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di jär hopslagnä av hamp ällar bomullsgan, di 
jär int fletnä äutn hopslagnä pa raipvärk JK. 
Raivar jär .. av gråvt hopslag bomullsgan 
JK. Hårsank, sum än spinnäd självar me 
krok u slo ihop pa rännå, täutatnä el. täutätnä 
JK. 3) [fålla el. veckla ihop]. Um gani ännu 
hängar pa braidning så skall di tas ihop el. 
slas ihop JK. Gani skall tas ihop, för di jär 
tårrä fyst skraida n läinä ällar hallar ihop 
yvar ganasn u så flaar älla tjan'n pa ganstakar 
u trädar tampän iginum buktar u slar n änkäl 
knäut yvar av tampän u hängar tampän (me 
tjan'n u flaar) pa a pinnå pa stjeku ällar u så 
sättar flaar pa jårdi. Sin gar n ti hallar, sum 
hängar pa asn u tar tvärsum daim älla straks 
uppför daim um läinä me hygrä handi u läggar 
daim yvar vänsträ armän u slar a slag um 
hallar me läinä, u sin lägga n bukt ätta(r) bukt 
um vänsträ armän, ti däss n hinnar flaar, u sin 
tar n tampän i vänsträ handi u drägar iginum 
all de buktar, de haitar ti sla ihop ganä, gani 
JK. Nå jär ganä (-i) ihopslagä (-nä) u så knöi-
täs täu u täu ihop me tampar JK. Sla ihop 
sjäglä [på spristaken] JK(U). U så läggäs 
sjägli ihoprullnä ällar hopslagnä pa tuftår JK. 
Uppränningvindn jär hopslagän u nertagän 
JK. 4) [träffa samman, törna ihop, samman-
falla, överensstämma]. V. kummar äut u 
haldar sammanträd um Lausmöir. Ja, sått 
plannetar gynnar sla ihop JK. Så kåm ä upp 
någ buckar älla stackar austar ifran, u när di 
da slo ihop me de molni, sum var i västar för-
äut, da blai de någ ti gärä JK. De kund träff 
till iblant, att n slo ihop [med liarna vid slåt-
ter] JK(U). Märki skall sla ihop (laidä u tvär-
märkä) MK. 5) [gifta sig]. När di täu fallt bårt 
[dog], da slo issrä ihop MK. 6) [slås ihop av 
vågorna]. Bäst ä jär, så kan de kumm än 
stårm igän, u da slar släku ihop igän JK. — 
Sla si ihop: 1) [förena sig om ett företag, en 
kostnad o. d.]. Um int.. en har så mik to (än 
60-80 stäigar) så slar n si ihop täu styckän u 
brakar pa en gang JK. Täu u täu slar si ihop 
um vässningi, dän am n drägar u dän ann svarar 
för själv vässningi OL. Sen i mäin drängår 
gynt di sla si ihop i var böi .. drängar u päikår 
u så bjaud di hail soknis ungdom däit OL. 
Närkbodrängar .. di slo si ihop u klappäd um 
dum (rallrar) duktut någlä gangar, sått i blai 
nåigdä JK. Di slo si ihop täu träi styckän um 
a täidning OL. Så slo vör uss ihop än fåm säks 
styckän, um var masjin JK. Bäi K. pa a ställä 
had gubbar slat si ihop u kokt a hail smäc-
kandä gröitä full av fläsk JK. 2) [förena sig, 
sammanfalla]. Mor, ha har a otäck snäuå u 
hogstä, u de har slat si hop me dän gam sjauk-
domän JK. Ja har a sån olyckli snäuå u ont i 

braustä u hogstä, sum har slat si ihop alltihop 
JK. — Sla ijamtä . nä de kåiräs, så jä kälkar 
när pa lik si braidä, u de kåiräs när pa i ätt 
spur, u da bläir spuri hardä, u så jä de laust pa 
säidår um spuri, da sinkar di ner mair u mair 
i jamt spuri, u de haitar sla äut älla sla i jamtä, 
u de jä mästn värst, nä de jä så där läit len-
vädar u väl snåi pa vägar JK. — Sla i land 
[driva iland, kastas iland av vågorna]. Släku 

slar i land me äutvädar JK. När någän 
drunknädä . när di slo iland, så talt de gamb-
lä um, att di sägd biskening, där di lag, u had 
slat i land, u för de mästä, så brannt de .. a 
jaus där di var ilandslagnä, um netnar JK(U). 
Sin så hittäd di örnän u gäddu ilandslagnä, 
död bäggi täu JK. Sjoän fallt så mik, sått 
batar blai fylld u kanträd, u sumli had slat låss 
u slat i land JK. Batn hittäd n adräboä iland-
slagän ner undar haidi JK. — Sla in: 1) [ge-
nom slag förflytta inåt]. Sla in dän finstakar-
män läitä, han sitar för langt äut MK. 2) [läg-
ga in, emballera]. Um L. vidd ha bisvär u sla 
in n [blusen] äi a paket JK. 3) [tränga in]. De 
slar in vetå iginum MK. 4) [med avs. på sjö 
o. vågor]. a) tr. [kasta in mot land]. Vagi tar 
äut na u slar in na MK. Landsjoän slo in batn 
JK. Sjoän had allt slat batn så naug in, att 
U. J. allt had släppt batn JK. b) intr. [driva 
el. kastas in mot land]. Var sjo sum slar in . . 
JK. Gani har ligg u slat in pa hällar, så de jär 
bårtå så mikä att MK. Släku slar ällar vallar 
in MK. Har de slat in el. kumm in någ släkå 
.. så jär de ti sänd bud kring i gardn .. för 
annas så kan vädrä ga um u släku ga äut 
igän, sum händar sum täidäst, u sla in äi än 
annar döiä JK. 5) [besannas, inträffa]. Um 
gamblä märkar ällar sängnar skall sla in JK. 
Gud giv, att mäin ynskning matt sla in JK. 
Skall summan u växtlihaiti sla in ättar i dag, 
så har vör int just någ gutt ti förväntä JK. De 
blai sum ja sägd L. i sumräs .. att vör fick 
halv skörd, u de slo in JK. De säir böst äut u 
bläir snart snåi av u sum slar in sum täidäst 
JK. U så har n sägt .. att hans dagar snart 
var släut, u sum u • slo in, för han död i fredäs 
JK. I ar slo de in (= inträffade det) JK. 6) 
[ändra riktning]. Ner n betraktar ungdomän 
nå för täidn, så slar di in pa andrä idear, sum 
kansk int jär så nyttuä för dum OL. — U ner 
di da hadd n [gubben] till vädars, så gynt n 
sla kring si me käppän OL. — Um än hadd a 
stort drickbytt u så slo kull de u så slo ör 
gräusä pa byttbuttnän OL. Lambi slas kull pa 
rygg u baini bindäs ihop [vid klippning] JK. — 
Sla låss [slås loss av sjön]. Sjoän fallt så mik, 
sått batar blai fylld u kanträd u sumli had slat 
låss u slat i land JK. — Han slo mist någlä 
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gangar [med åderjärnet] JK. — Sla ner: 1) 
[med slag driva ned ngt]. För vart slag han 
har slat ner, så har n välv harklu i batn JK. 
När staurar jär nerslagnä i jårdi.. da bin-
dar n um än bandä JK. 2) [slå omkull, slå till 
marken, pressa ned]. Rängn slar ner sjöän 
MK. Rygän jä tunnlagä u väl nerslagän av 
rängnä JK. U vickät besvär da ti mästn räk 
um alltihop igän, sum da blai nerslag i jårdi u 
stainar av rängnä JK. 3) [fålla ned, vika ned]. 
Ta u sla borä ner (ej: fåll) MK. Ja .. to ludnä 
vintamyssu pa skalln u slo slabbar ner JK. 
4) [minska, nedsätta]. Da ansag soknäboar, 
att jårdar var värd 35 kr u slo ner pänningar 
till 40 kr [ifrån 75] JK. 5) [inställa]. Far u mor 
tyckt, att de va bäst, att vör slo ner böifårdi 
JK. Färdi ti Jaugan, dän blai nerslagi dän 
(= inställd) MK. 6) p. pf. nerslagän [miss-
modig]. Sin gynt n da tal um, att n had dålit 
häusald haimä, sum än var nerslagän u laisn 
yvar JK. Ja kännar mi läit nerslagän u laisn 
iblant JK. Böindnar jär mik laisnä u nerslagnä 
undar sån där tråku u bikymmersamm täidar 
JK. 7) refl. Sla si ner [sätta sig ner, taga 
plats]. Ättar handi sum di kummar kåirnäs 
däit, så slar di si ner pa a ställ mitt i äng ungi-
får, sum haitar stor väti. Däuk si [dukat] jär 
de pa gröinjårdi, u fålki slar si ner runtum-
kring OL. Päikår di had slat si ner i håibraidi 
u låsst sum di vidd väil middag OL. Starar 
kan kumm u sla si ner iblant i kissbärsträi JK. 
Någän gang bräukar di [tranorna] sla si ner 
jär u var jär någlä dagar JK. 8) [om åskned-
slag]. Da sag ja äldstrålu. Da sägd ja: "de slo 
ner", u de gynt straks råikä MK. Tornä had 
siat ner n tjugå trätti änar ifran När körkå 
JK. — Sla um: 1) [linda, vira om]. Till släut 
matt ja sla esar um hånni för stäutar, u di fick 
ta si fram bäst di viddä JK. Så tar di äni 
[alnen] fram u melar en trad av a nystä, u för 
var täiändä än slar di um än tradändä .. av 
ann färg [vid uppränningsvinden] JK. När 
hail nätä jär ginumgangä .. da sitar de pa a 
pinnå, u da kan n ta snöir bårt, sum jär um-
slagä JK. Läit brännväinssprit .. de blåitäd ja 
n lapp äi um kväldar u så slo um um netnar 
JK. Sin slar n staur igän u slar um nedäst-
bandn um de staurparä sum täu bandar jär 
umslagnä förr JK. Björkbandar bräukar 
ga ti sla um äutn bristä u äutn bädä [basa] 
JK(U). 2) [om slåtterkarlar: slå förbi en före-
gående]. Kämpäs [kappäs] el. ti sla um el. 
ifran varandrä JK(U). Tapp slag, de var, um 
di int däugd hald ättar u de gick int an, äutn 
da slo de andrä um dän JK. — Sla pa: 1) 
[piska på]. Såsum de var, så ropäd di, att ja 
skudd sla pa u sla pa, u ja vidd så onaudut sla 

pa de kräkstacklar OL. Sla pa bärä (lata 
hästar) MK. 2) [genom slag fästa]. Sla pa 
dän knopän läit bättar MK. Pa dän tvärbitn 
där var paslag si än janbit OL. 3) [genom 
handpåläggning el. handslag bekräfta]. Da 
skudd förlugningi ske. . de fick ingän var innä 
mair n drängäns far u päikus far, u så to da 
drängän u päiku varandrä i handi, u så slo di 
pa all träi, u någän av daim sum slo pa sägd 
alltut någlä ård JK. Fyst så to fåstmann'n 
fåstmåju i hand u sättäd n ring pa ringfingrä 
för na, u så haldäd n na i handi, u så lägd 
dairäs föräldrar am n hand uppa dairäs. De 
kalldäs för ti "sla pa" JK(U). När kaupä var 
uppgärt muntlit .. så slo di varandrä i hand.. 
u 	så slo täu styckän pa me dairäs hännar, 
sum haitäd ti "sla pa", u di skudd var sum 
vittnar JK(U). 4) [linda fast ngt på ngt]. 
Strandklåbbår ti sla pa gani, när n sättädä JK. 
En av dum had glåimt klåbbår i landi; så slo 
di pa a drickbytt fullt av öl ti batgansklåbbå 
JK. När varpu jär sätti, så knöita n fast el. 
slar pa, sum de u haitar, än vadä [vakare] 
JK(U). 5) [hälla på, fylla på]. Sla pa i träutn 
[slå säd i truten, i en kvarn] JK(U). A stund 
ättar kåm A. (källingi mäin) kåirnäs me a 
lass vaitä, u de fick vör sla pa u gynn sikt pa 
straks JK. Ja var nå äut u slo pa äi kvänni = 
slo ryg äi träutn MK. Sla pa läit vattn! MK. 
6) [vara överdådig, påkosta]. Han jär galn ti 
sla pa u huvverä (= leva stort) JK. — Sla si 
pa: 1) [ägna sig åt]. Tänk va n ha vart dum-
mar, sum ha slat si pa u jär bondä JK. 2) [an-
gripa]. Någän gang kan de träff till .. att n 
[staren] slar si pa kissbärsträii u jetar upp all 
kissbär JK. Slar grafåuglar si pa de, så jetar 
di upp u pickar ör allt fråi [hampfrö] JK. — 
Sla stei, ipf. slo ste (ss. när di vävar ett långt 
stycke: de slo ste bra, det blev ett långt 
stycke av så o. så mycket garn) MK. — Sla 
sundar: 1) [skada el. förstöra genom slag]. Ja 
trod ättar A:s beskrivning, att L. ännu var 
mair sundarslagän, än va han var JK. Ha 
(täiu) var äntlin sundaslagi'MK. Dän skippan, 
sum lätt sitt fartöigä ligg där de lag, fick de 
sundaslagä bit fran bit JK. Russi di var rakt 
sundaslagnä u hail full av stor knölar u 
påilar, sum hagli had siat dum JK. De va 
hagäl me, sum slo kånnblädingar rakt ner i 
jårdi u slo sunda dum me, så att i säir hail 
tränsluä u sundaslagnä äut JK. Di [vägarna] 
kund bläi förträffliä, bär di blai bronä me sun-
daslagnä grastain el. makadam JK. 2) [bli 
sönderslagen av vågorna]. Fartöigä slo sun-
dar mot a klippå JK. Fartöigä slo sundar, sått 
de blai vrak av JK(ordl.). Jär äut bäi Laus-
hålmar liggar ännu mang gamblä fartöigsvrak 
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ättar fartöig, sum har strand u slat sundar 
JK(ordl.). 3) refl. Ja.. sag ättar han [pojken], 
att han int skudd sla sundar si, när han klaiv 
upp pa grastainar JK. Han .. basar så i jård 
läik pa rygg .. så de sag fallit äut, sum än 
skudd sla sundar si, män de had ingu nöd OL. 
— Sla till: 1) [ge ngn el. ngt ett slag]. Sla till 
russi me sväipu JK(ordl.). Så halda n bålln i 
vänsträ handi u släppa n me vänsträ handi u 
.. så dräiva n el. slar till n me hygrä handi 
JK(U). 	Kan lagän sla till ällar sla mi 
pa plikt. 2) [slå igen, tillsluta(s)]. Sin [sedan] 
så slar n durar till JK. Kummar de klarnu el. 
gräinu upp, så bläir de klart u vackat vädar 
män slar ha till, da bläir ä nuck mul u rängn 
JK(U). Dain åir(ä) slo till fö far i kvälls, sått n 
aldri håirar a grand mei ä, sär n JK. 3) [slam-
ma till]. Där har land' till el. slat till för mik 
me sand u sandrävlar JK. Vikän liggar till-
slagän u tullar av släkå u gyttjå u mörjå, sått 
ingän kan kumm in ällar äut me någän bat JK. 
4) [räcka till, förslå]. Var u en had full årkå pa 
sin plass, så mik kraftar kund sla till ti fa gani 
upp JK. U han ti rop u skräi u ro, så mik 
sum krattar slo till JK. Skräi u ropä så mik 
sum halsn slar till JK(U). Ja, nå snart. . har ja 
a jäklä haubrut [huvudbry] igän, u de jär 
frågän um haud slar till för mi ännu JK. Mang 
gangar jär ä mästn så .. att int umhöirä vill 
sla till JK. De jär för haugt vattn .. sått styv-
lår slar int till JK. 5) [anslå, bevilja]. Ja, än 
olyckli harm .. tyckar ja, att int L. kund ha 
blitt tillslagän de stassanslagä JK. De jär ingu 
laun tillslagi till de tjänstar (körkvärd) JK. 
U mik mair sum di blai tillslagnä (= fmgo sig 
anslaget el. beviljat) JK. Jfr till-slå. — Sla si 
till [vinna insteg, intränga]. Maurår .. där di 
finnäs u slar si till, där rotar di äut bäiår 
JK(U). Svartkrakår.  .. de var a obo, där di slo 
si till OL. Hästho, a förrbannat ogras ti äut-
rotä, där de slar si till JK(U). — Sla tibakas: 
1) de kalla n de förä, när int russi vill ta äi, 
nä di skall, äutn ströika tibakas u raisar si pa 
ändä u kasta si kull u jä hallgalnä JK. Di hadd 
a märruss jär förr, sum va så gall u slo ti-
bakas, när a kåm i silar .. när a slo tibakas, 
så skudd di kåir n söil i rövi pa nä JK. 2) 
[kasta bakåt]. När di straik ste bäggi täu, så 
sättäd mårmår armbugän äut u slo nackän 
tillbakas prässäis sum S. gärdä, sått fålki kåm 
ti le JK. 3) [om slåtter]. Dän sum siar förä 
slar tibakas langs me dän strängän sum än 
slo ste OL. — Sla undar skoän [hästskon un-
der hoven] JK(U). Så tar di a hall kronå för ti 
sla undar dum (sulår) MK. — Sla si undar 
[hålla sig undan, skolka] JK(U). — De sto just 
int så läng pa, så had bankar slat undar si.. 

stöist dailn av böindnars aigändomar JK. — 
Sla upp: 1) [spika el. sätta upp]. A plakat upp-
slagä pa n kvännstålpä JK. 2) [fånga fisk 
medelst slag]. Idag skall vörr ga äut pa träskä 
pa söinäis u sla upp gäddår JK(U). Vörr 
slo upp än hall hopän äid um dagän JK(U). 
3) [kasta upp, vräka upp]. Langsat strandi 
kan sjoän sla upp stor haug aurburgar Äut 
pa Skarphålmän har de slat upp a stäur aur-
burg JK. När sjoän slar upp än hall hopän 
äisflingår u äis i stor haug hopar.. så haitar 
de "äisburgar" JK. 4) [fålla el. vika upp]. Ja 

slo tråikragän upp JK. Borä matt slas upp 
JK. L:s brevä, sum liggar uppslag pa borä för 
mi JK. A vanlit fallbor(d) me minstn amn 
skäivå uppslagi JK. 5) [avmeja en viss kvanti-
tet]. Arbetä launäd si, när n kal .. kund sla 
upp än häck hål fö dagän JK(U). 6) [bryta en 
förlovning]. Sla upp förlugningi JK. 7) [brista 
ut i, lägga upp]. Han slo gräinu [ansiktet] upp 
i vädrä MK. Sla upp än skallöig [gapskratt] 
JK. "Kräig!" slo di nackän i vädrä u slo upp 
än skallöig. De behövd ingän tro att ä bläir, 
för de tråist int härrar JK. 8) intr. [sparka 
bakut]. Russi slar upp; stäutar slar upp JK. 
Russi slar upp me bakbaini JK(U). Päiku slar 
upp ätta n [friarn] el. vill int vit av än JK(U). 
9) intr. [stiga upp, lätta]. Ja, tjåcku gynna nå 
sla upp, u soli gynna skäinä JK. De var tjåckå 
i mårräs .. män ha slo upp pa dagän JK. Nå 
gynnar änd tjåcku skingrä si läitä, sått nå rna 
lek a snart sla upp, vät jä JK(ordl.). Tjåcku 
slo upp (= det började klarna) MK. Angän 
sum slar upp a vattnä, när de kokar i gröitu 
JK(ordl.). — Sla ör: 1) [genom slag driva ur]. 
I mårgå skall vörr gär nöi finstakarmar . 
u sla äut ällar ör de gamblä karmar JK. Så 
fick än sta bäi skäftstoln me a skäfthand i 
hygru 	u sla skävän ör bättar ör läinä el. 
hampän JK. 2) [hälla ur]. Sla ör vattnä ör 
spannä JK(ordl.). Ja had siat ör bläckä ör de 
flasku äi a annu am n mindar JK. Um än 
hadd a stort drickbytt u så sla kull de u sla ör 
gräusä pa byttbuttnän OL. 3) intr. [kastas ur]. 
All doningar, sum lag äi än .. had slat ör n 
[båten] JK. — Sla äut: 1) [slå bort, gm slag 
driva el. slunga ut]. Framkaln .. skall sla äut 
el. möit de snarv haggi JK(U). När puttkaln 
el. u • så bak-kaln slar bålln äut JK(U). De 
kan u träff till, att di [innelaget] har slat äut 
allihop [alla inslagna bollar], da far daim, sum 
jär innä . . fäm JK(U). Gär nöi finstakarmar . . 
u sla äut ällar ör de gamblä karmar JK. 2) 
[gm slag spränga]. Nådafmstri . kåm ti bläi 
äutslagnä JK. 3) [genom hammarslag ut-
breda, hamra ut]. Platt äut el. sla äut JK(U). 
När a yks el. någ ann äggvärktöig bläir för 
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tjåckt i äggi, u än skall ha de tynnar i äggi, så 
värmar n de u slar de tynnar, de haitar ti "sia 
äut" el. ti pän äut JK(U). 4) 'hälla ut', [spilla 
ut]. Sla äut vattnä JK(ordl.). Dän bråtn far 
ja sia äut (= hälla ut) JK. Nå slo än äut fisk-
duppän, nå jär fiskduppän släut OL. 5) [falla 
ut, veckla ut]. Härrfångln .. Han var mik 
grannar, hälst när n slo äut kronu .. När int 
kronu var äutslagi, så var a bön sum a spjäut 
i kullu JK. När a slingå jär äutsträckt pa 
längdi .. därpå slas maskår äut [utspännas?] 
MK. 6) intr. [utveckla sig, öppna sig, om 
blommor och blad]. Pa sörräinträii u ung björ-
kar jär knuppar äutslagnä, me sma blad. Blå-
sippknuppar u gaukblåmknuppar . . har ja set 
anndagän jaul, män int blåmmår äutslagnä 
JK. 7) [glida åt sidan på vägbanan]. Sla äut 
el. sia i jamtä [se sia ijamtä ovan]. 8) intr. 
[räcka till, tåla vid]. Han jär galn ti sia pa u 
huvverä, kan de sla äut, så har ja lust ti säi 
JK. 9) intr. [sprängas gm slag]. Kökäsftnsträ 
had slat äut, sått glas u hagäl 	rasäd in i 
kökä JK. — Sla si äut; 1) [insätta pengar i ngt, 
kosta på]. Ja dän sum vill var bond u strävä, 
han far int sia si äut me för stor äutgiftar JK. 
V. slo si äut u arnderäd jård u kaupt häst u 
vangnar u raidskapar JK. 2) [skaffa sig in-
komst, livnära sig]. Än stor dail har da någ in-
kåmstar av strandi. Fastn stöist dailn av ar-
betsfålki slar si äut me någ ann nå för täidn. 
Di slar si äut me arbet än häit u än däit OL. — 
Sla yvar: 1) intr. [om sjö o. vågor, skvalpa in 
i båten]. Haug sjö, så de kummar ti sia yvar 
MK. Så läng de int slar yvar, så jär de int falit 
JK. De var mang skvabb, sum slo yvar, så att 
ja blai ret lagli vatar JK. Iss stäur batar, di jä 
bättar u så än bär kan bat bäi u fa gani upp, 
så slar de int yva så mikä JK. Ro i land . . de 
gick intä äutn slo yvar, när vörr rod imot JK. 
2) [överdriva]. Dän sum biröimar si självar 
u slar yvar, när n sär av, va duktur han jär 
haitar storskröitur JK(U). Ja, um än int präs-
säis har jaug, så har n kunt slat yvar lagli väl 
JK. Jfr an-, av-, före-, snör- o. till-slå, råd-
slås samt dubbel-, fyr-, hård-, kalk-, len-, 
lös-, ny-, o-, snöd-, stor-, tre- o. två-slagen. 
— slå-bom s. slå'båum 	[m.], 'lätting'. 
-bord s. se slag-bord. -borr s. se slag-bon. 
-doning S. pl. sla'dåuniugar [slåtterredskap], 
örv, sigdar el. läiår u spån (span glt) JK 
(ordl.). Fastlänningar di har int släik sia-
doningar sum vörr MK. Me sladoningar har 
de vart stor skillnä pa, förr sum di hadd de 
där pinnörvi 	OL. Arbetskalar .. di ska.. 
bista si sladoningar (sigdar u örv' u spån ..) 
självä JK. -hage s. m. bf. slahagän JK(U), 
[slåtterhage]. 1 sumbliä gardar me flair huss- 

böindar var de än hagä, sum slos för de 
mästä, kalldäs för slahagän u håiä för haghåi 

Hagän var äi än dail gardar hopjård Äi 
dän hagän slo di täinthåiä ti prästn JK(U). 
-mark s. sia mark [f.], [slåttermark]. -örve s. 
sla'-örvä [orv som användes då man slår hö]. 
Sla-örvä skall varä n famn langt fran uppästä 
krokän u till nackskräuän, avstandä millum 
krokar skall var ifran armbugän u till fingar-
ändar MK. Jfr skär- o. skärning-örve. 

slåk s. sluk n. 1) 'gap, svalg'. Hajän han kan 
släuk än hailar häst; de matt var a sluk älla 
slåks pa de JK(ordl.). 2) laust skinn undar 
sträupän t. ex. pa  sväin u hundar MK. Jfr 
vatten- o. väder-slåk. 

slån s. (sila) siöjå, s/äjå f., bf. -u, pl. -år, 'slån-
bär' [frukten av Prunus spinosa]. Släiå, -u, 
-år. Ja n bräukar säg slöiår u, u pluckäs mik 
nå fö täidn u gä(r)s saft av JK. Ann u Anna 
har gat äut i hagän . . u pluck slöjår ällar släiår 
.. A. .. ha har pluck fiair otliä kannår u de 
bläir äutmärkt go saft av JK. Ja tynn u gra-
stain har vör int ont um jär .. Män tynn'n gär 
vör uss gutt av nå, för vör pluckar släiår ällar 
slöiår JK. Män i agusti u säptämbar .. Da 
förstöird kyldi all frukt för uss in till släiår JK. 
-kärna s. pl. släikännar [kärna i slånbär]. När 
vör var sårkar, da jetäd vör släikännar, så de 
kratsäd unda tännar MK. -lag s. släi-, slöila'g 
m. 'slånbärssaft'. De jär n säurar u baiskar 
släilag JK. -saft s. släi-, slöisaft. Vör pluckar 
släiår ällar slöiår u har släi- ällar slöisaft arä 
kring ti mat JK. -sten s. släistain m., bf. -n, 
pl. -ar JK [stenen i slånbäret]. -stenlkärna s. 
släistainkännä m., bf. -känn'n, pl. -ar [kärnan 
i slånbäret]. -törne s. släi-, slöitynnä m., bf. 
-tynn'n [slånbuske, -ar, Prunus spinosa]. Ja u 
ännu jär ä tillgang pa slöiår jär umkring bäi 
uss i hagar, sum de jär gutt um slöitynnä me 
slöiår pa JK. Släitynnä jär a hällvittäs pack, 
sum härstammar ifran Adams täid u jär int 
goar ti äutrotä, för hugga n av än, så vaksa n 
upp läik galn igän av röitnar JK. I år da kum-
mar de ti tul, förr n släitynn'n gynnar glångäs 
MK. Släitynn'n glångäs ällar glångar fö de 
mäst till missåmman ällar missåmmastäid, u 
da bräuka n mai me släitynnkvistar, sum jär 
hail väit me blåmmår u luktar mik goä. Släi-
tynn'n vaksar fö de mäst pa go jård ällar me 
myldå pa lairbuttn u sälln pa sandjård 
Släitynn'n har int röitar, sum gar djaupt i jår-
di, så sum sväinbärstynn'n, sått han jär int så 
galn ti fa upp me rot JK. När släitynn'n 
glångäs, da skall n sa läin MK. Släitynn-blad, 
-buskä, -glångä, -grain, -kvist JK. -törne (rot 
s. pl. släitynnröitar, bf. -nar [slånbuskens 
rötter]. Släitynnröitar jär bra ti medika- 
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mäntar, när n har ont i magän. Da tvätta n 
röitnar ram n för muld u lort, u så koka n dum 
sin(ä) i vattn, u dän lagän .. tar n si a par te-
käppar av, sum smakar baiskar u tårrar i 
munn'n u halsn, u de star aldri fail, ick de 
läivsjauku gar yvar me de samä . . JK. De var 
ti ga ste u så ryck upp någ släitynnröitar u kok 
daim, u så drack ja dän lagän, u de [diarrén] 
blai bra de. De var så baiskt, u n blai så tårrar 
i halsn, att n stårknädä MK. Di sär, att släi-
tynnröitar skall var bra mot blodgang, när 
konar far de MK. 

slåning s. sla'niog f., bf. -i, 'slåtter', [slåtter-
arbete]. Vörr skall gynn me sla el. me slaningi 
JK(U). Att de skudd bläi täilit me håistn i ar, 
de sag vör föräut, män att de skudd bläi 
slaning så täilit, de var otrolit, för vör fick da 
n duktu myr [blöta] i säistäs, u de trod vör, att 
han skudd räck längar än va n gärdä u att int 
slaningi skudd kumm så happat JK. Vör jär 
fullt upp i slaningi nå — ovanlit täilit JK. Vör 
rustäd me slaningi u håiä va ivistn dag ain-
sumnä, fyst jär haim i äng än fjortn dagar u 
så K. ängä n träi fåir dagar u så möiri sin än 
näi täi dagar JK. Slaningi har gat läikväl i 
rängnä män räkningi ha vart otjänli JK. 
Sumbli skudd da sla ällar had sätt äut me 
slaningi pa en u sam dag OL. Um di nå bär 
[bara] vidd dräiv pa me slaningi, så kansk di 
kund fa skill av me äng till autndagän OL. 
Kåm di ti gynn saint me slaningi, så fick di 
saint släut pa kväldn OL. Vör jälpäd till me 
slaningi i Tranängä för baitar till a par kräk 
OL. Di skudd plög tresn el. tridgang, sum di 
gärd millum slaningi u skärningi JK. -arbete s. 
slaningarbetä JK(U), [slåtterarbete]. -dag s. 
sla'niugdak m., bf. -än, pl. -ar [slåtterdag, 
slåtterdagsverke]. Arbetsfålki matt kaup säin 
mäst föidå av böindarnä u pa de väisä så 
gutt sum tvang di dum till jälp si .. hälst me n 
slaningdag OL. Ja gick u tänkt för mi självar 
dän slaningdagän 	lains de da gick till me 
slaningi i Tranängä OL. Mik fick arbetskaln 
för n slaningdag .. för n 50 ar sinä, så fick 
arbetskaln träi dalar (50 örä) dagän . . Sin 
längar fram hallfåmt dalar (75 örä) .. sin läit 
längar fram en rikstalar (en krona), da tyckt 
böindnar, att nå var arbetskalar rakt galnä ti 
var döir me slaningdagar JK(U). -hjälp s. 
slaniygjälp f., bf. -i [hjälp med slåtter]. Da 
skudd n int ga u såil så läng, förrn än gynt fråg 
ättar någ slaningjälp OL. -slmaskin s. 
sla'niggsmasji'n. Vör slo allt i torstäs me 
slaningsmasjin ällar slåttarmasjin av umkring 
än tåll häckar klövar u timmänte JK(1906). 
-tid s. m. bf. sla'niu(g)täidn [slåttertid]. 
Rängn de bräukar alltut bläi i slaningtäidn JK. 

U n riktu skickli arbetskal ti sla jä bårtlugän 
va iviän dag i slaningtäidn langt för missåm-
man JK. Gänn vidd di gläid ner u sättä [: fis-
kegarn], så fort de var någ fisk ti fa, u i juli 
mån ällar i slaningtäidn OL. -vecka s. f. bf. 
sla'niogvi'ku 	[slåttervecka]. Sla- 
ningviku, da när ängsmarki slos u de var slet-
kalar, u ha kalldäs u för sletkalviku, u ha var-
jeräd .. allt ättar sum de blai täilit el. saint ladi 
el. um  grasä kåm ti vaks täilit el. saint; män 
till däss att rygän blai moän skudd ä var av-
skilt me håihåistn el. till Sant OIä. Slaning-
viku gynt för de mäst i fylg me källingviku 
JK(U). -örve s. sla'niugörvä n., pl. -örvar, 
bf. -i [orv som användes vid slåtter]. De van-
liä längdi pa slaningörvar, när n slo i ängar, 
sum int var tjåckt gras, var n famn (3 änar) 
ifran örvnackän ti uppäst krokän JK(U). Örv-
slaui pa slaningörvi jär träi u a halv (31) .. än 
lang JK(U). Jfr skärning-örve och slå-örve. 

slåss v. se slå v. (15). 
slåtter-maskin s. pl. slåttarmaskrnar. Jfr slå-

ning-maskin. 
släcka v. släckä, släck', pr. släckar, -a, ipf. 
släckädä JK(U), släckäd, släckt' JK(U), OL, 
sup. släckä, släck', pas s .pr. släckäs JK(U), 
ipf. släcktäs JK, p. pf. släcktar JK, f. släckt, 
pl. släcktä, imper. släck JK. 1) [få att slock-
na]. Sin så kåm de kalar u fålk, sum fick släck 
äldn, sum de brannt i gålvä JK. När vörr da 
släckt lantärnu 	JK. När klucku slo näi, 
släcktäs jausi JK. Da släckäs såidä pa de 
väisä, att n kastar mair sagdus u kulstybb pa 
JK (U). Jå släck lampu u ga i säng, sägd a 
[hon] JK. 0 förhåppningar bläir sum täidäst 
bad gäckt u släcktä JK. 2) [bringa att upp-
höra, tillfredsställa]. Iss ölä, de släcka fö tåst 
MK. Kaffi, de släckar bra fö tåst MK. Släck 
tåstn JK(U). Väin sum var äutmärkt gutt 
väin u sum släckäd bra för tåst JK. När da 
var u en had blitt mättar u släcktar [otörstig], 
så gick vörr ti kåis JK. Sin när vör var mätt u 
släcktä, så blai de beskening, att vörr skudd 
va(r) så go u ga ner i dann våningän JK. Däu 
fart försöik u skriv in än bit um dän här fråi-
affärn ti hämnäs me el. släck harmän pa 
dum me JK. När da kalar sin kåm ti borä 
di släckt nuck lagli harmän [över väntetiden] 
iginum dän halvän, sum di drack JK. Di sum 
hadd lust me dansn, di kund fa släck lystn 
därpa OL. Gröidn har myr [fuktighet] ti vaks 
nå, så att de sårgi jär släckt JK. Ja fick pän-
ningar .. i Lau sparbank, sått för närvarndä 
jär de sårgi släckt fö mi JK. 3) [tryta]. De 
matt var a käldå, sum aldri släckar JK. All 
brunnar u bröiår jär tårrä ällar släckar JK. 
Ja vait bröiår u vattnställar, som ja int kan 
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minnäs, di har släckä, män di jär tårr nå, u de 
finns aldri en drup vattn äi JK. När tårkän 
kummar, så släckar iss ådru JK. Vattn var de 
brist pa nuck iblant förr, när de var läng kallt 
u strang vintrar .. när brunnar släckädä 
JK(U). Jär har aldri släck fö vattn förr i värdn 
MK. 

släckning s. se eld-släckning. 
släde s. slika 	m., bf. slidn, pl. -ar. Förr 
i värdn ällar för n sjutti åtti år sen .. Da hadd 
di säin slidar ti kåir me, va di så skuddä, ja 
kan int bigräip, att di int to laidå pa de kåir-
donä, hälst ner di skudd kåir i skog u mark, 
sum alltut jär hulut u ojamt u täuvut, ner di 
nå hadd lässt pa a lass stuckar, . . ner nå slid-
nasar (framändn pa slidn) gick i vädrä, da 
glaid bakändn av lassä i jårdi, .. män nå hadd 
di säin stavband, sum di slo um stavar .. 
Maidar di var sum vanlit av björkä, u dän 
björkstuckän, sum di var äutsagnä ör, han 
skudd var så krampar u ha sån bukt, att ä 
passäd till kälknasar . . Fjätrar .. var av aikä, 
di sat äiglyggnä i maidar, täu i var maid u var 
väll n tåll fjortn tum haugä u än träi fåir tum 
braidä u umkring a par tum tjåckä, di . . gick 
upp iginum flaut me än tapp .. Flauti di var 
u • av björk u var fåir tum i fåirkant u umkring 
hallannu än langä .. di var täu styckän, ätt ti 
vart par fjätrar .. ja de var ännu a bit .. i 
framändn . . de kalld di för ukä, de hållt ihop 
slidnasar .. Di hadd vanlitväis gärt dum tet 
uppyvar me någ tunn bredar sådär fåm åtn-
dails tum tjåckä, sum var späiknä fast framm i 
ukä, så gick di tibakas tvärs iginum de främst 
flautä, sum di hadd glygg a spunning äi, u 
däriginum gick de bredi till bakflautä u blai 
fastsättnä äi a spunning där, sum gick in i 
halv flautä undantagnäs än träi tum braid än-
dar, sum gick tvärsiginum flautä, u iginum de 
ändar hadd di bur träipinnår, sum hållt fast 
dum där i bakflautä. Så var ä täisli klotäisl 
.. För ner di hadd de slidar, så nyttäd di dum, 
ner di skudd äut u fårdäs iblant, da hadd di 
.. sätt ihop än sårts karm, sum di kalläd för 
lauskarmä OL(1930). Ja, när di int had kälkar 
så kård gubbar pa haidi me slidar u säin sma 
knåbbuä gåttlansruss JK. De kan ingän fa 
kåir n gang vaskän me vangn ällar slidä, för 
de jär sump u snåi ihop undatill u vattn me 
JK. De gar int ti kåir me slid nå JK. De kåm 
någän laidnäs i gard me n häst u slidä .. Da 
sägd han: ja hittäd n häst u n sundarkårdar 
slidä jär äut för Er JK. Jfr färd-, gödsel-, jag-, 
not-, res- o. skogs-släde. — släd-andre s. 
sliklandrä m., bf. -andan, pl. -andrar, 'släd-
med, näml. själva träet' (JK ordl.) MK; järn-
skena under slädmedar MK(1876). -flöte s. 

sli'dflautä [banke på släde]. -före s. slidfölrä 
(1877). Jfr släd-väg. -karme s. m. bf. slidkar-
män JK. -med s. sliklmaid m., f. bf. -i (avh.), 
pl. -ar, skiljer sig från kälkmaid däruti, att 
slidmaidn är längre u gar undar hail slidn 
MK. -näsa s. pl. slidnasar OL, framändn pa 
slidn [medarnas ändar]. Ukä de hålt ihop 
slidnasar OL. -parti s. slidpartäi n., bf. -ä 
[sällskapsutflykt med slädar o. åtföljande 
festlighet, dans m. m.]. Äut fran landä star 
de, att di har slidpartäi jamt u samt i soknar, 

sum tyckäs, de har kumm pa modn, u n 
mod, sum har kumm ifran städar JK(1909). 
Jär var slidpartäi åt dagar i sundäs u kansk 
fyst gangän sen Kristi föidlsä OL(20.2.1912). 
Skolbani var pa slidpartäi i går jär i Lau me 
älvå (11) full-lässt sjussar JK. I dag startar 
de a slidpartäi jär ifran Lau, bad av gamblä 

ungä .. Sin pa kväldn u nati skall de var 
dans u dryckjåm bäi astu E.K. JK(25/2 1923). 
-redskap s. n. pl. bf. slidraidskaPi 
[kälkar o. slädar m. m.]. Da i solskäinsdagar 
sättäd vörr u allmänhaiti skogskälkar u slid-
raidskapi in el. undar tak JK. -spår s. slid-
spur n. (pl.), spur ättar slidmaidar i snåiän 
JK(U). -stav s. slidstav m., bf. -än, pl. -ar, 
'slå el. stav på en släde el. kälkar, som stöder 
lasset' JK(ordl.). Vör far hugg nöi slidstavar, 
när vör kummar i skogän JK(ordl.). Ungar 
äskä . . nyttäs . . ti slidstavar, när de jär någån 
gäinar, lagum gråvar bit JK. Så to n matpusn 
mässi, när n gick äut, u hängäd pa n slidstav 
[vid skogskörning] JK. -väg s. slidväg m., 
bf. -än [slädföre]. Klart u kallt .. u så n yppa-
lir slidväg JK. Sen läit för jaul ha vör hatt 
slidväg JK. Slidvägän u snåiän haldar pa u ga 
sin väg JK 	Nå jä slidvägän när pa släut 
JK. Slidvägän sum jä i mars, han haitar mass 
skaivtrad .. därav .. att nä de nå liggar stor 
haug snåimäurar av dräivår, sum jä kastnä 
iginum pa vägar, u så de da hinnar fram i 
mars u soli skäinar upp någän dag u vägän hg-
gar västar u austar, da tåiar de alltut äi nådäst 
gatspurä älla vägspurä mair n i de sudästä 

de spurä blair djauparä u vägän bläir 
skaivar JK. -vägsitid s. sliklväkstäidn. Vör 
vidd ha slidväg, män dän bäst slidvägstäidn 
jä släut nå, för vör had fyst ladisdagän (Petr. 
Cathed.) i går JK. 

slädra s. slii *drå f. 'köttslamsa'. Issä de jär bär 
a slädrå, om tunna dåliga köttbitar MK. 
Slädrå (=millhaldä pa kräk) skudd di ha bi 
kvänni (handkvänni) ti mat MK. 

släfsing s. se kött-släfsing. 
släg s. släg m. [slag, släng]. Di gärd n släg, 

sått lassä fallt kull MK. 
släga v. slägä, =hällä, läutä MK. Sväng kring 
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el. runt.. slånkä, slägä JK(U, frgl.). 
slägig a. slägur, f. -u JK(U)-=slånkur, vinglur u 

int jä runt MK. Ga u släng u kast me kruppän, 
när n gar: ga slägut u slängut .. da har n 
slägur u slängur gang JK(U). 

slägga s. släggå f., pl. -år. [större hammare]. 
När n nå har nedäst ändn vassar pa stainburn, 
så slar n pa dann ändn me a släggå JK. När n 
klauar jan, nytta n a klaujan, sum än slar pa 
me a stäur släggå JK. Släggår bräukar än 
yrkäs-smid ha än träi oläik sårtar, såsum: 
storsläggu u millumsläggu u läilsläggu. De 
släggår bigangnäs allt ättar sum de jär stark 
kalar ti släggä u allt ättar sum janä jär gråvt 
el. u klaint till JK(U). Släggår håirs fö de 
mästä till smiddoningar, män bigangnäs u ti 
sla grastain u kalkstain sundar me u haitar da 
stainsläggår 	u när n skall bur grastain, ti 
sla pa stainburar me u haitar da bursläggår el. 
stainbursläggår JK(U). "Kyss släggu" .. de 
jär egäntliän än smidlaik, sum smidar u smid-
gisällar tävläd me.. När a smidsläggå star pa 
smidgålvä .. el. pa  jårdi me skaftä läik upp, 
så tar n me am n hand um uppästä ändn pa 
skaftä u skall släng kring släggu me am n hand, 
sått släggu me skaftä star läik upp u ner, när n 
da haldar i släggskaftändn me handi u så i de 
ställningi skall n kunn föir släggklackän till 
munn'n u kyss klackän JK(U). [Se ill.] -dorn 
s. släggdåurn [stamp] ti går augä pa släggår 
u hamrar; träi styckän har ja MK. [Se ill.] 
-tång s. släggtavg f. 'tang ti hald me, när n 
smäidar släggår u gråft fäirkantut (3 tums) 
jan; ti lägg ringar pa drivbuttnar pa tråskar u 
kvännar, omväxlande med klotang för samma 
ändamål MK. [Se ill.] 

slägga v. släggä, pr. -ar [slå med slägga]. De 
träffar u till iblant, att täu styckän släggar, da 
slar int alltut mästan pa janä me smidhamman 
äutn "pinkar" (slar sma slag pa städn) .. för 
ti hald taktn me daim sum släggar u snor u 
vändar janä pa städn me de samä. Annas så 
jär de vanlit .. att smidn u dän sum släggar 
slar vartann slag pa janä JK(U). 

släka s. siäkå f., bf. -u, 'havstång'. Släkå 
vaksar pa sjöbuttnän u sum sjöiän räivar 
låss, när de stårmar u sum slar i land me 
äutvädar i stor pagar u raunar Släku sum 
slar i land jär langsat landä ällar i släkdöiar 
jär av träi slag: autrå, musä (sum längar nådar 
äi at Alskå, Adrä u Austagan haitar löiå) u 
tangå JK. När de . . slar in autrå, mus u tangå 
ihop, bland' um vart annä, så haitar de släkå 
JK. De jär int någ för släkå, för de jär så mik 
tangå äi JK(ordl.). Släkå ha vör just int fat 
mik in i haust ällar vintar, vör ha fat läit i 
Kauprä döiar, män i Fäi ha vör aldri fat a 

graip in, u de jä failä de, att de ha int vart 
någän uppkåirning i nårdaustn me haugvattn 
u upplup JK. De kan nuck bläi haugt vasslag 
me iss vinn'n, da kummar de nuck släkå in 
da MK. Män släku slar int ihop till tjåck 
pagar där, äutn liggar för de mäst tunnt JK. 
Iss gangän lag de (släku) för de mäst ihop-
slagä graiptjåckt ällar så tjåckt, att ä var 
lagum ti ta pa graipi äutn kar ihop ällar kast 
ihop JK. När sjöän jär oroli u laupar in u äut, 
da läggar si int någ släkå, äutn de skall var 
stadut vasslag MK. Sjoän laupar in, sått släku 
slar ihop i pagar JK. Ridln . . drägar ällar tar 
släku äut JK. Ja har tänkt ti ga ner undar 
strand i stor Nöiu u säi, um de jär släkå inn 
i döiän JK. De skall var väl släkå innä, i präst-
döiän JK. Dän stårmän gärd nytt för uss läik-
väl, för vörr fick än hail hopän släkå in i döiar 
JK. Såsum Fäi Saigräumsdöiän, sum gränsar 
mot a'i kåm mik släkå in förr, män nå har de 
int .. lägt si någ släkå där pa tjugå ar JK. 
Män bäst ä jär, så bläir ä n uppkåirning igän, 
u da kummar n hail hopän släkå in igän, u da 
jär de pa sam väisä igän ti böit u sno upp u 
de kan så bläi flair otliä gangar pa haustn u 
vintan u ladingän JK. Var u en far släkå ättar 
sum än har stort ällar läit hämmän till JK. 
Vart u ätt hämmän .. har säin bitar langsat 
sjokantn, dailtä u stainsättnä u kartlägdä JK. 
Har de da siat in .. någ släkå el. någän släk-
pagä antingän tjåckar el. tunnar .. sått de 
launar si ti kåir ättar så jär de ti sänd bud 
kring i gardn, att ä jär släkå innä u att n skall 
ner u böitä [dela] u kåir upp de straks dagän 
ättar, för annas så kan vädrä ga um el. bläi 
höigar vattn u släku ga äut igän JK. Män de 
jär sälln, sum int all gläidar ner pa en gang 

u böitar u snor upp, .. för bäst ä jär, så 
kan de kumm än stårm igän, u da slar släku 
ihop igän, u da böitäs de um igän 	Böit- 
ningi jär mik just [noga] me iblant, i synnar-
hait när släku liggar ojamt .. el. i ojamnar 
pagä JK. Ja har vart laupnäs ner bäi strandi 
i dag u böit släkå 	J.H. .. var me mi u 
böitäd släkå JK. Så fort ä kåm släkå in i 
döiar, la skudd a snos upp i hopar pa släk-
räumi OL. Ja, nå snor var u en upp av säin 
styckar, så äimän än kan, upp pa backän pa 
hopställi, sått vattnä rinnar . . ör släku, mäns 
n lässar u kåirar upp na el. snor upp na (sum 
.. de haitar) pa hopar JK. Vör har mang 
hundrä lass släkå inn i släkdöiän undar 
Bjärgä, sum vör skall sno upp nå, börr väl-
laikän kan bläi någ skaplir. Ja var upp bäi 
astukalar i kvälls u vidd att vör skudd kåir 
där äut i dag .. för de var så lagt vattn, sått 
släku lag mästn tårr JK. Vör har n hail hopän 



släka 	 1168 	 släkdye 

släkå inn äi Prästvikän i Nöiu, sum skall snos 
upp, män de däugar int nå sum vasslagä jär, 
för de jär haugt vasslag el. haugt vattn, sått 
släku liggar fö djaupt i vattn JK. I onstäs 
var vör äut i Nöiu u kård älla snod släkå upp 
JK. Vör skudd kåir släkå i dag i fran Hamman 
JK. Någän gang kan de träff till, att de kum-
mar släkå in ättar handi, 'stim än snor upp, 
när de jär tillvädring, sum än bräukar sägä, 
sått släku ländar in JK. Ja, u så bläir de da 
snåi u slidväg, u da kåirar n släkå haim me 
slidä u läggar i hopar haim pa akrar el. kåirar 
haim i göislhopar u blandar de me göisli . . 
JK. Vör har rust u kårt göisl u släkå um 
dagän, sum vör kåirar pa en hop pa akrar 
så där vart ann lass, sum da fa(r) ligg i hopar 

ruttnä älla brinn si till ladingän JK. Ja, nå 
liggar släku pakård pa jårdi i radar i sma 
hopar, u da skall a braidäs. Kvinnfålki far 
mang gangar äut i akrar u hanter släkgraipi 

braid släkå (ja kåir släkå me förstas), mäns 
kalar kåirar släkå pa. När släku jär braidi, så 
jär de i årning ti plögä, el. släku skall plögäs 
ner. För de mästä, så plögar vör ner na me 
vändplog el. vändar ner na, sum de haitar 
JK. Ja, släku jär a äutmärkt göidningsämnä, 

så väid ä star till, så tas de varå pa ti 
sno upp var släkkippå, u sälln bläir de låimt 
si någu släkgraip el. graip släkå i döiän 
sått n jär så galn ättar släkå, sått n stakar si 
ättar na, sum än bräukar sägä JK. Släkå 
göidar bra pa vackän jårdmun sum hälst. Ti 
lägg släkå pa pärår jär bättar n göisl, u när de 
träffar till, så tar pärår int pa langt ner sån 
skad a(v) tårkän . . Män um . . ladingän bläir 
tårr u varm någä, da jär mästn släku bättar än 
göisli igän, för.. ha svalar jårdi mair n göisli, 
för de säir n hälst pa ryg u vaitä, sum jä göid 
me släkå, att de strävar bättar för tårkä 
Män um än göidar jårdi me släkå jamt till, 
så har intä kånnä sån trivnä, sum um de far 
göisl imillumat JK. Ja, släkå jär bra ti göid 
me .. män int ti fodar ällar för klövar u timut 

