

så säs ä för de mästä att ha.. ällar han har så 
bråttum OL. 

skyndaldig n. skyndaldut, pl. -alduä. Dagar 
bläir läit kårtarä, di bläir skyndalduä MK. 

skynke s. skynkä n. (ss. skällsord, a gl källing, 
s. är i vägen) (OL)MK. 

skyns s. skyns [i uttr.] pa skyns, 'på sned' MK. 
Sta pa skyns el. pa  säud MK. Hugg av de pa 
skyns läitä; de häusä star pa skyns; di star pa 
skyns imot si; stigän star pa skyns upp mot 
häusgavin JK(ordl.). I träibandtäunar star 
staurar pa sam väisä sum i täubandtäunar, u 
trolår liggar pa sam väisä, pa snitt ällar skyns 
upp JK. När n har fat gasshaudä [gårds- 
huvudet] i årning (pa stikältäun), så siar n täu 
staur ällar ätt staurpar pa skyns äut, en pa var 
säidå, sått di kårserar yvar de undästä trolu 
JK. Stuckar [stolparna i slan-tun] gäs iblant 
spitsuä i uppäst ändn el. u sagäs pa snitt el. pa  
skyns JK(U). Säidbredi [sidobräderna i "pär- 
bråk"] star int läik upp äutn liggar pa skyns 
el. hällar äutat JK(U). När n vässar mindar pa 
snitt el. skyns in at äggi [på lien], haitar de, 
att de jär mindar förvässning JK(U). [Lty. 
schöns, da. skons.] 

skynsa v. skynsä, skyns', pass. -ds. 1) 'hugga 
på sned'. Skyns av dän kantn läit(ä) me yksi; 
de skall skynsäs av läitä JK(ordl.). 2) skynsä 
förbäi [hastigt fara förbi] MK. 

skyr s. (skör) skyr m., bf. -n. 'filmjölk'. Sälln 
fick än någ ann mjölk än skyr .. för mjölki 
blai fort skyr, när a sto pa hyllu um vintan 
mitt för späisn JK. Iss mjölki ha jär bla älla 
blasäur; ha har int gat ihop till skyr ännu 
JK(ordl.). Nå har ja säup äi mi n bunk skyr; 
skyrn jär säurar; skyr, de smakar bra pa sum-
man JK(ordl.). Slaiv äi si a fat skyr u a skäivå 
brö JK. Män årkar vör jet, så har vör mat 
guskillå, um de u int jär någ ann än brö u 
skyr u fisk i vardäslag u gutt svaldrick till 
JK. Män tänk va än träivdäs bra av rygbröi 
u fisk u skyr u pärår u kånngråit u ryggråit 
JK. Ja lämd äi mi läit skyr u bröi, när ja var 
haimä JK. [Han blev fattig] sått n kåm ifran 
gardn, u dän kaksuä storbondn bäi Goks 
to än för skyr [som underhåll], sått ä gar ännu 
a gammält ård jär i Lau, att Snausrä Oläs 
gardn fick Goksn för skyr JK. Ha (källingi) 
had sun'n i böin pa lägrä u äkseräd u had mik 
tankän pa än .. att n skudd fa läit mat, hälst 
mjölk u skyr.. Kust va de viddä, så skudd a 
atminstn in till n me a spann skyr JK. Fortarä 
söit mjölk gar ihop, sått ha bläir 	ti skyr, 
mindar säurar bläir skyrn. När n jär äut i 
marki um sumrar, u än har.. a bläckspann 
me söit mjölk äi. Da sätta n mjölkspannä i 
solskäinä, u .. da jär de skyr i spannä, när n 
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skall ha middag, u sum haitar solbrändar 
skyr, sum jär söitar u goar u smakar bra 
JK(U). a) [i jämförelser]. I dag när soli kåm 
ti skäinä bäi stundväis, så var snåiän sum 
skyr JK. De hängar ihop sum sild u skyr [ty 
dessa maträtter hörde ihop] JK(U). Galtn u 
soi .. de sat ihop sum sild u skyr, sum än 
bräukar sägä JK. A rasnäs nattäurli u änkäl 
tro japanar har, u ja tänkar de skudd ga äi 
fålk sum sild u skyr JK. b) [om skum el. d. 
som liknar "Skyr"]. Jär ä da go hall vinn u 
blasar lagum, sått batn tular dän seglasn, da 
gar ä, sått skyrn star um bogän JK. -buk s. 
sky'rbäuk m., bf. -än, pl. -ar. 1) 'en fet, stor 
istermage; en därmed försedd [person]'. Ja 
skall gi di pa din stäur skyrbäukän; de jär änt-
liän än stäurar skyrbäuk (mest på skämt) 
JK(ordl.). Skyrbäukar, de jär daim sum har 
äistarläiv MK. 2) 'om omogna nötter' MK. 
De jär int ann skyrbäuk i nytnar ännu; ban-
ungar pluckar av nytnar, mäns de ännu jär 
skyrbäuk äi dum JK(ordl.). Förr n de blai 
kännar äi dum, så kalld vörr dum för skyr-
bäukar JK. De jär bär [bara] skyrbäukar pa 
hässln MK(1876). Ja to av a nyt, män de var 
ingän känn äi, de var bär skyrbäuk, de sum 
nytarnä jär full av, förr n känn'n bildar si OL. 
Bani kan int lätt dum sitä, till di bläir mognä 
äutn pluckar av dum, mäns di ännu jär bär 
skyrbäukar MK. -bunke s. sky'rbuykä, 
-buk' m., bf. -än [bunke med filmjölk]. Ja 
har ingän skyrbunk ti gi bårt. Ta häit dän 
skyrbunkän! JK(ordl.). -bytta s. sky'rbyttå f. 
[bytta med filmjölk]; 'mjölkbytta' MK. Sjöän 
säir äut sum a skyrbyttå (när det blåser myc-
ket) MK. De blasar så mik i dag, sått väiki 
gar väit sum a skyrbyttå JK(ordl.). -fat s. 
sky'rfa't n., bf. -ä [fat med filmjölk], Ta häit 
de skyrfatä JK(ordl.). -ost s. sky'rust m., 
= staikust, än kokar söit mjölk u slar skyr äi, 
tiss de rännar ihop u bläir ust MK; de flyttar 
di skyr ti löpä sått ä gar i ihop; av mjölk me 
kummän äi, u uststomäl; dän staikar di mik 
män kan u nyttäs äutn staikä MK. Skyrust, 
de var riktut goar ust, ner di var färsk u lagum 
staiktä OL. Skyrust smakar mästn bättar än 
vintarust JK(ordl.). S:t Gartru skudd de var 
skyrust MK. -stritta s. sky'rstrittå f., pl. -år, 
'liten tjock gräshoppa'; 'en sorts gräshoppa', 
sma u väitä MK. Vill Er våg läivä, så vågar 
ja magän, sägd gubbän till skyrstrittår, sum 
huppäd ner i halvän JK(MK). -vassle s. skyr-
vass!, -lä [m.], [vassla i filmjölk] (OL)MK. 

skyrning s. skynniog m., bf. -vän, pl. -)gar, 
'ung, snöpt stut, ej inkörd' JK(ordl.), 'skuren 
oxe' MK. De jär n skynning, han jär skurn; de 
jär n sfåurar skynning, han kan dräg jå JK 

(ordl.). Olsmor hade annån förklaring: "de jär 
sån, sum ännu skall skäräs äut de" MK. 
Skynningar, de var sånn, sum var äutskurnä 
ällar kastrerädä män var för ung ti drägä, 
ällar sum int var tämdä OL. 

(?) skyrsk a. pl. sköiskä [skygg?], [i ramsan] .. 
kvinnmässföisu de gär böindar sköiskä MK. 
Se kyndels-mässa, sms. 

skytt s.1 skytt [skytte, jakt]. Ga pa skytt MK. 
skytt s.2 skytt m., bf. -n, pl. -ar. 1) [skytt, 
jägare]. Han .. var n duktur jägarä u säkar 
skytt ti skjaut bad räv u harar u fåugäl JK. 
Daim sum var någ säkrä skyttar, di fick si 
mang gangar a go fårsksäupå ällar fäin staik 
[av fågel i myren] OL. U jär de någän räv i 
skalln [rävskallet], så skall skyttar pass pa u 
skjaut n .. när n kummar till dum JK. 2) 
skyttn [stjärnbild] JK(U). Jfr räv-, seger- o. 
stor-skytt. -linja s. f. bf. skyttlinju [rad av,  
skyttar i ett rävskall]. Daim sum da skudd 
skallä ällar dräiv rävän till skyttlinju, di gynt 
ställ si av en u en straks bäi en änd pa skytt-
linju JK. 

skyttel s. skyttl 	m., bf. -ln 	pl. -!ar [i 

	

väv]. Skyttlar jär flair sårtar 	sumbli äutn 
trissar u sumbli me täu trissar undar .. De 
var n gåttlänning äut ifran sudrä, sum gärdä . . 
JK. När da tramptugi u luntugi har blitt lagum 
kårt ällar langä .. sått ä gapar, sum de skall, 
sått skyttln lidut me spoln äi rännar millum 
tradar JK. 

skytten s. slcyttäräi n. [skytte]. 
skyttla v. ipf. skyttläd [fara i väg, rusa]. När ja 
da had fat söislä av .. da skyttläd ällar skvitt-
läd el. for ja så äimän [så fort] ja kund pa När 
pa påstn JK. 

skyva v. sköivä, sko'vä, pr. -ar, ipf. skäivädä, 
sköiväd, sko'väd, sup. sko 'v% 'rinna över, om 
vatten, som forsar fram'. Jär kan äntliän vatt-
nä skövä; han hälld äi så mik vattn i spannä, 
sått ä sköväd yvar; vattnä skövar yvar all 
bräddar JK(ordl.). De har rängnä i dag, sått 
vattnä skövar pa all vägar, u de skövar i däiki 
u i gatår u skövar ner av taki JK. De var så 
mik vattn jär pa trappi, så de sköivädä MK. 
De sköivar kring dum (om svanar, när de 
slogo sig ner i vattnet) MK. De sköivar i vatt-
nä; vattnä sköivar kring dum MK(1878). När 
käutar straik undar vattnä, så sinkäd di läik 
ner u int såsum vanlit annas, att ryggän söins 
u vattnä sköivar kring dum JK. Vattnä 
sköiväd förä hailt vitt MK. Sköivä ner me 
rängn MK. De har rängnä hail dagän, sått de 
har sköv ner JK. Sköiv yvar, rinna över MK. 
— skyv-halva s. sköivhalvä m. (storar kaffi-
halvä) JK(U), [som rinner över]. 

skåda v. sku'dä, ipf. -äd. Skudä si, spegla sig 
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MK. Di sto u skudäd si u smaikäd si framfö 
spägln MK. 

skål s. skål f., bf. -i, pl. -ar. 1) 'skål, såskopp, 
soppskål' JK. De var a läiti bra skål till ha 
dupp [sås] äi. Ja fält [fällt?] ner skåli, u ha 
gick sundar. Ja far kaup a par träi skålar 
JK(ordl.). 2) [glas som tömmes som välgångs-
önskan till viss person]. När man klingar mot 
varandra, när man dricker starkvaror el. öl el. 
annars bjuder någon, som dricker ensammen, 
så säger man skål, när man tar en sup eller 
dricker öl ur en mugg .. Skål pa di. Skål, 
skål JK(ordl.). När måltäidn va släut så 
dracks de bräudfålkis skål JK(U). U så 
drickar kalar vass sin halvä, unda de att di 
klingar älla skålar me kåppar imot si u sär 
skål JK. De var någlä äutmärkt trivliä u 
lustuä prästar där, sum haldäd rumbln biläikä 
me prat u ha rolit u drick skålar u hald tal 
JK. Spel skålar (pa bryllaup) MK. 3) [föremål 
som liknar en skål]. a) [om fördjupning i ter-
rängen]. Kauprä-far talt um .. att de gamblä 
gubbar i hans bandom hadd alltut sån aka-
lappar pa de väisä, sum Sävän sär, att i [de] 
var sum a vät ällar skål mitt äi .. för dän dail 
att int fåttä skudd sink ör jårdi JK. b) [den 
träcylinder i vilken tröskverks-"tunnan" 
gick]; lissum rifflår undar tunnu el. buttnän 
undar tunnu MK. I stikln sat tunnskåli fast, 
sum för de mästä börr haitäd "skåli". Dailar 
i skåli jär skålkrämpår u skålslagår.. Tunnu 
skall ga i skåli JK(U). Skåli ha var gärd av 
träi styckän björkkrämpår, sum lag langs inn i 
stiklän, i de krämpår där lag skålslagår äi-
hacknä .. De skåli ha var fastsätt bi täu sån 
där tvärstyckar, sum skudd kunn håigäs ällar 
legäs OL. Jfr dopp-, huvud-, knä-, ler-, 
pann-, punsch-, saker-, tunn- o. tvätt-skål. 
-hov s. skålho JK(U), [hov som är mycket 
skålig under, mots. t. platthov]. -krämpa s. 
skålkrämpå f., pl. -år [de böjda trästycken 
varav "skålen" i tröskverket består]; de jär 
träi styckän, am n pa var säidå innför stikln u 
am n mitt äi; di gynnar upp bäi valsrar u 
släutar nerä u framm undar tunnu, u tvärs 
yvar daim liggar skålslagår, sum jär fåirkan-
tuä, nerfålldä äi krämpår MK. -slaga s. skål-
sia gå f., pl. -år, 'på ett tröskverk', träislagår 
me jan pa i skåli, sum sitar fast äi skålkrämpår 
MK. -tät a. skåltetar MK, 'alldeles tät'. 

skål a. n. skålt, 'duvet, nattståndet dricka'. 
Drickä smakar så skålt, de har visst stat i 
staupä längä JK. Skålt drickä MK. 

skåla v. 1 skålä, skål', pr. -ar, ipf. -äd, pass. pr. 
skåläs JK(U), ipf. skåldäs [dricka ngns skål, 
dricka ngn till]. De jär int någ ti skål me, de 
jär bär drickä [svagdricka] MK(1877). Ja 

skudd kumm u drick kaffi i fylg me dum u 
drick än halvä u skål imot dum JK. Ja skudd 
änd skål imot n, vätjä MK. Skall vör int skål 
bäggi täu da? di skåläd bäggi täu JK(ordl.). 
Kalar .. klingar älla skålar me käppar imot si 
u sär skål JK. De drickäs kaffi u halvar av 
kalar, u häusmor tar säirapsbrännväinsflasku 
fram u glas, u så skåläs de imot varandrä u 
ynskar de ungä . . hälså u go framgang JK(U). 
U så skåläd n el. klingäd mot varandrä, u all 
sum kund na [nå] mot bräudparä JK(U). 

skåla v.2 pr. skå'lar [om vagnshjul]. Jauli 
skålar; akslar jär skränktä, d. v. s. böjda ned-
åt MK. Jauli skålar, när ringän kummar äut-
för navu MK. [Se ill.] 

skålla v. skållä, pr. skållar, ipf. skålläd, p. pf. 
skåldar, skålldar, skållän, pl. skållnä JK(U). 
Förr ner di hadd dän gamblä sväinsårtn .. da 
flad di dum, för di hadd alltut tjåck häud pa si, 
män nå sen di fick iss tunnhåräd sväini, da jär 
de mästn ingän sum flar dum, äutn di skållar 
dum för de mästä OL. I dag har vör slakt n 
gräis .. sin da skålläd vör n inn i bryggahäusä 
JK. När sväini jär skållnä u hån i el. bystar 
bårtå JK(U). Skåll upp si; han blai hail upp- 
skåldar MK. — skåll-het a. skållhaitar, n. 
skållhatt, skalhatt. Vattnä jär skalhatt el. 
skållhatt JK(U). -kaka s. skållka'kå f. = lug-
kakå [se låg-kaka]. -vatten s. skållvattn JK(U) 

, n. [vatten varmed man skållar t. ex. grisar]. 
skålna v. skålnä, el. sk. av [bli avslagen]. 

Drickä skålnar, el. öl el. toddar etc. MK. 
skånk s. skånk, skank m., bf. skånkän, pl. 
skånkar JK(U), [ben (på människa); lårben, 
äv. bakre underben på djur]. Dräg pa skånkar 
läit bättar JK(U). 

skänka s. f. bf. skåuku, sägd de gamblä; vör 
sär skinku [skinkan, låret] MK. 

skänka v. skåukä, skåuk' . 1) 'hoppa på ett 
ben'. Kanst du skånk därifran u så häit; ja 
kan skånk längst av Är allihop (= en barnlek) 
JK(ordl.). Huppä pa ätt bain el. skånkä 
JK(U). 2) [refl. + adv.] Skånk si av, = begiva 
sig av, halta, med möda gå. Ja far ti skånk mi 
av, ja; han skall nå ti skånk si av; ja skall 
snart ti skånk mi haim JK(ordl.). Skånk si av 
när n bläir haltar MK. 

skåp s. skåp n., bf. -ä. Ijamt späisn sto n såffå 
me a väggskåp yvar el. me a läit skåp i mäurn, 
sum kalldäs för läil skåpä JK. U så a skåp i 
de rängi Nå har kvinnfålki i all änkälhait 
mål skåpä JK. Än raidur snickarä, sum kan 
snick sängar u skåp, män däugar int snick än 
plog JK. Ligg i sängi u jet ör skåpä [talesätt: 
ha det bekvämt, vara lat] MK. Jfr kläd-, 
orgel-, skänk- o. strand-skåp. -kappa s. f. bf. 
ska'pkappu [skåplist el. -kant?]. U da slo ja i 
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skapkappu, u da matt i ti haugu [få tårar i 
ögonen] sägd gubbän JK. 

skåra s.1 skårå JK f., bf. skå'ru, pl. -år JK 
[inskärning]. Där sum kvistn jär hopsättn i 
drekti .. Där äi de skåru i drekti har n täu 
käilar, en framförä u en bakförä [på spets-
plog] JK. Ruckjaulringän me skårå äi ällar 
kantar pa, sum rucksnodn gar äi . . I trissn jär 
de täu styckän skårår, sum snodn gar äi [på 
spinnrock] JK. Käppän läggäs in i skåru pa 
stuckän u sättäs pinnår förä [i vävstol] JK. 

skåra s.2 se skura s. 
skåra v. sku'rä, sku'r' , ipf. skuräd JK(U), pass. 
sku'räs, p. pf. n. sku'rä, 'hugga sönder i 
packar' el. huggä me tvait MK; 'hugga av' 
JK(ordl.). [Vanl. i förb.] skur av. Ti sag el. 
hugg av de [trädet] bäi bitväis el. ti stuckar 
haitar ti sag upp de, män nytta n int sag ti sag 
av de: ti skur(ä) av de (när n huggar av de me 
yks) så sum förr, förr n vidsagar kåm i bräuk, 
så haitäd de: ti skur ravid, när di huggäd vid-
packar av me yks .. de sum huggdäs bårt, 
när di skuräd av stuckar, haitar kavlår JK(U). 
Förr.. da skudd va ivist n ravidspack skuräs 
ällar huggäs av OL. Ja skudd ga i skogän u 
skur ravid JK. Ja skudd skur av packän MK. 
Gräni ha skall huggäs bäi stuckväis u! . . u när 
n skall skurä (hugg av buln bäi stuckväis, fåm 
änar langt) JK. Ja u så bjär de ti mel upp 
buln i stuckar fåm änar langä. Ja u så bjär de 
ti skur av all stuckar, sum int jär sånt läit ar-
betä, för talln .. skall av pa fair fant ställar 
JK. Di jär saig de där karnaljar (stumblar) ti 
klau ällar fa sundar, u i rotkransn skall di 
mästn skuräs, sä de gamblä, ällar huggäs i täu 
JK. De jär int sag [sågat] av, äutn de jär skurä 
(av); skur ravid sundar JK(ordl.). 

skäda s. skä'då f. [växten] Lolium temulentum 
[dårrepe]; än såtts gras, sum liknar raigräs, 
de jär a marrack ti fa i läinä OL; i ölet, en 
sorts "gras"; de bläir n druckän av MK(1877). 
När de har kumm skädå i ölä u n drickar de, 
bläir n bainlausar. Ja blai så bainåidn MK. 
När de finns skädå i läinä u n tar knuppän av, 
da tråskäs fråiä ör, u så vindäs de ällar bankäs 
me klappträi (da behövar de int ga iginum 
tråskän förstas), u så sålläs de. Da rännar 
skädfråiä uppa, u läinfråiä gar iginum sållä 
MK. 

skäft p. a., se fem- o. tre-skäft. 
skäfta v . 1 skaft'. Skäft yks (När) MK [ej övs.]. 
[Trol. avses idrottsleken »kast skäft- el. 
skättyx», då man kastar med yxan mot en trä-
stolpe för att få yxan att fastna.] 

skäfta v.2 se skäkta. 
skägg s. skägg n., bf. -ä, pl. bf. -i JK. 1) [hår 
under hakan el. på kinderna hos människa]. 

Rakknäivän .. va så slåiar, sått ja kund int fa 
skäggä a mi JK. Aistappar hängäd i skäggä 
JK. Stassboar gräinar i sitt skägg JK. När 
vör .. fick håir de, så blai vör tåpp rasnäs u 
svor bäi o skägg, att de skudd int händä JK. 
2) [skäggliknande hårväxt under hakan på 
djur]. Gaitbuckän 	ruskäd pa skalln, sått 
skäggä flackädä JK. 3) [hovskägg på häst]. 
Skäggä el. suckän JK(U). 4) [röda hudflikar 
under huvudet på en tupp]. Skägg u kronå, de 
raud skinnä pa hanän undar u yvar MK. Säi 
dän! han har skägg u kronå (en liten hane) 
MK. 5) [på en yxa] a) ["fal", skaftholk, enl. 
JK:s hänv. t. ULMAs frgl. 22, fig. 13]. b) 
Bindyksar di har hak in där pa baksäidu upp 
undar augä ällar undar skaftä, de kalläs 
skäggä OL, [så även GOB]. 6) [fogen mellan 
lötarna i ett hjul]. Skäggi pa vagnsjauli där 
sum filri sitar imot si pa jaulringar, de sitar 
n dymling iginum MK. Jauli haldäd pa ti 
skilläs at i skäggi pa fln i JK. Kåggjauls-
krämpår jär ihopsättnä i skäggi (ändar sum 
gar imot si el. i skarvar) me säggar (janåiglår 
el. skräuar) [i kvarn] JK. Jfr get-, gubb- o. 
tälle-skägg samt grå-skäggad. -borst s. pl. 
skäggbu star [skäggstrån, -stubb] JK(U). 
-borsta s. pl. skäggbystår [= -borst] JK(U). 
-droppe s. skäggdrupä (OL)MK [sista rest av 
våtvaror, skvätt?] -putta s. pl. skäggputtår 
JK(U), [vassa skäggstrån, -stubb]. -rot s. 
skäggrot [skäggstubb]. Stäiv u sträiv skägg-
rot JK(U). -skär s. skäggske 'r f., bf. -i, 'liten 
sax att klippa skägg med'. Di nyttäd a sker; 
sum hait skäggskeri .. Min faffar klippäd 
alltut skäggi av si me a läiti skäggsker JK. 
-tott s. skäggtutt m. [skäggtofs]. A. sitar ännu 
pa H.-bankän, me n läitn gra skäggtutt undar 
läppän JK. 

skäggig a. n. skäggut. När de hatar pa häpän, 
modar skäggut läik JK. 

skäkta v. skäftä, skäft', förr: skättä, pr. 
skäfta(r), pass. skäftäs, pr. -tis, p. pf. n. 
skäftä, 'skäkta lin eller hampa'. Skäft(ä) läin, 
skäft(ä) hamp; läinä skall skäftäs, så fallar 
skävän ör JK(ordl.). S. läin = bulta det på en 
skäftstol för att få skävän ör ä MK. Jå, han 
tårkar läinä, u di häklar u di skäftar u di 
brakar; de gar ätta si alltihop, de MK. U 
hinnar n mair n brakä, så skäfta n me de 
samä, så mik sum än kan hinnä JK. Brak-
ningi haldäd pa hall netnar, u skudd n skäft 
me, så fick än int skill av förr n middästäid 
dann dagän JK. Ner ä nå var raingärt [i 
bastun], da skudd ä.. skäftäs, de kund händ 
iblant, att ä var någän, sum hadd tat mässi 
någän skäftstol, de var jå de bäst ti sta bäi u 
skäftä, män annas sto di bäi säin brakar u 
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skäftäd OL. Läinä skäftäs, mäns de jär tårrt 
MK. När hampän u läinä jär brak u skäftä, 
så skall de häkläs JK. — skäkt-blår s. skäft-
blå'r (koll.), pl. bf. -blårnar [kort, löst lin, 
som faller ner vid skäktning]. Da slar n pa 
tuppän me skäfthandi, da fallar de ner n 
hopän, sum kalläs för skäftblår u de jär fäi-
narä än undabrakar, u de nyttäs ti väv laknar 
av. De bläir så stärrut, så n skall spytt pa de 
MK. Skäftblårnar, sum jär sämmar än andrä 
sårtn .. me ännu mair skäv äi JK. -fall s. 
skäftfall n., bf. -ä JK, 'avfall, som fås vid 
skäftning av lin o. hamp (väves till madrasser 
etc.)'. Män undar skäftningi så fallar de skäv 

blår ihop ner bäi skäftstoln ginum slaningi 
pa tuppar me skäfthandi, u de kallas för skäft-
fall. Skäftfallä tas varå pa, u n suttar skävän 
ör blårnar, så mik sum gar, u dän yvriä 
skävän fallar för de mäst ör, när n kardar 
blårnar sinä u spinna n [: skäven] ti blårgan 
JK. Skäftfallsväv, -byxor, -lakan MK. -hand 
s. skafthand f., bf. -i, 'att slå med, till u me 
däugd n sigdspån i nödfall'. Skäfthandi ha var 
pa fårm såsum de gam' sablar ällar huggrar . . 
så där läit kramp pa stad, de var för att tup-
pän int skudd has [hasa] för' någ väidarä, ner 

slo till OL. När läintuppar u hamptuppar 
jär braknä u skävän int där iginum kummar ör 
alltihop, så skall de skäftäs var tupp för si pa 

skäftstol me a skäfthand av hart u halt träi 
me läit vasst i en kant u me a handtak pa ti 
hald äi ungefårliän sum pa n sigdspån JK. 
-stol s. skäftståul m., bf. -stoln [ställning] 
'att slå skäven av hampa o. lin'. Skäftstoln de 
var n bredstump så där n täu änar [alnar] 
langar u än näi täi tum braidar; så var ä en 
bredstump, sum var n träi kvarter langar me 
sam brädd; di var hopsättnä me träi [3] så 
där a halv än lang helar [pluggar] i dän ändn, 
sum sto pa gålvä, ner di nå skäftäd, da bräukt 
di hald ätt bain pa de helar där nerä, för de att 
ä skudd sta stadut pa gålvä; i uppäst ändn där 
hadd di låimt n smallar änd pa än träi fåir 
tum langar u träi tum braidar.  . . för ti vär [vär-
ja] knokår OL. Skäftstoln jär gärdar av a 
hyvlä bredä, sum star läik upp u ner pa n fot, 
ungefårliän så haugar, sått n nar n kal ällar a 
kvinnfålk ti braustä. Pa uppäst ändn jär a 
svikt me dän kantn läit höigar, sum än har at 
si u sum n läggar tuppän äi (läintuppän, 
hamptuppän), när n.. skäftar, sum n haldar 
i tuppän me vänsträ handi pa baksäidu av 
skäftstoln, så att umkring halv tuppän hängar 
yvar pa framsäidu pa skäftstoln u sum n da 
siar ner at me skäfthandi, ti däss n far de så 
raint, sum n kan, fö skäv. Sin lägga n dann 
ändn av tuppän, sum n haldar äi, yvar pa 

framsäidu pa skäftstoln u bearbetar dän pa 
sam väisä, när n da haldar i dän ändn, sum 
jär i årning av tuppän. När de jär gärt u i 
årning, da jär toä i årning ti häklä JK. Sta bäi 
skäftstoln me a skäfthand i hygru u hald i 
läintuppän me vänstru u sia skävän ör bättar 
ör läinä ällar hampän JK. [Se ill.] 

skäktning s. skaftning OL f., bf. skäftniugi 
[skäktning av lin o. hampa]. Skäftning de var 
bihövlit, för däriginum flaug än hail hopän 
skäv u bråt ör toä OL. Undar skäftningi så 
fallar de skäv u blår ihop ner bäi skäftstoln 
JK. 

skäl s.1 skäl n., bf. -ä, pl. =, bf. -i, 'öppning 
mellan trådarne i varpet på en väv': de vill int 
spring i skälä, sum de skall JK(ordl.). Så jä 
de täu spånar, sum sitar i skälä, älla tradar 
sitar pa kårs millum 'spånar JK. När di da har 
fat märki fullä u bund a snöir ällar strump-
band i skälä. . [vid uppränning] JK. Så trädäs. 
de .. täu spånar i skälä .. De spånar nyttäs ti 
raid skälä me, när n sin skall bom' pa JK. Jfr 
väv-skäl. -band s. skälband n., bf. -band' 
[band som bindes om en garnhärva för att 
hålla den redig]; band ti sätt imillum luckar 
[lockarna] pa ganhärvår (5 luckar bräukar de 
var i var härvå) MK. Pa ganhärvår så jär de 
skälband ällar fltband, för int ganä skall bläi 
kiltrut u oraidut i härvu JK. A härvå sum 
skälband har kumm ör MK(1878). -pinna s. 
f. pl. skälpinnår JK. När da melningstradn 
jär uppmeldar u märki äiknöitnä så gär di 
en änd fast i skälpinnår, sum sitar i am n av de 
nedästä tvärslaar av uppränningsvindn, täu 
styckän än bit ifran si. Da sättar di vindn i 
gang u lättar han ga runt .. ti däss di hinnar 
uppäst pinnu u lättar tradn ga ner igän till 
skälpinnår u da har di ätt par JK. -spån s. pl. 
skälspånar JK [skälsticka i väv]. 

skäl s.2 skäl n. [grund, orsak]. Han had int någ 
skäl ti Mag yvar skiftä JK. Daim sum de gär, 
tår ha skäl där till JK. De had vart skäl äi, att 
ja skudd ha skriv u tack för brevä JK. Fogdn 
tyckt, att dän gamblä gränsn kund var bra, 
män de opponeräd H. si imot av de skäl, att di 
fick för mik snåi till arbet me OL. Bäri haitar 
snåibär, u de gär di skäl förä JK. Sigdskräuän 

gär fullt skäl för si, för de jär mik starkarä 
u säkrarä u snällarä gärt [än "rem o. drag"] 
OL. 

skäl s.3 skäl. Gär skäl (= chaine i kadrilj); nå 
skall vör gär skäl MK. Gär skäl (när man dan-
sar kadrill): nå skall de gäräs skäl. Vör skall 
gär skäl bäggi täu JK(ordl.). 

skäla v. skelä 	JK(U), pr. skälar. 1) [skilja; 
åstadkomma "skäl" i väv]. Da skall de bindäs 
fram . . u da bindar di snöirar.  . . i dän käppän, 
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sum sitar i ändn av uppränningi u sättar fast 
bäi uppränningi u i ganstuckän u vävar u 
släppar fram sum vanlit ti däss att skälä u 
skälspånar hinnar sålvnar u de int skälar 
längar u int vill gapä, sått di kan fa skyttln 
iginum JK. 2) [skilja, dela, reda ut, bena?]. 
Hårkardår har ja set ungdomar (drängar) 
nyttä ti skel hårä äut me u ti gär si fåinä 
JK(U). 

skäle s. ske 'lä 	n., bf. ske lä, ske?' [skjul], 
'vagnslider'. Di had ställt russi in äi skelä 
MK. Vör had tat russi ör sköil älla skelä u 
skudd sätt dum för vangn'n JK. När vör had 
vart inn i skel a stund, kåm dän förskräckliä 
böiän fram JK. 

skälig a. f. skäli, n. skällt (OL)MK [rimlig]. 
Jårdar fick andrä ta u betal skäli arändå förä 
JK. 

skäll s.1 n. bf. skällä [skälla, ett slags ring-
klocka]. [Bildi. uttr.] Nå jär de ann jaud i 
skällä än i sundäs, för da var ja laisn u läit 
dåli JK. När n kård haim, var de ann jaud i 
skällä, sum än bräukar sägä, da var n (prästn) 
ret kalu u stor pa si JK. Jfr ko-skäll. 

skäll s.2 skäll n. [ovett, utskällning]. Han (G.) 
fick skäll, u han förtjant de skällä, män han 
kund änd ha hatt mair MK. -Ord s. skälls-
å'rd n. [nedsättande benämning]. Daim sum 
har någ stäur skarp russ, så jär "gäigå" såsum 
a skällsård OL. Läusåffar (skällsård) MK. 

skäll a. skällar 	f. skäll, n. -t [gäll, genom- 
trängande]. Han jär skällar i målä. Di har slikt 
skällt mål (Täirickäns fålk) MK. De Bräitä, 
ha ropar u skräiar så vådlit u har sånt oskaplit 
skällt mål, sätt ä håirs halv sokni kring JK. 

skälla s. skällå f. [liten ringklocka]. Var de 
väidlyftuä hagar så kund di ha a skällå av jan, 
sum var haimsmidi, me en ällar sumbliä me 
täu kläppar äi, sum var bindi um halsn pa a 
ko, för ti håir va di var, när n skudd ha igän 
dum JK(U). — skäll-ko s. skällko f., bf. -i 
(OL)MK [ko som bär skälla]. Välar [väljer] 
ättar skällkoi, u så far di a skitrumpä (ordspr.) 
(OL)MK. 

skälla v.1 skällä, skäll', pr. -ar, ipf. skälläd, 
skäll', sup. skäll', pass. -ås, p. pf. skälln, 
(ner)skälldar, -skälln, pl. (yva)skälldä. 1) 
'om en hund', [ge skall]. Da ränd n runt um-
kring körku u skälld pa alltihop (: hundn) JK. 
2) [okväda, smäda, ge ovett]. Han skällar u 
kallar uss JK. Skälläs u kalläs (akt. bet.) MK. 
A. gynt tret u skällä JK. Släutliän så had G. 
blitt gali pa än raint i grund till skäll u väist av 
än OL. Han skälläd fålk u allarmäd MK. De 
har int vart min avsikt, att ja har vitt skäll 
härrar äutn bön vitt tal um, att fålkis tank så 
jär JK. U in ti Adl u ti skäll u tret pa han JK. 