JK. Ja, där äut pa aurjårdar i Nöiu u Ham-
man, sum ä jär sån simpäl jård, skudd aldri 
vaks a grand, um de int var tillgang pa släkå 
ti göid me JK. — Di bräukäd stråi läit mjöil 
pa släku [:mossläka] u häll varmt vattn pa 
na, da jetäd sväini na JK(U). — De värst jär, 
när ä bläir blasvädar u stårm, när di [:flundre-
näten] jär sättnä u star äutä. Jå, da bläir di 
så förbannadä full me släkå u lort, sått n har 
årkå halv dagar u mair ändä ti fa de raint 
igän. Ja de kan bläi så mik släkå äi dum 
iblant, sått n kan fa last n fiskbat me n täi 
tåll nät, hälst när de bläir ridl i vattnä me 
undar blasvädrä u stårmän .. Di har kunt bläi  

så full av släkå u lort, sått di har vart omöigliä 
ti fat ram n sän, sått n har matt kast bårt dum 
JK. — Släku ha vart vat u tung sum blöi ti 
häv pa JK. Släku luktar så stygg MK. [Se 
ill.] Jfr fling-, hötre-, moss-, pär-, svin- o. 
tång-släka. — släke-botten s. släkbuttn JK m. 
[havsbotten] där de vaksar: autrå, musä, 
gras u tangå pa buttnän JK. Sånnar släkbuttn 
ällar så mik släkå i buttnän .. de jär int ret 
någ bra, för så fort ä gynnar blas håg, da har n 
dum (snarår) full av lort gäinäst (lort dvs. 
släkå) OL. -Mist s. släkdunst m. 'släklukt'. 
-dye s. slä'kdöiä, 	m., bf. -än, pl. -ar 
[tångtäkt]. När de har blas i äutvädar ällar 
äi någät vädar sum jä lissum tillvädring pa 
släkå i släkdöiar, sum än har, så gar n ner i 
släkdöiän u säir ättar, um de ha kumm någ 
släkå in . . u var u en har int sin släkdöiä, 
äutn hail gardn har släkdöiän ihop um de änd 
aldri jä så mang hussböindar i gardn, män de 
snos int upp ihop läikväl, äutn släku böitäs 
[delas] ättar vass u ens lått, ätta sum än har 
storar gassdail till i bitar, ättar sum pagän 
liggar tjåckar ällar tunnar pa säin ställar i 
döiän JK. Da kan vör fa .. kåir up släkå, 
sum vör just int har fat så läit in i släkdöiar 
JK. Um släkdöiar har vart langvaruä u ain-
väis prussässar u tretår u slagsmål, hälst um 
märki, u de sker ännu årlit, att lansmätrar 
tas äut u skall raid äut märki, sum de bläir 
tvist um JK. Lauboar sum har Haidi el. Gyl-
lauän i Adrä, har säin bitar där, ättar sum 
jårdi gar ti sjöän. U de haitar släkdöiar. Jär 
i Lau vait ja int flair gardar än Gannor u 
Sunkörkä, sum int har någän släkdöiä, annas 
så har di en atminstn pa gard, u sumliä för de 
mästä har flairä. Kauprä var aigarä av än 
släkdöiä pa Vadi, för a aigå uppför där, .. 
sum hait Nöiu u sum di hadd pa a gammäl 
hämmänskartå. Män Hallbjäns pa När hadd 
släkdöi i jamtä JK. Tänk um lauboar hadd 
vart aigar um all go släkdöiar, sum finns i 
Nöiu, sum äutsoknar jär aigar um u sum di 
int far hältn släkå JK. Släkdöiar har namn än 
hail hopän, för de mäst ättar jårdi uppförä, 
sum gränsar mot döiän . . Askängsdöiän 
4— 	Vallbjärgsdöiän 	Daustäd- 

döiän 	Gästbudsdöiän - (för- 
modliän därförä, att n jär så blautar u buttn-
lausar ti kåir äi ..), Natväiksdöiän u Bjärg-
döiän u. s. v. . . Sumliä jä go släkdöiar, u sum-
liä jär dåliä. Ällar sumliä kummar väl släkå 
in, såsum i vikar, män sumliä såsum pa uddar 
u riv kummar sälln u aldri släkå in u haitar 
dåliä släkdöiar. Såsum Fäi Saigräumsdöiän 
__ 	sum gränsar mot a'i kåm mik släkå 
in förr, män nå har de int .. lägt si någ släkå 
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där pa tjugå ar. Nå jär de så, att de där släk-
döiar int jär dailnä ti var u en bond .. i gardn, 
int jär i Lau atminstn 	äutn jär ihop [sam- 
fällda]. Män ja vait pa När at Hörtä, sum 
Hämmår u Bomuns pa Burgi har säin släk-
döiar, jär di dailt till var u en bondä av lans-
mätarä JK. Kalar .. di fick bud i kvälls, att 
di skudd i släkdöiän i mårräs JK. Di kåirar 
ner i släkdöiän u böitar u kåirar upp säin 
styckar ällar låttar, så mik di hinnar JK. I 
dag.. så har ja vart ner i släkdöiän pa Strand-
räum el. äut pa sandä i fylg me de andrä 
Kaupräkalar u skudd böit släkå. De jär n 
släkdöiä, sum Kauprä har där, sum liggar n 
läitn bit nådar um a'rninnä JK. Vör har vart i 
släkdöiän i träi dagar u snot upp umkring än 
par hundra lass släkå JK. I fredäs var vör i 
släkdöiän äut i stor Nöiu undar Bjärgä u snod 
släkå upp hail dagän JK. U så har var u en 
fat snot upp ällar kårt upp säin bitar.  .. u släk-
döiän jär rainkårdar älla rainar för släkå JK. 
[Se ill.] -flingå s. slä'kfliggå f. [en lös bit av 
fling-släka?]. -grep s. slä'kgraip f., bf. -i. 1) 
[grep varmed man "breder" släka]. Kvinn-
fålki far.. hanter släkgraipi u braid släkå JK. 
2) [så mycket släke som man kan ta med en 
grep]. Sälln bläir de låimt si någu släkgraip 
ällar graip släkå i döiän, sum int bläir upp-
snod JK. -gräs s. sid *kgra 's n., bf. -ä (Senecio 
vulgaris). Fyst u främst jär ä så gal ti vaks 
hånntisslår u så, um a (jårdi) jä fait, släkgras 
u akaroår JK. Hånntisslår u släkgrasä, um de 
far vaks u var i jårdi, när a jä tredi, så kum- 
mar de mack i jårdi 	sum jetar raint upp 
sedroti um haustn JK. Släkgras jär de värst 
sum finns för sedmack MK. De kund var 
sånt där ogras, sum tisslår u kungsjaus u 
annä, sum int kräki jetäd Släkgras var u a 
pack JK. -hobb s. sid *khåbb m. [hop, hög av 
släka]. De jär ret än lagli håbb släkå, släk-
håbb JK(ordl.). -hop s. slä'khåup m., bf. -än, 
pl. -ar [sammankastad hop av släka, avsedd 
till gödsling]. Ja så har var u en fat .. kärt 
upp säin bitar.. u var u en kastar upp kring 
kantar av släkhopän u putsar upp än u gär 
n fällar. Män bäst ä jär, så bläir ä än upp-
körning [pålandig storm o. sjö], u da kum- 
mar n hail hopän släkå in igän 	u de kan 
bläi så fläir otliä gangar . . sått släkhopa bläir 
så storä, sått släkräumä bläir fullt . . Män när 
ä läggar si sjoäis, da kan de int kumm någ 
släkå in för äisn. Män de har kumm in da 
föräut, sått n har lagli duktuä släkhopar upp-
snod föräut JK. Iblant bläir hail släkhopar 
bårtstulnä, u jär um arä, sägd far . . att J. stal 
n släkhop a uss me kanhänd n nemrä tjugå 
lass släkå äi JK. [Se ill.] -kippa s. slä'kippå 

f. [tångknippa, tångruska]. Så väid de star 
till, så tas de varå pa ti sno upp var släk-
kippå JK. -körning s. slä'kkåirniug f., bf. -i 
[forsling av släka från stranden o. på åkrar-
na]. I juni månä da var ä så gutt sum allmän 
släkkåirning OL. Viku för issu kård vör när 
pa all dagar släkå fran Hamman u haim pa 
Hagakan. Ja, de jär olycklit till ta täid de där 
släkkåirningi JK. -lass s. n. bf. slä'klassä, pl. 
bf. -i. Män de jär int all vintrar, sum de bläir 
slidväg 	u da far n kåir släklassi haim pa 
vangn 	dain släklassä ättar dannä JK. [Se 
ill.] -page s. slä'kpa'gä m., bf. -än, pl. -ar, 
'bälten av släke längs land' MK, [av havet 
uppkastad tångbädd, tångbank]. Släku slar 
i land me äutvädar, iblant i stor pagar u 
raunar, sum haitar släkpagar u släkraunar JK. 
Har de da slat in .. någ släkå ällar någän släk-
pagä . . så jär de ti sänd bud .. JK. Förr n 
ja kåm häit hadd di (Fäi-kalar) fat väl släkå 
in pa sandä, u da böita n alltut släkpagar, 
sum di liggar i döiän, så att var u en far 
säin styckar ti sno upp JK. Liggar släkpagän 
jamt yvar hail döiän, så meläs han me stig 
mitt i täu fyst u där kastäs de upp .. a rännå 
ginum pagän JK. När n da har fat snot upp a 
styckä u fat hul pa släkpagän, sått sjöän kan 
fa laup in, mäns n da jär upp me a uppsno-
ningslass u kummar ner igän, da har de slat in 
a uppsnoningslass igän JK. De jär n släkpagä, 
sum int jär uppsnodar. Släkpagar liggar inn i 
döiar MK. An storar tjåckar släkpagä; än 
läitn tunnar släkpagä, sum liggar där OL. Där 
i Kauprä döiän där var n bestur släkpagä OL. 
Släkpagar= sådana som ännu ligga i vattnet; 
släkraunar= sådana som ligga uppslagna 
på stranden MK. [Se ill.] -rak s. släkrak 
JK(U). Linju, sum hopar ligger äi, haitar . . 
släkrak JK(U). -rand s. släkrand m., pl. 
-rändar. Jär ä da mindar me släkå, sum har 
slat ihop upp pa aurrandn, da kalläs ä släk-
rand .. De jär någ sma släkrändar, sum lig-
gar där i döiän, di kund gänn ha vart upp-
snodä OL. -rum s. n. bf. slä'kräumä, pl. bf. 
-i [den plats där man lägger upp släke-
hoparna, innan man kör ut dem på åkrarna]. 
Så fort ä kåm släkå in i döiar, da skudd a snos 
upp i hopar pa släkräumi OL. Gumbald släk-
räumi JK. Släkhopar bläir så storä, sått släk-
räumä bläir fullt u n int kan fa räum me mair, 
när släkräumi jär nägg [trånga] älla sma JK. 
-råg s. släkryg [råg s. växer på släkegödslad 
åker]. -rön s. släkraun f., pl. slä'kraunar 
[tångrand uppslagen på stranden]. Släkrau-
nar= sådana som ligga uppslagna på stranden 
MK [jfr släke-page]. Släku 	siar i land .. 
iblant i stor pagar u raunar, ,sum haitar släk- 
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pagar u släkraunar JK. Där äut bi hålmar 
de jär aldri ho me vick släkraunar där liggar 
OL. [Se ill.] -stege s. släkstigä m., pl. -ar 
[sidostege som sattes på vagnen, då man 
forslade släka]. Män till hygar av vangn mot 
slaar hadd di förr sumbliä int fjälar äutn göisl- 
stigä, sum u haitäd släkstigä, män pa vänsträ 
säidu el. nemasäidu hadd di alltut täu styckän 
fjälar 	JK(U). Släkstigar, di var gärd av a 
par gränräckår, sum var n träi tum braid u a 
par tum tjåckä, i daim hadd di bur n hopar 
hul så där n träi tum millum vart, u i de 
huli hadd di slat äi grän- ällar ainspäilår OL. 
Släkstigar ällar späilstigar MK. Släkstigar har 
täu flat pinnår äl. ribbår [jämte de runda] 
MK. Fäi släkstigä jär 2.66 m. langar MK. 
-stegvagn s. släkstigvagn [vagn med påsatt 
släkstege, se ill.]. -stövla s. f. pl. s/ä 'ksty 'v-
lår [träskostövlar med höga skaft]. Till ha 
pa si .. ti strandbräukä var alltut .. "vad-
styvlår el. träiskostyvlår" me lang läda(r)-
skaft, sum gar ti grains. Di bigangnäs .. när 
n star i vattnä när n lässar släkå, u kalläs u 
därförä för "släkstyvlår" JK(U) 	U släku 
jä var u en galn ättar ti skrap ihop .. um 
de änd liggar djaupt i vattnä, så att n vadar 
yvar vadstyvlår ällar släkstyvlår JK. 

släkt s. släkt f., bf. -i. 1) subst. a) [alla från 
en gemensam stamfader härstammande per-
soner]. Förr i värdn da räidäd .. all kalar u 
drängar bad av bräudis släkt u av bräudgum-
mäns släkt JK. Bräudi hadd för de mäst en 
dräng u a päikå fran nemästä släkti, systar el. 
bror el. någän av kussäinar [som brudpiga] 
JK(U). Till all lyckå så har vör änd slipp 
ifran de onåigu till kumm pa någ bryllaup i 
haust, för de har int träfft pa i o släkti ällar 
bidningi någät JK. Vörr har sån läiti släkt pa 
ymsnä håll JK. Ja bondn sär till en apartut, 
sum skall sla förä, någän i släkti ällar JK. 
Kl. 5 da kåm häusmor u kvinnfålki nemäst 
i släkti ner i äng me autndag JK. Vör fick int 
de riktut klart för uss 	um släkti kalläs för 
bidning ällar börr daim sum jär äutum släkti 
JK. Hail släkti va me pa bigravälsn MK. 
b) [släktingar, fränder]. Ja, när n kåm in, 
så var de släkt u go vännar JK. Släkti jär 
värst, sägd rävän um raud hundar MK. c) 
[släktskap]. Hail Lau sokän jär i am n släkt 
MK. Bäi Botvidä har vör vart släkt ällar gam-
mäl släkt sum de haitar JK. De jär gammäl 
släkt, u de vill di int lägg av, äutn vör jär 
bidd pa bryllaup MK. De jär int någ släkt 
äutn gammäl bidning JK. Vörr bräukar kaup 
en föidbaggä at minstn vartann ar, för de int 
skall bläi för mik släkt el. inaväl JK. 2) adj. 
[besläktad, befryndad]. Däu jäst släkt i 

häusä, så skattu änd sit haugt vätjä MK. Um 
de var n sårkvalp, sum var aldri så läitn u 
han var släkt, så hadd han förträd för de 
andrä [vid kalasbordet] OL. Va ha va fö 
släkt me Airik, de kan ja int säg .. JK. När 
de jär kallas, så bidäs batkamratar me, um de 

int jär släkt MK. Ättar sum än jär naug 
[nära] släkt, så skall n sit främst JK. Daim 
sum jä nemäst släkt me läikä, såsum ban u 
änklingän, gar ste u tar läikä i handi JK. L., 
han jär läit släkt bäi uss JK. Mik [hur myc-
ket] släkt jär ja me di, däu? JK. Jfr kut- o. 
stor-släkt. — släkt-led s. släktlid n. Bygglådu 
jär nå yvar tjugå ar.. u ja tänkar ha räckar a 
släktlid till JK. -register s. släktregistar n., 
bf. -registrä, -riggisträ [egtl. förteckning 
över samtliga medlemmar i en släkt]. Mår-
mår jär jä uppföid bäi Andasä i Lau, u di 
var träi syskå där, ällar lains de var, de jä 
klåtrut de släktrigisträ håirar ja mor tal um 
JK. De var a stort släktregistar pa de ställä, 

di skudd ti bors fyst u främst OL. -skap 
s. m. bf. släktskapän (avh.), n. bf. släkta-
skapä. När kussäinar bläir gift u far arvingar 
.. så bläir dairäs bani a(v)kussäinar me 
varandrä, u längar fram räknäs för de mäst 
int släktaskapä JK(U). 

släkte s. släktä, släkt', n. pl. -ar. När a nöjt 
släktä kummar till riggerä, sum har bättar 
kunskapar JK. Fram gar de släkt ättar släktä 
ällar lid ättar lid JK. Pa de väisä har släktar 
gat u släktar kummä JK. Jfr folk-släkte. 

släktinge s. släkticgä m., pl. -ar. För um än 
bjaudar n släktingä pa bigravälsä el. bryllaup, 

han int kummar, så jär int bidningi avlägd 
för de JK. Ättar prek var de kallas bäi 
drängäns haim [för fästfolket], u de var alltut 
drängäns släktingar, sum da var biddä JK. Ja 
har tänkt pa missåmmasdagän ti bid o nemäst 
släktingar till uss JK. Sin säs grannlagsfålki 

de nemästä släktingar biskening um döids-
fallä JK(U). Di had nå yvar tjugå man ti sia 
badä me släktingar u daim sum int var släkt 
OL. — släktings-kvinnfolk s. A annu släk-
tingskvinnfålk [kvinnlig släkting] talt um för 
mi JK. 

slämma s. slämbå f. 'våt snö' JK(ordl.); 'ne-
derbörd av våt snö', "sum fassnar pa" MK. 
I dag jä de slämbå äut, sum de gamblä någän 
gang bräukar äutryck si, ällar snåislask JK. 
Hu, för päukän! nå kåm ä ti häv ner me så 
olycklit mik slämbå (vatar snåi), sått nå skall 
vör bläi iginumvat till JK. Jfr snö-slämma. 

slämma v. slämbä [snöslaska]. De slaggar u 
slämbar ner MK. 

släng s. slägg m., f., bf. m. slägän. 1) [slag, 
smäll]. De var n släng, sum var odrägli (slag 
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av räivstakän); de småksäd till MK. De var 
nå bär så sart u öimt a slängän JK. Så sum än 
sto .. så hadd n si n däng i akta(r)spägln 
män dän sum fick slängän svor n aid yvar 
sårkar u baggän JK. En bra släng= snöiting 
(OL)MK. 2) [anpart, del]. Prästfar.. har hatt 
silvabryllaup. Ja var där u källingi mäin me u 
fick a släng av slaivi JK. Smittkåppår rigge-
räd jär i Lau, u sum ja u fick a släng a slaivi 
JK. 3) [omgång, tag]. Ja kund bat bäi [orka] 
täu gan i slängän el. täu ätta si, när ja sto 
pa milltuftu u arar u drog JK. Jfr efter-släng. 

slänga v. släugä, slån', pr. -ar, ipf. släu(g)d', 
slångäd JK, sup. slåug', p. pf. släu(g)dar. 
1) [kasta, slunga]. Ja har .. gat i Lausmöir 
u grav däik um dagän u häv u släng pa myldå 

blaikå, sått ä har knäck i sinår JK. Ja har 
vart pa väg u skutt släng ifran mi .. bad 
papper u pinnå JK. Da slängäd ja täidningi 
ifran mi JK. Män när n fick säi de .. så 
blai än argar u slängd täidningi ifran si JK. 
Slängä till, dängä till ngn (OL)MK. 2) refl. 
a) [kasta sig]. Han kund släng si u kast si pa 
jårdi, för han var så sjaukar, att n visst int va 

skudd ta vägän JK(ordl.). b) [svänga sig, 
slingra sig]. När n kummar för retn, så kan 
han äntliän släng si JK(ordl.). c) ["kasta 
sig"], 'bli vind, om en träbit', [kröka sig]. 
Träiä slängar si (=bläir krampt) MK. De 
planku, ha har släng si bra, ha; ha jär så 
kramp sum än päilbugä. När n sagar björkän 
raar, han jär så galn ti släng si= kast si JK 
(ordl.). Jär de mair jan pa am n säidå um stålä, 
da slängar de si undar härdningi JK(U). 

slängd p. a. släu(g)dar [skicklig]. A. jär mik 
duktur u slängdar me ti täm russ JK. Han 
jär slängdar ti skriv gåttlänskå. Ti bygg batar 
jär n slängdar äi de JK(ordl.). Dän, skall ja 
sägä, han jär äntliän slängdar ti prussässä 
JK(ordl.). De var n slängdar äi JK. 

slänt s. slänt, släns m., bf. släntn, pl. släntar, 
slänsar [den sluttande sidan av ett dike]. Än 
slänt [vid dikesgrävning] MK; läutningi= 
slänt JK. Däikä föräutn slänt [med lodräta 
sidor] JK. De skudd var släns pa däikä. De 
kan n gär ättar augänsiktä; älläs skall n ha 
mall (JK) MK. Däiki sum graväs, sum släntar 
el. säidår star el. int fallar ner, graväs dubbält 
så braid i dagän 	sum di skall var djaupä 
JK. Släntn skall var 45°, män de jär för läit 
pa vällsand JK. [Se ill.] -skopa s. släntskopå 
f., bf. -u, a skopå sum än flyttar, när n gravar 
däikar; när n skall slänt däiki; u förrästn nyt-
täs di ti mik ann u. Skaftä jär av träi u själv 
skopu av plåt JK. I mårräs .. to ja spadn u 
släntskopu u kårpän u däikläinu pa nackän 

JK.  

slänta v. släntä, slänt' [slutta (om dikessida); 
jämna av en dikessida så att "slänten" blir 
riktig]. Kantn jä fö brankar.  . . de skudd släntä 
mair MK. Skall däikä var a än [aln] djaupt, 
så skall de var täu änar i dagän, annas så 
kummar de ti slänt för läitä JK. Ti gär a däikä 
rakt i kantar u fa daim ti hällä el. släntä, sum 
di skall, haitar arbetä släntä Ti slänt me u ti 
räns ör me har n sma stålskopår me lang 
skaft, sum jär tvärä [:i bladet], sum haitar 
släntskopår JK(U). 

släp s. sie'', n., bf. -ä, pl.=, bf. -i, 'ett slags 
släde att köra upp myrfoder på, när det är 
mycket vatten'; mästn sum än slidä; de jär me 
fjätrar undar MK. De var sån blaut jård, så di 
gitt kåir me slep. Slep de jär sånn sum di gär 
av än tväikluän tall u sum sagäs av straks bi 
klyftu pa n träi fåir änars längd, så att de täu 
stammar, sum liggar ijamt si, äutgär slepä 
OL. Tjugå styckän jäklä stäur knölar av än 
(grastain'n) liggar där, sum de har vart a 
duktut lass i var [vardera] för russi pa slep, 

russi had int bat bäi [orkat] dum pa slep, 
um int jårdi had vart frusi u läit snåi pa me 
JK. Jfr myr-, sten- o. trä-släp. 

släp s. 2 sie P n. [strävsamt, tungt arbete, slit]. 
Far jä skröpli .. av gamsåldar u stort slep i 
all sin täid JK. A olycklit slep u träl atminstn 
för uss, sum jär jårdbräukrar JK. Kvinn-
fålki har a olycklit slep u träl jär äut pa landä, 
framför di har i böin JK. 

släpa v. sle'P ä, sie p, pr. -ar, ipf. slepädä, 
sle'päd, sle'pt, sup. slep, pass. ipf. sleptäs 
OL, JK(U), p. pf. (äut)sle'pän, f. (äut)slepi 
JK, pl. (äut)slepnä JK, p. pr. slepnäs JK(U). 
1) [draga ngt efter sig, forsla med släp e. d.]. 
Slep baini ätta si, när n gar el. trys me baini 
JK(U). När soar har blitt .. äigräis så gar di 
fåir månar .. da har di täidn äut ti gräisä 

da bräukar di ga u slep lägå [liggplats] el. 
me halm i gapä a halvt dyngn JK(U). När 
sväini slepar lägå ällar gar me halm i munn'n, 
modar ovädar JK. Ja har slep (kårt) haim någ 
grainar äi iss äuslä slidvägän JK. Upp pa 
luftä 	hårdäs, sum de flyttäs u sleptäs pa 
sakar, sum var där [om spökeri] JK. 2) [med 
ansträngning bära, kånka]. Di had matt länd i 
Sunngyli u slep gani u doningar lang väg ti 
gangardar 	ällar retarä bjär doningar lang 
väg JK. Ha fick ga u slep u stytt pa n [fäst-
mannen, berusad], ti däss di kåm däit di 
skuddä OL. Ja fick hyväl av källingar, för ja 
slepäd haim så mik bråt sum lag i rängar 
sinä JK. 3) [hasa (sig fram), åka trögt med 
släddon]. Han har slep si häit pa bär jårdi 
när pa me slidä JK(U). Pa gröinjårdi gar de 
nuck an ti slep me slid ällar kälkar me någ 
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sma lass, pa bär jårdi JK. Mäns de var någ 
väg, sått n kund kåir u slep me slid i syru u 
slaskä arbetäd ja u kård i skogän va ivistn 
dag JK. När vör kård ner, sättäd vör n käpp i 
jauli .. sått di int fick ga kring äutn sto u 
fysädä el. slepädä JK. Russi bär flånsäd igi-
num, u karmän slepäd ner i snåiän JK. 4) 
[hänga slappt ner (efter ngt) o. beröra marken 
etc.]. Kållu [kjolen] slepar (OL)MK. Kållu 
slepäd i sumpän MK(1879). Slepskoän .. han 
skudd slep pa jårdi JK. Vörr .. arbetar me 
grastain u gravar däikä, sått nasar slepar mot 
jårdi JK. När di kård balkar .. pa slidar, så 
slepäd läiländn ättar pa jårdi JK. Så ränd de n 
förskräckli stäur hund .. me a stäurt langt 
tug kring halsn, sum slepäd mang famnar 
ättar JK. Notstängnar, sum dain ändn av 
taugar jär knöitnä fast äi, slepar ättar JK. Där 
ner mot sagbackän där var iblant så djaupt, 
att stuckar mästn slepäd i vattn JK. 5) [kno-
ga, träla]. Slep u träl ifran klucku fair, Om 
um mårgnar till kl. 9-10 um kväldar, så att 
nasar slepar mot jårdi, dag in u dag äut JK. 
Bön n kund bläi så stor, att n kund na hand-
heln i plogkvistn, da fick än ga där u slep hall 
dagar iginum JK. Vör har hälsu allihop u ar-
betar u slepar, så mik vör årkar OL. Gat u 
slep hail dagän (=gat i tungt arbetä) JK(U). 
Särsk. förb. Så skall vörr braut grastain upp 
u slep av pa n bit, sum vör har ådlä JK. När 
da jårdi bläir frusi .. da skall vörr slep gra-
stain av JK. I dag har ja .. smäid u beslat 
a nöimodu silbro, sum vörr skall ha träi russ 
förä. De skall atminstn bläi yppalit, när vör 
skall slep grastain av me slep, daim sum jär så 
stäurä, att int täu russ kan årk dum JK. — När 
de lag någ död maurår i stäigän, da slepäd de 
andrä bårt dum MK. — De bad blitt läit snåi 
pa nati, sått ä slepäd fram me slid me någ sma 
lass pa JK. Aindäst da i säistäs 	sum vör 
slepäd fram me tomå a par dagar pa stor-
vägän JK. De slepar si änd fram än dag i sän-
dar för uss någ var OL. — 0 lassä jär int 
någ 	häckgavlar, sum tar imot, äutn de jär 
bön stubbän u skupar, u tar de imot, de gir si 
förä u slepar förbäi JK. — Nissn, han slepäd 
ifran andrä u till daim, sum än hårdäs till JK. 
— Slep pa hop el. i hop JK(U). — Banungar 
rännar äut i snåiän u så slepar n hopar snåi 
in pa mattår OL. Nerkring gålvä där lag.. 
fullt me bark.. föräutn all sagdus, sum slep-
täs in där OL. — Jär gumbrästain'n fö storar, 
att n int vill slep me .. så kan tjan'n smällä 
JK. Stangi dän skall bräudgummäns ung-
mansdrängar svar för ti ta upp, u när di da far 
upp na, da slepar di na mässi n bit pa vägän 
JK. — Han .. to sed u vasumhälst älla slepäd 

ör häusaldä u säld ti andrä JK. — Slep äut: 
1) [forsla ut]. I skogar där sum de jär besvär-
lit .. kan n fa nytt slidä älla(r) retarä kälkar 
ti slep äut ällar sno äut me JK. Någlä känn 
snåi, sått n kan fa slep äut um [dem, stockar-
na] me slidä JK. 2) [slita ut gm hårt arbete]. 
Ja har slep äut mi u jär haltar u skaivar JK. 
Gubbän var nå gammäl u äutslepän JK. Gretä 
jär äutslepi u åidi nå JK. Da star ja jär ain-
summän me Er, sum jär äutslepnä bäggi täu 
JK. — släp-aln s. f. bf. slepäni. Förr när di 
kård balkar ti hamnar .. så slepäd läiländn 
ättar pa jårdi, u skudd da balkar kåiräs langt, 
så blai di slitnä .. sått balkän skudd var a än 
längar yva måttä, u de äni hait slepäni JK. 
-kläder s. pl. sle'pkle'dar [arbetskläder]. Än 
dräng sum skudd var stranddräng .. han hadd 
hail förti riksdalar um årä u så dubblä slep-
kledar, dvs. undarkledar av halvyllvammäl 
.. så äutkledar, byxår, väst u tråiå [kavaj] 
av hailyllä vammäl u så täu par styvlår u ett 
par vintarstyvlår OL. -lång a. pl. sle"plaugä 
[så lång att den släpar]. Ret sleplangä (byk-
sår), de jär häldar int bra MK. -russ s. 
sle'pruss n. =arbetsruss JK(U). Slepruss 
säs sum täidäst um fålk, sum har vart fläituä 
u duktuä ti arbetä. De, de har vart a bra 
slepruss i sin täid de OL. -sko s. sle'pskåu 
m., bf. -än, av jan; sitar bakum bildn pa n 
vändplog (sv. plogsulan) MK(1884). Vänd-
plogar .. me n "slepsko" undar främst ändn 
pa drekti, av träi .. dän där slepskoän av träi, 
sum sat undar äutäst ändn av drekti .. han 
gick sundar el. gick ifran. U äutn slepsko gick 
de intä, för han skudd slep pa jårdi u hald 
ballansn, sått int plogän gick för läit el. mik 
ner JK. Slepskoän [på en nyare sorts vänd-
plog] skräuän [skruvad] fast undar lang-
säidu, sått n kund ersättäs me nöiar, när n 
var äutslitn JK. Slepsko pa vändplogar. Slep-
sko undar jaul pa vangnar nyttäs int pa landä, 
män namnä jär väl bekant; undar maidar har 
vör backjan. I st. f. slepsko undar jaul sättar 
vör stang i jauli, så di star MK. 

släpig a. se lång-släpig. 
släpning s. se läg-släpning. 
släppa s. släppå f. [spricka]. De var a släppå 

i hälli MK. 
släppa v. släppä, släpp', pl. -ar, -a, ipf. -äd, 
släppt' 	sup. släppt, släpp', pass. ipf. släpp- 
täs JK, p. pf. släpptar, pl. släpptä, (in)släppt' 
JK, imperat. släpp. 1) [låta falla el. glida ur 
händerna]. När di nå hadd n upp i vädrä 
så släppar di än så naug [sånär] sum pa en, 
u han hasar så i jård OL. Me de sam så fallt 
n avut tibakas u släppt arar JK. Släpp gani 
fö(r) strämming gär n int i bradu. Ja har vart 
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me um en gang ti släpp träi styckän (vassitt) 
sum vör int kund ta in, för da hadd vörr gat i 
purrn JK. Batn han kåm rakt tvärs i sjoän, u 
sårkar kund int .. fa imot n igän 	äutn de 
sag äut, sum um ja skudd fa släppä JK. Sum 
väl var hadd ja läikväl lagli väl inn av ganä 
ti gi pa, armas .. da hadd ja fat släppt JK. 
2) [låta komma lös, frige]. Så tar n storändn 
[av "banden"] me hygru upp yvar de slagi 
imillum staurar u drägar till, sått n kan släpp 
tuppän, för han sitar da i beknip JK. Han ha 
fat a sånt hald älla styng i dain säidu, u de 
vill aldri släpp tak JK. Ja hadd sakän angat 
han ällar mi ainsumnä, så hadd vörr da aldri 
släpp tak [i fr. om rättsanspråk] JK. En av 
dum släppt tagä u gick ti buttnän JK. H. var 
int klokarä, än att han .. släppt vattn pa 
kvänni för n [gav honom "vatten på sin 
kvarn"] JK. Baitningar u täppår ti släpp 
russi äi JK(U). Da var ä uss, sum släppäd 
russi i hagän JK. När n släppar russi pa ryg-
stubbän, da rinnar gaiglän ör dum OL. När 
de da hant så langt fram pa ladingän .. att 
lambi kund ligg äutä, da släpptäs di pa gatu el. 
strandi JK. Sumbli spänd fran russi u släppt 
dum laus i ängä OL. Släpp russi [ofrivilligt 
släppa hästarna, ej kunna hålla dem]. Gubb-
skiftingän had släppt hästn MK. Di har kårt 
kull . . u sumli har hatt grainlass u släppt russi 
JK. Kåirsvain'n .. släppt russi, u di for iväg 
me bär täisli ätta si JK. Så blai russi rädd, u 
så bar de ti skäinä, u så släppt dum da OL. 
Mang gangar släppt di russi ti skäin u OL. 
Så släppt n da stäutar där i stainar me ring-
vältn MK. 3) [sälja, avyttra, avhända sig] .. 
Jårdi .. har vart de säist än har vitt släppt 
JK. Löiboar klagäd, daim sum had släppt jård 
för äutdäikningi JK. 4) [lossna, lösgöra sig 
från ngt]. När da soli rinnar upp .. u nedäst 
kantn släppar horisåntn JK. Ner di huggäd 
av sån barkar, de var alltut i savtäidn .. da 
släppar di stammän bättar OL. Jårdi släppar 
skäivu [lossnar från vändskivan, vid plöj-
ning] JK(U). Än plog, sum haitar Albion plo-
gar.. sum släppäd jårdi ällar sum de int fas s-
näd pa JK. Ja försöikt n (plogän) .. i sand-
jård, u där fassnäd de int pa, förstas, för där 
släppar vick lort sum hälst JK. I iss viku har 
ja gat u plög ällar vänd, 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. 5) Släpp si [fjärta]. 
Bäst de var .. så släppa n si n druntarä, så 
att de skramblar i bänkän JK. Var gang när n 
släppa si, så blikstra de JK. Särsk. förb. 
Släpp av: 1) [låta ngn stiga av en skjuts]. 
Släpp av mi jär MK. 2) [låta ngn ge sig iväg]. 

Ha [flickan] vidd pråmt i skolu, män vör 
tyckt, att ä äuräd fö mik i mårräs ti släpp a 
na JK. — Ja vidd int släpp bårt de för int 
häldar (=sälja) MK. — När de stöist u värst 
sjöiar kummar, så far n släpp ättar [på fiske-
garnet] .. så att flaar haglar kring hännar 
JK. Så lätt ja tjan'n [telnen] var lakar u 
släppäd ättar, så mik batn rackäd ner JK. — 
Släpp' fram: 1) [garnet på en väv] MK. Da 
skall de bindäs fram.. u da bindar di snöirar 
i dän käppän, sum sitar i ändn av uppränningi 
u sättar fast bäi uppränningi u i ganstuckän u 
vävar u släppar fram sum vanlit undar väv-
ningi JK. 2) Di had int släpp fram så mik vattn 
upp i möiri, u n näi täi gangar så mik kund 
di ännu ha släppt fram, um di had riv upp 
hail damä JK. — Släpp in: 1) [låta (ngn) 
komma in]. Ja da far vör försöik u släpp na 
[geten] in till härrn [bocken] i stäiu JK. När 
ja kåm däit u ringäd pa så fick ja int svar 
ällar blai insläpptar JK. 2) [ta in boskapen 
från betet för natten eller för hösten]. Vör 
jär tvungnä ti släpp in nauti um netnar JK. 
Atminstn än flortn dagar (ti däss att .. lydn 
fick vaks äut läitä) släpptäs di in um netnar 
JK. — Släppt n ner än näv salt i gröitu JK. 
Koi släppar int ner mjölki, ha haldar mjölki 
(När U). — En trupp gick för pa vägän el. 
för prästn, u dann' truppän ränd av vägän 
u gåimd si för n u släppt um [förbi] än 
JK(U). — Ja släppar klucku ste [sätter igång 
klockan?] MK. — Släpp till: 1) [låta (ngn) 
komma intill]. Di .. har säin apartuä tåsk-
ställar, sum di int gutt släppar någän annar 
till JK. 2) [ställa till förfogande]. När vör 
betalar 80 miljonar [till försvaret] u släppar 
sårkar till i brådästä täidn i mang månar .. 
JK. Um arbetä skudd fa väidarä bain så 
släppar ja till krupp u själ JK. — Till ta snodn 
ör spännsnörä haitar ti släpp sagi tibakas 
JK(U). — Släpp äut: 1) [låta komma ut]. 
Fjällfiskän 	släpptäs alltut äut i "pärkar" 
JK. Ja släpp kräki äut pa storakan .. de har 
n gärt JK. Ja släppäd äut lambi MK. 2) [spec., 
släppa kreaturen på bete]. Så blai ä täidar ti 
släpp kräki äut, baddä russ u naut OL. När de 
blai så langt lid fram pa ladingän, så att de 
gynt bläi läit gröint pa däikbrinkar .. da 
släpptäs nauti äut u ungrussi u lambi me .. 
män um kväldar släpptäs di in JK(U). Ja har 
släpp äut dum (kräki) i hagän var u varann'n 
dag JK. Kvinnfålki släppäd konar äut a stund 
pa ättamiddagän, u nä di skudd släpp in dum 
mot kväldn, så va dain koi sjauk JK. Stäutar, 
daim ha vör ännu hatt inn häitntills, män nå 
släppt vör äut dum i dag JK. Russi ha vör 
släppt äut i dag i hagän JK. 1 dag har vör 
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släppt äut all kräk, sått nå har vör börr kalvar 
u sväini innä JK. Me kräki sum blai äut- 
släpptä så sat de hart ihop mang gangar, att 
di int kund bigå si OL. Jfr spik-släppt. -dags 
adv. släppdags MK [dags att släppa krea- 
turen på bete]. -hänt a. släpphäntar, pl. 
-häntä [eftergiven, vårdslös]. Pa När har di 
vart mair släpphäntä [i fråga om difteri], där-
för så gick de mä dum sum de gick JK. 

släppning s. se fram-släppning. 
slät a. sle'tar, f., n. slet, best. f. (de) sle'r , 

pl. sletä, sie t', komp. sletarä, sle'trä, 
superi. (de) sletäst' OL. 1) [jämn, plan, utan 
upphöjningar el. inbuktningar]. Jård, sum jär 
slet u jamn OL. De gick bra föstas, när gröin-
jårdi var slet JK. Upp pa slet lairu MK(1877). 
Nå så slas de mäst me läiåt 	u jär de slet 
mark, så tar di störr tak u läidar mair n sigdar 
JK. Dän sum kund kumm fyst .. di fick 
sletäst slagi u hadd däriginum letarä arbetä 
OL. Vågän var alltut pa n sundäsättarmiddag 
äi a slet vackat ängä JK. Vör har hatt u ännu 
har n äutmärktar goar väg, så sletar u jamnar 
u tårrar så sum kåir pa än lauä [loge] JK. I 
går var vör i skogän .. me kälkar ällar slidä, 
u .. där vägän var sletar, gick de alldeläs bra 
JK. Män haldar de si kallt, u de bläir kärt 
si u bult si pa än [vägen], så bläir n snart 
sletar u bra JK. Storvägar var ret lagli sletä 
ällar int mik harkluä JK. Um vägän bläir 
mair kårdar, så bläir n sletarä u bättar JK. 
Um de nå kåm ti fraus igän, så blai än [vä-
gen] sleträ u bättar JK. När n drägar äisnot, 
så skall n (äisn) var sletar u halar undar JK. 
Ner n har janköl undar batn, så gar de till 
dräg, ner äisn jär sletar u hardar OL. Ja har 
hårt, att i har n sletar plåt me hul äi, där fass-
nar inte aksi i risslår MK. Grisslu, a slet 
bredä JK. Daim (bredi), sum jär för tjåckä, 
huggar n av pa avsäidu .. sen hyvläs di sletä 
OL. De töigä de jär så slet pa retsäidu, u pa 
avsäidu där jär de så lud u gråft OL. Jå, där 
haim hadd vörr a knappformå av än sletar 
fåinar gräusstain JK. Bindyksar di har a hak 
in där pa baksäidu .. män därimot jär vid-
yksar tet ällar slet där upp undar OL. Tors-
käiln .. han var sletar u svartar u smallar 
i dain ändn JK. Jaulljaus .. di skudd alltut var 
läit tjåckarä u så slet di kund bläi OL. De 
bläir bråttum ti kar ihop fyst tjanar u sen 
hallar, da jär de frågän um slet ganasar [garn-
åsar], sum int jär knagguä ällar full me skar-
var OL. [Slinggarnet] de skudd var fåint u 
jamt u snatt u slet u blankt OL. När n nystar 
uppränningsullganä, så har di n skinnlapp 
millum fingri, sum ganä gar imillum, för de 
skall bläi så slet sum möiglit JK. Vör läggar 

slätharvel 

int sånn sma kultruä grastain äutn har sånn 
sum jä flat pa am n säidå, sått de bläir ret slet 
lagli läikväl ti ga pa, när de slet säidu kum-
mar uppat JK. Så harvdäs de igän, sått de blai 
någlund slet, u så stucktäs de där pa, sått ä 
blai slet u fåint JK. Särsk.: a) [utan utsir-
ningar el. d.]. De nyttäs alltut för de mäst 
slet gullringar ti väigslringar JK(U). b) [om 
sjön: lugn, stilla]. Sjoän han jär sletar (de jär 
sjoblikå u daulungt) JK(U). De var lungt sum 
fått .. u sjöän var sletar u blankar såsum 
spägäl JK. De kändäs aldri vädar, u sjoän var 
sletar u int dyning än gang JK. De var dairäs 
lyckå, att de var så gutt vädar, så att sjöän 
mästn var sletar JK. De kan var ret blikt älla 
slet, män såsum de jär, så kan de kumm ti 
laup dyning JK. När vör kåm in pa 14-15 
famnar, så var sjöän mik sletarä där JK. 

'vänlig', [inställsam]. Han va sletar mot 
fräui säin JK. De frästa mi ret, män ja gyttar 
var så slet mot Är (hästarne) läikväl (för att få 
fatt dem en annan gång) JK. Nå jär ha (kattu) 
slet nå (=vänlig) MK. Da var vör slet mot n 
u tråist int kall n för Hässläböi Ållä u Libba-
stuck JK. Ja vait, att n jär n naggfullar krab-
bat, fastn han för de mästä jär sletar i augu 
OL. U undar de att n var sletar i augu, så 
tänkt n väl äi sitt still sinnä OL. Däu jäst 
sletar i augu män fåular pa bakän JK(U). 

adv. När vör vaknäd, så gick de slet u jamt 
el. de var int någ dyning [med ångbåten] JK. 
Ner grasä jär jamt u slet avslagä all stans OL. 
Ränn slet, säs för de mästä um a russ, sum 
int jär hardtravä äutn rännar slet u let JK(U). 
Int alltut 	äidäs kvinnfålki 	vävä, äutn di 
gär pa de väisä ret u slet, att di raisar till 
spinnaräiä me ulli JK. -fil s. släVäil. Se ill. 
-harva v. sle'tharvä, pr. -a, ipf. sletharväd 
JK(U), pass. -iis, pr. -äs, p. pf. f. -harvi, best. 
-harvnä, harv me rakpinnharv el. janharväl 
JK. Där fjädarharva n u där sletharva n [på 
foto] MK. Lairjårdi sladdäs, um a int riktut 
bläir Min me sletharvä JK. Jär a haustplögi, 
så sletharväs ha fyst pa ladingän me rakpinn-
harvlar JK. Så far jårdi ligg .. ti däss a skall 
sas. Da harväs ha fyst, sletharväs JK. Nä 
de da jä gärt (=kåir ansn me bildharvin), da 
skall de sletharväs me n träiharväl, um jårdi 
int jä stainu JK. När sedi var nermylldi me 
spitsplog, så sletharväd n jårdi JK(U). De 
sadäs da för hand .. när jårdi var sletharvi 
JK. Fråiä sas uppa sletharvnä jårdi JK. -har-
vd l s. sle'tharväl m., pl. -harvlar, de jär de 
sam sum vanli rakpinnharväl MK. Någ ann 
än sletharvlar — träiharvlar u janharvlar — 
fanns de intä (rakpinnharvlar) JK. Da var ä 
mang, sum bärr harväd ner sedi me än slet- 



slätkörd 	 1175 	 slättkarl 

harväl OL. -körd p. a. sle'tkårdar [om väg, 
jämn genom körslor]. Vangnvägän, har vart 
knasslu u harklu häitntills, män nå gynna n 
bläi lagli sletkårdar u int ill ti kåir(ä) pa stor-
vägar JK. Vangnvägän bläir mair u mair 
sletkårdar JK. -mulen a. sletmuln, n. sle1-
mulä, 'jämnmulen'. De star så sletmulä, va 
de nå har ärnä bläi för vädar av! OL. -nackad 
a. sleYnack', [slokörad?]. Kvinnfålki fick 
kängår u skoar full av vattn, när vör da gäi- 
näst fötträd 	sletnack at haimä JK. -nacke 
s. 	sletnack= kånngröin MK. -nacken a. 
[=-nackad]. Di säir sletnacknä äut MK. -nät 
s. sletnät n., pl. =.Flundränäti, sum u haitar 
sletnät, jär int så döirbarä sum gräimnäti, för 
de jär int någ gräimår kring dum äutn jär 
änklä u kalläs för dän dail för sletnät JK(U). 
-pannstycke s. sle1pannstyckä 
-styck' [del av kvinnomössa], av kambris, 
nyttädäs i sårg MK. -rappa v. p. pf. pl. 
sle•trappnä [slätputsa]. För de mästä 
bräukt ä int bläi mair n gråvrapp si, u sälln 
blai de av, att häusmäurar blai sletrappnä 
el. uppdrugnä JK. -sjö s. sletsjo• [-åu], [lugn-
vatten]. Undar landä jär de levädar u sletsjo 
JK(U). Inn langsat Hammalandä, straks inn 
bäi Väir-riv, där var de sletsjo JK. Sin rod ja 
in langsat landä i sletsjoän JK. -skoad p. a. 
pl. sletskoä [som har släta, dvs, slitna häst-
skor]. Russi jär sletskoä u halar [halkar] 
JK(U). -skoen p. a. sletskoän [=föreg.]. Än 
sletskoän häst halar mik fortarä än n häst 
föräutn sko JK(U). -struken p. a. f. sle't-
stru'ki [jämnad, plan]. När nå betjårdi lag 
sletstruki, så haddn a rakå .. så drog än da 
fram langs me tvärar JK. -vatten s. sie Yvattn 
n. 'lugnt vatten'. När ja kåm in undar landä 
pa "flavattn", där gick de ret bra ti ro, för där 
var sletvattn JK. -välling s. sleYvällicg f. 
[enkel mjölvälling]. "Langfredäsvällingi" 
ska kokäs pa mjölk u siktmjöl, sum haitar 
sletvälling JK. 

släta v. sle't(ä), pr. -ar, ipf. -äd. 1) [stryka lätt 
med händerna, smeka]. Gräisar jär så tronä, 
sått n kan ga in till dum u ta dum i knäiar 
u slet pa dum JK. Di kund .. slet pa de u 
klapp pa de [:fölet] JK(U). B. han sat me na 
pa knäiar u sletäd na MK. Så to ja da u sle-
täd n (=smekte stuten) MK. Mair n sletar än 
katt, kumma n ti sätt rumpu i vädrä JK. 
2) [i förbi Slet upp väggar läitä=skäur dum 
me skäurbredä MK. 

slätt s. 1 slätt, sie t f. [jämn mark]. Där pa 
sandä jär a storslagi slätt ällar slet, när de 
jär lagvattn. Se f. ö. slätta s. 

slätt s. 2 sle't f., bf. -i, [slåtter, arbetet att slå 
hö]. De jä mik skillnä pa ti ha let u tungt fö 

ti sla. Dän sum ha let fö ti sla, sär n: han ha 
let slet, u dän, sum ha tungt fö ti sla, ha tung 
slet JK. Sletkalgubbar, sum hadd let slet .. 
el. slo let 	JK. De jär svår slet äi iss ängä 
MK(1877). Var de mik täuu u pusslu slet .. 
så läidäd de mindar JK(U). U där sum int 
stickår u någ jär till förargälsä, de haitar go 
slet OL. Rain slet, dvs. ängsmark, sum jär 
sån där tjåck grasrot, läit mus [mossa] i butt-
nän, sum värd [värjde], att int sandnubbar 
sitar upp iginum grasä, äutn än kan fa dräg 
säin raiduä tak OL. Vör far aldri släut pa iss' 
sleti (=slaningi) MK. Jfr mans-slätt. -ating 

sle *ta'ting, f. bf. -i JK, pl. -ar, 'slåtterkalas' . 
Vör skall ha sletating i mårgå JK(ordl.). Män 
läikväl så kan n hald sletatingi för a nöjä, 
fastn de jär sträift arbetä JK. Ännu så jär 
läikväl sletatingar lissum än viss haugtäid me 
JK. När.. böindnar förr (u ännu föstas) jälpt 
varandrä sla i ängi, da haitar de, att di har 
sletkalar ällar slet-ating JK. Sletating ällar 
sletkalar ällar sletkalgildä JK. Starkt gutt öl 
hadd n .. i sletatingar u häusatingar JK. 
-karl s. sie 'tkal m., pl. -ar. 1) 'slåtterkarl'. 
Han tar duktut bratt slag, när n siar, sått n 
jär n duktu sletkal JK. Söddalund .. De var 
n duktur sletkal, så duktur, sått n kund årk 
ga u sla äut bäi böindnar pa sletkalar va ivist 
n dag vikå ätta vikå JK. Han blai skersättn 
pa n sletkal OL. Skudd n sletkal hald n sigd 
i årning, så att n bäitäd n halvar .. dag .. 
da skudd kaln ha gutt förstand u bra sätt ti 
föir sigdn OL. Da när de fanns ängar u slet- 
kalar ti sla 	JK. Väl fålk (sletkalar u räk- 
ningkvinnfålk) .. el. i vanliä fall så mang slet-
kalar el. par (=kal u kvinnfålk) sum ängä var 
manslet till JL(U). Sletkalar var de ti ting pa 

mang vikår föräut, ja, till u me arä föräut, 
ex. däu jälpar väl mi sla i nest ar me, när 

ja skall ha sletkalar, bräukäd bondn sägä ti 
arbetskalar, när di tackäd u hälst haddjös pa 
sletkaldagän JK(U). De var nuck allt läit 
krånglut iblant, ner di skudd bid säin slet-
kalar, sumbli vidd int ga ste pa viss ställar 
sumbli hadd strandi ällar sättningi pa löiru 

- OL. Ja skall ste u bid sletkalar JK. Sumbli 
.. var så aignä, att di skudd sla pa sam dag 
år ättar år 	bärr för de att di alltut hadd 
bräukt hatt sletkalar dän dagän OL. Åt dagar 
i mandäs had vör sletkalar i Kaupräängä JK. 
Iss sletkalar, sum vör nå haddä, fick vör int 
stort skill av me mair än de ängsmarki, sum 
vör ha för Kauprä JK. Sumbli säid ängar.. 
slos för de mästä pa en dag all ar .. så att 
arbetskalar u flair me daim visst pa förhand, 
vickän dag di skudd var sletkalar bi dän 
bondn JK(U). Se ill. 2) [slåttergille]. Ja had 
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änd n fåmtn säkstn kronår, män så skudd ä 
handläs ti sletkalar u JK. Han var pa slet-
kalar bäi Masrä; där var sletkalgildä MK. De 
var n spannmålsgubbä bäi asstäuås, sum gick 
pa sletkalar i hail vikår ätta(r) si JK(U). Dän 
dagän .. da var ja där bäi dum pa sletkalar 
JK. De jär för läit sen, sum A. u ja u läil 
A. var bäi Kauprä i sletkalar u mor var airi-
sumni haimä JK. 3) [växt], (Scabiosa suc-
cisa). -karlibrännvin s. sie 'tkalbrännväin n., 
bf. -ä [brännvin till slåttergillet]. Ja skall ha 
någlä gubbar ti jälp mi sla i släut av viku, u 
ja har int någ sletkalbrännväin till dum JK. 
Sletkalbrännväinä var läik så nödvändut ti 
tänk pa i retn täid sum någ annä, u de fick 
än mang gangar gär lang fårdar ättar OL. 
Kalar di blai såsum läit mair uppsluppnä, ner 
di nå flair gangar um dagän fick smak pa slet-
kalbrännväinä OL. -karl(s)Idag s. m. bf. sle't-
kalsda'gän, sletkaldagän JK(U), [slåtter-
dagen]. Ja autndagstäid pa sletkalsdagän frå-
gar kvinnfålki hussbondn um di skall köislä 
håiä JK. När di tackäd u hälst haddjös pa 
sletkaldagän JK(U). -karlidricka s. sle'tkal-
drickä [dricka till slåttergillet]. Maltä till .. 
sletkaldrickä, ner de var för läit igän, de var 
mästn de värstä OL. .karl(s)gille s. sie 
gildä, -kalsgild' n., pl. -guidar, bf. -gildi [slåt-
tergille]. Han var pa sletkalar bi Masrä, där 
var sletkalgildä MK. Ja ha vart pa sletkalgild 
täu dagar i summar, bäi H.L., svåga min u bäi 
Kauprä ofålkis JK. Da var de int täid ti ligg 
bäi strand .. atminstn för dän sum var aignäs 
dräng .. äutn da gick än pa sletkalgildar hail 
vikår ätta si el. ifran dain bondn i sokni till 
dann'n JK(U). Nå jär de svårt nuck till fa 
tak äi så mang, sum än bihövar dän ällar de 
dagar, sum sletkalgildi jär OL. Olä .. var 
ännu förman pa sletkalgildar, när n var nemrä 
åtti ar JK. Ner de läidäd at dän täidn, att di 
skudd bid sletkalar, var de mang, sum nuck 
matt grund yvar um di hadd så de räckäd till 
ti ta av, såväl mat sum dricksvarar, ner di 
skudd lag till till a sletkalgildä OL. Så var de 
ti gi si iväg uppat landä u säl fiskän, däri-
ginum fick mang ti kaup för .. u kund sen 
hald a duktut sletkalgildä OL. Sletkalgildi, di 
har vart såsum kalas MK. I sletkalgildi skudd 
ä pråmt ust till, atminstn ti autndagar OL. 
Sumbliä arbetskalar vräkt äi si så mik av 
dän kånngröinsgråitn pa sletkalgildar JK. I 
de hail var ä såsum läit haugtäidliarä prägäl 
pa sletkalgild i Tranäng framför i andrä ängar 
OL. -karlgröt s. sie 'tkalgråit m., bf. -n [gröt 
som åts på slåttergille]. När all hadd jet så 
mik än vidd ha av de [kött o. fisk], så kåm 
sletkalgråitn fram me än smörklick mitt i 

gråitfatä. Gråitn var koktar i gamblä täidn av 
haimgärdar kånngröin, sum di mald pa vä-
da(r)kvännar.  . . sen längar fram i täidn pa hel-
gröin el. u kråssgröin u sum var koktar pa 
bärt mjölk, .. u nå räisgröinsgråit JK(U). De 
var såsum läit haugtäidlit ti kåir me gråitn 
ällar ti var ste me sletkalgråitn OL. För de 
mästä så var int all gråit släut i gråitgröitu, 
när matsjussn kård haim, så att arbetskalar, 
sum bod bäi vägän skudd ha a skål slet-
kalgråit JK(U). Fålki jär biskedli mot mi, di 
skickar till mi så mik sletkalgråit, så att ja 
mästn int årkar jet upp än MK. -karligubbe 
s. pl. sle'tkalgubbar [gamla slåtterkarlar]. 
Sletkalgubbar, sum 	hadd let för ti sla, 
haldäd alltut sigdspån'n um uppäst krokän 
JK. -karlitid s. m. bf. sletkaltäidn [slåtter-
tiden]. Andrä täidar pa årä .. var nuck mair 
ainfårmut .. än va ä kund var i ängsmarki 
undar sletkaltäidn OL. -karlvecka s. f. bf. 
sletkalviku= slåning-vecka, se d. o. -karllöl 
s. sletkalöl JK n., bf. sie 'tkalo lä [öl till slåt-
tergille]. De fyst, kvinnfålki nuck fick tänk 
pa, de var ti brygg u fa sletkalölä i årning i 
retn täid, för var de för saint patänkt, så 
hannt int ölä ti fa jäsä u stadg si någä äutn 
var för färskt u så var ä mik kinkut ti drick 
av de i solhitn u 	sträift arbetä. Där för 
händäd .. att n dail blai oraiduä invärtäs u 
fick sen a stort bistöir OL. Bondn 	sum slo 
ättar, ropäd at uss, att vörr skudd kumm däit 
till n, så skudd vörr fa sletkalöl .. da gärd 
vör uss täid me ti drick sletkalöl ör drickbyttä 
JK. 

slätt s. 3 se hand-, i- o. upp-slätt. 
slätt s. 4 s/ätt f., bf. -i, m., bf. -n [klätt], 
(Agrostemma githago), [o. fröna av denna 
växt]. Fråiä haitar slätt, fråihäusä slättkräukå 
MK. Hail väksti haitar slätt MK. Växtn hai-
tar raud akarrosår, män fråii haitar slätt MK. 
Slätti jär gali ti vaksä MK; i havrä u sed MK 
(1877). Dän slättn han jär väitar i känn'n män 
har svartä skalar MK. Jär de mik slätt äi, 
smakar mjölä örtut MK. Jfr säd-slätt. -blom-
ma s. slättblåmmå f.pl. (Agrostemma gi-
thago). -frö s. slättfråi [frö av klätt]. -kruka 
s. slättkräukå f., fråihäusä MK. 

slätta s. sletå f., bf. -u, pl. -år, 'slätt'. De säir 
rolit, ja .. vackart äut, ner n tjugåfåir man 
kummar fram ör buskar äut pa a sletå äi än 
rad ijamt si.. me säin lang örvar u lang läiår 
OL. Ja kåm äut pa a sletå; di bor äut på a 
sletå OL. Nårdn blasar fräiskt jär pa sletu JK. 
Sumblistans kund ä nuck var bra sletår ällar 
vätar ti lägg Dhöbreden] pa 01. Sla pa sletå 
[slå (hö) på jämn mark] JK(U). Pa Botvid-
backän jär fyst n haugar brantar backä, där 



slö 	 1177 	 slömax 

nerförä jär ä a sletå pa någlä hundrä änar, sin 
så jär ä n läitn back igän JK(U). Jfr rum-
slätta. 

slö a. slåiar, f. slåi, n. -t, pl. s/åiä, s/år. 
1) [oskarp]. Sigdn jär hail väitar i äggtann'n, 
sum än jär slåiar JK(U). Vändplogknäivän 
fållar n u vassar, när n bläir slåiar JK(U). 
I går . . slipäd ja rakknäivän, sått ja fick han ti 
bäitä, för han va så slåiar, att .. JK. De saksi 
har di fat så slåi; de yksi jär slåi OL. Spitä 
jär slåit MK(1879). De far nå var ti flest gang 
de bläir slåit (att vässa bort ett hak) MK. 
Grastainar jär förbaskat hard ti bur äi, u . . 
burar.  .. di bläir snällt slåiä JK. Vör had yksar 
så slåi allihop, sum vör har hugg i stumblar 
me dum JK. Ja vörr hadd ärnä kåir i skogän i 
dag.. män russbaini va fö slåiä JK. När tårr-
maldstainar blai slåiä .. så skudd stainar 
pickäs, sått di blai vassä JK(U). Iss de var 
slåit sum sag de (en slö såg, som inte ville 
bita) MK. Ja sagäd i späik me sagi u huggäd i 
späik me yksi, sått de blai slåit sum sag allti-
hop, sum än bräukar sägä JK. Ja har någ 
hyväljan u slaburar (stämjärn), de jär slåit 
sum sag. (Kan sägäs så um vick äggdont sum 
hälst) OL. Ja, än bräukar sägä um äggdomt, 
sum jär slåiä, så sum um läiår, hyväljan, 
yksar me flair sakar, att di jär slåi sum sag, 
när di int vill bäitä, när n skall bigangnä dum 
JK(U). 2) [bildl., slapp, loj]. N. de var n sån 
duktur särk, män nå gar n så slåiar u blaikar 
MK. Ja far grund mi kring tills i märgå, för ja 
gynnar bläi lissum slåiar i tankar JK. Han var 
mik så där slåiar, i tankägångän MK. 3) [ej 
grobar, kärnlös, blott i sms.]. -korn s. slåi-
kånn n. o. koll. [sädeskorn utan kärna]. Slåi-
känn= hånn-kånn [horn-korn] me dålir el. 
när pa äutn känn äi. Tårkän har tat kånnä 
för uss i ar, sått de bläir int stort någ ann än 
slåikånn JK. Fäir fåm tunnår (känn) blai bra, 
när allt slåikånn kåm ifran JK. Rygän vägar 
120 kilo pa tunnu, män de var mik slåikånn, 
sum gick bårt JK. -skoad (-skoen) p. a. slåi-
skåuän, f. -skåui, pl. -skåuä, -skåunä [ej 
skarpskodd, om hästar]. Hästn jär för slåi-
skoän jå, han rappar [slinter] MK. Män i jär 
slåiskoi; russi jär slåiskoä el. -skonä OL. Um 
de gick ti kumm backän upp me russi, för di 
var slåiskonä, så skudd n försöikä JK. Svart-
dalsväti .. de var spägälblankar äis pa, sum 
int russi kund ga pa äutn hal kull, för di var 
slåiskonä u hadd int någ haksko älla vintarsko 
unda si JK. När di trampar si, da skall di var 
slåiskonä el. int ha vass äishagg el. vass brud-
dar undar skoar JK(U). 

slöa v. s/åiä, pr. -ar [göra (eggverktyg) slött, 
oskarpt]. Sand u lort i bredi, sum än hyvlar, 

de slåiar hyväljanä fort JK(U) .. de slåiar 
yksar olycklit ti hugg i stumblar u röitnar, 
sum sitar full a sand JK. Nubbår sma sand-
ällar muldhögar . . sum liggar så haugä, att 
sigdn tar dum, ner n slar, u de slåiar raint för-
baskat OL. 

slöja s. s/öjå f., bf. s/åju, pl. slöiår, 'slöja'. Förr 
i värdn da nyttäd badä päikår u kvinnfälk 
slöiår um halsn u di kund var av yll u bomull 
u silkä, sma small halsdokar, sum di slo ätt 
slag um halsn u sum di bär knöitäd me en 
knäut, de jär int så läng sen di nyttäd sånn av 
all möigliä färgar OL. Jfr brud-slöja. 

slöjd a. slåigdar 	slöigdar, slöidar, pl. 
slåigdä JK(U), slöigdä, slöigd', 'händig med 
snickeri'. Jaså, dän kaln han jär så slöigdar 
han; de mainäs just int någän snickarä, för di 
jär händuä ällar slöigdä, äutn i ställ någän ar-
betarä ällar bondä, sum aldri har lert i de 
yrkä, män därför kan snick någ a vart u de 
riktut bra, di kalläs för slöigd ällar händuä 
OL. Dän sum mair tillfållut söislsättar si me 
ti snick änklarä sakar, um han haitar de, att 
han jär händur ti slöid u snickä el. att han jär 
slöigdar el. slöidkunnur JK(U). En tvätt-
maskin kan när pa var u en bond gär självar, 
så väid n jär någ slåigdar JK(U). I mass el. 
april .. så laigdäs de så mang kalar, sum var 
så slåigdä u var skickliä ti hugg skog äut 
[:byggnadstimmer] JK(U). Jårdbräuksraid-
skap .. tillvärktäs haimä, dails av bondn själ-
var, um än var läit händur el. slöigdar 
JK(U). Flet snarår (fåugälsnarår) jär n mik 
slöigdar ällar snällar me JK. Han var snickarä 
u slöidar kal MK. Slöidar sägd måffar u mår-
mår i st. f. slåigdar MK. 

slöjda v. slåigdä; slo'dä. Dän sum skall gär n 
spissplog, han skall fyst u främst kunn slödä 
älla(r) snick läitä JK. 

slöjdare s. slyddarä, slyddrä, slygdarä m., bf. 
sly'ddan, pl. slyddrar, 'slöjdkniv'. Ja far lan n 
slyddrä el. slyddarä el. -g-; slyddan jär int 
vassar JK(ordl.). Slyddan el. slyddaknäivän 
bigangnäs till snick el. skär mindar sakar i år-
ning me . . Dailar pa slyddan jär: bladä, u pa 
bladä: äggi, bakän u uddn, u tangän sum sitar 
iginum skaftä u sum jär nätn [nitad] äutför 
skaftändn. Skaftä jär av träi u hallrunt JK(U). 
Slidknäivar jär pa sam muddälln sum slyddrar 
JK(U). Jfr fåll-slöjdare. — slöjdar-kniv s. 
slyddaknäiv m., pl. -ar, s. int kan fålläs ihop, 
nyttäs till slakt u snickarbete MK. Förr så 
smäidäd smidar slyddaknäivar, män nå kaupa 
n dum i janbodar JK(U). 

slöjd-rum s. sk'dräumä [i skolan]. -sal s. m. 
bf. s/0 'dsa in [i skolan]. 

slöm-ax s. slåimaks n. [dåligt matat ax], pa all 
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sårtar [:sädesslag] MK. -korn s. slåimkånn= 
slö-korn, se d. o. -säd s. slåimseid (= sma-
sed); slåimi seid MK. 

slömmen a. f. s/åimi, pl. slåimnä, 'utan kärna' 
[om säd]. Slåimi sed, när kånni jär tomä u 
int' ha fat sin väkst MK(1876). Aksi har bär 
slåimnä känn MK(1879). De kåm kyld i glång- 
ningi 	så de blai bär någlä slåimnä känn 
MK. 

slör s. m. bf. sly'rn, slyrän, slyrn el. slöirn 
(OL)MK [i uttr.] pa slyrn 'drucken'. Han var 
pa slyrn MK. Gubbän han had fat si n sup u 
var ret väl modnäs ällar pa slyrn JK. Varä pa 
slyrän=litet knöl MK. Gubbar var pa slyrn 
el. hallt um hallt JK. 

slösa v. s/åiså, s/åis, pr. -ar. Ja ansäir .. att 
ja alls int jär värdar allt biröim, sum L. har 
slåis pa mi JK. Han slåisar bårt n hail hopän 
pänningar onödut OL. — slös-krydda s. slåis-
kryddå f., pl. -år, kryddår [kryddväxter] sum 
än sättar mindar värd pa: gubbskägg, sall-
väjå, avräutår etc. JK(U). Slåiskryddå kalläs 
nå salväjå MK. Slåiskryddår: täimjan, lav-
vändl, balsar u salväiå MK. Masar [Matts-
arve] mor Ann Kaisä, ha sägd så: slåiskryd-
di, di skall nå kastäs bårt di; de nåigäs int 
längar, nå skall de var så mik fäinhaitar MK. 
Ti gi än fräiarä kårgän .. i kårgän läggd di 
kattungar u slåiskryddår, så sum gubbskägg, 
matrå, avräutår, sallväiå, brännättl u. s. v. u 
så sändäd di kårgän ti fräian JK(U). -krydde 
s. n. pl. bf. slåiskryddi. Ex. se föreg. 

slösare s. slåisarä. 
slöta s. slåitå f., bf. 	'snöslask, väta' MK; 
'snöslask, stark nederbörd' JK(ordl.). Nå 
blai de äntliän a slåitå all stans. De var a 
olyckli slåitå de blai JK(ordl.). Så rängnäd de, 
sått ä hälläd ner, sått ä var a slåitå, sum var 
oskapli JK. Jårpärår har vörr fat upp i rängnä 
u slåitu JK. De snåiar läit bäi stundväis män 
.. de smältar ättar handi .. de kan int någ 
människ ga så langt i iss slåitu JK. 

slötig a. n. s/åitut, 'snöslaskige. 
smack s. smack n. [egtl. smackande ljud; 
"knyst", dyft]. De var da tal um, att tårg-
handln skudd ändräs. Nå håirs de aldri a 
smack JK. Vör har aldri a jäklä smack me 
dairäs fastmarksjårdar ti gärä . . u de avsägan-
dä har int a knyst ti gär me jårdi i Lausmöir 
JK. 

smacka v. smackä, smack', pr. -ar. 1) s. en 
gräis. Gräisar .. gynnar smack u säugä [dia]. 
Ja, de vattnäs ret i munn'n, u ja sitar ret u 
smackar, när ja tänkar pa, va gutt ä smakt 
dän täidn JK. 2) pa russi. Pa russi bräuka n 
smackä [för att mana på dem] JK(U). Nå har 
russi .. fat blas äut läitä, sått nå jär ä ti smack 

pa dum u ti jånk si av igän JK. 
smak s. sma 'k m., bf. -än. 1) [smaksinne]. 
Ja har ännu int årk jet någänting u tyckäs 
sum ja rakt har förlor smakän JK. 2) [smak-
intryck]. Da jär de int värt någ ann än till 
gi kräki för de (drickä) far n sånnar galn smak 
OL. Ölä .. kan väl bläi säurt, män de jär n 
självsäurar smak OL. De sum kärä har fat 
smak av, de haldar de MK. 3) [uppfattning, 
tycke, lust, behag]. Ner di sen kåm haim u 
ättar tyck u smak fick plasser vart u ätt pa 
sitt ställä 	OL. Så gir förmann'n si av ..: 
sen far var u en sla si äi ättar tyck u smak 
OL. Än dail (tjänrar) .. far någ äutväg till 
kumm ifran de ställ di jär pa, till ätt annät, 
sum fallar dum bättar i smakän OL. Han fick 
smakän pa väinä .. sått han straik pa När u 
drack väin JK. Ner di nå had fat säin halvar 
u sin kraftuä goä mat, u .. öl, u så säin bussar 
u sitt snäus, u så di da hadd go smak pa 
alltihop .. da skall ja säg di sag förmögnä äut 
OL. Hogsläbärssäupå .. kund jetäs me go 
smak JK. Nå jetar vör sild um dagän me go 
smak u hälså JK. Jfr bi-, för-, kummin- o. 
trä-smak. 

smaka v. sma'kä, sma k',' pr. -ar, ipf. smakäd, 
sma Okt', sup. sma 'kt, imperat. sma 'k. 1) [av-
smaka, äta el. dricka, förtära]. Spritvarår 
fick ja int smakä JK. Nä de da blai kokt, så 
lätt mor Ann smak de. "De gar aldri an, att 
Är sättar in till dum". Jå, smak ä skall di fa, 
för de slar int ihel dum JK. Ja tror aldri ja 
kummar ti smak svamp mair, sägd n JK. Ja 
skudd kumm in, så skudd ja fa smak jaulölä 
JK. Paltbröiä .. de fick di int smak än bit av, 
äutn de skudd gåimäs el. lagräs JK. Han sma-
kar aldri mat, äutn de bär n livar av sickän 
[di] OL. De var lyngn, att han smakäd de 
MK (1877). Han kund ta hail supar av foto-
sjen, sum än int smakt ann än att de var 
brännväin JK. Ryggråitn .. dän kund ingän 
terä, u dän smakt ja intä JK. Ja, de var dän 
bäst mat, ja har smakt, sägd ja. — Kanhänd, 
vätjä, vör har aldri smakt ä [:svamp] JK. 
Ja har int smakt äldvattnä, sin säist ja fick än 
halv a L. JK. Vör har ännu fat smakt n bit av 
sväinhudä, sum blai kokt ti jaul JK. Vör har 
ännu int fat smakt någän färskar strämming i 
summar JK. Ha tu smakt ä (russkyt) da? Ja 
visst har ja de, täu gangar har ja jet de, sum 
ja int visst av att de var russkyt JK. Upplän-
ningar .. tyckt, att di aldri bättar fisk had 
smakt JK. Saggubbar had aldri smakt så gutt 
brännväin JK. Män nå, när n int har fat smakt 
de pa n täu träi ar, nå tyckt n, att de smakt 
fö(r)träfflit gutt JK. 2) [erfara, känna]. Ja fick 
ligg pa bänkän u smak än duktu battång i 
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ändn JK. 3) [ha viss smak]. Ja håppäs fläskä 
jär bra u smakar bra sum vanlit JK. De glädar 
mi .. att Är har jet upp fläskä me hälsu, u 
att ä smakt bra JK. Tänk va räisgröinsgråitn 
smakt goar da framför nå! Nå smakar kånn-
gråit mik bättar än räisgröinsgråit, tyckar 
vörr JK. U tänk va mylu smakt go, sum var 
av rygbröi u fått JK. Bullar.. smakt så ofant-
lit goä, därförä att ä var jaulbullar föstas! 
JK. Nä han smakt pa än (päudingän), så frågd 
måffar: smakt ä gutt, Olkän? JK. Ja jetäd de 
(russkyt) för nautkyt, u de smakt läik så gutt 
JK. Ja .. had fat a flaskå öl av H.G., sum 
smakäd mi gutt, för ja var tåstur JK. Sårkar 

jetäd pärår u tåsk 	u tyckt, att ä smakt 
faslit gutt JK. Ja tyckt de smakt gräulit gutt 
JK. Ja fick svamp, u de smakt så obegräip-
lit gutt JK. Fisksäupå .. smakar äutmärkt 
gutt JK. Da kan n tänk, ner di u sparar pa 
bönu, att de kaffiä skall smak jäuvlit OL. 
Spyttn .. flödar till mair n va de behövs u 
smakar baiskt u styggt, när de skall svölgäs 
ner JK. S. at upp fåugln, män sägd, att n .. 
smakt fisktranur sum lomän JK. De smakar 
sum sild u skyr el. u sum ti räck tungu äut 
i rängn JK(U). 4) [fallä i smaken, behaga]. 
Ja har .. lätt mi väl smak allt de ja har blitt 
budn pa OL. Ätt dundaröl, sum smakäd fålki 
väl OL. De tycks såsum att de int ret vill 
smak någä, fastn än dail nuck kokar gutt kaffi 
.. män de jär såsum sårg u förstämning yvar 
alltihop [i sorgehuset] OL. Särsk. förb. 
Smak pa: 1) [avsmaka]. Så sat ä en uppför 
n, sum håisäd pa päudingän fyst u smakäd pa 
än .. Nå, nä han smakt pa än, så frågd måf-
far .. JK. Gubbän sat i stäuu u smakäd pa 
trakterningi JK. När ja da had smakt pa jaul-
ölä, kåm Johann'n in me kaffibrickän JK. 
2) [känna på]. Sått de bläir bad ainstaur u 
gränstaur. Ja till u me smakstaur, dän sum 
har lust ti smak pa dum JK. Jfr grann-smaken 
o. väl-smakandes. 

smaklig a. smakli, n. -t [som smakar bra]. Någ 
var bjauda(r) till, så gutt n kan, atminstn att 
jaulgråitn jä riktut smakli JK. 

smal a. smaldar (1878), smallar, n. smallt, 
best. small' JK, OL; komp. -arä, smallrä JK, 
sup. best. smallästä, (dän) smalläst' JK. 1) 
[föga bred el. vid]. Förrn hinnar till S. så jär 
vägän så smallar MK. Fäi vägän var för smal-
lar.. män .. Fäikalar visst int, lais di skudd 
bjär si at u fa n braidarä JK. De har hänt, att 
n dail [begravningsbjudare] har gat mik 
tyngar haim än ste [:berusade] 	u vägän 
har blitt smallar för dum OL. Min hagän 
han jär så langar u smallar OL. Skinnä me 
kardtännar äi späikäs fast .. me n smallar 

rims av tunnar bläckplåt runtumkring i kan-
tar [på kardan] JK. Torskäiln .. var .. smal-
lar i dain ändn JK. Smallar i bringu [om 
häst] JK. När a smasnarå skall fletäs in äi 
raivän u da läggäs bäi n tjåckar tat, så bläir 
de tatut. Nai, ha ska läggäs bäi n smallar MK. 
Skaftä el. small ändn av läinkambän sättädäs 
äi a hul äi a träivägg JK. Jär strikä [tegen] 
langt u smallt någä (umkring 100 famnar langt 
u 12-14 famnar bratt) så jär de int alltut sägt, 
att n plögar för änd me JK. Um de jär a smallt 
ställä, sum sjoän gar in äi a väik, så haitar 
de minnä JK(U). Sen slo di nedäst dailn av 
ängä, u ner de blai så smalt igän, att int all 
kund fa slag, da skudd ä stäckäs rumpå OL. 
Vart par så gynt di räk ifran braidä u så äutat 
mot si, fyst smallt u sen braidarä u braidarä 
OL. Kumsjonsvägar jär i allmänhait för 
smallä, di skall var säks änar um di änd de 
jär, så jär de änd för smallt JK. Så skudd n 
änd ha n träi fåir styckän [:liar] mässi pa man 

föräutn daim sum var för smallä u för lenä 
ällar för hardä OL. Iss de far ja int fyll äi, 
um ja int far a pylshånn, för tarmar jär så 
small, så de jär omöiglit annas OL. I blant 
small snäipår [skospetsar] u iblant oskaplit 
braid snäipår JK. Um de gar in .. än smallarä 
bit äi rainar .. av starrmöiri, så haitar de 
"starrhakä" JK(U). Läiår 	jär n go bit 
längar män smallarä än sigdar JK. De mill-
styckä haitar ukä u jär flair hul i ändar me 

pinnår äi, för ti kunn fa hängläparä smal-
larä u braidarä JK. Karmän jär hopspäikän 
av fåir bredstumpar än tåll fjortn tum braidä, 
framgavin u halv säidbredi di jär a par tum 
smallarä OL. Där sum jär skogut u vägar bläir 
håigar u håigar u smallrä u smallrä 	JK. 
Drekti .. kund ställäs, sått n kund fa plög 
braidarä u smallarä JK. Män allvarsamt talä, 
så jär säks änas väg i smallästä lag för nå 
täidns fodringar JK. Män jär de så, att strikä 
int jär lik si bratt i bäggi ändar, så tar de släut 
föstas i dän smalläst ändn fyst JK. 2) [tunn, 
klen]. Laddstuck jär bär n smallar käpp 
OL. Ja, kånnä säir märkvärdut smallt u dålit 
äut JK. Novambarryg .. han jä mästn såsum 
säi vanli ryg; han jä bön läit smallarä u 
längar JK. Jfr lång-smal. -benad a. small-
bainar, f. -bain OL [bildl., oansenlig, icke 
vuxen ngt]. Ja tror mästn, att han jär för 
smallbainar för de ti var kumnalårdförandä, 
för di skall ha raidå pa si di. De päiku ha 
vill ler si ti lärarinnå, män ja tror ha jär för 
smallbain ti ta dän lerdomän OL. De var ha 
nuck för smallbain till de, säs mäst um sån 
päikår ällar kvinnfälk, sum har tat si pa någ 
årkår, sum andrä ansäir, att di int gar i land 
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me, sam så um de jär n sårk ällar kal, så haitar 
de, att de jär han nuck för smallbaintar ällar 
smallbainar till OL. -bent a. smalbaintar, pl. 
baintä, -baint' [=föregl. Ja jär för small-
baintar ti äuttryck mi i ård, sum de känns 
införä JK. Vör jär för smallbaintä ti raid äut 
de JK. Di jär för smallbaint ti ta ihop me de 
OL. -halsad a. pl. smallhalsä. Varmblods-
russi de jär langhals u smallhalsä JK. -het s. 
smallhait [egenskapen att vara smal]. Jfr 
lek. -laga a. smalla'gä, -lag', 'tämligen smal'. 

Duri ha jär smallagä. Bredi di jär smallagä 
JK. De finstri di jär smallag ällar smallagä 
OL. De kälkar di jär nuck smallag, ällar di jär 
smallag iss kälkar, mot va di nå bräukar dum 
OL. -lagen a. f. smallagi, pl. -nä [=föreg.] 
Ja för min dail sär bad: smallagä, -gi, -nä, 
män för de mäst smallagä JK. -lek s. smallaik 
[smalhet]. -lägg s. m. bf. smalläggän, pl. -ar, 
'smalbenet'. Så har vör uppför anklar smal-
läggän me läggpäipår JK. "Lädakängår" me 
lang skaft, sum gar upp pa smalläggar JK(U). 
Dän smallästä dailn av styvälskaftä haitar 
smalläggän el. ankälgangän JK(U). -snipen a. 
pl. smallsnäipnä [som har vassa tåspetsar, 
om skor]. Vassnas sko el. träisko (= small-
snäipnä) JK. 

smala v. pass. smalläs [göras smalare]. Trå-
dar skulle spitsäs el. "smalläs av" par um par 
(skom.) MK. 

smalna v. smallnä, pr. smallnar. 1) [bli smal]. 
Smallnä av uppat MK. 2) [göra smal]. När 

da smallnar av stäckä mair u mair, höiga 
de bläir, så kummar skupar ti sta mair u mair 
pa änd JK. 

smattra v. sma'trä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. = inf. 
[knattra, spraka], 'om granved'; [klappra, 
knaka]. När brasn kummar ti brinn u smaträ 
i späisn JK. AM' de kan äntlin smaträ MK. 
Ja u så n duktur jaulbrasä i späisn, sum 
smaträd el. sprakäd u brannt JK. Vörr ryddar 
am n i hagän u brassar pa me i späisn .. sått 
ä smatrar u brakar ättar JK. Nå gynna de 
smaträ i packän [vid klyvning] MK. I dag har 
vörr kårt u häv pa grastain, sått ä har knäck 

smaträ i sinår JK. De var så kallt, sått ä 
smaträd undar maidar MK. De var väl någå 
smulå vattn, sum stal si me i fylg me talgän, 
ner di duppädä, u där av var väll sum di .. 
smaträd u spräutäd OL. Iblant så blai de 
handklappningar, så ä börr smaträd ättar OL. 

smaul s. (das Maul?) m. bf. smauln [munnen]. 
Ja ska gi di pa smauln, um du int vill tigä 
MK. Hald smauln pa di MK. Tig smauln pa 
di JK(U). 

smed s. smi 'd m., bf. -n, pl. -ar. Dän sum jär 
riktut äutlerdar smid: [kallas] mästar el.  

smidmästar u kan n bisla raidskapar, så haita 
raidskapssmid, såsum vangssmid, kälk-

smid, plogsmid u. s. v. .. Förr .. så var de 
än dail 	sum hadd sitt yrkä me ti smäid 
viss sakar såsum: sigdsmidar, ykssmidar, 
hästskosmidar, späiksmidar, sinksmidar 
[klackjärns-] .. Di kård .. kring i soknar u 
gardar u bjaudäd äut yksar, sigdar u läiår 
sum di hadd smäidä JK(U). Någän smid jär 
de int ti fas pa lang vägar .. jär i Lau finns de 
ingän JK(1909). Män så skudd ja upp ti 
astäuås ti n smid, sum smäidäd fö daim JK. 
Di har lert härd skäivår [vändskivor på plog] 
av än smid i Gardä JK. En hait M. pa Austar-
gan. De var n duktur smid män fick läikväl 
dän am n sigdn goar u dän andrä dåli OL. Så 
var de n smid där ner i Lausböiän, sum bod 
mitt för Krussbäckä kansk smidn had gitt 
dän backän de namnä JK. Smidn K. pa När 
har döt nå i hälgdagar JK. Svartar i söini sum 
än smid JK(U). Än svartar möllarä u än väitar 
smid jär int mik me (ordspr.) JK(U). Smidns 
häst u skummakans källing far för de mästä 
ga föräutn sko JK(U). Jfr fin-, grov-, lie-, 
sigd-, spik-, stor-, vagns- o. yx-smed. -doning 
s. pl. smi'dåuningar [smidesredskap]. Släg-
går håirs fö de mästä ti smiddoningar JK(U). 
De gamblä smidar smäidäd all säin smid-
doningar självä så ner sum pa smidstädn u 
skräustyckä JK(U). Se ill. -finger s. pl. 
smi'dfingar JK(U). Han har smidfingar, sum 
int äld batar pa JK(U). -gesäll s. smidgissäll 
JK(U). Än äutlerdar smid, sum had vart 
smidgissäll bäi än smidmästar .. i Böin 
blai för de mästä sokänsmid JK(U). -ham-
mare s. smi'dhammarä m., de har ja fåir styc-
kän [sade smeden L.] MK. Än vässar dum 
[borrarna] för de mäst i smidu el. värmar 
dum i smidesu, sått n kan sla dum vass me 

smidhammarä pa smidstädn JK. Se ill. 
-loppa s. smi 'dluppå f., pl. -år, 'smedgnista av 
järn', [glödspån]. Gnistår, sum fallar av janä 
undar smäidningi, haitar .. när de jär glöid-
näs .. smidluppår JK(U). -lära s. smi *dle 'rå 
f. Han har vart i smidlerå MK. -mäster s. 
smidmästar JK(U), [smedmästare]. -tång s. 
smi'dtaug f., bf. -i, pl. -tängnar JK(U), a läiti 
tang ti hald mindar jan me ti knäivar u slikt. 
De har ja träi styckän längar u kårtarä MK. 
A storgap(i) smidtang JK. Smidn 	haldar 
dän varm, raudnäs janbitn me a smidtang pa 
städn, u slar me hamman JK(U). 

smedja s. smi'då f., bf. -u, pl. -år. Förr så had 
för de mästä böindnar aignäs smidå JK(U). 
Ja rustar u snickar u smäidar u A. jälpar 
mi i smidu JK. När ja kåm haim, var ja äut i 
smidu u smäidäd a stund, så läng ja kund säi 
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där JK. Smidår .. var .. byggdä .. av träi 
u umkring sjau änar langä u läit smallarä pa 
bräddn, sått n fick räum me ti bisla än halvar 
vangn inn i smidu var gang (bakvangn el. 
framvangn) JK(U). I mandäs .. da var ja i 
smidu ner bäi Kauprä-Lassä .. i dag har ja 
vart i smidu igän hail dagän JK. Ja, nå a par 
dagar ha ja rust i smidår ällar smidu ner bäi 
H. JK. Ti fa vattnä ör källan .. grav äut ä 
ginum backän, ner at Stainakan, at de hållä 
sum gam smidu sto JK. Se ill. — smedje-bälg 
s. smi 'dbälg m., bf. -bälgän, -bölgän. De hul, 
sum jär pa än smidbälg, kalläs för vädarhulä 
OL. U så bisto bondn en man i smidu ti jälp 
smidn blasä me smidbölgän u ti släggä JK(U). 
Se ill. på bälg s. -bälgipipa s. f. bf. smid-
bölgpäipu [det rör som går från bälgen in i 
ässjan]. -bälgistång s. f. bf. smidbölgstangi 
[dragstången på bälgen]. -dörr s. f. bf. 
smi'ddu'ri [dörr på smedja]. Smid-duri jär pa 
langsäidu el. framsäidu, läit mair at dän hygrä 
gavin JK(U). -dörrjrada s. f. bf. smid-dur-
radu [dörrkarmen]. Äi smid-durradu till vän-
star inn i smidu jär burinretning fastgärd 
JK(U). -haggvann s. m. bf. smidhaggvann'n 
[vattenho vid härden i smedjan att kyla av 
tänger m. m. o. härda stål i] JK(U). -koka s. 
smi'dkåukå f., pl. -år, 'Iortknåbb i smidesu' 
[av slagg]. De sum smältar u rinnar ihop i 
esu av janä u asku av kuli i stor samman-
hängnäs klumpar, haitar smidkokår, u di skall 
haldäs ör.. esu, annas så bläir int janä varmt 
JK(U). -packe s. smi'dpackä m., bf. -än, 
'rund packe [kubbe] 70 cm diam. o. 40 cm. 
höjd' [på vilken städet står]. Se ill. a=pack-
än b= stäur mällå ti sätt vangnsakslar äi, när 
di skall gängäs upp. Mitt för duri star smid-
packän me smidstädn pa JK(U). Smidpackän 
jär för de mästä av aikä gråvarä dästu bät-
tar för ti fa räum me spåttar u maislar pa u 
smidhamrar undar smäidningi JK(U). -sin-
der s. smi'dsindar n., bf. -sindrä, 'hammar-
slagg'. Gnistår, sum fallar av janä undar 
smäidningi, haitar smidsindar el. smidslindar, 
när de jär kallt, män när de jär glöidnäs el. 
jär snaikstar u varmt, haitar de smidluppår el. 
smidsindar el. -slindar JK(U). Smidsindrä 
kanst du ta varå pa, för de jär bra ti skäur 
knäivar u gafflar me; ja fick smidsindar i augu 
JK(ordl.). M.O., ner han skudd ste u fräiä 
han ränd kring u håird ättar smidsindar, sum 
än skudd ha ti skäur silbeslagä me OL. Smid-
sindar, gam Löiandar bräukar ha sånt ti bland 
äi lair u sand ti ståit ihop ti bräuk, sum han 
mäurar i späisn me; de jär läik så bra sum 
äldfast tigäl OL. -städe s. m. bf. smrdstä 'dn 
[städ i smedja]. -vägg s. f. bf. smi'dväggi. 

Gam smidväggi ha läutar ha; de var änd naug, 
att n skudd räiv na MK(1877). -ässja s. 
smi'de 'så f., bf. -u. Bildn (plogbildn) jär för 
mik undaslitn; han skall äi smidesu MK. 
Baitln el. slaburn gick sundar fö mi, sått dän 
matt ja äut i smidesu me u lagä JK. Än vär-
mar dum (stålstängnar) i smidesu, sått n kan 
sla dum vass me n smidhammarä JK. Um än 
far äutslag u sar pa si, så skall n .. läggäs i 
smidesu u så blas me smidbölgän, sått asku 
öiräd kring dän, sum lag i esu JK. 

smeka v. smaikä, smaik', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
smaik'. 1) 'smeka'. Di sto u skudäd si u 
smaikäd si framför späglän MK. 2) refl. [må 
gott? smörja kråset?] Smaikä si (me godagar, 
ej annars) (OL)MK. 3) [om väder, vara blitt, 
lugnt o. stilla]. De star u smaikar =de modar 
rängn u ovädar MK. Ja, måffar han sägd så 
igår han: de star u löidäs u smaikar så mik i 
dag, så att Är ska fa säi de, att nårdn jär int 
langt bårtå JK. De vait ingän va vädrä jär n 
gang, för de känns aldri n vädaraim. Ja, de 
bräukar mod nårdn, när de star u smaikar så 
JK. I dag så har de vart så betöidlit blöit u 
lungt, ällar de har stat så där u smaik, bräuka 

sägä, de bräukar u mod nårdn u kallt JK. 
När n kummar ti tals me fålk um vällaikän nå, 

än tyckar att n jä goar, så kummar de all-
tut ättar: va läng de nå skall sta u smaik u 
löidäs! nårdn kummar väl snart me någ 
brumm JK. 

smet s. smait m., bf. -n. 1) [hop, hög, massa]. 
Ja har fat n hail smait böikar av L.; ja to hail 
smaitn pa en gang JK(ordl.). Så skall de gäräs 
än rasandä smait flaar till dum JK. Bitalt n 
jäklä smait pänningar till JK. Luttar räcknar 
upp än hail smait där (i fjärd böini) u bland 
annä "go u tjänlir vällaik" JK. De var änd 
fåaktut vickän smait (=mängd) MK. Smait, 
-än =en hail hopän (t. ex. fjädar etc.); de var 
änd' fåaktut, vickän smait där var (om sva-
nar) MK. 2) [kletig fläck, pladaska]. Säi, jär 
har n smört pa än stäurar smait, än tjärsmait 
t. ex. OL. 3) [blandning av mjöl m. m., som 
skall gräddas], 'pannkakssmet' JK(ordl.). De 
blai än hail smait me pannkakå av dän smaitn 
JK(ordl.). Pannkaksmait, vaffålsmait, go-
rådssmait, päudingssmait JK(U). 

smeta v. I smaitä, smait', pr. -ar, ipf. -äd, 
sup. smait', p. pf. smaitn. 1) [smörja, på-
stryka]. Fyst så smöra n smör unda till pa 
spån'n [sigdspånen], u så smaita n bro [kros-
sat] gräus där uppa me n någlund braidar 
knäiv JK. 2) [smälla, slå]. Han smaitäd 
gräisn i dur-radu, så n dödä MK. När vör far 
dum [grisarna] läit pa väg till, så smaitar (el. 
slaktar) vörr i hel en da u da u jetar upp 



smeta 	 1182 	 smila 

självä JK. 3) [kludda, skriva]. De bördu 
[uppdraget] skall ja nå kast av mi i kväld, me 
de sam sum ja nå smaitar de pa papperä JK. 
Särsk. förb. Smait ner si, smeta ner sig. Nå 
hart du vart ste u smait ner di så mikä. Ja 
blai så nersmaitn JK(ordl.). U när ja da tar 
laidå pa ti grundä, så smaitar ja upp [skriver 
ner] a ovitu historjå JK. Smait yva si, smörja 
över sig. Nå hart du rakt smait yvar di hailar 
me lair. Han var hail yvasmaitn JK(ordl.). 

smeta v. 2 (smätta) sme .tä, smet', smaitä, 
small', pass. smekis, 'rensa tjärved (faitvid, 
såidsvid) att bränna såidä av o. pressa tjäran 
ur'. Vör skall srnet faitvid iddag. Dän faitvidn 
skall vör smerå, för dän skall vör bränn såid 
pa. Dän bitn skall ännu smetäs bättar. All 
bark skall huggäs av el. ränsäs bårt (=smetäs) 
JK(ordl.). Smet faitvid = hugga av rötter o. 
smörja [:skräp] på "faitvid", förrän det brän-
nes "såidä" MK. Smet faitvid ti såidä = rensa 
MK. Smaitä vid = räns tjärvidn fö sand u lort, 
när n skall bränn såidä MK. När stumblar 
var sundarhuggnä så var n int där me fär-
dur ti bränn såid av, äutn såidsvidn skudd 
gas iginum .. bit för bit, sum skudd ränsäs 
el. gäräs rainä för muld u äutvid u daukyt. 
De arbetä 	haitar "smait" [ändr. fr. smet] 
faitvid. Arbetä äutföirdäs me a vass läiti 
handyks pa n huggpackä JK(U). Smetä fait-
vid till såidä, det är hugga sönder tjärved i 
små bitar till tjärbränning, fig. 10 MK Spridda 
drag, s. 36f. Se ill. 

smetig a. smaitur, 'oren, smutsig, våt'. 
(?)smia v. sme *fä, smejä, 'smila, småskratta'. 
Han sme Jar pa munn'n (=ler) MK(1876). Da 
jaug än så oskaplit .. män han va så allva-
sammar, så att n aldri skudd sme älla dräg pa 
munn'n en endä gang JK. 

smida v. smäidä, smäid', pr. -ar, ipf. smaid, 
smäidädä JK(U), smäidäd, sup. smäidä, 
smidä JK(U), smäid', pass. smäidäs, pr. 
smäidäs, p. pf. smidn JK, n. smidä, pl. 
smi*dnä, smäidnä. 1) [bearbeta metall med 
hamring; genom smidning framställa]. I dag 
skall ja äut i smidu u smäidä MK. Ån stor 
dail av böindnar kund bad smäid u snick 
jälplit JK(U). Han skall .. kunn smäidä el. 
atminstn vitä, lains n plogbild riktut skall 
smäidäs JK. Björkbark el. björk-kart däugar i 
nödfall i ställ för kul ti smäid bäi JK. Ja, än 
jär tvungän ti smäid, mäns janä jär varmt JK. 
De var så, att n smid var bäi en av de babb-
tistar u smäidädä JK. Ja va läikväl äut i smidu 
u smäidäd läit pa förmiddagän JK. Du fart 
smäid n nöiar bålt, vagnsbålt OL. Sånn sig-
dar sum di smäidar bårtå pa fastlandä OL. 
N. han smäidäd n hail hopän sigdar OL. Så 

dä flest smäidäd fålki dum (graipnar) hail av 
jan JK. Pa ättamiddagän har far smäid någ 
gangjan till durar för lambhäusä JK. Far u ja 
ha smäid sko i dag ti russi JK. Far ha smäid 
n navarä JK. De var de där ståpprar, sum 
skudd smäidäs nöiä JK. Bildn smäidäs av jan 
JK. I dain ändn pa lådu 	sättäd di fast n 
sigdä .. el. u så var de n apartur smidn knäiv 
i ställä JK. Ja, ja tror de jär bestämt gutä u 
int smidä JK. Da had di någ sånn (sigdar), 
sum var smidnä jär pa landä OL. Pa navrar, 
sum jär smäidnä pa sam väisä sum späiburar, 
haitar nedäst ändn aksä JK. 2) Um skåli 
u tunnu gick för naug ihop, sått janslagår to 
imot varandrä, när tunnu rändä, så haitäd de, 
att tråskän smäidäd JK(U). Smäidä jär u« n 
laik; täu styckän sitar imot si, u 	bäggi täu 
slar hännar imot si .. u flest tämpu imot 
varandras hännar, u så .. ner pa säin aignä 
lar u så flat hännar imot säin aignä hännar u 
så mot varandräs hännar, u de skall ga så fort 
sum möiglit JK(U). Särsk. förb. Män n sär u 
um än sak, sum än.. smäidar pa u int riktut 
jär i färdur, att han skall "smäidäs av" bättar 
(gäräs sletarä u fäinarä) JK(U). De .. jär av-
smäidä u jär i årning JK(U). De jär int sägt, 
att n far n sak i årning el. avsmidn me amn 
hitå [värmning] JK(U). — Smäid ihop a lyngn 
( = jaugä) JK(U, frågel.) — För var gang janä 

läggäs i esu u värmäs, sått de bläir lagum 
varmt ti "smäid äut" el. i årning haitar "a 
hitå" JK(U). Dän täidn hadd di int rad ti sätt 
så lang bussar äi, så di räckäd iginum hail 
navu, äutn de hadd di smäid äut n janbit 
dän hadd di pän el. hamrä äut .. dän hadd di 
da smäid, så än gick runt um aksln OL. Jfr 
hem-smiden. — smid-varm a. n. smäidvarmt 
[lagom varmt för smidning] JK(U). 

smide s. smidä, smäidä JK(U) n. -sljärn s. 
smäidäsjan JK(U). -kol s. smäidäs-, smäids-
kul JK(U) n. 

smideri s. n. bf. smäidaräiä [arbetet att smi- 
da]. Daim sum hadd 	smäidaräiä till yrkä 
JK(U). 

smidning s. smäidniug f. [smidesarbete]. 
Hadd n [smeden] int smäidning me ti bisla 
vangnar, kälkar, harvlar .. så arbetäd n me 
smäidning haim äi säin aigi smidå me lagning 
av bräuksdoningar för andrä JK(U). De var 
mik stort arbetä me smäidningi till n träsk 
JK(U). Ja, de där stangi skall väl [mycket] 
beslag pa, u gråft u bassidant skall de var(ä) 
.. så att de jä väl smäidning pa JK. Jfr små-
smidning. 

smila v. smädä, smäi/' [småle]. Iblant kund n 
läikväl fa säi, att n var ti smäil pa munn'n 
a grandå OL. 
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smirska s. smiskå f. 'bröd el. kakskiva med 
grädde, sirap, smör el. ister på'. Ja far a 
smiskå me smör pa (vanl.: smörrbrö). Van-
ligen: gräddsmiskå, fastän de andra orden 
även begagnas JK(ordl.). Gräddsmörbrö ällar 
smiskå OL. Smiskå el. gräddsmiskå = grädd 
pa brö MK. Jfr grädd-, ister-, siraps-, skval-
ler- o. tum-smirska. 

smitta s. smittå f., bf. -u. 1) [sjukdomsöver-
föring, infektion]. De var en .. sum for ti 
Ståckhålm me ägg, u så kåm han häit u had 
smittu mässi ifran St., män han had int smitt-
kåppår självar JK. Män tänk vickät bistöir u 
bråk de var ti fa smittu ör all sakar u ting sän 
JK. De har blitt smittå pa buskar, sum di kal-
lar för mjöldaggän JK. Nai de jär flairfalduä 
sakar till, sum gär uss förlust. Till äksämpäl 
smittu pa pärår, sått di när pa bläir fåul alli-
hop JK. 2) [bildl., besmittelse]. Babtistar 
gynt u prädäikä, u de var såsum a smittå MK. 
Ja, var va de vill, så bräukar ja kall de för a 
smittå .. (socialism o. d.) JK. — smitt-koppa 
s. f. pl. smittkåppår [en sjukdom]. Di död 
bäggi täu me smittkåppår MK(1884). Kauprä 
gubbän far u ja kård läik, ner vör had smitt-
kåppår jå, de var visst sjuttifåirä (1874) .. 
sum smittkåppår grasseräd jär i Lau .. Annas 
tror ja nuck de var säks el. sjau styckän, sum 
död i smittkåppår unda dän täidn JK. Han 
sägd, att ja skudd ta u skriv pa n pappers-
lapp, att ä var smittkåppår u ingän fick kumm 
in, sum int hårdäs till häusä JK. -sam a. 
smittsammar, f. -sam, pl. -sam'. Smittsam-
mar sjaukdom JK. Smittsam sjaukå JK. 
Smittsam sjaukdomar JK. 

smitta v. smittä, smitt', pr. -ar, sup. smitt', 
p. pf. pl. smittnä. 1) [smeta av sig]. Vällfisk 
älla laikfisk, di smittar gani, sum bläir full me 
räum [rom] MK. När de jär tårrt, da smittar 
de intä ( = färgar av sig) MK. Hankli [vantar-
na] di har smitt av si MK. 2) [överföras ge-
nom smitta]. Va de kan va fö bråt, sum kum-
mar flaugnäs i luftn, sum än bläir sjaukar av, 
u så smitt så olycklit till! JK. A. dras me 
duktu snäuå u hogstå, män de jär slikt, sum 
änd int smittar, va ja tror JK. De andrä, sum 
int var smittnä, di fick .. int lug ti ga till de 
sjauk, sum had smittkåppår JK. Di (russi) 
har fat kvarkän 	jå di har blitt smittnä 
föstas, män var u när vait vör intä JK. 3) 
[påverka]. De jär mul u svalt, u ja har u vart 
muln u dystar, för vällaikän smittar pa mi 
JK. All fö(r)snillningar u undaslaiv u förfalsk-
ningar, de har visst blitt a smittå u kummar 
ä ti hald pa så .. så bläir di visst smittnä 
allihop JK. Särsk. förb. Lägri u städar .. 
smittar ner landsbygdi sum täidäst JK. När- 

kar blai nersmittnä [med difteri] ifran bi-
väringar, sum kåm haim ifran lägrä JK. Ja, 
de jär dumt, tyckar ja, att fålki far ga så ihop 

dain smitt yvar dannä JK. Di kund ha blitt 
yvasmittnä allihop MK. 

smitte s. smittä [i uttr.] var smittä bit [var-
enda liten smula] MK. Jfr da. smit, smitten, 
en smule. 

smock s. småck m. [slag, smäll]. De var n bra 
småck de = om bollens slag mot handen 
MK(1878). 

smocka s. småckå f., bf. -u [hop, mängd]. 
Sin [sedan] kummar nuck me täidn.. a stäur 
lang småckå um ulli u all graiar där till JK. 
Ja har ärnä börr skriv iss säidu full i kväld u 
så.. lätt småcku, sum ja har rip ihop, ga me 
påstn in ti böin JK. 

smocka v. pr. småcka [slå]. Däu jäst så fö-
skräcklit tung, nä du småcka di ner MK. 

smox s. småks m., bf. -n; n. [smäll, slag]. När 
da slidn skudd yvar de djaup rännu så blai 
de n jäklä småks, sått halsukringän 	straik 
sundar JK. Annas så bausa n i jård pa rygg 

far n småks, sum int jär så dålir JK(U). 
Dän småksn dän skatt däu just ha dän MK 
(1877). Ha sat u sivdä u fälld boki nir (ner), 
u de blai ätt slikt småks att MK. 

smox interj. småks [smack]. De börr sägd 
småks, när n fallt kull i sumpän JK. 

smoxa v. små ksä, småks', ipf. småksäd, 
småkst'. 1) [tr., smälla, slå, "smocka"]. 
Småksä si i säng; han smäckt si ner pa stoln, 
sått ä småksäd ättar JK(ordl.). De småkst ja 
lappar pa de [förklädet], sum ja lag me äut pa 
betår MK. 2) intr. [falla, dimpa]. Ja småkst 
pa röv MK. 3) [smacka, mumsa]. Ga u småx' 

jetä MK. Särsk. förb. Han småksäd kull 
JK(ordl.). — Småxä ner: 1) [falla ner]. Dei 
de småxäd ner de (v. n.) MK. 2) Småx ner 
ngä=tappa MK. 3) [häftigt sänka sig ner?] 
De småksäd ha (tärnan) ner ättar MK. Småxä 
si ner [häftigt sätta sig ner] MK. — Småxä 
till ngn [slå till] MK. — Småxä äi si [äta 
glupskt] MK. 

smuck a. n. smuckt [lugn]. Jär inn langs at 
landä i flavattnä där var de smuckt (int mik 
vanlit) älla sletvattn JK(ordl.). Da fick vör 
mair smuckt vattn MK. 

smuggel s. smuggäl n. I s., i smyg. De gar så i 
smuggäl MK(1877). 

smuggling s. smuggling, smuggläning. Kåss! 
va smuggling av spritvarår häit ti Svärgä nå 
fö täidn! Ja de kustar statn int så läitä ti för-
stärk hail tullsnokaräibitjäningi fö ti fa raidå 
pa all smuggläning pa starkvarår JK(1921). 

smula s. smu 11/ f., pl. -år. 1) [smådel, liten 
bit]. De var a smulå, sum gick vils för mi 
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[:i halsen]; ta u kar ihop smulår pa borä JK 
[ordl.). Sma smulår jär u bröi. Säs när n tar 
varå pa de läilä JK. A göislrukå, sum än slar 
sundar i smulår JK. Ja fick a läiti flaskå, a 
läiti smulå flaskå MK. 2) [liten mängd av 
ngt]. Ja far a läiti smulå sed av Är; ja har 
aldri a smulå igän; nå har n jet upp va ivist 
a smulå JK(ordl.). Där sättäs pannkakspannu 
pa glöidarnä u så fättäs de undar me smör, 
så a smulå daig, så bakäs de glodpannkakå 
OL. U så litäs di [fiskegamen] täit me a läiti 
läiti smulå tunn tjärå i litn JK. Da jä de bäst 
ti lätt bläi u arbetä u jet upp de smulår ja har 
JK. 3) [grand, aning]. Ner de bläir a läiti 
smulå pa dag [fram på dagen] .. OL. Nå jär 
ä änd läit bättar fastn a [märren] ännu jär 
a smulå halt JK. Pa laudagän var läil A. sjauk 
igän .. män far u A. gynt ta si a smulå, så di 
var läikväl upp hail dagän JK. Dainä [den 
ena] kan liv upp dannä någå smulå OL. Jfr 
bröd-, donings-, födo-, kak-, kött-, råg-, ränt- 

vetes-smulå. 
smula v. smu/ä, smul, ipf. smuläd (När U), 

pf. pl. (sunda)smulnä. 1) [fördela i smu-
lor]. Smulä bårt u sjärgä matän sundar MK. 
Da skall n bro maltbunkän äut me händarnä, 
sått kånni bläir sundasmulnä ällar sunda-
bronä MK. 2) refl. [bli till smulor]. Smul si 
sundar (brödet o. bakelsen) (OL) MK. Gick 
da skävän sundar, så att n smuläd si, da var 
de färdut me råitningi (När U). 

smutter s. smutar n., bf. smu'trä [smådelar, 
småbitar]. Ga i smutar = bitar MK. De fallt 
n stäurar stam n ner pa taldrickän u han gick i 
grus u smutar JK(ordl.). Trugä gick i smutar 
JK. De to äld äi kräutä, u han fick så mik 
smutar i ansiktä MK. Plogar u bildar släitäs 
äut, för de skäurar [gnider], sått smuträ star 
kring ä MK. 

smycke s. pl. smyckar, bf. gen. smyckis. Jär 
äut pa landä .. så jär ä just int någän av kalar, 
sum bigangnar si av smyckar JK. Smyckis 
namn.. de jär umtalt jär föräut JK. 

smyg s. smöig, smyg m., bf. -än, pl. smöigar. 
1) [vinkel, insänkning]. Jär skall väl mäuräs 
smöig jär? Jå, där skall var n finstasmöig JK 
(ordl.). När da säidmäurar u gavlämäurar jär 
uppmäurnä jamt me all uppträii pa karmar, så 
läggäs de a skogsstyckä yvar all smöigar jamt 
me uppträii pa karmar JK. 2) [i uttr.] i smöig, 
i smyg. Dän pärson'n .. bad jaugar u stjälar, 
män föstas i smyg älla tysthait JK. 3) 'ställ-
bar vinkel' = stäv-båge. Jfr dörr- o. fönster-
smyg. 

smyga v. smo "g' [n smöig', pr. -ar, ipf. -äd, 
smöigd'. 1) [bilda] vinkel i en nisch JK(ordl.). 
Smög (öi?) för mikä, för läitä; de skall smög 

mair, de smöigar för mikä, de smögar för 
läitä = vissa graders vinkel i en nisch vid mur- 
ningen, för trubbig el. för rak vinkel i muren. 
Dän stain'n han däugar int där i smögän, för 
han smögar för läitä älla för mikä; mäur så 
att ä kummar ti smöig lagum JK(ordl.). De 
smöigar någ väl (vinkeln mellan väggen o. 
fönstersmygen är för stor; endast om fönster- 
smygar) (OL)MK. 2) vanl. refl. [förflytta sig i 
smyg]. Smöig si bårt MK. Di har smöig si 
förbäi, sått ja int har set av; han smöigäd si 
ifran uss, sått vör int visst av; ja smöigd mi 
ifran dum JK(ordl.). Smög si in, smyga sig in. 
Kumm' smögnäs in MK. Smöig si fram, igi-
num, om ngt stort: där kund han smöig si 
upp i främlu (OL)MK. 

smylla v. se smolja v. 
små a. sma'ar, smar, f. sma', n. sma t, pl. 
sma'. 1) sing. (vanl. koll.), [liten]. Vidän jär 
smaar, grasä jär smat MK. Strämmingän var 
smaar MK. Fyst fick di lagli väl strämming, 
fastn smaar u dålir JK. Vaitn var tårr. — Jå, 
han rna ick var smar u, vät jä MK. Dän ain'n 
.. han picktäs smaar pa n haggpackä JK. De 
jär int bra, ner sedi bläir så bramoi, för da 
bläir a så ojamn u sma OL. Sedi jär så sma u 
kännlaus i år OL. Um di kan fa flair valar av 
dän sma strämmingän än av dän stäurä u fa 
läik mik fö de sma så skudd di jå var faslit 
dummä, um,di int häldar skudd fång dän sma 
JK. Ja matt kaup än hall val u gi 67 ör förä, 
fö sma faitsild JK. 2) pl. [som har ringa höjd 
el. omfång]. Tarmar jär så sma u small så.. 
OL: Böktallärkar .. di var sma u flat u slitnä 
OL. De kan häit u däit finnäs någ sma fän 
aurkånn äi ä [i sigdspånsgruset] OL. Hal-
dar n pa u bröinar pa de väisä, så bläir de 
mang sån där smastyckar ällar sma gröin, 
sum fallt ör äggi pa sigdn OL. Sma kledar 
(OL)MK. De var oskapli sma äppäl OL. Han 
har sån sma bain (fötter) OL. Män äntligän 
så blai de någ sma rängnskäur OL. Rädd för 
äutgiftar, um di aldri jä så sma JK. De sma 
slinkar iginum JK. Gutt um sma grastain JK. 
De var sma strämming JK. Sma styvlår 
jär kårt skaft pa JK. Gär sma tag me pakardu 
JK. De sma undar jårdi [underjordiska vä-
sen]. Så fick ja säi .. än hail hopar sma ban, 
sum ränd äi n runtar ring ättar si allihop .. 
De var de sma undar jårdi, vätjä JK. Där sum 
de gröin ringar jär i ängsmarki pa ladistäidn 
ällar försumman .. de ska var sån ställar, sum 
de sma undar jårdi dansar pa ällar vistäs bäi 
OL. Ja vidd int skjaut pa n [haren], för ja 
vidd int skräm de sma undar jårdi JK. De var 
n spelman, sum gick haim ifran a laikstäuå 
så skuddn kläiv yvar a stäitå; da fick än säi de 
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sma undar jårdi sing u dansä, u han.. sag pa 
daim u löidäs pa sångän, u han lerd sångän, 
sått han to ti spel för dum sam så sum di 
singädä JK. Da had han (gubbän i Väskindä) 
sägt n, att n had vart för naug de sma undar 
jårdi, när n had hugg jård, u blitt sjaukar där-
av JK. 3) n., adj. [litet, kort, knappt]. Håiä 
var fö kårt u smat JK(U). Grasä jär smat MK. 
Gränräisä pickäs ällar huggäs smat JK. De 
blai smat [knappt, torftigt] för n bäi Mattsä, 
sått n kåm fran gardn där JK. Di hadd sjau 
ban .. u de var mik smat mäd dum JK. 4) 
n., subst.-adj. [småsaker, varjehanda]. A. 
har fat krans u någ smat till jamnarsgutt JK. 
Vör skud bärr handlä någ smat JK. Ja far tal 
um någ smat häit u däit JK. Ja har kum boki 
bårt, sum ja had skriv upp mik smat u gutt 
för L:s räkning JK. I millartäid jär de mik 
smat u gutt ti tänk pa för strandbräukäs skuld 
OL. 5) n., adv. [något litet, en smula]. De 
haitar att n plöigar stort, um än plöigar furar 
langt ifran si, u smat, um än plöigar furar 
naug bäi si JK(U). I fjord va ja mästn läit 
smat förargän yvar all täidningar JK. Hårä 
raisar si mästn pa änd för mi, u ja skärar smat 
tann, så argar jär ja JK. När da fålk kåm u to 
varå pa russi, så var di from sum lamb u 
skämdäs läit smat JK. Ungdomar fästäd [fes-
tade] nuck läit smat pa batn JK. Nå sin [se-
dan] så har de snåi läit smat JK. De gar smat 
u jamt u skraidar fram [om rörelse] JK(U). 
De gar smat av för n [går dåligt el. långsamt] 
(OL)MK. När da päikår bad uss så smat sum 
gröin, sum än bräukar sägä, att vörr skudd 
laidsag dum ör hagar .. JK. Di var trägnä 
u bad uss smat sum gröin, att vörr skudd 
gläid äut mäddum OL. Jfr jämn-små:. -aktig 
a. n. smaaktut el. smalagä (end. i den bet.) 
(OL)MK [i minsta lag, tämligen smått]. 
-bande s. pl. smabandar [mindre gärdsgårds-
vidjor]. De stöist u längst bandar haitar stytt-
staursbandar u de andrä smabandar JK(U). 
-barn s. smaban (OL)MK. -bekymmer s. 
sma .  bikymmar JK [obetydliga bekymmer]. 
De gar me smabekymmar för böiboar [stads-
borna] ti bygg bad vattnlaidning u janvägar 
JK. När.. de jär så mik dagar, att n kan säi 
märki pa landä .. så jär ä smabikymmar ti fa 
igän vadn u anglår JK. -bit s. pl. sma 'bi Star 
[små stycken]. De har vart daim sum har för-
söikt jär i Lau me någ smabitar, sum di har 
hatt betår pa i sumräs JK. Daim sum kaupar 
(fläsk) för dagän ällar bäi smabitar far nuck 
täusn betal de JK. -bo s. smabo n. [ngt smått, 
småboskap?, småbarn?], smakratt u smakråjl 
MK. -bonde s. pl. sma hiiindar (sing.: än läitn 
bondä) MK. -bruk s. sma 'bräuk n., bf. -ä. 