Ha ränd u tretäd u skälläd pa förmyndan var 
u varann'n dag.. När han had vart a par ar u 
blitt skälln u tretn pa av na så ynskäd bön 
J. .. slipp ifran de eländä JK. Så gynt di skäll 
u tret pa mi u skäll mi för töiv JK(U). Di 
skälläd pa dum i Gotlänningen, u de had di 
ärlit fötjänt JK. U bön [bara] gynt häv si u 
skällä yvar yvarhait u riggering JK. Ja skälläd 
n för —, u — de fick än haitä MK. Visst var 
de någ var av uss sum socialistar had skäll för 
djävlar u pampar JK. Ja kund slipp u bläi 
skälln för Bastu-Kallä JK. Särsk. förb. Ja vill 
int därme skäll ner n u hald n för n dåli kal 
JK. Ja blai nerskälldar, sått ja matt tigä JK. 
Vör blai snart sägt nerskälld u yvaskälldä 
när n skall ha bisvär för de allmännä u så än 
skall bläi nerskälln till JK. 

skälla v.2 skällä, ipf. -ädä, -äd, 'vara på skall 
efter räv' MK, 'anställa skall på räv' JK. När-
kar skudd skällä = ga pa skall MK. Närkar, di 
skälläd just um dagän ällar var pa skall ättar 
räv JK. Di skällädä träi dagar um haustn u 
träi dagar um ladingän JK. Daim sum da 
skudd skällä ällar dräiv rävän till skyttlinju, di 
gynt ställ si av en u en JK. Bakskallkalar 
di skudd pass upp u sla i hel rävän um de 
andrä int var frammä, sum skällädä JK. När 
di skälläd strandskalln JK. 

skäll-gås s. skäligas f., pl. -gäss, bf. -gässnar, 
'prutgås' (Branta bernicla). Än mindar sårt av 
gragässnar JK. Dän minst sårtn jär läit mair 
mörkgra u haitar skällgäss JK. Skäligas, honu 
gra, hannar svart hudä än bit ner pa nackän u 
väit undar stjärtn MK. 

skällning s. f. bf. skällningi [skäll, bannor]. 
Hännäs tretningi u skällningi de bröidäd vörr 
uss int um a grand JK(U). 

skälm s. skälm m., bf. -än, pl. -ar [rackare, 
skojare]. Dän där skälmän, sum jaugd mäni 
till si så gutt JK. Så var de n hail hopar 
filläurar älla skälmar, sum var där pa bryllaup 
u sum gärd n hail hopar spitakäl. Män brutt-
bondn dän haldäd di mäst för narr, all skälmar 
sum var där JK. Da hadd skälmar el. drängar 

gärt de spittaklä JK. De jä väl någän skälm, 
sum ha sätt ihop de där historju JK. Mäns Bo-
fridn livdä, da kund n händ fa hen hål [en ål] 
ibland. .. Skälmar äuttöidäd de till hin hålä 
JK. U så var de a nat, sum di skudd vakt jär 
bäi Nabbu, de var en sum hait B. L. J., än 
riktu skälm JK. All sägd, att de [: patent-
medicin] sto undar profåssorars u dåktrars 
kåntråll. Ja, släik sum bön har tittlar u namnä 
kanskä, män int någ väidarä äutn jär för yvrit 
någ skälmar u rackrar JK. "En anna gang 
de jär n skälm", bräuka n fa ti svar JK. 
-stycke s. skälmstyckä [fult streck, spratt, 
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puts]. Bräuk skälmstyckar MK. Ovituä u 
bräukar skälmstyckar MK. De var halltut 
vanlit dän täidn ja var hungdom hatt vörr 
skudd gär någ yss el. skälmstyckar häut hi 
äusi pa all augtäidsnetar (citat) JK. Ja pa de 
väisä så kund di fa narr fålk u gär varandrä 
oret me bouppteckningar u annä, män de gar 
int så lidut ti gär sån skälmstyckar nå fö täidn 
sum da JK. De jä bön så mik, att fålki bläir 
mair lerd ti gär skälmstyckar .. (med skol-
gången) JK. Han har gärt de så augänskäinlit, 
att vaim sum hälst kan säi, att n har gärt de, 
en sum har gärt någ skälmstyckar pa någ väis 
OL. Skälmstyckar u bedrägaräi, hälst i täid- 
ningar u annånsering, de jär visst ingå skam u 
ingän lag yvar JK. Var u en slo de bön i galn-
skap alla rolihait, fastn de kund ret var gråv 
älla stor skälmstyckar iblant JK. Måffar har 
till u me tvi ällar spytt at ä (russkytä), när A. 
pa skälmstyckar har.. bjaud n JK. 

skälmsk a. skälmskar [spjuveraktig]. Smidn 
var n inmarur u skälmskar sällä JK. 

skälva v. skälvä, skälv', ipf. -ad [darra]. Da 
gynt n skälvä, såsum um n had kaldu [fros- 
san] MK. Skälv i all krupp MK. Han skälväd 
u darräd i var lid av skrämsl u kyld JK. Han 

skälväd hailar, så argar var n JK(U). 
skänuna s. skämmå f. [skämdhet, nästan rut-

tenhet]. Skämmå pa håi MK(1876). Jfr hö-
skämma. 

skämma v. skämmä, skämm', pr. -ar, ipf. 
skämmäd, sup. skämt, skämm', pass. pr. 
skämmäs, p. pf. skämdar, f. skämd, n. 
skämt, pl. skämdä, skämd', imper. skäm. 
1) [skada, fördärva]. a) [förgöra genom troll- 
dom]. De jär ännu n mik gängsn tank jär äutat 
blant allmänhaiti, att sumbli fålk kan förgär 
kräk älla gär kräk sjaukä såsum skämm russ 
JK. Russ jär int så mik nå sum förr, sum di 
sär, att någän har skämt dum, män kor JK. 
Daim sum kan bot kräk, sum jär skämdä, de 
sär n, att di kan skämm kräk me, um di vill 
JK. Halsar G. [Hallsarve G.] had ård um si, 
att han kund skämm russ MK. Ja had just 
aldri trot förr, att i kund skämm russ, förrn ja 
självar kåm äut för ä (citat) MK. Di hadd 
alltut döivälsträck, sum di gav russi i bröi, u 
så hälld di brännväin pa u gav dum. . mäst för 
däri dail, att när di kåm i fylg me andrä sjussar 
u fålk, att di int skudd "skämm" russi för 
dum, för de var mik a gammäl tro förr, att n 
dail fålk kund skämm russ, u blai russi makt-
el. modstulnä u tråttä el. .. di int vidd jetä, så 
sägd de gainblä alltut förr, att de hadd vart 
någän häckänfålts spittal, sum hadd skämm 
russi för dum JK(U). Um di bär lägd flngri i 
spurä [hjulspåret?], så kund i skämm russ 

MK. Kåm än kal el. a källing in i stalln, sum 
var trod för de ti kunn skämm russi, u någän 
av häusfålki var där, så fick han (ha) de bi-
skeningi: "skämm int russi för uss" .. da 
hadd de ingu nöjd, att russi blai skämdä 
JK(U). Um än sär så t. eks. "skäm int russi" 
till en sum tar pa dum, da däugar di int 
skämm dum, u de far n ännu håir iblant när n 
tar pa främnäs russ JK. När o bräun män i var 
fyl el. ungruQc .. så gick ha i hagän u var tjåck 
u vackar, män så var de n dag, så kåm än kal 
laupnäs yvar hagän, sum var haldn för ti kunn 
skämm russ, u män i ha var tro i [trogen] u 
gick däit till dän kaln, u han to pa na u an-
staltäd där bäi na a stund. Män läit ättar han 
gick därifran, så lag män i avräki u var stamn 
åidi . . Män så hitt di pa att di söik skudd gläid 
ättar Tomäs Nöiman u da sägd han, att han 
hadd skämt na (kaln sum gick yvar hagän) u 
de hadd int stat läng pa ick ha hadd döit 
för han hadd skämt na så mikä, för de jär 
skillnä pa, di kan skämm mik u läitä MK. En 
gang sum Smiss Jakän kåm in i stalln, da sägd 
han så: "ed russi di jär skämdä, de säir ja pa.  
augu, för di säir så holaug äut" JK. Hässlböi- 
Alle 	säld pinnår a flugråin, sum fålki 
sättäd unda räiar upp yva russi fö fl hindrä, 
att i int blai skämdä MK. Så skudd di ha väit-
lök mässi, ti gi russi, för di int skudd bläi 
skämdä u int någ ont kumm yva dum JK. b) 
[fördärva, förstöra]. Fast de blai int någ 
rängn, sum gärd någ a si äutn bön läit dugg 
sum skämmäd fodrä el. håiskämmå, sär de 
gamblä JK. Ha jär skämd för all sin täid 
[: vanärad?] JK(ordl.). För mik u för läit 
skämmar allt (ordspr.) JK. 2) pass. o. p. pf. 
[bli skämd, ruttna]. De gäddu ha jär skämd u 
hallfåul, ha har vart död för längä; sträm-
mingar har blitt fåll u skämdä; kytä har blitt 
skämt JK(ordl.). De andrä (pärår) va skämd u 
skämmäs ännu daglit mair u mair JK. Vör har 
fat skillt av me tat pärår upp i dag, u de var 
väl pärår undar u ingänting skämdä JK. 
Skämd ällar rutnä bläir di (pärår) av all sår-
tar, .. bläir jårdi mik vat um haustn, så bläir 
di skämd all slag, hälst pa fait go jård jär di 
mästn värst ti bläi skämdä JK. Pa n dail stäl-
lar jär i Lau u pa När me jär pärår mik 
skämdä, sått de jär int hältn sum jär goä 
JK. Ti ligg där.  .. u gransk var pärå, um di var 
goä el. fräiä för skämd fläckar. Män int kan ja 
svär pa läikväl, att de int har kumm någän me 
någän skämdar fläck äi bäi de goä JK. I dairäs 
ungdom hårdäs de aldri någ av .. att ä va någ 
smittå pa pärår el. att pärår blai skämdä JK. 
3) refl. Skämmä si, 'skämmas' MK. Särsk. 
förb. Skämm bårt: 1) [fördärva, förstöra]. 
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Skämm bårt råckän JK(ordl.). Tåskar .. di 
lättar hailt änkält bläi u ta [: nappa] . . u där-
me jär de bårtskämt OL. 2) [klema bort, 
pjoska bort]. Skämm bårt bani JK(ordl.). De 
jär bön ti skämm bårt si me MK. — Skämm 
äut si [uppträda så att man får skämmas]. Um 
någän kåm kåirnäs me än släikar sjuss nå för 
täidn . . äi än sånnar bräudstas .. de hadd 
bön vart ti skämm äut si självar u andrä me 
OL. Män skudd någän av uss bläi druckän, 
sått n int kund raid si gfllt ällar ga, han had 
skämt äut si u blai atgräin'n JK. Skäm nå int 
äut di u skräi MK. U skudd de träff till, att 
någän skudd drick si druckän nå för täidn, 
han bläir umtaldar u äutspördar u äutskämdar 
JK. 

skämmas v. skämmäs, pr. skäms, ipf. skäm-
däs, sup. = inf., imper. skämmäs [bli skam-
sen]. Sta nå där u skämmäs! Däu matt skäm-
mäs! Nå far a ga där u skämmäs JK(ordl.). 
Skäms du int da? JK(ordl.). När da fålk kåm 
u to varå pa russi, så var di from sum lamb 
skämdäs läit smat, när di käikt pa gaitbuckän 
JK. Skämmäs sum än hund me rumpu millum 
baini JK(U). Ja riktut skäms sum än hund för 
mäin slarvaktuhait JK. Närkar kund nå skäm-
mäs augu ör si för lauboar, sum sto i täid-
ningar JK. Um de had vart någän annar, så 
had n skämmäs augu ör si, män han jä dän 
sårtn, så att de batar int någ pa än JK. Ja 
mästn skäms nå, för att ja int har lätt hårt av 
mi pa hail summan JK. När ja säir lains de har 
gat, så kan ja ret skämmäs av, att de har gat 
sum de har gat OL. 0. han gärd a kallas ällar 
begravälsä, sum än int behöva skämmäs av 
JK. Varkän böindar ällar härrskap bihövar 
skämmäs av ti ta räivu i händarnä OL. Vör bi-
hövd int skämmäs av o sångän OL. Ti tal um 
mik vait u kånn u havrä vör ha fat, skäms ja 
mästn förä JK. De var mästn så . . att ja 
skämdäs för till ga in u gär paläit u kumm fålk 
pa bisvär OL. Han behövd väl int skämmäs 
för sitt värkliä namn JK. Förmodliän skäm-
däs a för ungdomar, ättar sum a int kåm JK. 

skämming s. skämmiug m. (o. koll.), pl. -ar, 
'mask i rutten mat' JK(ordl.); 'maskar i kött, 
fisk o. d.' MK; [larv av fluga, bi, humla, 
ållonborre m. fl. insekter]. De kytä rållar me 
skämming; däu hart n skämming pa di JK 
(ordl.). "Larvar" har de gamblarä gänn aldri 
sägt äutn skämming ällar mack OL. Summ 
[somlig] ust, sum n kaupar, kan . . rauglä hail 
fullar av skämming JK(ordl.). Ust me skäm-
mingar äi, de at han de MK. Buskar jär hail i 
skämming MK. Annas har rygroti läid mik av 
mack i haust, bade av de stor gra skämmingar 
(ållånbårrlarvar) u för de mäst av snägäl OL. 

Ner imot roti där kund sit än fåm säks styc-
kän sånn gäulgröinä mackar ällar skäm-
mingar, u sumbli gynt allt bläi svartä OL. 
Sed- ällar jårpärmackar . . de var någ stäur 
gra mackar ällar skämmingar, sum di sägdä 
OL. Jfr äpple-skämming. -fluga s. skäm-
miugflu'gå f., pl. -år, 'spyfluga' (Calliphora 
erythrocephala Meij.), o. 'köttfluga' (Sarco-
phaga carnaria L). De stor skämmingflugår, 
di sättar si aldri pa fålk män pa allting annä, 
de jär a marrack de MK. 

skämt s. skämt n. De jär sum än bräukar säg pa 
skämt älla skåi iblant . . JK. A mordkullå me 
värkänsstjärt bräukar sårkar el. drängar pa 
skämt kall a haugfårdu päikå förä JK. Däu 
tular väl skämt el. rolihait föräutn ti bläi arg 
(el. argar) JK(U). 

skämta v. skämtä, ipf. -iid JK, = tal tokrolit 
äutn allvarå el. bitöidlsä, t. ex. ja har just int 
någ maining me de ja sär. . äutn ja bön skäm-
tar mäd di JK(U). All så var di glad u pratäd u 
skämtäd me varandrä JK. 

skänk s.1 skänk m., bf. skäukän [ett slags 
skåp]. Skall skänkän in i dann stäuu? MK. 
-skåp s. skäukskerp n. Da had ja a kvarter 
råm stanäs där inn i kamman äi a skänkskåp 
JK. 

skänk s.2 skänk m., gen. skäuks, pl. skänkar 
[gåva]. Dän kaffiburkän har ja fat ti skänks 
JK. Unda(r) dän täidn täu styckän gick i 
fylgä, förr n di blai förlugnä, så var de int 
ovanlit, att di gav varandrä någ skänkar 
JK(U). Soli gar i bänk, i mårgå far vörr n 
skänk [: regn] JK(U). 

skänka v. skänkä, skänk', sup. skänkt, pass. 
pr. -äs, p. pf. n. skäukt [bortge, förära]. Ja, 
um de så jär så skall ja skänk än (knäikarpän) 
ti fornsaln JK. Stoln . . dän had ja skänkt ti 
fornsaln . u så skudd ä bläi skänkt ti fornsaln 
JK. De skänkäs stor summår JK. När vörr 
räknar yvar all år, sum vörr har blitt skänkt 
am n [: fått en (almanacka) till skänks] OL. 
Särsk. förb. Ja har int rad ti skänk bårt någän-
ting MK. Skänk ättar [avstå från kravet på] 
MK. 

skänkage s. skänkas m., bf. -än, 'stor dyrbar 
skänk' [gåva] MK. 

skänkel, (-la) s. pl. skänglar, -lår JK(U) 
[skänkel på smedtång]. Skänglar u käftar sitar 
ihop i ätt styckä, u nätn [niten] haldar skäng-
lar u käftar ihop. Skänglar halda n um u knäi-
par ihop .. JK(U). "Spannring" för ti sätt pa 
skänglår me hännar JK(U). 

skänker s. skäukar m., bf. -an, sum rännas 
me drickä u tappar drick äi MK. Skaffar-
drängän ällar skänkar JK. Håir däu skänkar! 
MK(1876). Skaffarfar u skänkan di jälptäs at 
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ti skaff all bor u stolar i årning dagän föräut 
. . U skänkan han skudd svar för drick-
kannår u stop u skudd svar för tapp öl u bjaud 
öl JK. 

skänkt p. a. skäyktar [beskänkt, berusad]. 
Tror Är så, att ja jär skänktar da? MK. 

skär s.1 sker f., bf. -i, 'liten sax'. Ja rakar mi 
intä, äutn ja klippar skäggä av mi me a sker; 
hart däu någu sker ti klipp hår av me da? 
JK(ordl.). Förr så var de int sägt, att all nyt-
täd rakknäiv ti fa skäggä av si me, äutn di 
nyttäd a sker, sum hait skäggskeri, sum di 
klippäd skäggä av si me JK. Faffar han 
kaupäd salt n gang, u da fick han iss sked 
(vanlig liten sax) i saltä MK. Svalu, ha singar: 
Jumfru Maria, ha beskylldä mi för silkäs-
nystä u sker, u har ja tat ä, så mattä ja sinkä 
läik ner (sked de jär stjärtn, u silkäsnystä de 
matt var krävu) MK. Jfr hår-, knapphåls-, 
skägg- o. sy-skär. 

skär s.2 sker f., pl. skerar. 1) 'liten ruta'; De 
jär såsum skerar äi (en enkrinitkrona) MK, 
= avdailningar lissum el. räutår, sum jär träi-
kantuä sum bållskerar JK. 2) [segment av 
höljet kring en boll]. Skinnbållar, sum 
krungar [det inre] var av russull . . u skerar 
äutkring av bark [barkat] lambskinn, sum 
vörr . . tillvärkäd självä. Päikår bräukäd till-
värk ganbållar. Di var söid äutkring krungän 
me skerar av grannt ullgan JK(U). 3) på körk-
taket kallas en rad bräder för am n sker MK. A 
stort raut [brant] haugt bredtak me täu skerar 
JK. Jfr boll- o. hov-skär. 

skär s.3 n. bf. skärä JK [eggen på en sten-
bon]. 

skär a. n. skärt [skärande, gäll]. Vör hård ätt 
skärt rop MK. H. han har så faslit skärt mål 
[röst] MK. 

skära s. skärå f., bf. -u, pl. -år, 'skata' (Pica 
pica). De finns int någu skärå ti fa säi häitat 
uss nå. För n täid sinä så var de fullt. Mik 
vackrä fåuglar me langar stjärt, män otäckä ti 
stjälä, bad hynsägg u annä. Män ret äutdöd 
jär di läikväl ännu intä. Bäi Bosrä i Löiä har 
ja set a par sum rustar, u bäi Bosrä pa När u 
ner i lundar el. ner at strandi där bäi A. Dahl-
kvist finns a par, män sälln far vörr säi någu 
jär JK(1918). Torspjäsku, att ha har set äut 
sum a skärå, har ja aldri hårt JK. Skärår, di 
skvättrar MK. Skäru flaugar aldri så langt, 
ick att int stjärtn fylgar me JK(U). Hupp 
skärå el. hupp krakå [idrottslek] JK(U). Jfr 
natt-skära. — skär-reder s. skä'rraidar n., pl. 
= , 'skatbo'. Sårkar, di var ste u skudd lait 
skär-raidar OL. Ätt skär-raidar pa var gard u 
ätt krakraidar pa vart matlag (ordspråk) MK. 
-unge s. pl. skä' ruygar [skatunge]. -ägg s. 

skärägg n. 'skatägg'. Däu matt ha jet skär-
ägg, tror ja. Säs um en, sum int kan tigä äutn 
skvaldrar av all ting JK(ordl.). 

skära v.1 skärä, skä'r', pr. skär 	skärar, 
ipf. ska r, skä'rdä, skä'rd', skä'rädä, skä'räd, 
sup. sku'rä, sku'r° , skä'rt, skä'rä, skä'r° , pass. 
skä'räs, pr. skä'räs, ipf. skä'rdäs, p. pf. 
sku'rn, skä'rn 	f. skuri JK, skäri JK(U), 
n. (av)sku'rä, sku'r', skärä JK(U), skär si 
JK(U), pl. sku'rnä, skärnä JK(U), p. pr. 
skä'rnäs. 1) [om kniv, såg el. dyl., bita, göra 
snitt]. Sumbli . . di var så dumm u omöigliä, 
så att di int däugd . . hald a sagblad biläikä 
[i stånd], ännu mindar rikt in de så att de 
skärd gäint OL. 2) [med kniv el. d. göra in-
snitt, fördela, karva]. Kaffi me hail stor bullar 
till (annas i vardäslag skärdäs di i täu ..) JK. 
När de [köttet] var skärä, så bjaudädäs de 
kring föstas JK(U). Ja väntäd glasmästarä . 
sum skudd skär glas i bugar (finstarbugar) 
JK. När n da har klau strämmingän, skärar n 
halvår i täu u så sinä tvärs av .. Jär ä storar 
strämming, så gar de an ti skär var halvå . . 
täu gangar i täu . . ti flundräangläbaitä, sum 
än alltut skärar mindar n tåskangläbaitä. När 
n da har fat skärt någlä kast strämming så 
gynna n bait till JK. De skall var n vassar 
knäiv sum n skall ha, till skär angläbait me 
JK. De har hänt, att n har förlor knäivän, 
sum än har hatt ti skärt baitä me JK(U). 
Angläbait de skäräs pa de väisä . . u så skära 
n da de halvår i träi strimlar JK. Er har skur 
läit störr baitar, er MK. I går skärd vör 
hackälsä hall dagän JK. Så än dag, när n 
skäräd hackälsä .. så fick än handi in i 
maskin'n sått knäivän skäräd handi bårt för n 
JK(U). Ja nå n par dagar ha vör skär hackälsä 
JK. Skärt hackälsä ha vör gärt a par dagar 
JK. Där ska råttår fa någ ti skär pa, um di ska 
ga iginum där MK. 3) [meja]. Sla u skärä u 
grav däikar u tråskä JK. Da var de ti pass pa 
någän halvar dag u skär, när de var så tåra . 
JK. Vör ha när pa skilt av me skärä (skur, sä 
de gamblä) JK. A. u A. u ja har vart ste u skär 
sin kl. 7-8 i mårräs JK. Ja haldäd da pa u 
skäräd i fåir dagar JK. Dagän ättar skar vör 
de sum var igän JK. Ja trod, att de skudd bläi 
mik mindar än va de blai, när vör skärdä JK. 
Kalar skärar u kvinnfålki tar upp JK. Jär 
äutat Lau u När skäräs ännu mikä för hand el. 
me läiår JK(1914). Ja nå fö täidn nyttäs de int 
sigdar ti sia el. skär me äutn läiår. U när n 
skärar i tjåckar ryg, så jär int örvä längar ifran 
örvnackän u nedästä krokän än läiu jär lang 
JK. Daim sum nå hadd någ väidlyftut ti skärä, 
di bräukt skär iblant me fåir sigdar, u da 
skudd di var fåir par; kalar di skärd u kvinn- 
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fålki di fick ta upp u gär band OL. När n 
skärar, da fodräs int att n skall ha brännväin, 
män när n slar, da vill di ha MK. Nå jär tres-
jårdi sal me haustsedä. Dann haustn skäräs 
ha, så väid de har vitt vaks någ ti skär ättar. 
När n har fat skärä, så. . JK. Förr. . så haitäd 
plöigningi räitä, när n plöigäd fyst gangän 
ättar ha [: jorden] var sa'i u skäri JK. Ko 'i 
kåm in pa n skäm akar MK. Ja, u när di skärd 
ryg äut i stor Nöiu u när de andrä skärd ijamt 
Andasä jårdi, så flaug sedskupar av dairäs 
jårdi u in pa Andasä jårdi (Nissen stal till 
dem) JK. De sto int till till kunn hinn u fa håiä 
in, förrn rygän skudd skäräs OL. Vör har 
skur ryg i dag JK(ordl.). När rygän el. vaitn 
jär skäm JK. Vaitn har vör fat skär u kärt 
in, de sum har vart moä JK. Vaitn, sum jär 
skum, star u skall bläi tårrar JK. I dag har vör 
skär havrä pa lairu JK. När n har skär havan 
. . när de jär skurä, sär de gamblä, el. skärä 
JK. Summahavan .. Han skäräs pa slag .. 
JK. Da skudd vör ti skär känn u havrä u 
vör skäräd sumli dagar, när de rängnäd sått ä 
hälläd ner JK. Artar.. Di skäräs för de mäst, 
mäns sumblia bölgar jär gröinä JK. Skär 
havrä [sånglek] JK(U). 4) [med skärning for-
ma]. I framstamluku jär de alltut skär si 
namni äi, vaim batn håirs till, u så arstal, när 
n jär byggdar JK. Kryss ihop a kär [laggkärl] 
de har di bär a apartut jan, sum di skärar a 
ritå in i all stavar, ättar di jär ihopsättnä OL. 
Tinä [tennet] skudd.. rinn iginum än apartur 
träibit, sum var skär si fårmå äi ti åiglu ti 
knappän JK. Ja skudd ha hatt a nöiar bänd-
knäiv ti skär bändar me JK. När träiskoar jär 
äuthuggnä, så skall di skäräs u gäräs fäin u 
sletä me bändknäivän. När träiskoar jär skär-
nä, så jär di i årning JK(U). I förrkvälls skärd 
ja träisko JK. I dag ha ja .. gärt träisko hail 
dagän u ha skärt träisko nå n par täimar JK. 
Skär a pinnå = formera en blyertspenna MK. 
[Bild!.] De arbetä .. tror ja int, att ja var 
klipptar u skurn till JK. 5) [göra operativt in-
grepp]. Att ja int hadd söikt läkarä straks u 
gärt operatsjon straks ällar skur de in ti bainä 
JK. Nagäl pa augu bräukäd än dail naut u kor 
fa förr, sum opererädäs bårt, sum haitäd skär 
nagäl av augu JK(U). Ja skärar, ja skärar; 
va skärar däu ättar? Ja skärar fiskän äut (tre 
el. nio ggr) — svulsten kalläs för fisken MK. 
6) [kastrera]. Så skall fastgaltn avläiväs el. 
skäräs [antingen slaktas eller kastreras] JK. 
Han skärd all galtar MK. Dän stäutn (hästn) 
jär skurn; han har skur stäutn JK(ordl.). Häst 
(skurn el. oskurn). Hingst (oskurn ..) JK. 
Ränn um dagän sum a skuri gait, sum de 
haitar i ordspråkä JK. 7) [gnida mot vart- 

annat, så att ett skrapande ljud uppstår]. Vör 
gar u skärar tann, så arg jär vörr JK. Sumbli 
var så ivruä, sått ti skärd tann u skäumän sto 
ör munsträngar för dum [i diskussion] JK. 
8) [ljuda skarpt, gällt]. A. sitar u singar, sått 
ä skärar ret i åiru för mi JK. Um än jär naug 
bäi, så skärar de i åiru [nattskärrans läte] JK. 
Ja håirar straks, när di sär galä; de skärar 
falskt MK. P. pr. skärnäs (= gälljudd). De 
mänsku, ha har da läikväl sånt skärnäs mål, 
så de håirs iginum, um de aldri var i fylg me 
så mangä OL. Såsum vör skudd kläiv yvar 
nöigärdslidä, fick vör håir ätt skärnäs nödrop 
äut ifran sjöiän JK. 9) [göra ont, väcka smärt-
sam känsla]. Gaispäd ja, så skärd ä, skudd ja 
hogstä, så skärd ä, skudd ja snöit mi, så skärd 
ä [i ryggen] JK. De sag äut, sum de skar H. in 
i järtä, för han tycks int tu! sanningän OL. 
10) refl. [såra sig]. Han har skur(ä) si i handi 
(nu: skärä); han har skär si i handi JK(ordl.). 
Särsk. förb. Skär av: 1) [med kniv el. dyl. 
kapa el. frånskilja]. När n skärd hästn taväl, 
så skar n av en tavältan fyst JK(ordl.). U 
längar tibakas . . när förlugningi var gärd . . så 
kund di int bläi skild at pa någ ann väis, äutn di 
skudd ti konsistorjum u så skär av än han-
dok JK. Tugä jär avskurä; de säir äut, sum um 
de jär skur av me knäiv JK(ordl.). Di skäräd 
silraipi av JK(U). Spitsplogän 	skärar int 
ograsröitnar av all stans JK. Skär av en packe 
= såga av den, jfr skurä [skåra vi MK. Dän 
stuckän jär avskurn JK(ordl.). A kalvlar sum 
kyt jär avskurä OL. En dödar krakungä me 
baini avskärnä JK. Pinnår, sum var avskurnä 
JK. Vidår [båtborden] fasäs u skäräs av pa 
ändar, så di gar in äi spunningän MK. 2) [av-
meja]. Da um dagän fick vör läikväl skär av 
än åt nä! lass JK. Rygän skärd ja av ti fodar 
JK. Da had vör fat skärt av rygän u vaitn u 
kånnä u havan jär i Kluckabjänn JK. Vör har 
nå .. skärt av all havrä JK. Äi än akar, sum 
rygän jär avskum u bårtkåirdar OL. Allt 
kånn jä moä u fö de mäst avskurä JK. Ja 
fick .. förti lass ryg, sum var avskur pa fåir 
dagar JK. — Vidår {båtborden] .. di ska 
skäräs bäi MK. — Skär bårt el. ta bårt n bit.. 
u bind äi nöjt [på fiskegarn] JK. Da skäräd 
garvrar bainlingar bårt av häudar JK(U). — 
Nå har ja .. kaupt glas, sått nå skall ja ha K. 
L. P. häit u skär äi dum (rutor i fönster-
bågarna) JK. Fäigardns bomärki, sum di 
skärd äi säin stranddoningar JK. A klaprå 
me namn u bomärk äiskär si [iskuret] JK. — 
Skär ifran byrn MK [se sling-bör]. När da 
tåpsar [angeltofsarna] jär i årning, en ti var 
krok, så skärar n dum ifran si me n vassar 
knäiv, millum var knäut u sättar krokar pa 
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dum JK. — Skär iginum [tränga igenom]. 
Maidar gar tvärs iginum ner pa bär jårdi, u 
har n stor lass pa, så skärar maidar iginum 
jårdi me JK. Jauli skärar iginum gröinjårdi 
JK. Snåidräivår lag bäi täunar, u vattnä fick 
int skär iginum dräivår, äutn de blai stanäs pa 
akajårdi u fraust till äis sen, u där sum vattnä 
blai stanäs u de int fick skär iginum, så har 
äisn gärt stor skadä JK. Ja ha vart kring i 
akrar u set ättar, um vattnä ha skur iginum 
snåidräivår JK. — Skudd ganä el. tradn skär 
in i fingri, så far n ta n skinnlapp millum fingri 
JK. — Hans bror . . hadd skär ner n [en som 
hängt sig] JK. Da skar dän äutäst maidn ner 
så mik, sått da gick lassä kull JK. — Vör jär 
rädd för att råttår kummar ti förstöir ällar 
skär sundar sedi ällar rygän för mik, um än 
liggar otråskän längar JK. Män grälar um 
räusläggningi gär di sum täidäst . . u skärar 
sundar räusår för varandrä JK. Allt de sum 
sto oskurä, bad kakå, limpå, bröi u kyt, 
skudd bruttövärsku svar för skär sundar 
JK(U). Gäddår ällar abburar ällar tåskän 
sundaskärn i bitar JK. A grann kakå . . sum 
jä sundaskäri, män star ändå hail JK. — Skär 
till: 1) [med kniv forma trä, läder m. m.]. Di 
gynt da skär till rissäftar u framskaft u bak-
skaft etc. JK. När da päukän had fat skärt till 
. . u skudd gynn söi . . JK. När töigä u lädrä 
var tillklippt u tillskurä JK. 2) Skär till tåsk 
[taga huvudet av o. rensa torsk] JK(U). Ja nä 
da tåskän kummar haim, så skäräs n till 
straks JK. De var mainingän, att källingar 
skudd skär tåsk till undar täidn gubbar drägd 
tåsk JK. Ja u så fick di da lug u ta tåsk ör 
skyggä u så ste u skär till u skyll u räns 
tåskar sinä JK. När fiundrår skäräs till, så 
skall sumli läggäs pa rygg u sumli pa magän, 
sått n alltut har gailar at si MK. [Se ill.] 3) 
[göra ont, uppstå häftig smärta]. De gär värst 
ont uppför håfti änd in ti ryggän, u när ja skall 
laupä, så skärar de till för vart stig JK. När ja 
har dräg andn till mi, så har de gärt ont i 
braustä, sum har såsum skär till såsum styng, 
sum har gat äut i ryggän JK. När yksi gick ör 
vidpackän . . så braid ja pa någ väis dän 
vänsträ armän, sått ä skäräd till i vänsträ aksli 
u muskln, sått ja kund int . . röir armän . . 
äutn da skärd ä till i aksli JK. — Skär upp: 
1) [om is, bryta upp]. I aminnä var äisn lagli 
langt inn bårtå . . sum arännu had skur upp . . 
de sag äut da, sum um int arännu skudd 
kumm ti skär upp pa mang dagar JK. A 'i har 
skär upp el. kummar snart ti skär upp, för de 
jär vakar u hul i äisn JK(U). När vör skudd 
ga haim igän, så had ä skär upp (= isen hade 
gått bort i strömdraget) MK. 2) Skär upp  

muttrår [göra gängor i muttrar] MK. Skär upp 
vangnsakslar MK. — Sätt skut äi .. d. v. s. att 
n to u skärd ör kanhänd fjärddailn av läinä . . 
så fick än ta a sam sånt styck av a ann gan . . 
da skudd de passäs ihop me de ganä, sum 
flingu var örskuri OL. Sko, sum styvälskafti 
jär örskärnä JK. — Skär äut: 1) [genom skär-
ning avlägsna ngt ur ngt). Um . . inmasku 
kummar någlä änar . . upp i slingu, så bläir de 
a jäklä årkå ti skär inmasku äut JK.  2)  [genom 
skärning forma]. Sedan läggas mUddlar 
[modeller] pa u (n) skärar äut (skom.) MK. 
3) [göra (verkligt el. fingerat) operativt in-
grepp]. Skär fiskän äut [skära i luften över 
en svulst medan den utövande säger] Ja 
skärar ja skärar; va skärar du ättar? Ja skärar 
fiskän äut JK. Di sägdä, att fiskän skudd 
skäräs äut  JK(U). 4)  [kastrera]. Förr så var 
de mang, sum var kunnuä me ti skär äut el. 
kastrerä stäutar u hästar JK(U). Da kåm ja 
ti tal me fulskäran (som skärar äut hingstar) 
MK. Vör har gräisar, sum skall skäräs äut 
JK. Nuck hadd ja set när stäutar skärdäs äut 
el. när di skärd äut stäutar u lains gubbän V. 
läst u hadd säin hyss, när n stillnäd blödn JK. 
Jäkln riggerä, ja kåm ti tänk pa, börr a int kåm 
ti skär äut mi; da kåm ja i all min täid ti ga 
äutskurn u int gäll sum kal i byksår JK. 
Skynning de var sånn, sum var äutskurnä äl-
lar kastrerädä, män . . OL. 5) [tränga igenom, 
om vatten]. Snåidräivår har ligg u däm bäi all 
täunar, u de tular, förrn de skärar äut ällar 
skärar iginum snåidräivår JK. Vattnä fick int 
skär äut älla skär iginum snåidräivår, för de 
kåm ti fraus för fort igän JK. Had ä nå så 
hald si i någlä dagar till, så had ä skär äut ällar 
vattnä had skär äut JK. Vattnä har ännu int 
fat skur äut, sä de gamblä, el. skär äut . . 
äutn de star . . u dämar mot snåidräivår . . 
sått ä int kan fa rinn äut JK. 6) 	De 
skär int äut (= det går bra). Bildligt från 
sågen, när "de skär äut", da gar de pa snitt, 
när int skördi gar gäint fram MK. Jfr o-
skuren. — skär-bräde  s. skä'rbre'dä [bräde 
varpå skomakaren skär lädret]. -böna s. f. pl. 
skä'rbönnår, skärbönår (Phaseolus vulgaris, 
f. compressa). Skärbönår el. -bönnår kan 
bölgar jetäs me . . Vörr har gutt um skär-
bönnår i ar, u de gynnar nå bläi bölgar pa 
dum, män i tuppar glångäs di ännu JK. -horn 
s. n. bf. skärhånnä [beskärshorn, se d. o.]. 
-kränka  s. skärkränkå f. [en sorts enkel 
hackelsemaskin]. De var a lådå . . me fåir 
bain undar u i dain ändn pa lådu (sum var 
ypi . .) sättäd di fast n sigdä me a träihantak i 
en ändä JK. -örve s. skä'rörvä n. [lieskaft 
som användes vid skärning av säd, mots. slå- 
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örve]. Skärörvä jär kårtarä fran krokar till 
nackskräuän MK. 

skära v.2ske'rii,ske'r', pr. ske ra, pass. skeräs, 
p. pf. ske'rn JK(U). 1) [skira, rena smör]. 
Skudd smöirä var riktut fåint, da skudd 
skeräs. De gick till pa de väisä, att n värmäd 
de, så att de var mjaukt, män int så mik att 
ä smältädä, u så skäräd n iginum smörstackän 
me n mik tunnar knäiv . . kårs u tvärs flak-
falduä gangar, u var de da någ hår u lort äi 
smöirä, så fassnäd de pa knäivsäggi JK. 
2) [smälta (honung)]. För .. förköilning bi-
gangnar n "ske'rn" hånnung hånnung som 
jär värmän . . u tunnar sum vattn, sum än tar 
äi si ör a skaid .. vill n ha än tunnar, så vär-
mar n upp än el. "skera n" JK(U). 3) [hålla 
upp ägg mot ljus för att se om de är befruk-
tade]. Sker ägg MK (tpl.). När gasi . . har ligg 
pa äggi i viss dyngn . . så skeräs äggi, u da 
söins de vickrä ägg sum jär trudnä u bläir 
ungar äi JK(U). Ja ska sker gasäggi i dag; 
solskäin jär bra ti sker äi MK. Jfr skär-vatten. 

skäre s. skerä 	n., pl. -ar, bf. -i [en rad 
bräder på ett tak]. Pa körktakä jär de träi 
skerar, män pa stortakä jär de fåirä. Pa o 
häusar jär de täu skerar MK. Uppäst skerä, 
milläst skerä, trid skerä pa a tak MK. Jär jär 
såledäs bäggi sken i ihop = en flakä MK. 

skärm s.1 skärm m. [ljussken på himlen]. Ja 
tyckt att ä var skärm pa himlän (reflex av 
vådeld); de skärmäd upp, sått n söintäs änd 
häit ifran Hablingbo MK. 

skärm s.2 skärm JK m. [på mössa]. Jfr sump-
skärm. 

skärma v. skärmä, ipf. skärmäd [lysa upp på 
himlen]. Äldn skärmäd upp mot himlen MK. 
De sum vör sag, de var bäi Rovalls i dairäs 
häusar, u de sag mäst hämSkt äut, för da 
skärmäd äldskäinä upp så haugt äi a stort 
svart moln . . så att de sag äut jär bäi uss, sum 
um de var äldlaust pa flair ställar JK. Äldn 
söintäs intä, äutn de bär skärmäd upp pa 
himln, u de sag äut, sum um de var stäurar 
vådäld JK. 

skärmytsel s. skärmyssl 	ss. när nårdn 
bråkar upp me äur — en kårtar böi (OL)MK. 

skärmytsling s.skärrmyssliog m. [anfall, bråk]. 
När da Finä gärd skärrmyssling ättar na (ny-
kälakssagi), da fick di raidå pa na da MK. De 
kund hitt pa u bläi än skärrmyssling [stormby 
el. d.] i nårdn u bläi väl kallt OL. 

skärning s. skä'rniyg f., bf. -i. 1) [mejning]. I 
släut pa juli ällar i gynningän pa Agusti da 
kåm mairndails skärningi OL. Sedi ha jär ti 
väitnä så mik, så de säir äut sum ä snart bläir 
skärning OL. Skärningi had vart ti gynt 
tänkar ja, um de had vart fagavädar JK. Mil- 

lum håihåistn u skämingi JK. Plög tresn el. 
plög tridgang, sum di gärd millum slaningi u 
skärningi JK. De jär int bättar me skärningi av 
sed häldar, di {: pojkarna] far int söik skär så 
mik, att di däugar föir sigdn, sum di skall OL. 
2) [operativt ingrepp, verkligt el. fingerat]. 
Dann dagän . . da var mästn fiskän [en svulst] 
bårtå för mi, sått skärningi had bot ä för mi 
JK. 3) [häftig smärta]. Ja had så där skärning 
i kruppän; da skärd ä till i pulsn (av åskslaget) 
MK. De var aindäst armar u hudä sum ja 
kund röirä äutn de förbaskadä skärningi JK. 
Jfr genom-, i-, kom-, till- o. vetes-skärning. 
-(s)Itid s. m. bf. 	 skä'rni'ogstäidn 
[tid då man mejar säd]. Skärningtäidn va de 
äutmärktar strämming JK. De var ingän an-
nar, sum kård släkå da i skämingtäidn JK. 
-örve s. skä'rniugörvä n., pl. -örvar JK(U), 
bf. -i [lieskaft, som användes vid mejning]. 
Slaörvä ällar slaningörvä u skärörvä ällar 
skärningörvä, sum egäntliän jär ätt u de samä, 
aindäst att ä jär kårtarä slau pa skämingörvar 
.. int fullt träi änar langä JK(U). Skärningörvi 
jär kårtarä än slaningörvi (skräuar flyttäs) 
MK. 

skärp s. skärp n. [bälte]. När ja va sårk, så 
hadd bräudar a ratt [rött] skärp um si me lang 
bandändar bak JK(U). 

skärpa s. skärpå f. [stränghet]. Till all lyckå så 
har de läikväl blitt läiti smulå mair skärpå i 
skogslagän JK. 

skärping s.skärpiug m., 'magert kräk el. 'ilska' 
MK; 'mager o. otrivlig människa el. djur' 
JK(ordl.). Dän sårkän, de var n läitn blaikar 
skärping; dän kalvän de jär n skärping JK 
(ordl.). 

skärra s. f. bf. skärru. Ja fick skärm (= ont i 
magen) JK. 

skär-sätta v.ske'rsättä, ipf. -sättäd, sup. -sätt', 
p. pf. -sättn [strandsätta, lämna (ngn) i 
sticket]. Män för de mästä så var arbetskaln 
skuldur bondn för a lass grainar.  . . än laup ryg 
.. män jälpäd da arbetskaln bondn me sia u 
skärä så var int bondn så blodut döirar mot 
arbetskaln häldar, män skersättäd n el. int 
bondn fick jälp, när n bäst bihövdä, da var de 
int launt, att arbetskaln kåm u vidd ha jälp av 
bondn JK(U). Han blai skersättn pa n sletkal 
OL. Ja blai skersättn pa n kal i dag MK. Um 
ja had fat rad mi självar, da had ja a1dri sker-
sätt L. me lambkytä JK. 

skär-torsdag s. ske'rtåursda'g _ 	m., bf. -än 
[torsdagen före påsk]. Sker-tors-

dagän, skudd de ymsäs halm i sängar, "för 
da kummar de int luppår i sängar" jä de n 
gammäl sängn sum sär JK. Langfredäsaftnän, 
sum u haitar skertorsdagän. 
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skär-vatten s. ske'rvattn n., 'genomskinligt, 
klart vatten', när buttn söins så grant (mots. 
tjåckvattn) MK. Ja talt um i jåns, att n kund 
dräg tåsk pa täu famnar, u nä de jä skervattn, 
da kan n säi tåskän pa buttn u till u me säi, när 
n tar JK. Ja har glåimt bårt märki jär pa 
sandä, män jär ä blikt u skervattn, sått n kan 
säi buttnän, så skudd ä int va .. någu kånst fö 
mi, ti fa igän de ställä JK. Jfr skära v. 2. 

skäv s. skä'v m., bf. -än, 'avfall vid linbrak-
ning' ; de jär de sum int jär tagå MK. De jär int 
mik tagå pa läinä, de bläir int ann skäv; toä 
(= lin el. hamp) vill int fållä, skävän sitar 
ännu äi el. vill int fall ör, de jär för rat JK 
(ordl.). U pa de väisä far de liggä [på jorden], 
ti däss att ä "fållar tagu" ällar när skävän 
låssnar fran tagu JK. Så brakäs läinä för ti fa 
skävän ti bristä MK. När n råitar för läitä, da 
fållar de intä el. vill int släpp skävän MK. 
Så fick än sta bäi skäftstoln u sla skävän 
ör bättar ör läinä JK. Da var ä ti skut ihop all 
skäv u bråt, sum lag pa gålvä [i bastun] OL. 
De sum fallt ner undar braknar i fylg me 
skävän, u de var någ tagå äi haitar unda(r)- 
brakar JK. De sum häkläs ör fyst 	bläir 
sämst blårnar me mäst skäv äi JK. Blårnar 
bläir int alltut ram n för skäv, u han sat sum 
täidäst äi bad ganä u lerättä JK. -putta s. 
skävputtå f. [liten sticka av skäv]. Alltut så 
var de någu skävputtå i linnlärvtä JK(U). 

skävig a. pl. skävuä [bemängd med skäv]. Män 
de blårnar, sum bläir, när n häklar pa de 
gråväst tännar pa häklu jär fö de mäst mair 
skävuä u bihövar kardäs till blårsaigar, u da 
bräukar skävän fall någlund ör JK. 

sköl s. skaul n. 1) 'svallkött i munnen för 
hästar' JK(ordl.). Skaul jär någ slags kyt, sum 
vaksar pa uppäst käftn fö(r) russ; iblant kan 
di jet bårt ä självä; u de håirs, ner di har 
skaul, för di lissum smackar, när di jetar; di 
har a särskilt jan såsum hakän pa n hässko, 
de svärrar di bårt skaulä me; skaulä sitar 
nemäst tännar MK. Skaul .. de jär n daukyt-
rand el. svallkytrand straks innför tanngardn 
.. sått di int riktut kan fa tännar imot si, för 
att skaulä bläir för haugt u därförä int kan fa 
tugg fodrä sum di skall. De bränd di förr 
bårt me raudnäs jan .. JK(U). 0 [våra] rus si 
di har så olycklit mik skaul .. sått di kan 
mästn int jetä, sått di skall brännäs skaul el. 
skäräs skaul; vör far ta häit någän, sum kan 
bränn dum skaul JK(ordl.).-  2) 'skada på ett 
träd s. uppkommit m. bläckning el. yttre våld 
o. sedan växer över' = kvadsvallar el. a legd 
el. deld ner i träiä s. jär så kvadut, att de intä 
träivs MK; 'gammalt hugg i ett växande träd 
el. om  det blivit skadat i barken el. saven på 

något vis' JK(ordl.). De jär skaul äi gräni, ha 
har visst vart spaikt någän gang; de jär a skaul 
där upp i talln, han har visst vart skadn pa någ 
väis JK(ordl.). De jä skaul äi a träi pa stam-
män, när de jär skad ginum ykshugg ä. d., pa 
träi sum vaksar, när de jär skadderä MK. De 
kummar råitå äi, u så bläir de skaul av, såsum 
um tåilu sitar u pickar hul, de har blitt a 
olycklit skaul i träiä MK. I skogän skudd di u 
lait ättar flabark . . u i de huli, sum barkän har 
sitt, där bläir alltut a skaul ällar skad i stam-
män OL. De jär skaul i dän bitn MK. De var 
n skithel [dålig kil]; de var skaul MK. -järn s. 
skauljan JK(U) n. [ett järn varmed man brän-
ner bort "skaul" på hästar]. 

skölja v. skyllä, skyll', pr. -ar, ipf. skylldä, 
skylld', skylläd, sup. skyllt, skyllä, skyll', 
pass. skylläs, pres. skylläs, p. pf. skyndar, 
skylin JK, n. (bårt)skyll', pl. skylld', imper. 
skyll. 1) [renspola, tvätta]. U så ste u skär till 
u skyll u räns tåskar sinä u så i gröitu u kok 
sinä JK. Ja.. skylld någlä tåskbåddar ti kok, 
när ja kåm i land JK. Skyll kledar [vid tvätt] 
JK(U). När di skylld betår, sått di blai rainä, 
da vägd (d)i mair MK. Mygluä ärtar .. Di 
skall bön skylläs u vispäs någlä gangar i vattn 
JK. Strämmingän kåppäs u skylläs fyst JK. 
När strämmingän jär kåppän u skylln JK. 
Nå bläir russi u stäutar skylld äi pälsn; nå far 
di si a bad MK. 2) [strömma, skvala]. Da 
ställd ja mi så u lätt ä skyllä (= rängnä rakt pa 
mi) MK. Särsk. förb. Hadd di u någ drick pa 
någät [: drick-kär], så skudd de tappäs av, u 
så skudd kärä skylläs av OL. — Skyll bårt 
MK. Iss, de jär bårtskyll av vattnä OL. Ner 
bi sjökantn kan n fa säi, lains vattnä skyllar 
bårt jård u stam n OL. — Brännväin u öl had di 
ti skyll ner all lort me, sum kåm i matn, när 
di lagäd JK. — Da skyllar de till igän (= grun-
dar till) MK. — Så skudd di da skyll upp allt 
gan [lin- och blårgarn], så asku kåm raint ör 
OL. — Han blai hail yvaskylldar me känn-
mjölk MK. Jfr ren-sköljd. — skölj-blöta s. 
skyllblåitå f. [häftig regnskur]. Kummar de 
[molnet] upp, så bläir ä a skyllblåitå me skick 
JK. Ja fick mi a skyllblåitå = blai ginumvaitar 
JK(ordl.). Vör ha rust [varitl äut u arbet i 
rängn(ä) um dagän u fat a skyllblåitå, så att 
vetu ha rinn ör uss, nä vör ha kumm haim JK. 
Um ä änd jä fagat pa mårgnar såsum i dag, 
så bläir de a skyllblåitå pa dagän JK. I täistäs 
da blai de äntliän a skyllblåitå, sum int var 
dåli JK. -blöten p. a. skyllblåitn [genomblöt 
av regn]. Ja gick bär u ynskäd, att ä matt bläi 
a duktu skyllblåitå av u att ja matt bläi duktut 
skyllblåitn, förrn ja kåm haim JK. Vattnä 
rannt ner langs at kruppän, så att styvlår blai 
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hail full av vattn, så att da blai än riktut skyll-
blåitn me skick JK. -våt s. pl. skyllvatä [ge-
nomblöt av regn]. Vör har blitt någ skyllvatä i 
dag MK. 

skölp s. skölp m., bf. -än, pl. -ar, 'halvrunt 
stämjärn'; me u äutn skaft; me träiskaft me 
runt jan ti sia ör hul ör vangnsnavar me MK. 

skölpa v. skölp', pass. -äs, imper. skölp [nyttja 
skölp]. Ta u skölp ör de hulä me n skölp; 
skölp ör de läit mair; de skall skölpäs ör 
JK(ordl.). 

skölva v. skölvä, sköllvä el. sköllpä [1= skarv 
ihop träi JK. 

skön a. skon (OL)MK, n. sko *nt, pl. sko 'n'. 
1) [vacker, behaglig, bra]. Skön tåsk (OL) 
MK. Han var upp i kluckhulä u tyckt, att ä 
var äutumårdäntlit storslag u skönt ti fa säi 
hail Lau sokän pa en gang JK. 2) [ironiskt: 
"fin", "snygg"]. Sumt känn had lägt si för 
uss, u de sprank [grodde] .. skönt! JK. Skön 
affårar ti va bond nå för täidn! JK. Skön u 
rättväis lagar JK. 

sköns s. se skyns. 
skör s. se skyr. 
skör a. sköirar (?); skörrar (1877), skårrar 
MK(1916), n. skårrt (1916), pl. skör', sköir' 
JK(U), 'skör, t. ex. griffel o. d.' Än [!] skårrar 
grain (= spröd som brister lätt): de jär skåra 
(brister snällt) MK(1916). Skör hoar [hovar] 
JK(U). Hoar jär sköir u hardä JK(U). Jfr 
skörren a. 

skörd s. skörd, sko'rd, f., bf. -i, pl. —ar. 1) 'det 
som en sågklinga tar bort i sågspån, när man 
sågar timmer eller annars sågar med handsåg 
vad som helst i trä eller hugger av trä med en 
yxa'. De var oskaplit, va sagdus de bläir, sått 
iss klingu ha matt visst ta stor skörd. Förr, 
när di skudd sta u så skur (= hugg av packar) 
ravid, da gick de bårt faslit mikä, för de to sån 
stor skörd, män tack vill ja nå, när n sagar, da 
gar de ingänting bårt da i [inte] JK(ordl.); 'så 
mycket som ett sågblad eller en klinga tar 
bort, när det går igenom träet: även det som 
hugges bort, när man hugger av en stock med 
en yxa'. De stor tjåck sagbladi, sum di hadd i 
de gam bladsagar, di to a faslit stor skörd; 
tunnare klingår jär, mindar skörd tar di; de 
fassnar ihop i skördi JK(ordl.). Klingu tar int 
sån braid skörd. De gick så faslit mik bårt i 
skördi, när di huggäd MK. Ti sag a skörd ner 
än bit äi än gråvar stuck el. packä u sätt 
bakän av sagbladä ner i skördi [när man skall 
fila sågen] JK(U). När n da har träibitn i 
årning .. da saga n langs ner äi än ifran en 
ändä täu skördar me a vanli handsag [till 
angel-klove] JK. De gick i am n skörd (vid såg-
ning av stockar till bräder) MK(1877). När n 

sagar bredar, så skall de mang skördar äi än 
stuck, när n jär storar; de gar mik bårt i skör-
di, när n skurar el. huggar av stuckar JK 
(ordl.). När int skördi gar gäint fram MK. — 
Skörd [i väv], de sum jär i raidspanar u haldar 
tradar raiduä MK(1877). 2) 'gröda' [säd 
m. m. som inbärgas]. Rygän var äutmärkt bra 
skörd JK. Sum [somlig] jård, sum vör aldri 
har tredi el. sum vör atminstn har am n skörd 
pa um sumrar JK. Har n sat till me timmänte 

u lättar de ligg i vall i träi ar, så har n hatt 
skörd pa de i älvå ar ätta si JK. Jär haim pa 
lairjårdi had vör sätt n fåir fåm tunnår (pärår). 
De fick vör 15 tunnår ättar, sått de blai int 
halv skörd n gang JK. I fjor förstörd tårkän de 
(haustsedä), sått vör fick halv skörd JK. Pa 
grund där av så blai de mik klain skörd pa säin 
ställar JK. Jårdi blai bättar arbeti, gav så 
bättar skörd i flair sedslag OL. Er har hatt a 
duktu skörd pa dän akan i mang ar nå; mang 
skördar har Ar nå hatt pa iss akan ätta si da? 
JK(ordl.). Skördi blai int mol MK. Ja har a 
styck .. pa n 16-20 tunnl.; de skall ja försöik 
u bjaud sjackmästan, um än vill ådlä upp hailt 
u så fa fyst skördi pa hailä u så dann skördi 
pa triddailn ällar halvä JK. Um de vill si väl, 
så kan fyst skördi kast av si så mik, att de kan 
betat ådläningi JK. Ner pa sandn i ängä 
var de bäst skördi vör fick JK. I frustskad-
föreningän .. där far n när pa betal läik så 
mik, sum skördi jär värd JK. Män timmänte 
.. magrar jårdi äut olycklit, sått a skall göidäs 
väl, um a skall bjär någ bra skördar sinä JK. 
Annas så kan n u sumbli ar fa täu bra skördar 
av humblälussärn JK. Jfr av-, foder-, havre-, 
klöver-, korn-, råg-, rått-, timotej-, vetes- o. 
väl-skörd. 

skörda v. skördä (OL)MK; sko *rct, pass. pr. 
skördäs [tillvarataga gröda]. Han har int hatt 
mik ti skördä i år (OL)MK. När slikt skall ga 
yvar, sum än självar int far skörd fruktar a de 
[:skiftet] äutn börr fa slep u träl till de i all sin 
täid JK. Di sär, att humblän flaugar pa i släut 
av jäuli u skördäs ällar skall pluckäs i släut av 
agusti äl. början av säpt. MK. — skörde-fest s. 
skorrdfäst MK. -maskin s. pl. sko'rdma-
sjiSnar. Nå kauptäs de .. ångtråskar u lokum-
mobilar u skördmaskinar u slåttarmaskinar u 

JK(1909). -tid s. m. bf. sko *rdtäidn [tid då 
man skördar]. När nå skördtäidn kåm 1905, 
var de int någ ti skär ättar, för de sedbruddi 
sum kåm upp .. gick bårt pa vintan JK. 

skörp s. skörp n., 'småvågor, som falla'. De 
kåm a skörp, sum slo yvar pa säidu (av båten) 
= "gäss" på sjön MK. 

skörren a. skärm, n. skörrä, sköre . 1) [skör, 
som lätt brister]; träi, som är mört MK. 
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Skörrn aikä, att n int jär saigar MK. Aik pa 
haidar (haidaikä) män i daim var känn'n 
alltut mair bräken ällar skörrn (måirar) OL. 
Björk ällar aikä sumt a de kan var så skön u 
måirt, män sumt kan var riktut saigt OL. Trä 
sum sitar i flaini jär bräkä ällar skörrä (att 
de bristar av snällt) MK. När a träi vaksar 
krampt, da bläir de flain uppa .. da bläir de 
skön u bräckä MK. 2) Skörrn aur (klarar 
aur), [alltså fri från sand el. andra bindande 
beståndsdelar] MK. Jfr köld-skörren. — 
skörr-växt p. a. skörrväkst [som växt fort o. 
därför har klen kroppsbyggnad?]. Rosa ha jär 
skörrväkst MK. 

skörrig a. skörrur = skörrän, laus, t. ex. um  
måir skog.. MK. 

skört s. skört n., bf. -ä, pl. bf. -i. 1) 'kjortel, 
kjol' JK(ordl.); 'lös kjol' MK; 'klädning utan 
liv', även kleningskört, däremot på rockar 
heter det sköt (OL)MK. Ja skall ha mi a nöjt 
värkänsskört, för de andrä skörd jär sundar 
allihop JK(ordl.). 2) 'rockskört'. Däu hart int 
mair n ätt skört pa råckän! Va i häckänfålt, i 
jåns var bäggi skörti där, u nå har ja förlor 
dain råckskörtä! JK(ordl.). Jfr bomulls- o. 
värkens-skört samt kolla s. 

skörta v. pass. skörtäs [filas]. Sagi .. ha skall 
fåiläs upp el. skörtäs upp, sått a bläir vass 
JK(U). 