Han skall förläs um jårdbräuk el. smabräuk 
JK(1907). -brukare s. sma'bräukarä m. De 
sto a bra styck i täidningi (G.A.), sum än 
smabräukarä had skrivä JK. -bräde s. pl. 
sma .  bre 'dar [bräder av mindre dimen-
sioner]. Än sjau åt stuckar sum däugar ti 
sagä, sum bläir smabredar ör fyr- ällar täll-
stuckar JK. -bärre s. smabärrä, -bärr' m. 
o. n. [små kvistar o. barr]. När n nå fållar 
tallar u bärrn u skogän [timret] jä frusn, när 
da tallar fallar i jård, så gläidar n hail hopän 
smabärr av grainar, sum jär så där någ smat 
tårrt bärr äi, u när n da kåirar haim grainar, 
da kara n ihop all ällar allt smabärr me, u de 
bläir äutmärkt go brasar av JK. Vickän bras 
vör nå har pa i späisn av smabärrä JK. -dike 
s. pl. sma'däikar, bf. -i JK(U). Smadäikar, 
sum än bräukar grav täu änar braid i dagän 

a än djaupä u a kvarter (6 tum) i buttnän 
el. träi spadtag djaupä .. di graväs ättar läinå 

Avlåppsdäiki jär djauparä u störrä, sum 
smadäiki mynnar äut äi JK(U). -djävul s. pl. 
sma *djä 'War [här = mindre betodlare]. Män 
där upp kring fabbrikän, där bor klåstarhärrn 

härrn pa Stavä 	Skudd di betal frakt! .. 
Nai lätt all andrä smadjävlar betalä! JK. 
-druggla v. ipf. sma 'druggläd [dugga smått]. 
Ja staig upp .. u gick äut. Da var de lungt 
sum fått män mulä u smadruggläd läitä u be-
töidlit blöit i luftn JK. -dyvla v. ipf. sma'diiiv-
lädä [skälla, "grumsa" så smått]. Män ja 
pundädä u pundädä [efter torsk] u smasvor, 
män de jälpäd varkän pippår el. ängfård JK. 
-fisk s. smafisk m. o. koll. De jär gutt um sma-
fisk i a'i bäi Nöibro, där far di någ mört .. sum 
di .. har nytt ti flundräangläbaitä JK. Där i de 
grasä ällar sävän där var u än hail hopän sma-
fisk, sum var dairäs [ändernas] bäst föidå 
OL. -fjollig a. f. smaffillu [litet fnoskig]. A., 
sum bor i fattistäuu, ha jä så där läit sma-
flållu a si JK. -flis s. pl. smafläisar [mindre, 
flata kalkstensflisor]. För var gang di har 
plög n harv, så har de smastainar u smafläisar 
skack si läit mair u mair nerat svikti ällar 
daln OL. -folk s. smafålk n. (o. pl.), gen., 
-fålkis. 1) 'barn'. 2) [ folk av lägre samhälls-
klass]. -fågel s. sma fäugäl m. (äv. koll.; end. 
kollektivt) MK, pl. -fäuglar. All andrä sma-
fåuglar singäd u var gladä JK. Nå sitar kattu 

passar pa smafåuglar nå OL. Smafåuglar 
söikar si ör skogar u till gardar, sått vörr far 
snart vintar u kallt JK(U). -galen a. f. sma-
ga ii [egtl. litet tokig]. Smagali välling 
[="avig dricksoppal. Glutru el. smagali öl-
säupå u dricksäupå nyttäs de säur mjölk i 
ölä .. sått säupu bläir smaglutru JK(U). 
-gjånig a. f. sma'gjå'nu [litet tokig]. Ha jär 
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smagjånu jå, för ha jär int ret klok stackäls 
mänskä JK(ordl.). -gluttrig a. f. sma'glu'tru 
JK(U), n. -ut [smågrynig]. Säupu bläir sma-
glutru av de säur mjölki JK(U). Ustmjölki 
bläir glutru; de bläir smaglutrut MK. -gran 
s. pl. smagränar [små granar]. Bäi bryllaup 
maiäs de me gränä u slas ner i jårdi smagränar 
u gräntuppar langs at vägän JK. Pa smagränar 
u gräntuppar bräukt n sätt fast grann pappers-
rimsår u grann rosår JK(U). -grina v. pr. 
sma'gräinar, ipf. -gräinäd JK, -gräind' JK 
(U), [småskratta]. Ha tyckar, att ja sitar u 
smagräinar u mainar pa, att ja matt visst skriv 
någ rolit JK. (E)n asstäuås sårk, sum sto u 
sag pa u smagräind at de andrä 	JK(U). 
Da smagräinäd bön H. at n JK. -gris s. pl. 
sma'gräisar. Vör had 13 styckän smagräisar 
ti sälä JK. Halsrä smagräisar jetar upp sko-
snäipar för mamma, när ha kummar in u skall 
gi dum MK. -gråta v. sma'gra'r [gråta litet]. 
Kvinnfålk sum har anlag för ti sta u prat u 
smagrat yvar bad dain u dannä OL. -gräla 
v. smagrälä, sma'gräl' , ipf. -äd [gräla så 
smått]. Han gynt smagräl pa källingi JK. Di 
snäksläd u smagräläd hail dagän bäggi täu JK 
(ordl.). Ja smagräläd läit mot mor um att soli 
dansäd JK. -gårig a. smagarur el. tetgarur, 
'träd t. ex. med årsringarna nära varandra'; 
mots. gråvgarur MK. -bolmar s. pl. sma-
hålmar (= Skarphålmän u Grashålmän). -hop 
s. pl. sma'hopar [-åu-]. Täu träi lass [släka] 
umdagän, sum än läggar i smahopar pa tre(d)s-
jårdi JK. -hus s. pl. sma'häusar [mindre 
uthus]. När n da fick de i årning alltihop, u 
byggd da grann smahäusar till .. da fick än 
så mik gäld, så att .. JK. -häck s. pl. 
sma'häckar ["häckar" ej ordentligt lastade]. 
Vör ha fat attn häckar (kånn) u de int någ 
smahäckar äutn rug pa, så mik sum ä kunt 
liggä JK. -hönsig a. f. smahynsu [litet larvig]. 
Ha va ret smahynsu; ha var mästn pa säidå 
[mindre vetande] MK. -jonka v. sup. sma-
jånkä [lunka, trava sakta]. De har gat i jamt 
lunk hail vägän u i smat trav u smajånkä 
JK(U). -jucka v. ipf. smajuckäd [hoppa upp 
o. ned]. An dail av drängar u päikår dansäd 
u (sum gubbän Luttm. bräukt sägä) sma-
juckäd av järtans lust OL. -jämk s. smajävk 
n. [knåp, smågöra]. I iss viku har de int blitt 
mik av me arbetä, äutn de har gat av me någ 
smajänk u smapusslaräi JK. -kaka s. sma-
kakå f. (o. koll.), [småbröd]. Bak smakakå, 
såsum kringlår, pippakakår, såckakakå, tårtå 
el. bak bakälsär u nöiarä: bak smabröi JK(U). 
Kaffi u bullar u smakakå av flair sårtar JK. 
Tehalvä .. me n träi fäir sårtas smakakå till 
såsum kringlå u ring u snibb .. u a goråd 

iblant me JK. Ja skall dupp äi kaffibulln, dann 
smakaku kan ja gåim haim ti bani JK. -klöv 
s. pl. sma'klauar 'småklövar', [lättklövar] 
pa sväin u naut, pa lamb. -knubb s. pl. 
sma'knåbbar [småknölar]. Gråft laust gräus 
.. de skudd var så laust, att ner n gräusäd, så 
skudd n kunn kråm sundar de me knäivän, 
um de var någ smaknåbbar äi OL. -korn s. 
smakånn n. o. koll., de jär sånt sum än vindar 
ör de stöist ällar bäst kånnä OL. Ja, attn 
häckar kånn fick vör u någ yvar trätti tunnår 
kånn me allt smakånn me, sum däugar ti malt 
u ti kräki JK. Ja, de säir äut sum um de 
(kånnä) int stort bläir bättar än va smakånnä 
var i fjord JK. -kort s. smakårt 	från o. 
med femman o. neråt (i kortspel). -kratt s. 
smakratt el. smakråil = småkreatur, barna-
skara. Vör har någ smakratt el. smakråil i 
häusi JK(ordl.). -kräk s. pl. sma'krä 'k, bf. 
-i. 1) [småboskap]. Skall ä int var mair n träi 
trolår i vart räcklid yva si, sum stängar för 
storkräk, män int för lamb ällar smakräk, så 
slar n styttstaurar äi JK. Än täun skall var.. 
så tetar„ att n stängar för smakräk el. lamb 
JK(U). örnän .. to lamb u gäss u andrä sma-
kräk, så sum unglamb u annä JK. Smakräki, 
lambi u gaitnar .. har ungar allihop JK. Gait-
nar u lambi el. smakräki di far ga i hagar u 
jet am n u tällbärrä, när jårdi jär bär JK(U). 
2) [småkryp]. Han låimäd alltut smakräk 
(läus) ätta si i sängkledi JK. -krämpa s. f. pl. 
sma'krämpår [mindre åkomma]. Vör har .. 
någlund hälsu allihop, aindäst någ sma-
krämpår da u da, när rematismän sättar till 
JK. Far grämar si um någ smakrämpår iblant 
JK. -kröl s. sma'kråil n. 'barnaskara' JK 
(ordl.). Jär var någ banungar jär! Jå, jär jär 
de int ont um smakråil JK(ordl.). Jfr små-
-kratt. -kälke s. pl. smakälkar JK(U), [att 
åka kälkbacke på]. I brist pa smakälkar el. 
vidkälkar så nyttädäs skogskälkar u skogs-
slidar JK(U). -laga (-ad, -en) a. smala' gä, 
smalagän JK, -lagar OL, f. smalagä, pl. 
smala'gä, -la'g', -la'gnä [i minsta laget, täm-
ligen liten el. små]. Västn han jär smalagä 
el. -gän JK. Strämmingän jär smalagä MK. 
De gani di jär räumlag [tämligen glesa] .. 
jär ä sma ällar smalagar strämming, da för-
lorar di gäinäst OL. Tråiu ha jär smalagä. 
Skoar di jär smalagä el. -nä JK. De skoar di 
jär smalag ällar 	smalagä, de säs u, att di 
jär smalagnä OL. Pickår [päronen] jär sma-
lagä sumbliä sårtar JK. Di jär nuck smalag 
de astu russi, ner ä jär någ riktut sträift OL. 
Pärår .. di var smalagnä el. -gä u aukäd läitä 
JK. Tårvår jär ungefär så stor sum smalag 
mäurtigäl JK. Var de smalag lass, så kund n 
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säl för 1.25 JK. -lat a. sma 'tar [en smula 
lat]. I dag så har ja vart pa förmiddagän läit 
smalatar av mi JK. -le v. smale', pr. -le r, 
ipf. -le 'dä , -le 'd', sup. -le 't . Ja, dän prästn 
så had n sån roliä u ovanliä äutryck äi preku 
[ändr. fr. prekä] jaulmorgnän, sått fålki 
matt smale u dräg pa munn'n iblant JK. Da 
fäiläd n si pa armbugän u smaledä u maint pa: 
brännväin de tular ja int mik nå de i JK. Hals-
rä Tåmmäs, han star ret u smale "r MK. När 
han fick håir 0. pratä, så smaled n u sägd, 
att .. JK. Så had n smalet u sägt, att de jär 
andrä täidar nå OL. -molnig a. smamolnur. 
Smamolnur luft, ja ner ä annas jär klart u så 
de jär någ sma molntappar, sum flautar fram 
.. ner ä jär släikar luft Sant Olästäid, da bläir 
ä go haust OL. -morra v. pr. sma'murrar. 
1) [morra el. brumma smått]. Aust-nårdaustn 
jär bisinnsammar läikväl, ällar de blasar int 
oskaplit mik läikväl, äutn han star sådär u 
smamurrar u tjägar jämt JK. 2) [värka smått, 
mola]. Män ti all lyckå så värkar de int mik 
för mi 	äutn de börr smamurrar läitä JK. 
-orka s. f. pl. sma-årkår [smärre göromål]. 
Vör har ännu pärår stanäs u broningi u all 
räitning igän föräutn all sma-årkår, sum tar 
förbaskat mik täid bårt JK. -penningar s. pl. 
smapänningar MK. -picken p. a. smapickän 
JK(U), [finhackad]. Ifran bigravälsähäusä u 
äut pa vägän än bit har alltut dän sidn vart, 
att n stråir me gränä, sum jär smapickän el. 
smat huggän av gränbärrä JK(U). -pjonka v. 
smapjånkä el. jånkä OL [lunka smått?]. Jfr 
jonka v. -pligg S. pl. smaplyggar (skom.) MK. 
-plock s. smapluck n., bf. -ä [något smått], 
(vid [ved] el. så) (OL)MK. De smapluckä, 
sum blai ti yvars a väksln, behövar int L. 
sändä {:pengar] JK. -plommon s. f. pl. sma-
plomår, sum jär runtä u mindar (de gäul u blå) 
JK. -plotteri s. sma'pluttaräi = sma-årkår 
MK [smärre göromål]. -pottla v. sma'påttlä 
[småmuttra]. Gubbän blai så argar pa uss, så 
att n gynt sit u smapåttlä u döivlä yvar uss 
JK. -prata v. pr. sma'praStar. De var da n 
jäklän sånnar goar tall .. gar n u smapratar u 
döivlar för si självar JK. -pussel s. sma'pussl 
[pyssel, knåp]. Halsrä-Hansäs gani har ja nå 
skilt av me .. sått ja har så där någ smapussl 
mi förä JK. -pussla v. sma'pusslä [pyssla, 
knåpa]. -pussleri s. sma'pussläräi, -aräi n. 
[pyssel, knåp]. Någ smapusslaräi, besla a 
spann älla någ sånt MK. De bläir just ingän-
ting mair av än söislä u hugg vid u någ sma-
pussläräi u jänk jär haimä JK. -päror s. pl. 
sma'pä'rår [småpotatis]. Jär sum pärgrasä 
sag så vackat äut i sumräs, blai int mair n 
dubbält så mik sum vör sättädä u smapärår 

när pa alltihop JK. I vanliä fall, när n pluckar 
pärår, så plucka n smapärår ifran ällar .. i täu 
kär smapärår i ätt u de stor i ätt JK. I förr-
går pluckäd ja iginum dum (pärår) ällar all 
smapärår ör dum JK. Ha.. kokar smapärår 
ti gräisar JK. -regna v. sup. sma'räunä. De 
har smarängnä läit bäi böiväis i dag, män int 
mair läikväl, än n har kunt begå si föräutn 
blitt ginumvatar JK. -rolig a. smaroli (OL) 
MK. -rot s. pl. sma'röitar. Smaröitar u kvas-
tar u sand (pa stumblar) MK. -ränna v. 
smarännä JK, sma ränn', pr. -ar [springa 
sakta]. Vörr fick kledi pa uss u i väg ti 
smarännä där pa sjoäisn JK. Da matt vör 
smaränn ti tågä, för de skudd ga inum någlä 
minnutar JK. -sak s. små'sa'k m., pl. 
sma'sa'kar, småsakar JK. 1) [liten sak]. Di 
hittäd a grav, sum var a kräukå äi u hadd 
till u me hitt någ smasakar JK. När n da .. 
börr to ällar stal någ smasakar, såsum än baitl 
älla bur, de bröidäd int bondn si um JK. De 
gamblä bladsagar .. di hadd vanlitväis a sag- 
blad, än stickbålt, någrä ståpphakar 	u 
kansk någ smasakar till OL. De .. bihövs 
lanäs än hail hop smasakar till [till gravölet] 
OL. 2) [lätt uppgift, struntsak]. Ja till tillträd 
lagskiftä jär ingän småsak för en sum sitar 
me gäld u skuld JK. De jär när pa omöiglit 
ainsummän till fa pa (en vagn, ss. sågstockar 
o. d.), sum jär n småsak till läss pa ainsum-
män pa kälkar JK. Jär de sma låttar .. så 
jär de n småsak ti sätt ner umkring än par 
hundrä märkstain um dagän JK. -sedel s. pl. 
smasedlar [sedel av låg valör]. De var int 
smasedlar de, i koll. mening, annars läitn se-
del (OL)MK. -seg s. pl. sma saigar [mindre 
ullrulle, i mots. t. solk, större d:o] = saigar, 
ti skillnä fran sålkar MK. När di far skill av 
me sålkä älla blandä . . så kardar di smasaigar 
JK. Nai, de haitar saigar ällar smasaigar JK. 
När da var u am n har fat en hög me sålkar, 
så skall di lukäs .. Sin stuppäs ha [ullen] 
i ullmaisi, u da jär a färdu ti kard smasaigar 
av JK. Ha (A.) fick läit ull, sum a skudd svar 
för bland ällar sålk u kard smasaigar av till 
hankli [vantar] .JK. Mäin mor bäi Kauprä 
kund kard smasaigar av a mark ull pa vinta-
kväldar JK. -sjunga v. ipf. sma'siugäd. Ja . . 
gick u gnoläd u smasingäd i mörkrä pa n väis-
stump för mi självar JK. -skog s. sma skog 
el. sma skog. -skola s. smaskolå f., bf. sma'-
skåulu. Jfr lill-skola. -skollbarn s. sma'skåul-
ha'n. Kvinnfålki ha kaupt a kort.. pa skolu 
u all smaskolban u lärarinnu u skolläran JK. 
-skräcka s. f. pl. smaskräckår [Mergus serra-
tor, honan]. Dän minstä sårtn jär sma-
skräckår, gra bäggi täu. Allä träi sårtar [av 
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skräckor] har tips i kullu MK. -skur s. sma'-
skäur n., pl. =[liten regnskur]. Ja, u så var 
de da änd någ fagat (fastn de var någ sma-
skäur iblant) till i täistäs. Sin har ä blitt någ 
smaskäur jamt u samt JK. -smidning s. sma-
smäidnigg [smått smidesarbete]. Ja had da 
någ smasmäidning ti gär me de samä JK. 
-smula s. f. pl. smasmulår (OL)MK. -snara s. 
sma'sna'rå f., pl. -år, 'små snaror, som fåg-
larna fastna i', mots. stainsnarår MK. Fyst 
skall smasnarår snärväs, sum skall var av 
lang, raiduä rumphår.. me n åt täi ällar tåll 
hår till var snarå .. Ja tänkar, de skall int 
langt ifran umkring än par hundrä smasnarår 
till ti a styck snarår, för de jär int mair n a 
tvär hand millum var smasnarå, sum sitar i 
raivän. När smasnarår jär i årning, så skall 
raivän fletäs u smasnarår sättäs äi där.. Sma-
snarår sitar pa am n säidå pa raivän allihop 
u lik si langä .. När n kummar mitt pa styckä, 
fleta n a stainsnarå, sum sitar fast i raivän 
u pa sam säidu sum smasnarår .. Så skall 
all smasnarår åigläs upp .. u bräidäs snod ör 
ällar äi, sått all smasnarår star sum di skall u 
int rännar i knurr JK. Ner de jär mang sma-
snarår ör [loss ur reven], da far n söi äi än 
hopän, för de jär mang, sum bläir förstöird 
av äis u så där MK. Släku fyst u främst 
fastnäd a da i va ivista smasnarå OL. [Se 
ill.] -snarldost s. m. bf. sma'sna'rdåstn 
[knippa av småsnaror]. Sin had n hårdåstn, 
sum än fletäd av, liggnäs pa vänsträ larä u 
smasnardåstn me pa sam larä JK. -snarlhår 
s. sma'sna'rhå'r [hår, tagel som småsnaror 
flätas av]; skall var av rumphår, så lang di 
kan bläi, bäst sårtn MK. Smasnarhår .. till 
smasnarår skall de var lang rumphår av russ 
MK. -snöa v. smasnåiä = dräiv' me snåi MK. 
-spättig a. smaspättur, 'småfläckig, ss. tråd 
hopsnodd av svart o. vit tråd'. -sten s. sma-
stain m. (koll.). Förskräckliä stäur hagäl u 
äisstyckar, sum slo mi i skalln u pa hännar 
sum kast me smastain JK. Någlä stycknä 
to aur i hännar u så kastäd upp i vädrä, så 
att de to han i hudä, da svor han .. att de 
rängnäd smastain äutä JK. -stock s. pl. sma'-
stuckar [mindre timmerstockar]. Fyst lag da 
stuckar äut pa lairu äi a vältrå (u dän täidn 
var de int smastuckar, sum di haddä) OL. 
-strand s. pl. smastrandar [mindre fiskeläge]. 
De var a par smastrandar i Lausväiki: Nöi-
gärdä u Snausräbod, sum just int kåm så läit 
fisk i land bäi JK. -stycke s. pl. sma styckar 
[liten bit]. Så gar ä ör a läit styck ör äggi 
för var gang 	u 	haldar n pa u bröinar 
pa de väisä, så bläir de mang sån där sma-
styckar ällar sma gröin, sam fallar ör äggi 

pa sigdn OL. -supa v. ipf. smasäupädä. 
Prästn kalld uss .. för älskadä kristnä, um 
vörr änd dansädä u svor u smasäupädä JK. 
-svängel s. pl. smasvänglar, sum sitar i ändar 
av storsvängln [o. vid vilka draglinorna ha-
kas på]. -svära v. sma'svä'rä, -svä'r' , pr. -ar, 
ipf. -svåur, sup. -svär(ä) [svärja smått]. I 
blant så har ja ret blitt argar pa mi självar u 
till u me pa andrä u gat u smasvär(ä) för mi 
självar u tyckt, att de var fan'n 	OL. Så 

smasvor ja läit yvar möirgravningi, sum 
värt jär ti smasvär yvar all dumhaitar, sum 
jär gärd där JK. Ja jär förbaskat förargän u 
smasvärar .. att ja har kumm boki bårt JK. 
Han .. krattar si i skalln u smasvärar u döiv-
lar JK. -säd s. sma'se 'd f., bf. -i, [säd som 
avskiljes] vid vindning med vindmaskin 
(1876)MK; de sedi som fallar längst fram i 
fylg me angnar pa n hög u sum kalläs smased 
el. slåimsed u vindäs um igän för si själv u 
bigangnädäs för de mästä ti mat ti kräki 
JK(U). När de int var nöida'r .. så kokäd di 
smasedi u gav konar, män var de nöidar, så 
bigangnädäs smasedi ti bröi till fålk JK(U). 
Smasedi far vör gi kräki MK. -söl s. sma 'såll 
n. [smått söligt arbete, småpyssel]. Ja har 
hatt så mik smasåil i dag me all ting MK. 
-tarm s. pl. sma tarmar [i slaktdjur o. i män-
niskokroppen]; pa stäut, pa sväin. -timme 
s. pl. sma'täimar [timmarna efter midnatt]. 
Aftnmåltäidn [vid gravöl] .. bräukar .. int 
ske förrn in pa smatäimar, sum de haitar 
JK(U). Mor u ja kåm haim millum täu u träi 
pa smatäimar JK. -tistla s. f. pl. sma'tisslår 
[små tistlar]. Män ti fa rot ograsä ör jårdi, 
så sum smatisslår u sväingras u vävaldå u 
annä jär di [spetsplogar] int bra till JK. -torsk 
s. sma'tåsk m. (koll.), [mindre torsk]. Han 
var pa tåskän igår; da fick än bär någ smatåsk 
OL. -träd s. pl. sma'träi [små trän]. Ja broi 
jär int mindar än 23-24 änar braid u så fåir 
undaslag pa de längdi, de jär ing smaträi JK. 
-träta v. smatretä JK(U), pass. ipf. sma 
tre 'tädäs [träta litet]. Där speldäs kårt, u där 
pratädäs u där smatretädäs me iblant OL. 
-val s. pl. sma 'valar [små slagor]. Till sårkar 
gärd i sma'valar MK(1886). -ved s. sma vid 
m. (o. koll.), [ved av mindre träbitar, vedav-
fall, bark m. m.]. De sum bläir, när n karar 
staur, haitar staurkarår u jär yppali smavid ti 
bränn i späisar u bläir go smavidsbrasar av ti 
värm si bäi JK. vedlriva s. smavidräivå f. 
[räfsa att få ihop småved med] JK(U). -vedsl-
brasa s. sma'vidsbra'sä m., pl. -ar. -vrång 
s. pl. sma 'räg gar, bf. -räggnar [småspanter]. 
De andrä rängnar, millum storrängnar, sum 
int gar upp ti umränningar haita: "smaräng- 
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nar" JK(U). Smarängar = 10 el. 12 st., bero-
ende på om i bak o. framstammen finnas 2 el. 
3 MK. -väg s. sma'vä'g m., pl. -ar [mindre 
väg]. Far u A. ha vart ste u kårt någlä lass aur 
i dag pa n bit smaväg, sum vör int ha hinnt 
u bro förr JK. Nå . . har vörr kårt aur ifran 
Lausbackar pa smavägar, i Kauprä u Halsrä 
kväiar u i Käldkväiar JK. Broningi pa stor-
vägar har vör fat skilt av me, män nå har vör 
ännu all smavägar ällar sokänvägar igän JK. 
Läilnöiarsdagän . . da lag vägän till bad stor-
vägar u smavägar JK. De har int vart någ 
nöi dailning pa någ smavägar nå ättar lag-
skiftä, mair n vägän, sum gar ner förbäi 
Kauprä u Halsrä u ner ti strandi yvar Nöibro 

JK. -värka v. pr. sma'värkar. De marvar u 
smavärkar i larä för mi JK(ordl.). -väta s. 
sma've'tå f. [litet nederbörd]. Lairjårdi 
jär ha tjänli u så de bläir läit smavetå ättar, 
ällar int mik rängn pa en gang, de jär bäst 
JK. -växen p. a. smavaksn (OL)MK [små-
växt]. 

smålands-plog s. smålandsplog m., bf. -än, pl. 
-ar [årder som ej hade självväxt drätt utan en 
sådan, lång el. kort, fäst ett stycke upp på 
"kvisten"]. Ja har nämt .. att de int var gutt 
um a bra själv-vaksi plogdrekt. Män ti avhjälp 
de så gärd Farsgubbän .. än sårts spissplogar 
föräutn de självvaksnä plogdrekti, sum kall-
däs för smålandsplogar .. De gamblästä var 
me lang drekt el. stang, män nå me kärt, sum 
int gar upp imillum kräki el. fram i täislringän. 
De jär fåir dailar (fåm me handheln) äi dän där 
smålandsplogän. Väisn, sum bildn sitar pa jär 
av . . aik el. björkä, sum kvistn glyggäs äi u 
sum handheln sitar äi. I kvistn glyggäs a hul, 
sum stangi el. drekti sättäs äi u kan ändräs 
ti flytt upp u ner me käilar, sått n kan fa ställ 
plogän där ti ga mair u mindar ner. I väisn 
bakför bildn u upp i stangi el. drekti glyggäs 
a hul, sum sättäs a stark sla av träi el. jan, 
sum gar ifran väisn u upp i stangi el. drekti 
.. Sått de där slai fungerar lissum sum knäiv 

JK. [Se ill.] 
småländska s. Prat smålänskå [smålandsdia-
lekt] JK. 

smålänning s. smålänning m., pl. smålän-
niugar. V.J-s far säir äut ti var n saigar ar-
betsammar smålänning JK. Smålänningar, 
sum int jär så läit jär pa Gottland, jär duktuä 
däikäsgravrar JK(U). 

småningom adv. sma'nicgum 	[efter 
hand, litet i sänder, med tiden]. De gar så där 
smaningum, att a [hon] bläir rask u kröil igän 
JK. [Vanl. m. föreg. prep.]. Um än har 
hälsu, så skall de väl ga bäi smaningum JK. 
De läidar läit för mi, män de gar framat bäi 

smaningum läikväl JK. De jär jäklut så ar-
betsamt .. män framat gar de i smaningum 
JK. 

smäck s. smäckra. [lätt slag, smäll]. Ja fick mi 
än smäck av na JK(ordl.). Fick än bra smäck 
(OL)MK. Vitt däu int tigä; däu skatt fa läit 
smäck äi assän el. än läitn smäck i ändn MK. 
En smäck i ändn me flat handi JK(U). 

smäck adv. smäck [i uttr.] smäck fullar, 
'bräddfull'. Smäck el. smäckandä full. Nå jär 
brunn'n hail smäck el. smäckandä fullar av 
vattn. Han slo glasä smäck(t) fullt av bränn-
väin JK(ordl.). Bäst ä var.. kåm H.-P. kåir-
näs i gard me hail karmän smäck fullar av 
strämming JK. Di had hail batn smäck fullar 
av strämming JK. 

smäcka s. smäckå f., pl. -år 1) 'stor köttbulle' 
MK; 'köttbulle' JK. Ja vill ännu ha amn 
smäckå till; ta u jet läit mair smäckår JK 
(ordl.). 2) 'stort fett fruntimmer'. De källingi, 
de jär äntliän a smäckå; källingar jär så tjåck 
u fait, sått de jär någ stäur smäckår JK (ordl.). 

smäcka v. smäckä, smäck, pr. -ar, -a, ipf. 
smäckäd, smäckt, p. pf. (upp)smäcktar, f., 
-smäckt, p. pr. smäcknäs. 1) 'slå med flata 
handen, så det smäller'. Slo så de smäckäd el. 
smälläd ättar MK. 2) [kasta, slänga vårdslöst 
o. häftigt, vräka]. Förr, när di had bani mässi 
äut i akrar u ängar, da var de börr ti smäck 
dum äi a vimpå, så fick di ligg där u svimsä 
JK (ordl.). Vör to u smäckäd n i slidn [om en 
berusad karl] JK. [Refl., vanl. i särsk. förb.]. 
Riddäll, han straik fram u smäckt si kull pa 
gålvä MK. Jär smäckt ja mi kull i sundäs 
MK. Smäckäd ner [föll?] mitt i vägän MK. 
Ja smäckar ner mäin tråju jär MK. Smäckä 
si ner i haugsätä, [i] främblu JK. Han smäckt 
si ner pa stoln, sått ä småksäd ättar JK(ordl.). 
Så kummar a par ovituä sårkar u smäcka(r) 
si pa bred(ä) till [på gungbrädet] JK(U). 
Smäckä till ngn [slå till] MK. Sumbliä gubbar 

källingar antingän tar di si n stol u så n 
talldrick u smäckar si ti borä u sitar där u 
jetar si mättä OL. Ja to u smäckäd till na 

snöiting JK(ordl.). Smäckä upp ngn el. slå 
MK. Vitt du int var beskedli, så skall ja ta u 
smäck upp di JK(ordl.). Smäckä si upp i 
haugsätä, [i] främblu MK. Han smäckt si 
upp i främblu = utan krus satte sig i högsätet. 
Han smäckt si upp undar spägln JK (ordl.). 
Ättasum päiku sägd, att ja skudd ga in, så 
gärd ja så u sat uppsmäcktar där jamt borä, 
ner själv häusfålki kåm haim OL. Ja .. sitar 
uppsmäcktar u uppsträcktar såsum än stor 
prost JK. Sitar så uppsmäckt MK. — smäckl-
fet a. smäckfait (OL)MK [smällfet]. 

smäckande p. a. smäckandä, smäcknäs [i 
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förb.] smäcknäs fullar [bräddfull]. Sått ä blai 
n hailar vrånghäck smäcknäs fullar me tåsk 
JK. Pa a ställä hadd gubbar.. kokt a hail 
stor smäckandä gröitå full a fläsk JK. Häusi 
ha vör hail snäcknäs full av fodar JK. 

smäcker a. m. o. f. smäckar, n. smäckart, 
smäckat, pl. smäckrä JK, [smal, klen]. 
Langar klainar smäckar björkkvist JK. A gäin 
fän smäckar gränräckå JK. Smäckart tug 
MK. Tåsksnöirä 	jär a fåinlag smäckat 
snöirä JK. Där sto sånn lang smäckrä björk-
vidår JK. Balkar.. så klain u smäckrä, att.. 
JK. 

smäda v. ipf. smädäd. Bobasmor u Hallgrens-
mor, di smädäd mi u frågd, um ja fick vattn 
pa mi MK. 

smäll s. smäll m., bf. -n. 1) [knall, skräll]. 
Däräi läggd vörr säks dynamitpatroner u 
fyräd av de. Da rimnäd n [stenen] i flairfal-
duä dailar av dän smälln JK. Duktuä kalar 
bräukar kunn kast klåbbu n täi tåll famnar 
ste, sått klåbbu gär n smäll i vattnä JK. 2) 
[slag, stryk]. Män knystäd soar imot n [gal-
ten], när n hadd tjänstgärt .. da blai än argar 
u de blai smäll pa pälsn . av hans stark tröinä 
JK. Fa smäll (OL)MK. Jfr val-smäll. 

smälla v. smällä, smäll', pr. -ar, -a, ipf. small 
OL, smallt, smällädä, smälläd, smälld', sup. 
smullä, smull', smäll', pass. ipf. smälldäs, 
p. pf. pl. smullnä, imperat. smäll JK(U). 1) 
[slå, dänga]. Han smälld nasar i trappi MK. 
Hynu smälld läik ner pa nasar MK. Bråttum 
var ä; di håird att, att ä smälldäs me bålln OL. 
2) [klatscha]. N had de stor lang smällsväipu, 
sum än sat u smälläd me, ner n kåirdä OL. 3) 
[skrälla, smattra, knaka, brinna av]. I blant 
kund ä smäll, sått snaikstår öiräd ikring MK. 
Bäst ä jär så smällar ä [sprängskottet], sått ä 
skaldrar i all ting JK. När kapsln smälld da 
blai n bycktar da (om en fågel) MK. Pruppa 
smälläd läik så bra sum sjapanjän JK. Så kåm 
de n kalkknåbb, sum hadd låssnä upp i völfti 
u så to han gubbän läik i flaini, så att de 
smälld ättar JK. Laubodrängar had spel 
(pärk) ner i Kauprä haimäng, sått ä had smäll, 
när di slo till bålln JK. U så rappåd hans 
fingri äut, så de bärr small ättar OL. Så hadd 
di än bredstapäl, u ifran dän hårdäs de, sum 
um han kastädäs kring, så att bredi smälläd 
imot si JK(U). 4) [bildi., gå av stapel, ske]. 
De skudd var bra, um ja fick vit biskening 
någ snart lains de bläir, att ja kan fa lug pa 
slaktan (L.A.) dän dagän, sum ä skall smällä 
el. dän dagän, sum ä skall varä JK. 5) 'brista'. 
Da smälla di (snarorna) = brista; di jär smul!-
nä MK. I blant så kund gani smällä, när di 
skudd dräg dum i sjogangän u stårmän JK(U). 

Jär gumbrästain'n för storar 	ällar gum- 
brätugä för starkt, så kan tjan'n smäll pa nå-
gät av gani, u än kan förlor så mang sum 
smällar äutför städganä JK. Um da tjanar 
haldar el. int smällar, så gar ä för si ti fa gani 
upp pa de väisä, män smällar el. bristar tjan'n 
el. raki har smullä, da jär ä int tänkbart ti fa 
gani JK. Män ja spännäd äi tjanar, skall ja 
sägä, u när ja had fat in än hallsti [10] gan, 
så smallt ä, män ja had ti gi pa, sått ja kund 
fa släpp ättar u fa läinä upp u dräg läinä u 
tjan'n i fylgä, ti däss att ja kåm förbäi där de 
had smullä. När.. vör had halv raki innä, så 
kåm batn tvärs i vädrä u vagi, sått da smallt ä 
igän JK. Raki smallt träi fåir gangar undar 
drägningi JK. Had de int vart stark raivar, så 
had i smullä MK. De kan aldri var riktut 
ställt, ättar de vör allt har så djaupt! Raki 
matt visst ha smull för uss JK. Tjan'n, bredä, 
planku, täisli, langvitn u. s. v. har smullä JK. 
När di har kumm in pa älvstrikä, så har di int 
kunt hald upp, förr n all strängar har bristä el. 
smullä JK. A ådrå, sum har smullä MK. Ja, 
hakar av jan, sum än knäppar um stumblä-
bain me kättingän kan spring av, sum jä gråv 
sum handlidn, sum jä rakt otrolit, att i kan 
smällä ällar springä JK. Särsk. förb. Smäll 
av: 1) [slå i luften så att det smäller]. Kuskän 

hadd smäll av än klats, u de for iväg JK. 
[brinna av]. Givärsskåttä smallt av JK. 
[brista]. Bandi smallt av (= brusto) JK. 

När ja had ligg där a läiti stund .. da smallt 
taugi av fö(r) mi JK. Tjan'n han smallt av u 
tvärs MK. — En i var ändä haldäd svärtsnöirä 
u dän trid slar (lyftar läik upp de n bit u lät-
tar de smäll ner) JK. — Smäll pa russi, sått 
de gar me fart! JK(U). Ja smälläd pa russi u 
lättäd daim ränn i fullt trav JK. [Bild!.] Ja, 
de jär int någ ann rad än ja far smäll pa än a 
lagsöikning OL. — U så smälld di si kull pa 
gålvä mitt för brasn MK. — Smäll till: 1) [slå 
till]. Da smälld n till me käppän MK(1877). 
2) [knäcka, knaka]. U såsum ja drägar bak-
seglä bäi, så smällar de till i batn, u bakrangi 
straik av JK. — Smäll upp: 1) Smäll upp än el. 
päisk än el. gi  ströik MK. 2) [fålla upp, veck-
la upp]. Da smällar ha upp [en duk?] u gär 
solhyllä MK. — smäll-kall a. best. smällkald'. 
Ja kummar ihåg än gubbä sum kund sta i 
släkdöiän mitt i smällkald vintan, när äisn lag 
pa vattnä .. upp ti knäis i vattn JK. -kyss s. 
smällkyss m. Sårkän gav na n riktut raidu 
smällkyss [ur en saga] JK. -skit s. smällskäit 
m. [ljudlig fjärt]. -släppare s. smällsläpparä 
m. [= föreg.]. Um än gräinar at n smällsläp-
parä (=smällskäit) så far n sar armbugar JK. 
-sten s. smällstain m. (koll.), 'ett slags petri- 
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fikat, som pojkar kastade i elden, varvid de 
sprungo sönder med en knall' HG. -svipa s. 
smällsväipå f., bf. -u [piska som man kunde 
klatscha med]. När ungmandsdrängän kåm 
räidnäs i gard, så gärd n en klatts el. smäll me 
smällsväipu JK(U). 

smällande p. a. smällandä [förstärk.]. U så 
var de duktut smällande kallt till i nårdn JK. 

smällning s. f. bf. smä//niugi [smällande]. De 
var a faslit gär me de smällningi, u gäinäst 
så smälläd i när di kåm i gard u när di glaid u 
MK(1879). 

smälta s. 1 f. bf. smältu, 'nedre delen av torsk-
snöret, som är dubbelt'; dän bitn, sum sitar 
millum krokän u sänkä MK. Krokän .. sitar 
a kvarter umkring av smältu ner undar sänkä 
JK. 

smälta s. 2 smältå f., bf. -u [massa, mängd]. 
A hail smältå MK(1878). Mäin brevi .. de jär 
nuck a smältå, sum tular tåist pa, tänkar ja 
JK. Ja ha.. tänkt ti skriv iss arkä fullt i dag u 
så sän lag, att ja far in iss smältu pa påstn JK. 

smälta v. smältä, smält', ipf. smältädä, -äd, 
sup. smältä, smält', pass. ipf. smältädäs, 
p. pf. s,mältn OL, n. smältä, pl. smältnä JK. 
1) [göra flytande genom upphettning; stöpa]. 
Ympvaks gäs pa de väisä, att n smältar grän-
kvadå u talg ihop u lättar de starknä JK. Vör 
smältäd så mik tinknappar, sått vör kaupäd 
aldri någ knappar till kledi MK. Läimän smäl-
tädäs u koktäs JK. Däruppa hälld di talgän, 
sum var smältn, så kännu blai full [om ljus-
stöpning] OL. Nå jär blöiä smältä MK(1877). 
Va grann knappar blai, när di blai smältnä 
däräi JK. 2) [upplösa o. tillgodogöra sig]. Så 
skall ja ta u svärt yva na [skriva sidan full] 

pa kvällsmatn, mäns han smällar JK. 3) 
[övergå från fast till flytande form, tina, lö-
sas]. Kvinnfålki .. tyckt de snåiäd för mikä. 
Å strunt, läit snåi de smältar ja int av, sägd 
ja JK. Pa ättamiddagän så blai de läit kaldarä 
i luftn, sått int snåiän smältädä, äutn nå jär 
jårdi väit JK. All snåi, sum ja fick pa mi så 
ginumhaitar, sum ja da var, smältäd pa mi 
ättar handi JK. Undar täidn brännväinä 
brannt, så smältäd såckrä JK(U). När da äut-
låisningi jär släut el. snåiän har smältä, u de 
bläir så varmt .. JK. Um int dän snåiän had 
smält ättar handi 	så hadd ä vart n yppali 
slidväg i dag JK. Han skudd börr ha vart i 
fylg me uss n månäs täid u grav däikä u 
jet läit bröi u pärår u sild .. så skudd äisträ 
snart ha smältä [om en fet herre] JK. Särsk. 
förb. Dän nöi snåiän han smältar u smältar 
bårt el. jetar upp dän gamblä me JK. Soli har 
smält bårt snåiän; äisn smältäd bårt pa en dag 
MK. — Um än har smält äi lack äi a lagg pa 

n kagg, sum int jär tetar OL. — Dän tin-
bitn däugar ti smält um igän JK. — När de 
hällar fick ligg upp i soli, da smältäd di sun-
dar .. när di fick ligg a ar, da had de hällar 
smält sundar, sum var i dagän JK. 

smärta s. smärtå f. Me smärtå säir ja äi de boki 
vick földar de bläir, när skogän kummar 

bårt JK. 
smärta v. smärt', [göra ont]. Säi lains jård- 

bräukä tar si äut! 	så skall de smärt en in i 
själi! JK. 

smätta v. se smeta v. 2. 
smölja s., se ur-smöljor. 
smölja v. smy lä, smyllä (OL)MK, smyll' 
JK(U), sup. smyllä, p. pf. n. (sundar)smyT, 
'smula'. [Vanl. i förb.] Smylä el. smyllä sun-
dar o. äi (OL) MK. Smyllä sundar, 'bryta i 
smulor' MK. När söitmjölk kokäs upp, så 
bräukar n smyll el. skär sundar bröi el. kakå 
äi na u säup na me skaid varm JK(U). Sånt 
sum jär sundarsmyl u sundarmalä de kalläs 
för dus [boss, sågspån] OL. 

smör s. smo'r, smöir, smör JK n., bf. stim 'rä. 
U så jär de da till putt i innlummu .. a par 
sma skäivår bröi el. kakå me läit fläsk imillum 
el. i brist pa de äistar el. smör pa JK. Daim 
sum da kummar me sänningar, di skall ha någ 
ti bästår såsum kakå u smör u kyt u JK. 
Nå för täidn jär de börr n kakbullä u så smör, 
sum jär pa borä [bröllopsbordet] JK. Ta u 
braid pa a smörbrö ti mi, sägd läil A. ti mi, för 
smörä jä så hart, sått ja batar intä JK. Smöirä 
läggd n för de mäst pa pärår u int pa bröiä 
[vid strandkok] JK(U). Int häldar nytta n 
grädd .. när n gräusar, äutn smör, för de mäst 
osalt [på sigd-spånen] JK. Vör har väl mjölk 
u smör, män vör sälar börr smör u gir kalvar 
mjölki JK. Ta in a byttå smöir för uss [till 
sta'n] JK(U). Langt äutför Austaport kåm di 
i möit me än träi fäir böikällingar, sum frågd 
um, um di had smör mässi. Jå, visst har vör 
smör mei uss. När di kåm där ner (pa tårgä), 
så var di ivruä u skudd säi pa smörä JK. 
Smörä jär gal träi gangar um arä: 1) um vin-
tan, för da jär de för stäift, 2) um summan, för 
da jär de för mjaukt, 3) när de int finns MK. 
Braid aldri smöir pa stjaumorssäidu pa bröi- 
skäivu 	JK. Di lägd makäurium [arsenik] 
unda kännu för ti fa smör MK. Jfr bjär-, sänd-
ning- o. tionde-smör. -ask s. smo'rask m., bf. 
-än, smi'raskän (ä.), pl. smiscraskar [liten 
oval spånask, vari man hade matsäckssmör] 
JK(U). Smiraskän sär ännu sumbliä gamblä 
i st. f. smöraskän MK. Smörask (förr -äskå) 
MK(1877). Matpusn .. me n stump bröi äi, u 

fiskaskän me strämming u kyt äi u smör-
askän me smör äi JK. -asklock s. n. bf. smo 'r- 
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asklu Ukä. -bit s. m. bf. smo "rbi "tn. Um vintan 
da bräuka smörä gluträ si [bli grynigt] äut i 
skogän, u da far n ta briabitn i dain handi 

smörbitn i dannu MK. -blomma s. smor-
blomå f. [Ranunculus-arter]. -bröd s. smör-
bro ; smörrbröi JK n., pl. = , bf. -bröii, 'smör-
gås'. Nå braidar ja pa a smörrbrö MK. Kurp 
häit, skatt u fa än bit smörrbrö me! MK. De 
va dairäs kåst um mårgnar: smörrbrö u n 
sup MK. Ust u smörrbrö, de matt var de MK. 
Um mårgnar, för mårgmatn, så fick vörr int 
kaffi äutn a smörrbröi u så, dän sum vidd ha, 
än sup brännväin JK. Ja.. drog styvlår pa mi 

to a par smörrbrö i lummu u så i väg ti 
Nabbu JK. Da to ja u slo snöir um tulin u 
lättäd de häng nerä, mäns ja jetäd smörrbröii 
upp JK. Jfr bröd-, grädd-, ister-, kak-, kärn-, 
siraps- o. tvebak-smörbröd. -brödltugga s. 
smörrbröituggå [liten bit tuggad smörgås]. 
Lägg smörrbröituggå mot buldar u sar, sum 
jär gäul u skall jet si [varas] för ti dräg gurn 

matterju [varet] ur JK(U). -bytta s. 
smöirbyttå JK(U) f., pl. smo *rbyttår [mindre 
laggkärl med lock att ha smör i vid transport 
för försäljning] JK(U). -fat s. smo 'rfa 't n. [fat 
att lägga upp smör på]. -fjärding s. pl. smo "r-
fjä 'ringar [smördrittel]. Vör skall ha vagn ti 
kåir mjölk ti maiaräiä me u smördrittlar ällar 
smörfjäringar me ällar äi ifran maiaräiä ti 
janvägän JK. -gås s. smörrgås 	m. Fyst 
så gynnäs de me än smörrgås u än sup [vid 
bröllopsmiddagen] JK(U). Vör hant u fa än 
smörgås u kaffi läikväl, sum jär de vanliä, 
sum än far, förr n gar ti körkå me läikä JK. 
-köp s. smo"rkaup [inköp av smör]. Um de 
hatar i rövi, modar gutt smörkaup JK. -läke 
s. smöirläkä m., bf. -än [saltlake från saltat 
smör]. Smöirä .. fick sta där ti däss att 
smöirläkän, sum blai av saltä, sum var äi de 

hadd rinn av JK(U). -lös a. pl. smo'rlaus' 
[utan smör]. L. skall int tro, att vör jär 
vaskän brölaus ällar smörlaus ällar mjölk-
lausä JK. -salt s. smöirsalt JK(U) n. [varmed 
smör saltas]. Förr så had di int smöirsalt el. 
fåint salt .. äutn de brod [krossade] di vanlit 
gråft koksalt till smöirsalt me saltstain'n 
JK(U). -mås s. m. bf. smo 'rmå 'sn 	Han 
jä ret i smörmåsn han (= har kommit i smö-
ret) MK. -sked s. f. bf. smöirskaidi JK(U), 
[stor träsked att taga smör med och att knåda 
smör med]. -smörbröd s. smöirsmörrbröi 
[smörgås med smör (ej ister el. d.) på]. -tefat 
s. n. pl. bf. smörtefati [smörassietter]. -tipp 
s. smokipp [spetsig smörstack]. De var så-
sum än tipp, såsum än smörtipp MK. -topp 
s. smöirtåpp JK(U) m., pl. smokåppar 
[smörstack]. När smöirä var i årning, så 

fårmdäs de iblant till n tåpp (smöirtåpp) äi a 
fat el. talldrick me kårs i tuppän, sum gärdäs 
me smöirskaidi JK(U). I bryllaup u kallas så 
var smöirtåppar pa kallasbordi, sum sto pa 
smöirtalldrickar, äutsirnä u kräusnä me 
smöirspadar me rifflår äi, män me kårs i tup-
pän alltut u så me kryddår av pärsiljäbladar 
JK(U). Ja u da star bon i däuknä i nöistäuu 
me .. smörtåppar, pa n träi fåir ställar, sum 
jär kräusnä .. [på begravningsmiddagen] JK. 
-äska s. sno "räskå f. (glt.), nu -ask MK. 

smöras v. smöräs. De gynnar nå smöräs = bli 
smör vid kärning MK. 

smörja s. smöirå, smo'rå. smörjå s., bf. -u. 
1) 'smörja till vagnar etc.', [fett, smörjmedel, 
olja, salva]. Nauttalg bigangnädäs .. för de 
mästä ti smöirå, såsum lädasmöirå u sko- 
smöirå JK(U). Fyst så säis ruckän (= spinn-
ruckän) um, att n har smöirå ällar att n int 
jär tårrar JK. Ja, vårdäs n bat årdäntlit ällar 
haldäs ättar me smörå ällar tjärå, så sträva 

täi, höigst tåll ar JK. Da had vör a slags 
smörå haimä, sum di sälar jär äut i bodar.. 

star pa flaskår, att ä botar för allting närpa 
JK. Kåppår slo si Mat av smöru JK. Sånt 
lädar skall sånn smörå ha [ordspri JK. 2) 
[orenlighet, (väg)smuts]. Smörjå (om sump o 
slikt) (OL)MK. När tjäln gar ör dum [vägar-
na] .. Da skall all sump u smörjå a(v) dum.. 
De finns aur pa vägän tillräckligt förr [för-
ut], börr smörju kummar bårt JK. 3) [strunt, 
skräp]. Själv fav-vör, sum sitar jär bäi borä 
u ripar ihop någ smörå el. smörjå JK. De bläir 
sån smörå, sum ja kansk har talt um nittiälvå 
gangar förr JK. Svänsk lagän jär kånstur i 
mang styckar .. de jär finäurlit gärt .. sått 

hail hopän skall förtjän pa de smöru (had 
ja naug sägt) JK. Jfr klock-, sel-, sko- o. 
vagns-smörja. — smörj-flaska s. f. bf. smo'r-
flasku [flaska med (medicinskt) smörj-
medel]. Smörflasku (smörjflaskan) star där 
MK. -lös a. pl. smörlausä [osmord]. Vagnar 
jär smörlausä MK. 

smörja v. smo'rä, smöirä, sno Sr', smöir', pr. 
smo 'rar, ipf. smo'rdä, smö'rdä, smo'rd', 
smö'räd, smöiräd JK, sup. smök, smöirt, 
pass. smöräs OL, smö(i)räs JK, pr. smf "räs, 
p. pf. smo"rdar, snut "rn, smöirn, n. smört OL, 
smöirt JK(U), smörä MK, pl. smörd' [bestry- 
ka med smörjmedel, insmörja, inolja]. Smöir 
styvlår MK. Iss vangnän fart u ta u smörä, 
för han jär så tjärlausar OL. Där ättar jär de 
frågän um någ fått ti smör pa spån'n OL. Pa 
sigdspån'n smöirar n a tunnt lagar av smöir, 
äistar u .. förr.. tjåckar gräddä JK. A. smö-
rar silar i kamman JK. Ner di da smörd sånt 
(kytfått) pa spån'n .. da blai spån'n för hardar 
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OL. A. rustäd me någ silar u skäuräd u smöi-
räd [ändr. t. smöräd av MK] daim JK. Ner 
di nå hadd sånn hallbussar i jauli, da skudd di 
smöräs så täit OL. Sin så drog vör vangnar 
äut u så smöird daim JK. Ja skudd ha smört 
skoar MK(1877). Besparningsspäisn! Jå, han 
star i kökässpäisn smörn u faitar u blankar 
JK. Tunnspäikar ällar akslar .. di smördäs 
vanlitväis me talg .. dän nedastä späikän han 
sto pa än .. grastain .. män där blai int smört 
me talg OL. De sat ihop, såsum de kund ha 
vart smört me kläistar OL. Oä [vårt] skodont 
de skudd ha vart smörä MK. Ja, u så ja da 
ste u fa tjärå i tjärgröitu u äld undar .. för ti 
fa tjäru tunn u varm. När de var gärt, så bar 
de ti ta ihop me ti smöir batn JK. När n byg-
gar batar, så smöirar n landi u läggar bomulls- 
vadd i millum JK(U). I torstäs 	va ja änd 
bäi strandi u smörd fiskbatn JK. När batn 
skall smöräs 	så bistar täu styckän tjärå, 
när n skall smö(i)räs inäi, u en .. när n skall 
smö(i)räs äutpa, fö dän dail, att ä gar när 
pa dubbält så mik tjärå ti smör n inäi .. När 
batn jär smördar .. så jär n i årning ti kåir 
ner JK. Bodar .. star förfallnä, u ingän bat 
var smöirn ännu JK. Män i brist pa tjärvattn, 
u så di vidd ha färg pa de, sum di smöird 
me tjärå, så blandäd di raufårg i tjäru. Arbetä 
haitar smöirä el. tjärsmöirä, så sum smöir 
vangnar, smöir tak .. u de sum jär smöirt 
me tjärå haitar tjärsmöirt JK(U). Da jär träi-
skoar i fårduä .. Män fö de mästä så bräukäs 
di smöräs me tjärå fyst, förr n bigangnar dum 
JK. Di säir äut i gäipu, såsum di kund ha vart 
smörd me tjärå OL. Män så matt ja bad dum 
(baini) i kallt vattn u smör dum me bränn-
väin JK. Pussjauku smörar n käutspäck pa 
JK. Svaitn flodädä .. ja äiktäd u gnod u 
smöräd MK. Täibjällar .. ha känning a kyld i 
vintar .. Ja ha änd fösöikt u smöirt dum me 
någ a vart JK. I blant så smöräs de n gang 
imillarat, män me de gnäidningi de fortsättäs 
träi gangar [om botning] OL. Särsk. förb. 
Än smöirar ner si me tjärå JK(U). Nå hart u 
raint smört ner kledi me sump OL. Daim sum 
räidädä, så var di för de mäst hail nersmörd 
av sump u vattn av russi JK(U). A smörå 
u de to ja da u smörd pa JK. Jär har di smört 
pa n stäurar smait, än tjärsmait OL. Han jär 
läit pasmördar [drucken?] MK. Di fick smöir 
upp munlädrä me kaffi JK(U). Nå fassnar de 
bäi baini, så mik sum jä upptåiä, så att n bläir 
hail yvasmöirdar me sump JK. Jfr tjär-
-smörja. 

smörjare s. stnot .rarä m. Där bäi janvägsvang-
nar träfft vörr n janvägsbetjäning. Förmod-
liän än smörarä JK. 

smörjning s. smörning OL f., bf. smocrniogi. 
När ja da had fat skilt av me smörningi [av 
båten] da var de aft-täidar JK. 

snabel s. snå'bäl m., bf. snå*blän [skämts., 
nos, näsa]. Da sullnäd munn'n u nasar upp 
för mi, sått ja gick me n jäklä snåbäl u sag 
äut sum um ja had fat yvar träutn av någän 
rallarä JK. Snäus u snor bauläd kring dum, 
ner di nå .. gärd a drag kring snåblän u brai-
däd äut hail de smörju JK. 

snacka v. snakä, 'prata'. A gammält ård 
"snakä" = pratä, sum jär ör språkä nå JK(U). 

snap s. snap m. [spets, snibb], fingarsnap, 
åirnsnap. Jfr öron-snap. 

snape s. snapä, snap' m., bf. -än, pl. -ar. 
1) 'ett hörn i en äng'. De jär bär n läitän snapä 
igän ti sla (= trekantig bit el. så) MK. 2) 'en 
udde eller en spets av en udde': de jär n snap, 
sum gar äut där ifran landä = landtunga; där 
gar äut n snapä; de jär mang snapar, sum gar 
äut ifran landä där; di bor äut pa själv snapän 
JK. 3) se öron-snape. 

snar a. n. sna'rt, komp. sna'rarä, superl. (de) 
sna'rästä. 1) komp. [fastmera]. Vickän nård 
vör har fat i ladi, sum aldri vill hald upp äutn 
tyckäs snararä bläi värr dag me dag JK. Far 
jär int bättar äutn snararä sämmar JK. Taugar 
jär ungefårliän läik lang sum armar män sna-
rarä längar än kårtarä JK. 2) superi. [i uttr.] 
me de snarästä [så fort som möjligt]. Vör har 
storlit biho rängn me de snarästä JK. Råttår 

föstörar oskaplit mik fö dum. Daim sum 
int tar ättar u tråskar sedi me de snarästä JK. 
3) n. snart ss. adv. [inom kort, förr eller se-
nare]. Klucku jär snart säks JK. Han ropäd 
at mi, att ja skudd 	gläid i land .. jå, ja 
kummar snart, maint ja pa JK. Nå jär mjölä 
snart släut JK. Täidn gar snart av, u bråttum 
jär ä OL. De bläir nuck ovädar snart OL. E. 
skall snart rais bårt, män va hän vait ja intä 
OL. Gud nåd dän T., um han sättar hånni 
till, så slar di snart av dum OL. Da bär n 
skudd pass pa u räiv bäilukår ör, da skya-
läd snart vattnä äut OL. De var int gutt ti gi 
si av me n dåli sigd, för da kåm än snart pa 
ättarkälkän OL. De ska böitäs um så täit 
[ofta], de gar int så snart MK. [I uttr.] snart 
sägt [nära på, så gott som]. Nå star vattnä 
snart sägt upp pa jamn jårdi JK. Um de skudd 
botä, så skudd ja fullt u fast .. "tro" att ä 
botädä. Gärd ja de, da var de säkat, att ä 
botäd snart sägt vickän sjaukdom sum hälst 
el. värk JK. Lagar u förårningar, sum int kan 
haldäs, di jär .. snart sägt till ingän nyttä JK. 
— snar-sint a. snarsintar, 'sticksint'. 