sköt s.1 skaut n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) 'sidan 
av "ganä" [fiskegarnet] ett stycke (a än [aln] 
älla par in äi ganä), det finns således två 
skaut, ett på var sida' MK; äutästä bindningi, 
sum säidsäimän sitar fast bäi MK. Skautä = 
där sum säidsäimän gar ihop me tjä'n u hall-
bandä (= i all fåir hörni), de finns da fåir skaut 
pa a gan (När) MK. I uppästä skautä; i 
nedästä skautä MK. De finns int mair n täu 
skaut pa a gan, ätt pa var kårtsäidå älla själ-
vastä säidår, läinä nemäst säidsäimän; säid-
säimän sitar bäi skautä MK. Fystä läinä bäi 
säidsäimän älla tampän jär skautä, u de 
fystä sum di tar, när di säir at [vittjar], jär 
skautä; de jär täu skaut pa a gan; di säir at bäi 
krakfotn; skauti jär de uppägtä hörnar där bäi 
flaar MK. Så knöita 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 JK. Säidsäimar jä fastskutnä bäi läinä 
i skauti .. el. jär int trädnä iginum skaut-
maskår JK. Skautä har gat sundar bäi säid-
säimän pa ganä JK(ordl.). De skall var sma 
flaar u stor hallar äi skauti MK. Um n had 
sma hallar i skauti, da fick än aldri gani undar 
da MK. När n slingar gani in, så dräga n säid-
säimän upp fyst i skautä JK. När ja fick tak i 
ganä u lyftäd upp skautä, så var ä hailt vitt u 

fullt av strämming pa JK. När ja .. drog taugi 
in u n åt näi flaar av batganä, u da var de nuck 
allt n val strämming pa skautä JK. Ja.. fick 
träi kast baitä undar sjau åt flaar pa skautä 
JK. De var just int någän skad skedar pa de 
[garnet], aindäst någlä hallar ifran ganä i dafri 
skautä sum hadd vart i buttnän JK. "Gum-
brä" .. de ga till pa de väisä, att n bindar a 
fåint tug i säist skautä pa ändganä u så n 
någlund storlag stam n i dann ändn JK. 2) 'där 
som vattentaket slutar vid gavlarne' ; takä jär 
sundar bäi skautä, där bäi vinnskaidi JK 
(ordl.); 'den delen av ett vattentak, som ligger 
på eller utanför gaveln på en byggning eller 
ett hus'; ja skall lägg a falå pa skautä pa häus-
takä JK(ordl.). Dän dailn av a tak, sum 
hängar äutför n mäur fran häuän u ner, haitar 
skaut. Bratt u smallt skaut pa a tak, d. v. s. 
um de gar mair ällar mindar äutför takä MK. 
Vindskaidar, sum star bäi gavlar ällar skautä 
.. De slas bön ätt stangslag me var drivval, 
män de bläir täu slag av drivvaln um stangi 
för var gang u de hall skautä upp el. ifran 
vastä till ryktä [på agtak] JK. Aindäst a par 
träi styckän tigälpannår had flaug av pa dahi 
skautä (nemäst tigälraki bäi gavin) JK. Jfr 
båtgarns-sköt. -bräde s. skautbre'dä n. [kant-
bräde på gavel]. De jär de bredä, sum liggar 
äutäst bäi gavlän; skutfalå [!], sum liggar 
uppa skautbredä; F. F. kallar det skautfalå 
MK(1886). -fala s. skautfalå f. [täckbräde på 
gavelkanten]. -fale s. skautfalä m., äut[äst] 
faln pa a bredtak MK. -flå s. skautfla• f., bf. 
-i, pl. -ar, 'de yttersta »flaarna» [flarnen], int 
någ visst antal' MK. Skautflaar, di skall var 
mindar. Ja gynnar pa fjärd spin'n; de jär 
skautfla de; de jär täu skautflaar am n pa var 
ändä. Di bindäs me flaSa'n MK. [Se ill.] 
-kalle s. skauthallä m., pl. -ar [sänksten]; 
'yttersta hallarne åt ändarne (en på vardera 
ändan)' MK. Skauthallar var stöist män 
skautflaar minst, för att gani skudd flaut någ 
lund jamt. För i skauti, sum gani jär ihop-
bindnä, sitar sanki, u klåbbår bjärar dum upp 
JK. -maska s. f. bf. skautmasku, pl. -år JK 
[de maskor, som sitta i sidokanten av fiske-
garnet]. A måttpinnå sum än melar tjan'n 
me, sum än gynnar fran fyst skautmasku, 
sum sitar fast i tjan'n . ti däss n kummar ti 
säist skautmasku ti dann skautä JK. Säid-
säimar [på flög-nät] jär int trädnä iginum 
skautmaSkår sum pa n dail flundränät JK. 
-reva s. skautrivå f. [reva på fiskegarn som 
uppstått] i hörnä där säidsäimän u tjä'n möits 
(När)MK; langs säidsäimän MK. -ribb s. 
skautribb m., 'kantribba på gaveln av ett 
bräd- el. spån-tak' HG. -spene s. skautspi'nä 
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m., bf. -spi" n, pl. -ar. Skjaut slingå gynnar 
me ti söi fast spinar; dän äutästä haitar skaut-
spin'n, u de jär en skautspinä i vart skaut 
MK. -stroppa s. f. bf. skautstråppu, pl. -år. 
Bäggi de äutästä stråppår, sum sitar bäi 
skauti, am n pa var säidå, kalläs för skautstråp-
pår MK. Så gäs säidsäimän fast i undatjan'n, 
u så gär n a stainstråppå där, sum haitar 
skautstråppu, sum gäs fast i de äutästä stor-
gansmasku JK. -tegel s. n. pl. bf. skaut-tigli, 
= äutäst radn me tigäl pa n byggning MK. 

sköt s.2 skot n., bf. -ä, pl. =, bf. -i, 'skört, 
rockskört'. Ain lummå i vart sköt u fåir knap-
par bak pa sköti MK(1878). Sköt pa n råck el. 
a kåftå MK. Svarta råck me sköt pa MK. 
Dain skötä har gat sundar pa råckän JK 
(ord!.). Jfr rock-sköt. -rock s. skötråck m., 
pl. -ar [lång livrock med (vanl. raka) skört, 
bonjour]. Skötråckar 	jär av fåint kaup- 
töig nå fö täidn. De jär täu sköt bak me 
am n lummå i vart sköt, u jär så lang, sått di gar 
ti knäiviki, u täu knäpprakar pa. De jär själ-
västä haugtäidsråckar JK. Skötråckar jär int 
avlägd ännu, äutn när pa var u en kal, sum 
skall gift si u var bräudgummä, så skall n ha 
än skötråck ti bräudgumsråck JK(1924). 

sköt s.3 skåjt MK(1877), 'litet fartyg'. Jfr da. 
skoj te. 

sköta v. .skåitä, skåit', pr. -ar, ipf. skåitäd JK, 
sup. skåit', pass. -äs, p. pf. f. skåiti, pl. skåit-
nä, imper. skåit (OL)MK. 1) [vårda, ansa]. 
De gam källingi vill ja int skåitä; vitt du skåit 
iss hästn för mi i vintar JK(ordl.). Um a par 
gamblä fålk . . har vart mik bisvärliä ti ans u 
vårdä ällar skåitä OL. Jårdgummu har när pa 
vart jär hail täidn sinä u skåit A. JK. Konar, 
di var för mangä, di kan int skåit dum MK 
(1877). De russi daim däugar han int skåitä 
OL. A. har skåit släik bestar förr u jär hästkal 
JK. 2) [förestå, leda, handhava, svara för, 
bruka]. Da fa di någ ti skåitä JK. S. skåitar 
sitt i dän vägän äutmärkt int ann vör kan fösta 
JK. Skåit däu ditt däu (OL)MK. Han.. har 
någlä tunnland jård där u byggning, sum 
sun'n u källingi skåitar JK. De jär mair jård ti 
skåit u plögä JK. Jårdar blai dålit skåitnä JK. 
Vör 	plögar pa sam äuslä väis u göidar me 
någ ill skåiti göisl JK. Han däugd int skåit 
någän gard han i [inte], arbet u hald bi läikä 
OL. Män di skåitäd träigardn u säin äppälträi 
u pickträi JK(U). Han kund.. skåit a par arar 
u ro än bat JK. Sin blai än [man] så duktur, 
att n kund skåit träironingarar u gläid pa rak u 
skåit sin plass ällar svar för sitt räum JK. Ar-
betrar, sum int har jårdbräuk ti skåitä JK. 
Vörr hinnar int u skåit jårdbräukä sum ä 
skall. Ha [hon] skåitäd för de mäst jårdbräukä 

JK. Han kåm ti liv sum än någlund årdäntlir 
kal u skåit sitt hantvärk JK(U). Ja skall tal um 

lains di skåitar säin tjänst JK. Bankäns af-
fårar var skåitnä me stor noggrannhait JK. 
3) refl. a) Skåit si [vara skötsam]. Um de jär 
a päikå, sum har skåit si bra pa någät ställ.. 
OL. Di fick iblant tillfåll ti pröv varandräs 
förmågå ti skåit si u arbet imot död u undar-
gang OL. Han har såil där uppä u int skåit si 
MK. b) De där rotfruktar fodräd just int så 
mik skåitsl äutn di fick snart sägt skåit si själ-
vä JK. Sin så fick roplantår u roår skåit si 
självä JK. Ja skåitar mi självar JK(ordl.). Jfr 
van-sköta. 

skötsel s. skåitsl f., bf. -i [vård, ans]. Jårdis 
skåitsl JK. Um hynsi u um dairäs skåitsl u av-
kastning JK. Förr da hadd di int sånn stor 
träigardsland, sått skåitsli av de svaräd 
kvinnfålki förä JK(U). Jfr van-skötsel. 

sköt-skinn s. sko'tskinn n., bf. -ä 'förskinn'; av 
skinn u åljädok, a stäurt förkäl, sum nar änd 
upp till halsn u ner yva knäii MK. De väda-
skinnä [vädur-] bläir a bra sköitskinn av JK 
(ordl.). Än läitn gubbä . . me gra vammäls-
kledar u skötskinn [Fällundsgubbän, ett 
spöke] JK. När n nå drägar pa snöirä [torsk-
snöret] .. så strittar u stänkar vattnä kring.. 
män de bäst jär, um än har a vattntet sköt-
skinn, män de jä sälln än har, för daim bräuka 
n ha av lambskinn, u de ga vattnä iginum JK. 
Smidar flyttar ännu fö de mäst skötskinn 
skötskinnä, sum int jär töig äutn av lambskinn 
u nyttädäs mik mair förr än nå snart sägt av 
vaim sum hälst av arbetrar JK. Skötskinnä 
var alltut förr av lambskinn, sum var barkä el. 
bräunbarkä u för de mäst skinnä ättar n 
vädarä el. en yvaföidn baggä JK. För n int 
skall bläi vatar um knäii u byksgraini, så har 
n a tet skötskinn av bomullslärvt, sum jä(r) 
åljä me linåljå u kalläs för åljäförskinn JK. Så 
lag där läikbain u läikmuld imillum tråssbuttn 
u luftä, u de had 0. tat i skötskinnä u lägt pa a 
ställ pa gardn JK. Da. skodskind. 

sköva v. pr. sköivar [skingra?]. När han fallar 
ifran, skall änd bani ha de, int sköivar han de 
till någän annar MK. 

skövla v. sup. sko' v/ä, ipf. skäivläd JK(U), 
[ödelägga, plundra]. Jäudar 	kauptä forn- 
sakar 	u gamblä gullringar, silvabäkrar 
u häusgerådsakar av tin sköivläd di raint förä 
i häusaldi JK(U). Någän sum ha skont sin 
skog u int raint skövlä han JK. 

slabb s. slabb in., pl. -ar. 1) 'rockslag, slag på 
en vintermössa'. En slabb pa tråju har gat 
ifran; dän slabbän skall söis fast bättar; sia 
ner slabbar pa myssu um åiru, så fraust du int 
um dum JK(ordl.). Duktu stor mysså me 
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slabbar pa MK. Ja.. to ludnä vintamyssu pa 
skalin u slo slabbar ner um åiru JK. 2) [liten 
"plätt", mindre jordbit]. Di fick någ slabbar 
(jordlappar) MK. Jfr möss- o. tröj-slabb. 
-mössa s. slabbmysså f., bf. -tt, pl. -år [mössa 
med nedfällbara "slag"]. Slabbmyssår sum de 
var slabbar pa säidår, sum kund slas ner yva 
åiru u kinnar, u me band äi, sum än kund 
knöit undar käpän JK. U så sat n [han] da bäi 
borä me a ludi slabbmysså pa si (vintamysså). 
Da to de andrä gubbar dän av än u så raiv 
slabbar ifran JK. Bön att de .. vidd bläi läit 
blöiarä el. varmarä, sått .. än kund fa kast 
slabbmyssu (= vintamyssu) i räng [vrå] JK. 

slabber s. slabbar n. [pladder, meningslöst 
prat]. Slabbar u oräimlihaitar JK. 

slabbra s. slabbrå f. (el. slapså), 'mun'. Slabb-
ru gar för jamn JK(U). 

slabbra v. slabbrä, pr. slabbrar, ipf. slabbrädä 
MK. 1) 'prata oredigt el. om  saker, som inte 
intressera åhöraren' JK(ordl.). Han kan int 
tal raidut, äutn han kan bön slabbrä läitä; 
han star u slabbrar u pratar um all ting JK 
(ordl.). En, sum pratar u slabbrar uppat all 
skogar äutn sammanhang JK. Han sat u 
slabbrädä (skrävlade) MK. 2) [läsa fort o. 
slarvigt]. Ja har int någ ann än iss Gotlands 
Allehanda, sum jär någ sma lappar, sått de jär 
snart gärt ti slabbrä iginum daim JK. 3) Slabb-
rä äi si [slafsa i sig] MK. 

siad a. sia dar 	f. sla'd [långsluttande, flat], 
'spetsig'. Plogän jär fö sladar = den går för 
litet ner, d. v. s. vinkeln mellan bilden o. 
dregti är för spetsig MK. Siad räivå, där tän-
derna bilda spetsig vinkel mot staken samt i 
fråga om tak, mots. rauar MK. Män så gar int 
plogän ner älla(r) gar för läit ner; de beror där 
pa, att väisn väisar älla(r) jär ställdar för mik 
upp at drekti, u de haitar, att plogän jär för 
sladar JK. När plogän jär för sladar, så slar n 
äi dän käiln, sum sitar at väisn u at bildn, da 
kummar väisn ti väis mair ner, u plogän kum-
mar ti ga ner JK. -botten s. sla'dbuttn m. 
= langgrunt MK. -vatten s. sla'dvattn, 'grunt 
vatten'. In pa sladvattn = ret ret grunt vattn 
langs land MK. 

sladd s.1 sladd m., bf. -n, pl. -ar, 'åkerbruks-
redskap, ti sia sundar knåbbår me' MK. Slad-
dar.. di jär fö de mäst av träitumsplankår u 
umkring sjau änar langä JK(U). -harva v. 
sladdharvä [köra med sladdharv]. A. han 
skudd äut u sladdharvä, män han gitt yvagi de 
MK(1920). -harvel s. pl. sladdharvlar JK 
(1914), [en kombination av sladd och harv]. 

sladd s.2 sladd m., bf. -n, 'tågända' JK(ordl.); 
'dagg' (ombord på fartyg) MK. Ta u gär n 
sladd av de tugä; vitt du smak iss sladdn, 

skatt du fa JK(ordl.). [Särsk. i uttr.] Kumm' 
ättar pa sladdn el. tappän MK. Så räidäd 
bräudgummän u bruttbondn förä u ungmans-
drängar där nest u så all sjussar ättar pa 
sladdn JK(U). Jfr tåg-sladd. 

sladda v. sladdä, sladd', pr. -ar, ipf. sladdäd, 
sup. sladdä, pass. -ds, p. pf. f. sladdi JK [be-
arbeta jorden med sladd]. När jårdi jär knåb-
bu, skall a sladdäs MK. Jär a int fäin äutn 
knåbbu, så sladdar n na JK. Akajårdi skall 
var någlund tårr, när ha skall sladdäs JK(U). 
Fåis u harv jårdi skall n, förr n plögar ansn u 
sladd me iblant JK. Lairjårdar harväs fyst 
u iblant sladdäs [före sådden] JK. Da braidäd 
di int äut göisli n gang, äutn da harväd ällar 
sladdäd di bön äut hopar JK. Jårdi sum betår 
.. skall var välansi 	u sladdi u stucki JK. 
[Se ill.] 

sladdning s. f. bf. sladdningi [körande med 
sladd]. Daim sum kåirar, star alltut pa sladdn 
undar sladdningi JK(U). 

sladdra v. sladdrä, pr. sladdrar JK [pladdra, 
prata strunt]. Sladdrä u baldrä MK. Ha sladd-
rar u pratar JK. — sladder-bytta s. sladda-
byttå f. [pratsjuk kvinna]. -kärling s. stad-
da(r)källing JK(U) f. [pratsjuk kvinna]. 
-kärra s. sladarkärrå MK, sladdakärrå f., 
sägäs för det mästa skvaldakärrå, som 
springar mäd skvaller JK(ordl.). -smirska s. 
sladarsmiskå MK f., 'skvallersmörgås'. 
-stund s. sladrä-, sla"dastund f., bf. sladar-
stundi, 'kvällsstund, när det börjar bli mörkt' 
MK. Undar sladastundi i skäumningi JK(U). 
Vör kan ta uss a sladrästund JK(U). Ättasum 
ja had lissum a läiti sladastund i kväld .. så 
skall ja ta u rip ihop någlä ård JK. 

sladdrig a. n. sladdrut [lös, utan fasthet]. 
Sladdrut kyt MK. 

siade s. sla'dä m., bf. sla'dn [långgrund sjö-
botten]. Sladvattn el. sladä; vör kåm in pa 
sladn MK. Ja, de jär n välsingnad sladä, sum 
liggar tårrar, när de jär lagvattn JK. 

slafs s. slaps n., bf. -ä, 'en som pratar och hug-
ger [!] i vädret'. Däu jäst a stäurt slaps u start 
u slapsar um de, sum du int hart me ti gärä 
JK(ordl.). 

slafsa s. slapså f., bf. -u. 1) 'mun'. Tig slapsu 
pa di. Ja ska gi di pa slapsu MK. Kaffiä var 
så varmt, sått ja bränd slapsu JK(U). 2) = 
slafs-kär(l), se d. o. 

slafsa v. slapsä, slaps', pr. -ar. 1) 'tala högt och 
oredigt utan sammanhang' MK. Sta u slapsä 
de däugar du till de JK(ordl.). Däu .. start u 
slapsar um de, sum du int hart me ti gärä 
JK(ordl.). 2) Slaps äi si = sörpla i sig mat. 
Slaps matn äi si pa de väisä, de säir så fåult 
äut. Ja skall bön slaps äi mi läit mat JK. Slaps 
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äi si matn = såilä MK. — slafs-kär(1) s. slaps-
kär n., 'karl el. kvinna m. plumpa uttryck' 
MK. 

slafsig a. slapsur, f. -tt, n. -ut. 1) [pratsam]. Ha 
jär så slapsu JK(ordl.). 2) [oredig, slarvig]. 
Han sag slapsur äut (krakungän) MK. Jet 
slappsut ss. säi a sväin MK. Jfr stor-slafsig. 

slafsing s. se kött-slafsing. 
slag s.1 sla 'g n., gen. slaks, bf. sla'gä, pl. 
sia g, bf. -i. 1) [sort, typ]. Än läitn änkäl 
prässant .. av ätt gammält välkänt slag OL. 
Sjaukdomar av de slagä .. de har doktrar 
gitt gat ifran OL. De bläir fortsättning av sam 
slagä jär nest ja kummar ti skrivä JK. De jär 
int av de bäst slagä, däu hart fat ti drägäs me i 
[inte]. Ja säir att du hart fat a de värst slagä 
[: sjukdom] OL. Såil u ränn [spring] av all 
slag JK. De finns täu slag av de: lamt slag u 
vanlit slag [slaganfall] JK. Finns de nå de 
slagi (väitlök u brännväin) haimä, da ska någ 
därav blandäs ihop JK. Ja har håirt, att de 
skudd näi slag till, män ja har int håirt flair 
slag än issrä, sum ja har sägt [till bjära] JK. 
2) gen. slags. Krattå, än slags sjaukdom OL. 
De jär just int mang slags blåmmår äutkumnä 
ännu JK. De jär så mang slags i dän (petri-
fikater i stenen) MK. Flair slags fisk, djaur, 
fälk etc. JK. Någ slags göidning JK. Sam 
slags jordmunn JK. Någ slags arbet, sum än 
int jär mik vanar bäi OL. De var så räiklit av 
all slags mat u drickä, sått .. JK. Ja skall nå 
tal um Bosräkällingi u Gumbaldkällingi, va de 
jär för slags trull JK. 3) [slags människor, 
djurras, avkomma]. Slag: fålkslag, hästslag 
etc. Han (ha) jär av sånt gal slag JK. Daim 
sum nå så botar.. int jär di just av de andliä 
slagä OL. Slag säs läik mik um kräk sum um 
fålk: gutt u dålit JK. Andrä rasar .. jär störrä 
u har mair ull u lyd pa si än dän gamblä min-
dar hånnuä rasn el. slagä JK. De skudd ha 
vart bra ti fat slag ättar dän hästn (el. de män) 
MK. Ja läst äi a bok, att di vidd ha slag ätta 
Kar XII ner äi Turkäiä, män da sägd han så, 
att de sum han mäst hatäd, de va kvinnfålk u 
väin MK. 4) [i uttr.] va fö(r) sla. Nå tror ja, 
att Er attminstn föstar, va vattnsläuk el. 
vädasläuk jär fösla JK. Va jär kaffi försla mot 
o mjölki, ölä u brännväinä! JK. När . . vör . . 
int årkar längar .. va bläir de da gärt fösla me 
arbetä me jårdi? Va naplar du me fö sla? 
JK(U). Ja vait mästn int, va ja skall gynn me 
fö sla. Ja had rakt glåimt bårt, va ja säist 
skrivdä u va ja da talt um fö sla JK. L. kan 
aldri giss, va ja har gärt i dag fö sla JK. Va jär 
ä fö sla a di? Kansk du int vitt löidä? JK. Jfr 
drick-, duk-, fisk-, folk-, främlings-, kräk-, 
lamm-, ljug-, mat-, nöt-, russ-, skvaller-, 

sup-, svin-, sädes-, tjuv-, trä-, träd- o. ärt-
slag. 

slag s.2 sla 'g n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) [stöt, 
rapp, smäll]. De har vart n duktur smid u har 
nuck slat bra mang slag me hamman pa städn 
JK. Han gav häusväggi a slag me yks-
hamman, så a straik ner JK. Ja fick a slag i 
skalln, sått stjännår löisäd fö(r) augu JK(U). 
Ja gav än a slag i ändn me knöitnävän, sått ä 
sväidäd JK. De kan bläi slag yva tröin 
[trynet] iblant u JK. Vör skudd i skogän i dag, 
män de blai slag pa hånni [stopp], för i mårräs 
.. så äuräd ä sått ä myssläd ättar JK. S. 
klåbbfåstäd förslagä för fort, för de blai be-
gärt si umröstning undar slagä (klubbslaget) 
JK. 2) [klockslag, tidpunkt]. Ja kåm haim 
prässäis pa slagä klucku säks i kväld fran 
möiri JK. 3) [olycka, motgång]. A hart slag 
har drabbä n, sått n jär ret nerslagän JK. 4) 
[slaganfall]. Slag (nä fålk bläir sjaukä), de 
finns täu slag av de: lamt slag u vanlit slag JK. 
L-smor .. var förlami el. had fat slag i dain 
säidu u kund int röir si JK. Ha var ännu fräisk 
u rask middästäidn män fick slag u död mot 
kväldn JK. Skrämä slag pa ngn MK. 5) 'varv', 
[omgång]. To än handi i nyldn u bräidäd kring 
a halvt slag JK. Nyklän skall bräidäs täu slag, 
förrn låsä gar upp JK. Tråsktunnu gar 150 
slag mäns storjaulä gar ätt JK. Da sättar di 
vindn [rännvinden] i gang u lättar han ga runt 
slag ättar slag JK. Sväinbäurar dansäd slag 
ättar slag [i stormen] JK. a) 'varv' [gång, kort 
promenad] u så gick vör någlä slag i hagän u 
ner i ängä JK. Förr, ner vör gick någät slag 
langs vägän, så kund vör stämm upp än fåir-
stämmur sång OL. b) [vid plöjning: en fåra 
upp och en ned]. De gick än bit i sändar me 
de bäggi furi, sått vört-  kåm slagä kring JK(U). 
e) [på sjön: sträcka som en båt tillryggalägger 
mellan två vändningar]. Var gang än lägga 
kring ällar vändar kalla n de för ätt slag, så 
sum än bräuka sägä: vör gick pa fyst slagä 
älla dann slagä älla trid slagä vör gärd slag 
JK. Jär n langt äutä så kan n fa ligg där u 
kryssä u gär slag ätta slag än åt täi täimar JK. 
Skall n gär fåir fåm slag förr n kummar iland, 
så far n lägg kring älla vänd flair gangar än va 
n gär slag JK. Vör matt gär slag ättar (pa) 
slag, förrn vör hannt Närkhålm JK. d) [om-
lindning (med snöre el. d.), törn]. Gär ett slag 
me nåli at vänstar, sått ä kummar ti bläi a 
bukt av tradn [vid nätbindning] JK. Än fick 
spänn i trådn a läiti grand för ti fa slagi av 
[: tråden av slingnålen] OL. När int snöir 
[kritsnöret] siar längar .. så ringläs de upp pa 
tummän u pekfingrä, sått slagi kåsserar JK. 
De bläir knäutar, sum int rännar, så väid n 
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haldar bra imot me tummän, sått int slagä av 
bukti gar yvar at kavin JK. Rucksnodn . . jär 
dubbäl, sum ätt [snöre] sitar pa tain'n u ätt pa 
trissn, män jär i ätt u söit si ihop [hopsytt]. 
Pa de väisä så jär de slag i snöirä undar spin-
ningi (= di gar pa kårs) JK. Än låimar dubbält 
så langt av storändn [av "banden"], för av 
han skall n sla a slag fyst um staurn i stytt-
staursparä JK(U). U så tar n storändn me.. 
hygrä handi upp yvar de slagä, sum ja gärd 
me tuppän imillum staurar, u drägar till JK. 
De slas bön ätt stangslag me var drivval, män 
de bläir täu slag av um skaidi för var gang 
ällar av var drivval [på agtak] JK. 6) [omgång 
av tre utsatta fiskegarn]. När vassitt gan [: ett 
av varje båtkamrats] jär sättnä (el. träi gan), 
så haitar de "a slag" (el. fyst slagä ifran ändn) 
u vassitt gan till, sum bläir sättnä, dann slagä, 
u när näi gan jär sättnä, trid slagä JK. Jär ä än 
åt näi valgan, så kan n int stort lägg mair n 
träi slag (= näi styckän ell. vassi träi) där [i 
bakstammen] JK. 7) [tidsperiod, "tag"]. Ja 
gynt skriv så där pa ättamiddagän a slag JK. 
Ja har vart a slag äut i möiri i dag u gravä JK. 
Da var ja äut a slag i kohäusä u gav konar JK. 
Ja tror nuck, att di [potatis] räckar för Ed 
häusald i vintar u a slag äut pa ladingän JK. 
Att L. skudd kumm jär äutat någät slag i sum-
mar JK. Ja kummar in självar a slag i flest 
månä JK. 8) [bukt, lov, som hare gör vid 
jakt]. Ja, harn gär u • slag, läit slag ällar stort 
slag (väit slag haitar de u) JK. Harn gärd 
slag, han gärd a oskaplit stäurt, väidlyftut 
slag; han gärd bön a läit slag, så kåm än igän 
JK. När hundar had fat gärt a slag me än 
[haren], så kåm än ti bakas JK(U). 9) [upp-
vikt del av klädesplagg]. Vintarmyssår jär me 
slag u äutn slag JK. De jär hailt fullt av håi i 
slagä (uppstjälpta byxorna) MK. 10) [det 
stycke en slåtterkarl slår då han går över 
ängen el. åkern]. A bratt slag; lägg pa slag 
MK. Han tar duktut bratt slag, när n slar, sått 
n jär duktu sletkal. Ja slo träi fåir slag ti mid-
dagän tvärs yvar hall ängä; va jär de för slag 
han tar mot mi da? di jär n tridndail smallarä. 
Va jär de för slag framför i o äng(ä) da! di jär 
int stor mair n hältn så langä JK. Där star 
ännu a kånnstrad i slagä, sum int sigdn har tat 
av JK. Tisslår liggar int i strängar äutn i slagi 
= millum strängar MK. Umgangän de jär fyst 
slagä, sum slas tvärs iginum ängä, så snor 
dän, sum slar förä, u slar tibakas langs me 
dän strängän ällar de slagä, sum än slo ste 
OL. De slos fyst en umgang, så hämtäd di 
slag, d. v. s. di gick tibakas u gynt pa nöit 
slag. Sen slo di av nedäst dailn av ängä, u 
ner de blai så smallt igän, att int all kund fa 

slag, da skudd ä stäckäs rumpå, d. v. s. da slo 
di tvärs pa de, sum var oslagä ällar i vinkäl 
mot de lang slagi OL. Di samblädäs där så 
täilit pa mårgnän di kundä . . fyst för de di 
skudd fa bäst slagi OL. Daim sum kund 
kumm fyst . . di fick letäst slagi u. . däriginum 
letarä arbetä OL. Så gir förmann'n si av me 
sitt slag.. sumbli . . räknäd äut, att jär skall ja 
väl fa mitt slagä OL. Fran klucku täi till mid-
dagän hannt int all fram ätt slag, för di var 
bestut langä, u täuår u buskar halt u • igän OL. 
De händäd iblant, att um än int var säkar pa, 
att sigdn el. läiu bäitäd slagä fram, när de var 
mik lang slag, att n bant (ä)n sigd fast . . um 
bainä . . ifall n bihövd böit um undar slagä, för 
gick än ör slagä för ti böit um sigdä, så kund 
de träff till, att dän sum slo ättar slo än ör 
slagä, sum de haitar, u da fick än gynn me sitt 
slagä ättar all de andrä ti släut JK(U). Ör 
slagä fick ingän ga, för da haldäd n upp man-
skapä, sum var ättar, för de vanktäs hald 
ättar förmann'n, sått n [man] int tappäd slag 
JK(U). När n slo, så slo än alltut ätta si dain 
ättar dann'n, u de haitar ti sla slag, u var u en 
skudd hald säin slag till bräddn, um de änd 
var buskar u träi i slagä . . Till gynn pa slagä 
haitar ti sla si äi, u ti sla slagä fram haitar ti 
sla fram slagä, u ti int sla slagä fram äutn ti 
släut [sluta], när n har kumm än bit pa slagä, 
haitar ti räns äut slagä JK(U). De fick så 
söikäs gang ättar gang, ti däss [pojkarna] blai 
släik, att di kund hald slag (d. v. s. att di kund 
sla säin slag så fort u bra sum de andrä . .) 
OL. Räk [räfsa] rumpå älla räk slag; räk slag 
= var u am n räkar ätta sin kal MK. Räkar Er 
rumpå ällar pa slag? MK. Skupsedi skäräs int 
pa slag el. pa  sträng äutn imot sedi, sum star 
JK. Vaitn (rygän) skärd vör pa slag = de fick 
ligg läit pa slag u tårkä, förrän de blai bindä 
MK. Summahavan .. Han skäräs pa slag JK. 
U så skära n alltut strängän imot sedi, sum 
star, jär äutat iss soknar u int pa slag, sum di 
gär uppat landä ällar äutat nådrä JK. När a 
äng' har blitt slagä u jär oräkä, så haitar de, 
att håiä liggar pa slag JK(U). När akafodrä lag 
avslagä i strängar, så fick de ligg pa slag . . än 
dag JK(U). Pa fodavallar me timmänte u 
klövar sätta n gäinäst i stack, ifall vädrä jär 
vackat, annas far de ligg pa slag MK. Kum-
mar de rängn i håi, sum liggar pa slag ällar i 
braidä, vändäs de ällar pickäs upp MK. Så 
had vör a par tunnland . . liggnäs pa slag 
skurä, sum vör gick u snod u vändäd pa dag 
ättar dag JK. 11) [den undre jämna ytan på en 
hammare, slagyta, ban] MK. Jfr bak-, bi-, 
duv-, dån-, dörr-, halv-, hammar-, hand-, 
hjärt-, in-, is-, klock-, klubb-, norder-, om-, 
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puls-, rock-, stång-, söder-, till-, tröj-, under-, 
upp-, ut- o. åsk-slag. -bord s. sla'båur n., bf. 
-ä (på väv), sum skaidi sitar äi MK. Så sättar 
di slaborä pa vävgatår u sättar vävskaidar äi 
de JK. De biror mik pa, lains du har sätt 
skaidi äi slaborä. Skaidi har int sit sum a har 
skutt i slaborä OL. -borr s. sla'bu'r m., bf. -n, 
pl. -ar, ' stämjärn' ; de har ja 11 styckän; di jär 
av jan me träiskaft u rakä jan ti glygg me MK. 
Ta u gi mi dän slaburn, för ja skall glygg a 
slahul iginum iss vangnsflautä! JK(ordl.). Iss 
slaburn jär för braidar JK(ordl.). [Se ill.] 
-fjäder s. m. bf. sla'gfjä 'dan (pa givvärä) har 
gat av. Slagfjädan var hardtryckt, lentryckt 
MK. -fälla s. slagfällå f. [ett slags råttfälla] 
(OL)MK. -hök s. sla'ghauk m., bf. -än, pl. 
-ar. 1) [duvhök, Accipiter gentilis]. Dän stöist 
sårtn av haukar = hynshauk JK. 2) 'en som 
gärna vill slåss' JK. -järn s. sla'gja'n JK(U), 
[järn varav bl. a. slagor i tröskverk göras]. 
-klocka s. sla'gkluckå f. [ur med slagverk]. 
-regn s. sla'gräun n. [hårt, häftigt regn]. 
Nuck jär de bättar alltut (me snåi) än kallt 
hart slagrängn JK. -ruta s. sla'gräutå f., 'glas 
[!], sum nyttäs, när n tar vattnställar äut' MK 
(1878). De jär bär daim, sum jär föid i Vattu-
mann'n, sum kan fa slagräutu ti ga (kvinnfålk 
såväl sum kalar) MK(1916). Jfr kvist. -sida s. 
slaksäidå f. [fartygs lutning åt ena sidan]. 
Batn har.. slaksäidå JK(U). -vatten s. sla'g-
vann n. [flera slags flytande läkemedel som 
anv. vid "slag" m. fl. åkommor]. Slagvattn de 
bräukar kvinnfålki blåit me pa hudä, när di 
har ont i hudä MK. Kvinnfålki tvättäd pa 
hud någ slagvattn, för di trod, att ja had fat 
slag JK. — slags-fält s. slagsfält [slagfält] 
MK(1880). -kämpe s. slagskämpä m., pl. -ar. 
De var än duktu slagskämpä, sum int var så 
go ti tas me. N. u G. . . har vart någ stor slags-
kämpar JK. -mål s. slaks-, slagsmål n. Slags-
mål håirdäs int av, äutn de tos till bästar u 
danstäs u pratädäs u skåjdäs MK. 

slaga s. sia gå f., bf. -u, pl. -år. 1) [redskap att 
slå med]. Hampfråiä slo vörr för de mäst av 
me a klappträi el. a annu slagå JK. Slagu el. 
käftar [i linbråk] JK. När n gar pa söinäis me 
a möirslagå u än slar me slagu yvar fiskän pa 
äisn, da gir n han a "dånslag" JK. 2) [del av 
"val", slaga]. Valn var slagu, sum di slo sedi 
ör aksi me. Valn jär av träi u täu dailar: 
skaftä u själv slagu el. valn skaftä u slagu 
jär ihopsättnä me varandrä me a särskild in-
retning av lädar Slagu jär kårtarä än skaftä 
. . u jär av hart tungt lauträi, äsk el. aikä 
JK. 3) slagå el. tunnslagå, pa tråsktunnu, träi-
slagå u janslagå; janslagår sitar pa träislagår 
MK. Tunnu ha bistas av täu ringar av kram- 

par björkä, u pa de ringar där skräudäs fast 
aikbitar ällar ribbår, sum var a par tum i fåir-
kant, di kalldäs för slagår ällar tunnslagår, di 
sat fast så där n fåm säks tum fran varandrä 
OL. Sin sto än framför tunnu u haldäd i 
läintuppän .. så läng mot slagår, ti däss tup-
pän blai rainar för fråii JK. Jfr järn-, myr-, 
skål-, trä- o. tunn-slaga. 

slagg s. slagg n., bf. -ä [nederbörd i form av 
(snö-)slask]. De var n dag i iss viku sum de 
var a sånt faslit slagg u ovädar JK. Da undar 
de slaggä älla rängnvädrä var ja knafft riktut 
fräiskar någän dag JK. Slagg u vetå, de har 
vör gat u ynsk i mang dagar, att ä skudd bläi 
JK. Fa vör nå läit slagg till, så gä de gutt pa 
jårdi u sedakrar JK. Slaggä ha vör alls int någ 
imot u hälst snåislagg iss täidn .. (maj) JK. 
De bräukar gänn aldri sla fail, ick ä bläir n 
hopar slagg, förr n iss kyldi kummar ner OL. 
De har gat skinn yvar [sädesbrodden], män 
bläir de någ slagg, så bräukar de bluttnä upp u 
ga bårt JK. Vägar jär ännu tåpp galnä u bläir 
int bättar, så läng de fransar um netnar u int 
bläir någ mair slagg ällar rängn JK. De jär 
såsum slagg um haustnetnar, de kan gi bra, 
mäns n sivar (å propos biskopens talförhet) 
MK. Jfr is- o. snö-slagg. -driven p. a. slagg-
drivän (OL)MK [våt av slask]. Sag slagg-
drivän äut, vatar u ginutnfrusn (OL)MK. 

slagga v. slaggä, slagg', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
slagg' [(snö-)slaska]. De var ti slagg i kvälls 
MK(1878). De slaggäd u rängnäd MK(1878). 
A. .. har vart i Alskå u kåm just haim, när 
ä gynt slaggä JK. När klucku blai sjau åtä, 
gynt ä slaggä me snåislask u äis-slagg JK. I 
går var ä tt* n sån vällaik, sått ingän kund 
begå si äutä, för de slaggäd u stårmäd ällar 
blasäd hail dagän JK. De slaggäd så olycklit 
mik me snåislagg u var vat u slaskut pa gatår 
JK. När de slaggar såsum rängn u snåi ihop . . 
så sär fålki så, att kyldi skall ner u de modar 
blöit [blitt] JK. Jfr snö-slagga. 

slak a. sla'kar, f. slak, n. slackt MK, JK, sla'kt 
JK [icke spänd]. Fjädan jä fö slakar MK. Har 
n för läit snod äi de [sågsnöret] .. da jär sagi 
för slak u skall spännäs mair JK(U): Slackt 
tug, sum har tän si (OL)MK. Patjan'n [över-
telnen] jär slackt el. slakt bäiskjautn JK. När 
n kåm ner imillum sjöar, så sto allting slakt 
[om segel?] MK. Gani star u lokar i vattnä, 
star slackt MK. Liggä lackt = liggä slakt (om 
tjanen) MK. Stäift star u slakt hängar, män 
smakar läik bra för päikår sum för drängar? 
[gåta]. Hängpärträiä me hängpärår pa JK. 
-örad a. slakåir' [sum har nedhängande öron]. 
Sumbli gräisar kan tt* var slakåir OL. 

slakt s. slakt m., bf. -n [slaktande; slaktat 
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djur]. Mor ha kund int gutt kumm ifran slaktn 
JK. Mor, ha skall da ta varå pa slaktn ällar 
kok pyls u gär lungpyls u gu vait allt bestöir, 
sum kvinnfålki har när n slaktar JK. Kärvas-
kasku ha skall .. ta varå pa all slakt JK. 

slakta v. slaktä, slakt', pr. -ar, ipf. slaktädä, 
slaktäd, sup. = inf., pass. -ds, pr. -ds, p. pf. 
slaktn, f. slakti, n. slaktä, slakt', pl. slaktnä 
[avliva djur]. Vör har tänkt, att vör snart skall 
slaktä u gläid i böin me kyt JK. Gu vait allt 
bestöir, sum kvinnfålki har när n slaktar JK. 
Slaktä el. stickä el. tapp blodn av kräki 
JK(U). Bondn han had slakt um dagän JK. 
Däu fickst änd sändningkyt nå när di slak-
tädä, vait ja MK. Än slaktn kalv; a slakt 
lamb; slaktnä gäss JK(U). I dag ha vör rust u 
slaktä; vör har laig än kal ti jälp uss, sum 
bräukar slakt någ var stans i sokni JK. Träi 
hanar [tuppar] har allt mor slaktä JK. Kvinn-
fålki har rust u pluck gässnar i dag, u far u 
mor slaktäd dum i mårräs klucku 3-4. Vör 
had sjau styckän ti slaktä JK. Daim sum 
föidar gässnar själv ti slaktä, di nyttar däun'n 
självä JK. Da tos föidlambi ifran daim sum 
skudd slaktäs JK. Di klippäs . . straks förrn di 
slaktäs JK. I går slaktäd vör lambi u kård äut 
ti K. me kytä JK. Da slaktäd di för de mäst int 
haimä, äutn di kård ti Böin me hall lass lamb-
ungar u gaitkillingar.  . . livnäs JK. En dag skall 
de slaktäs någ kräk därtill (bigravälsn) OL. 
I blant grundar ja mästn pa ti ta u slakt n 
(stäutn) u gläid i böin me kytä JK. Föid n 
gräis i summar u slakt till jaul JK. Så var 
A. P. jär bäi uss u slaktäd n gräis JK. I onstäs 
kvälls raist ja ti böin pa tågä ti fa säl n halvar 
slaktn gräis JK. Nai, sägd rnårmår, så läng ja 
livar, så bläir ingu so slakti jär, sum har gräi-
sar äi si JK. Vör har ännu täu gräisar igän, 
män di blä,ir väl int slaktnä förrn i haust JK. 
Ner n slaktar sväin, så jär de skillnä pa um än 
skållar dum ällar flar dum OL. Än skall int ha 
ont av el. "ynk si" yvar kräki när n slaktar, 
för da dåir di langsamt JK(U). Slakt bäiår 
[slakta bin; röka ihjäl bin] JK(U). Särsk. förb. 
När . . n stäut gynna bläi läit gammäl, han 
slaktäs ner u har sitt full värdä JK. — slakt-
djur s. slaktdjaur n. o. pl. [djur avsedda till 
slakt]. De jär int ont um slaktdjaur MK. -fet 
a. slaktfaitar, pl. -ä, [tillräckligt fet för slakt]. 
Gräisn jär slaktfaitar u storar u gammäl nuck 
JK. Vör har n läitn slaktfaitar stäut ti sälä JK. 
Nautkräki sum jär slaktfaitä, har stig lagli i 
präis JK. -förening s. slaktföre'niug f. De jär 
bild si handlsförening . u träigardsförening u 
slaktförening JK(1908). -gås s. f. pl. bf. slakt-
gässnar [gäss avsedda för slakt]. I åktobar 
skilldäs föidgässnar u slaktgässnar. Slakt- 

gässnar sättädäs pa göidstäiå JK(U). -kräk s. 
slaktkrä k n. [boskap avsedd att slaktas]. 
Någät slaktkräk av nauti har vör int ti sälä, 
för di jär för magrä JK. Än hall hopän slakt-
kräk säläs de nå framför förr JK. -kränka s. 
slaktkränkå f. [slaktbänk, se ill.]. -lanun s. 
n. pl. bf. slaktlambi [får avsedda till slakt]. 
Föidlambi skudd skilläs ifran slaktlambi JK. 
Slaktlambi klipptäs dagän förr än di skudd 
slaktäs JK. -mask s. slaktmask m., bf. -än 
[mask som sättes på slaktdjurets huvud]. De 
jär lag, sum sär, att ä skall slaktäs me slakt-
mask JK. Ja, a par styckän ifran Lau skall i 
böin u ler slaktä ättar iss nöi slaktmetodn me 
slaktmask JK. Ja dän där slaktmaskänjär alls 
int svårar ti gärä, u dän sum jär någ händu 
u kan smäid läitä kan gär ä sjalvar JK. De bi-
gangnäs slaktmask, skjautmask el. slagmask 
JK. -månad s. m. bf. slaktmå'n. I åktobar i 
slaktmån, sum de bräukäd var storslakt u 
sum än skudd i böin me lambkyt JK(U). -russ 
s. slaktruss n. [häst som skall slaktäs]. Um ja 
kaupar a russ, sum jär näi täi ar gammält . . 
så har ja de just int så mang ar, så jär de 
äutbräukt u a slaktruss JK. 

slaktare s. slaktarä m., bf. slaktan, gen. -ans, 
pl. slaktrar. Gräisäutskärarä u slaktarä, sum 
jär en u sam kal .., fick ja lug pa till onsdagän 
JK. De var vanlit förr, att di kåird i böin me 
lambi livnäs ti slaktrar JK. Slaktans hadd 
bot straks bäi körku . . de var någät av dairäs 
lambi, sum hadd kumm av slaktans gardn JK. 
Män slaktrar sär . . att kräkpräisar kummar 
snart ti stäigä JK. Hudä [huvudet] u baini . . 
sum bräukar var slaktans launi JK(U). — 
slaktar-kränka s. slaktar-, slakträkräukå f. 
[slaktbänk]. -kärling s. f. bf. slaktakällingi 
[slaktarns hustru]. -stycke s. slaktastyckä 
JK(U), slaktarstyck', slakträstyckä n. (bf.), 
[det stycke under halsen på en gris, där stick-
hålet är]. 

slakteri s. n. bf. slaktaräiä [i Visby] JK. 
slaktning s. slaktnigg f., bf. -i [slakt]. Klipp-

ningi u slaktningi sked umkring mickelitäid 
JK. Tråskning u vidkåirning u slaktning u gud 
vait allt JK. Jä de så, att de bläir någ slaktning 
av i mårgå . . så . JK. 

slamma v. slamm'. Särsk. förb. Vassar jär i 
träskä . . äi a bukt, sum de har siat in (slamm 
till) me laus blaikå JK. Rainar de kalldäs de 
bitar ällar de rändarnä, sum hadd slam upp u 
blitt höigar n dann jårdi därkring OL. Än kan 
fa vita, lains ä har höig u sänk si u slamm yvar 
igän i täidars täidar JK. 

slammer s. slambar MK(1876), [oväsen, prat, 
sladder?]. -välling s. slambavälling f. = 
dricka, äpplen etc. MK(1885), [jfr fiipp]. 
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Hadd di murrättår u pärår (jårrpärår) så kokt 
di u de i säupu i fylg me roår, u de kalld di för 
"slambavälling" u "påttijållå" JK(U). 

slamra v. slambrä, pr. -rar, ipf. slambrädä. 
[prata, sladdra]. Sit u slambrä (OL)MK. 

K. kvinnfålki ha kumm häit u sitar nå.. 
u pratar u slambrar all värdn kring JK. Han 
sat u pratäd u bladdrädä ällar baldräd u 
slambrädä u så där OL. Pastån han slambrar 
me tungu så mik, att ja int kan fösta han MK. 

[skramla]. Tom vangnar slambrar mäst 
MK. 3) Slambrä ihop så mik fålk [samla 
ihop?] (OL)MK. — slammer-kär(1) s. slam-
barkär u slarvkär (OL)MK n. [pratsam män-
niska]. 

slams s.1 slams m. [sladd, trasa]. Hadd däu bär 
hatt en läitn slams av än tugstump ti bånkä 
ner um tulln MK. 

slams s.2 slams n. 1) 'slarv'. 2) 'om en slarvig 
mska' MK; 'slamsigt vårdslöst kvinnfolk i 
synnerhet i fråga om kläder' JK(ordl.). Däu 
jäst a stäurt slams, kledi daim slamsar däu 
äut straks JK(ordl.). Ha jär a slams, sum 
aldri störr finns JK. 

slamsa s. slamså f. 1) 'trasa'. 2) [slamsig 
kvinna]. Gi si i slangar me a sånn slamså! 
JK(U). 

slamsa v. slamsä, pr. -ar [slarva, vara vårds-
lös]. Han .. tar aldri varå pa a grand u slam-
sar bårt all ting, u kledi daim slamsar n äut 
straks JK(ordl.). Ga u slamsä (OL)MK. 

slamsig a. slamsur, f. -u, pl. -ud, 'oordentlig'. 
Han jär så vårdslausar u slamsur u tar aldri 
varå pa a grand JK(ordl.). S. 0. 	had a 
vårdslaus u slamsu källing JK. Daim sum nå 
var sä där slamsuä me nä [: säden], ner di 
skördä, da hait ä, att di tråskäd sedi pa akan 
OL. 

slamsing s. slansing m., 'trasa av tyg, kött el. 
skinn o. d.' Jfr kött-slamsing MK. 

slana s. sla'nå f., bf. -ii, pl. -år, 'läkt, bred 
ribba'. Slanår till täunar el. täunslanår jär 
3-4 tum braidä u 1 tum tjåckä MK. Stacket-
täunar . di bläir bårtlägd nå; de nyttäs täun-
stuckar [gärdsgårdsstolpar] sum än gravar 
ner så langt ifran si, sum slanår jär langä, van-
litväis sjau änar. Slanår späikäs i täunstuckar 
ifran dain'n till dann'n langs me, träi fåir 
styckän yva si .. Mitt imillum var stålpä star 
n klainarä stålpä, sum slanår jär äisagnä äi u 
sitar fast äi pa mittn. Dän där stålpän jär läik 
haugar sum de andrä täunstuckar, sum gar 
uppför de uppästä slanu någlä tum. Där upp 
yvar dän ändn båiga n a slanå pa flätu [flat-
sidan], u så sättäs ändar fast i stuckar ner 
imot uppkantn pa de yvästä slanu. De andrä 
slanår sitar pa kant JK. — slan-tun s. sla'n- 

täun m., pl. -ar [gärdsgård av slanor enl. 
ovan]. Slantäun jär int gammäl äutn har 
kumm i bräuk för umkring än hallsti [10] ar 
sinä JK(U 1929). 

slang s. m. bf. slauän, pl. slaugar [böjligt rör]. 
slanger s. slaugar 	(oböjl.), [i uttr.] Gi si i 
slangar me [i sällskap med, i kast med]. R. 
har git si i slangar me a päikå nå för någ yvar 
a ar sinä JK. Sårkän gar ste me kol, män förr 
n kummar ti böin, så gir n si i slangar me a 
gammäl källing JK. 

slangra v. slangrä JK(U), [slingra, vingla]. Ga 
u slingrä u slangrä u vinglä JK(U). 

slangrig a. n. slangrut JK(U), [slankig]. Jaurä 
[juvret] .. var tomt u slangrut JK(U). 

slank s. slauk m., bf. -än. 1) [följeslagare], 
'sällskap'. Så var L-a, S:s dotar, häldar int 
försäii pa till lag så att a fick slank bi säidu 
OL. 2) [sladd, ända]. Han far kumm ättar pa 
slankän MK. 

slankig a. n. slankut, pl. -ud [lös, sladdrig]. Da 
bläir kytä vattnut u slankut u dålit JK. Sum 
bainrang,lar, u tomä u slankuä [om kreatur] 
JK(U). 

slant s. slant m., bf. -n, pl. -ar [mynt, pen-
ning]. Ta upp slantn [lek: ta upp en slant från 
golvet med munnen] JK(U). Di (slantar) var 
tunnä, män di var väidä MK. Systas kängår . . 
i daim hadd n lägt täu blank slantar äi JK. Så 
skudd ja ta läit drick av a spann, u äi de 
drickä skudd di lägg någlä slantar u så någlä 
knappnålar .. de drickspannä me slantar u 
knappnålar äi skudd ja.. sia äut där sum ja 
had blitt sjaukar JK. Läil A. tyckar .. att 
pappa skall pråmt äut u gi n [positivspelaren] 
än slant JK. Sumlistans far di någän slant, u 
sumlistans far di int någä JK. Så rustar ja u 
lappar gan för fålki u förtjänar mi n läitn slant 
JK. Män kan vör sträv iginum me dum (gräi-
sar) a par månar till, så tror ja, att ä skall bläi 
n lagli bra slant för dum JK. Böindnar har n 
slant för var månä för mjölk JK. Avsjon'n 
gick till n fåir hundra u fåmti kronår, sått ä 
bläir n läitn slant för sårkäns räkning JK. Jfr 
koppar- o. tavle-slant. 

slapp a. slappar [slö, passiv]. Att ja int jär slap-
par u läiknåigdar för sakän JK. 

slappna v. sup. slappnä [bli slapp]. Inträssä för 
strandbräukä har slappnä JK. 

slarv s.1 slarv n. [vårdslöshet]. Förbaskat 
slarv! De var raidut slarv! JK. 

slarv s.2 slarv m., pl. -ar [slarvig människa]. 
Han lerd sårkän ti drick me, sått dei u blai 
n stor fyllbålt u slarv JK. Sumliä av de främ-
lingar jär årdäntliä kalar, män sum[liä] jär någ 
äkta bysar u slarvar JK. Di jär någ äkta slar-
var jä pa telefon'n JK. 
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slarva s. slarvå f. 1) [slarvig kvinna]. Ja vill int 
ga ifran de sum a slarvå; årdäntlit skall de var 
de MK. 2) [mun]. Mäin slarvu ha gar, sum när 
gaitnar skäitar pa nevar JK. 

slarva v. slarvä, slarv', pr. -ar. 1) [vara vårds-
lös], 's. med arbete' (OL)MK. Vill da L. 
håir ättar a läiti lådå, .. så skall a var där, så 
väid di int slarvar OL. 2) 'prata'. Er jär hall-
galnä ti slarvä, maint mor pa JK. Ja kan så 
slarv ja (= prata) MK(1879). Ja sitar u slarvar 
så läng um haidi, så att ja giåimar bårt u ga i 
körkå i dag JK. Särsk. förb. Nå har ja slarv 
bårt knäivän MK. — slarv-aktig a. slarvaktur, 
n. -ut [tämligen slarvig]. De har blitt slarv-
aktut skrivä i hastuhaiti JK. De har blitt för 
slarvaktut kastä JK. -aktighet s. slarvaktuhait 
f. [slarv]. Ja riktut skäms sum än hund för 
mäin slarvaktuhait, för ja int har skriv förr 
JK. -hank s. slarvhajk m., 'ens. ej tar vara på 
sitt'. -kär s. slarvkä'r n., bf. -ä, 'pratmakare, 
-erska'. Fran slarvkärä bäi Fäi i Lau JK 
[brevslut]. 

slarvig a. slarvur, n. -ut, pl. -uä [vårdslös]. 
Sumbli jär väl slarvuä me ti vård u ta varå pa 
batn u de doningar OL. De arbetä har di gärt 
så slarvut JK(ordl.). Ja ha hatt väl bråttum 
så att de jä slarvut skrivä JK. Äursäkt, att ja 
har skriv så slarvut JK! Ga slarvut u slokut 
JK(U). Jfr stor-slarvig. 

slask slask n., bf. -ä. 1) [våt nederbörd, blöta]. 
Årkår sum pråmt skall gäräs till vintar u slask 
u snäi kummar OL. Nå sin så har vör hatt 
rängn u slask var u varann'n dag JK. De hadd 
gat bättar av för uss, um int de lenvädrä me 
rängn u slask had kummä JK. Allt um läng 
fick vör rygsmulu in i slaskä JK. 2) [slaskigt, 
blött väglag]. Mitt um dagän jä vägän sämst, 
för da jä de bär syru u slaskä JK. U än vän-
tädä . att ä atminstn skudd bläi frusä, sått n 
slapp u arbet äi slask u sump för var dag JK. 
Jfr snö-slask. -väder s. slaskvä'dar n. I går så 
var de slaskvädar ällar tåi, u de rängnäd ret 
väl bäi stundväis JK. Gartru gratar ättar 
Bänt; de jär mainingän, att ä skall var slask-
vädar ällar lenvädar JK. 

slaska v. slaskä, pr. -ar, ipf. -öd. 1) 'regna', 
[töa kraftigt]. Andas braskar u jaul slaskar, de 
jär ätt gammält ård MK. De varkän slaskäd 
Mia braskäd äutn de var så där mitt i millum 
JK. 2) [plaska, stänka med ngt vått]; slaskä i 
balju (OL)MK. När tösar slaskäd pa si, fick 
di n fyllhund ti kal [ordspri MK. Jfr snö-
slaska. — slask-bytta s. slaskbyttå f. 1) 
'bytta' [med slaskvatten i]. 2) om mska [sölig, 
slarvig?]. -vatten s. slaskvattn JK(U) 'disk-
vatten'. 

slaskig a. slaskur, n. -ut, pl. -uä [våt, blöt]. Sin  

haldäd de pa ti rängnä .. sått ain'n [enriset] 
blai vatar u slaskur JK. A sväinut u slaskut 
arbetä [att dra torsk] JK. Slaskut u pjaskut 
MK. De var ret otjänlit i skogän idag, för all-
ting var så vat u slaskut, så att vör blai när pa 
iginumvatä JK. När ja gick ifran körkår, så 
gynt ä snåislaggä u tåiä u bläi sumput u 
slaskut igän JK. De har rängnä duktut i går u i 
dag .. u rängnar läit i kväld u, sått de jär 
olycldit sumput u slaskut JK. Vägar har vart 
bitöidlit sumpuä u slaskuä hail täidn JK. Jfr 
våt-slaskig. 

slav s. sla'v m., pl. -ar [träl]. Slep u träl sum än 
slav JK. Ja ha arbet sum än slav i iss viku JK. 
U arbet i solhitn har vör matt gärt sum slavar 
JK. Hadd n [herremannen] int all slavar pa 
landä, sum tillvärkäd de än skudd ha äi si u 
pa si.. da tror ja int att n fick ga så späntar u 
rakar i ryggän JK. Lätt slavar u arbetrar sätt 
si upp mot säin slavaigrar ällar härrar JK. 
-göra s. sla'vgä'rä n. [hårt arbete]. Ja, arbetä 
me såckabetår,  jär, sum de star i täidningar, a 
riktut slavgärä JK. 

slava v. slavä [träla]. 
slejf s. slåif slaif m., bf. slaifän. 1) [hopdrag-

ningsband el. -rem]. Baktill straks undar 
byksläiningi .. sitar a par slaifar me a spännå 
äi JK. 2) 'skinnögla' [på rem]. Slåif (sum jär 
mair fönämt än slaif, sum fö de mäst lauboar 
sär) sitar pa remtöig .. en smallar lädabit 
straks bakför sölgu pa remi, tvärs yvar remi 
.. dän ändn av remi, sum bläir ti yvas, när n 
har knäppt ihop remi i sölgu, skall puttäs un-
dar .. dän slaifån JK. Putt ändn (av remi) 
unda slaifån (skinnöglan) MK. 3) [rem över 
vristen på skor]. Sko .. me än slaif yvar ristn 
JK(U). 

slejfa v. slåifä, slåif,  , slaifä. Slåif remar = 
träda in en rem genom öglan bakifrån samt 
dra igenom och rulla den mellan söljan och 
öglan MK. Till putt undar ändn av remi undar 
slåifån el. slaifån haitar slåifå el. slaifå JK. 

sleka v. slajkä (g1t), sup. slajk', 'slicka' . De har 
han slajk' äi si MK. 

slekra v. slajkrä u slajvrä = jetä u slickä äuselt 
[om kor] MK. 

slatt s.1 sle'm f., bf. -i, pl. -ar, 'ljumske' [på 
människa, häst o. oxe]. Ja har ont i am n slem. 
Aitlar (körtlar) i slemar gär så ont. De slemi 
har ja int ont i dän, män i dannu JK. Ha hadd 
bråk i slemi, sum ha död [dog] me JK. Han 
har fat n buld i dain slemi, ällar i hygrä ällar 
i vänsträ slemi OL. Rosaitlar har kumm ti 
gärt ont i dain slemi för mi. Stäutn har fat ont 
i am n slem JK(ordl.). Pa russi slemar; hygrä 
u vänsträ slemi. Jfr vit-slemma, -slemme s. 

slem s.2 s/äim, sli'm, slem n., bf. s/äimi MK 
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[klibbig avsöndring]. Släim el. slem i halsen 
eller munnen. Ja har så olycklit mik slem u 
bråt i halsn u munn'n JK(ordl.). Fiskän var 
fullar av slem el. kam JK. Jfr linfrö-slem. 

slemmig a. släimur, n. slemut. Släimur fisk 
(OL)MK. De jär så kamut u slemut pa butt-
nän (sjöbuttnän), sått .. JK. Läinfråislem 
kokäs av läinfråi i vattn. De bläir slemut vattn 

MK. 
sles s. sie s, 'fint linnetyg till lakan o. d.' (1876). 
-lakan s. sle'slakän jär någ lakän, sum di har i 
sängar, män ja kan int beskriv dum, för ja har 
int set dum JK. 

slev s. slaiv f., bf. -i, pl. -ar [stor sked]. Han 
hadd a stor slaiv, sum än sto u röird me OL. 
Grannbrö, därtill kokäs hitt vattn u så slas 
me a slaiv ällar råir [ror?], sum di rörd ihop 
daigän me MK. När da Jakå had håis äi någlä 
slaivar äi kräukår till dum .. da klappt n dum 
i ryggän me slaivi el. gråitskaidi full av gråit 
JK. Prästfar jär pa När har hatt silvabryllaup. 
Ja där var ja u källingi mäin u me u fick a 
släng av slaivi JK. Var skall slaivi var um int 
i gröitu [ordspri JK. Jfr beck-, klister-, mur-, 
tjär- o. trä-slev. 

sleva v. slaiv'. Särsk. förb. Da bar de ihop me ti 
slaiv äi si någ, så fort n kundä JK. Slaiv äi si 
n bunk skyr u bröi JK. 

slevra v. slaivrä me matn = måiskä me maten 
[söla, kladda] MK. Jfr slekra v. 

slia s., se slån s. 
slick s. slick m. [liten vätskemängd, »tår»]; 
fick si en slick t. ex. en sup (OL)MK. 

slicka s. slickå f. (till konar), 'dryck, bestående 
av mjöl o. vatten, sleke'. Gi konar slickå OL. 
Konar u ungnauti .. skall ha slickå u sörpå u 
. . JK. När källingar far ban da skall jå släk-
tingar ste me slickå till dum jå! JK. 

slicka v. slickä, slick', pr. -ar, ipf. -ad [fara 
över med tungan, lapa]. Da lag än u slickäd 
pa gålvä MK. De kändäs gutt för någ var till 
fa sta pa levädar u slick solskäin OL. Kattu . . 
sitar u suckar pa dain frambainä Um kattu 
. . sitar u slickar si unda(r) rumpu 	modar 
främnäs JK. Nauti slickar si; stäutar slicka si 
JK. Daim, sum skudd skär sundar de fait 
fläskä i bitar äutn gaffål u knäiv u klämm äi 
me fingri, så fick di nuck slick si um daim 
mang gangar JK(U). Dän sum int jetar si 
mättar, slickar si int mättar JK. Särsk. förb. 
Slick av, bårt MK. Koi slickäd äi si haildi 
[efterbörden] MK. Jfr sleka v. 

slickenfott s. slickenfått [ej övs., trol. = slicke-
pott, pekfingret]. 

slidd s. m. bf. sliddn 	[könsorgan hos 
män]. Föidsli el. sliddn JK. 

slik pr. a. släikar, -a, f. släik, n. släikt, slikt,  

pl. släikä, släik'. 1) [med anknytning till en 
situation, ett sammanhang, dylik, sådan]. 
a) [i attributiv anv.] Ja gynnar fa hogst u 
snäuå u ont i braustä, u de jär int ti undrä pa 
äi än släikar vällaik JK. Än släikar go ladi, 
sum i ar kan ja int minnäs JK. De jär ingän, 
sum har släikar seglas sum närkar u lauboar 
MK. De skall bade gutt tulmod u go krupp 
till, ner n far si än släikar bask [smäll] OL. 
Släika gråit had n aldri jet förr JK. Um mandä 
har vör en släikar hän jär igän u skall hald 
sammanträdä JK. Gröidn har kumm ti set be-
töidlit dåli äut, u de kan int ann begäräs, släik 
kyld u släikar gaist JK. A släik färd har ja 
aldri vart äut för i min täid JK. A släik läiti 
lådå de kund han späik ihop JK. Släik orätt-
väiså kan aldri var möiglit, sär L. JK. Så sägd 
n, att n matt ha föstandä i assulä pa si, när n 
kund ådlä släik jård, sum sto undar vattnä bäi 
täidväis JK. När ja fick täu riksdalar av Fäi-
mor, da blai de läikväl släikt tillstand, att 
MK(1877). Sam slikt töig [likadant tyg] 
(OL)MK. Ja fick a jäklä snäuå, män de jär 
slikt lort, sum snart gar yvar JK. Läs slikt 
lort, sum int jär ann lyngn JK. Aldri har ja 
hatt någän ring pa fingri häldar, för de jär 
slikt lort, sum jär i vägän för gråvarbetarä 
sum ja JK(U). De jär int mang ar, sum de jär 
slikt gutt vädar ti ta pärår upp, sum de har 
vart i ar JK. De jär släik stacklar sum ja, sum 
int kan skaff pänningar JK. Ja vait att de finns 
släik häuspröidnader [dåliga husmödrar] jär i 
traktar OL. Päukän äi släik årningar! JK. Ja 
kummar int ihåg någ mair släik historjår nå 
JK. Bi släik tillfällar jär ä int ret så kinkut OL. 
Släik fålk tyckar ja röislit mik bra um! JK. 
Släik ung stäutar bräukar ha äutmärkt gutt 
lädar pa si JK. De jär n jäklä väg ti kåir me 
släik tung lass sum aurlass JK. b) [i predikativ 
anv.]. Jaså, däu jäst släikar däu me, brummäd 
n da JK. De jä gräulit slikt JK. Jär de klokt 
slikt JK. Roår [rovor] .. de jär slikt, sum int 
har någu nöd vaskän av vetå älla kyld JK. De 
jär fåaktut slikt, att de skall finnäs släik lagar 
till JK. Fålk sum spökar, när di jär dödä, jär 
alltut släikä, sum har gärt av me si självä JK. 
Ännu så har int vägar blitt släikä, att n kan 
kåir me någ svår lass JK. De var int mang, 
sum hadd dum [liarna] släik, att di kund tråss 
[fresta] mäd dum än hailar dag OL. c) [i sub-
stantivisk anv.] N stäurar braidar lastvangn 
.. de säir int för väl äut ti kumm pa säidå för 
n släikar JK. Ja tänkar de finns någän släikar 
(torskäil) pa fornsaln, u ja har set n släikar, 
när ja var sårk JK. En skall skriv gåttlänskå 

sum int talar de för var dag .. de jär läik så 
snällt ti ta fail för n släikar, sum för sårkar, 
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när di skall ler tyskå JK. Ännu am n släik (hi-
storjå) um än gubb u a källing JK. De jä un-
dali historjår de u, tycka ja; slikt håirs aldri 
av någ nå [om besatta o. d.] JK. Var de 
någän, sum talt um någ slikt (såsum atvarsl), 
så bön n gräind u had rolit at de JK. Ja har 
aldri trot pa någ slikt förr . . män ättar dän 
dag, så kan ja int kumm ifran de, ick de finns 
någ slikt till JK. Ännu . . rängnar de, sått ä 
hällar ner, män slikt jär vör van me bäi täid-
väis JK. Slikt de kustar så olycklit JK. Var de 
int fan slikt! Slikt hadd aldri hänt na förr JK. 
Launtagrar . . sum ha laun u särskilt fullt [be-
talt] fö de, sum di skall gär för böindnas räk-
ning, såsum härshövdingar u släikä JK. Di 
skall ha gutt braust, um di skall strävä (målrar 

flak släikä) OL. De var a äutmärkt bra 
brev, u skriv flair släikä JK. Ha var babbtist 

var så andli, u släik di bräukar ha äutrop 
för, att i int bräukar jaugä JK. Någ gal sum di 
har kumm äut förä . . da frågar all släik just 
ättar, um de finns någ väitlök OL. Fålki . . 
söikar ännu släik, sum skall läs bårt ä [det 
onda] JK. De jär täu släik, tror ja MK. 2) 
[med framhävande av egenskap el. grad]. 