snara s. snarå f., pl. -år. 1) 'snara i allmän-
het'. Me strippår slas a snarå um stainar [i 
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flundrenät]. 2) 'fångstredskap, bestående av 
raivän, stainsnarår u smasnarår' MK. Raivän 
fletäs av russhår u nauthår .. av mani .. u 
av rumphår; u av lang rumphår av russi 
svärva n smasnarår. A styck snarår jär täi 
(10) famnar langt u me täu stainsnarår pa, 
am n i en ändä u am n mitt pa styckä. Smasnarår 
sätta n äi raivän 	JK(U). De gynnäs me 
"smasnarår". Till daim tas de längst håni 
um kring än tum i fran ändn gä(r)s n knäut 

drägäs i hop gillt, annas sitar int knäutn 
till, u de far int bläi krampt älla(r) skaift, för 
da haita(r) de, att n gär "krakskallar" (krak-
nackä). Så gär n än annar knäut pa sam väis 
innförä — de läil hulä millum knäutar kalläs 
för augä — u läggar hån i i täu tatar.. halda(r) 

int sum n skall me vänsträ handis tum u 
pekfingar, bläir snaru "tatlupi" Ättar handi 
sum n sträikar u gär snod [tvinnar] me hygru, 
släppa(r) n ättar u flyttar vänstru längar u 
längar ifran knäutar .. till däss de jär snod i 
hail snaru. De arbetä kalläs "snärv snarår" 
.. Till var raivä skall de var täi stäigar (200) 
smasnarår älla(r) fåm stäigar pa var säidu um 
stainsnaru pa mittn av raivän .. Till "stain-
snarår" nyttäs kårtarä hår .. Pa var raivä 
skall de var täu stainsnarår, am n i fyst ändn 

am n mitt pa, män pa dän säistä älla(r) tålltä 
skall de var träi stainsnarår .. När de fyst 
stainsnaru jär fårdu, fortsättäs fletningi me 
svart hår i am n farning u me läik mang hår sum 
i stainsnaru. De bläir "raivän" 	"snarräi- 
vän" .. När raivän jär fletn a tvärhand, skall 
de fyst smasnaru fletäs in .. När n har hinnt 
a tvär hand igän pa raivän, fletäs de in a nöi 
smasnarå, u så hallda(r) n pa, till n har .. 
kumm till mittn av raivän. Da fletäs a nöi 
stainsnarå in, u 	straks i jämtä pa raivän 
sättäs a märkä . . "snarmärkä" . . Nä(r) raivän 

jär så langar sum n skall varä, slas n dub-
bälknäut pa ändn. Da skall n klippäs, för n far 
de int slet, äutn de bläir alltut läit lud av all 
skarvar me hån, när n fletar u klippar av 
hårändar, sum stickar äut 	fran raivän u 
stainsnarår.. Än raivä me smasnarår u stain-
snarår u märkä kalläs för a "styckä" älla(r) 
"snarstyckä" Ättar klippningi skall snarår 
"åigläs upp", män nöiä snarår skall "näpsäs" 
fyst .. När n har åiglä upp all smasnarår pa 
a "styckä", så "tar n upp" hail styckä yva(r) 
vänsträ handi, dvs, att n linda(r) raivän kring 
handi varv ätta varv u me de sam puttar handi 
i ginum all åiglår älla snarår Styckä liggar 
hopbundä till n tjåcka runta(r) krans. Da put-
ta(r) n "stuckän" in i ginum dän.. De haitar 
"träd pa stuck" .. "Stuckän" ällar "snarstuc-
kän" jär n runta(r) träirullä ti träd "snarstyc- 

kar" pa, u bjär dum ti strand, när di ska kas- 
täs 	Nå jär täidn innä, att fåuglar jär kumnä 

snarår kan kastäs, da skall di "tägläs" fyst 
— de gamblä sägd tjägläs — ällar knöitäs ihop 
me var andrä .. Sitar åiglår sum di skall, jär 
de bär ti träd pa hail styck pa en gang .. De 
räcknäs u kalläs för n stuck snarår. När n 
"gar ste me snarår" för ti kastä, skall n var 
täu kalar, vanlitväis me täu stuckar var pa 
ryggän. Di gar ner till strand u snor batn 
läggar doningar äi u bjärar stam n äi, tjugåfåm 
stam n till var stuck. N .. ror äut, till däss n 
träffar pa någän bra buttn, där fåuglar bräu-
ka(r) döikä u söik ätta(r) mat. Da skall de 
kastäs, män.. så tar n fyst "laidä" u så "tvär-
märkä", varder me täu märkar ätta si pa 
landbackän u i vinkäl mot varandrä 	u där 
sum laidä u tvärmärkä träffar ihop skall n 
gynn kastä .. När di har hinnt äut så langt di 
skall, ror en ätta laidä, u dann'n 	ställar 
snarstuckän i jamt si .. Så tar n ör uppäst 
pinnu u sättar n stam, "ändstai'n", sum jär 
läit störr n de andrä snarstainar, äi de fyst 
stainsnaru 	u .. tar upp a halft styckä 

när di har kumm mitt för tvärmärkä, kas-
ta(r) n stai'n u halv styck pa en gang u dann'n 
ror ätta laidä 	Pa de väisä fortsättäs kast- 
ningi äi a gäin linjå ätta(r) laidä, till däss n 
har hinnt iginum hail stuckän u kumm ti säist 
stainsnaru. Da sätta(r) n fast dän um n stamn 

sam så fyst stainsnaru av flest stuck, så att 
snarår kårserar varandrä. De jär "samfårdi", 

stai'n kalläs för "samfårdstai'n". Stycki pa 
bäggi säidår um samfårdstai'n kalläs för 
"samfårdstycki" 	Hail straitu me all tåll 
stycki gäint ätta si i rak linjå, sänkt pa sjo-
buttnän me stam, haitar a "strut" ällar a 
"snarstrut". När n da har kumm ti nest sam-
färd, "gär n umgift", de vill säg, att n ror äi 
än bugä u kastar unda(r) täidn, tills n kummar 
a halft ällar hailt styckäs längd ifran fyst 
laidä. Da tas nöit laidä för flest strut .. Fyst 

säist stycki av struti haitar "ändstycki" 
Har n gutt um snarår, kan n gär flair umgif-
tar .. När snarår jär kastnä, far di ligg täu 
träi dyngn pa sjobutt'n; da skall n ste u drägä 
.. de jär ti ro äut u ta raidå pa laidä u tvär-
märkä. När de jär gärt, så ror n a styckäs 
längd in pa laidä u kastar äut "krabbän" u 
gynnar krabb tvärs pa laidä.. När dän, sum 
haldar krabbtugä, da kännar, att ä gynna(r) 
spänn i krabbän, dräga(r) n upp, u jär da 
raivän pa hånni, tar n me am n hand i raivän, 
kasta(r) krabbän in i batn u handar si fram 
till ändstai'n. Så drägäs da snarår upp, u da 
kan n antingän lägg dum, så sum di kummar 
upp, me stainar äi, i bakstammän, ällar u så 
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dräga(r) n dum "i viskå", de vill säg lägga(r) 
dum i åiglår älla(r) buktar.. u tar stainar ör 

u haldar pa till "stuckän" jär släut älla(r) 
tåll "styckar" jär drugnä. Kummar de någän 
fåugäl me, så låisäs han ifran. För ti fa mik 
fåugäl me snarår var de mang, sum lägd snar-
stuckar äut i lambhäusä, att lambi skudd 
hupp yva dum; de skudd gi bätta(r) täur. När 
hail "stuckän" jär uppdrugän ällar all tåll 
"stycki", låisa(r) n av de säist stainsnaru pa 
ändstyckä av samfårdstai'n u läggar de fyst 
stainsnaru pa nest stuck i batn me samfård-
stai'n sitnäs äi. . Så tar n "stuckän" ällar visku 
av tulin u kastar i bakstammän u gynna(r) 
pa sam väis me ti dräg upp nest stuck. Jär 
snarår rainä, kan di drägäs u läggäs i bak-
stammän me stainar sitnäs äi u kastäs gäi-
näst igän; män jär di lortuä, da ringla(r) n ihop 
dum, när n kummar i land .. i åiglår u bjärar 
haim dum äi n säck. Där ringlar n upp dum 
igän u låisar tägälknäutar, så att vart styckä 
kummar fö(r) si. Så sättar n si pa n stol .. 
u pluckar lortn av raivän u smasnarår: autrå, 
musä u kam. Har åiglår "ränt äut" älla "ränt 
yva knäut" . . älla ränt mot knäut, skall snarår 
åigläs upp i gän, u di sum ha(r) ränt äut, di 
skall fyst näpsäs. Män de kan var andrä fail 
me snarår. Di kan var "håruä" dvs, att hår 
har brust av u stj ekar äut, u så kan di var raint 
bårtå. När smasnarår jär bårtå älla(r) fö(r) 
mik håruä, skall di söis upp, dvs, att ä skall 
sättäs äi nöi i ställä 	Jär de äis inn langs 
landä, när n skall kastä, gar n kal pa var säidå 

drägar, så läng äisn haldar .. När da int 
äisn halda(r) längar, kläivar kalar in i batn u 
hakar si fram me hakar, båsshakar ti däss 
di kummar äut till vattnä. Iblant kan de träff 
till, att ä räkar in ällar frausar äis pa vattnä, 
mäns snarår ligga(r) pa butt'n. Da skall di 
"väckäs upp" .. N gar äut pa äisn u tar laid 

tvärmärk upp, där ändstyckä blai kastä . . 
huggar a hallrunt hul, a vak, iginum äisn u 

så klampa(r) n äut de styckä me yksi Äi 
de läil hulä jär de int plass till arbet me krab-
bän, äutn n har n langar stakä, väckning-
stakän, sum nar till butt'n u me jankrokar pa 
tjåckändn .. Dän ändn putta n ner ginum hulä 

karar pa buttn, tills n far tak i raivän 
När n har fat raivän upp pa äisn där, puttäs 
visku ner äi de fyst vaki, u dräga n bäi de 
andrä, till däss att visku har hinnt däit. Da tas 
ha upp, u fåuglar pluckäs är.. Snarår u stai-
nar u fåuglar plucka(r) n äi n kälkä, sum n 
alltut har mässi, när n jär ste u "väckar" 
Fäuglar, sum fångäs me snarår, jär ard, gol-
skragä, kaul, lom, nättling, präntå, svört, 
veling u väitpänning MK. Gumbald Las .. 

gick me snarår el. kastäd snarår u fick fåugäl 
i daim JK. Veling [bergand] fångäs mik i 
snarår, i synnarhait när de jär sjoäis u vakar i 
äisn u äisbräunar, sum än da kastar snarår där 
.. Ja har talt me daim sum gar me snarår i 
vintar, att de jär oskaplit fullt av veling, män 
di far int någänting i snarår JK(1918). Visst 
tas de någlä hundrä, kansk täusn, me snarår 
jär i Lausväiki u någ i Närkväiki, när ha int 
jär läggd me äis, u de sam i Humbläbolsväiki, 
män de tyckäs, sum um de.. int bläir mindar 
för de, sått ja tror, att de jär ingän skad ske-
dar, att di tas me snarår JK. Väitpänningar 
har kumm bårt sum än kund fa oskaplit 
mik förr, hälst när.. n kastäd snarår i vakar 

bäi äisbräunar. När da väitpänningar kåm 
yvar snarår u döikädä, så kund n fa n tjugå 
till fåmti säksti styckän i någlä styckar snarår 
äi a vak JK. Di sägd (daim sum var äut u drog 
snarår) att velingar .. var int mik täit [ofta] 
jär i kastningar i Lausväiki, såsum i Håplaidä, 
Gamlagänningslaidä JK(1923). Vän va(r) 
ste me snarår n dag pa ladingän i äutlåisningi, 
män sjoäisn haldäd ännu ti ga pa langsat landä 
pa sandä u yvar aminnä .. När vör hadd fat 
skilt av me ti arbetä me snarår um dagän me 
ti dräg dum .. u åiglä dum u kast dum, skudd 
vän ga haim JK(1926). Förr ner di kastäd 
snarår, u de jär nuck så ännu iblant, så undar-
söikäs de va de jär för buttn (lains sjöbutt-
nän jär), um han jär go ällar dåli, u ner n nå 
gar me snarår så gutt sum hail vintrar, så far 

ler känn till .. någ varstans lains buttnän 
jär OL(1930). [Se ill.] Jfr fågel-, ränn-, små-, 
sten- o. stång-snara. — snar-båt s. sna'rba't 
[båt som användes då man kastar snaror]. 
Dän sårtns krabbar jär ä knafft någän ti fa 
säi där ner bäi Nabbu . . äi någän snarbat u 
tåskangälbat JK. -kamrat s. sna'rkamrat m., 
pl. -ar JK(U). När n kastar snarår, så jär n 
alltut täu styckän pa n fiskbat me .. vassin 
stuck (= 12 styckar) . . u di haitar "snarkam-
ratar" JK(U). Johan jär snarkamrat me Lars 
Jakupsn JK. -karl s. pl. sna'rkalar JK [karlar 
som gå ut tillsammans för att sätta ut sna-
ror]. Da var vän än hail hopän snarkalar i 
fylgä JK. De har hänt, att snarkalar har hald 
pa u skutt tat läiv a si, sum har fassnä äi än 
tjåckar syrrand JK(U). -knut s. snarknäut m. 
= dubbälknäut. Um kring än tum ifran ändn 
gä(r)s n knäut, dubbälknäut, så att hån i trädäs 
täu gangar ätta si iginum bukti MK. -krabbe 
s. snarkrabbä m., bf. -än [dragg varmed man 
drog upp snaror från sjöbottnen]. Snarkrab-
bar .. huggdäs av än unggröinstall, sum kvis-
tar väisäd uppat tuppän u sat mitt äut u skudd 
var n fåir fåm styckän i en kräts runtumkring 
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själv buln u skudd var n tum tjåckä u 
umkring tåll tum langä. Själv skaftä va um-
kring a än langt Pa skaftä bindäd n fast en 
skaplit langar stam, så stäurar u tungar, att n 
to krabbän ti buttnän. I uppäst ändn pa skaftä 
bant n fast krabbtugä JK. [Se ill.] -märke 
s. snarmärkä n., pl. -ar, bf. -i. 1) Pa raivän 
sättäs a märkä snarmärkä. Snarmärkar jär 
umkring 1-1 tum langä, 3/8 tum braidä u 
1/16-1/4 tum tjåckä u gärs av blöi, hånn ällar 
aikä me a runt hul i varder ändn ti träd hår-
tatn iginum, när di söis fast pa raivän. Pa 
snarmärki skäräs namn älla(r) bomärkä 
Vanlitväis sättäs u arstal pa MK. [Se ill.] 
2) [landmärke för utsatta snaror]. De var 
ii än lund, sum di kalläd för Staingärdslundn 
u nyttäs pa flair ställar ti snarmärkä OL. 
-pinna s. f. bf. snarpinnu, ti mel [mäta] sma-
snarår me (18 tum) MK. -reve s. m. bf. snar-
raivän [rev på fågelsnaror] JK(U). -sten s. 
sna'rstain m., pl. -ar [sänksten som fästes i 
"stensnarorna"]; ungefär såsum bäggi hän-
nar [i storlek] u till u me far n tukt dum läit 
iblant, att i int bläir för vassä, så di skärar 
snarår av MK. -stock s. sna'rstuck m., bf. 
-än, träirullä ti sätt snarstyckar pa MK. [Se 
ill.] -strut(?) s. sna -rstru't n., bf. -ä, pl. 
-stru"t, bf. -i, all snarår sum liggar ätta si pa 
ätt håll (i en rät linie) 	Snarstrut kan f. ö. 
bli hur många sum helst, om man "gär mang 
umgiftar" MK. I de farningi sum än har laidä 
sträckar n äut snarstniti i så rak linjå, sum än 
kan fa OL. Da lag ä så mik släkå yvar, att 
fastn vörr änd hadd tak i sjau snarstrut 
så var ä lygn, att vörr fick ä ti låssnä OL. 
-stycke s. sna"rstyckä n., pl. -ar, bf. -i=raivä 
me snarår pa; täi famnar langt u 200 snarår 
äi. En stuck har 12-15 styckar MK. [Se ill.] 
-säck s. pl. snarsäckar, säckar me snarår äi 
JK. 

snareri s. n. bf. snararäiä [fågelfångst med 
snaror]. Kansk att ä jär så gammält de snara-
räiä, sum di ännu var haidningar jär i Lau u 
När JK. 

snarka v. snarkä, pr. -ar, ipf. -äd, snarke, 
sup. snark' [frambringa ett snarkande ljud]. 
a) [om människor]. Ja far ga i säng nå, för de 
andrä sivar nå allt u snarkar JK. Ja skall 
fråg mor, när ha jär vaki, för nå sivar ha u 
snarkar JK. Nå gar ja i säng u snarkar, sått ä 
rautar ättar JK. Så gick F. u G. i säng u sivd 
u snarkädä JK. Han lag u sivd u snarkäd, sått 
ä darräd i hail byggningän JK. N .. lag u sivd 

u snarkäd sum än gräis JK. b) [om djur]; 
'säges även om hästar'. Gräisar .. di jetar u 
sivar u snarkar sän JK. När vör fick läikä i 
vrånghäckän, gynt russi fröis u snarkä JK.  

c) [om snarkliknande ljud]. Sin gar söiningi 
el. spanningi me ti sla armar äut ifran si, sått 
de snarkar i tradn, ifall bikä pa tradn jär för 
stäivt u de jär för kallt i räumä. Ja än bräukar 
sägä um dän sum snarkar när n sivar, att n 
söir sko, u bikä jär fö stäivt för n pa biktradn 
JK(U). Ja nå skall ja äut u skaff vid in .. att 
int skummakrar kummar ti frausä u bikä bläir 
för stäift för dum, sått ä kummar ti snark i 
tradn för dum JK. 

snart adv. se  snar a. 
snarv a. snarvar, f. snarv, n. snarvt, -fl,  snart, 

pl. snarvä, snarv', komp. snarvarä, snarvar' 
MK, super!. snarväst, best. pl. (de) snar-
västä. 1) [sträv, grov, skrovlig]. Vickän 
träisårt sum hälst gar an, börr n har gutt gräus 
pa älla snarft älla gråft älla laust gräus [till 
sigd-spånen] JK. De fäin [finkorniga] sigd-
stainar haitar att di jär hardä u av de gråv 
gräusä lausä el. snarv sigdstainar JK(U). 
Smörä de halt träiä laust, så gräusä sank .. 
in äi ä, u däriginum hållt de si mik längar 
snarft ti bröin me [på sigd-spånen] OL. 
Varpu jär snarv (=skrovlig, så att den river 
skinnet) MK. Tungu jär snarv pa kattu MK. 
a) [om ull]. Snarv ull = grov, mots. fän ull 
MK. Sumbliä hadd fäin go ull .. andrä had 
snarv el. gråv ull me såsum gaitragg äi JK. 
Någ ull hadd di hatt ti spinn av, sum var snarv 
sum raggå OL. b) [om garn]. Tjanar jär 
för hardslagnä, ner di kummar i vattn, da 
bläir di så stäiv u snarv sum tynnä, så att ner 
n .. drägar n hopar släik u så än far blåsår 
pa fingri OL. Bomullstjanar .. di jär hard 
u snarv el. vass, um ja så skall sägä JK. De 
ganä, de jär så snart (= sträft) u gråft sum 
staur OL. 2) [vass, skarp]. De söins gäinäst, 
um de jär n snarvar sigdä, da tar n av grasä 
så jamt u snatt OL. Han had drug knäivän 
(rakknäivän) snarvar pa rakstrigln JK. Agg- 
domtä 	sum skall arbetäs me .. skall var 
vasst ällar snarvt JK. Sigdar di skudd var så 
snarvä, u di.. skudd haldäs läiv äi me bröinä 
OL. Nå har ja bröin yksi, sått nå jär a snarv 
JK (ordl.) Ainäsbastn pasar si för yksäggi 
när n karar [:störar], sått de skall snarv ällar 
vass, go yksar till JK. 3) [hård, skarp, om 
slag på bollen]. Så dräiva n el. slar till n [pärk-
bollen] me hygrä handi, u gir n da bålln a rik-
tut kraftut slag me hygrä handi, så far han än 
rasandä fart, sått de haitar a snarvt hagg el. 
hugg JK(U). Framkaln bräukar fö de mäst fa 
ga me uppsulli hand, när n .. skall sla äut 
el. möit de snarv haggi JK(U). Um di slo snarv 
hugg ällar di slo snål hugg .. OL. Han slo 
så jäklut snart, sått L. kund int bat bäi u fa 
äut hans huggi JK. 4) 'rask, hurtig' JK(ordl.), 
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[kvick, hastig]. De jär äntliän a snarv källing 
de (rask), sum int gar u drägar pa baini, äutn 
när a kummar, så kummar a så snarvt att, u 
när a sär någ, så jär ä hart u snart el. snarvt 
JK(ordl.). Di skjautar så snart (= fort o. våld-
samt) t. ex. skjaut håi me räivu snart (icke om 
gevär) MK. Källingi mäin maint pa .. att de 
var förskräcklit, va pinnu [pennan] gick 
snarft för mi, u ha kan int begräip, va ja far 
så mik ifran ti skriv um JK. Han gar ret snarvt 
ännu JK (ordl.). Han kård duktut snarvt el. 
snart; ja laupäd snart förbäi än; tråsktunnu 
gar duktut snart JK(ordl.). Måffar gar ännu 
kapprakar me snarv tag i läggar JK. Sån där 
snarv knyckar, de jär int bra [vid tröskning] 
MK. 5) [stark, skarp till smak el. lukt]. 
Kansk de jär för läit pipprot äi, att ä int jär 
snarft nuck, da far ja lägg äi mair JK. Snarv 
lukt (om myntå) MK. Hästmyntå, de luktar 
snarvt ällar strangt JK. De dråppår di luktäd 
bra snarv di (lukta starkt) JK(ordl.). Snarft 
snäus el. starkt MK. 6) [hård, ilande, kall, 
om väder o. vind]. Nårdn .. han kåm iblant 
så snarvar, sum än kund bläi OL. Såsum de 
var ret lungt, så kåm de än vädarpäust, sum 
ret var snarvar OL. De ha kumm någän kast-
böi älla snarvar vädaböi u kast batn kring fö 
dum JK. Värst var ä fö mi ti kumm föbäi 
hällar, u äi de snarvästä böiar, så var ä frågän 
um ti hald pa ställä me ro JK. Starkar vintar 
ällar snarvar vintar JK. Snarv kyld MK(1877). 
De jär ret kallt u snarvt äut i dag; nårdn jär 
ret snarvar a si i dag JK(ordl.). I förrgår så 
var ä a olycklit snarvt vasst vädar, sått ä bla-
säd mästn iginum fålk JK. De blasa ret snarft 
MK. 7) 'ond, arg' JK(ordl.); 'sträng', [barsk]. 
Han jär argar u snarvar; han jär snarvar a si 
i skolu JK(ordl.). Var ä da någän snarvar 
bondä, da fick än si .. hyväl [bannor] till, 
för de att n int kund säi ättar u plög bättar 
OL. Dän, ha jär bra snarv a si (arg) JK(ordl.). 
Ja, visst jär källingi mäin läit snarv mot mi 
iblant, män de skadar intä JK. Issu (ko'i) 
ha int ret vart så snarv äutn mair gomild a si 
MK. Hyndu jär så snarv mot framnäs, att ha 
räu skar i kledi pa dum MK. Ja frågd dum, um 
de var snarft me ti ler katkesn MK. Stämmu 
i mandäs gick hart u snart av, u de var ret 
buldasamt iblant JK. De var snarv källingar 
bäggi täu [att gå i skola för] MK. Källingar u 
päikår, sum jär så där vas snas u så där snarv 
a si, bräukar di säg, att de var a bra snäipå 
de OL. Gubbar var snarv mot uss MK. Ja 
har snarvarä husbondä MK. Snarvarä bifål 
MK. -het s. snarvhait f., bf. -i, 'stränghet'. 
De bläir int bättar me de snarvhaiti MK(1877). 
-sint a. snarvsintar, f. -sint [hastig till sinnes, 

argsint]. Ha jär så olycklit sticksint el. snarv-
sint; de jär aldri likt, va han jär sticksintar jå, 
el. snarvsintar JK(ordl.). -tagen pl. snarv-
tagnä [snabba?]. Botls Las russi jär sma, 
män di jär snarvtagnä MK. 

snask s. snask n. [smolk]. Snask i gaili (säs 
um fålk). Hart du fat snask i gaili [ngt i hal-
sen] JK(ordl.). De jär snask äi, de vill ja int 
ha; de har kumm läit snask äi JK(ordl.). 

snaskig a. snaskuar, -ur [smutsig, solkig]. 
snatta v. snattä. Stjäl älla snattä JK. — snatt-

aktig a. snattaktur, f. -u [tjuvaktig]. Förmod-
liän had n kumm däit [pa fästning] för stjälä, 
för han var snattaktur, för de fassnäd alltut 
någ bäi än, när n var pa a bondställ i någlä 
dagar JK. Ha var så där snattaktu ällar töiv-
aktu mäns ha livdä JK. 

snausig a. snausur, f. -u, n. -ut, 'osnygg, illa-
luktande' JK (ordl.), 'smutsig, orenlig', 
"lortur" MK. Ha jär så oskaplit lortu u 
snausu. Han säir så snausur u lortur äut 
JK(ordl.). Ha jär så snausu el. snusku .. ha 
luktar ret snausu, de jär så snausut el. 
snuskut där inn, bäi dum JK(ordl.). Visst kan 
de ännu träff till häit u däit pa någät ställä, 
dä sum de jä mang ban, att de jär lortut u 
snausut pa gålvä u all stans u lukt någ fåult 
u snausut me, män de bläir bättar ar me ar 
JK. Jfr da. snavset. 

sned s. snaid m., bf. -n 	pl. snaidar OL. 
1) [sned ända på stock el. bräde]. När int 
bred älla stuckän jär vinkälret i ändn, så jär 
de n snaid ällar snaidändä MK. Snaidn pa a 
stuck älla bredä MK. Stäck av snaidn, me 

a  
sag ällar yks < 	1 	MK. Ta snaidän av: 

b 

a, snaid, b, det som skall snaidäs av MK. 
3) [sned åkerteg]. De fanns mästn ingu tvär 
sum var läik braid i bäggi ändar .. u ner n 
da skudd plög ällar harv ällar så.. så var ä ti 
ga u sno där pa de snaidar OL. 4) 'fårmärke, 
när örat klippes snett av'. Snaid pa; snaid 
undar, snaid me rist u ristar MK. [Se ill. 
till kräk-märke]. — sned-rist a. snaidrist 
'fårmärke', yvar u undar. Örtagän snaidrist 
MK. [Se ill. till kräk-märke]. 

sned a. "mask. finnes ej" MK; snaid [i sms.], 
n. snitt. 1) adv. [ej rakt, skevt]. Slaar jär 
glyggnä läit snitt iginum plankår JK(U). De 
jär n sulkvalk 	sum gar så där läit snitt pa 
armän. a) 	U så gynt di käik snitt pa 
varandrä, ner di skudd ga iginum am n fast(ä)u-
dur u ha am n fastäuå ihop JK. b) 'nära' (?). 
Käulu gick snitt förbäi mi JK(ordl.). Nuck 
att de int to styck ör din kleningarmän, för 
de straik snitt förbäi dän armän JK. [Jfr snitta 
(förbi) v.]. c) [i uttr.] snitt u snatt [nätt o. 
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jämt, med knapp nöd]. Autndagstäid glaid 
A. u ja ste u skärd av än bit vait, sum vör 
ännu had stanäs, u de var just lagum, att 
vör snitt u snatt sag u skär av JK. Ja fick sån 
oskapli värk äi mi, att ja årkäd snitt u snatt 
älla snevat arbet i smidu JK. De var snitt u 
snatt, att ja hannt u fa så mik jaulvid sundar, 
att ä räckt yvar bäggi jauldagar JK. Ja, de va 
snitt u snatt de; däu fart kåir a par stig till 
MK. 2) [ss. subst., i uttr.] pa snitt [snett, på 
sned]. Snaid av dän ändn läit, sått han bläir 
pa snitt MK. Talln bläir int tvärs avhuggän 
äutn bläir pa snitt, ällar stumbln bläir alltut 
höigar i uppäst stadi JK. Så jär de da säkat, 
att aldri skiftäslinjår bjärar ihop me .. anlägg-
ningi av däikar u tvärar, äutn de kummar ti 
bjär pa snitt u kårs u tvärs yvar däiki u tvärar 
JK. Han gar me myssu pa snitt JK(ordl.). 
De gick för mik pa snitt MK. De kansk jär 
därför, sum än har kumm ti käik så mik pa 
snitt uppat iblant OL. Di bär [bara] klippar 
de pa snitt ner MK(1877). De säir vackart 
äut, ner n tjugufåir man [:slåtterkalar] kum-
mar .. äi än rad ijamt si pa snitt tillbakas 
OL. I träibandtäunar star staurar pa sam 
väisä u trolår liggar pa sam väisä pa snitt 
el. skyns upp JK. Silbroi .. ha kan ga fram el. 
tibakas me ändar, så att russi far dräg lick si, 
så väid di drägar jamt, så att int dain jär för 
dannä, så att silbroi liggar pa snitt JK(U). 
Vältru de var träi styckän gråv träi, sum lag 
uppifran sylli .. i sagi pa snitt äut pa backän 
OL. När n skall plög me spissplog ättar de jär 
vänd si [vändplöjt], så plöga n int tvärs alltut 
u int langs häldar äutn pa snitt JK. Skarn 
[isskorpan] liggar u räkar pa snitt MK. Hun-
dar rännar pa snitt MK. Ner nå de hulä [bult-
hålet] blai slit någ mair än tjänta var .. da 
kåm båltn ti sit pa snitt tibakas OL. När n 
skall skär av a träipinnå, u så n skärar pa snitt 
runtumkring na, där sum a skall av .. JK. 
När n skall ha plögningi [fogen] ti dräg ihop, 
så slar n späikän pa snitt mat JK. Styttstau-
rar .. slas .. pa snitt läitä bakat JK. Bygg-
ningän star pa snitt mot vägän JK(ordl.). När 
n vässar mindar pa snitt el. skyns in at äggi, 
haitar de, att de jär läiti förvässning JK(U). 
[Bild!., "sned", berusad]. Kalar jär pa snitt 
i kväld u gar pa snitt. Tror, du matt var pa 
snitt, ja JK(ordl.). -harvel s. pl. snaidharvlar 
JK(U), [harv, där draginrättningen satt i ena 
hörnet], -katt s. snaid-, sni'dkatt m., pl. -ar 
[snett påspikad nara, se u. katt s. 2]. -reva 
s. snittrivå f. [sned reva i fiskegarn]. De jär 
fåirkantu rivå, män issä de jär snittrivå MK. 
-spila s. snaidspåilå (?); snittspäilå "torde 
vara det rätta" MK, [snedgående spjäla] på 

en häckgavel MK. -språng s. snaidsprång n. 
[skutt åt sidan]. Harn .. han har gärt a snaid-
språng el. kast av el. kast pa säidå JK(U). 
-stötta s. snaidstyttå f., bf. -u, pl. -år, a styttå 
sum sättäs upp imot någ sum vill fall kull JK. 
Va skall de snaidstyttu var för da?, t. ex. 
mot n tällfånstålpä MK. -tak s. snitt-tak MK 
[snedtak]. -vinkel s. snaidvinkäl. Trampu jär 
av täu bitar, en sum sitar me en änd i täu 
ruckbain u så en sum sitar fast där äi me n 
snaidvinkäl, sum vaivstakän sitar bundn bäi 
JK. 

sneda v. snaid', pr. -ar [i förb.] snaid av =1) 
hugga, såga el. skära av på sned MK. Snaid' 
av dän ändn läit, så han bläir pa snitt MK. 
Köl-landä dä skall snaidäs av ättar striki. 
Köllandä snaidäs av pa bäggi säidår uppa 
MK. 2) [vara avfasad]. Laushålt 	snaidar 
av uppat MK. 

snedd s. snidd m., bf. -än [i uttr.] pa sniddän 
MK. 

snedig a. 1. n. snaidut, pl. snaiduä OL [något 
sned]. Att jårdbitar .. har ginum skift blitt 
läggd badä skaiv u snaiduä, de jär ti undrä 
pa OL. 

snedig a. 2 snidur, f. -u, n. -ut, pl. -uä. 1) 
'slug, klipsk, listig' MK; 'listig, bakslug' 
JK(ordl.). De jär n olycklir snidur rackarä; ja, 
dän, han kan äntliän var snidur; däu jäst mair 
snidur än ja, sått de jär bäst, att däu gärt ä = 
kan bättre ställa sig in. Ha jär så listu u snidu, 
sått ha släppar aldri tag JK(ordl.). Sumt sum 
da jär någ sniduä ällar någ hynsjännar, di far 
alltut någ ärndä äut [då de skall placeras vid 
kalasbordet] OL. 2) [snabb, smidig]. Däu 
hart bättar sniduä fingrar än ja = klenare, 
mjukare fingrar; ha jär snidu pa fingar 
JK(ordl.). Gallräningi . . jär årkå för fåir styc-
kän rask källingar för dagän pa a laupsland, u 
da skall di änd ha olycklit snäll u sniduä 
fingar JK. 

sneding s. snaidiog m. [lätt vind]. Vör har n 
läitn snaiding iland (att ä int jär prässäis mot) 
MK. Män så jär ä int alltut, att ä jär vinn äut, 
äutn de jär lungt u blikt 	ällar u så aust u 
aust sudaust vädar, sått n int har någän snai-
ding ti fa sjägäl bäi JK. 

snejs s. snais n. [sysselsättning, "schå", 
"snärj"]. Har fullt snais ti fa allt i årning 
JK(U). [Nyare inlånat slangord]. 

snekst s. snaikst, snaigst f., pl. -ar, gnista'.' 
De finns aldri a snaikst i späisn; de kåm aldri 
a snaikst ör kustain'n (el. a snaikstå) JK 
(ord!.). De slo di yvar mi me flintå u stål, 
så snaikstar öiräd ikring MK. Äld u snaikstar 
öiräd äut pa gålvä OL. Så to än [smeden] 
ätt annä [järn] ör esu 	sum snaikstar sto 
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um u brannt u välläd läitä JK(U). De gam 
rutnä spåntaki, um de fant ner a snaikst pa 
de, så var ä sum sätt äld i blår, så tårrt sum 
de nå jär OL. När de brannt me sma snaikstar 
i sotn i späisn ällar pa gröitu, u de sma snaik-
star flyttäd si, så modäd de stårm, u vädrä 
kåm ti kumm därifran, sum snaikstar flyttäd 
si ifran JK(U). Iblant, mäns di hadd de gam 
späisar förr, u så di bränd sån där lorur ällar 
purrur vid .. da kund snaikstar öir äut iginum 
kustain'n, u stårmäd de da me u så vädrä bar 
at häusi, da var de mang sum sat rädd, att 
snaikstar skudd flaug äut pa häustaki, di sum 
da vanlitväis var fodartak ällar agtak, u kåm 
a snaikst däit, när taki var tårr, så kund de 
snart ta äld .. Ja sag de var am n snaikst, sum 
var så stäur, ha flaug änd äut mot häusi, förrn 
ha fant ner pa jårdi u så lag dar ret läng, förrn 
a slucknädä OL. Jfr eld-snekst. 

sneksta s. snaikstå, snaigstå f., pl. -år. 1) 
'gnista'. Kåss va snaikstår de öirar ör kus-
tain'n JK(ordl.). I blant kund ä smäll, sått 
snaikstår öiräd ikring MK. 2) 'liten smula'. 

snekstas v. snaikstäs, pr. snaikstäs, ipf. snaik-
städäs, snaikstäs, 'gnistra'. Han fick än snöi-
ting, så de bär snaikstäs kring augu för n 
OL. Ja fick än snöiting, så de snaikstädäs för 
augu MK. De to n förskräckälsäns fart där 
pa dän brant backän, sått de börr snaikstäs 
för augu, när de for ner [i kälkbacken] JK. 
Da välväd fåisu yvar u int kan n fa släpp 
fåisskaftä så fort n skall, da flaugar n [man] 
UPP imillum kräki, u de så att de bär snaik-
stäs kring augu OL. När da janä el. u stålä 
gynnar snaikstäs u brinnä el. vällä, da kastar 
smidn läit vällsand in i äldn pa de JK(U). 

snekstra v. snaiksträ, ipf. -äd, 'gnistra'. Ja 
skall gi di n snöiting, sått ä skall snaiksträ 
för augu för di; de gärd så ont, sått ä snaiks-
träd för augu för mi JK(ordl.). 

snibb s. snibb m., bf. -än, pl. -ar. 1) 'hörn' 
[spets på klädesplagg]. Sån där kållår me 
snibb pa läivä JK. Um snibbän sitar pa kåll-
läivä fram pa läivä JK. 2) 'bakelse', [en sorts 
småbröd]. Tehalvä .. me n träi fair sårtas 
smakakå till, såsum kringlå u ring u snibb u . . 
JK. Smakakå ällar ringar u kringlår u snib-
bar u Pippakakår JK. Jfr änke-snibb. -kolla 
s. f. pl. snibbkållår [snibbkjol]. Um de jär sån 
där kållår me snibb pa läivä, da haitar de 
snibbkållår, um kålläivä sitar ihop me kle-
ningän älla skörtä . . JK. -liv s. snibbläiv n. 
.. män jä läivä u kleningän va fö si, da haitar 
de snibbläiv JK. 

snicka v. snickä, snick', pr. -ar, -a, ipf. -äd, 
SUP. = inf. [snickra]. Ja fick ler mi 	snick 
läit smat, sått ja kan hald all änklä jårdbräuks- 

raidskapar i årning u gär nöi, um de knipar 
smäid läit smat JK. Ti . . sta så där u snick 
byltä, de jä bäst passlit för n [honom] JK. 

Ja rustar u snickar u smäidar fö de mäst um 
dagar JK. Ja had n farbror, sum var duktur 
snickarä; de var ingän sum snickäd mot han 
[så bra som han] pa landä MK. Nå i iss viku 
.. har vör rust u snickä JK. I dag har ja .. 
arbet u snick pa a stäutuk JK. Han jär händu 
u kan gär älla snick va sum hälst JK. U så har 

lag upp u snick någ i stalln JK. Sam [det-
samma] me n raidur snickarä, sum kan snick 
sängar u skåp, män däugar int snick än plog 
ällar sätt skaft pa a yks JK. Makän till träi-
graipi har ja vart me ti snickä flair styc-
kän JK (U). A. snicka nå aigändom ti präst 
Gustä[s] Stäinä MK. Da sto ja i snickabodi 
hail dagän u gärdä ällar snickäd sväinhagg-
vannar JK. 

snickare s. snickarä, snickrä m., bf. snickan, 
pl. snickrar. L.A. .. har vart arbetskal u fis-
karä u läit smat byggmästarä u snickarä JK. 
Sam [detsamma] me n raidur snickarä, sum 
kan snick sängar u skåp män däugar int snick 
än plog el. sätt skaft pa a yks. Män har snic-
kan .. erfarnhait .. i plögä, da jär de trolit, 
att di däugar gär n bra plog me JK. Jfr fin-, 
möbel- o. redskaps-snickare. — snickar-bod 
s. snickabåud f., bf. -i [mindre snickarverk-
stad]. Där.. lag än [han] äi a säng äut i kam-
man där pa gardn, där n da hadd säin snicka-
bod mä de samä JK. Så jär de till.. säi ättar, 
um de finns någ bredar, sum jär skapliä till 
gär kistå [likkista] av .. Vör far söik ga in i 
snickarbodi u säi ättar OL. När de skudd 
byggäs batar, så nyttädäs alltut lädu där till, 

.. när n skall snick häckar.. el. störr raid-
skap, sum än int har räum me i snickabodi 
JK(U). Så har ja rust i snickabodi u gärt träi-
sko u lag upp någ doningar JK. Så har ja 
rust i snickabodi u gärt a vangsflautä JK. Da 
glaid ja äut i snickabodi u fäiläd a vidsag vass 
JK. 	-bodldörr s. f. bf. snickabåud-du'ri. 
-bänk s. m. bf. snickabänkän. Hyvälbänkän 
kalläs u av sumbliä för snickabänkän JK(U). 
-doning s. pl. snickar-, snickadåuniogar, 
'snickareverktyg'. Ja har mik snickadoningar 
u annä, sum ja har ärft ättar svärfar JK. -grej 
s. pl. snickargraiar [snickarverktyg]. För de 
mästä hadd di [bönderna] a läit räum me än 
hyvälbänk äi äut i häusi, äutn äldföir äi, där 
di hadd säin snickargraiar el. snickarsakar u 
där di sto u snickäd JK(U). -kammare s. snic-
karkammarä m., bf. snickakamman JK(U). 
Så far n sta äut pa a lädå [o. göra likkistan] 
.. för snickarkammarä ällar snickarbod jär 
bär någän end sum har OL. Män n dail hadd a 
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särskilt räum i flygälbyggningän me äldstad 
äi 	sum än bräukar kall för snickakamman 
JK(U). -klubba s. snickaklåbbå f. [klubba att 
slå på stämjärn med] JK(U). -sak s. pl. snic-
karsakar [snickarverktyg]. -virke s. snicka-
värk' n. [virke för snickeri]. Gnidvaksnä tal-
lar.. bläir säkat u fäint snickavärk av JK(U). 

snickeri s. snickaräi n. [arbetet att snickra]. 
Ja där i millarat snusslar ja me någ snicka-
räi iblant JK. 

snickning s. snickniug [snickeri]. 
snigel s. snö gäl m., bf. snägln, pl. snä'glar 
[snigel; även: trädgårdssnäcka]. Snäglar, di 
har augå pa hånni MK. Sedroti tar si lagli 
bra äut pa säin ställar, de sum int mackän 
ällar snägln har fö(r)stöirt JK. Sumbliä haus-
tar sum snäglän var galn me sedroti, män 
di gynt mairndails bi rainar u jetäd av sed-
blädingän raint ättar si, di lag i däiki um 
dagar.. OL. Sum bot mot dairäs sult ällar go 
matlust bräukar n dail .. sa pa någ oläskän 
kalk ällar tårr askå, de skall var för till död 
ällar ta läiv av dum me OL. Ibland ner ä da 
blai för gal ti skräi [i träaxelvagnen] .. da lai-
täd di ättar ifall de kund finnäs någ snägäl ti 
fa tak äi .. da bräukt di ta u stupp in daim i 
vagnsnavu, u de tystäd da ner de .. ojaud för 
a stund. Därför hadd di förr iblant såsum a 
ordspråk, att vörr far gär såsum di gärd förr 
bi träiakslvagnar, vörr far ta u stupp snägäl 
äi, så kansk ä kan bläi tyst OL. -björn s. 
snä'gälbjo'rn [stor svart snigel?]. 

snika v. snäikä, snikä, sup. snik [snåla]. 
Snäikä ihop, snåla ihop (OL)MK. Snäikä 
(snikä) si till MK(1876). Snäikä till si MK 
(1877). — snik-aktig a. snäikaktuar [snål]. 

sniken a. snäikän (?), sni'kän, f. -i, pl. sni'knä 
[snål]. Han jär så snikän u snålar u galn; ha 
jär så sniki JK(ordl.). Iss G:s föräldrar had 
vart så snål u sniknä OL. 

snille s. snillä, snu!', 'klokhet, gott huvud'. 
Ha sånt gutt snillä (OL)MK. Ja sag a sånt 
gammält blad [sågblad] .. de var a klart bi-
väis pa, va snill kund frambring dän täidn 
OL. 

snipa s. snäipå f., bf. -u, pl. -år. 1) [tå- el. 
fotspets]. a) [på fot]. Räväns spur jär läit 
oläik me hundns; di jär vassarä i snäipu MK. 
b) [på skodon], 'på en stövel'. Snäipå pa sko 
el. träisko JK. Snäipu el. täiu [på sko] JK. 
De var olycklit lang snäipår pa iss styvlår JK 
(ordl.). Styvlår u sko mik bråd i snäipår, 
small i snäipår JK(U). Iblant small snäipår u 
iblant oskaplit braid snäipår [enl. modet] JK. 
Ja .. jär snubblur u fallar kull i skogän i 
snåiän, när täiår el. snäipår tar mot a grain 
el. någä JK. c) [på hästsko]. Hästskospäikar, 

sum slas i ginum de huli längst fram i snäipu 
haitar "snäipspäikar" JK(U). 2) 'jordsnibb' 
(OL)MK; 'snibb' [av jordäga el. av isbälte]. 
De gar äut a sån lang snäipå där av hagän; 
vör har ådlä upp de snäipu där av ängä JK 
(ordl.). De var a läiti snäipå, sum gick äut av 
äisn, dän fick vör bråk av OL. 3) 'nästipp' 
(OL)MK; 'näsan (på skämt)' JK(ordl.). Ja 
skall ta tak i snäipu pa di JK(ordl.). Jär snäipu 
haimä [en lek med barn] MK. Laik snäipu, 
sum går till så: man tar en om näsan och frå-
gar: Jär snäipu haimä? - Jå. - Va gär a för 
gutt? - Bakar u bryggar u värpar ägg bakum a 
gammäl vägg. - Vickät ägg far ja? - Gulläggä 
el. skitäggä. Får man det förstnämnda svaret, 
släpper man helt vackert näsan, men får man 
det sistnämnda, kniper man till me fingrarne 
och håller fast, medan den andra.. ansträng-
er sig för att slita sig lös. Lyckas det, så har 
den vunnit, men om man håller fast o. där-
igenom tvingar den att säga "gulläggä", så 
har den andra vunnit JK(ordl.). 4) 'arg kär-
ring'. Um källingar u päikår, sum jär så där 
vassnas u så där snarv a si, bräukar di säg, 
att de jär a bra snäipå de ällar de jär a bra 
snäipå pa de OL. Ha jär a snäipå (OL)MK. 
Jfr en(e)-, kött-, sko- o. stövel-snipa samt 
bred-snipad. — snip-lapp s. pl. snäiplappar= 
lappar pa styvläsnäipår MK. -spik s. pl. 
snäipspäikar [hästskosöm som slås i spetsen 
av hästskon] JK(U). 

snipp s. snipp n. 1) [skymt]. Ja sag a snipp 
av än, när ja kård haim ifran Löiä JK. Ja sag 
börr a snipp av na i jåns; ja fick börr säi a 
snipp av de JK(ordl.). När allmogän sto me 
myssu i handi, bär di fick säi a snipp av prästn 
JK. De äurar så! sått vörr kan int säi a snipp 
av häusi, um vör star i duri 	ällar käikar 
äut iginum finstri JK. 2) [grand, smula]. Va 
ja skrivd um järum kväldn minns ja aldri a 
snipp ällar grand av nå JK. 

snipper a. sni'pår, sni'par, f. =, n. sni'part, 
-at, pl. sni'prä, 'nätt'. Snipart hagg [i boll-
spel] = fint, väl slaget hugg. Snipar tös = nätt 
MK(1876). 

snipsig a. snipsur [snäsig]. 
snipsk a. snipskar [= föreg.]. 
snitta v. snittä, snitt', pr. -ar, ipf. 	snatt. 
1)' snudda vid' MK; 'vara mkt nära' JK(ordl.). 
Käulu gick snitt förbäi mi; de var så att a 
snittäd i mot mi JK(ordl.). Fingarändar bär' 
snittäd imot bålln (OL)MK. De kan var så 
naug, så de kan snitt mot vattnä MK. De 
snittäd el. snatt fingri el. förbäi åiru (gå tätt 
förbi) MK. De snittäd kullu, de var nära över-
sta spetsen [av en stenstapel] MK. 2) 'gå på 
sned' JK(ordl.). De snittar så mikä JK(ordl.). 



sno 	 1201 	 SnO 

Där [på kartan] kan L. självar fa säi bättar, 
vickän spitsvinkäl de bläir i nårrvästästä 
hörnä . Kansk de ännu snittar mair; så mik 
värrä JK. 3) [titta på sned, förstulet]. Han 
sto u snittäd äut (= käik pa snitt el. hemligt, 
förstulet) MK(1879). Särsk. förb. Snitt av än 
bit=skära av en bit (på sned?) MK(1878). 
Snitt av el. snaid av, 'när man plöjer snett i 
en tvär (med vilja), el. ss. en skräddare klip-
per snett av' MK. De ska var någ nys [se 
d.o.] pa ändar (när n snittar av ..) MK. — De 
här linju, ha snittar upp så langt [går snett 
upp] MK. Int tror ja, att de [båtseglet] snit-
tar så mik upp häldar, för da sita de i vägän 
för tuppän MK. 

sno v. snåu, pr. snåur, ipf. snåud', sup. snåut, 
pass. snåus, pr. snos 	ipf. snodäs, 
p. pf. m sno'da(r) 	snåuän [i bet. 7], 
f. snåud, snåui, n. snoä, sno(ä) JK, snåu, 
pl. snodä JK(U), sno'nä [-åu-] [i bet. 2], 
best. (de) snonä OL; imper. snåu. 1) 'vrida, 
vända', [så att en annan sida kommer uppåt 
el. utåt]. Sjaln jär avu .. ta u sno än, så kum-
mar retsäidu äutat JK (ordl.). Däu fart sno 
retsäidu äutat pa säckän OL. När n gick vilsä 
.. i skog u mark, så skudd n sno någ av kle-
däsplaggi, sum än hadd pa si.. så kåm än pa 
ret JK(U). Da snod di kledi såsum tråju ällar 
myssu ällar någä; da kåm di ret igän JK. Ja 
har snot byksår = vända kring JK(ordl.). Iss 
tråju jär snod el. vändi JK(ordl.). När ä jär 
tjugå gradar kallt, da brännar vör uss mang 
gangar pa dain säidu u frausar um dannu, män 
da far de ga an ti sno säidå JK. Sumbli snod 
undarsäidu uppat [på trätallrikarna] OL. Där 
ättar gynt väl H. sno pa bussn läit fordarä 
än vanlit u blai badä argar u snorur OL. Sno 
blad: 1) 'vända' [bokblad o. d.]. 2) 'ändra sig, 
om omständigheter'; de kan snart sno blad u 
vänd si MK. Andrä ladingar u försumrar har 
ja grämt mi um varmt u tårrt, män nå tyckäs 
de, sum um de har snot blad (bildl.) JK, MK. 
I sundäs var ja ner bäi Nabbu u snod fiskbatn 
JK(12.12.1924). Män nå så ha någ var kåirt 
säin gan haim u snot säin batar u läggt upp 
me strandi fö i ar JK. I går var ja laupnäs 
ner bäi Nabbu för ti säi ättar fiskbatn, sum 
liggar snodar där JK. De fyst n skudd gär de 
var ti sno batn pa retar köl, för pa vintardag 
lag di alltut snod me köln i vädrä OL. Di har 
försöikt me ti sno räusår för ti fa nergangsäid, 
män de gar intä MK. U så tårkäd n de tårvår 
sin i soli 	u när di da blai snodä (tårvår) 
u tårrä da läggd n upp dum .. JK(U). Di snor 
fodrä [vänder det avslagna höet för torkning] 
MK. När akafodrä lag avslagä i strängar, så 
fick de ligg pa slag .. sin snod n strängar, 

så att de sum lag mot jårdi kåm uppat, u när 
da strängar fick ligg snodä, sått di blai tårrä, 
da bjärd n ihop strängar JK(U). Allt sandkånn 
hadd vän-  liggnäs pa slag da i vetu u gick u 
snod strängar va ivist n dag .. JK. Allt um 
längä .. fick vör läikväl de kånnä u havan 
ihop .. när vör da had snot ä u vänd ä var 
dag JK. Sin, när ä da had blitt snot u vänd 
någlä gangar, sått ä däugäd ti sätt i stack .. 
JK. Så har vör n hail hopän betkål u han 
skall kåiräs 	ti häusdurar till nauti. När de 
jär gärt, så bihövd all dän där kåln snos, än 
sjau åt lass, sum liggar i strängar u (um) han 
(kåln) bläir snodar sum täidäst, så halda n si 
gröinar längst JK. 	Han snod u vän- 
däd pa si = ville krångla sig ifrån sakän JK 
(ordl.). 2) refl. [vända sig]. Ja.. kund sno mi 
i sängi JK. Han lag u braid u snod si i sängi 
JK. Ha snod si u käikäd si tibakas JK. Ner 
nå bräudi blai var de, så snod ha si u vidd ga 
där ifran OL. Da snod di si allihop ifran mi 
JK. Da vänd ällar snod han si at källingi säin 
u sägdä 	JK. När väigslaktn va släut, så 
snod bräudfålki si äut at körku JK(U). Sno 
si um [vända sig om] JK(U). Han (ha) snod 
si um u käik[t] si tibakas JK(U). U så skall 
int biln [lokomobilen] ha någän fart; de bär 
ska var så n snor si (när man tröskar ärter) 
MK. Ja, så stadut u lungt u blöit sum de nå 
ha vart i träi vikårs täid, sum ingu vädakvänn 
ha snot si, de kan visst ingän minnäs knafft 
JK. När n [båten] kåm pa köiln, da snod n 
si retar JK. Lains n snor u vända si, så har n 
rövi bak JK(ordl.). Sno di ko, så fart du säi 
kalvän [talesätt] JK(U). 3) [vissa uttr.] De 
hart däu int me ti sno [med att göra] MK. 
Skäitar du, så skall nårmar sno di [fan ta 
dig]! JK. 4) [ge en viss riktning]. De [oväd-
ret] to andn av uss flair gangar, sum vör matt 
sno ryggän imot vädar JK. Bläir ä da för galä, 
så far n sno ryggän till a grand OL. När n.. 
snor ryggän at di JK(U). Da så snod ha int 
för de mäst gosäidu till [:blev arg] JK(U). 
5) 'köra, när man inte lassar fullt lass på stäl-
let o. kör ut på bättre väg med halva lasset 
eller så', [vanl. i förb.] sno äut. Kvinnfålki 
di fick ga där u slep pa de tung u vat fodrä 
ti däss di [:karlarna] skudd gynn sno i land 
någ a de. Ja ti sno i land de var iblant letarä 
sägt än gärt .. de kund var a gutt styck äut, 
sum än skudd sno i land, sum ä hait, ner ä 
nå var sådär vat u jårdi var så laus; da var ä 
int så gutt ti kåir där äutä 	OL [om myr- 
slåtter]. I mandäs .. var ja ner i Storhagar 
u snod älla kård sagstuckar ti sagi JK. I 
mårgå ha vör ärnä uss upp i Syllskogän u 
rydd grainar u vid upp u sno pa hop JK. 6) 



sno 	 1202 	 sno 

[tvinna]. När n snor gan, haitar de int spinnä 
äutn sno JK. Förr matt vör sno bomullsgan 
haim pa ruck, än täi tåll tradar imot si (till 
noten) JK. Sno avut, sno ret pa ruckän JK(U). 
När n snor gan, så gar de motsols-snod JK. 
Stickganä skall snos antingän täutvunnä el. 
träitvunnä JK. När da .. stickganä jär i år- 
ningspunnä 	u snoä .. så skall de tvättäs 
JK. Till skjaut spinar, säidsäimar u hallbandi 
me nytta n gråvarä sno [snott, tvinnat] gan, 
sum haitar storgan JK. 7) p. pf. snoän [vriden 
medsols, om träd o. virke]; 'om träd, s. är 
vridet i rispan'(?) JK(ordl.). Dän talin han 
jär snoän; gräni jär snoi; bredi jär så snonä 
u sagnä av någ snoän skog JK(ordl.). Träi 
sum jär bridnä mesols, di kalläs för snonä; 
dän talln han var så oskaplit snoän, så han 
däugar int ti någ ann n vid OL. Stuckän var 
antingän snoän ällar ainsöiltar OL. De jär 
snoän u ainsöiltar grän u'; snoän jär mesols-
snod (fran vänstar till hygar) JK. De jär a 
vidgrän, för ha jär så snoi u kramp JK. Sumt 
jär knaggut u sumt jär snoä [av bräderna] 
OL. De sum jär ainsöilt, de bräuka ga äut-
märkt ti klauä, män de sum jä sno, de gar int 
gutt ti klau de i [inte] JK. Förr när n skudd 
klau trodar . . så däugäd int de gränar ti trodar 
sum var snonä, u ti fa säi de, um di int var 
snonä, så spaikäd n (= bläckäd) dum fyst, 
män sumbli gränar jär rispret (= int snonä) 
äutpa .. män ainsöiltä ällar snonä i känn'n 
JK. 8) [färdas tillbaka dit varifrån man kom]. 
Så kåm än i möit me a kvinnfålk fran När.. 
u när di kåm i möit me varandrä, så snod di 
bäggi täu u straik haim JK. Han matt da 
gäinäst sno igän (vända om in igen) JK. Da 
snod ha straks, när han sägd de JK. a) 'sno, 
vända, t. ex. i polska; förr dansades både 
avigt o. rätt, nu dansas endast åt en sida' 
MK. b) [vända när man plöjer]. När de jär 
ypnä däikar, så jär striki 	så lang sum än 
kan fa dum, för bättar läidar de när n skall 
vändä, för n slippar u sno så täit JK. När n 
vändar imot si el. snor ti hygar 	JK(U). 
9) [snoka]. Däu hadd int där ti sno MK. 
Särsk. förb. Sno av [forsla bort (ngt) från ett 
ställe]. Sno grastain av nöiådläningän JK. 
Nå skall vörr ihop me ti sno av styckä (sum 
vörr har hugg raint av all skog) all grainar 
Vör skudd annas ihop me ti sno grainar av i 
mårgå JK. — Sno fram: 1) 'köra fram en bit'. 
De kanst du sno fram till uss me de samä 
JK(ordl.). 2) [forsla fram]. Nå skall vör sno 
fram sagstuckar ti sagi; vör skall sno stuckar 
fram ti sagi i dag JK(ordl.). Ja har vart bäi 
sagi u snot stuckar fram u sagä [sågat] JK. 
— Sno jär förbäi = kör här förbi JK(ordl.). — 