[i bet. god]. De har nå vart så varmt . . sått 
de rakt jär summavädar u så släikar myr 
[jordfukt] till JK. De blai jård, sum blai släik, 
sum blai de yppästä vaitäsjård u kånnjård JK. 

[i bet. dålig]. Jär dän där M. än släikar kal! 
JK. Int jär de någän, sum tar någ a slikt 
[: sådana luffare] fö liggä MK. c) [hög-
gradig(t), så till den grad]. När n (ungfar) jä 
fräiskar, da jä n än släikar matåik [matvrak] 
sått MK. När de jär torsluft, da kummar vatt-
nä i släik röirning MK. De va slikt fyr (me 
dän gubbän) MK. De jär ett slikt sjaud me 
dum (kattor) MK. De va slikt iblant i kvälls, 
att o byggningän kund ret gi si, nä de värst 
böiar kåm JK. 

slinga s. sliugå f., bf. u-, pl. -år, 'ett ström-
mingsnät under bindningen el. förr än allt tåg-
verk m. flöten o. sänken blivit fastsatt' JK. 
Slingår, de jär när "läinä" [nätduken], sum de 
haitar, jär äutbundä äi a sträckå pa n trätti 
famnar, män gan de bläir de, när slingu jär 
tjäni [telnad] u skjauti (se garn s.) JK. Fastn 
di änd jär i årning sum a gan, u di sättar dum, 
så far di, um di änd jär n täu träi ar gamblä, 
hait slingå OL. Slingu gärdäs förr av hamp-
gan, sinä av läingan, sin av änkält bomullsgan 
(N:o 10 el. 12), sin av snoä [tvinnat] bomulls-
gan (N:o 28 el. 30) ällar u av träitvunnä bom-
ullsgan MK. Di spannt läingan ti bind slingår 
av OL. Bind slingå. Fäir u tjugå famnar slingå 
ällar a slingå skudd vörr hinn u bind um 
vintrar, bön um kväldar u mårgnar, män fick 

aldri lug ti sit i stäuu um dagar u bind slingå, 
äutn de var kvällsårkå JK. Täu styckän sat 
bäi slingtjaugu u bant slingå JK(U). A 
oskjauti ällar äutbundi slingå jär umkring 28 
famnar; nå bindäs millum trätti u förti MK. 
Än bant slingår millum 150-170 maskår 
djaupä ällar allt ättar sum än bant räumt [vid-
maskigt] ällar näggt, u allt ättar sum ganä var 
fåint ällar gråft JK. När slingu jär äutbundi . . 
så kastar n upp pa a nöi ällar n tar u skärar av 
ällar akslar bårt en knäut. Da skall a tänäs 
[tänjas] . . sin så skall a tas upp, u da haitar de 
int slingå längar äutn da bläir de gan av, fastn 
de haitar skjaut slingå, u mäns gani jär nöiä, 
hälst fyst summan, slingu u slingår . . JK. 
Slingu tas upp, mäns n bindar, män ha skall 

tas upp, när a jär bundi u förrn ha skjautäs 
JK. Skjaut slingå JK. Ner n bindar slingå, va 
mang maskår n har i var knäut, de bistämmar 
längdi pa gani, ner di sen bläir skjautnä OL. 
A räum slingå, sum de bläir gan av sinä, jär 
el. var 31-32 knäut (= varv) till äni [alnen] u a 
nägg [finmaskig] 34-36 knäut till var än 
JK(U). Slingår kaupäs [nu för tiden] fårduä 
fran fastlandä bär så mik, att di int jär skjaut- 
nä fårduä ti fiskgan OL. [Se 	Jfr bomulls-, 
fjor-, förrårs- o. lingarns-slinga. — sling-
bindning s. slingbindning f., bf. sliugbind-
niugi [arbetet att "binda slinga"]. Män sling-
bindningi bläir da int mik av, för de jär mair 
rolit ti fa agger u rust me päikår JK. -bör s. 
slingby'r m., bf. -n, 'ett stycke av en gammal 
"slingå", djauplaikän pa a gan (= 145 maskår) 

umkring a än [aln] braid; en knäut gick ti 
spillå' MK. Slingbyr jär n bit slingå av någ 
sämmar gan, pa umkring a äns längd, sum än 
kastar upp slingu pa (gynnar bind pa slingu) 
JK. En slingbyr behövs till en början när man 
skall binda en ny "slingå" MK. [Se ill.] -garn 
s. sliuga'n n., bf. -ä [garn varav man binder 
"slinga"]. Ja söik u betrakt läinä ällar maskår 
äi de ganä, så jä de bra fåinspunn(ä) pa ruck, 

de var int någ dåliä källingar dän täidn ti 
spinn fåint slinggan ällar läingan ti slingår JK. 
De var int mang kvinnfålk, sum däugd spinn 
slinggan, för de skudd var jamt u fäint spunnä 
OL. Slingganä av läingan skudd fyst spin-
näs av gutt häklä läin, jamt u fåint, u så sin 
haspläs av ruckän el. tain'n i härvår u så här-
vår sinä kokäs i askläut u så vaskäs u bros 
[gnuggas] u slas me klappträiä pa vask-
kränku u så tårkäs sinä . . så skudd ä nystäs 
antingän i nystar el. u så pa a slingrännå . . 
Bomullsganä, sum kauptäs ti slinggan, skudd 
läimäs me visst mik vattn u läim ti marki . . u 
nystäs pa slingrännu läit halldevä [fuktigt] . . 
u tårkäs där pa sinä. . Nå för täidn u änd för n 
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trätti ar sinä kauptäs de slinggan alltut av 
sno el. tvinn bomullsgan, täutvinnä el. träi-
tvinnä JK. Da glaid ja äut pa När i bodi u 
kaupt slinggan, u så bindar ja flundränät JK. 
-hök s. sliughauk m. [redskap, som trädes på 
ett slingtjughorn o. på vars pinne maskorna 
trädas, då man "tar upp" slingan]. -kavel s. 
sliukaväl m., bf. -ka'vin [en träkavle kring 
vilken maskorna i fiskegarnet bindas]. Sling-
kaväl ti bind slingå yvar MK. Slingkavin jär a 
läiti pinnå, så där n fåm tum langar, 5/8 tum 
braidar u 1/8 tum tjåckar, av aikä, hässlä, 
bainvid älla bain, u de aldra bästä var bambu-
råir, sum flaut i land . . Han jär kullrur pa bäg-
gi säidår u smallnar av at kantar, så di jär lagli 
vassä MK. [Se ill.] -låda s. sliuglå'då f., 'låda, 
vari förvaras slingdoningar, vaivi u nålar u 
näplingar u kavlar' MK(1878). -nål s. s1iug-
na'1, nu: -nål, f., bf. -i, pl. -ar, 'nätnår [nål 
av trä att binda "slinga" med]. Slingnål, sum 
än bindar me. Ha gäräs av ainä, hässlä, bain-
vid, sörrenträi ällar hånn MK. Ner ä [sling-
garnet] da blai tårrt, så skudd ä fylläs pa sling-
nålar.. de var stor skillnä pa daim u . . de 
bäst de var n sårts träi, sum di kalläd för tröil 
. . de var så hart u halt u fåint, så nålar gick 
så let u lidut iginum maskår, ner n bant 
tungu var de viktustä .. ha skudd ga så naug 
upp undar nåluddn, så än fick spänn i trådn a 
läiti grand för ti fa slagi [lindningen] av OL. 
Slingnålar jär mindar än räusnålar u notnålar 
JK. [Se ill.] -ränna s. sliugrännå f., älla trillå, 
sägd de gamblä, till nyst pa slingganä; fyll av 
rännu pa nåli MK(1878). Slingrännu jär täu 
runt jaul av än bredstump, sjau åt tum tvärs 
yvar, sum sitar pa n aksl, u så fair styckän 
späilår, sum haldar jauli ihop, sum ganä 
nystäs pa, millum jauli, u .. a läiti vaiv pa 
slingrännaksln ti vaiv kring rännu me; .. 
rännu sitar äi a ställning, me a lådå unda till, 
sum haitar slingrännlådu u sum än har ti lägg 
slingnålar, slingkavin el. notkavin u näp-
lingän u annä JK. Nyst pa slingrännu gar till 
pa de väisä, att n sättar ganhärvu pa n spån-
nystl u tar raidå pa fitbandä i härvu .. där.. 
ganändn sitar fast, u sättar dän ändn fast äi a 
slingrännspäilå u haldar slingrännu millum 
knäii, sum än knäipar ihop um slingrännlådu 

u så halda n tradn i vänsträ handi millum 
fingri u så vaiva n kring slingrännu me hygrä 
handi JK.[ Se ill.] -tjuga s. sliugtjaugå f., bf. 
-u, pl. -år, 'tjuga att binda slinga på' JK(ordl.); 
bistar av än bredstump me a täuhånt [två-
hornad] grain, sum sita(r) fast äi a hul i dain 
ändn u styttäs upp, um de bihöfs, me n 
smallar käpp pa snitt i mot. Pa hånni jär hak 
ti häng snöir pa MK. De bihövs täu hånn, um  

de jär täu, sum bindar; plass till täu bäi amn 
tjaugå MK. U sättar slingtjaugu fram sinä u 
bindar si a än [aln] slingå um kväldar JK. Um 
kväldar så fort drängar kåm in fran äutårkår, 
så var de ti sätt si bi slingtjaugu, u där fick di 
sit u gno u bind slingå, ti klucku blai täi um 
kväldar OL. Um de var för stort ovädar, sått 
ingän kund begå si äufå, någän dag, fick vör 
lug ti ta slingtjaugu fram JK. Till nätbyr [till 
flundrenät] nyttäd ja a gammäl ganpaså av 
a strämming-gan, ti däss att ja fick än säks 
sjau knäut, sått ja kund fa fast nätslingu 
bäi slingtjaugu JK. Um laudäskväldar var de 
stillä, sum bud var i lagän .. el. da var spinn-
ruckar u kardår u slingtjaugår bårtsättnä JK. 
[Se ill.] -tjug lhorn s. U så binda n fast nätä me 
de snöirä bäi slingtjaughånnä JK. 

slinga v.1 shugä ällar slungä band, 'ett sätt att 
väva band MK(1877); dessa bli fyrkantiga 
och starka' MK. 

slinga v.2 sliugä, slig', pr. sliuga, pass. -iis 
JK, p. pf. n. sluugä, slingä JK(U), pl. slingnä 
JK. 1) 'när ett strömmingnät är så fullt av 
fisk, att man måste dra upp det ur vattnet 
med "tjan'n u hallbandi" på en gång'. De var 
så mik strämming pa, sått de var omöiglit ti 
ta in de pa hals, äutn vör matt slingä JK. Skall 
di slingäs, da gar drägningi till annalundä. Da 
dräga n tjan'n u hallbandi pa en gang el. i fyl-
gä; u de matt n gär .. när ä jär så mik sträm-
ming pa dum, sått n int kan bat bäi u ta in dum 
i batn, när n har drug ihop dum pa hals. 
När ä träffar till iblant pa gani, när n träffar n 
laiksträmmingstack, da jär de int någät ann 
rad, äutn da far n slingä. När n slingar gani in, 
så dräga n säidsäimän upp fyst i skautä, till 
däss n far hallbandi u hallar, u så lägga n ganä 
me all strämming pa inn i batn me de sam än 
drägar, sått räun u mjölkar rinnar kring än, 
när ä jär laiksträmming JK. De var n duktur 
kal, sum kan ta in ätt gan pa hals me n 17-18 
valar strämming pa. När de jär mair pa, da 
slinga n, d. v. s. da dräga n hallar u flaar i 
fylgä MK. Um da gani sto där sum sträm-
ningän laikäd, så fick än slingå, sått n kund fa 
än 50, 60 valar pa vart gan JK(U). Pa rak 
[drivfiske] far di int mik slingä MK. Jär ganä 
slingä me än 50-100 valar pa, så jär de än fair 
till åt man um a gan JK(U). De gamblä sägd 
u slungä [p. pf. n.?], när di fick så mik sträm-
ming pa gani, sått i int kund ta in dum pa hals 
äutn matt sling in dum JK(ordl.). Gani 
hängäs upp me tjan'n u flaar pa ganstakar pa 
stjekår, så väid di jär drägnä el. drugnä pa 
"hals" el. int "slingnä" JK. Vör fick så mik 
strämming de nati, så vör matt sling in gani 
OL. Män när ä blai så langt lid fram pa la- 
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dingän, sått björklauän blai sum råttåirå, da 
bräukt ä fö de mästä bläi någän laiksträm-
minghärt pa rivä u grundganssträmming in pa 
Väilår el. pa  svartrandn, sått n kund fa slingä 
(da haitäd de: "att n fick braut nackän a si") 
me laiksträmming. Därförä så jär ä ännu a 
gammält ordspråk, sum löidar: "när björknar 
gynnar springä, så skall vörr i Lausväiki u 
slingä" JK. 2) 'få väl gröda'. Er far sling(ä) 
me känn i ar; Er far sling me vaitä JK(ordl.). 

slingra v. sliugrä, ipf. slingräd JK [slänga hit 
o. dit]. Stäutar skumpäd där me rumpu i väd-
rä, u fåisu slingräd häit u däit JK. Slingrä in 
[hala in]. De jär så rolit, när n kan fa slingrä m 
dainu ättar dannu (flundror) MK; = när ä sitar 
fullt me flundrår pa angläkrokår, sått n kan fa 
slingrä in (= ta in) dainu ättar dannu i batn 
JK. Slingrä u slångrä; kledi slingrar för vädrä 
pa kledsläinu; batn slingrar häit u däit i sjo-
gangän. Slingrä si ifran någän. Han slingräd si 
häit u däit, sått de var omöiglit ti fa tak äi än. 
Han slingräd si sum än ål el. än ärm JK(U). 

slingring s. pl. sliugriugar [bukt, vindling]. De 
rainar el. hålmar gar för de mäst aldri i rak lin-
jår imot starrmöirar äutn gar i slingringar u 
buktar JK. 

sling-sten s. slingstain m. (o. koll.), [egtl. sten 
att slunga med, i uttr.] hard sum slingstain 
[om t. ex. ärter] JK. 

slink s. m. bf. slikkän, 'trävarvet kring undre 
kvarnstenen' HG. Jfr malster s. 

slinka v. slick', pr. -a(r), p. pr. slinknäs 
(OL)MK [slänga, gå ostadigt, smyga]. Särsk. 
förb. U de kan kumm ti slink av än täid igän 
JK. Slink ättar (= ränn ättar); kåm slinknäs 
ättar (OL)MK. Mang gangar, nä di stäur int 
kan ta si fram, slinka(r) de sma iginum JK. 
Kaitu [vänstra handen] fa vassågo u slink me 
i vick arbet sum hälst JK. 

slint s. slint [i uttr.] sia slint. 1) [misslyckas; 
slå fel]. Mäin trol slo slint JK. De håppä slo 
slint JK. De slo slint.. me dän affärn JK(U). 
2) [slå utan att träffa]. Ja slo slint [på en boll] 
JK(U). 

slinta v. slintä, ipf. slant, slintädä, -äd, sup. 
slint'. 1) [halka, slira, glida (undan)]. Yksi had 
slint för n; stain'n slant förbäi åiru för mi; 
bainä slintäd för mi, u ja fallt kull JK(ordl.). 
Slintä me bainä (rappädä) (OL)MK. Dän 
stäur bröknäivän .. var int så goar ti hanterä 
.. när n skudd skär av si n bröplig u n slin-
tädä, u .. än to i fmgri JK. Slintäd el. sluntäd 
förbäi (= gick mik naugä el. närä män sluntäd 
el. slintäd förbäi läikväl) JK(U). 2) [slå slint, 
slå fel]. Vör har läit pa de, att ä [statslånet] 
skudd kumm ti jaul, u nä de slintädä, så matt 
ä väl kumm ti nöiar (tänkte de), män de slin- 

täd me, u da blai säist villu vän än de fystu 
JK. 

slipa v. slipä, slip', ipf. sliPäd, pass. slipäs, 
p. pf. m. slipän, f. slipi, pl. slipnä, (väss u 
broma). I går .. shpäd ja rakknäivän JK. 
"Äisläggar", sum skudd huggäs till u slipäs 
el. vässäs pa undasäidu JK. Slip av råstn, slip 
upp en rakknäiv MK. Yksar ja; issu ha skudd 
ha vart slipi ha MK. Slipnä glas (OL)MK. — 
Slipän o. inslipän [slipad, listig] (OL)MK. Jfr 
in-slipen. — slip-rem s. f. bf. slipre'mi [rem 
varpå skomakaren vässar knivar] JK(U). 
-sten s. slipstain (OL)MK m., jfr väss-sten. 

slipers s. slipas (koll.), [trävirke avsett för 
jämvägssyllar]. Fastn väglag just int ha vart ti 
biröim i vintar, så jä de int ont um slipas u 
skogvarår pa Jaugan läikväl, hälst slipas de jä 
äutn ho JK. U värst a allt "slipas", de jär 
ännu stöist olycku, sum a kumm pa landä [att 
skövla skogen] JK. I fredäs kård vör slipas 
JK. -handel s. s/i *pashandln. Dän förbannadä 
slipashandln JK. -huggning s. sli'pashugg-
niug f., bf. -i. De jä otrolit, va skogar bläir 
föstöird me all slipashuggning JK. -packe s. 
slrpaspack' m., pl. sliparspackar [bitar av 
timmerstock avsedda till slipers]. De jär sån-
nar hallgaln väg jå, sått vör kan int kumm 
någän stans ste u säl n slipaspack älla plankå 
älla bredä ti fa någän skilling förä JK. Slipars-
packar skall huggäs äut, förstas, u kåiräs pa 
Jaugan ällar någän stans u säläs JK. -stump s. 
slipas-stump m., pk. -ar [bit av timmerstock 
avsedd till slipers]. Ån läitn slipas-stump u så 
n tildstump de hinna n (talln) de MK. Di har 
int betalt så mik för slipasstumpar någät ar, 
sum di gär i ar; di betalar 90 ör styckä för näi 
fot u näi tum JK. -uppköpning s. f. bf. shipas-
uppkaupnijgi [upphandling av slipers]. Um 
int de slipasuppkaupningi bläir avskaffi, så 
kummar de rakt totalt ti gär åid me skogar 
JK. 

slippa v. slippä, slipp', pr. -ar, ipf. slapp, 2 p. 
slapst; slippäd, slippr, sup. sluppä, slupp', 
slippä, slipp'. 1) [undgå]. Gutt skudd ä varä, 
um vör slapp måtli snåikastning i vintar JK. I 
dag va dåktan riktut gladar u maint pa att a 
[hon] slapp lasarättä JK. Ja tänkt .. att vör 
skudd fa kåir ti dåktan, män sum ja tror vör 
slippar nå JK. 2) [icke behöva]. Män nå nyt-
täs skräuar, sum än skräuar lukä pa, sått n 
slippar u bank u buldrä JK. K. far ti bakas 31 
kilo, sum L. slippar u bitalä JK. Så arbetäd 
vör jär haim undar tak, sått vör slapp u bläi 
vatä JK. Ja var argar pa de anonymä namni i 
täidningi, u ja kund slipp u bläi skälln för 
B. K. JK. Arbetä gar .. till pa sam väisä, 
aindäst att n har n dail halm el. fodar upp pa 
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takä förr, el. n slippar u dräg upp så mik halm 
JK. Vör har slipp u frausä JK. Längst ner at 
häusi har vör kårt stam n u aur . . sått vörr 
slippar u ga u jåck i sumpän där JK. Fyst u 
främst slippar kräki ga u dräg för de gam 
tråskar . . sått n slippar u sit där pa drag-
bomar JK. Di lagäd si bårt, så slapp di änd gi 
någän någä OL. Nå har vör täu hälgdagar 
förä, sum ja slippar u gär någ ann än söislä 
JK. Män ti slippä u ha sånn oskapliä lang bro-
träi . . att vörr skudd bygg än stainpilarä . . 
mitt i kannaln JK. Så gynt vörr da bläi stor u 
ti jälps ätta handi, så att n . . slapp u hald 
vaskän dräng älla päikå JK. Så har sumliä 
kalar kläiv yvar täunar . . för ti slipp u kumm 
i möit me källingi JK. Er far nuck så mik 
pärår, att Er slippar u kaupä JK. Var ä int 
bra, att Är slapp u kåir i rängnä u ovädrä i 
kväld da? JK. Di slapp u laun [avlöna] vaskän 
prästar älla kluckrar JK. I ar ha vör slipp u 
ligg pa pärstycki u frausä JK. Daim sum var 
gift. . di slapp u läs pa läsmöiti OL. Vör slapp 
u risslä sedi JK. Bättar läidar de .. för n 
slippar u sno [vända] så täit [vid plöjning] JK. 
Män de jär änd så mik sum så, att n har slipp 
u svält u frausä JK. Sen ner n fick kräki äut u 
slapp u söislä OL. Da hadd n slipp u sit äi a 
räng u tig u var obikantar kansk me allihop 
OL. Lambi . . far kumm in i lambhäusä . . u 
slipp u var äut u far illä JK. Um ja kummar ti 
ligg inn [i stan] ti dann dagän . . för dän skuld 
att kvinnfålki slapp ällar slippäd ti kåir ätta mi 
um kväldn JK. 3) [komma undan, bli ledig]. 
Svågar min, han had da slupp (ifran sjauk-
domän) me de han (med användning av likben 
mot frossan) MK. Difteriän har hälst pa lau-
boar; ja jär ret gladar, att vör har slupp till 
issä [hittills] JK. Jär de nå så att n gar förbäi 
dum, ner n gar haim, så slippar n letäst, um n 
gar i duri, annas skall n gär apartu färd OL. Ja 
tyckt, att stäutar had beho ti väil si n dag, för 
di har nå int slipp någän dag snart pa träi 
vikår, sum di har vart undar uk va ivistn dag 
JK. Kräki bräukar slipp en dag i viku, sum di 
bräukar fa väil si JK. Sen gynt di lägg ihop 
pänningar till kaup brännväin u råm .. förä, 
så da slapp öltunnu OL. 4) [bli fri från, sluta]. 
Ha har visst slipp skolu (= slutat) MK. Ha 
ma ick ha slipp skolu nå, vait ja MK(1886). 
Så slapp än da skolu MK. Sårkar kåm i skum-
makaleru, när di hadd slipp skolu JK(U). Ner 
slappst däu skolu? OL. Täu stäur sårkar, sum 
.. har slupp skolu JK. 5) [gå miste om, icke 
få lov till]. Du slappst = du fick (får) inte lov, 
nej du! MK. Du slappst Nickå, du slapp 
Nisse MK (avh.). Där kanst du fa lug u fias u 
ldätträ till domdag . . män mi slappst du u ta 

[sade skomakarn till fan] JK. 6) [brista]. Än 
stor bolning älla buldä, sum har mas u jet si 
män sum nå allt um läng slapp hul pa JK. 
Särsk. förb. Prästn väntäd pa kluckan, att 
han n gang skudd kumm me löisningar, sått n 
kund slipp av prekstoln JK(U). Slipp av me 
[bli kvitt, fri från]. De säir äut, sum L. aldri 
skudd slipp av me mäin ättarhängsnhait JK. 
Snart har vör int mair n täu månar igän till 
däss att vör slippar av me kräki innä JK. 
Bön \lön kan hinn till Löi körkå . . da slippar 
vän nuck av me än [spöket] JK. De var n go 
letlaik, att i slapp av me de (barnet) nå JK. De 
tjänsti (körkväld-) slapp ja av me triddagän pa 
stämmu JK. Dän had ja änd aldri slupp av me 
MK(1878). A. har nå slipp av me pussjauku 
JK. Nå jär måstar ainsummi där upp i bygg-
ningän . u har slipp av me gubbän JK. — Där 
sum jär ban, jär int så säkart att n kan slipp 
fräi [från difteri] OL. — Slipp ifran [und-
slippa, komma ifrån]. Da tänkt n, att n skudd 
slipp ifran fästmåiu JK. Di (böiknar) var så 
förbaskat bra skrivnä sått de var omöiglit, att 
ja kund slipp ifran dum, förrn ja fick läs igi-
num dum JK. Nä vör slippar ifran mass [mars 
månad] JK. Fyst u främst slapp vör ifran 
snåikastningi JK. I ar så slapp ja läikväl ifran 
ti bläi invaldar JK. Glad jär vör läikväl, att 
vör slippt ifran K. [lantmätarn] JK. Sumbliä 
slapp tämliän lindrut fran ä OL. Ha fick släit 
ont mik, förrn ha slapp jä ifran [: dog] JK. Ha 
slapp ifran iss eländuä värdn JK. Män n tän-
kar int pa, va mik di har arbet u slep, förrn di 
har slipp jär ifran [: dött] JK. Vör har läikväl 
någlund slipp ifran de där spansku [spanska 
sjukan] JK. Dän kust'n [kostnaden] had får-
kalar slipp ifran, um . . JK. Lina . . har hatt 
väv pa, män nå har ha fat av än, sått nå har ja 
slipp ifran de årku [att hjälpa henne] JK. Ung-
fålki hadd int skad si . . äutn hadd slipp ifran 
hail affärn me bär förskräckälsn JK. K. har 
ännu int slipp ifran lauboar hailskinn'n, de 
kan n var säkar pa JK. — Nurpu nyttäs till . . 
dräg ganändn iginum täutu me ifran tain'n, 
när han slippar iginum iblant undar spinningi 
JK. — Så frågd vör en pullis, va läng de 
kund tul ungefär, för n vör slapp in JK. Där 
slapp vör in, när vör had vänt n hall täimä JK. 
Gräisn straik ti stäuduri, män där slapp int 
gräisn in, för ha var lest JK. — Slipp låss 
[komma lös, bli fri]. Russi har slipp låss u 
kumm ti skäinä JK. När n skall bur [borra 
"hallar"] till a slingå, så jär de mästrr så, att 
braustä bläir kråm in mot ryggän, så att n 
jär gladar, ner n kan slipp låss där fran OL. — 
Da slapp späikar ör; da va de rut alltihop MK. 
När n da . . haldäd upp me blasningi, u ja 



slipprig 	 1151 	 slita 

slapp ör späisn u esu, da sägd n .. JK. — 
Någlä dagar för jaul fick a slipp äut igän [om 
en sjuk] JK. De var någ töivar .. di had sit i 
häkt i Kaisan i böin u had slupp äut där-
ifran JK. 

slipprig a. sli'prur (avh.), slipprur, fl. sli'prut, 
slipprut [hal, slirig]; de gamblä sägd kansk 
sliprut JK. Sliprut u halt MK(1877). De var 
vat u slaskut pa gatår u halt u slipprut pa 
backar JK. Vägän jär klaisur u vatar ti kåirä, 
u pa säidår där jär så slipprut u gal, sått ingän 
kan ga, äutn än skall mästn trill i däikä JK. De 
var läit halt u sliprut, för dän vat snåiän hadd 
lissum fraus pa läitä JK(1889). Kvännvägän 
.. han var lissum läit halar u slipprur JK. 

slira v. släirä, släir', pr. -ar, ipf. -äd. 1) [glida, 
åt sidan]. Batn han släirar så mikä, hälst ner 
n siglar för fördi OL. Batn släiräd till 
(OL)MK. De släiräd till, så akstoln u alltihop 
jog in ginum fmsträ MK. 2) refl. [slingra sig]. 
Körkrådä, sum prostn pråmt vidd ha mi äi 
män ja fick släir mi ifran de JK. 

slirig a. slirur JK(U), n. -ut JK(U), MK [hal]. 
Tråskbuttnän jär halar u slirur, sått de jär 
sum pa ga pa såpå; de jär halt u slirut ti ga 
JK(U). De jär slirut MK. 

slisk s. slisk. Slisk u slask = 'för söt, dålig, 
tunn soppa el. för mycket sötsaker' JK(ordl.). 
De var int ann än någ slisk slask sum ja fick 
där; ja vill int ha så mik slisk äi mi JK(ordl.). 
Nå pa sainarä täidn nyttäs mik "rabbarbar", 
sum lagäs bad gråit u säupå av, u nå kokäs 
de saftgråit u saftsäupå, män än landsar-
betarä .. kallar dän laus matn för "bäuk-
fyllå" u int arbetsmat äutn kallar de för 
"slisk slask" JK(U). Till staiki blai de .. rö-
betår, gurkar u ann slisk slask.. nå pa säist 
täidn tårrtå u kräm u bakälsär u ann slisk 
slask till släut av måltäidn [pa bröllop] 
JK(U). 

slita v. s/äitä, släit', pr. -ar, ipf. slait, släitäd, 
sup. 	*tä, sire„släitä, skut', pass skiitäs, 
pr. s/äitäs, ipf. släitädäs JK, sup. s/äitäs, 
p. pf.  m. slitn, f. sliti, n. s/Vtä, pl. sli'tnä, 
släitnä JK, imper. släit. 1) [rycka, dra, riva]. 
Gani .. när di hängar u tårkäs u så stårmän 
täuskar u släitar u flisar mäddum langs asar 
OL. Ja var i släikdöiän u hävd pa någ vat tung 
släkå, sum var tung sum blöi u saig sum lapp 
ti släit äi JK. De (ärtrankår) var någ ti släit 
äi, skall ja sägä, sum hängäd ihop sum sild u 
skyr JK. Pa ättamiddagän har ja gat ner i 
hagän u släit där i jårdväidn JK. Där haldar 
en hynsungä i var ändä u släitar i mackän 
MK. Tväilingear [tackor med tvillingar] jär 
de värst me, för di har täu ungar, sum sickar 
u släitar äi dum JK. De värkar u ryckar u 

släitar iblant jär u iblant där i kruppän JK. 
Kvänni sto börr u ryckäd u slait i kädi JK. 
M.-J. han slait i fabbror u sägdä: int så, int så, 
Fäiän, de jär härr J., u matmori . . ha slait u 
drog i skrivan u sägd JK. — Refl. [göra sig 
fri o. komma loss]. Ja had tänkt, att ja skudd 
släit mi låss u kumm ti strand n dag pa tåskän 
JK. Koi slait si låss u ränd äut pa gardn me 
binsli mässi MK. Lains di nå bråkäd, så slait 
di si låss fran dragbomän OL. När laksn kum-
mar, så har n [han] gäinäst n hail hopän läin 
um si. . sått n int batar bäi u släit si lausar JK. 
Ha [kvarnen] släitäd si laus JK. Fartöigi 
slait si lausä a par styckän i för'n JK. 2) [nöta 
genom begagnande]. Män när n kummar ti 
släit pa de el. ga  me de [tyget], da bläir n var, 
va de jär tillvärk . . av för bråtä JK. Ja ynskar 
. . att Er matt fa släit de räumi me hälsu, 
daim Är nå bebor JK. Nå kan .. bonddöitrar 
fa ler si väv . . så mik fålki till arbetskledar 
behövar u släitar JK. Till ga i stainuä akrar 
släitar sko u styvlår olycklit mikä JK(U). Han 
fick. . jet u drick så mik än behövdä u kledar, 
så mik än slait JK. Di har kard u spinn u väv 
självä, så mik sum vörr har släit u behöv själ-
vä JK. Täidningi .. har vart i mang mans hän-
dar.. för ha var svart u sliti JK. De gamblä 
boki sum vör ha slit u sabb ner JK. Bildn 
[plogbillen] ståläs .. i nasar, sum än släitäs 
mäst JK. Nå har ja en amerikansk Kulumbi 
plog.. han var gammäl u lagli slitn JK. Slid-
vägän .. var väl slitn u göislur da i gynningi 
pa viku .. sått de gick tungt JK. I lairjård 
där fassnäd de pa skäivu. Män de tår bero 
därpa, att skäivu var för läit sliti JK. Klucku 
jär sliti MK. Armar [: JK:s] . . har u förmod-
hän blitt for gamblä u slitnä JK. Någ gamblä 
träitalldrickar, sum var så flat u slitnä, att.. 
OL. Stassboar ler i smyg .. at bondns släitnä 
kledar JK. Släit de me hälsu! JK. 3) [utstå, 
lida]. Ha ha hatt ont i halsn .. sått a int ha 
kunt fat mat äi si. . så att ha fick släit ont mik, 
förrn ha slapp jä ifran JK. Ja had trättn stäigar 
stäur vackrä tåsk um dagän, män släit ont 
för dum fick ja JK. Va fålk har fat slit ont JK. 
Visst far vör far ill mang gangar ällar fraus u 
släit ont JK. Män jårdi .. har vart de säist än 
har vitt släppt .. Män de fläst u de mäst av 
uss har fat släit hund, sum de haitar JK. — 
Särsk. förb. Släit av: 1) [rycka, dra av]. Stäutn 
i väg me rumpu i vädrä u slait tydrätugä av 
JK. Släit av de snörä um du däugar JK. 2) 
[rycka bort]. U slait halsdokän av än JK. 3) 
[nöta av]. De sum släitäs av, ner n vässar, de 
kalläs för vässtainsgräus OL. Valklo, än 
hopän hår ällar ull, sum släitäs av, ner di 
valkar OL. Ja fick så olycklit mik tjärå pa 
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hännar i säistäs .. män nå jär ä avslitä ällar 
nå har ja släit av ä JK. — Släit bårt MK. — 
Pa rucknåli . sitar vängi, me tännar av stål-
tråd, u jär di nerslitnä u äutslitnä [utnötta], 
så skall ruckvängi tändäs um JK. — Ja to u 
slait ällar raiv upp kuvvärtä igän JK. — 
Mjölki skall kråmäs el. kröistäs ör jaurä för 
konar u int drägäs el. släitäs ör JK. — Släit 
äut: 1) [förbruka genom slitning, nöta ut]. De 
launäd si dålit för uss, sum had langt . . ti kåir 
me betår u ti släit vangnar u kräki äut pa de 
lang äuslä vägar JK. Släitar äut dum [: cyk-
larna] gär di män int bitalar OL. De var n 
sånn dålir slidväg, sått vör släitäd äut n hail 
hopän jan undar kälkar JK. Ja har nuck slit 
äut mang blårgansskörtår, när ja var sårk JK. 
Sumli har a bain fastspäik si pa batborä . . att 
int snöir skall släitäs äut så snällt JK. När n 
int har någän janköl unda batköln, så släitäs 
köln äut JK. Klainar kätting gick u an, män . . 
han släitädäs äut fort i länkar JK. När dän 
[produktionen] har släitäs äut av andrä ras- 
karä fålk 	JK. När bildn jär äutslitn, så 
kaupäs de n nöiar u skräuäs pa i ställ för 
dän äutslitnä JK. Pännu jär äutsliti JK. Bläir 
stålä äutslitä el. han [billen] bläir för trubbur 
u slitn, så skall han vässäs upp i smidu JK. 
Där flest tar di u skrapar av allt de gamblä 
gräusä [på "sigd-spånen"], sum jär äutslitä u 
blåt u janut OL. Bräuksdoningar u allt ann 
grai bläir äutslit u gar sundar JK. Fyst u 
främst var plogar så äutslitnä u dåliä JK. 
Gamblä äutslitnä kledar JK. Så var de än sårt 
[: har], sum hart Bramqvistsigdar, u ner di 
blai lagli äutslitnä, så hait di Bramqvistpigår 
OL. Gamblarä gani [fiskegarnen] bläir.. så 
kräupar [krymper] di, mästn när pa ti däss di 
bläir äutslitnä JK. 2) [P. pf. bildl., utarbetad, 
medtagen av långvarigt arbete]. Nå jär n 
[han] gammäl u äutslitn JK. Ja . . vait int årdä 
av, så jär ja gammäl u åidn u äutslitn JK. Jfr 
blank-, halv-, hög-, seg-, sko-, snöd- o. un-
der-sliten. — slit-skoen p. a. slitskoän [som 
har utslitna skor, om häst]. 

slitning s. se sko-slitning. 
slits s. slits [inskärning, snitt]. Sag slits fö ritsn 

= i halva ritsen eller mitt i ritsen MK. Slits fö 
ritsn kännar ja int till JK. 

slitsel s. s/äits/ [slitstyrka]. Björk jär säkrast u 
bäst, bad i hallsl u släitsl JK. 

slo s. slau f., bf. -i, pl. -ar [själva lieskaftet], el. 
örvslaui. Örvä bestas av slau el. slaui u 
krokar . . u nackskräuän JK. De jär nog', när 
n sättar krokar pa slaui, att n int sättar dum 
fö naug' [nära] bäi si älla fö langt ifran si 
MK. Jfr grissle- o. örv-slo. 

slocken a. sluckän, f. -i [slocknad]. Brasn jär 

sluckän (el. släut) MK. De lantärnu jär slucki 
JK. Äldn jär sluckän, u de gynnar bläi kallt ti 
sit u skrivä JK. Jfr ut-slocken. 

slockna v. slucknä, pr. .-ar, ipf. -ädä, -äd, 
sup. =inf. [upphöra att brinna el. lysa]. Lam-
pu haldar pa ti slucknä nå, för ålju jär släut 
JK. Vaför skall äldn int slucknä i späisn fyst 
när bani bläir föidä ällar förrn di bläir döiptä? 
Jå . . da sägd di så, att slucknäd äldn, da kåm 
någän u to dairäs banä u lägd däit a ann i 
ställä JK. Päust pa äldn, att n int slucknar 
OL. Nå slucknar karbidlampu JK. Ain 
snaikst [gnista] . . ha flaug änd äut mot häusi, 
förrn ha fallt ner pa jårdi u slucknädä OL. 
Drakgos . . sum han had set brunn äut i 
Lausmöir . . de had set äut sum klarar äld 
män blai ret blå lug, förrn de slucknädä JK. 
Di .. råikäd ti däss tobackän var släut u päipu 
slucknädä JK(U). Jaussaks . . ti snöit jaul-
jausä me. Män olyckli dän sum snöitädä så 
naugä, sått ä slucknädä JK. Äldn had slucknä 
i späisn, u de gynt bläi kallt i stäuu JK. 

slodd s. slådd, slodd (När U) m. 1) [sudd], i 
Lau helst sådd, att suga på MK(1878). 2) ein 
slodd halm [ett litet fång halm] (När U). 

slok s. slåuk m., bf. slokän JK(U), pl. -ar 
[slyngel, slusk]. De jär n förrbaskad slok 
JK(U). Brännväin far vickän slok ällar slarv 
ällar bandit sum hälst kaup föräutn biväis JK. 
Dotri . . har git si i slangar me n kannalar-
betarä . . sum jär n stor slok ällar fyllhund JK. 
Ja kummar ti säi äut sum än slok [på por-
trättet] av allt öl u halvar u supar, sum ja had 
fat föräut JK. Ja radar di för all dail yvagi 
dann [den andra] slokän JK(U). Päikar bläir 
för de mäst horår av u sårkar fähundar u 
slokar u lathundar JK. 

sloka v. slokä, pr. -ar JK(U), p. pf. slokän, f. -i 
MK, pl. (ne'r)slåuknä. 1) Slokä el. lokä bi-
töidar: när någ hängar slappt el. int sträckt 
el. spänt JK(U). Rosi jär sloki u tårr MK. 
Pärår liggar nerfallnä ällar nersloknä langsat 
jårdi JK. 2) me slokä el. u snokä mainäs när 
någän kummar täit [ofta] in ti någän u just int 
har någät ärndä . . u jär il sedar . . han gar jär 
i stäuår u slokar um dagar el. snokar (u iblant 
av sumbli: lokar). 3) [gå slarvigt, slängigt]. Ga 
slarvut u slokut . . Han (ha) gar u slokar 
JK(U). — slok-hatt s. slåukhatt m., bf. -n 
[hatt med breda slokande brätten]. Da störtäd 
de ner (me rängn) förskräcklit, män ja had n 
stäurar slokhatt pa mi u L:s åljäråckän JK. Ja 
. . drog (slo) gam filthattn ällar slokhattn i 
häusväggi, sått vattnä stratt ör n JK. -nackad 
a. pl. sloknack' [med nedböjd nacke]. Sårkar 
di gick sloknack där fran träigardn, ner di 
blai var, att di had fat set dum OL. -nacken 
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a. f. slåuknacki [= föreg.], um sed u blåm-
mår, sum tårkar u vissnar e. d. (JK)MK. Ha 
[lövkojan] börjäd säi så sloknacki äut MK. 
-örad s. slåukåirar, -åirä, slokåir' OL, JK(U), 
f. slokåir' OL. 1) [som har nedhängande 
öron], sum n hund, när åiru hängar ner MK. 
Stäivåir hund u slokåir hund JK(U). Vetu 
rannt ör mi u stäutar, sått ja sag äut sum än 
slokåirar hund, när ja kåm haim JK. Kani'n 
jär slokåirä MK. Hästn gar u jär slokåirar = 
läggar åiru tibakas JK(U). Hundn han jär 
slokåirn el. -rar. Tävu ha jär slokåir el. -i. En 
dail hundar jär slokåirä el. -nä JK. De sväini 
di jär så slokåirä, sumbli sär slokåir; dän 
galtn han säir så slokåirar äut, de läil gyltu 
ha jär så slokåiri el. slokåir OL. De slokåir 
sväini de jär di bästä OL. 2) um fålk u*= 
snopän MK(1877). Slokåirä bräuka n säg um 
fålk tt' , när di far vit sanningän um si, sum di 
skäms förä ti fa vitä JK(U). Ha blai ret skam-
näs u slokåir el. -ri, när ja gav na a go bi-
skening u sägd na sanningän, sått a gick ret 
slokåir ifran mi. Han gar där u skäms u ser 
ret slokåir el. slokåirar äut. Di säir ret slokåir 
(-rä, -nä) äut, all tårgbysar JK. Ja dän kaln 
han var så duktur u skudd dräg krokfingar 
män gick så slokåirar därifran, ner n förlordä 
OL. -ören a. slåukåirn, f. -åiri, pl. -nä 
[= föreg.]. Hundn han jär slokåirn el. -rar JK. 
De läil gyltu ha jär så slokåiri ällar slokåir 
OL. Slokåirnä sväin JK(U). 

slokig a. slokur, n. slokut. Ga slarvut u slokut 
[slängigt, slött] JK(U). 

slokna v. slåuknä, sup. =. 1) [bli slak, viss-
nad]. Ja, rängn, de fick vör läit missåmmas-
dagar, män nå jä de läik tårrt igän, u gröidn u 
allting gynnar nå sloknä u förtårk igän JK. 
Um mand ällar täist skall di (såckabetår) 
hackäs igän, när de upprycknä plantår har 
vissnä ällar sloknä gint JK. — De mindar 
grainar me lauän, di skudd ligg där i soli, för 
de di skudd sloknä av läitä OL. Så ligga de 
[maltet] äutröirt äi a tunt varv för ti sloknä av 
u tårk läitä, alar [groddarna] skall sloknä MK. 
2) sloknä el. si. av, äv. om  folk, bli gammal 
MK(1877). 

slonger s. slåygar m. De jär n stäur slångar = 
en som driver fåfäng JK(ordl.). -baner s. 
slåygarbaldar (skällsord). 

slongra v. siliogrä, pr. -rar, ipf. -rädä, -räd, 'gå 
i dåligt sällskap; gå och driva fåfängt; gå och 
slänga på kroppen; om ett klent, smalt långt 
träd, som slänger för vinden' JK(ordl.); 'gå o. 
slänga m. kroppen', ga u sla täidn bårt MK. 
Ga u slångrä i fylg me de fyllhundar pa de 
väisä; han gär int någ ann äutn bön gar u 
slångrar langs at vägar um dagän; kanst du int 

arbet da äutn ga så u slångrä um dagän; när ä 
blasar, da kan äntliän de lang tallräckår slång-
ra el. slingrä; ja far slångrä mi av; han slång-
räd si av i jåns; ja kund int kumm låss ifran 
esar pa stäutar, när di ränd me mackän 
[bromsar o. d.], äutn ja matt slångrä me; han 
var så druckän, sått n gick u slångräd ifran 
dain vägbrinkän till dann'n JK(ordl.). Så gick 
ha da u slångrädä me han MK. 

slongrig a. slåygrur, f. -u, n. -ut, pl. -uä. 1) 
[om] långt träd, som icke är rakt JK(ordl.); 
me mang buktar pa [om skog, timmer] JK(U). 
De gräni, ha jär så slångru; de träiä, de jär så 
slångrut; de var a faslit slångrut skogsstyckä 
[timmer]; talln jär slångrur; de tallar jär väl 
langvaksnä, män di jär int gäin, äutn di jär så 
slångruä JK(ordl.). 2) [slankig]. För n far aldri 
nå sum förr säi någän skarpar el. magar slång-
rur tåsk JK. 3) [vinglig]. Ja jär ännu danglu u 
slångru (efter kräkningsattacken) MK. Han 
gar så slångrut JK(ordl.). 

slonk s. siåuk (När)HG m., bf. -än MK [i 
uttr.] sla slånk [hänga o. slänga ojämt]; käl-
Ungas kållar, när di hängar ojamt, da siar di 
slånk (När) HG. Ja kummar ättar pa slånkän 
[på sladden] MK. Jfr slank s. 

slonka v. slånkä, pr. slåykar [vingla]; 'om hjul, 
sum int' gar gäint, för de di int' jär riktut 
runtä' MK. Jaulä slånkar, säs um a jaul sum 
int gar gäint, sum int jä riktut runt MK(1877). 
De jä nog me att väss-stainsaksln sitar präs-
säis mitt i sigdstain'n, annas så gar int väss-
stain'n runt äutn kummar ti slånkä JK(U). 
Siglä sum nåli sitar äi .. skall huggäs prässäis 
i undasäidu pa stain'n, sått pastain'n kummar 
ti väg jamt u ga runt, sått n int kummar ti 
"slånkä" JK(U). Slägä = slånkä MK. 

slonkig a. slåykur, f. -u, n. -ut. Slägur = slån-
kur= vinglar o. int jä runt MK. Ha gar så 
slånkut, el. ett jaul s. sita skaift pa axlän 
(OL)MK. 

slopa v. slop', pass. slåupäs [göra sig av med, 
avskaffa]. De fyst sum fick slop el. int kund 
föid någ lamb, de var all arbetsfålk JK. Så var 
ä frågän um att Nabbu u Djaupdöi [fiske-
lägen] skudd slopäs JK. Någän skall varä [i 
bankstyrelsen], så väid int bankän skall 
slopäs JK. 

slott s. slått n., bf. -ä. Vickät storhaitåland 
Gotland har vart n täid sum di bod i slått 
snart sägt u int i kåiår sum nå JK. Sunn-
körkän had biljättn till middagän pa kungliä 
slåttä JK. 

slox s. slåks n., 'gap; plump, ovettig människa; 
en som äter fort och mycket, även talar 
plumpt och ohövligt' JK(ordl.). Däu jäst a 
stäurt slåks ti talä. Hajän han kan släuk än 
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hallar häst, har ja läst um; de matt var a sluk 
älla slåks pa de JK(ordl.). Där matt var a 
slåks pa, där; de jär a stäurt slåks, sum gapar 
ör si va n far i munn'n JK(ordl.). Hunden har 
ett haplit slåx MK. 

sloxa v. slåksä, ipf. -äd, sup. slåks' [äta glupskt 
o. vårdslöst], [i uttr.] slåxä äi si MK. Hart du 
allt slåks de äi di da? Han slåksäd mat äi si 
JK(ordl.). Artar .. di däugar ti kok ti sväini, 
u di har väl snart nå slåks dum äi si JK. 

sloxig a. slåksur, f. -u. 1) [glupsk]. Han jär så 
slåksur ti jetä JK. 2) [storgapig]. Ha jär så 
slåksu ti pratä JK. 

sluddra v. slå*drä, pr. slådrar, ipf. -räd,'sludd-
ra i talet'. Nå gynnar a (Hoffmansmor) slådrä 
läitä (efter slaganfallet) MK. (Valborg) ha 
gynnar nå prat u slådrä, u vör har riktut rolit 
me na JK. Han jär så druckän, sått n talar 
sluddrut el. slådrut u slådrar årdi fram JK(U). 

sluddrig a. n. sluddrut, slådrut JK(U). Tal 
otöidlit sluddrut el. slådrut JK(U). 

slug a. f. släug, n. -t, superl. best. släugäst', 
'klok'. De mänsku ha jär int ret släug. De 
päikbanä de jär bra släugt u förstandut pa sin 
aldar OL. Talfo'n, de var ännu de släugäst att 
ä hait de [om telefon] MK. 

sluk s. släuk n., 'gap, svalg'. Jfr slåk s. 
sluka v. släukä, släuk', pr. -ar, ipf. -äd. 1) 
[svälja, glupskt]. Hajän han kan släuk än 
hailar häst, har ja läst um JK. Skårvmackar 
daim släukar tåskar äi si JK(U). Di kan släuk 
varandrä [torskar] JK(U). 2) [begärligt upp-
taga, spänt lyssna till]. Män dän sum mäst 
släukäd årdi u var afivarsammar, de var P. N. 
.. han sto me ypän mun u lissum släukäd vart 
ård JK. 3) [omfatta, gapa om]. Han skudd sätt 
träi russ för vändplogän u plög så djaupt 
plogän kund släukä JK. 4) [upptaga, ta emot]. 
De var så mik vattn, så broi kund int släukä 
OL. Broi släukar intä, brohulä jär för läitä; 
däiki släukar intä, de jär för smallt MK. De 
bläir flod u kummar ti svämm yvar, sått aar u 
rännår u kannalar int släukar allt vattn JK(U). 
5) [kräva, kosta]. Kansk han (vikarien) int 
släukar mair av launi än va prästars jälp-
prästar .. tar av dairäs launi JK. Livsmedls-
nämdar u stöirlsär har släuk milljonar JK. 

slum a. f. slum. A slum källing = slamsig 
(1878). 

slummen a. slummän, f. -i, pl. -nä, 'tom, om 
hästar o. andra kräk, mädtagän u äutkåirdar' 
MK; 'medtagen, om folk o. kreatur; om krea-
tur el. dragare, som ha dragit och arbetat 
mycket, så att de magrat av och äro magrare 
än vanligt' JK(ordl.). Hästn har dräg så mik, 
sått han jär väl slummän nå. Män i jär väl 
slummi nå. Stäutar jär slumnä JK(ordl.). 

Hästn säir ret slummän äut; ko ijär slummi 
för dum nå; kräki jär slumnä allihop för dum 
i ar JK(ordl.). Han (Bar Jakå, sum var stor o. 
tjock) säir slummän äut, gär n de MK. Um di 
(fiskar) u bläir läit slumnä (i pärkän) så .. 
MK. 

slump s. slump m. [obestämd myckenhet, par-
ti]. Säl u kaup pa slump: när n sälar u kaupar 
n dail sakar pa en gang äutn någät visst präis 
el. värdä pa var sak för si, da haitar de: de 
sälar ja pa slump el. jär sällt pa slump u 
kaupar pa slump u kaupt pa slump JK(U). I 
går had vör avsjon pa skolbyggi jär i Lau. Vör 
sättäd äut alltihop i en slump JK. Jfr kort-
slump. -hugg n. [tillfällighet]. Ja var änd så 
lyckli, att ja fick a fat.. mallass äi a slump-
hugg fran såckafabrikän JK. 

slumpa v. slumpä, slump', pr. -ar [sälja el. 
köpa i slump el. billigt]. Slump bårt för intä 
MK. SI. bårt hail lassi (OL)MK. De slumpar 
ja bårt, ifall någän vill slump de av mi JK(U). 

slundig a. slundur, pl. -uä [listig, knepig]. Da 
var de en sum di kalläd för Kauprä 01 Ols-
son, en sån där dummar män pa sitt väis läit 
slundur u pusslustur OL. När vörr sprank 
ste, så var ja läit slundur av mi u fick läit för-
tak [försprång] JK(U). Daim sum nå var läit 
mair slunduä, di trampäd säin häckar så dålit 
för de ä skudd ga mindar håi äi [vid försälj-
ning] OL. "Lätt skoän go" .. En mik slundur 
u r olir laik JK(U). 

slunga s. slungå (OL)MK f., bf. -u, pl. -år 
JK(U). De star figgäurar pa slungår pa dann 
säidu [i frågelistan Idrottslekar] 	bäi A .. 
Än käpp, sum jär kluän i ändn u sätt stam n i 
kluän Slungu C gärs av än skinnlapp, där 
sum stain'n liggar, u där ifran täu snöirar, 
sum än haldar i handi, när n .. skall slungä 
JK(U). 

slunga v.1 sluogä, slung' JK(U), ipf. -äd. 1) 
'slunga stenar ur en slunga' JK(ordl.). Ja kan 
slungä (yvar häusryktä); sårkar jär galnä ti 
sling(ä) me stam n JK(ordl.). När n skall slung 
ste stain'n ör slungu, så svinga n till, så mik 
än kan u släppar de snöirä me de samä, sum 
än haldar millum tummän u pekfingrä JK(U). 
2) slung hånnung . . kåm ti bigangnäs umkring 
40 ar sinä JK(U). Jfr slinga v. 

slunga v.2 sluygä, pr. -ar, sup. sluog', p. pf. pl. 
sluynä, 'slinga'. Slungä band el. slingä band 
[fläta band medelst slung-tjuga], di bläir fäir-
kantuä u starkä MK. Kvinnfålki kan u* 
slungä, när di slungar band JK(ordl.). Kanst 
däu slungä? Jå, ja har slung mang par 
esar. Iss kängremar jär slungnä. De esar 
jär slungnä. (Någ likt fletä band el. tug) 
JK(ordl.). — slung-tjuga s. slungtjaugå f., 
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'instrument s. begagnas att slungä band'. 
[Se ill.] 

sluns s. sluns [snedd, lutning]. De gar pa sluns 
ner (= lutande) MK(1879). 

slunsa v. sluns', pr. -ar HG. 1) 'slutta' HG. 
2) Slunsä av; kantn skall slunsäs av, tas av pa 
snitt (OL)MK. Ta u sluns upp de läitä = 
skära så att det blir tunnare "at uppäst kantn" 
MK(1879). 

slunsig a. slunsur, 'sluttande'. Jfr lång-slunsig. 
slunt s. slunt [i uttr.] de slo rö de mäst int slunt 
[slint] mang gangar [med notdragning] JK. 

slunta v. sluntä, slunt', pr. -ar, sup. slunt', 
ipf. -äd, [slå fel slå slint]. Sumli matt langt 
ner i jårdi, förrn di fick vattn u sumli bön 
någlä änar, män slunt de visst n int någänstans 
de had gärt, där n had tat äut [: vattenställe] 
JK. De sluntar aldri MK. Män till dairäs natt-
vardsgangar sluntäd de da aldri, ick di lagd si 
äutväg ti fa haim atminstn vassitt kvarter 
[brännvin] JK. Särsk. förb. Gåttlänningar 
sluntäd undar [höll sig undan], män fastlän-
ningar gärd va di skuddä (pa äkserningi) MK. 

slurvig a. slurvur, f. -u, n. -ut, 'oredig'. Um 
härvu int jär slarvu el. kiltru äutn raidu JK. 
Va de ganä var slurvut MK. 

slusk s. slusk m. När dän sämstä slusk u sluskå 
u ludar far läik retuhaitar sum hygglit fålk . . 
JK. Ja undrar int så mik pa all luffrar u slus-
kar u busar . . sum har kumm in pa avvägar 
JK. 

sluska s. sluskå JK f. [dålig kvinna]. Ex. se 
föreg. 

slut s. släut n., bf. -ä, släut'. 1) [i subst. any., 
yttersta gräns, avslutning, resultat]. a) [i 
allm.] Gutt släut pa jaulhälgi! JK. Gutt slänt 
pa gamblä arä! JK. När släutä jär bra, da jär 
allting bra JK. Vör kåm ti de släutä, att de var 
bäst ti byggä [o. ej reparera] JK. b) [med 
efterställt prep.-uttr.]. Sin [sedan] så har de 
vart raint släut för tåsk JK. Nå jär de släut me 
jaul u de fäin bröiä, sum ä haitar JK. Hadd de 
tat mair så yvar braustä . . da had int läng stat 
pa, ick de kund ha vart släut mäddi OL. Kåm 
di ti gynn saint me slaningi, så fick di u saint 
släut pa kväldn OL. Äntliän blai de släut pa 
iss lang raväinu OL. c) [föregånget av prep.] 
Mot släutä av arä JK. I släut av Säptämbar 
JK. Pärår sättes i släut av maj månä JK(U). 
Vörr kund läikså gänn gläid in, antingän i 
släutä av iss viku el. i gynningän pa nestå JK. 
Källingi, ha hadd blitt var ä da imot släutä, 
att ä var någ gal pa fårdä OL. Män mot släutä 
så slo de yvar läit för mi, u sjoän gynt brautä 
JK. Än far gynn me dän braidäst ändn [av 
åkern] me kårt fur u längar u längar ättar 
handi . . annas så bläir de gal ti släut JK. Ti 

släut fick di raidå pa hail historju JK. De jär 
int häldar sägt, att di (tjänrar) bläir årä till 
släut [året ut], um di änd har fäst si för hall 
årä OL. Arbetskaln fick ga u sla dagän ti släut 
OL. d) [i särsk. fasta förb. m. verb]. Ja fick 
just nå släut pa årdförtäckningi JK. Ta slänt 
[gå åt, upphöra]. Ålju tar släut i lampu JK. 
Fodrä ti lambi to släut JK. Ättar all kyld så 
blai de tåi, sått slidvägän to släut pa gaimal-
dar JK. Smavägar .. di har int blitt bronä nå 
ättar skiftä, för da to de gamblä dailningi släut 
JK. 2) [predikativt]. a) [till ända, avslutad, 
färdig]. När vör kummar fram a par vikår till, 
så jär iss mån'n släut för i ar igän JK. Sum-
man jär släut, u de har allt blitt svalt u kallt 
JK. Ja, därme var viku släut JK. Han har sägt 
hall täidn, att hans dagar snart var släut JK. 
Tänk um vör nå had hatt skiftä släut JK. De 
haldäd pa ti bläi släut u ga äut [med gården] 
JK. Ordförandän fick någlä munhugg, u där-
me så blai grälä släut JK. b) [förbi, förbrukad, 
tröttkörd, medtagen]. Slicjvägän jär släut, u 
de kåiräs me vangn i dag JK. Tallskogän u 
sagstuckar jär slänt JK. Nabb vikän jär rakt 
släut, sått ingän kan kumm äut ällar in där 
JK. Hamni ällar strandi (Nabbu) bläir slänt u 
strandbräukä bläir u" släut JK. Nä vaitn far 
ligg osprungän i jårdi yvar åt dagar, da jä(r) 
n släut JK. Fodrä u timmänteän jär släut, u ja 
vait int, um ä kummar ti ta si mair JK. Sin 
[sedan] var de släut me Jakå när pa n träi 
vikårs täid JK. Ättarsum de nå ännu jär så 
släut mä mi, så vågar ja int rais ti böin i kyldi 
JK. Stöist plågår had n i neträs, till däss ä blai 
släut i mårräs JK. Någ gar de änd an, när n 
[sjukdomen] int slar si i magän för mi, män 
när de kummar ti värk där, da bläir ja mästn 
rakt släut JK. Da bigåd n si me kledar, ti däss 
han u blai släut u dödä JK. c) [omöjligt, 
stopp]. Nai, de var släut, um ja sag längar 
JK. -dom s. släutdåum. Se uppskovs-dom. 
-får s. släutfur n., bf. -ä, pl. bf. -i, -ar [sista 
plogfåran på en teg]. Vänd a tvär imot si, 
sått n far släutfurar bäi rainar JK. -kläm s. m. 
bf. släutklämmän [sammanfattande avslut-
ning]. Han var närvarandä bäi B., när de var 
sammanträd där u släutklämmän blai gärdar 
JK. Nå far ja tal um själv släutklämmän JK. 
Ha ha ha, led [log] prästn, u så matt ja säg um 
släutklämmän pa historju a par gangar till JK. 
-sammanträde s. släutsammanträ'dä n. I mår-
gå kummar V. u haldar släutsammanträdä 
yvar lag skiftä JK. 

sluta v.1 släutä, släut', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
släut', sup. släutä, släut', p. pf. f. s/u ti, s/äuti 
JK. I. tr. 1) [bringa el. föra till slut, avbryta, 
fullborda]. Ja har tänkt ti slänt iss brevä, när 
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ja far iss säidu full JK. Han fick släut säin 
dagar [: dog] i fredäs JK. Ha ha haa! sägd 
vörr allihop, när n släutäd historju JK. Nå 
har ja släut arbetä för i dag u fat kvällsmat 
JK. Da blai väl skolu sluti äi viku sum innvar 
da? MK. Därme var hans jårdisk banå släuti 
JK. 2) [i uttr.] Gubbar släutäd frid [upphörde] 
me ti ga ste u gär någ rumor nå i sainarä 
täidar OL. II. intr. [ta slut, upphöra]. De var 
oro i lägrä, u .. de släutar int väl, um de hal-
dar pa längä [på sammanträdet] JK. Va va de 
ja släutädä? JK. Ja läst rummanar gynt ja 
pa någ, så skudd ja mästn pråmt ha släut pa 
de, förrn ja släutädä JK. Jär släutäd dän langä 
(enkrinitstammen); han gynt där MK. De 
byggningskalar gynt klucku träi fåir um mårg-
nar u släutäd klucku näi täi um kväldar JK. 
Män när bugän bristar .. Da far n gynn igän, 
där n har släutä JK. Ja fa allt slänt upp me 
skrivningi JK. Ja fa slänt me mitt vanliä gu 
natt gu natt JK. Ja far nå slänt för iss gangän 
me mangä mangä hälsningar fran uss allihop 
OL. Ja, va släutäd ja me säist mån tro ..? Jå 
lains ja fåird jaul u att ja släutäd me anndagän 
JK. Förmann'n snod si iväg me örvä i han-
di, da matt di släut me pärkän OL. Um 
kväldn, när ja had slänt me betår u ja kåm in, 
så .. JK. Fålki tar laidå pa de sväinaräiä [med 
galtar] u far vör int mair bitalt än va vör nå 
har, så kummar vör n snart ti släut me de JK. 
U därme släutäd historju um V. JK. (Hagäl-
vädrä) .. drog si .. förbäi Gannår u släutäd 
bäi Alvarä pa När JK. Ja minns säist, när ja 
släutäd me skrivä, så sägd ja.. JK. Ner nå 
dän N. släutäd me prädäikä, så gick än kring 
bi fålki u frågd dum OL. Da säist slänt ja pa 
de historju, sum JK. Särsk. förb. Slänt av 
[avsluta]: 1) [bringa till slut, lägga sista han-
den vid]. Ja tänkt.. att ja skudd släut av iss 
brevä, me iss säidu JK. Ja ja far släut av min 
epistl för iss gangän .. me mang mang häls-
ningar . . JK. 2) [inställa, avstå ifrån]. A har 
talt um, att n skudd rais haim till Fråiäl i mår-
gå, män nå har n slänt av de igän JK. Till 
Amerikä had n släut av nå ti raisä JK. Män 
daim sum kåm i land sägd att de var otjänlit, 
för de blasäd lagli u tåskän vidd int ta. Ja 
da släutäd vör av de, sått vörr skudd var i 
landi, till ä blai dagar JK. — Slänt ner [in-
ställa]. Tårgdagsfårdi har vör slänt ner ällar 
släut av, för vör tyckar de jär för galn väg ti 
kåirä JK. När ä da gynt häv ner mi snåi, så 
släutäd ja ner skogsfårdi straks JK. Ja va pa 
väg u skudd ga ti körkå, män fingrä värkar 
ännu läit .. så att ja straik in igän u släutäd 
ner körkgangän fö i dag JK. Ja ha tänkt, att ja 
skudd kumm ti böin självar ti jaul .. män nå 

ha ja slänt ner de, för dän dail att ja int har 
någät apartut ärndä JK. Ha had slänt ner, att 
a int vidd ga MK. — Slänt upp [upphöra]. Ja 
fa allt släut upp me skrivningi JK. Sin vörr 
har hatt fastgalt, sum jär atminstn fåmtn 
säkstn ar sinä u vörr hadd ärnä släut upp 
me de da i sumräs JK. Ja släutar upp me fisk' 
laks ättar issn dag bön för iss jäklä krånglä 
skuld JK. När ja kåm häit u blai giftar u 
släutäd upp bäi strandi [: med fisket] ,.. 
JK. 