Sno ihop: 1) 'köra på hop'. Vör skall sno 
vid ihop i skogän i dag; nå har vör snot ihop 
all sagstuckar; grainar skall snos ihop el. pa  
hop JK(ordl.). Ja var upp i Syllskogän snod 
vid u grainar ihop JK. U så snod vör ihop än 
trätti varpår trodar me stäutar JK. Um slid-
vägän hadd hald bäi längar, så hadd vörr 
tänkt ti kåir haim de [ved m. m.] i iss viku, 
män nå far vörr sno ihop de i skogän u klau 
sundar de där JK. Där upp pa haidi ha vörr 
snot ihop el. kårt ihop stuckar pa hopar el. 
vältrår JK. När trodastuckar jär ihopsnodä 
el. ihopkårdä pa en hop .. JK(U). De stum-
blar, di blai börr ihopsnonä pa ätt ställä JK. 
2) [tvinna]. Iblant så snor di än bomullstrad 
ihop el. imot än ullganstrad .. till stickgan 
JK(U). Fyst spinnäd n en tat hail tain'n fullar 
u sam um igän, u så snodäs bäggi tatar ihop 
pa ruckän MK [Se ill.] — Sno kring: 1) 
[vända ngt]. Dän kaln de jär int ti ret si ättar, 
för de jär just så sum sno kring a flaug [flö-
jel] OL. De var sum sno kring a flaug, så 
haldäd han me daim MK. När n far säi än 
tårrdöiväl ligg pa rygg, skall n int ga förbäi, 
äutn än skall sno kring än; um än int de gär, 
far n läit bröi JK. Da to ja n staur u så snod 
kring dum, sått di fick tårk pa undasäidu me 
(ärtar) JK. Strängar blai kringsnodä förr n än 
sättäd de i stack [kornet] JK. 2) [bild!., 
vrida, vränga]. H. .. blai badä argar u snorur 
u skudd söik sta u sno u bräid kring de, män 
de jälpt intä OL. 3) [vända med ett fordon 
el. dl. Ja matt sno kring u kåir haim igän 
JK(ordl.). Da kåm min sjussn, u da fick di 
sno kring, u så akt ja haim JK. Di hadd a läit 
smallt gasståmt, sått di kund mästn int fa sno 
kring me n vangn n gang pa gardn JK. Ung-
mansdrängar .. di fick int sno kring där bäi 
bräudgummän u bruttbondn äutn di skudd 

imillum bräudsjussn u kunmädrus sjussn 
JK. Vör var kåirnäs ner pa Kauprä Jannäs 
gardn u snod kring JK. När n har kumm fram 
ti däikä .. da snor n kring pa ställä, när n 
fyst har tat plogän ör jårdi 	JK(U). Ja, jär 
de a strik el. tvär, sum jär läik bratt i bäggi 
ändar, så jär de börr ti plög fur ättar fur fran 
dain ändn till dann'n u sno kring ti hygar JK. 
Män skall de vändäs ifran si, så .. gynna n 
bäi däiki u vändar runtumkring 	tväri pa 
all fäir håll u snor kring ti vänstar JK. — Da 
skudd vörr kåir el. sno göisl ner i ängä pa 
akajårdi där JK. — Sno um [vända tillbaka]. 
Aldri har ja set päukän förr, män nå kåm ja i 
möit me än pa vägän, sått ja var tvungi ti 
sno um u ga haim igän JK. När ungmans-
drängar kummar n läitn bit, da snor di um u 
så skall ta stangi upp JK. Jå han gav si i väg 
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.. män han kåm me möidå i bär sumpän till 
L., u så snod n um där u kård haim igän JK. 
När ja drog upp [torsksnöret], så var int 
baitä röirt. Da snod ja um u rod at landä JK. 
I "Lau, när ha skudd kåir där iginum, had a 
naug fat snot um igän, för vägän var så till-
äurn JK. — Sno upp [forsla ngt i (mindre) 
lass till större hopar el. till bestämd plats]. 
Ner n skudd sag [såga], da skudd n ner u så 
sno stuckar upp, de var a årkå, sum int var 
de letästä. Ner di da skudd sno upp, så skudd 
n fyst häv dum pa vagnän OL. Kummar 
de da ti blasä, u dairäs .. bitar siar ihop .. 
så böitäs [delas] släku igän. Daim sum int 
snod upp gangän föräut, far int någ av de bi-
tar, sum di da int snod upp, så att de skall 
var stort hindar, um än int skall gläid i släk-
döiän u sno upp, när de andrä gasskalar gläi-
dar ste JK. Ja, nå snor var u en upp säin 
styckar .. upp pa backän pa hopställi, sått 
vattnä rinnar .. ör släku, när n lässar u kåirar 
upp na el. snor upp na, sum de för de mäst 
haitar JK. I fredäs var vörr i släkdöiän 	u 
snod släkå upp hail dagän JK. De var väl 
[:mycket] släkå innä, män vör har ännu int 
fat snot upp na, för de jär för haugt vattn 
JK. Släkå har vörr snot upp än duktur stäurar 
hop me atminstn än hundrä lass äi JK. Lagt 
vattn har de u vart hail täidn, sått de har vart 
skaplit ti snot upp JK. Så fort ä kåm släkå 
in i döiar, da skudd a snos upp i hopar pa 
släkräumi JK. De jär n släkpagä, sum int jär 
uppsnodar MK. Sälln bläir de glåimt si någu 

graip släkå i döiän, sum int bläir uppsnod 
el. uppkåird JK. I Nöiu jär uppsnot si så mik 
släkå JK. De jär någ sma släkrändar, sum 
liggar där i döiän, di kund gänn ha vart upp-
snodä OL. — Sno äut [forsla ngt lassvis från 
en plats till en annan]; 'när man .. kör ut 
på bättre väg med halva lasset eller så'. Ja 
matt sno äut, för de var för galn väg inn i 
skogän, ja matt sno äut täu gangar JK(ordl.). 
Sno äut balkar MK. Um de halda si kallt, 
så kan vör änd fa sno äut vidn u sagstuckar 
ör skogän JK. Ja u K.L. rust där ner (i Stor-
hagar) hail dagän u huggäd tallar upp, u A. 
u F. snod äut me vassit par russ JK. Sag- 
stuckar har vör snot äut ti storvägän i bait-
ningi u liggar u väntar pa bättar slidväg där 
för ti kåir dum ti sagi JK. Ti sno göisl el. 
släkå äut [forsla gödsel o. "släka" från större 
hopar.. ut på åkrarna] JK(U). Vör skall sno 
göisl äut jär pa akan i dag JK(ordl.). A. u ja 
kård el. snod göisl äut JK. Jfr hård-, len- o. 
lång-snoen. 

snodd s. snåud m., bf. -än. 1) [tvinning, vrid-
ning i snöre el. d.]. Imillum de tradar sättar 

n a pinnå u bräidar snod äi snöirä [då man gör 
en "spring-gås"] JK(U). Så skall all sma-
snarår åigläs upp u bräidäs snod ör ällar äi 
JK. De skall haldäs dän snodn jamt till; iblant 
far n bräid äi u iblant far n bräid ör MK. 
Gär snod i biktradn gär di me flat handi pa 
larä pa sköitskinnä (skom.) JK(U). A björk- 
vidå 	sum bräidäs ihop, sått ä bläir snod 
äi lissum täutät [tvåtåtigt] tug JK. Laikarä 
bigangnäs mäst i nautbinslar um de aldri 
kummar så mik snod ällar brid äi, så rännar 
de kring OL. De jär för läit snod i gantjan'n 
(försnod, ättasnod); de jär för mik snod äi iss 
tugä u för hardslagä JK(ordl.). Ner n slar tug 
ihop u så de kummar för mik snod i tatar .. 
da rännar de n hopän nuckår pa tatar OL. Vör 
far ta snodn ör n bit igän el. laup upp tatar 
n bit igän, för de blai tatlupä JK(ordl.). Ja 
skall bär ha snodn ör de (snöret) MK. Läivä 
bistas av blodn, u störku bistas av snodn MK. 
2) 'snöre på spinnrock'. Snodn jär åidn, de 
skall nöiar snod pa ruckän JK(ordl.). 3) 'om-
väg, krok'. Ga dän snodn MK. Vör gär n läitn 
snod MK. Jfr efter-, för-, krok- o. rock-
snodd. 

snoffert s. m. bf. snåffartn ["nosen"]. Däu 
skatt ha pa snåffartn MK(1876). 

snok s. 1 snåuk m. 'ormsläktet snok'. De jär 
n snok, för han har gäul åirå JK(ordl.). 

snok s. 2 snok m., bf. snåukän. 1) [nos]. Ja 
ska gi di pa snokän, ja MK(1876). 2) [en som 
snokar]. Han gar jär i stäuår u slokar .. el. 
snokar .. sått de jär n storar slok el. snok 
JK(U). Jfr torg-snok. 

snoka v. snåukä, snåuk', pr. -ar, ipf. -äd, 
imper. snåuk [spana, nyfiket titta, nosa]; när 
någän kummar täit [ofta] in ti någän u just int 
har någät ärndä u jär ill sedar JK(U). Ga u 
snokä el. snopä (ättar), ga u käik ättar MK 
(1876). Ga u snok i stäuår. Ga pa de väisä u 
snokä! Va gart du u snokar ättar. Ränn int 
jär u snok längar. Han gar u snokar kring i all 
hul JK(ordl.). Nå i hälgdagar .. gick än kring 
i stäuår i sokni u snokäd ättar brännväin JK. 
— snok-aktig a. snåukaktur o. snopaktur, 'ny-
fiken'; sum vill ha raidå pa allting MK(1878). 

snoning s. snåuniug f., bf. -i. 1) [vändning]. 
När n skall plög me spissplog ättar de jär 
vänd si [: med vändplog], så plöga n int tvärs 
alltut 	äutn pa snitt. Annas så bläir de för 
mik snoning JK. De snoningi de star int stor 
stund pa de i [att vända bröden i ugnen] MK. 
2) [tvinning]. Förr da skudd n sno de (bom-
ullsgarnet) haim självar pa ruck, u de var a 
otäck snoning JK. Skall de var i nystar, så 
nysta n de av tain'n, så sum gan sum skall 
snos u tvättäs el. vaskäs ättar snoningi JK. 
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Jfr upp-snoning. 
snopa v. snåupä (u snokä), ga u käik ättar MK 
(1876). Sta u snopä, int främ' ärnde äutn sta u 
glo MK. — snop-aktig a. snåupaktur, = snok-
aktig, se d. o. 

snopen a. snåupän, f. snopi, pl. -nä JK(U), 
[besviken, långnäst]. Di [friarn o. böneman-
nen] blai så snopnä, sått di glaid äut u sättäd 
si pa sjussn u glaid pa gatå JK(U). 

snopsa v. snåpsä, snåps' [i förbi snåpsä till 
el. av ngn o. sn. upp o. till ngn -= ge bannor 
MK. Snåps till ngn (OL)MK. 

snopsig a. snåpsur (1876), 'snäsig'. Snåpsut tal 
(OL)MK. 

snor s. snåur m., bf. -n. Di har så mik snor 
i nasar, så di kan mästn int talä OL. Ja kan 
int fösta mi pa iss snäuu, sum ja har, för ja jä 
just int bekajän me mik snor JK. Snorn rin-
nar ör mi sum bjäskvaldå [björksav] för 
jämn'n JK. U snorn rinnar u tarår, u de jär 
bär ör ett nashul u ett augä MK. Fålki gratäd 
u lästä, så snor u tarår bauläd ör dum OL. 
Däu rännar prässäis sum hynsi me snoren 
MK. Pa dän täidn när snorn gick ti nedäst 
bandn [: barndomen] JK(U). -arm s. snorarm 
m. [snorig ärm]. N .. tårkäd snorn av si pa 
tråiarmän, när n va sårk, sått n hadd snorarm, 
sum de haitädä JK(U). -bagge s. pl. snåurbag-
gar ["snorbock"?]. -bock s. snåurbåck; 
snorbuck m. 'snorkluns, som har torkat'. 
-drabb s. snordrabb m., bf. -än, = -killing. 
-duk s. snordok JK(U) m. [näsduk]. De gam-
blä hadd sumbliä snorduk el. nasdok i vardäs-
lag av någän gammäl äutslitn häudok el. a 
annå paså ti tårk snorn a(v) si me u ti snöit 
si me JK(U). -horn s. snåurhånn n., bf. -ä 
[näsan]. Ja gav än pa snorhånnä, så de kän-
däs OL. -hyvel s. snorhyväl [skällsord]. 
-höna s. snåurhy'nå [snorig flicka?]. -kam-
marltak s. n. bf. snåurkamataukä, 'näsan' 
(skämtvis). Däu skudd ha hatt pa snäus- el. 
snorkamatakä JK(ordl.). -kil s. snåurkäil m. 
[skällsord] 'pojkbyting, som ej vet att torka 
snoren av sig' JK(ordl.). Än släikar snorkäil 
sum däu! Dän sårkän, de baular snorn ör jamt 
till, sått de jär n stäur snorkäil älla snorvas 
JK(ordl.). -killing s. snorkilling m. [snorigt 
barn]. -tapp s. m. bf. snåurtappän, pl. -ar. 
Snortappän rinnar MK. Snortappän hängar 
ör dum MK. -vas s. snåurva's m. [snorig 
pojke]. Din förbannadä snorvas! JK(ordl.). 
-välling s. snåurvälliug [i ramsan] "askkäl-
lingi snorvällingi blatarm" JK. 

snorig a. snåurur, pl. -ätt. 1) [nersnorad]. 
Snoruä sårkar u göisluä fyl de bläir de bästä 
MK. 2) 'missbelåten'. H. .. blai badä argar u 
snorur OL. Iblant blai sletkalar läit snoruä u 

argä, ner di int fick a bit smör ti spån'n OL. 
snorken a. snårkän, f. -i, n. -ä, snårk', pl. 
-nä, 'skrynklig, krumpen, hoptorkad' JK 
(ordl.); el. snårpän, 'skrumpen, vissen', t. ex. 
ros som jär tårr u sloki; äv. gammäl u snårkän 
MK. Han gynnar säi gammäl u snårkän u 
skrynklur äut. De skinnä, de jär så hopkrymt 
u snårkä. Ja fick a hoptårk, snårk äppäl av 
än. De liggar i soli u bläir så snårkä JK(ordl.). 
Gammäl u snårkän i ansiktä MK. De söins 
läikväl, att a jär snårki i ansiktä MK. Pärår 
[potatisarna] bläir snårknä MK. -het s. f. bf. 
snårknähaiti [rynkighet]. U.F.: Mor gynnar 
nå bläi gammäl u snårki. — F.M.: Ja, me 
snårknähaiti jär de int så falit, män de jär 
värst me larä för de gär så ont MK. 

snorkig a. snårkur, f. -u [skrumpen, rynkig]. 
Gammäl u snårku MK. 

snorkna v. snårknä [skrumpna]. 
snorpa v. snårpä, p. pf. (ihop )snårpän. 1) 
'snörpa'. Mamma sär ja bär ska snårpä (dra 
ihop när n lappar strumpår), män de kan ja 
intä MK. 2) [skrynkla ihop]. Dokän har ligg 
ihopsnårpän (liksom hopvriden) u jär så mik 
skrynklår pa JK (ordl.). 

snorpen a. snårpän, 'skrumpen, skrynklig' JK 
(ordl.). Ja gynnar bläi gammäl u snårpän i 
ansiktä. Dokän jär så snårpän (el. nästan 
[mest?] vanligt) skrynklu JK(ordl.). 

snorpig a. snårpur o. skrynklur MK. 
snorplig a. snårplur [= föreg.]. 
snorpna v. snårpnä [skrumpna]. 
snubba s. f. pl. snubbår [bannor]. U skrubbår 

u snubbår blai de väl kanhänd JK. 
snubbla v. snubblä, pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 

'snava'. I böigatår [stadsgatorna] kan n snart 
snubblä u fall kull i grastainar. Ja snubbläd 
pa n stam n me dain bainä u fallt pa haudä, 
hästn snubblädä u haldäd pa ti fall pa haudä 
JK(ordl.). Han (ha) kan int lyft baini fran 
jårdi äutn snubblar JK(U). Bär ja snubblar pa 
a grain, da jär de kull sum n baus MK. Ja 
snubbläd pa de ainäskraku OL. Russi 
snubblar pa nasar JK(U). Ungdomän rasar, 
sägd källingi, när a snubbläd (el. u huppäd) 
pa halmstradä JK(U). Si så, nå snubbläd n 
kull OL. 

snubblig a. snubblur, f. -1u, pl. snubbluä 
JK(U), 'en som lätt snubblar o. faller'. Han 
jär gammäl u snubblur u snubblar kull sum 
täidäst JK(ordl.). Snubblur gang JK(U). När 

skoän jär 	framvaksn, så sträikar russi 
si u bläir snubbluä JK(U). Ja .. jär snubblur u 
fallar kull i skogän i snåiän, när täiår el. snäi-
pår tar mot a grain JK. 

snuda (snåda) v. snudä, snu k1', pr. -ar, ipf. 
-äd, snu 'd', sup. snu k1'. 1) 'kosta på, fresta, 
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[besvära], hindra'. De kan ja gänn gär de; va 
skudd de snud mi da? Unda va de skudd ha 
snud han ti gärt de ja? Hä, hadd ä snud n 
någänting; aldri a grand, vät jä JK(ordl.). Till 
ga upp ti körku u haim igän de snudar mi aldri 
a grand MK. Um ja stännar i Böin a par da-
gar, de snudar mi aldri a grand MK. Ti sit 
u skriv än halvar dag de snudäd mi aldri a 
grand. Skudd de snud di ti lan mi fämti kron-
år JK. Va snudar de han ti kåir däit! MK. 
De snud el. snudäd mi aldri a grand ti ga där 
förbäi (hindrade) MK. Iss kåirningi de har 
aldri snud (angå, fresta) dum (russi) a grand 
MK(1878). Där kund di ha kårt häckän in pa 
lauän [logen], u de had int snud dum a grand 
MK. 2) 'angå'. Va snudar de di (angår) = va 
hatt däu me de u sno MK. 

snuff f. snuff n. [" huj, nafs"]. Lains kund 
prästn kumm fram da? [i snön]. Å ja, de gick 
för han sum a snuff de! JK 

snugga v. ipf. snuggd'. Di snuggd si till, = 
tiggde sig till (Hejde); ret [rätt] JK, MK [gäl-
ler alltså även Lau]. 

snula v. snäulä, snäul', pr. -ar, 'tala genom nä-
san el. dra andan hårt igenom näsan'. Han 
snäular så mik, när n talar; sta så u snäulä, 
de håirs så finit. Ta u så snäul upp än präis 
snäus; snäul upp snorn JK(ordl.). Snäulä u 
drägä me nasar (även tala i näsan) MK. 

snutta v. snultä, snule . 1) 'snylta, snugga', [i 
förb.] snult si till, 'tigga sig till' HG. 2) [fuska, 
smita]. Ga u snultä; ga u snult ifran si arbete 
t. ex. MK. 

snurra s. snurrå f., pl. -år [en leksak]. Far han 
gärd snurrår av bark, u när n bär gärd så 
(drog händerna över varandra kring snurran) 
så gick de så de bär sirrädä langs borä MK. 
Jfr hjul- o. is-snurra. 

snurra v. snurrä, snurr', pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
pr. -äs [hastigt svänga runt]. Så snurrar da 
ruckän [spinnrocken] 	JK. U så sätta n 
ruckän i gang u lättar ganä snurr pa råirä 
[spolröret] JK. Särsk. förb. Snurrä kring 
(OL)MK. Rumpu [garn-"rumpan"] läggäs i 
äiglår u me de samä snurräs upprännings-
vindn kring u rumpu tas av JK, MK. Han var 
så argar, sått n snurräd runt umkring u vidd 
slas JK(U). Um än snurrar runt pa klackän el. 
heln, så far n burn [borren, en sjukdom] i 
heln JK. 

snus s. snäus n. 1) [finmalen tobak]. Ja har 
mästn int någ snäus i dosu, män de gär ingän-
ting, de bräukar int var ont um snäus i körku 
MK. U så skall vörr pa Jaugan me flundrår 
u så kaup snäus me de samä JK. Undar täidn 
så bjaudäd ja pa snäus ör a snäusdoså, sum 
ja had fat av Ä. 	Undar de att ja bjaudäd 

snäus, så talt Ä. um JK(U). Ja far n präis 
snäus av di nå, för mitt de blai iginumvat de 
JK. Undar täidn så smakar gästar pa ölä 
u tar si n präis snäus JK. Så fick än da si än 
präis snäus av mi, u de kård n i gapä pa si. 
A din förbaskadä gräis, hart du lert di ti jet 
snäus pa gamblä dagar .. JK. U snäus hävar 
di i munn'n för si, så de liggar stäur pagar 
bi läppar OL. Iss säidu [av brevet] måkäd ja 
ner me snäus jå JK. Atminstn skall ja tårk 
läit snäus a mi unda nasar u sprätt äut luggän 
läit JK. Aikrucku, ha jär int olikt Junglövs 
snäus JK. 2) 'ovett'. Han fick snäus för de 
MK. -bod s. f. bf. snäusbodi (OL)MK [to-
baksaffär?]. -burk s. m. bf. snäusburkän 
[burk vari snus förvaras]. Män för o bisvär 
fick vör ärv Halläins snäusburkän JK. -dosa 
s. snäusdoså f., bf. -dåusu, pl. -år. Så kåm 
di da till borä u fick mat allihop, u da jär de 
alltut vanlit, att bräudgummän .. skickar 
snäusdosu kring bäi all kalar, att di skall ta si 
vassin präis snäus allihop [vid bröllopsmål-
tiden] JK. Mårgmat me någän sup till, u un-
dar täidn så skudd bondn lätt snäusdosu ga 
kring bi borä [på slåttergille] OL. -dön s. 
snäusdaun f. [snuslukt]. Kåss vick a snäus-
daun de blai a di; va ha du för gal snäus? 
JK(ordl.). -hane s. snäusha 'nä m., bf. -ha" n, 
pl. -ar [snusig person?]. H. had ti auknamn 
snäushan'n i Halsrä-kväiar u var nuck i legar-
vald för snäus sum täidäst JK. -kammarltak 
s. n. bf. snäuskammata'kä [näsan]. -kvarn 
s. snäuskvänn [redskap att mala snus med]. 
-lös a. snäuslausar [utan snus]. Nå jäst u 
snäuslausar nå MK. -mubbe s. snäusmubbä 
m. [mullbänk]. -näsduk s. Stäur grann nas-
dokar, sum haitar snäusnasdokar JK. -pina 
s. snäuspäinå f., än sårts mord, sum di kalläd 
för snäuspäinå, sum de gamblä snäusgubbar 
torkäd tobaksbladar u brod sundar daim i 
snäuspäinu, sått di blai sum vanlit snäus 
JK(U). 

snusa v. snäusä, pr. -ar, ipf. -ädä, -äd. 1) 
[använda snus]. Ja snäusar blandå [snus-
blanding] MK. U än undräd pa än, att n kund 
drick halvar u råik u snäus u .. tugg tobak 
pa en gang JK. Gubbar sat u drack u speld 
kårt u spyttäd u snäusädä OL. Daim sum 
int snäusäd, di fick a bit tobak sen ner di kåm 
fran borä OL. 2) Ga u snäusä um ngtg = vara 
arg MK. Snäus av (ngn), 'snäsa av (ngn)' 
HG. 

snusare s. snäusarä m., pl. snäusarä, snäus-
rar [person som använder snus]. Yvadrivnä 
snäusarä MK. Daim sum jär snäusrar di fräis-
kar upp si me n präis snäus OL. 

snus-förnuftig a. snäusförnuftur JK, -förnuftu, 
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pl. -uä JK, [förnumstig, småklok]. J.A. han 
jä alltut så snäusfönuftu i dän vägän JK. Än 
annar nöibyggarä, sum int had vart så snäus-
förnuftur u frågt di sma undar jårdi um de 
int var någ hindar 	ti bygg pa plassn JK. 
Länsmännar 	bjärar blankar rand kring 
myssu u säir snäusförnuftuä äut JK. 

snusig a. snäusur (OL)MK. 
snuskig a. snuskur, f. -u, n. -ut = snausur, 
'osnygg, illa luktande'. Han säir så snausur 
el. snuskur äut JK(ordl.). Där var mik oställt 
u snuskut u lortut JK. 

snussel s. snussl n. 'småorkor'. Ja har hatt någ 
snussl mi för i dag; va hart du för snussl di 
förä? JK(ordl.). -ärende s. snussälärändä, 
'diktat ärende'. 

snussla v. snusslä, pr. -ar, sup. = inf. [pyssla, 
knåpa]; 'vara senfärdig', u aldri kumm' fram 
MK. Ja har snusslä me någ smat jär haimä. 
Va snusslar du me? JK(ordl.). I kvälls blai ä 
int någ skrivning av, för da had ja någ ann ti 
snusslä me JK. Snusslä si till, narra till sig 
(nästan = stjäla) MK. 

snut (snott) s. m. bf. snutn [spetsen av spärr-
tån]. Jfr dum-snut. 

snuta s. snäutå f. [spets], t. ex. fmgarsnäutå 
o. hus-snäutå på handskar o. strumpor MK. 

snuva s. snäuå f., bf. -u. Ja har fat a olyckli 
snäuå i dag JK. Ja trod mästn, att ja skudd 
bläi sjaukar u fa snäuå ättar de battalju JK. 
Snäuu ha vart gali fö mi mästn hail täidn JK. 
Bär [bara] n kan kkamm ti strand u fraus ret 
duktut, da gar snäuu MK. — snuv-sjuk a. 
snäusjaukar, pl. -sjauk' [sjuk på gr. av 
snuva]. Ja, de blai int .. någ sagning i mårgå, 
för sagmästan had int täid, u så var han väl 
snäusjaukar han u JK. Fö rästn så jär vör 
snäusjauk allihop, män läikväl så ha ingän 
vart sängliggnäs JK. -sjuka s. snäusjaukå f. 
Ja, de jä mik sjauklit bäi fålki 	jär äutat 
igän, män fö de mäst me snäuå älla snäu-
sjaukå JK. -väder s. snäuvädar n. [väderlek 
som befordrar snuva]. Ravädar me rängn u 
tjåckå u slask, sått de jär a riktut fäult snäu-
vädar JK(U). 

snuvig a. snäuur, -u, pl. -uä. När ja jär snäuur, 
da håirar ja dålit MK. Vör har vart snäuuä, 
u för sumbli av uss haldar de ännu bäi me 
snäuå u hogstä JK. 

snyffel s. snyffäl m. [tillrättavisning]. Bäst ä 
var, så fick än si n snyffål MK. 

snyffla v. snyfflä, ipf. -äd, sup. = inf. [banna, 
tillrättavisa, snäsa]. Vör kan int kumm' uss 
av me ti snyfflä av dum MK. Iblant kan ha 
snyfflä till dum MK. Snyffiä upp ngn (ge ban-
nor) MK. Ha snyffläd upp na MK. Han had 
ret snyfflä upp na MK. 

snygg a. snyggar, n. snyggt, snykt, pl. snygg'. 
1) [ren, städad, proper]. När .. ja da sinä 
fick rak mi u vask mi u gär mi läit snyggar 

JK. Hail affårn me kamman ti fa han någ- 
lund snyggar ti bo äi 	gar minst ti hundrä 
kronar JK. Nå har kvinnfålki .. mål skåpä 
u så sätt tappetar pa väggar. Ja, sått nå jär ä 
ret fåint u snyggt u varmt där innä JK. Fålki 
har i allmänhait mik mair rainlit u snyggt än 
va de var i min bandom JK. Fäir u tjugå man 
i rad.. sum gick u slo, snyggt u trivlit kledä 
OL. 2) [" skön", bedrövlig]. De jär a snyggt 
biväis pa va årning han har i dän vägän JK. 
U minnistrar jåbbar me föidvarår — snygg 
härrar! JK. 

snygga v. snygg', sup. = inf., pass. -äs, [i 
förb.] snygg upp si: rak si u tvätt si u hälg- 
dagskledar pa si JK. När ja har.. tvätt mi u 
rak mi u snygg upp mi läitä JK. I allmänhait 
har di snygg upp säin nöistäuår tämligän bra 
nå mot förr OL. Altartavlu .. skall måläs um 
u snyggäs upp JK. 

snyggig a. se kall-snyggig. 
snyksta v. snykstä, snykse , pr. -ar, 'snyfta'. 
Snykstä, de bräukar ban kumm ti gär, när di 
har grat mikä; va start du u snykstar yvar? 
JK(ordl.). Di (bani) kummar ti snykst så 
föskräcklit, um di int far skräi äut, u sen kum-
mar di ti fa fail pa talä; di kummar ti stutä 
[stamma] MK. 

snyta v. snöitä, snöd , pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
-äs, p. pf. n. snöitä, imper. snöit. 1) [rensa 
näsan]. Snöit snorn ör nasar. Snöit di! Han 
snöitar si aldri, äutn snorn rinnar ör n JK 
(ordl.). De gar i hogst u kras u spytt u njaus 
u snöit si JK. Snöit si me fingri MK. 2) 
[snoppa ett ljus]. Skräddrar u skummakrar 
matt säi bäi talgjaus u dankar me jaussaksi 
ijamt si ti snöit jausi me JK. De haimgärd 
talgjausi osäd u råikäd u kluckan matt ga u 
snöit dum pa altarä u prekstoln JK. Jauljausä, 
sum sto pa borä u a blankskäuri jaussaks 
ti snöit jauljausä me .. Män olyckli dän, sum 
snöitädä (de) så naugä, sått ä slucknädä JK. 
Jausä skall vör snöitä, så brinnar de bättar. 
Snöit jausä me fingri, um du int hart någu 
jaussaks JK. De jausä, de skudd ha vart 
snöitä ällar avsnöitä OL. Da skudd vaikän 
snöitäs av OL. 

snyte s. snöitä, snöd n., bf. snöitä, 'en spetsig 
ända' JK(ordl.); 'utskjutande hörn på stenar, i 
synnerhet vid murning' MK. Ta u så hugg av 
de snöitä pa dän stuckän el. de skogsstyckä 
[timret] = en spetsig ända. De jär a snöit igän 
börrä av de tväri ti plögä (= ett hörn, ett 
stjånn). De jär a sånt olycklit gal snöit pa de 
tväri JK(ordl.). De sat äut a läit snöitä pa en 
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klädning el. så el. ett kledä, sum n har pa si 
(OL)MK. Snöitä u snäipu [tåspets på skor] 
JK(U). 

snytig a. snöitur, f. snöitu [snäsig?]. Berg-
vallsmor ha var läikväl så snöitu u kånstu 
MK(1877). 

snyting s. snöitigg m., pl. -ar. 1) 'örfil'. Had 
källingi mäin fat set iss, att ja så har skrivä, 
så had ja fat n snöiting av na JK. Snöitingar, 
de fick vör iblant; de svärräd läitä MK. Han 
fick än snöiting, så de bär snaikstäs kring 
augu för n OL. Me de sam så kåm just 
värtmor 	u da drog än hänn a par snöi- 
tingar .. Jär bruttbondn galn da, där gir an 
mi snöiting pa snöiting, så att äldn löisar um 
augu för mi JK. 2) [slag, smäll]. Gi dum n 
snöiting, när di kummar så naugä; de nart u 
dum (huggen) [i bollspel] MK. 3) ["smäll", 
hastig åkomma]. Sin pa dagän kåm L.L. in 
till mi u tyckt, när n fick säi mi: de var n 
förbannad snöiting däu hart fat, vätjä IK. Ja 
så matt hail hud ha sullnä upp, um de var av 
kyldi, män de jär någän annar snöiting däu 
hart fat, de säir u förstar ja nuck de, sägd han. 
Ja, da frågd ja han, um han kund bot ä JK. 

snytlig a. se o-snytlig. 
snytning s. snöitnigg f. [snytande]. U så plå-
gäs vör me snäuå, .. sått ä jä bär i ätt hog- 
standä ällar i am n högstning u krasning 	u 
snöitning JK. 

snåda v. se snuda v. 
snål a. snålar, snål, f. snål, n. -t, best. snål', 

pl. snå lä, snål'. 1) [gnidig, närig]. Snålar, 
[mots.] govilur MK. Han ha vart obarmhärtu 
mot de fattiä u snålar u Mular pa allt sätt u 
väis JK. De var n snålar bondä u så n båsman 

sum klauäd trodar n dag.. JK. Källingi 
var aldri snål mot uss JK. Di jär så hard- 
järtä 	u a förrbaskat snålt pack JK. Iss 
G-s föräldrar had vart så snål u sniknä, så att 
när någän fatti kåm däit u skudd kaup än laup 
sed älla pärår, så fick di alltut bitalä, så de 
knäckäd ättar OL. Legst ner pa langbori hai-
tar "snål ändn" JK(U). Snålar sum en turk, 
haitar de JK. Han jär snålar sum än hund OL. 
Var så snålar, sått n jetar sitt aigä [sin egen 
träck] JK(U). Han jär så snålar, sått n sitar 
pa läusi u flar gniti JK. 2) [knapp, återhållen]. 
Sia snålä hagg i bollspel MK. Um di slo snarv 
hugg ällar di slo snål hugg [i pärkspel] OL. 
3) [lysten, sniken]. Ungmansdrängar, sum 
var snål ättar brännväin .. att di drickt si 
drucknä u int kund sit pa hästn JK. De 
tyckäs, sum um di [myggen] int jär så snål 
ättar blod nå sum um ladingar ällar försum-
rar, sått n slippar u bläi myggstuckän nå JK. 
Jfr genom- o. mat-snål. -gud s. snålgu'd m., 

pl. -ar [snål människa]. Braid aldri smöir pa 
stjaumorssäidu pa bröiskäivu .. för da fart 
du hait n snålgud JK. En el. am, sum jär så 
snålä, sått di nänns int jet si mättä .. de jär 
sånn snålgudar fö de mästä JK. -het s. snål-
hait f., bf. -i, pl. -ar. Av snålhait jä de intä, 
sum än matt var så bundn ällar äihärdu u trä-
gän [med jordbruket] JK. Ja nuck .. att de 
ännu finns någän häit u däit, sumbli a fatti-
dom u sumbli a snålhait, sum svältföidar säin 
kräk JK. Knussl u snålhaitar JK. Snålhaiti 
förtar väishaiti (ordspr.) JK(U). -hund s. 
snålhund m. [snål människa]. -jäpa s. 
shåljå 'på f. 'snålvarg'. -pina s. snålpäinå f. 
[snål kvinna?]. -turk s. snålturk m. [snål 
människa]. -tärpa s. snå 'härpå f. 'snål kvin-
na'. -ände s. m. bf. snåländn. Längst nerat 
[vid kalasbordet], de kalläs för ändn ällar 
sit ner pa snåländn JK. Daim sum sitar pa 
ändn fa vänt ti sist u haitar snåländn JK, 
[mots.] främblu MK. 

snåla s. snå ?å f. [liten smula]. Had ja hatt n 
häst, sum had vart a snålå gamblarä MK. Jfr 
snålla s. 

snåling s. snå ligg m. [snål människa]. Någ 
var sär att n ha vart n snåling u fäuling JK. 

snäll s. snald MK; snal m., bf. -en (När U), 
[ej övs.] MK, 'den del på tenen som är mel-
lan båda trissorna' (När U). -full a. snalfullar 
(g1t). Spinn' tajnen snalfullar = jamt m. trissor 
MK(1876). -gång s. snalgang, 'fördjupning i 
trissen' (När U), [på en spinnrock]. 

snälla s. sna'ldå f. 1) [liten bit, liten smula], 
'tunn skiva'. Ta av a snaldå u gi mi (= skär 
av en bit ost) MK. Ja far a läiti snaldå bröi 
av di .. Nai nai! Int så mikä, bön a läiti 
snaldå JK(U). Han skudd fa a snaldå flugråin 
av han, sum än skudd putt in äi a äppäl 
JK(U). 2) [liten stund]. Da far Ar vänt a sån 
läiti snaldå MK. Jfr kött-snålla. 

snäcka s. snäckå (OL)MK. Jfr grädd- o. myr-
snäcka. — snäck-skal s. snäckskal (OL)MK. 

snäll a. snäldar (1876), snällar, f. snäll, n. -t, 
pl. snällä, snäll', best. snäll', komp. -arä, 
snällrä, snällar', superl. snälläst, (de) snäl-
lästä, pl. snälläst'. 1) ' snabb' MK; JK(ordl.), 
'kvick, livlig' MK. Ja än skall var lagli snällar 
ti bindä [: slinga], um än skall hinn tåll el. 
fjortn knäut pa täimän JK. En sum jä(r) vanar 
u snällar ti sättä, sättar a rak el. .. trätti gan 
pa träi kvart JK. Han var langsnoän u sainar 
(su'n), gubbän han va snällar MK. Däu skall 
var snällar tibakas JK(ordl.). Ja skudd var 
snäll haim jå (Fie Mor) MK. Ha bräukar var 
så snäll, när ha jär ste [åstad] MK. Räis-
gröin'n bläir fort koktar, sått de jär snällt för 
kvinnfålki ti slipp ifran MK. Er skall ränn så 
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mik Är kan u var så snällä, sum Är nåksns 
kan. De jär snäll russ ti ränn de JK(ordl.). 
Gallräningi jär årkå för fåir styckän rask 
källingar för dagän pa a laupsland, u da skall 
di änd ha olycklit snäll u sniduä flngar JK. 
Gammält fålk,•sum int jä så snäll pa bain sum 
en sum jä ungar JK. Sumbliä fåuglar di jär 
äntliän snäll ti flaugä (flaugar fort) OL. Gjår-
dar de var snäll silar ti spänn för MK. Han 
var snällar ti skjaut, han MK(1877). Sårkän 
jär snällar ti lerä MK. Yngve gar i skolå nå.. 
u jär snällar ti lerä, bad ti läs u skriv u räcknä 
JK. Ja var snäll ti lerä (Ols. mor) MK. Han 
jä mästn snällar (komp.) i vändningar MK. 
Da kummar de an pa dän sum jär snälläst ti 
fa sjägli ner JK. (Ti "räckä") jär de snällästä 
töiningi ällar gar fort ti sätt upp än räcktäun 
JK .. Män de träfft u till .. att de kåm än 
kaupman u bjaud pa hail lassä .. De var de 
letästä u snällästä föstas ti bläi av me de JK. 
a) [n. ss. adv., fort]. Burar [borrarna] bläir 
snällt slåiä JK. De had ingän ting gat sundar 

börr n hak' i silbroi, sum var snällt el. fort 
lagä JK. Sagi jär fö nägg, män de jär så fasli 
snällt botä, ha ska bär läggäs äut mair MK. 
Ja, um de nå skall hald si så rainlit ti jaul, 
de tår väl va frågän um, för de bräukar snällt 
kast um iss täidn JK. De had vart strämming- 
brist, u di matt nytt sild, män di to faslit 
snällt laidå JK. Di matt ha läit tulmod nå .. 
di skall ha de så snällt nå fö täidn MK. De 
jär läik så snällt ti ta fail för n släikar sum för 
sårkar 	JK. Han raisäd så snällt = snart, 
hastigt MK. Jär de brev ifran böin igän så 
snällt ätta si MK. Sumli har a bain fastspäik 
si pa batborä .. att int snöir [torsksnöret] 
skall släitäs äut så snällt JK. De bläir n rippa-
sjon, sum int bläir så snällt i årning JK. Han 
fick slag u död mot kväldn; ja, så snällt kan 
de va gärt me uss JK. b) [komp. ss. adv., 
fortare]. Ja tar mi fräihait ti skriv me blöigas-
pinnå för.. dails gar de snällarä JK. De gar 
läikväl mang gangar snällarä älla fodrä [for-
tare] .. än när n skall plög ner kånnä me 
spitsplog JK. Män nå för täidn så sagäs de 
för de mäst trodar .. de bläir bra u starkä 
trodar av läikväl u gar snällarä än klauä JK. 
Ja tycka de (4 i st. f. r ) gar snällrä ti skrivä 
JK. Män snällarä ällar fodarä gar de intä (ti 
sa me maskin) JK. Um ja kund fa hul pa 
[:bölden] föräutn skärä så blai de snällarä .  
gutt JK. Ner n räkäd ifran, da var ä snällarä 
ti fylg sed me i halmän OL. Ja ha tänkt till 
sätt upp lädu av träi 	dails jär. de billiarä 
u snällarä till fa i årning JK. Katkesn dän 
skudd n ler pa fastnäs magä; da lerd n snäl-
larä, sägd i MK. De säir äut ti bläi någ slagg 

pa, u de skudd var bra .. för snällrä kåm 
snåiän bårt JK. Täunar, töind n dum för 
haug, da blast di så mik snällarä kull OL. 
2) 'klok o. förståndig' MK; 'hövlig o. besked-
lig, bra' JK(ordl.). Var snäldar nå! MK(1878). 
Var nå int laisn, läil Jakän da, äutn löidur 
u snällar JK. Däu jäst så snällar; däu vaist 
int, va snällar du jäst MK. Mik snällar bra 
kal, dän där R. JK. Ja, än riktut hyggli u snäl- 
lar ungdom ti ler ban [den nye skolläraren] 
JK. Än äutmärktar snällar bra hingst bad till 
betäckä u ti drägä u kåir me JK. Tack för 
boki 	sum L. var så snällar u sändäd äut 
JK. Jär de så, att L. kummar, så var så snäl- 
lar u säg beskening um int förr n dagän föräut 
JK. Var så innalit snällar u undaret mi så fort 
sum möiglit JK. Jär a snäll da, gulltös? MK. 
Bättar källing än va ja har fat, kan ja aldri 
ynsk mi .. ja, tänk, va ha jär snäll mot mi! 
JK. Kanhänd att fräui vidd var så snäll u ha 
de besvärä JK. Bräun män i har a läit rau- 
bräunt fyl, sum jär mik vackat u snällt JK. 
De jär a sånt snällt bra mänskä JK(ordl.). 
Kan L. tjän dum äi de, så jär ä snällt JK. 
Tack för kuvvärti! de var mik snällt av L. 
JK. Mor fick brev .. fran L:s snäll vänliä fräu 
JK. De jär snäll fålk MK. Di har sån snäll, 
hyggliä ban JK(ordl.). Di har för yvrit vart 
mik snäll mot nä OL. -bent a. snällbaintar 
JK(U), [snabbfotad]. -het s. snällhait, gen. 
-haits, bf. -i, 'vighet, snabbhet'. De skall döir 
bräuksdoningar till ti fa jård av de sin [se- 
dan] me a snällhait (myrjord) JK. Häng upp ä 
[linet] pa någ täunar .. för ti fa de tårrt me 
snällhait JK. De jär mang sum för snällhaits 
skuld har a spit .. de tar di da u stickar äi 
än strämming OL. Grundgan kalläs u för gait-
nar för snällhaiti skuld MK(1878). -käpad 
(-käpen) a. snällkäpar MK, snällkä'pä, snäll-
käp', f. -käp', -käpi, pl. -käp', 'munvig'. Han 
jär bra snällkäp, ällar snällkäpar OL. "Ä" 
fallar bårt sum täidäst, när n jär snällkäpar el. 
talar fort JK. Ja har int håirt mang, sum jär 
så snällkäp sum Andas Per, för de gar sum a 
lambrumpå OL. De jär föskräcklit va ha jär 
snällkäp, för ha sladdrar u pratar så fort, sått 
de kan ingän fylg ättar u fösta na. Han jär så 
snällkäp(ä) Ståckhålmrar di jär fö de mäst 
snällkäp allihop. A.P. fålkslagä, di jär så 
snällkäp, sått de gar sum kåggar äi a driv .. 
sått di far int täid ti säg äut mair n halv årdi 
JK. De jär a källing, sum jär bra snällkäp ällar 
snällkäpi OL. -narren p.a. pl. snällnarrnä 
[lättlurad]. De källingar, di har alltut vart 
snällnarrnä JK. -tänkt p. a. snälltänktar 
[snabbtänkt]. 

snälla v. snäll' JK(U), imper. snäll 	[i refl. 



snärja 	 1209 	 snäsa 

förb.] snäll si [skynda sig]. JK(U). Snäll Är 
kum! JK(ordl.). 

snärja v. snärä, snä'r' , pr. -ar, sup. snärt, 
imper. snä'r, 'snärja'. Dän stäutn skall vör 
snärä (kull). Stäutar har snärt si i esar JK 
(ord!.). Ja har .. set smidar skoä riktuä 
sprattlfular, sum di har snärt kull me tug u 
bindslar, u sko dum, när di har ligg kullsnärdä 

bindnä, sått di int har kunt fat sparkä 
JK(U). Naug Är nå snär pa dum (skrittskoar) 
MK. Däu knöitar, sått ä snärar i nackän, ja 
tular int så spänt ja MK. Så slait di [hästarna] 
si låss fran dragbomän u så äut langs gardn 
u iblant längar, ti däss di snärd si ällar pa någ 
väis stänndä OL. 

snärje s. snä'rä n. 'små grenar o. kvistar' JK 
(ord!.), av björkä u gränä JK. Räis u avfall, 
sum användäs till brännsl, haitar fag, rask, 
snärä, u örkvistnä grängrainar, sum gränstau-
rar jär örkvistnä u gränputtår har fallt av, hai-
tar snärgrainar el. snärä JK(U). Vör brännar 
någ grainar u snärä JK(ordl.). Jfr björk-
snärje. — snärj-grenar s. pl. snä'rgrainar= 
dåliä grängrainar u kvistar; tårrä grängrainar 
MK. Grängrainar, sum nyttäs till vid, kalläs 

för snärgrainar JK. De grainlassi .. di jär 
int så let ti läss pa igän di .. hälst skvatruä 
(krokiga o. långa) grängrainar ällar snärgrai-
nar JK. -gräs s. snärgras n. (Galium aparine). 
Jfr tena s. 

snärpa s. snärpå f., pl. -år [snörpning]. Gär n 
knyck pa nackän u gär snärpå pa nasar yvar 
dairäs livnadssätt JK. Ha gärd ret snärpår pa 
mu'n [munn'n] MK(1878). 

snärpa v. 1 snärpä, snärp', pr. -ar, 'snörpa'. 
Ja, nä ja gick haim um nati, så va de sånn 
otäckar kyldångä .. så att de gynt sväid u 
snärp så mik i halsn för mi JK(ordl.). De snär-
par så mik i halsn för mi (= torr i halsn) 
JK(ordl.). Särsk. förb. Ta u snärp el. snörp 
ihop iss hulä läitä me nål u trad jär pa iss 
säckän, sum råttår ha skur hul pa. Ta däu u 
snärp el. snörp ihop a kållå till mi (=sy en 
kjol). Snärp till (el. snörp) de hulä me nål u 
trad JK(ordl.). 

snärpa v. 2 snärpä [snattra?], [i uttr.] Han 
(ha) har hårt böin snärpä (om någon som vill 
vara på sig, t. ex. tala förnämt utan att kunna 
o. d.) MK. Fålk ifran soknar där umkring 
böin talar vaskän gåttlänskå ällar svänskå 

de biror nuck där pa, att i far håir böin 
snärp(ä) täidarä än vörr JK. 

snärra v. snärrä, snärr, pr. -ar. 1) [blåsa 
svagt]. De gynna snärrä = blas läit när de ret 
har vart lungnt MK. De snärrar = blasar läiti 
smulå MK. De jär bäst, att vör tar u drägar 
[fiskegarnen], för kummar suddaustn till 

snärr pa så mair u mair .. så kan de bläi 
årkå till kumm iland JK. 2) [sjuda]. Snärrä= 
när vattnä gynnar kokä ex. p. jär int bärg-
fiskän koktar snart? de gynnar nå snärr bäi 
bräddn JK. 

snärring s. snärriug m. [vindil]. De kåm än 
jäkla snärring = när det varit lugnt o. ett tu tre 
börjar blåsa häftigt MK. 

snärt s. sncert [tpl. ] m. se svip-snärt. 
snärt a. snärtar, n. snärt, pl. snärt' [snäv, åt-
sittande]. Snärtar väst JK. Han had sma u 
snärt byksår MK. Byksår sitar så snärt MK. 

snärva v. snärv', pr. -ar, pass. inf. -äs, pr. 
snärväs, ipf. snärvdäs, p. pf. f. snärvi, pl. 
snärvnä JK(U), 'sno', [tvinna]. Snärv' snar-
år=bräid hån i till snarår; de skall gäräs förr-
än di fletäs, äv. snärv band o. trad o. s. v. 
helst = sno MK. Jausvaikar snärvdäs el. fle-
tädäs av blaikt läingan JK(U). Snärv snarår 
(da mainäs alltut smasnarår). Man tar 8-10 
rumphår 	u läggar ändarne jämt. Så slår 
man en knut (träder igenom 2 ggr) på ändan, 
o. omkr. en cm innanför slås en annan lika-
dan knut. Då håller man mellan pekfingret 
och tummen på vänstra handen strax nedan-
för innersta knuten med taglen skilda el. de-
lade i 2 likn. hälfter. Därpå snos med högra 
handens tumme och pekfinger från vänster 
till höger, då båda hälfterna snos ihop. Efter 
handen flyttas då vänstra handens tumme o. 
pekfinger nedåt (dvs, ifrån knutarne) efter 
hand som snodden blir färdig, tills taglen ta 
slut MK. Av lang rumphår av russi snärva n 
smasnarår JK(U). De längstä [russhåren] fle-
täd n snarår av u snärväd smasnarår av JK. 
A snärvi smasnarå skall var tåll fjortn tum 
lang .. JK(U). Särsk. förb. När knäutar jär i 
årning, så snärva n hån i ihop .. sått de bläir 
sum a fåint snöirä .. el. bläir a smasnarå av, 
sum bläir täutätä el. av täu tatar, sum jär 
snärvnä ällar bridnä ihop JK(U). I nedäst 
ändn pa tåsksnöirä jär de dubbält, sum snär-
väs ihop me snod äi JK(U). Di klauar bustn 
[svinborstet] äi dän klainästä ändn, u sin 
snärvar di de ändar ihop me dän klain spitsuä 
biktradändn JK(U). 

snärving s. snärviog m., än vädaböi JK. De 
kåm än snärving MK. 

snärvning s. f. bf. snärvniugi JK(U), [att 
tvinna småsnaror]. 

snäsa s. snäså f., pl. snä'sår [skrubba, snub-
bor, avspisning]. Pa snäs; talä el. sägä ngt 
pa snäsår MK. Han ansäir si så duktur 
män ja gav än någlä snäsår el. pikar igän 
JK(U). Int behövar di (fiskrar) just håir sån 
där snäsår, sum K. skrivar, att i har laksgani 
ti haugtäidlihait JK. 
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snäsa v. snäsä, 	, pass. pr. snäsäs A.—, 
p. pf. snäsn; (av)snästar JK(U), f. snäsi, [av- 
spisa, ge pikar]. Snäsä, snäsäs 	snäsn 
avsnästar bläi motsägdar, fa pikar, dräivän 
ti lyngnar. Exp. Han snäsäs u sär, att ja har 
gärt de, män de jär lyngn JK(U). Um än sån- 
nar skrivälsä blai 	uppsättar [ang. skiftet] 
.. sen har di da till ga u snäs u tret um de 
lang täidar OL. Ti snäs av Mik JK(U). — 
snäs-aktig a. snäsaktur, f. -u [snäsig] JK(U). 

snättra s. snätrå f. 1) [pratsam kvinna]. De 
päiku, de jär a läiti snätrå MK. 2) [mun-
läder]. Kvinnfålk, di har alltut bättar snätrå 
än kalar JK(U). 

snättra v. snä'trä, pr. -rar, ipf. -räd, 'prata fort 
o. högljutt' JK(ordl.), 'skrävla' MK. Sta u 
snäträ u pratä, Däu start u snätrar u pratar 
um allt lort. Källingar, när di kummar i fylg 
någlä styckän, di kan äntliän snäträ imot si 
JK(ordl.). Di had bär vart i Ammerika n sån-
nar läitn täid, män di snäträd odräglit ängäl-
skå, när di kåm haim MK. 

snäver a. sne 'var, -a, f. sne var, -a, n. sne 'vart, 
-at, pl. sne 'vrä, komp. snevrarä, superi. best. 
sne 'vastä, 'knapp'. A knappfärmå av än .. 
gräusstain, än snevar tum tjåckar u umkring 
än fåm säks tum langar u braidar JK. Ännu 
har jan snevar täim ti däss ja skall i säng JK. 
De jär a sneva kannå blåbär MK. A snevar 
jåmfräu [jumfrumått] MK. Mor Stäinä, ha jär 
int snevar [snål?] ha MK. Vörr fick träi 
snevrä häckar MK. De var ätta snevastä 
måttä MK. [Neutr. ss. adv.] De har vart för 
stor tårk i hail aggusti månä, de var bär så, 
att vör fick snevat saningsmyr JK. Känn fick 
vör fåm säks u tjugå tunnår ättar snevat träi 
tunnårs äutsedä JK. Jårdi ha blitt snevat väit 
pa säin ställar, sum int snåiän ha blas av JK. 
Runt jan, snevat n hall tum tjåckt JK. De jä 
mörkt u mul idag; de jä snevat, att ja kan säi 
u skriv, fastn de jär mitt i dagän JK. Nå jä 
de .. snevat me slidvägän i skogän JK. De 
jär omöiglit till kumm pa akajårdi me någ 
kräk, atminstn int pa lairu u snevat nuck pa 
aurn JK. De var nuck läit snevart u knogut 
för dum ti gynn me OL. De gar så snevart 
av me täidn u jå! MK. De blai saä i åktobar, 
så att de kåm bör snevart upp um haustn JK. 
De tror ja snevart MK. -laga a. snevalagä, 
-la 'g [i knappaste lag]. Iss, de blai snevalagä 
(en korg skulle sättas i en annan, men var 
tämligen stor, så att det blev trångt) MK. 
Vägän jär väl n halvar mäil snevalagä [knappt 

mil] MK. De var snevalag mått, sått stuc-
kän blai int sjau änar. Måttä var snevalagä, 
sått de blai int en fullar litar. Di har melt me 
n snevalag laup, sått de star int mått. Blusn 

jär snevalag till mi. De kållu ha va läit för 
läiti u snevalag till mi. Kållår di jär snevalag 
till mi allihop .. JK. De var snevalag me 
matn, sum ja fick mä mi, de va snevalag me 
fodar ti kräki, sum ja fick mä mi OL. 

snävra v. snevrä. [I förbi snevrä av (me 
mat) el. bläi snevrarä (OL)MK. Snevrä in 
(OL)MK [knappa in, snåla in]. 

snäxla s. f. bf. snäckslu [munnen, 'snattran"] 
el. gnäckslu. Han haldar aldri sn. el. gn. pa 
si = snäträ MK. 

snäxla v. snäckslä, 'smågräla'. Di gynt sta u så 
snäckslä imot si bäggi täu. Di snäcksläd u 
smågräläd hail dagän bäggi täu. Di snäckslar 
u grälar för jam'n JK(ordl.). Snäckslä el. 
gnäckslä me MK. 

snö s. snål m., bf. -än, pl. -ar. 1) [ss. ämnes-
namn]. Vatar snåi. Tårrar snåi = de snåiar 
när de jär kallt. Runtar snåi (=snåikånn, sum 
modar mair snåi) JK(U). Fäinar snåi. Iss fäin 
snåiän han päinar si iginum allstans jå. Run-
tar snåi, 'trindsnö' ; snåiän jär så tårrar u run-
tar. De har nå häft ner me så mik vatar snåi 

OL. Nå jä de snåi tiräcklit JK. De jär 
så mik snåi, så nå säir n bär staurändar MK. 
Snåiän jär lenar ällar mjaukar JK. Vör jär 
glad yvar snåiän, för de jär go slidväg JK. 
Fastn de int hävd ner, så äuräd de pa gaimal-
du av dän gamblä snåiän JK. De jär av dän 
nöi snåiän, sum ä ännu äurar i dag JK. Ja 
tänkar de gar me iss snåiän, sum de har gärt 
förr i vintar, att när de har blitt slidväg u snåi, 
så har de .. tåi av straks igän JK. Att snåiän 
kan bläi nerkårdar pa vägar JK. Där hadd bad 
böindnar u arbetskalar baitar till säin lamb 
um ladingar, börr snåiän gick av, u um haustn 
ti däss snåiän kåm JK. Kast snåi [skotta 
snö]. Ja, nå i fibbavarus har mair n hältn av 
dagar gat av, sum än int har fat gärt någ ann 
än gat pa vägar u kast snåi JK. 2) 'snöfall, 
snöväder'. Pl. snåiar = snöfall MK(1877). De 
har vart n sån stor snåi i vintar MK. De skudd 
var gutt, um de vidd hald si vackat n täid av 
ännu, förr n de blai kallt u snåi JK. Han var 
jär undar dän stor' snåiän MK. De jär av dän 
skogän, sum ja huggäd för' dän stor snåiän u 
äurn JK. Män så blai de stårm u lenvädar i 
dann viku ättar dän snåiän sum var JK. 
Snåiän u äurn haldar ännu pa JK. 3) [i jäm-
förelser]. Bäri haitar snåibär, u .. di jär väit 
sum snåi.. Di jär snåi väitä JK. 4) [i ordspr., 
tydor o. dl. De sum gåimäs i snåi, kummar 
igän, när ä bläir tåi JK. Dän 28ndä Oktobar: 
"Sim Jäudä gynnar snåiän skräudä", dvs, att 
da bläir de för de mäst snåi u int rängn JK(U). 
Bäi Dorotiatäidn fallar mäst snåiän JK(U). 
Mik snåi pa vintan bläir gutt gröidar JK. 
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Dråima n um snåi, så modar de, att de bläir 
väl fisk JK(U). Jfr kväv-, spår- o. star-snö. 
-berg s. n. pl. bf. snåibärgi [höga snödrivor]. 
Da var de ti kast stäigar iginum de stäur snåi-
bärgi JK. -beslagen p. a. snåibesla'gän, -bisla-
gän JK, pl. -besla'gnä [betäckt av snö]. Påst 
Oskar har allt kumm i äurn u jär hail snåi-
beslagän JK. När n da har vart äutä u skutt 
in, så har n vart hail snåi- u äisbislagän JK. 
Vör var hail snåibeslagnä JK. -blanda s. snåi-
blandå f. el. snåislask, rängn u snåi ihop MK. 
-blandad p. a. n. snåiblandä [om nederbörd, 
blandad med snö]. Nå rängnar de igän äutä, 
de jär snåiblandä, sått ä hällar ner JK. -blind 
a. snåiblindar (1876), [bländad av snön]. 
-blåme s. snåiblamä el. blamä (= när de säir 
blåt äut um vintan, en bit upp fran horisåntn, 
at någät vädasträck, när de jär jamnmul(ä) 
i luftn JK(U). -boll s. snåiball (g1t), -bål! JK, 
pl. -bållar. De har någän kast n snåibåll tvärs 
iginum körkfinsträ JK. Snåibållskräig, sum 
haitar kast snåibållar .. Till kast snåibållar 
laikäs mäst av skolsårkar, när snåiän jär tjän-
fir (mjaukar, lenar el. kramar) .. JK(U). 
-bollsisnä s. snåibållsnåi. Snåiän jär mjaukar 
u lenar .. sått de jär n yppali snåibållsnåi 
JK(U). -brillor s. pl. snåibrillår [solglas-
ögon]. Jårdi .. ha jär hail väit sum snåi, sått 
de gär ret ont i augu ti käik pa na, sått n 
bihövar snåibrillår, nå isynnarhait um de jär 
solskäin, för annas så bläir n snåiblindar JK 
(U). -bråte s. snåibråtä m. [snö som är till 
hinders]. Matt ä hald pa me rängnä u tåiä ti 
all snåibråtä kummar bårt .. för snåiän jär uss 
ti ing nyttä JK. -by s. snåiböi JK m., bf. 
-bölän, pl. -böiar [plötsligt snöväder]. Da 
kåm de n faslir snåiböi me n förflugän stårm, 
sått ingän kund säi handi ifran si JK. Just i 
dän snåiböiän gav ja mi ifran haimä JK. Nä 
de snåiböiar kummar, da jä de så de drynar 
ättar MK. I dag har vädrä gat um pa nårr-
västn igän me snåiböiar bäi stundväis JK. 
-bysing s. snåibei'sigg 	'snöby'. -bär s. 
snåibä'r n., pl.-[bär av Lonicera symphori-
carpus]. Snåibär .. di jär väit sum snåi JK. 
Snåibär, de träd fräu Norrby pa såsum (i 
st. f.) krallar [pärlor] u kled bräudar me MK. 
Mor talar um, att di kledäd bräudar me snåi-
bär, sum di trädäd bäri pa tradar u gärd så 
sum krallband av dum u hängäd pa bräudar 
JK. -bärsibuske s. snåibärsbuskä m., pl. -ar 
(Lonicera symphoricarpus). Vör har a par 
styckän snåibärsbuskar, män ja har aldri set 
någ rosår ällar blåmmår pa dum äutn börr bär 

JK. -drev s. snåidriv [snö som driver i 
luften]. De jär någ snåidriv, sum flaugar i 
luftn OL. Snåidriv, el. de dräivar me snåi 

JK(U). -drift s. snåidryft f., pl. -ar [mindre 
snödriva]. De var för de mäst bärt pa vägän 
me häit u däit a snåidryft ällar snåidräivå 

de snåidryftar, sum var pa vägän i Kulla-
kakväiar u undar backän där bäi Kauprä, de 
var ingänting ti tal um JK. Vör har sån krång-
lu ällar klåtru bäiväg hälst i Prästbaitningi 
där i all ainäsbuskar, sum liggar snåidryftar 
ällar dräivår bäi all buskar, sått kräki sätta si 
fast JK. När de kummar någän härrspital 
kåirnäs um de da skudd ligg någu snåidryft 
i vägän .. da anmälar di de för länsmann'n 
JK. -driva s. snåidräivå f., bf. -u, pl. -år. 
De var a hapli snåidräivå de har lägt si där. 
Han fastnäd äi a snåidräivå OL. Så blai de 
rängnut u lent, sått snåiän närpa gick bårt, 
aindäst någu läiti snåidräivå häit u däit u sum 
ännu liggar JK. De jär oskapli snåidräivår 
de har blitt i dag, u ja har knafft (int) set 
så mik snåi el. sånn stäur snåidräivår jär pa 

gardn, sum de jär i kväld JK. Um snåi-
dräivår kummar ti ligg läng äut pa ladingän i 
ar pa sedakrar, så bläir de dräivskadå JK(U). 
-fall s. snåifall n., gen. -s [nederbörd i form 
av snö]. De blai rakt mörkt, sånt snåifall var 
de JK. Da sägd han, när han kåm in, att ä 
snåiäd så oskaplit, sått han hadd aldri i sin 
täid när pa set a sånt snåifall JK. Han tyckt, 
att vör var duktuä, sum kund gi uss av äi a 
slikt snåifall JK. Pa skogar, sum di int plögar 
me snåiplog u de bläir stort snåifall .. där 
matt i skyfflä JK. Män i dag var vör int äut 
för äurs skuld .. äutn för snåifalls skuld, sum 
snåiän lag jamt pa hail vägän ti knäis me 
lausar snåi JK. -flinga s. snåifliggå f., pl. -år. 
Snåipaså ällar snåiflingå OL. Snåiflingår jär ti 
flaug i luftn, så de säir äut, sum ä snart bläir 
vintar OL. När ja kåm upp mot hagän 
kåm de någlä stäur rängnstänk u så stäur flat 
snåiflingår JK. -floka s. snåiflåukå f., bf. -u, 
pl. -år, 'snöflinga'. De kåm ti häv ner me 
stäur snåiflokår JK(ordl.). -fri a. pl. snlitfrär 
JK. Män när de träffar till me släik ofrusnä 

snåifräi vintrar., da gar n i skogän u rotar 
träii kull JK. -glonge s. snåiglångä m. 
(skämtsamt [!]) MK; 'moln som förebåda 
snö' Vaml.(U). -gubbe s. snåigubb' m., bf. 
snåigubbän, pl. -ar. Gär snåigubbar JK. Un-
da täidn har a [: flickan] gat u bitt pa mi, att 
ja skudd gär n snåigubb ti na JK. -kant s. 
m. bf. snåikantn. Pa sudasäidu har int snåiän 
tåi bårt någän ting, för de att snåikantn skyg-
gar JK. -kastning s. snåikastnigg f., bf. 
[snöskottning, särsk. pa  landsväg]. Kyld u 
snåi u stårm u äur va ivistn dag .. sått vörr 
fick int äutret någ ann än ga pa snåikastning 

de för de mäst täu gangar um dagän för ti 
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hald vägän ypän för fålk, sum nöidvändut 
skudd fram .. Vör gynt jär bäi uss el. bäi 
gränsn mot När klucku åt um mårgnar än 
trätti man u så upp ti Lau körkå JK. Så-
sum dän stäur vintan 77 o. 78, tror ja de var, 
sum vör va pa snåikastning attn dagar i mass 
JK. De var väl [mycket] snåikastning i mår-
räs JK. I dag ha vör läikväl slipp snåikast-
ningi JK. -kastningslaffär s. m. bf. snåikast-
ningsaffärn [tvist om skyldigheten att skotta 
snö]. Angåändä snåikastningsaffårn me när-
kar .. så gick de så langt, att .. vör klagäd 
yvar äutmätningi JK. -kastninglbud s. snåi-
kastniugbu'd n., bf. -ä [bud om att man skall 
ut o. skotta snö på vägarna]. Ja skall upp ti 
astäuås me snåikastningbud, för vör skall pa 
snåikastning i mårrtäili JK. När de jär bråt-
tum, så far aldri snåikastningbud stännä, äutn 
såssum n kummar in iginum duri, så far n 
ränn till nest part så mik n kan, att int bud 
kummar för saint kring JK. Daim sum bor 
äutum ploglagä, di far int någ snåikastning-
bud häldar, för de har ingän trang [tvång] 
till ga till dum me bud JK. -kastningiclag s. 
snåikastningda'g [dag då man är på "snö-
kastning"]. -kastninglgrej s. pl. snåikast-
ninggraiar [redskap för "snökastning"]. Di 
kåm lycklit fram me Dåktan ti Lau körkå, 
där möitäd Gannar Kal u Hämmar Gunnar 
imot me lyftår u snåikastninggraiar JK. -kast-
ningslgräns s. m. bf. snåikastniugsgränsn 
[gräns till vilken ett visst ploglag är skyldigt 
"kasta snö" från vägen]. Väggränsn ällar 
snåikastningsgränsn hadd int me skiftäs-
gränsn ti gärä JK. -kastning(s)ikarl s. pl. snål-
kastniu-, snåikastniugskalar 

[karlar som gå på "snökastning"]. 
Ja håirar jal u prat äutförä. Å för fankår, de 
jär snåikastningkalar JK. När ja kåm haim 
u fat körk-kledi av mi .. da kåm snåikast-
ningskalar, u da glaid ja pa snåikastning. 
-kastningslkrångel s. snåikastningskråuglä 
[n. bf.] jär nå i full silar [i full gång] JK. -kast-
ningslmellan adv. Nå i snåikastningsmillum 
. . [mellan 	snökastningarna] JK. -kast- 
ningslskura s. snåikastningskd rå 	 
f., bf. -u, pl. -år [skovel att skotta snö med]. 
A. u ja fick tak i vassäin snåikastningskurå 
u ti kast stäigar, att kvinnfålki kund kumm 
äut u i häus JK. Ja, de var int någ ann än in 
igän u så fa knäistyvlår pa si u tak i snåi-
kastningskuru u så ti gi si av äut u säi ättar 
vägän, um fålki kund kumm kåirnäs fram JK. 
Så blai ä kallt u snåi u äur i nårdn, sått snåi-
kastningskurår matt i gang JK. -klick s. pl. 
snåiklickar [snöhög]. Sumlistans, såsum bäi 
täunmöitar u annä, kan de ligg snåiklickar, 

sum kan var oskaplit haugä framför de, de jär 
pa ymsnä säidår, så att de jär int så gutt för 
ploglagsförståndan till dail all styckar läikä 
för daim sum far säin styckar äi de höigst 
snåiklickar, di far mäst [att skotta] JK. -klimp 
s. pl. snåiklimpar [lösskottad snöklump]. De 
bläir så oskaplit haugt pa säidår ti kast snåi-
klimpar upp, så att n kan int fa ta stor klimpar 
var gang JK. Vör matt änd upp pa kantar 
iblant u kast snåiklimpar pa säidå, för de 
kund ingän bat bäi u kast dum så haugt, att 
n kund fa dum ti liggä JK. -korn s. snåikånn 
n., pl. =, bf. -i [liten snöpartikel]. De har 
kumm någlä snåikånn i nat JK(ordl.). Där 
sum int jä någ täunar, finns aldri a snåikånn 
JK. När ja kåm där upp (pa backar) så var 
där knafft a snåikånn ti fa säi mair n bäi all 
täunar JK. De snåikånni, sum kåm da i tors-
täs, di blast av JK. -kärling s. snåikälling 
(OL)MK, pl. -ar ["skulptur" av snö]. Snåiän 
jär mjaukar u lenar 	ti gär snåikällingar u 
snåigubbar av JK(U). -luft s. snåiluft OL 
[snömättad luft]. Luftn han säir ret äut sum 
ä kund var snåiluft OL. -moln s. snåimoln 
n., pl.=, bf. -i [moln som innehålla snö]. 
De har gat snåimoln austar äi yvar sjoän JK. 
När de snåimolni kummar, me runtar snåi 
el. hagäl, så siar de pa finstri JK. -mur s. 
snåimäur m., pl. -ar [snövall]. Nä de nå 
liggar stor haug snåimäurar av dräivår, sum 
jär kastnä iginum pa vägar, u så de da hin-
nar fram i mass .. da tåiar de alltut äi nå-
däst gatspurä älla vägspurä JK. Nå har väl 
dräivår sink ihop .. män.. vör säir int någ av 
astäuås byggningar .., när vör star i finstri u 
käikar u int när någän kåirar pa vägän häldar 
där ner imillum de stor snåimäurar JK. -mål 
s. snåimul n. [modd]. De bläir snåimul nå 
bläir de de MK(1879). -pasa s. snåipa 'så f., 
pl. -år, ällar snåiflingå OL. När ja kåm äut 
för duri så hävd ä ner me vatar snåi ällar 
me stäur vat snåipasår JK. De var snåipasår, 
sum var när pa så stor sum handi JK. -pick 
s. m. bf. snåipickän, pl. -ar = haggspäitn JK. 
-plog s. snåiplåug m., bf. -än. Vägar skudd 
plögäs me snåiplog MK. Pa dann vägän fran 
S. u ti körku där hadd vörr fullt sjau um 
dagar, när de äurädä .. När de da int vidd 
hald upp me snåi u äurä, da gärdäs de än 
snåiplog, u så sättädäs för han än fäir fåm par 
russ, u så kårrdäs de iginum snåidräivår, sått 
snåiän rasäd kring uss el. yvar daim, sum sat 
pa snåiplogän JK. -pynt s. snålpynt m., bf. 
-n, pl. -ar [liten snödriva]. De har läggt si n 
snåipynt i vägän JK(U). -skopa s. f. pl. snåi-
skopår [skopa som användes vid snöskott-
ning]. De var int någ ann rad än ti kast n 
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[snön] yvar kantar me snåiskurår ällar snåi-
skopår JK. -skorpa s. snåiskårpå f., bf. -u 
[skare på snö]. Snåiskårpu haldar intä, sått 
de jär förbaskat ti ta si fram i snåiän, bad ti 
kåir u ti laupä, för ha bristar JK(U). -skura 
s. snåiskurå f., pl. -år [skovel att skotta snö 
med]. -slagg s. snåislagg n., bf. -ä [våt snö]. 
De har snåi ällar slagg me snåislagg hail dagän 
JK. De blasar ret duktut u hävar ner me snåi-
slagg JK. De var a hundvädar me stårm u 
snåislagg me vatar snåi JK. De var odräglit 
va vetå de kåm ner me iss snåislaggä JK. 
Ja, snåislagg pa ladingän de jär int ti fösma 
äutn tvärt um mang gangar bättar än hart 
rängn JK. -slagga v. snåislaggä, -slagg', pr. 
-ar, ipf. -äd, sup. -slagg' [snöblaska]. När ja 
gick ifran körkår, så gynt ä snåislaggä u tåiä 
u bläi sumput u slaskut igän JK. Vickät vädar 
vör har! de snåislaggar äutä, så att de aldri jär 
likt någä JK. Män snåislaggäd gärd ä, när vör 
gick ste, u de haldäd pa u bläi värr u int 
bättar JK. Nå i dässämbar har de snåislagg 
iblant u rängnä u blasä um vartannä JK. 
-slask s. snåislask n., bf. -ii [våt, regnblandad 
snö]. De blai för stort ovädar, sått ingän kund 
begå si i skogän, för de snåiäd u slaggäd för 
mik me snåislask ällar vatar snåi JK. Fyst i 
mårräs var de snåislask, män nå rängnar de, 
så att de hällar ner JK. När vörr had gat där 
äut pa sandä i snåislaskä u stårmän u blitt 
iginumvatä, så matt vörr ga haim igän JK. 
-slaska v. snåislaskä, sup. =, [snöblaska]. 
De gynt rängnä u snåislaskä JK. Nå i dag pa 
ättamiddagän, så har de snåislaskä ällar har 
vart lent JK. -slämma s. snåislämbå f., bf. 
-u [våt snö]. Styvlår had vör full av vattn, 
sum de rannt ner äi dum av snåislämbu JK. 
-smältning s. Vör fruktar för yvasvämning, 
um de bläir hastu snåismältning JK. -sock 
s. pl. snåisuck m., pl. -ar, 'snösocka'; 'långa 
strumpor, som drogos utanpå kängor och 
stövlar, när det var djup snö, ty förr begag-
nades inte höga skaft; numera avlagt' MK; 
stor, stor saumnä [stickade] suckar till ha 
äutpa styvlår, när de jär kallt u snåi. Än skall 
ha pa dum, när n akar, att n int frausar um 
täiår MK. Snåisuckar de kalld vör för 
damaskår MK. -stuga s. snåistäuå f. [snö-
hydda]. Där bygga di snåistäuå [: barnen] 
MK. -sörja s. snåisy'rå f., bf. -u. Snåiän kåm 
ner pa ofrusnä u vat jårdi, sått nå jär de snåi-
syrå .. mot jårdi, så att nå star de i am n jäs-
ning undar snåiän JK(U). Nå har de snåi så 
mikä, så att sjoän jär fullar av snåisyrå JK(U). 
Hail väiki ältar allt vattn flautar me snåi-
syrå OL. Vädrä u sjoän har pack in snåisyru 
mot landä JK(U). Snåisyru dämar upp vattnä 

[i ett vattendrag] JK(U). -sörjelrand s. snål-
syr-rand [rand av snösörja]. De räkar en syr-
rand el. en snåisyr-rand jär äutförä i sjoän 
JK(U). -tjock a. n. snåitjåckt [tjockt med snö 
i luften]. De jär så jamnmulä u snåitjåckt 
i luftn JK(U). Nå bläir de mair u mair snåi-
tjåckt MK. Så kåm nårrvästn .. me a faslit 
snåislask till, sum ännu var värst, för de blai 
så snåitjåckt, att i kund int säi äldar älla fyrar 
JK. -tjock s. n. bf. snåitjåckä [snötjocka]. Ja 
n laubobat va ret i stort legavald 	jär un- 
da(r) pa rivi i snåitjåckä JK. Läil A. sär, att a 
säir n sårk kumm jär äut pa vägän i äurn u 
snåitjåcku älla snåitjåckä JK. -tjocka s. snåi-
tjåckå JK(U) f., bf. -u. De hävar ner me snåi, 
sått de jär så snåiut u a olyckli snåitjåckå 
JK(U). De .. hävd ner me snåi så oskaplit 
mikä, sått ja var ret i stort legavald i mörkrä 
u snåitjåcku till kumm haim JK. Fiskrar kund 
int säi u kumm iland fö snåitjåcku JK. -täcke 
s. snåitäckä JK(U) n. Nå liggar de a snåi-
täckä yvar hail jårdi JK(U). De star i am n snåi-
syrå undar snåitäckä nå JK(U). -vatten s. 
Vattnä sum bläir av snåiän när han smältar 
haitar "smältvattn ällar snåivattn" JK(U). 
-vit a. snåiväitar, f. snåiväit, n. -vitt. A hail 
snåiväit källing har fanjunkan set pa körk-
knappän MK(1877). Jårdi u allting annä, 
häusi u skogän, jär hailt snåivitt JK. -vägg s. 
snåivägg f., bf. -i, pl. -ar. 1) 'snömoln'. När 
de bläir mul um vintan ällar de star sån där 
stor bös moln .. pa himln, de kallas u för 
snåiväggar JK. De jär släik' snåiväggar i 
austar, så vör matt visst fa någän stora snåi 
[snöväder] MK(1877). De star a sånn svart-
blå snåivägg i austar. De snåiväggi i nådar ha 
modar väl snåi JK(U). 2) [uppskottad snö-
vall]. När ja kåm pa storvägän jär millum 
snåiväggar ällar snåimäurar törnäd ja mot 
daim för jam'n JK. Jär pa gardn gar vör ner 
imillum snåiväggar JK. Soli basar lis sum mair 
pa bäi de nådäst snåiväggi, u de spurä bläir 
djauparä, u vägän bläir skaivar JK. -år s. 
snåia'r n. [år då det snöar mycket]. Snåi-ar 
räikt ar JK(U). 

snöa v. snåiä, snåi', pr. -ar, -a, ipf. snåiädä 
JK, snåiäd, snåid', sup. snåiä, snål', p. pf. 
(yvar)snåiän. Nå bläir ä så mul, så de säir 
äut, sum ä kummar ti snåiä OL. Så kåm de ti 
häv ner me snåiä JK. De gynt snåi u äur åt 
dagar i kväld u de har hald bäi till i kväld, 
sum de har snåi för jäm'n JK. De haldar ännu 
pa u snåiar JK. Nå i dag u ännu så snåia de 
JK. Män så n mårgän, när vörr kåm upp, så 
hadd de snåi ret väl pa nati, u de haldäd pa 
u snåiädä, u de var lungt, sått snåiän kåm 
jamt ner JK. 1 torstäs, da snåiäd de läit hail 
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dagän me vata snåi JK. I kvälls u i neträs 
snåid ä ret duktut JK. U snåiäd gärd ä u • 
när pa hail dagän JK. Iblant ha de snåiä u 
iblant ha de tåiä JK. Ja, i dag har de ret snåi 
duktut bäi böiväis JK. Fyst i mårräs .. så var 
ä lungt u blöit u gutt vädar, män had snåi 
lagli väl i neträs JK. Särsk. förb. Stäutar had 
ja värst ont av, för di snåiäd rakt ner [blev 
nersnöade] JK. Vägän snåiäd rakt till, sått ä 
söintäs ingän väg alls JK. Um banungar 
slepar n hopar snåi in pa mattår, så säs de: 
nå har di raint snåi yvar mattår OL. Dän vidn, 
han fick nå ligg där pa jårdi u bläi yvarsnåiän, 
han OL. 

snöd a. snaudar, -a, f. snaud, n. snatt, pl. 
snaudä, snaud', komp. -arä. 1) 'slät el. sliten; 
som har kort hår' MK; 'med kort gräs o. hår 
o. lo [ludd]' JK(ordl.). Läingan ti bind slingår 
av . . skudd var fåint u jamt u snatt u slet u 
blankt OL. Än snaudar råck = slitn u snau-
dar; snaud kållå, snaud byksår = slitna, så att 
luggen har gått av MK. Mäin kledar jär int så 
snaudä; di jär ludnä MK. Han har släik snaud 
kledar pa si = snaudslitnä MK. Kållu gynnar 
bläi snaud JK(ordl.). Snaudar häst (s. har 
kort hår) MK. Däu (till fölet) jäst så snaudar, 
sått däu bihövar int ryktäs (= korthårig) MK. 
Koi ha jär så ömtulu u snaud, så ha rännar 
ihel si fö mackar MK. Snaudar stäut, snaud 
ko (mots. ludn, ludi), snaudar kalv JK. Snaud 
i ulli [om får] MK. Ed russi, di jär så snaud 
u blank så; de var a snaud vacka ko; hästn, 
han jär snaudar; kräki jär snaudä, när di har 
fåll av JK(ordl.). Jär di [kreaturen] kärt-
håruä, så haitar de, att di jär snaud i hårremi 
JK(U). De klipptäs snatt närpa hail hudä 
JK(U). Han har klipp mi för snatt JK(ordl.). 
Snatt gras. De jär snaud baitar i hagän; baitar 
gynnar bläi snaud nå för kräki; de jär för snatt 
för kräki; hagän jär snaudar; baitar jär snaudä 
JK(ordl.). De jär snaud baitar (dåliga beten) 
MK. Han har snaudarä baitar, där n gar; de 
jär så snatt sum än lauä [loge] MK. Nå jär 
marki snaud igän (om en nyslagen äng) MK 
(1877). Ängi blai snatt slagnä älla fö snaud 
slagnä (slos fö naug roti) JK. Sla snatt = sia 
för naug jårdi. Jär jär så snatt slagä MK. Slar 
n mik naug jårdi ner i grasroti, så haitar de, 
att n slar snatt JK(U), [mots.] slar ludä 
JK(U). Um de järn snarvar sigdä, da tar n av 
grasä så jamt u snatt OL. 2) [knapp, om vind 
o. ström]. Snauda vinn MK. Har n halvt vä-
dar, så haitar de goar vinn (= bedi vinn), har 
n där yvar el. mair imot, så haitar de snaudar 
vinn el. snatt JK(U). Vör gläidar äut me batar 

iblant för snaudar vinn el. snatt vädar 
(= när pa imot vädar) JK(U). De var snaudar  

vinn ti siglä i land MK. Snaudar vinn = näs-
tan motvind: vör had sånnar snaudar vinn, 
sått vör kund int ta Nabbu, fastn vör gick 
el. sigläd så snatt vör kundä JK(ordl.). Vädrä 
var sudaust u blasäd lagli väl, u snaudar vinn 
had vör ti siglä, sått vör matt ga bäi ällar så 
haugt ällar så snatt vör kundä u kåm änd väl 
nåda [norr] pa JK. När ä jär mattar u snaudar 
vinn, ror framkaln u millkaln undar, för de 
mäst me vädarari JK. Vinnän jär snaudarä u 
magrarä MK(I877). Hald int mik snatt, fö de 
vinnar vör aldrig a grand pa (vid segling) MK. 
De var mang skvabb sum slo yvar, så att ja 
blai ret lagli vatar, för ja skudd siglä så snatt 
ja kund i vinn'n JK. Snaudar straum = straum 
sum kummar fran land, mots. äutli straum 
MK. Snauda straum MK. 3) [knappt, i uttr.] 
De var snitt u snatt, att ja hannt u fa så mik 
jaulvid sundar JK. -härad a. snaudhå rar 
[korthårig]. -klippt p. a. snaudklipptar, n. 
-klippt [kortklippt], t. ex. om  ett lamm, som 
är klippt nära till skinnet MK(1876). Så gyn-
täs de me n mod, att ä skudd var snaudklippt 
hår JK. -slagen p. a. n. snaudsla'gä [slaget 
nära markytan]. De jär snaudslagä = de jär 
slag snatt JK(ordl.). Ängi 	blai . . snaud- 
slagnä JK. Täuvår var riktut snatt slagnä ällar 
snaudslagnä OL. -sliten p. a. snaudslrtn, f. -i, 
n. -ä, 'luggsliten'. Råckän jär snaudslitn; 
tråiu jär snaudsliti; byksår jär snaudslitnä JK 
(ordl.). -äten p. a. snaudje'tn [hårt avbetad]. 
Än baitäshagä 	sum var snaudjetn u rakt 
uppgnagän, så att de fanns knafft någän gras-
nack ti fa säi JK. 

snöig a. snåiur, f. -u [snöfylld]. Luftn jär muln 
u säir snåiur äut. Ja, att janvarus skudd bläi 
kaldar u snåiur, de spådäs straks jauldagän 
JK. Män var gang vör kård ner kvännbackän 
.. så to de n ras andä fart läikväl .. för backän 
var läit snåiur u halar JK. Läil A. ha ha vart 
hail i snåi ällar hail snåiu JK. Jfr kall-snöig. 

snöpa v. snåip' av, 'snäsa av' MK. P. pf. av-
snåiptar = avhäutn [åthutad] MK. 

snöra v. sniiir(ä), ipf. snöirdä, sup. snöfri-  (tpl.). 
Snöir(ä) pa [snöra på, t. ex. skridskor] JK, 
MK. — snör-hake s. pl. snökhakar JK(U), 
[hakar på vilka skosnörena el. -remmarna 
snöras]. -holk s. pl. snöirhålkar JK(U), 
[snörringar på skodon]. -holkitång s. snihr-
hålktang [tång varmed snörholkarna fästas i 
skorna]. -hål s. snäirhul n., bf. -ä, pl. =, bf. 
-i [på skodon]. Nå har iss snöirhulä rimnä 
äut OL. -hålitång s. snökhultang JK(U), 
[skomakartång varmed man gör snörhål]. 
-känga s. f. pl. snäirkängår JK(U), [känga 
som snöres]. -ring s. pl. snöirringar JK(U), 
[ringar i snörhålen på skodon]. Syn. snör- 
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holk. -sko s. snöirskåu m. o. koll. [lågskor 
som snöras]. Snöirsko el. snöirkängår nyttas 
ti bäst JK. 

snöre s. snöirä, snäir' n., bf. =, pl. snöirar, 
bf. -i [tunt rep, snodd, tåt]. a) [i olika an-
vändn. för att binda om, sammanhålla, bära 
upp etc.]. Äi de gra byksår .. där ligger a 
fåint starkt snöirä JK. Lenslag [löstvinnat] 
tug ällar snöirar JK. "Angläraivän" lagli gråv 
snöirar, för de mäst hopslagnä av bomullsgan 
JK. Spinar [på fiskegarn] jär fäin snöirar, 
sum di förr hadd av hamp u läin u haitar 
spingan JK. Iblant så svaipa n in dum [liarna] 
äi än gammäl säck el. traså u lindar a snöir 
um JK. Myssår haldäd pa ti blas i sjoän för 
uss, sått daim matt vörr bind ällar sia snöirar 
tvärs um u så undar käpän JK. A läiti grind 
sum hängäd i luftä äi fåir snöirar, ätt i vart 
hörnä JK. Ifran dän skinnlappän jär de täu 
snöirar, sum än haldar i handi, när n.. skall 
slungä. Ätt av snöirar linda n um a fingar, 
män dann halda n millum tummän u pekfingrä 
.. Så svinga n till så mik än kan u släppar de 
snöirä 	sum än haldar millum tummän u 
pekfingrä JK(U). När n da har gat iginum hail 
nätä .. da dräga n de så mik sum de tular 

u så slar n a snöir um de mitt pa u tar 
nättainar ör stadmaskår, u så binda n fast 
nätä me de snöirä bäi slingtjaughånni JK. I 
främst ruckstandan 	bräukar sit n starkar 
tvinnästrad el. a klaint snöirä me n.. klainar 
ståltradkrok äi JK. Rucksnodn el. rucksnöirä 
jär dubbäl Pa de väisä så jär de slag i snöirä 
undar spinningi (= di gar pa kårs) .. När n 
gynnar pa tain'n så skall snöir(ä) var lakarä 
JK. Så bindäs de snöirar i skälspånar u upp 
i gatår (vävgatår), för int .. ganä skall fall 
ner pa gålvä JK. Sin bindar di snöirar i dän 
käppän, sum gar yvar framslai u ner i gan-
stuckän (snöirar föstas) sum jär a skårå äi 
me pinnår, sum snöirar sättäs fast äi .. När 

käppän u töigä har hinnt töigstuckän, så tas 
snöiri bårt, u käppän läggäs in i skåru pa 
stuckän JK. b) [vid linjedragning]. Sumt 
vetäd a fåint snöir i sot u vattn u så snöir-
slo dum [bräderna] da huggdäs kantar av ät-
tar ritu OL. c) [rev, torsksnöre]. Maitspö 
me snöir u krok JK. Tåskdoningar me snöir 
u krok JK. Me snöir u krok vill n [torsken] 
int gutt ta nå pa sainhaustn JK. Förr'n kastar 
krokän u sänkä el. snöirä äut u lättar snöirä 
ränn av stikln, så skall n skär baitä JK(U). 
När sänkä kummar till buttnän så dräga n 
snöir ti bakas än famn umkring .. När de jär 
gärt, så slar n a halvt slag av snöirä um pek-
fingrä pa hygrä handi JK(U). Da kastäd 
han äut snöirä el. krokän u sänkä äutn bait  

pa 	u slo snöir um tulin; bäst ä var, så gynt 
ä ryck i snöirä, sått när n drog upp, så var ä 
tåsk pa JK. Jfr bomulls-, hamp-, ingångs-, 
lod-, socker-, svärt- o. torsk-snöre. — snör-
slagning s. f. bf. snöirsla 'gnig gi [att snör-slå]. 
Sin barka n .. da täu rändar fram fran stor-
ändn till läiländn, där sum snöirslagningi skall 
varä JK. Da blai de än svartar rand äi bark-
ningi, sum haitäd snöirslagningi, u därättar 
skudd de huggäs JK(U). -slå v. snöirsla', ipf. 
-s/o OL [göra linjer med ett snöre]. a) [med 
svärtat snöre på timmer]. Vör skall snöirsla 
iss träiä OL. Var u en skaffar si a måttpinnå 

ti snöirsla ättar. Än gammäl kaus .. star 
me svärtå äi, sum jär sot u vattn, u där äi 
liggar svärtsnöirä .. 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 JK. När bäggi de 
fyst säidår var huggnä ättar snöirslagningi 
så skall de snöirslas igän JK(U). b) [göra lin-
jer med spänt snöre i trädgårdssängar]. När 
bönnsängar jär i årning, så "snöirslar" n dum 
.. en i var änd 	haldar i snöirä el. tugä, 
spänt, u drägar de fram u tibakas sått de bläir 
a ritå i jårdi ti sätt bönnår äi JK(U). -stump 
s. snöirstump m., pl. -ar [kort snöre]. Angln 
sitar pa n fåinlag snöirstump, någ yvar ätt 
kvarter langar, sum haitar tåpsn JK. Ja har 
någlä gamblä späik i lummu u så har ja någ 
snöirstumpar av någ gamblä gantjanar JK. 

snörkla v. snörklä JK(U). Tal iginum nasar: 
snörvlä el. snörklä i ginum nasar, när n 

talar JK(U). 
snörpa v. 1 snörpä [sy ihop slarvigt]. Se 
snärpa v. 

snörpa v. 2 snörp' [snattra?]. Ha har hårt böin 
snörp (= är litet förnäm) JK. Jfr snärpa v. 2. 

snösk s. snysk n., bf. -ä 	'fnöske'. Snysk 
av äskä .. De jär hallrutn äskä, sum haldar 
ihop bäi knåbbväis ällar knöilar, sum jär in-
näi, äi stäur gamblä hol askar .. u jär när pa 
vitt JK. Snysk jär bra ti ha, när n skall ha 
bandäld pa; de brinnar sum snysk; de jär rut 
sum snysk; ja far snyskä, så skall vör snart 
fa äld pa JK(ordl.). Kaupräfar had a hailt upp-
lag me snysk. När n skudd ste u bäd bandar, 
da to än a stort styck snysk, u de tänd n äld 
pa haim' u bar hail vägän t. o. m. än hail mäil 
MK. Da hadd n en knåbb snysk, sum än sät-
täd äld pa haimä JK. När snysk el. snyskä 
var riktut tårrt — tårrt sum snysk bräukar n 
säg um någ sum jär mik tåra .. så gick de ti 
sätt äld i de tt" me solglas JK(U). -knubb s. 
snyskknåbb m. [fnöskklump]. Så sättäd n äld 
äi än snysk-knåbb JK(U). När de [fnösket] 
blai tårrt u n hadd n snyskknåbb u sättäd 
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äld i de, så haldäd de äld längä, för de börr 
glöidädä JK. -knöl s. snysk-knöl JK, 
JK(U) m. Förr n tännstickår kåm till, så hadd 
di en snyskknöl i späisn um netnar, sum hal-
däd äld till mårgnän JK. 

snöske s. snyskä n. [= föreg.]. 
so s. såu f., bf. -i, pl. -ar. Hongräisar kalläs 
.. när di har gräisä, för soar JK(U). Älvå 
styckän smagräisar fick vörr me a so JK. Nå 
har vör ännu a duktu so, sum vör har ärnä 
slakt u sälä JK. Fålk kåm me soar ti galt 
JK. Fargaltn kan kånsti, um soar börr vill me. 
Vör har hatt a par soar allt jär bäi än. De 
kustar två kronår för var so, men da består 
di föidå ti galtn me undar täidn, sum di skall 
ga ihop, a dyngn ällar täu JK. För var so el. 
gyltå, sum bläir betäckt, har vörr fattiä träi 
(3) kronår JK. Di jär lat sum soar stassbo-
päikår, sumt a dum JK. Jfr fyll-, gris-, pinn-
o. vatten-so. -trav s. sotrav, 'långsam gång 
ss. en sugga'. 

sock s. suck m. (o. koll.), bf. -än, pl. -ar. 1) 
'socka, strumpa som betäcker endast själva 
foten o. ofta försedda med skinn under' MK. 
Ränn' me suck, ränn' u tassä me bär' suckar 
MK. Iginumvatä u int ann strumpår u suck 
pa baini, för vadstyvlår had di spark av si 
JK. De var n galn föitling äi iss suckän el. 
hallstrumpu JK(ordl.). De suckar, sum ja nyt-
tar, di jär mästn läik så lang sum hallstrumpår 
MK. Ätt par suck (el. suckar); de kan u träff 
till, att n har täu par suck pa si MK. När n 
da har sko el. styvlår, sum gar täu par äi, 
så har n a par suck äutpa strumpår JK. Ja 
had int kumm ihåg u dräg styvlar pa mi 
äutn blai sitnäs me bär suckar JK. Ja har lapp 
suckar u strumpår nå föräut i kväld JK. Ga 
me suck [gå i strumplästen] JK(U). 2) 'hår-
tofsen baktill över bakho 'i' [på en häst]; 
'knöl baktill strax ovanför kautä' MK. Jfr 
bak-, fram-, hås-, skinn-, snö-, strand-
strump-, o. träsko-sock. -fötling s. m. bf. suck-
föitlingän [foten på en socka]. Sulår sätta n 
undatill pa .. suckar, u da bigangnar n än 
vanlir skolaikst, sum än sättar inn äi.. suck-
föitlingän, när n söir fast sulu JK(U). 

socka v. suckä JK(U), [gå i sockorna el. i 
strumplästen]. Ga u suckä u släit äut suckar 
JK(U). 

socken s. såukän f., bf. såukni, pl. såuknar 
[kyrksocken, landskommun]. Hail sokni = 
församlingen MK. I sundäs gick ja kring hail 
Lau sokän JK. Vägar sum gick fran strandi 
u Lausbackar upp at sokni JK. Gubbä, sum 
gick i sokni 	u säld ganflaar JK. De var 
särskilt pa ätt ställ jär i sokni, de var n bond 
av gamblä stammän, u en av de stöist gardar 

hadd n, u där av umkring hältn i Gard sokän 
OL. All soknis fjordars räkänskapar skall 
läsäs upp u godkännäs JK. De var hail soknis 
ungdom, sum da lägd ihop OL. Päikbanä sum 
a fick, matt sokni ta hand um JK. Jär de 
någän avsjon i sokni ällar soknar jär umkring 
så vill di gänn däit OL. När de lystar uss, så 
raisar vör väl äut i andrä soknar JK. Jfr 
grann-, kyrk-, skogs-, strand-, strunt- o. ut-
socken samt upp- o. ut-sockne. -allmänning 
s. såuknäaIlmännicg å- 	4, -arbete s. 
so'känarber , [såukän-], [arbete för sock-
nens räkning]. Sokänarbet u körkarbet de 
äutgärdäs ättar hämmantal u gick ättar gard-
gang OL. -boe s. sokän- (OL) MK, soknäboä 
JK(U), sokänbo' OL m., pl. såukän-, såuknä-
båuar. Var de så, att de var någän sokänbo 
ällar bikant me där nerä, så skudd di in u 
drick halvar OL. Ja har u tänkt ti lätt bläi ti 
täcknä upp nä, ti däss att ja fick bättar raidå 
pa de av någän soknäboä JK(U). Da gick dän, 
sum skudd ha stam n till bygg av, ste u bad 
så mang av soknäboar, sum had dragrar, ällar 
böindar, um di vidd jälp än kåir haim a lass 
stam n JK. Sokänboar skall hald byggningar u 
allting biläik för dum [präster o. skollärare] 
JK. P. matt soknäboar ga täurgang än hail 
summar u vaktä [om en sinnessjuk] JK. 
-dagslverke s. pl. såukändagsvärkar [dags-
verke för socknens räkning]. Var de någän-
ting sum bihövd lagäs .. i skolu u körku, de 
svaräd skolråd u körkråd förä u så kund 
soknäboar fa jälp' till bad me dagsvärkar u 
kåirning älla sokändagsvärkar u sokänkåir-
ning JK. -fattig a. sokänfatti, pl. -fattiä [fat-
tighjon inom socknen]. Ja, de händäd u .. att 
di sättäd fålk pa avsjon .. dvs, att någän 
ropäd in än sokänfatti för ti föidä u kledä u 
ansä för a viss summå pänningar JK(U). För 
jaul .. da var de fiair än daim sum kalldäs 
för soknäfattiä, sum gick u bad el. tiggäd 
Ja, u så fanns de soknäfattiä, sum gick kring 
i sokni. Di skudd vistäs viss dyngn bäi var u 
en bondä 	JK(U). -gräns s. sokängräns 
m., bf. såukängränsn [gräns mellan sock-
nar]. Straks där um uss till dän gamblä 
sokängränsn sudar av vägän jär 2.035 metar; 
ja u fran dän gamblä till dän nöiä (sum jär 
dän bitn sum vör grälar um) jär 322 metar 
JK. Pa mandäsmårgnän gynt vör igän, sam 
manskapä, bäi sokängränsn mot När [om 
"snökastning"] JK. -gubbe s. pl. sokän-, 
såuknägubbar [socknemän]. Dagän u täimän 
kåm, sum stämmu skudd haldäs, u da kåm 
soknägubbar upp mästn mangrant JK. Han 
[prosten] var läit knappsintar iblant, män 
.. de sättäd sokängubbar int så mik stad pa 



sockenkung 	 1217 	 sockertopp(s)papper 

JK. -kung s. pl. sokänkuggar [sockenpamp]. 
De jär någrä sån där ungä sokänkungar, sum 
sätt hånni till u vidd ha bårt all hundar iginum 
hundskatt JK. -kyrka s. f. bf. soknäkörku. 
Löisningi sked alltut i soknäkörku, sum päiku 
jär haimä JK(U). -körning s. såukänkåirnigg 
f. [körslor för socknens räkning]. Såsum 
sokänkåirning .. de äutgärdäs ättar hämman-
tal OL. -magasin s. såukänmagsäin 
m., bf. -n, pl. soknämaggsäinar JK(U). 'Fat-
timagsäin u körkmagsäin u sokänmagsäin de 
had i förr de; nå har di bär sokänmagsäin 
MK(1886). När körkmaggsäin'n u blai säll-
dar, så bildädäs än nöi maggsäinsfånd, sum 
haitar sokänmaggsäin, sum var bondä el. 
hämmansaigarä läggd ihop visst kvantum ryg 
ättar hämmantal, u soknäboar byggd n hop-
maggsäin, sum kalläs för soknämaggsäin'n u 
sum star bäi körku, sum än förvarar sedi äi, 
u så väl böindar sum arbetskalar har retuhait 
ti lan sed där JK(U). Sed till de fattiä. De 
sedi had di äi n bing i sokänmagsäin'n MK. 
All sokänmaggsäinar jär allt rainsopnä för sed 
JK. -magasinsjstyrelse s. m. bf. såukänmag- 
säinsstöirlsän 	 -mellan adv. 
såuknämillä, 'skog eller väg mellan 2 soknar; 
sades om skogen eller vägen mellan Kräk-
lingbo o. Ganthem' MK. -pamp s. m. bf. sok-
näpampän. Jär de någän, sum jär el. vill var 
mair framstanäs än andrä u vill ha sin vil 
fram, såsum pa soknästämmår .. dän bräuka 
n kall för "soknäpampän" JK(U). -skomakare 
s. sokänskummakarä m. Förr för trätti förti 
ar tibakas, så var de sokänskummakarä 
sum had säin retuhaitar ti hantvärkä innum 
sokni JK(U, 1929). Sokänskummakarä fanns 
i min ungdom bön ti namnä, för di kund int 
förbjaud andrä skummakrar ti gär sko JK(U). 
-skräddare s. sokän-, soknäskräddarä m., bf. 
-skräddan. Sokänskräddan me all hans gissäl-
lar .. gick fran stäuå till stäuå u söid haim 
bäi fålki JK. -smed s. sokänsmid m., bf. -n. 
Än äutlerdar smid .. blai för de mästä sokän-
smid äi någu sokän JK(U). -snickare s. sokän-
snickarä m., bf. -snickan JK(U), sum had 
säin retuhaitar ti hantvärkä innum sokni 
JK(U). -stuga s. såukänstäuå f., bf. -u, 'rum-
met i skolan, där sockenstämma hålles, o. se-
dan själva stämman' MK. I mårgå ska ja pa 
kumnalstämmå (de gamblä sägd ällar sär 
sokänstäuå) JK. Stäutn jog in i sokänstäuu 
MK. -stämma s. såukänstämmå f. Ja, i går va 
de sokänstämmå ällar kumnalstämmå JK. 
-ungdom s. m., bf. soknäungdomän [ung-
dom inom en socken]. Äutsoknädrängar var 
int alltut väl sedä, um di kåm 	däit, sum 
soknäungdomän hadd säin möitäsplas sar 

JK(U). -väg s. soknäväg m., pl. såukän-, 
såuknäväkar [mindre väg]. Vörr ha ännu 
smavägar älla sokänvägar ti broä JK. Ja vör 
ha årkå i täu dagar pa storvägän ti kåir u 
braidä (aur) u pa all smavägar älla sokänvägar 
ha vör årkå träi dagar me bäggi pari JK. 

socker s. su'kar (1877), såckar n., bf. såckrä 
JK. Sen gynt di [ungdomen] lägg ihop pän-
ningar till kaup brännväin u råm u kaffi u 
såckar u OL. Män så kåm kaffiä u såckrä 
i gang JK. Gi Ärr ti tU1S läitä, mäin vännar, 
så skall Ärr fa såckar, sum än bräukar sägä 
JK. -bakelse s. såckaba'kälsä [bakelse be-
strödd med socker?]. -beta s. f. pl. såckar-, 
såckabe'tår. Umkring am tunnland lairjård 
har ja nå, sum däugar ådlä väitbetår ällar 
såckarbetår pa JK. I summar, skall ja tal um, 
ska vör ådlä såckabetår JK(1894). Vör, sum 
liggar så langt fran janvägän, kan int me för-
dail alls ådlä såckarbetår, för vör har för langt 
ti kåir me dum JK(1906). -betlfrö s. såcka-
be'tfråi n., bf. -ä. Ja, u så kåm såckarbet-
fråiä. De skudd .. i jårdi i gynningän pa 
mai .. JK. -betsiodlare s. såckarbetså'dlarä. 
-bet(s)odling s. f. bf. såckarbets-, såckar-
betå'dliggi, -ådläniggi. Ansningi (av pärår) 
jär bättar nå, när såckarbetsådläningi kåm. 
Förr än såckarbetådläningi kåm, så fanns de 
ingå handhackå ällar bethackå, varkän hand-
ällar hästhackå JK. När såckarbetsådläningi 
kåm i gang, så kåm i u me de samä .. rot-
fruktsådläningi i gang JK. -bit s. såckarbi't 
m., pl. -ar. När vör skudd ha kaffi, så fick 
vör vass sin såckarbit av na JK. -bruk s. 
såckabräuk n., bf. -ä JK [i Roma sn]. Att 
rotfruktsådläningi kåm i gang, berod fyst u 
främst pa socka(r)bräukä JK. -fabrik s. såc-
karfabri'k m., bf. såckafabri'kän, pl. -ar. Ja 
var upp i Råmm bäi såckarfabrikän i går JK. 
Fö jårdbräukras räkning, sum ådlar betår 
sum liggar langt ifran janvägsstatsjonar u 
såckafabbrikän, har int fabrikän vart el. jär ti 
någ fördail JK. -kist s. såckarki's (OL)MK, 
ett slags träi [sockerkistträ, av Cedrela odo-
rata]. -kär s. såckakär n. [sockerskål]. -plätt 
s. såckarplätt [ett slags småbröd]. -saft s. 
såckasaft [sockerlösning]. Skoar smöirdäs 
.. me blanksmöirå u i brist pa de me såcka-
saft u sot ti bust dum blank me JK. -snöre 
s. pl. såckarsnöirar [snöre som suttit om om-
slaget på en sockertopp]. -spån s. såckarspan 
[ett slags småbröd]. -topp s. såckatåpp [soc-
ker i kägelform]. -toppikål s. såckartåppkå1 
m. [spetskål, Brassica oleracea, f. capitata, 
v. obovata]. Tåppkål el. såckatåppkål vaksar 
int hudi el. båddar runtä äutn har fårmän sum 
än såckatåpp JK. -topp(s)Ipapper s. såcka- 
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tåppspapper [omslagspapper om sockertop-
par]. -ärt s. pl. såckarärtar, såcka'ärtar JK. 
Ja, haim i träigardar sättäs bönnår u såc-
karärtar JK(1889). Såcka'ärtar skall käppäs 
nå [förses med stöd] JK. 

soda s. so'dar [såudar, 	Um däu tart a 
kilo gubbrack u a kilo sodar, så bläir de ganlit 
[fiskegarnsfårg] av JK. -lut s. Gubbrack u 
sodaläut bläir bräunar färg av JK. 

soffa s. såffä, såff m., bf. -än. I jamt späisn 
sto n soffä.. i dän såffån lag ja JK. Så hadd 
prästn ligg pa n såff ällar kam0 [kanapé] 
JK. Jfr resårs-soffa. 