sluta v.2 skiutä, pr. -ar (OL)MK [slänga, slå, 
fladdra]. Kledi släutar u slar (när de äro ut-
hängda till tork) (OL)MK. 

slutligen adv. släutliän, -ligän OL. Släutliän 
blai middagän avskildar OL. Da far vör fråg 
pa de ällar de ställä, u släutligän träfft di pa 
de retä OL. 

slynta s. se pik-slynta. 
slynting s. slyntigg m. el. sårkslunting = (-glyn-

ting) [pojkslyngel]. 
slyttert adv. sly tart [lindrigt; sällsynt]. Ättar 

sum ja har fat läit mair slytart um sundagar i 
stalln nå, så skall ja försöik u rip u skriv läit 
igän JK. De haldar ännu bäi så atminstn i iss 
mån'n u a styck upp i dann'n, tänka ja, förrn 
de bläir någ slytart me årku JK. De blai läit 
slytart me arbetä u int ret så mik bråttum i 
håistmillum [mellan slåtter o. skörd] JK(U). 
De t-ä de har vart slytart me a stund (= har 
icke ofta förekommit) MK. 

slyttra s. slytrå f. A läiti si., 'litet uppehåll i 
arbete el. värk e. d.' MK. 

slyttra v. slrträ, pr. slrtrar, ipf. -ädä, -äd, 
sup. = inf. [avtaga, mildras, lindras]. A. ha 
dras me tannvärk i neträs .. da matt a upp än 
par skåv, förrn ha fick dum ti slyträ JK. När 
da värkän slyträd allt um längä .. var a så 
matt u åidi JK. Ja visst, att i hadd n hail 
hopän iglår; da fick ja tåll styckän ti ta pa 
fingrä, u da slyträd värkän mästn rakt fö mi 
igän JK. Män när n [: botgubben] hadd hald 
fingrä där a stund u . . n läst någä . . så slyträd 
värkän mair u mair, tills n gick raint bårt JK. 
Särsk. förb. Slyträ av, stillas, om värk, oväder 
o. d. Tannvärkän slytrar av MK. Nå jä de 
[regnet] bäi böiväis, så de slytrar väl av ättar 
handi. Nå har de läikväl slyträ av läitä JK. I 
kvälls slyträd läikväl vädrä av läitä JK. Da 
millum 70-80-talä så slyträd pärkspelä u de 
andrä idråttslaikar av bitöidlit i någlä ar 
JK(U). — • Ja tror int, att ä blasar så mik i 
kväld älla nå, sum ä ha gärt i dag, sått kan 
händ, att ä kan kumm ti slyträ upp me äurn i 
nat JK. När vör sto där i duri, så tyckt vör, de 
slyträd upp läitä, sått ä int ret störtäd ner så 
oskaplit mikä JK. Nä de värst rängnä had 
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slyträ upp läitä, gick ja äut pa gardn JK. Di 
fick lägg gråit imot igän, da slyträd läikväl 
värkän upp, sått ja fick sivä JK. Nå ha värkän 
slyträ upp i åirä JK. Källingi mäin har hatt 
läit tannvärk nå, män nå har tännar slyträ 
upp, män nå har ansiktä sullnä upp i ställä 
JK. 

slå s. sia • f., bf. -i, pl. -ar [bom, ribba, spjäla, 
t. ex.] 'sidoslå på en vagn' JK(ordl.), [fästa i 
banken o. bilda stöd för "sido-fjälarna"]. Han 
däugd int hugg äi a sla än gang (a vangnssla) 
OL. Ja skall hugg a sla i vangn'n; dain sla'i 
har flaug ör u kumm bårt JK(ordl.). Sia esar 
um slal el. um  silheln MK. Var ä någän 
back', sum var någ mair brantar, da var ä ti 
sätt handi mot slai u ti hälp till u skjaut pa 
OL. Slaar 	slåar i en foderhäck JK(ordl.). 
Pinnarne i en langstigä u a häckgrind, sum jär 
flatä, haitar slaar u de andrä [: de runda] 
haitar späilår MK. Va ska vör fa ti slaar ti 
häckän? JK(ordl.). Iginum armar glyggäs 
slaar, sum späikäs vidår [tunna bräder] pa, 
sum haitar kledning [på kvarnvingar] JK. Sia 

träspjäle, som vingbrädena äro spikade på 
MK. A stark sla av träi el. av jan, sum gar 
ifran väisn u upp i stangi [framslå på "spets-
plog"]. De där sla'i fungerar lissum sum knäiv 
JK. Ankar-räiar, sum räiändar gar äutför 
mäurn me glyggnä hul iginum u stäur slaar 
iginum huli u sum sitar i spänn mot mäurn 
JK. Stäutuk [oxok] — Slaar bugä u a sla i 
ukändn, när n skall täm stäutar, u sla'i ha 
sättäs upp pa äutsäidu um halsn u bugän pa 
insäidu 	MK. De träi slaar el. bitar, sum 
haldar graiphånni i hopar, haitäd nyklar 
JK(U). Plankår [i "vässtens-kränkanl jär 
ihopsättnä me slaar JK(U). Så tas rumpu 
[garn-"rumpan"] fram yvar främst slal bäi 
kränku [i vävstol] JK. U så var de fåir 
tvärslaar [i uppränningsvinden], sum kan fål-
läs äi si .. u så fåir slaar i ändar pa daim, sum 
star läik upp u ner JK. Sum dän täidns stolar 
alltut var slaar ner imillum baini JK. Sia..  
skjutpinne [som lås] för en grind MK: — [I 
jämförelser]. Däu jäst dum sum sla MK. Fålki 
var i allmänhait dumm sum sla u livd sum 
sväin JK(ordl.). Jfr skred-slå. -hål s. 
n., pl. = [hål att sätta ned slåar i]. I går var ja 
i snickabodi u glyggäd pa någ flautar, sum ja 
skudd ha någ slahul äi JK. -plog s. sla'plo'g 
[-du-] 	m., pl. -ar, 'hopsatt av fyra delar: 
slå, väisn, kvistn o. täisli' (Sjonhem). Sla-
plogar, de gärd farsgubbän u ja, när de var 
ont um självväkstä drektar (JK)MK. -vagn 
s. sia va/n m., vangn me slaar [utan skrov el. 
"fjälar"]. Ja tar bär slavangn, d. v. s. äutn 
fjälar u langstigar u. d. MK. Um än skudd ste 

ättar ällar me a lass u än hadd slavangn, da 
skudd n ha stavband um OL. 

slå v. sla*, pl. slar, 2 p. sla'rt, ipf. s/åu, 2 p. 
s/åust, pl. slåugä, slåug', sup. sia t, p. pf. 
sla•gän, f. -i, n. -ä, slak', sla 'g si, pl. sla'gnä, 
pass. (dep.) sias, pr. slas, ipf. s/åus. 1) [ut-
dela slag, smälla, banka]. Sia källingar de jär 
int gutt; de kan n kumm fran gardar me MK. 
Da had i tat grainar ti slat n me MK(1878). De 
läil bräunå (män) had slat na (gam män) älla 
spark na pa dain bakbainä JK. Dain män i had 
slat damm, sått ha aldri kund tramp pa bainä 
JK. När någän drunknar pa sjoän, så kan 
daim sum jär haim fa vartekän, att de kan sla 
n träi duktu hard rapp pa duri älla finstri. Sit 
där pa dragbomar u sla pa stäutar JK. U så 
gynt silbro 'i sla pa läggar för russi OL. Ja de 
haldar ännu pa me snåiä, för de slar pa finstri 
me runtar snåi JK. De slar pa finstri u rängnar 
äut nå u JK. En i var ändä haldar svärtsnöirä, 
u dän trid slar (lyftar läik upp de n bit u lättar 
de smäll ner), sått ä bläir n gäinar svartar rand 
ti hugg ättar. När int snöir siar längar el. int 
svärtu söins, så ringläs de upp JK. Fyst 
gangän bjaud K. 13 000 kr., män de blai slag 
för tåll [om auktion] JK. a) [fästa medelst 
slag]. De kär [iaggkärlet] skudd ha vart 
bändä, slag si bändar pa OL. I de harvälsträii 
jär bur si hul äi, sum jär slag si tännar äi JK. 
b) [bearbeta med slag]. U så slas me slaiv 
ällar råir [?], sum di röird ihop daigän me 
MK. c) [med avs. på rörelse av ngn kropps-
del]. Han .. hälsäd fyst ällar slo i hand pa alli-
hop JK. När gästar i kallasi gick ifran bords, 
så slo di varandrä i hand u sägd: "väl bikom-
mäs" JK(U). Han slo mi i hand JK. Skall vörr 
sla i hand pa de el. vitt du sla mi i hand pa de 
[då ett avtal bekräftas] JK(U). Ja to skriv-
doningar fram, för ja har just int någ ann ti sla 
hännar äi a stund JK. Sia käft [munhuggas] 
JK(U). Gubbän L. var n mik buttar u äut-
gapur u pikur kal u var int gutt ti sla käft me 
JK. Di träi di visst u sla klauar äi me skick 
[o. lura en bonde] OL. d) [i lekar o. spel, slå, 
kasta, spela]. Till va(r) "äutä" um de lagä 

.sum gar äut ti ståitu, u skall sla bålin in i 
pärkän Så siar da en av daim sum jär äutä 
a hugg el. hagg JK(U). Daim sum nå var 
äut u skudd sla, ner di hadd siat säin hugg, så 
gick di in .. ner fyst hugg var slagä, så kund 
di fa kas i framstang OL. De var bra slag si (i 
pärk) MK. e) [om åska]. Di sägd, att tornä slo 
straks bäi uss äi n storar grastain JK. Dän 
hadd tornä slat äi JK(U). Siat har ä (tornä) 
gärt pa När a par gangar män har läikväl int 
tat äld mair n di har fat släckt ä straks JK. 
Undalit va de, att ä läikväl int to äld ällar 
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retarä slo pa flair gällar [åskan] JK. f) [i bildl. 
uttr. se  även 13) nedan]. Da fick ja säi, va än 
hadd slat mi halsn fullar av lyngn OL. Nå har 
de slat 0. u mi gal för hudä [förefallit under-
ligt], att vör fattar misstankar till dän där JK. 
2) [stöta (ner), slå ner]. Där ruska n äppäl, u 
äppli slar sårkar i skalin MK. Nå slo ha nasar 
nå MK. Såsum ä var, så slo di (stäutar) baini 
i vägän ällar jårdi, u så sätt di av i flyg OL. De 
har ja set N. J. gär i Nabbvikän u slat me 
de där harklu, u för vart slag han har slat ner, 
så har n välv harklu i batn JK. Sia staur [slå 
hål i jorden, sätta ner störarna och fästa dem 
med "bandar"]. Fyst gynna n me gas shaudä 
[gårds-huvudet]. Da slar n a par gäin gass-
haudstaur fyst; slar fyst hul me janstaurn ti 
sätt staurar ner äi JK. Ja när n da har fat lägt 
pa trolu pa bandar . . så slar n staur, en pa var 
säidå. När staurar jär slagnä (nerslagnä i jår-
di), da bindar n um än bandä JK. När n har 
fat slat staur u skall bind um bandar.  .. JK(U). 
När de jär slag si staur .. d. v. s. när stytt-
staurn u dann staurparä jär slagä, sum slas 
sått staurar passar bäi täun'n JK(U). När 
trodrä jär avlägt [avlassat] hail sträcku fram, 
så gynna n sla, u de kan n gärä hail sträcku 
fram, förr n gynnar bind um någän bandä JK. 
Träibandtäun töinäs läit annlundä u slas när 
pa dubbält så langt millum staurpari, ällar 
staurpari slas mästn dubbält så langt ifran si 
JK. Ja n slar en styttstaur i fyst staurparä i 
gasshaudä 	JK. Styttstaurar jär slagnä i 
uppästbandn .. män di kan u slas i millästä 
bandn JK(U). 3) [avmeja, hugga gräs med 
lie]. Ja vait mang, sum kan var duktuä ti arbet 
va sum hälst i ann årkå män däugar knafft sla 
me skick läikväl, um di änd aldri ha sån go 
sigdar, därimot andrä, sum.. kan kumm si ti 
sla fort u bra, så att de jä stor skillnä pa, lais 
[hur] n ha sättä ti föir sigdn u örvä JK. Ner 
bäi H. bad L. mi um mårg'n, att ja skudd sla 
förä, män när vörr kåm ner i ängä, så var vörr 
n 16-17 ti sla, u ti sla för fö a sånt stort man-
skap jä int så gutt, för alltut så bläir de ank um 
. . att n slar fö fort.. han skudd sla för i mitt 
ställä . . u sa slo ja dä nest, u så slo vör da ti 
klucku sjau, da fick vörr matbud JK. Förr i 
gamblä täidn daim sum da skudd sla ällar ha 
sletkalar hadd de nuck läit mair bikymmar-
samt, än va di nå har OL. Hadd di nå frågt 
dum .. ti fa kaup än vidtall u så frågd va de 
kustädä .. ja.. de fart u jälp mi sla än dag 
förä OL. Ha.. kund bad sla u skärä JK. När 
n skärar, da fodräs int att n skall ha bränn-
väin, män när di slar, da vill di ha MK. De 
bräukar mästn var um laudagar, sum di slar i 
Tranängä MK. A sletkalgildä, där fåir u tjugå 

par, drängar u päikår, slar u räkar gar me 
säin lang örvar u lang läiår u slar säin braidä 
slag.. OL. Per Persn han sägd: vör slogä äl. 
slog, så de svissäd ättar MK. Gamblä Halsrä 
Gustä han sägdä: vör slo, män grasä sto MK. 
Di slo alltut me sigdar, män nå slas de mik 
me läiår JK. Där slo di alltut pa täu håll, gub-
bar bäi si u drängar bäi si i oläik ängar OL. 01 
Viddäin var där u slo me um dagän OL. De 
var än bond, sum gick u slo äi a stäurt äng än 
gang JK. Vörr har skilt av me slat [slutat slåt-
tern] JK(U). När n slo, så slo än alltut ätta si 
dain ättar dann'n, u de haitar ti sla slag 
JK(U). När di slar, da säs de um daim sum 
slar snatt, han jär galn ti sla naug jå, han tar 
raint gröinsvärdn upp me jå OL. Um än låi-
mar [lämnar kvar] grasä millum vart tak, så 
haitar de att n slar takut; um än int slar naug 
jårdi äutn i halv grasä, så haitar de att n 
slar ludä el. att n lydar [lödjar]; slar n 
mik naug jårdi ner i grasroti, så haitar de, 
att n slar snatt [snött] JK(U). Um än låimt 
millum vart tak, sått n to för braid tak, haitäd 
att n slo sprättkamb JK(U). När all ängar slos 
u räktäs för hand .. JK(U). Vör har int fat för 
mik rängn ännu .. u pa ängsmarki, sum har 
blitt slagi, har de me gärt gutt JK. U så fat u 
sla körgardn JK. När n skall sla tjåckt fodar, 
timmänte u klövar .. så skräua n ner örv-
krokar, sått örvä bläir kårtarä JK. Klövan 
har vör allt vart ti stat JK. Humblälusärn 
slas täilit JK. Timmänteän u klövan skudd ha 
vart slagän i iss viku JK. Tillsaningsfodrä 
tycktäs missåmmastäid, att de skudd fa sta än 
fjortn dagar, förr n de blai slagä OL. De håiä, 
sum da blai slag pa mandagän u täisdagän, 
fick vör tårrt u gutt in JK. 4) [nedslå, ned-
stämma]. Vör to ti le allihop, män L. sag 
slagän äut JK. 5) [frambringa (medelst slag), 
åstadkomma, bilda, göra]. Sia hul [i t. ex. 
järn] JK(U). Di slo kårs för duri JK. Sia furgå 
[knorva sig] MK. Klövan har lägt si u stat 
knäi pa si JK. Pa de gamblä haimsmidnä 
häs[t]skoar var de int slag si någän rand pa 
uppsäidu av skoän JK. Dräivår var så hardä, 
att .. vörr matt ha spadar ällar skyfflar till 
kast me u sla räutår [i snön] me JK. Någu 
annu gali gäintro sum riktut har slat djaup 
röitar JK. Så var de en gang, sum än had slat 
sällskap mei än annar spitsbov JK. 6) [linda, 
binda, knyta]. Da kasta n taug u slar a klåbbå 
pa taugi ällar u yvar 	u de sum jä ti 
yvas a taugi flautar uppa u slas um stamnucku 
u hallslag JK. De andrä bäggi täu . . slar taugi 
tvärs um si u slar äisskoar i äisn u gar äut u 
drägar [: not] JK. Maskår [i flundrenät] jär 
så stäurä, sått di . . lissum rännar ihop, u så 
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jär de kinkut ti sla knäutar sått i int rännar. 
Knäutar kan slas pa träi väis el. sätt JK. De 
trid slagä ti sla knäutar pa Bläir di bra slag-
nä.. så kalläs di för de säkrästä till int rännä 
JK. Träibandtäun .. slas träi bandar um all 
staurpar JK. Äutn än bindar um en band till 
um de staurparä, sum nedästbandn jär slagän 
um förr JK. 7) [hälla]. När n var ungmans-
dräng .. u än hadd gärt tal för bräudi el. 
bräudgummän så blai än bjaudn än sup av 
skaffan när n sat pa hästn, än smakäd supän 
.. män de yvriä, sum var i glasä slo än yvar 
aksli bakför si pa hästn JK(U). 8) [vara i 
rörelse, genom rörelse bli så el. så be-
skaffad]. Pulsn slo fräiskt ännu JK. Batn had 
slat fullar av sand [genom infallande högvat-
ten] JK. 9) [flaxa, fladdra, slänga]. Ti släut 
så blai de alldeläst lungt, sått sjägli sto u slo 
JK. 10) [medelst slag ge signal]. När klucku 
slo fam JK. Så sum vör sat där u pratädä 
.. så slo di i vakti där äut pa lägrä till upp-
ställning. De var päukän sägd ja, nå slar di till 
uppställning pa lägrä, u nå sitar ja ännu jär 
JK. 11) [plaska]. Da kund di badde håir u säi, 
va fiskän slo i vattnä [i myren] OL. 12) [träffa 
rätt]. Lan(d)smätan melar äut dain ändpunktn 
fyst .. där stain'n skall sta u dann ändpunktn 
me, sum linju skall träff el. sla JK. De kum-
mar just an pa dän andrä stakän, sum bläir 
sättar, um linju kummar ti sla JK. 13) [i vissa 
prep.-uttr.]. U dän drängän u päiku, sum 
tyckar um varandrä, di slar da i sällskap u gar 
i fylg ainsamnä bäggi täu JK. När laikstäuu 
var släut .. da slo drängän u päiku i fylg igän 
pa sam väisä JK. Jä de någän kal, sum jä bi-
kajän me någ slags andlihait u någän av 
kvinnfålki me.. så slar di i sällskap u gynnar 
väin upp någän av säin härliä sångar JK. När 
ja drog pa de täiändä ganä fran ändn, så 
haldäd di (sårkar) int batn imot, sum di skud-
dä, äutn han slo tvärs i sjoän [ställde sig på 
tvären] JK. Um russi slar i sko (= slar bak- 
skoar i framskoar, när di rännar) 	JK(U). 
14) Sia si: a) [göra sig illa]. Ja slo mi så mik, 
att ja int kund laup haim JK. Ja fick håir .. att 
n hadd fallt ner u slat si JK. b) [bli krokig 
el. buktig, om trä]. De jär så vat u fuktut i 
luftn, sått allting jär fuktut u hallvat u devä u 
slar si JK(U). c) [om torrt hö, mjukna o. 
sjunka ihop]. När kjaukar [vålmarna] far sta 
någlä dagar u håiä har fat brinn si el. slat si, 
sum för de mäst de alltut gär, da kåiräs de in 
undar tak pa häuslufti, män n kan u kåir in de 
föräutn kjauk de, så att de far sla si inn pa 
häuslufti JK(U). Håiä svaitnäs el. slar si pa 
häusar JK. Män de var int bra häldar ti sla de 
fö(r) täilit, för da blai de .. traugtårkä u paltut 

u slo si för mikä (slo si igän) el. blai fuktut 
u varmt el. brinnäd si när n hadd kårt in de pa 
häusi JK(U). Kjaukar jär lang u smallä U 
därför så tårkar håiä bättar iginum, när de 
slar si (svättas) el. slar si int så mikä sum äi n 
runtar stack. De har vart så varmt, att håiä int 
har slat si i kjaukän än gang MK. Pa träi dagar 
så har de slat si (håiä) MK. Säckar har slat si 
(= blivit våta) MK. d) [i vissa prep.-uttr.]. 
Därnest var ä ti sla si i fylg täu u täu [räf-
serskor], sum skudd räk pa rumpu OL. Da slo 
kåppår si it, u da död n [han] JK. För de 
mäst har de gynt me flunsu, u så slar de si ti 
lunginflammation JK. Sia si äi [i], ihop, ner, 
under [etc., se särsk. förb.]. 15) slas [slåss]. 
Så skärd vörr väidsvaigar ti slas me ällar ti sla 
varandrä me JK. Faffar u så Airik di var ti 
slas n gang JK. U iblant sum di sat u spelädä 
så upp u ihop till slas OL. Di.. kåm .. ihop 
till slas ällar luggäs ällar trumfas OL. Äutler-
dar på slas JK. I mårgå skall vör däit u grav 
igän u slas mot grastainar u lairu JK. Tråsk 
göisl (slas mot turkän ..) OL. Han slas; hästn 
slas u bäitäs MK. Russi slas JK. De var 
S. L:s sun, än fyllbolt u slos me, ner n kund 
kumm at OL. Särsk. förb. I dag far ja fö(r)-
söik u huks pa någ ann, sum int slar an så mik 
pa magän, sått ja far ont i han JK. — Sia av: 
1) [slå lös]. Hampfråiä slo vör för de mäst av 
me a klappträi JK. Gud nåd dän T. [prästen], 
um han sättar hånni till, så slar di snart av 
dum OL. Nai, nå slost u (slan däu) av dain 
gröitåirä! OL. Stövän dän fick di sla a si, de 
sto int läng pa OL. 2) [slås bort, lossna]. Bäst 
ä var., så had ölbytt slat av u var bårtå JK. 
När n kan säi märki pa landä u int vadn 
[vakaren] har slat av el. jär bårtå, så jär ä 
smabikymmar JK. Ruckjaulringän me a skårå 
äi .. för int ruckän skall sla av, sum de haitar, 
ällar ägäntliän snodn JK. Spinnruckän slar 
av, när snöirä gar av MK. 3) [kasta av]. Sia 
av [en lek varvid en står på en annans bak-
del, o. denne skall försöka kasta av den 
förre] JK(U). 4) [plötsligt upphäva]. Fålki 
kåm ti gräin u sla av skallögar dain vän n 
dannä OL. 5) [avmeja]. Far han vidd da, att 
vör skudd ta u sla sedi av u ha na ti fodar JK. 
I hagakan had ja täu kalar mä mi i torstäs till 
sla av rygän där JK. Sia av hall de stäur äng 
ainsummän JK. Sen slo di av nedäst dailn av 
ängä OL. Um n ["hundlöken"] bläir avslagän 
täilit um ladingar, så jetar kräki grasä JK. 
En rygakar .. me dän grannastä ryg, sum allt 
jär avslagän ällar avskurn ti fodar JK. Bäit 
snatt gär di (sigdar), ner grasä jär jamt u slet 
avslagä OL. 6) [minska]. Konar slar av pa 
mjölki [ge mindre mjölk] JK(U). — Sla bakäut 
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[om hästar] JK(U), jfr sia tibakas. — Sia bårt: 
1) [medelst slag avlägsna]. Han slo bårt bålin 
sin hals i krok JK. 2) [förvisa, överge]. Sia 
bårt sårgi MK. Ja, nå skall jaga i körkå u sia 
bårt allt bekymmar för a stund JK. 3) [auk-
tionera bort billigt]. Sia bårt för ingänting (pa 
avsjon) MK. 4) [minska, ta undan, pruta]. Ja 
u ännu värst förargälsän jä dän, att di vill sia 
bårt inimot åtthundra kronår för uss me sagi 
JK. Ja betalar 20 kronår, 50 örä de slar vör 
bårt MK. — Tråskningi de var ti sia imillum 
me ann årkår .. till upp mot jaul OL. — Lukä 
[likkistlocket] . . slas fast, förr me träipinnar, 
nå nyttäs de skräuar JK. — Sia fail [miss-
lyckas]. De var tåra u varmt dag ättar dag u 
vikå ättar vikå, så att gröidn 	blai undar- 
haltur . . u än stor dail gynt . . funder va de 
skudd bläi av, um de så raint slo fail OL. Bra 
sandjård ha slar mästn aldri fail JK. Sumbliä 
ar slar di [: potatis] fail, när di kummar ti rutt-
nä JK. De bräukar aldri sia .fail ick vädrä 
kumma fran de hållä JK. De gamblä . . kan 
säg iblant: de bräukar aldri sia fail, ick de 
bräukar sia in (efter sibyllan) JK. — Sia fram: 
1) [i fråga om slåtter]. Sia slagä fram, sia fram 
slagä [tvärs över änget] JK(U). De ättarstä 
[av slåtterkarlarna] di vidd da arbet si fram så 
naug de främst di kundä .. de var int all 
gangar de gick för si, att di fick sia si fram så 
naug de främstä OL. 2) [räcka till]. Män n 
kan läss duktuä lass (flingsläkå), för ha jär så 
tårr u let, u ha slar väl fram Här u* göidar 
stor styckar me a lass JK. A parlass släkå slar 
närpa dubbält så langt fram sum a lass göisl 
JK. — Sia förä [slå som förste man bland slåt-
terkarlarna]. Bondn sär till en apartut, sum 
skall sia förä, någän i släkti ällar armas n 
duktu kal ti sia JK. Därnest var ä ti äutsäi 
någän, sum skudd sia förä (förmann'n) u de 
skudd var än jamnar kal ti sia, d. v. s. han 
skudd int var någän sån där hippgalgä, sum 
jog av dain stundi i oskick u dannu var för 
läiknåigdar, för slo de förastä pa de väisä, da 
blai de ättarstä ti biklagä OL. [Se ill.] — Sia 
äi: 1) [med slag fästa]. Däu fart sia äi än aik-
späik, annas haldar de intä OL. Sia äi än 
blaigarä, än bålt MK. Fyst klauäs stuckän 
mitt i täu me janväggar (järnkilar), sum slas äi 
me a stor träiklåbbå JK. När da dän väggän 
jär äislagän .. så slar n än stor tjåckar träikäil 
i rimnu JK. 2) [genom slag med vävbom pres-
sa samman garn i väv]. När n da rännar upp u 
slar äi av de läinganä, så bläir de hörrganslärft 
JK. När di da har vävä u ha(r) skutt slat äi 
ällar har hatt ti äislag läingan ällar blårgan 
. . JK. 3) [hälla i]. Sia äi än sup JK. Slost du 
äi någ dan? JK. 4) [lura i]. Han (ha) har slat äi 

än än hall hopän skvaldar u lyngn JK(U). — 
Sia si äi: 1) [vid slåtter, slå in sig i raden efter 
förmannen]. Så gir förmann'n si av me sitt 
slag; sen far var u en sia si äi ättar tyck u 
smak. Sumbliä slo så än bit runt umkring si, 
mäns de andrä, sum var för n, slo si äi. Bäst 
ä var så gynt di skjaut yvar at hygar, u så för-
lord n de sum än had slat; så matt n sia si äi pa 
nöjt igän OL. Sia di äi där [vid slåtter] MK. 
2) [hålla sig framme, söka sällskap]. Tilläik 
vidd drängar gänn sia si äi pa dän sjussn, 
sum päikår var OL. 3) [intränga o. sprida sig, 
om ogräs]. Vör had läin, män da slo ogras si 
äi så oskaplit, så vör bröidäd uss int um ä 
MK. — Sia ifran varandrä [då man slog i kapp 
vid slåtter] JK(U). — Sia si igän [om hö, 
"brinna sig", "svettas"]. Di .. sättäd fodrä i 
stackar, u sin fick stackar sta, ti däss di fick 
sia si igän (= brinn si) u sin kård n in de 
JK(U). Jär de fagavädar, sått n kan fa lätt 
de sta äut n åt dagar u sia si igän, sum de 
haitar (brinn si el. svaitäs), så gär n de. Män 
jär de rängnut, så kåirar n in de, så fort sum 
möiglit, u da far de sia si igän inn i häusi JK. 
— Sia iginum: 1) [med slag driva igenom]. 
Burar a hul iginum handbalkän i spärrträii u 
slar n hel iginum JK. 2) [intr., skära igenom]. 
Nä de halda si kallt läng ätta si, da bläir 
snåiän lissum tårrar älla frausar ör . . u när n 
da kummar me stäur tung lass, da gar maidar 
iginum pa säin ställar; de haitar sia iginum 
JK. Pa ättamiddagän, när de had tåi läit u 
snåiän blai läit lausarä, u närkar kåm lämnäs 
me säin stäur lass, slo de iginum, ällar maidar 
skar iginum ti buttnän pa säin gällar, sått uki 
pa kälkar slepäd JK. De var äutmärktar go 
väg . . för de had fraus läit pa nati, u had da 
ännu int slat iginum så mangstans ällar grav 
[grävt] ällar var hulut sum värst JK. — Där 
blai de sårg i lägrä, för där fant Hallut gubbän 
Jakå ner av häusryktä u slo ihel si JK. De jär 
årm, de skall slas ihel MK. — Sia ihop: 1) 
[genom slag hopfästa]. Ja slar ihop a läiti lådå 
till lägg kytä äi JK. Sårkar di har slat ihop a 
sånt vackart däuhäus att OL. De gamblä sär, 
att ä int jä bra ti ha jan i läikkistår, därför så 
späikäs int läikkistår ihop äutn slas ihop me 
pinnår JK. Karmän jär egäntliän bär n laus 
karmä hopslagän ällar hopspäikän av fåir 
bredstumpar OL. Läikä skall . . läggäs pa a 
ställning pa a par lagum lang bredstumpar el. 
någ ann sum jär ihopslagä JK. Fiskpärkar 
sum jär hopslagnä av bredar me hul äi JK. 
2) [med avs. pa  tågvirke, vrida, sno ihop]. 
Sia ihop tug = sno ihop pa raipkärrå; tatar 
skall spinnäs fyst; de jär u pa raipkärrå fö-
stas, u sinä skall di slas ihop MK. Angläraivar 
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