sol s. såu/ f., bf. -i, pl. solar. 1) [himlakrop-
pen]. Vädasol = en mangfårgän fläck pa 
himln, för' soli (ti hygar) 	u iblant ätta(r) 
soli (ti vänstar) .. de kan sta .. flair pa en 
gang kring soli JK. Me sol [medsols]; mot sol 
[motsols] JK(U). Till ro kring än bat pa sjoän 
gärd alltut de gamblä gubbar me sol JK(U). 
Um vädrä gar kring me sol, så bläir ä maim-
dails stadut vädar OL. Kummar de ti ga um 
imot sol, da bläir de orolit i vällaikän JK(U). 
Vör har int set någu sol (el. soli) pa faslit 
längä JK(ordl.). Soli skäinar i austar JK. Soli 
gar upp; soli rinnar upp JK(U). Män så rannt 
soli just upp JK. Soli rinnar upp så raud i dag, 
de modar stårm JK(U). Soli brautar (=just 
när a söins i horisåntn) JK(U). I dagningi 
förrn soli braut JK(U). De blicknar undar 
soli = bläir blaikt pa himlän undar soli MK. 
Soli har gat u vad i moln hail dagän, sått de 
bläir snart nedabörd JK(U). När soli rinnar 
ner i moln, så haitar de, att ha gar i bänk. U 
da haitar de i ordspråkä: Soli gar i bänk, i 
mårgå far vör stänk (= rängn) el. .. i mårgå 
far vörr n skänk JK(U). Soli kummar ti ga 
i säck i kväld, för ha kummar ti ga ner i 
molnä i västar JK(U). De star sånn strålar un-
dar soli, nå drickar ha vattn ällar nå drägar 
soli vattn OL. Soli drägar vattn (= solstrålår 
skäinar ner imillum molni), de modar rängn 
JK(U). Soli gynnar hällä, u bani gynnar gnällä 
JK(U). Inn'n de var avskilt, så hadd soli 
sänkt si ret väl OL. Soli rinnar ner; soli gar 
ner JK. När vör kåm haim, så var soli nerä 
JK. Ja visst vör gick u slo till ättar soli var 
nergangi OL. När han'n ropar ättar solis ner-
gang, modar ovädar JK. Gu skillå . så gyn-
nar nå soli ga tibakas igän, u dagar bläir 
längar u längar JK. Nå um mårgnar har ja 
gitt märk pa soli, när a har rinn upp, för ti 
fa riktut klart för mi, um de där gamblä pratä 
jär sant "att soli dansar, när a rinnar upp 
påskmårgn'n" JK. Pa paskmårgnän .. da 
skudd di upp så täilit när a rannt upp, att di 
kund fa säi na dansä JK(U). Soli dansar ifran 

paskmårgnän till u me Kristihimmälsfärds-
mårgnän JK(U). Soli vill skäin sjau änar ner i 
jårdi, förr n ha vill skäin pa n dödar årm, jär 
de a gammält ordspråk JK. Han (ha) jär vär-
dar (värd) ti var där, sum varkän sol el. mån 
löisar JK(U). De jär klart sum soli (= mik för-
stalit), sått de bihövar ingän tväivlä pa JK(U). 
De skäinar sum soli i Karlstad .. Ha jär så 
fäin u grann de bräudi, sått a skäinar sum soli 
i Karlstad JK(U). Sättä sol i stäuu, um ett 
raskt hurtit mänskä MK. De säs um någän 
sum jär så där sträivar u argar ällar bråkar i 
häusaldä, så de andrä far ga ättar hans ällar 
hännäs bifallningar ällar de jär någän av daim, 
sum vaksar upp, sum jär riktuä rustibussar: 
.. Ja dän han jär stånd ti sätt dum sol i stäuu 
han OL. 2) [solens ljus o. värme]. Idag 
staikar soli bra da; han har nå ligg u staik si 
i soli OL. U i dag i soli tåiar de u JK. Strängar 
[hösträngarna] gärdäs så, att di lag imot soli, 
så att soli skudd skäin ner imillum strängar 
JK(U). 3) [om ngt påminner om solen, ljus, 
strålar]. Ja fick a slag i skalln, sått . . ja sag 
sjau solar i am n räng JK(U). Män mot kväldn 

kåm de ti värk så förbannat, sått ja sag 
sjau solar i am n räng sum täidäst JK. Jfr mars-
o. väder-sol. -baken p. a. f. sOulba'ki [sol-
torkad, bakad i solen]. A solbaki kakå jär a 
nautrukå [i gåta] JK. -bas s. solbas n. [att 
basa sig i solen]. Ja to mi nå a solbas, ällar 
han har nå ligg u bas si där i soli 	OL. 
-blind a. solblindar, f. sOulblind [bländad av 
solen]. När n gar äutä, u de jär snåi pa jårdi 
u så de jär solskäin, da bläir n solblindar 
JK(U). I dag jär ä sånt starkt solskäin äut, så 
att ner n far var äut läit u så än kummar in, 
da jär n raint solblindar OL. -brand s. m. bf. 
såulbrandn [solgasset]. Da lag än prässäis 
mitt i solbrandn MK. Sått ä jär n odräglir 
solhitä jär läik i solbrandn JK(U). -brun s. 
solbräun JK(U) f., bf. -i, el. solrand (=dän 
rand pa vattnä, sum glittrar, när n .. käikar 
imot soli, när ha skäinar pa vattnä) JK(U). 
Solbräuni ha jär int go ti säi imot, när soli 
skäinar klart pa vattnä JK(U). -bryn s. sol-
bräin f., bf. -i [= föreg.] De gamblä sägd 
nuck solbröini 	JK(U). -brytning s. sol- 
brautning f., bf. sOulbrautniggi [då solen just 
går upp]. I dagningi u solbrautningi bräukar 
tåskän ta bäst JK(U). -bränd p. a. såulbrän-
dar, solbränd, f. -bränd, n. -bränt, pl. -brän-
dä, -bränd' OL. 1) [om hy, brynt av solen]. 
Han jär solbrändar u säir fräiskar äut. Ha jär 
så solbränd, sått ha jär hall uppbarki i ansiktä 
JK(U). Um daim sum jär mik solbrändä, nå 
jäst u ret bräunstaikt, så solbränd jäst u OL. 
Solbrändar höi OL. Ungt fräiskt fålk läit sol- 
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bränd i ansiktä OL. 2) [uppvärmd av solen]. 
Solbränt vattn (= vattn sum soli skäinar pa u 
därav bläir jumt) JK(U). Da sätta n mjölk-
spannä i solskäinä, u när de da jär n 25-30 
gradar varmt., da jär de skyr i spannä u 
sum haitar solbrändar skyr JK(U). -bränna 
s. såulbrändå, solbrännå f., bf. -brändu [sol-
brun hy]. Nå ha läikväl solbrändu gat av nå 
MK. -bädja v. såulbä'dä, -bä'd', pr. -bä'da, 
(refl.) `badda sig i solen'. Nå kan n fa solbäd 
si nå MK. Di kund fa sta u solbäd si där pa 
sudarsäidu av körku OL. Kattu, ha ligga bär 
äut u solbäda si MK. -eld s. så uläld m. [stark, 
smärtsam solbränna]. När soli far bränn för 
starkt pa skinnä, så gynnar ä sväid u bränn, 
u där ättar far n vit va soläld vill sägä OL. 
Da stjälpt ja upp armar u fick soläld äi dum 
MK. Fortäst soläld i kruppän .. far n um än 
rustar i vattn u lättar soli bas si imillarat 
JK(U). De var n väldu solhitä, så hail nackän 
blai rar [rå] a soläld MK. -gass s. n. bf. so 1-
gassä [-åu-], [stark solvärme]. Dän sunda-
gen lag ja jär pa läilgardn mitt i solgassä JK. 
-gata s. f. bf. solgatu. Solrandn el. solgatu 
dän randn, sum glittrar.. pa vattnä, när soli 
skäinar 	pa vattnä, i synnarhait pa sjoän 
JK(U). -glas s. solglas n., bf. -ä [bränn-
glas]. De fanns a solglas i mitt haim u flair 
stans . . Solglasä bigangnädäs . . iblant, när de 
var varmt u klart solskäin um ladingar u sum-
rar, när n vidd .. ha äld pa äut äi de fräiä, 
så sum när n skudd bränn fag el. u så när n 
skudd töinä u ha bandäld JK(U). -glimt s. 
solglimt (= när soli skäinar millum molni) 
JK(U). -gång s. m. bf. solgangän [solens 
gång]. Än kan säi pa solgangän, mik klucku 
jär, sått me solgangän mainäs solis gang för 
dagän, ifran de ha brautar, till däss ha rinnar 
ner JK(U). -gård s. solgard m., pl. -ar (=gard 
kring soli), en dunstring el. en ring kring 
soli, oläikar luftn el. mair graar u jausar, sum 
bräukar sta kring soli iblant, när de jär disut 
upp i luftn JK(U). Iblant så kan de träff till, 
att de kan sta täu sån där ringar el. solgardar 
kring soli pa en gang JK(U). -het a. n. so/hitt  
[hett i solen]. Vörr ränd ner langsat strandi 

spittar naknä, när ä var lungt u solhitt 
JK(U). -hetta s. såulhrtä, -hrr m., bf. 
Jär ä mik starkar solhit(ä) pa summan, så jär 
ä int bra, att gani hängar längar i solhitn JK. 
Tårkän sättar till när pa läik gal sum i fjord 
me n solhit um dagän, sum jär odrägli JK. 
De var ätt torsmoln, sum gick yvar jär pa för-
middagän, män sän så har de vart n solhit, 
sum har vart märkvärdu JK. De oskapliä 
miklä rängnä 	blåitäd upp na 	u slo na 
(lairu) så hard, u så kåm da n sån bitöidli 

solhit pa sum bratårkäd na JK. Kummar iss 
solhitn u tårkän ti hald pa, så bläir gröidn för-
stöirdar JK(U). -hylla s. såulhyllå f. Sätt sol-
hyllå =- sätta handen över pannan för att 
skydda ögonen mot solen. Han sto u sättäd 
solhyllå, för han kund int säi imot soli JK 
(ord!.). Säi där jär a källing, sum star u käi-
kar, ha sättar solhyllå ha OL. När n blai var 
uss, ständ n u sätt solhyllå JK. -linja s. 
såullinfå f., bf. -u [breddgrad]. Di bor undar 
sam sollinjå sum vörr MK. -märke s. sol-
märk' n., pl. -ar. Solmärkar de fanns förr i 
täidn, för n säksti sjutti år sen, så hadd i sol-
märk i finstri bi mitt haim. De var bär mid-
dässoli; ner klucku var tåll, da kåm skuggän 
av finstarpåstn till a ritå i finstarkarmän OL. 
-nergång s. De var så i solnergangän OL. 
-rand s. solrand m., bf. -n. 1) Solbräun el. 
solrand (= dän rand pa vattnä, sum glittrar, 
när n . . käikar imot soli ..) JK(U). Ja kan int 
säi dän batn, för han jär läik i solrandn JK(U). 
2) [strimma av infallande sol]. En präst jär, 
sum var så faslit gudfruktur .. så kund n 
häng hannskoar i solrandn, när soli skäind 
in iginum körkfinstri JK. -renma s. f. pl. sol-
rimnår [sprickor i soltorkat virke]. Lättäd de 
[lövträvirket] tårk långsamt undar tak i skug-
gän u int äut i soli, sått de blai solrimnår äi de 
JK(U). -ring s. solring [ett slags solvisare]. 
När ja var sårk .. så fanns de, där ja jär upp-
föidar, en solring. De var n flatar mässings-
ring me ätt hul äi u numrar innför i ringän. 
När soli skäinäd, u än haldäd hulä pa ringän 
imot soli . . u dän prickän av soli sum kåm 
iginum hulä, löisäd pa numrar inn i ringän.. 
kund n fa säi, mik klucku var JK(U). -rök 
s. såulråik m. [grumling i luften av stoftpar-
tiklar m. m. vid torka]. De star n sånnar sol-
råik i luftn um dagar i solhitn, de bräukar mod 
stor tårkå JK(U). -sicka s. såulsickå f., pl. 
-år, 'en gul blomma'; 'stor växt med stora 
gula blommor' MK(1878), [ringblomma, 
Calendula officinalis]. -sida s. f. bf. såulsäidu 
[solbelyst sida]. Nå jär all flugår pa solsäidu 
MK. -sken s. (-skin) såulskäin, solskin (1876) 
n., bf. såulskäinä. A stund ättar så blai de 
solskäin u vackat vädar JK. Klart solskäin 
um dagän u kallt um netnar JK. De kändäs 
gutt för någ var till fa sta pa levädar u slick 
solskäin OL. De brännar ret i skinnä, ner n 
sitar i solskäinä OL. Ligg int mitt äut i brinn-
staiktä solskäinä JK(U). Sunn solskäin u 
nårdvädar, de har Gud skapä, sär rävän (ord-
spr.) JK(U). Liv bäi solskäin u vackat vädar 
[talesätt] JK. -skens Idag s. såulskäinsda'g 
m., pl. -ar. Bär de blai någän solskäinsdag 
da skudd jaustru i årning u så ner u stick 
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simpår MK. Kast anglår . fyst um ladingar, 
när äisn har gat äut u så de gynnar bläi vackrä 
solskäinsdagar JK. 0 tårr lairjårdar tular int 
mang solskäinsdagar iss täidn JK. När ä bläir 
vackrä solskäinsdagar i mars u april .. da 
bräukar flundrår kumm in JK. An blöiar sol-
skäinsdag um vintarn liknäs bäi än ladisdag 
OL. Hans (hännäs) solskäinsdagar jär till-
ändalupnä . A äuttryck um. . t. ex. i läiktalä, 
um en sum har döt ungar JK(U). -skenslregn 
s. solskäinsrängn (= när ä rängnar när soli 
skäinar). Solskäinsrängn varar int längä, haj-
tar de i Bondpratiku JK(U). -skott s. solskut 
MK [solsting? enl. nuv. sagesman] HG. -ste-
ken p. a. solstaikän [solstekt, het av solvär-
men]. Strämmingän liggar mitt äut i sol-
skäinä, sått n bläir solstaikän u skinnur JK(U). 
-stråla s. solstrålå [såul-] f., pl. sol-
strålår JK. Soli drägar vattn (= solstrålår 
skäinar ner imillum molni) JK(U). U mulä, 
sått vörr int fick någu solstrålå pa uss JK. 
-styng s. såulstyug. Nils han fick solstyng 
all stans MK. Ligg int mitt äut i brinnstaiktä 
solskäinä, för da kanst du fa ont i hudä u sol-
styng JK(U). -stånd s. n. bt. solståndä JK 
[vintersolståndet]. De jär int bra ti brygg ti 
jaul undar solståndä, för da vill int ölä jäsä 
JK. Undar solståndä jär de int bra till bryggä, 
bakä u kännä, därförä: drickä kummar int ti 
jäsä, daigän kummar int ti jäsä, u gräddn vill 
int ga ihop ti smör JK(U). -ståndsidag s. pl. 
(bf.) såulståndsda'gar. Än skudd int brygg 
unda solståndsdagar, fö da vidd int drickä ga 
[jäsa] MK, .. ty då vred drick' sig på rostn 
MK. -torka s. soltårkä m. -uppgång s. sol-
uppgang. De jär vackat, ska ja sägä ti säi 
än soluppgang pa sjoän JK(U). Jfr sol-bryt-
ning. -varm a. n. såulvarmt, pl. -varm'. I dag 
jär de märkvärdut solvarmt igän u har int äut-
söin till någ rängn i dag MK. Ner ä nå var 
solvarmt sumbli dagar, så kund ännu stäutar 
kumm läggnäs i flyg me rumpu i vädrä OL. 
Di (gässnar) vaksar int mik, nä de jä så sol-
varmt MK. Badäidi bräukar kumm in langsat 
landä ättar missåmman i solvarm' lungn' da-
gar JK. -visare s. solväisarä (OL)MK. Jfr sol-
ring. -värme s. såulvärmä m. Hu, de jär 
mästn så, att ä röisar i kruppän, när n ännu 
tänkar pa snåi i ladi [vår] nå i n tjugå gro-
dors solvärmä JK. 

sola v. sol' (OL)MK, pass. -äs. Sol si (OL) 
MK. Jårdi skudd ligg ypnäfuri u soläs, sum de 
hait JK. 

solk s. sålk m., bf. -än, pl. -ar, 'storkardad 
ull [ullrulle], större än saigar' JK(ordl.); 
'bred saig' MK. Nå har ja sålk älla kard n hail 
hopän sålkar. Ta u luk de sålkar. Nå har ja 

luk(ä) älla pluck(ä) sålkar. De liggar ännu en 
sålk där. Dän sålkän jär för jausar JK. Ner 
di blandar ällar kardar ulli fyst gangän, så kar-
dar di sålkar; di jär lang u braid u flat sum 
kardu u liggar alltut dubbält yvar si. De haitar 
kard sålkar OL. Jär graulli för jaus el. mörk 
så blandäs de svart el. väit ull el. lyd i dän, 
u de jär kånst me ti fa bland de jamt, el. 
att int dain sålkän bläir jausarä el. mörkarä 
än dann'n .. När da var u am n har fat en hög 
me sålkar så skall di lukäs [plockas] .. lukar 
sma tuttar me hygrä handi av ändar pa sålkar, 
u de pa en hög allihop. Sin stupOs ha i ull-
maisar, u da jär a fårdu ti kard smasaigar av 
JK. 

solka v. sålkä, sålk', pr. -ar, ipf. -ädä JK, 
sup. sålk', pass. sålkäs, pr. sålkäs, p. pf. sål-
kän, f. -i, imper. sålk, 'karda sålkar el. blanda 
olika sorters ull tillsammans, eller karda sål-
kar av bomull el. blår till stoppning' JK 
(ordl.). I kväld skall vör sålkä. Ulli skall sål-
käs förr n kardar smasaigar. Ta u så sålk läit 
bomull älla blår ti ståppning i täckä JK(ordl.). 
Män förr n lydn u ulli däugäd ti saigar, så 
skudd a sålkäs ällar blandäs, sum de u hait; 
.. Framför späisn lag a dur .. u där pa lag 
ulli el. lydn framför brasn, u därkring sat all 
blandningkvinnfålk me vassitt par kardår 
ällar skrubbår u raspädä ällar kardädä ällar 
blandädä ällar sålkädä JK. När di har sams el. 
bland älla sålk ulli (= kard sålkar), så lukar 
älla pluckar di sundar sålkar u karda saigar 
av JK. Lydn blandäs el. sålkäs för si u ulli 
för si JK. Lydn jär blandn el. sålkän u ulli 
jär blandi el. sålki JK. 

solkning s. sålkniug f. [att "solka" ull]. 
solv s. så/v f., bf. -i, pl. -ar 	bf. -nar 
[tråd med öglor, genom en av dessa löper 
varptråden]. Träd äi sålvnar u sin träd äi 
skaid: tjäna till att dela trådarne MK. När di 
trädar i sålvar, sitar di pa töigstuckän u tar 
tradändar iginum sålvnar, en (1) trad i var 
sålv, me fingri JK. Ja sitar u bindar sålvar; 
de skall förti styckän till ätt märkä u en trad i 
var sålv MK. Väv systrar = när det är två 
trådar i var sålv MK. [Se ill.] -stake s. sålv-
sta'kä m., pl. -ar [käppar genom solvens 
öglor, höj- o. sänkbara; skaftkäppar], sum 
sålvnar hängar pa MK. Skall de var täuskaft 
.. så jär de täu par sålvstakar me sålvar pa 
JK. Bind systrar = de bindäs täu u täu tramp-
tug um trampår u sålvstakar MK. -trä s. sålv-
träi n., bf. -ii, de sum n bindar sålvar me 
MK. [Se ill.] 

solva v. så/vii [sätta trådarna i en väv i solv]. 
som rel. pron. sum; såm. Ja sär ännu sum, 
män .. sumli sär såm, hälst daim sum jär 
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yngar än ja JK. 1) [hänvisande]. a) [till hela 
satsens innehåll;] 'i vilket fall'; 'vilket' MK; 
[för vilket ändamål]. Kånnä .. skall röimäs 
in, börr vör far tråsk av vaitn, sum skall gäräs 
i mårgå JK. Ja säir att L:s har hälsu allihop, 
sum jär mik rolit ti håirä JK. Fyst u främst 
död källingi oförmodlit unda täidn, sum hind-
räd mi ifran de arbetä flair dagar JK. U så 
frågäd n ättar, va ja var pallä [någonstans], 
sum far u mor sägd för n JK. Di matt laup 
me påstn, sum (vilket) gick ätta(r) gardgang u 
hämmäntal JK. U så spänd n russi förä, sum 
int sto så läng pa JK. Så kledäs da jaulgräni, 
sum A. svard förä JK. Ifall vörr träfft yvar 
någän [ål], sum just int var så let JK. Så 
lugd ja, att ja skudd ga ti K:s pa ättamid-
dagän, sum ja u gärdä JK. Till u me ha soli 
skäin upp iblant i dag, sum a int ha gärt pa 
mik läng nå JK. Ja, da var de ti ga ner u fa 
mat u kaffi, sum bordä allt sto däukä JK. 
b) [till ett substantiviskt ord i satsen]. Iblant 
kummar de n buck [molntapp], sum störtar 
ör me rängn JK. Ja ansäir, att ä skudd va 
bra ti fa någ jård i möiri, sum soli tuld skäin 
pa JK. N tar mästn handi full av någ lang 
raiduä strad, sum aksi jä jamnä, u så gär n 
a brid JK. N to u skärd av kanhänd fjärddailn 
av läinä, sum ganä var av, så fick än ta a 
sam sånt styck av a ann gan, sum var hailt 
JK. Han matt ga bäi [vidgå], att n hadd tat 
de andrä stuckar av, sum var bårtå JK. När 
sjussar kåm ti bakas, sum hadd vart ste me 
kalar, så var di i årning ti sätt si pa JK(U). 
Så skudd de tänkäs pa, att gani [fiske-
garnen], sum di hadd nytt summan föräut 
att di skudd lappäs OL. För böindnar, sum 
jär dåli jälp, de gar da int alls JK. Hälst um ä 
var grastain el. fåstar i jårdi, sum än int sag, 
män sum plogän to äi JK. Tisslår u kungs-
jaus u annä, sum int kräki jetäd JK. Gardar, 
sum liggar langt fran vägän, såsum ner ti 
Smiss u flair me daim, sum skall gå u knävlä 
i snåi upp till grains JK. Annas gick de äut 
me domtä såväl sum allting ann, sum int bläir 
undarhaldä OL. Så mik, sum kund fa räum 
OL. Da var de ret rolit ti säi pa allt vackart, 
sum di hadd.. sätt där OL. Mang var ä nuck, 
sum hadd säin augå ättar drängar OL. U så 
var ja pa mang ställar u vakäd um netnar 
fö de var int gutt um ti fa någän fö daim, 
sum häusaldi blai liggnäs JK. Håimdar, sum 
(= av vilka) am n håirs till kohäusä u am n till 
stalln JK. De jär täu årgångar av någ täid-
ningar, sum [av vilka] am n haitar "Barnens 
vän" JK. U da skriväs de för de mäst kun-
trakt, sum [enligt vilket] än skall gär byggä i 
årning till bestämdar täid för så u så mikä 

JK. Kaffi sum vör drack bäi jaulgräni, sum 
vör had äld i jausi JK. Ja .. jälpt A. kåir vid 
haim igän, sum de ännu var a par lass igän 
ti kåir i gard JK. Um än u far någän tåsk, 
sum [på vilken] bainä ha vart a(v)brutä, han 
jär u alltut tjåckar JK. Da kund de var bra 
ti ha någ ti smör styvlår me, sum int vattnä 
gick iginum lädrä JK. Män ja har int håirt 
någå historiå um dum [ett par spöken], sum 
någän har set någä äutn di har börr håirt JK. 
c) [framhävande ett bestämt led i satsen]. Ja, 
sum var ordförarä, dängäd klåbbu i borä läik-
väl JK. Vörr, sum sårkar el. drängar var .. 
JK. d) [i förbind. med determ. pron.]. De 
var int säkat, att dän plogän, sum än gynt 
plög me um mårgnän, haldäd ti kväldn JK. 
Så var de ti .. säl fiskän, däriginum fick mang 
ti kaup för de sum fattäs OL. [Se den pron., 
avd. B.] e) [med efterställd prep., oftast 
dock utelämnad]. Mang var ä nuck, sum 
viln drog lassä för OL. De jär olycklit vick 
sträiv kastböiar de jär jär undar backän, sum 
vädrä kummar ifran JK(U). 2) [som tidsadv.] 
'då, när, medan' MK. Så kummar dän dagän, 
sum all tillrustningar skall gär någän nyttä 
OL. Di skudd ha mang ti badä sia u räkä, 
hälst dän dagän, sum di var i Gard u slo JK. 
De var någlä dagar i gynningän pa mass, sum 
a (soli) skäinäd varm JK. Sen kåm täidn, 
sum vörr skudd sa JK. Pa dän täidn, sum de 
int fanns vändplogar JK. Undar täidn, sum 
(= medan) vör sat u fick mat.. så talt mor u 
ungmor um JK. Trolitväis härlaidar de si 
fran de gamblä täidar, sum di spannt ganä av 
läingan OL. Nå i iss täidar sum vör int kan fa 
förtjän någä JK. Äi n bigravälsä, sum (= då) 
än var me jär JK. Ja .. liggar u bräidar mi 
ti klucku fåm säks, sum ja stäigar upp JK. I 
går, sum ä var sundagar, da skudd ja skrivä 
JK. Idag har vör dän fyst maj, u sum än skall 
drick märg i baini JK. Förr, sum di hadd de 
där pinnörvi, u da sum sigdn skudd bindäs 
fast, de var allt läit byltsamt OL. Vör bad 
dum dann dagän me .. Ja, u sum di kåm 
JK. De maint han pa, att han skudd fa jälp 
mi me de till missåmman, män sum än int 
kåm JK. När ja i jåns ymsäd kledar, sum ja 
hadd blitt vatar atar i dag igän, sum aldri 
ann jär [här] de rängnar el. snåislaggar JK. 
3) [som rumsadv.] 'där, varest' MK. Um än 
har bränt jård pa någät ställ, sum jär sån där 
ruckå OL. Um än pa haustn släppar russi äi 
än akar, sum rygän jär avskurn .. där jär 
iblant lagli baitar OL. När ja sättäd, träfft 
ja läik [direkt] äi än fiskstack, sum sträm-
mingän laikädä JK. Dän skogän, sum di var 
ättar vidn, han var straks bäi a möir JK. 
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Vör 	speld 	väggpärk pa västäst gavin, 
sum int jär någ finstar JK. Äi iss avkrokän, 
sum än olycklitväis har blitt bofastar JK. Pa 
dann halv gardn, sum ja jär, dailäs de pa sam 
väisä JK. Så gick ha yvar a ängä straks bäi 
a bröiå, sum var så oskaplit mik stort tynnä 
JK. Slidvägän to släut pa gaimaldu, sum står-
män hadd riv av snåiän föräut JK. Bildn 
ståläs .. i äutäst ändn ällar i nasar, sum än 
släitäs mäst JK. Ja hängd n (blusn) 	pa n 
krok där i nedästä räumä, sum ja lag JK. A 
stort kuvärt, sum [i vilket] all de där arki 
skudd fa räum JK. Pänningar skall ligg pa 
räntaräiä, sum di väl int gär stor nyttä JK. 
Russi ränd .. kväiar upp .. till Halsrä-Han-
säs, sum a skåck kalar möitäd dum där JK. 
När n kåm ör bryggarhäusä .. kratt n si i 
skalin u straik pa gatå ti G., sum än had 
kvarter JK. De andrä bjaudningar, sum int 
gäs någ arbetä äutn börr jetäs u drickäs u pra-
täs, haitar gästbud el. kallas JK. Stikältäun, 
sum u* trolår liggar pa snitt JK. Stakettäunar 
sum [i vilka] graväs täunstuckar ner JK. Dän 
sum rispar huggar a drag i läil ändn a trolås 
tjåcklaik, sått a [" trolan"] rimnar, u haldar 
halvu me yksskaftä, sum da yksi sitar fast 
JK. De .. tåiar int någä mair n där sum soli 
skäinar mot någu vägg JK. De jär så mik flän-
når där i möiri, sum int vaksar någ starr pa 
JK. Där sum kvistn jär hopsättn i drekti JK. 
Där sum jär fullt av käut, där bräukar gjausår 
riggerä JK. U så bida di da all de andrä 
drängar u päikår i sokni däit, sum kallasä 
ska varä JK. Flair me daim, sum skall .. laup 
si stam n tråttä, förr n di kumma däit, sum n 
skall möitäs at JK. Så var ä ti gi si däit, sum 
di hadd ställt säin sigdar OL. Så sank di gänn 
däitat, sum di hadd flasku OL. 4) [i förb.] 
vick sum hälst o. d. Vick arbet sum hälst, 
sum än lämnar äut för a viss summå JK. 
Böktallärkar .. di var sma u flat u slitnä, så di 
nyttäd vicku säidå uppat sum hälst OL. Sigd-
spångräusä .. int var ä ti träff pa ti fa de 
lagum va sum hälst häldar OL. 5) ['som' ute-
lämnat]. Så mik di kund fa räum ti stört fram 
OL. Ja har lätt mi väl smak pa allt de go, ja 
har blitt budn pa OL. Tack .. för all gangar, 
ja har vart inn u gärt pahälsning OL. Ti fa 
dum dän dagän än viddä u så ti fa så mang än 
viddä OL. De än had lug, de sto fast OL. 
Pa de ställ, ja nå talar um, had di träital-
drickar OL. Säist årä vör slo i Tranängä OL. 
Pa de säidu, ja bor, hadd ja 10 tunnland OL. 

som indef. pron. summ, f. summ, n. sumt, pl. 
summä, summ', 'somlig'. 1) mask. Sum vaitä 
däugar nuck ti skärä MK. Sum ryg u vaitä 
fick vörr läit sprung u dålit JK. Va jär de för  

nytt bäi, att sum väg jär go u sum så dåli, 
att ingän kan kumm fram MK. Nårdn har.. 
päint äut u tat sum gröid för uss JK. 2) fem. 
Sum jård ligga till MK. Sum jård har vör u, 
sum ja int kan fa plögä JK. Män när vörr da 
fick dän där plogsårtn .. så gick än någlund 
bra i sum jård JK. De var a jäklä sträivt ar-
betä, för sum släkå lag i vattn u var tung sum 
blöi JK. Sum läsning jä bra äi na [:i tid-
ningen] JK. 3) neutr. a) 'somligt'. Sumt kånn 
hadd lägt si för uss JK. I går var ja .. ättar 
a lass, sumt vid u sumt trodar u någlä bördår 
staur JK. Sumt vaitä har vör fat sat, u sumt 
jär vackat uppkummä JK. Håiä fick vör int in 
förr n i onstäs, u sumt av de har vör fat dålit 
u förstöirt av rängn JK. Män allt um läng fick 
vörr äntliän vaitn av .. u sumt in undar tak 
JK. All sagdus sum sleptäs in där, sumt ti 
bränn u sumt ti ligg pa um netarnä OL. Pa 
listu har ja hinn till atvarsl .. de bläir lang 
ravväinår av sumt JK. De sum vör har ti sälä 
jär int någ präis pa. Ja sumt av de, såsum gräi-
sar, gar int alls JK. Um de änd kustar uss 
dubbält så mik, sumt av de, till tillvärk de 
JK. Sumt så u sumt så OL. Sumt ha ja hatt 
självar, u sumt ha ja lant JK. De jär ti raid 
upp me all pärår u ti fa sumt ner i källan 

u fa de andrä i gröipar JK. Gaddn [en 
präst] prekar för ojamt, sumt för haugt u 
sumt fö lagt u sumt fö fort JK. b) [i koll. 
o. plural. anv.: somliga, en del]. Skiftäslagä, 
sum innfattar hail Laubackar u sumt jårdar 
därumkring JK. De sag tråkut äut för uss 
för sumt pärår u betår u murrättår sto i jårdi 
JK. U så äut u fa all naut u russ u sumt 
sväin [en del svin] äut JK. Män när böindar-
nä sumt, sum nå var så galnä ättar strandi 
da var de daim sum lag bi strand va ivist a 
nat OL. Kvinnfålki di fick da rigger äut me 
um dagar i årku, sumt kåird släkå u sumt 
braidäd släkå u sumt ällar sumbliä plögäd ner 
släku OL. Där var fullt me källingar u ban.. 
sumt var nödvändut u sumt var me bär för 
rolihaits skuld OL. Sumt raisar däit för ro 
skuld u sumt för nöid skuld (till marknaden) 
JK. Än stor dail har int fat sat a end kånn 
vaitä u sumt int någänting ryg JK. Sumt be-
röima de u sumt födöima de (om täckdikning) 
MK. Sumt sum da jär någ sniduä ällar någ 
hynsjännar, di far da alltut någ ärnd äut OL. 
Di fick säi (fålki sum var där pa bryllaup) 
sumt de u sumt de JK. U gubbar u drängar 
sumt me, sat u drack u spelt kårt JK. Sumt 
väddräd [bollade] u sumt spelt väggpärk u 
sumt de u sumt de JK. Da var sumt tämliän 
vaggluä i gangän män kåm läikväl däit OL. 
Angåänd ustn så hadd i oläik pa sumbli stäl- 
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lar. Sumt gärd vinstarust OL. Sumt gynt sa i 
de fyst seddagar, u sumt dråigädä till längar 
fram OL. I blant händar de .. vör säir sumt 
[en del tjänstefolk] kumm haim pa mandäs-
mårgnän OL. Di .. laikäd någ laikar, sumt 
föräutn sång u sumt me sång OL. Vör had 
ännu mair sagstuckar, sum vör skudd ha ti 
sagi, sumt haim pa gardn u sumt upp i Syll-
skogän JK. Sigdar, mang var så go, att di 
bäitäd snatt hail dagar .. u sumt var så dåliä, 
att .. OL. Sumt av blåmmår i plantasn vaksar 
u frögdar si JK. Sumt jär vackrä MK. 4) 
plur. Summä jär duktuä till arbetä, män sumt 
däugar aldri till a grand MK. Sumbli fålk di 
jär så näruä u kan skaff si så mik, u summ de 
jär såsum att aldri någ fastnar bäi OL. Summ 
har nuck skog MK(1879). -stans adv. sum- 
stans 	el. sumlistans, 'somligstädes', [på 
en del ställen]. 

som konj. sum. 1) [kopulative Annas gick de 
äut me domtä såväl sum allting ann, sum int 
bläir undarhaldä OL. 2) [temporalt]' då, när, 
varvid'. Sum ja käikt mi kring, så fick ja säi 
båsman L:s sun, Hj. OL. U iblant sum di sat 
u spelädä, så upp u ihop ti slas OL. Da fallt 
di kull bäggi täu u lag där u kaivläd i sträm-
mingmoän, sum [varvid] di da fick sträm-
mingmoän kull u strämmingän yva si JK. I 
fredäs, sum de rängnäd så durt hail dagän, 
tråskäd vör vaitä JK. Klucku älvå um kväldn, 
sum ja ännu var uppä JK. Ja minns int.. 
va läng de jär, sum ja skrivdä JK. Ai de viku 
blai de a jäklä kyldnat, sum allt pärgras fraust 
av JK. Sum int = innan MK. Sum di int visst 
ård av, så knäppt n tak äi a källing OL. Sum 
ä var 	än mårgän .. så flaug dän där 
stäur kytkrungän ör JK. 3) [kausalt] 'efter-
som'. Sum da strandbräuk var huvud sakän, 
så var de mik ti tänk pa, ti ladiän kåm OL. 
Sen kåm gråitn fram, u sum ätt årdnart [ordi-
närt] arbet alstrar go matlust, så .. OL. Ja 
tänkt ti ga u vask mi, män sum de blasäd 
duktut så blai de int av JK. Män sum de go 
int varar längä, så där u [: även på det stäl-
let] OL. Män sum di (tallärkar) nå var svärv-
nä av bok.. så sag di mörk äut OL. 4) [vill-
korligt, ofta i förb. J sum um, 'såsom om'. 
De sag när pa äut, sum han int skudd fa 
någän måg JK. De säir äut, sum L. aldri 
skudd slipp av me mäin ättarhängsnhait OL. 
Så där nerkring så tycktäs de reit sum di var 
ifran sam häusald OL. När olycku skall var 
frammä, så jär de lissum så sum de skall ske 
JK. Vör var så tåstu bi borä u gärd uss till, 
sum vör drack OL. Nå har vör så mik gan 
sum vör skudd pa rak [drivfiske] MK. Nå 
tyckäs de, sum um vör ha fat ladi JK. De säir 

äut, sum um ja har vart badä argar u otack-
sammar OL. De tycktäs pa än, sum um han 
var läik nåigdar JK. Ja vill minnäs, sum um 
L. sägd i sumräs, att . . JK. Ja lästä, sum um 
ja kund ä äutntill JK. Män just nå, när ja hadd 
.. förställt mi, sum um ja sat u språkäd me L. 
.. da kåm de än sjuss JK. 5) [komparativt] 
'såsom, liksom'. a) [satsinledande]. Skudd så 
in u ta mått av läikä, sum de haitar OL. Di 
fick vänt ti strandi blai ypi, sum de hait OL. 
Di hadd n späis därinn i sagkamman, sum 
di kalladä OL. De var sum ja tänktä, att L. 
had hindar JK. De var sum de skudd varä JK. 
Dän sårtns plogar.. di jär int illä när di jär 
gärd, sum di skall JK. De jär omöiglit ti fa de 
ti ga ihop, sum de skall JK. De gar int all 
gangar ihop sum än tänkar JK. Så lang 
[långa] sum än kan fa dum JK. Ja jär ret 
päustfullar nå, sum ja har rip pa [skrivit] 
a stund JK. U så gar di äut ättar sam årningi, 
sum di kåm in JK. b) [framför satsdelar el. 
enstaka ord]. G.P., sum kåm däit sum dräng 
JK. När han tjänt sum dräng bi Häggdrä JK. 
Ja minns dän täidn, när ja gynt plögä sum 
sårk JK. Sla'i fungerar lissum sum knäiv JK. 
De jär sum sätt äld i kräut OL. Hagäl u 
äisstyckar, sum slo mi i skalln u pa hännar 
sum kast me smastain JK. Sått n jär svar-
tar sum säi än sotarä JK. De var läik så 
nödut ti ha gräus mässi sum ti ha sigdar OL. 
Sumbli (hallar) di jär hard sum flintå OL. De 
sma russi .. var tjåck sum packar JK. Pa sam 
väisä gärdä sum träiharviarJK. Ja tyckar sum 
så, att.. OL. Da sägd ja sum så, att L. bräu-
kar aldri var ojälpsammar OL. 6) [närmande 
sig adv. el. prep.]. a) [framför superi.] Rapp-
hyns . . sum lag jär äut pa akrar um vintrar, 
när de lag snåi, sum di söins sum bäst JK. 
När de jär sum mäst bråttum JK. Sum täidäst 
[som oftast]. G. u A. slos u tretäd sum täi-
däst JK. Så händäd de si sum täidäst, att i 
(sväini) båikäd gatgrindar upp JK. Da sväidar 
u värkar de i braustä sum värst JK. När . . 
soli kåm ti gass pa sum värst JK(U). Till mid-
dagän arbetäd ja i smidu, mäns ä rängnäd sum 
värst JK. Kvinnfålki had läit tank pa mi, män 
int sum värst [så värst mycket] läikväl JK. 
Ännu jär de int sum värst ti gräm si yvar så 
mikä JK. Ännu jär ä just int sum värst saint 
JK. Plögningi kustar int sum värst: åt, höigst 
täi kr. tunnl., män däikningi kustar mair JK. 
b) [framför tidsord]. Vör var upp bäi astu 
Åskar sum dagän ätta jaul JK. 7) [sum ute-
lämnat]. Så skudd de tynnäs (ainlag) pa käri, 
så varmt ä var OL. Da sättäd di säupu pa 
borä, så glohait a var OL. 

somlig pron. f. sum/i, pl. sumbliä, sumbli', 
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sum/id, sum/i' [en del, viss(a)]. 1) [förenat]. 
Sumli sed MK(1876). Sumliä byggmästrar 
sättar karmar n träi tum in i mäurn JK. Sumli 
juristar sär, att vörr skall töinä, u sumli intä 
JK. De jär u sumbli fålk sum gaiglar ret duk-
tut OL. Sumbli fauglar pluckar a si så mik 
däun OL. Stjärtar .. sum gar otrolit djaupt 
ner pa sumbli stumblar JK. Sumbliä sjussar 
var de bärt gubbar pa, u sumbli var de bärt 
källingar pa OL. De var allt lang sprungar pa 
sumbli känn OL. Sumliä ar slar di fail JK. 
Annas så kan n u sumbli ar fa täu bra skör-
dar av humblälussärn JK. De har stört ner me 
rängn odräglit sumli dagar JK. Så fick gråitn 
känn pa de tämliän hart i sumbliä fat ällar 
backar, sumbliä slapp tämliän lindrut fran ä 
OL. 2) [självst.]. a) [om människor: en del]. 
Sumliä jär mindar (näml. haugdrägnä) än 
sumliä MK. »Träsklän» har ja hårt sumliä 
sägt JK. Förr så späikäd sumbliä — kansk 
sumbliä ännu — bildn fast JK. Bondgubbar 
. . sumliä fran de landskapä u sumliä fran de 
JK. Jär i Lau bautar di någän gang sumliä 
i släku ättar ål JK. Sumbliä di kan jet matn 
så glohaitar OL. Sumt braidäd släkå u sumt 
ällar sumbliä plögäd ner släku OL. Um än 
had mikä, än 100 lass ryg sumbliä JK. Sum-
bli sär "braidä", u sumli sär "spraidä" JK. 
Sumli bindar dum (notar) av bomullsgan u 
sumli av hampgan JK. Sumbli tretäd u sumbli 
gratäd OL. Sumbli fick de da ti räck till u 
sumbli to de [brännvinet] släut för i otäidä 
OL. Sumbli av de andrä låttaigrar di var så 
dumm u omöigliä OL. Sumbli bräukar ha de 
ti ordspråk, att . . OL. Sumbli liggar pa knäi, 
sumbli sitar pa röivi u sumt liggar pa läiv OL. 
De jär så oläik me jär i värdn, sumbli far säin 
hälså bräckt.. andrä atarigän far knafft känn 
värk JK. b) [om djur, föremål etc.]. De där 
soar u gyltår sumliä far.. var jär i åt dagar 
u där yvar JK. 6-7 stäur lang knyplar [ste-
nar], sum sumliä har fall kull u sumliä star 
JK. De var de sam me hans sigdar, sumbli 
go u sumbli dåliä OL. Skupar.  . . kåm ner sum-
bli jär u sumbli där JK(U). Häv pa n hail 
hopän tung mjölkflaskår pa n famti kilo sum-
liä JK. Sumli av de byggningar har vart upp-
sättnä i äkta goar kalkbräuk u sumt i blaikå 
JK. Gi märk pa gamblä stainråir, sumbli av 
dum JK. -stans adv. sumli-, sumblistans [på 
somliga ställen]. Sumblistans jär de så, att di 
mainar, att di skall ha bra bredar, män di 
vait int bistämt, va di liggar OL. Tigältaki 
blast av sumblistans JK. Sumlistans var 
dräivår träi fåir änar haugä JK. Sumblistans 
har tridailn glidä u sumblistans träi dailar (av 
rågen i kölden) OL. Jfr som-stans. 

sommar s. summar m., bf. summan, summarn 
(OL), pl. sumrar. Nå far vör visst snart sum-
mar JK(ordl.). De tyckäs, sum um vör far n 
varmar summar i summar JK. Än nöisammar 
u roli summar! JK. Så far n sta äut pa a lädå 
[o. göra likkista], u de jär för de mäst(ä) 
vanlit, antingän de jär summar ällar vintar 
OL. Summarn kåm u slaningtäidn me OL. 
Summan jär snart släut JK(ordl.). Pa de väisä 
så gutt sum tvang di (böindarnä) dum (arbets-
fålki) till jälp si, ner summarn kåm OL. Far 
han har vart sjaukli hail ladingän u summan 
nå föräut JK. Gani, sum di hadd nytt sum-
marn föräut .. att di u• skudd lappäs OL. 
Vör 	kåm till.. bygg upp äuthäus till skol- 
lärarn, annars had di int kumm upp i summar 
OL. Ifall L. kummar jär äut till uss i summar 
igän JK. Mågän .. matt höir si in bi B. för 
summarn OL. Han . . kåm äut u blai där um 
summarn OL. I någ mindar aar, sum tårkar 
äut um summarn OL. Vör har så läit baitår 
ti kräki um summarn, män pa haustn har vör 
go baitår ti kräki OL. Ja, spitsplogän jär nuck 
bra .. när de bläir plög si n träi fåir gangar 
mäd dum pa summan JK. Iblant pa summan 
jär ä alltut mindar me vädar [vind] OL. Int 
gar di just ti strand mang äi dän bra täidn um 
sumrar JK. Män sälln plöga n tresjårdi mair 
n täu gangar um sumrar nå fö(r) täidn JK. — 
Nå fa vör snart varmt u summar för lairicku 
singar i dag JK. Kraku raidrar allt, sått vörr 
far snart summar JK(U). De bläir int summar, 
förr n de bläir varmt me nårdaustn MK. Mic-
keli da kan n säg, att summan jär släut JK. 
Jfr efter-, för-, mid-, pär-, torr- o. våt-som-
mar. -aktig a. n. summaraktut [påminnande 
om sommar]. Nå föräut va de ret summar-
aktut JK. -bendont s. summabaindomt n. o. 
pl. [sommarskodon]. Kalvskinn nyttäs u ti 
yvalädar ti summabaindomt JK. -byxor s. pl. 
summabyksår JK [byxor som nyttjas på som-
maren]. -dag s. summada'g m., pl. -ar. Pa 
ättamiddagän än varmar lungnar summardag 
bräukar badäidi var innä JK. Vör har int hatt 
mang vackrä dagar i haust . . män i laudäs had 
vör rakt n summadag, sum ä var äutmärkt 
lungt u varmt JK. De jär kårt dagar nå . . ja 
int stort mair n hältn mot summa(r)dagar JK. 
-drag s. summardrag JK(U), [binas honungs-
samling under sommaren]. -flundra s. f. pl. 
summaflundrår. Di [näten] jär.. väl räumä, 
sått ä bläir störr flundrår pa dum än pa 
fiundräanglår, da pa ladingar, förrn summa-
fiundrår kummar in pa Storsandä JK. Han va 
säka pa, att summafiundrår ländäd in, fö de 
blasäd fällar suvväst JK. -fågel s. summa-
fäugäl JK m., pl. summar-, summafäuglar. 
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Langhalå .. En summafåugäl, sum kummar 
sainarä n lairicku pa ladingar JK. Summa-
fåuglar gynnar kumm nå; starar u bläcku u 
lairicku har vart jär läng allt JK. Nå .. har 
summarfåuglar blitt söinliä jär, u de jä väl allt 
yvar åt dagar sin, sum stam u bläcku u gra-
gässnar .. har vart söinliä JK. Pa försum-
marn da jär de humblu, gaukän u tärnu, sum 
jär de säist summarfåuglar, sum kummar enlit 
gamblä sägnar, fastn humblu jär väl ingän 
fåugäl OL. Summarfåuglar skall ick nå snart 
ti flöi vätjä OL(ordl.). -hatt s. pl. summarhatt 
m., bf. -n, pl. -ar. Halmhattar u rothattar 
(sum haitar summarhattar) JK. -havre s. 
summarha•vrä m., bf. summaha'van. Sum- 
marhavrä 	bläir täilit moän, ja kan bläi 
moän i fylg me rygän JK. -hetta s. m. bf. sum-
marhi•tn. Han kåm ti darräs u fraus, tror ja, 
mitt i summarhitn, när n börr tänkt pa de JK. 
-kväll s. pl. summarkväldar. När blåmmår 
ällar träii, sum vörr har i finstri . . luktar 
ovanlit mik um summarkväldar, modar rängn 
JK. -lik a. n. summalikt. De jär a sånt äut-
märkt vackat vädar äutä, så att de jär rakt 
summavädar, fastn de int jär summa(r)likt 
JK. -lövkoja s. f. pl. summarlökåiår [Mathio-
la incana, f. annua], sum vaksar äut pa sum-
rar me mik vackrä blåmmår pa mot haustn, 
män di vintrar int yvar äutä, äutn da skall di 
sum plantår flyttäs in i påttår i räumi JK. 
-mössa s. summamysså f., pl. -år. Ja had 
bön a läiti tunn tråjå u a läiti tunn summa-
mysså pa skalln JK. -natt s. summana•t f., 
pl. -ne 'tar, bf. -ne •tnar. Så där halljaust u int 
sum värst varmt, sum a vackar summanat 
kan varä JK. När ä var jaus summanetar, så 
varrjeräd sankä mikä JK. De andrä fåuglar 
bräukar änd var tystä um summanetnar mil-
lum tåll u ätt, män int bläcku JK. -pära s. 
f. pl. summarpä'rår [tidigt mognande pota- 
tis]. U pa backän 	sättäd vör fyst n laup 
summarpärår el. amerikanar JK. -resa s. f. 
bf. summaraisu. I sammanhang me täidn 
tänkar L. pa summaraisu jär äut ti Lau JK. 
-sko s. summarsko • [-kli] m. o. koll., pl. sum-
marskoar [hästskor som användas om som-
maren]. I dag har vörr braut hakskoar 
el. vintarskoar ifran för russi u slat undar van-
liä sko el. summarsko i ställä JK. -skoen p. a. 
summaskoän [skodd med sommarskor]. 
-skrud s. summa(r)skräud. Blåmmår u allting 
star äi summarskräud sum um missåmman 
JK. -solstånd s. tt bf. summasolståndä. La-
dingar bräukar hald äut me svalt u kallt för de 
mäst till summarsolståndä JK(U). -spik s. 
summaspäik m. o. koll. [hästskosöm med 
trubbiga huvuden, som användes i sommar- 

skor]. -strömming s. summa(r)strämmiug m. 
[strömming som fångas under sommaren]. 
Ja, n trätti valar .. de kund vör väl ännu 
kaupä, sått vör fick salt upp a tunnå sum-
ma(r)strämming JK. -stövla s. f. pl. summar-, 
summasty'vlår [stövlar som användas på 
sommaren]. Ett par summarstyvlår u ett par 
vintarstyvlår [fick stranddrängen i lönen] 
OL. Ja had bön a par sma kårt summastyvlår 
pa mi JK. -tid s. m. bf. summar-, summa-
täidn. Um summatäidn JK. När soli finnar 
klart ner u säir raud äut pa summartäidn 
modar tårkä JK. Ja vait mang gangar undar 
dän jaus summatäidn . . sum än far arbet i attn 
täimar um dyngnä JK. -torka s. summartårkä 
m., bf. summatårkän. Bredar, sum har en 
summartårkä [bräder som torkat en sommar] 
MK. Stumblävid jär äutmärktar varmar 
draugar vid, när n bläir tårrar u far sum-
ma(r)tårkän pa si JK(U). Summatårkän 
hängar ättar bad för fålk u kräk JK. -torken 
p. a. n. summatårkä [torkat under somma-
ren]. När värkä [virket] har fat ligg äutä u 
tårkä en summar läggäs de in undar tak u 
kalläs för, att de jär summatårkä, män n an-
säir de int var fullkumlit tårrt pa en summar, 
såsum aikä skall ha träi ar pa si förrn de 
riktut bläir tårrt JK(U). -tur s. pl. summatäu-
rar. När summatäurar kåm i gang [med järn-
vägen?] JK. -vardagsbyxor s. pl. summarvar-
däsbyksår JK. -väder s. summar-, summa-
vä 'dar n., bf. -vädrä. De jär a sånt äutmärkt 
vackat vädar äutä, så att de jär rakt summa-
vädar JK. De känns, att summavädrä jär släut 
JK(U). -värme s. summavärmä, summar-
värm'. Idag har ä rakt vart summavärmä JK. 
-väst s. pl. summavästar [herrväst som an-
vändes på sommaren]. Pa västar jär n dail 
int mair n en knapprad pa u nyttäs fö de mäst 
ti summavästar. Jfr brick-väst. -äpple s. pl. 
summaräppäl. -äppleiträd s. summaräppäl-
träl n. JK. 

somna v. suunä, sumnä, pr. suunar, ipf. 
suugnädä JK, suunäd, sumnäd, sup. suunii. 
Läng tuld ä förrn di kåm ti sungnä; di skudd 
flasä (rasa o. skämta) MK. De värkäd läikväl 
så mik, att ja kund int sungnä JK. Di kåm int 
ti sungnä förrn mot mårgnän OL. Mor sung-
nar iblant bäi kardår um kväldar JK. Iblant 
när n .. jär tråttar u svämnur, så sungnar n 
straks u sivar sum än stuck JK. När ja kåm 
in, straik ja i säng igän u sungnädä JK. Pa 
ättaminnati sungnäd ja allt um längä JK. 
Sungnäd gärd ja intä, för de värkt för mik i 
armän för mi JK. När ja had vart vakän än 
täim ällar någä, sum ja int kund fa sungnä för 
värk, så sungnäd ja u dråimäd igän JK. 

52-802528 Laumålet 
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Han lägd si i späisn u så sungnäd n MK. 
Där ättar sungnäd vörr mik gutt allihop OL. 
Så gick ja ner i lasträumä u sungnäd sum 
än läitn gräis, sum än bräukar sägä JK. Di 
hadd sumnä sum stam n .. De säs u su[n]gnä 
..Ha sat sum a hadd su[n]gnä OL. Far han 
liggar pa sängi u ha visst sungnä JK. Mor ha 
sat bäi stannstain'n u saumäd, u så had a 
sungnä u kåm ti dråim haugt JK. Särsk. 
förb. Sungnä av [avsomna, dö]. B.J. ha vart 
mik sjaukar u dåli längä, sått ä bär väntäs pa 
stundi, att n skall sungnä av JK. U så lag 
a, ti däss a sungnäd av i mårräs millum kl. 
täu träi JK. — Bainä had sumnä bårt för n 
MK. — Mor sungnäd (ällar sumnäd sär sumli) 
ner bäi späisn av all vakning, sum a had nat 
ättar nat .. ha sungnäd ifran alltihop JK. — 
Nä di had sungnä in .. JK. — Sumbli mårgnar 
kan ja sungnä till a stund JK. Ha had förmod-
lin lägt si u sungnä till MK. 

somras adv. sumräs [vanl. i förb.] i sumräs 
[närmast föregående sommar]. Ja kummar 
ännu ihåg sin sumräs L. skrivd till mi a par 
brev JK. Ja far nå .. sänd ätt tack för de, 
sum L. sändäd mi i sumräs OL. Ungjakå jär 
u dödar nå.. Han död i sumräs JK. Da kåm 
ja till tänk pa de böifärdi, sum ja gärd i sum-
räs OL. I sumräs, ner L. var jär äut OL. K. 
had skriv ätta de i fjord sumräs JK. 

son s. sun m. bf. sun'n su'n, pl. synar. Ha 
har en sun, u han jär bårtå MK. De fålki di 
hadd bär dän sun'n, ällar di hadd bär en sun 
OL. Jakå var Gustäs sun JK. Sum ja käikt 
mi kring, så fick ja säi båsman Läitens sun 
Hjalmar OL. 01'n (de var hännäs sun) han var 
så bröidar [brydd] me de, att .. JK. Sun av 
han = son till honom MK. De söins att de jär 
sun av han JK(ordl.). Astu Jakås sun'n Oskar 
skall var bräudgum JK. Han skudd ga ti Stang 
ti sun'n JK. Så va J. bäi strand u sättäd a nat, 
u så kård sun'n hans ner imot n JK. Sun'n 
Hans blai giftar till Siltä JK. Män Kalläs sår-
kar el. synar, sum var någ villspelrar undar 
uppvaksttäidn JK. Prästn had en av synar 
mässi; de var visst G. JK. De fanns de böin-
dar, sum var go jälp u sumt had aignäs synar 
JK. Gambläfålki, som skudd ha livsjon 
bod bäi synar.. var annu vikå JK. Jfr bond-, 
kungs-, styv- o. svär-son. -dotter s. sundotar 
OL. -kåna s. sunkunå f., bf. -u, 'sonhustru'; 
[särsk. om  sådan som gift in sig i en bond-
gård] JK(U). Di har fat sunkunå in JK(U). 
De var tänkt, att ha skudd bläi sunkunå där 
MK(1877). Ha var sunkunå ti dän räik bondn 
OL(ordl.). De jär hännäs sunkunå me väit 
klänningän MK. De va hans sunkunå, sum 
kåm häit fran Amerikä JK(ordl.). Där var 

gubbän L:s bror H. ifran Stangä me sunkunå 
mässi JK. -lycka s. sunlyckå (OL)MK [åter-
stod av våtvaror (i flaskan)]. -son s. su *nsu 
m. Dän sårkän de var hans sunsun OL. Ha 
had u • n sårk, sum var hännäs sunsun JK. 

sopa v. såupä, såup', pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
-ds, ipf. soptäs JK(U), imper. sop. Ha skudd 
svar för sop u gär raint (= städa) 01. Di fick 
ler u vitä .. va de vidd sägä ti sop gatår JK. 
Ja u va ivistn torstäskväld skudd de sopäs all-
stans, bad inn u äutför duri . . Nissn.. dän 
sum had han, di sopäd um torstäskväldar, 
män.. de jä ännu n gammäl sängn, att de int 
alls skall sopäs um kväldar i vardässtäuu u 
int i någät räum fö rästn, för da sär n, att n 
sopar räikdomar ällar pänningar ör häusä JK. 
Särsk. förb. Ta a gräntryså u sop bårt snåiän 
av äisväti JK. — När n da had fat ungserin 
så rainar, sum än kund fa me grolaku 
så skudd n sop ör ungn'n .. da skudd n kräup 
in i ungn'n 	u sop än rainar me n vanlir 
kvast JK(U). Jfr ren-sopen. — sop-backe s. 
sopbackä m., bf. -än [sophög; plats på går-
den, där man kastar sopor]. Sopbackän 
jär någän stans äi a räng pa gardn el. bak 
byggningän, sum just int jär söinlir för all-
mänhaiti JK(U). Till hald sopbackän någlund 
rainlir så gärd asku mik till u så kalkgrums 
när di .. garväd nauthäudar u .. kalvskinn u 
lambskinn självä 	Sopbackän kårrdäs pa 
sumrar äut pa akrar ti göidning u da var de 
alltut a grop i jårdi, där n hadd liggä, u de 
jär .. ännu så, där de finns sopbackä JK. 
-hög s. sopho'g (OL)MK. -kvast s. m. bf. såup-
kvastn. Sopkvastn var fö de mäst av björk-
räis el. u så av gränkvistar, sum var ra me 
bärrn pa JK(U). Sopkvastn saknäs int, förrn 
jär bårtå JK. Sit pa sopkvastn = komma obju-
den på ett kalas MK(1878). När n kummar 
obudn pa kallas, far n sit pa sopkvastn i dur-
rängi MK. -skyffel s. sopskyffäl (OL)MK. 
-vräng s. f. bf. soprängi [sopvrån]. 

sopning s. såupniug. 
sopor (soper) s. pl. såupar 	bf. såupnar 

Sopnar bjärdäs äut i förklä i gamblä 
täidn, nå me sopskyffäl u kastäs pa sopbac- 
kän 	Sopnar bjärdäs äut för var dag u fick 
int ligg inn um dagän i soprängi, sum sop-
kvastn alltut sto .. JK(U). 

soppa (supa) s. säupå f., bf. -u, pl. -år JK. 
Va har Är kokt för säupå? Säupu jär för 
varm, för lensalt. Kytbain de bläir go säupå 
av JK(ordl.). Säupå pa kaipår JK. Krungå 
[klimp] i säupu MK. U säupå (koktäs) flair 
otli sårtar ällar välling, såsum sletvälling 
Män de haitar dricksäupå, bönnsäupå JK. 
Fäuglar bläir go säupår pa JK. När gubbar 
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.. var äut pa Laushålmar u slo hundlauk 
da kokt di a säupå av öl u brännväin u svört-
ägg, u de säupu kalld di mussikant MK. 
Gröitu blåar ällar gär säupu blå (modar rängn) 
JK. Nå har ja.. fat kvällsmat u lägt läiv pa 
säupå JK. Säupu jär så hait, så de kan ingän 
fa na äi si OL. Säupu bjärdäs in av skaffrar 
JK(U). Int bihövd di ränn me säupå pa vas-
sinn talldrick till var u en, äutn de säupäd n 
ör ätt fat JK. Jfr bål-, bön-, drick-, fisk-, 
fågel-, färsk-, russin-, svart-, sviskon- o. öl-
soppa. — sopp-fat s. säupfa't n., pl. = [sopp-
skål]. Förr.. så sättädäs de säupfat pa borä, 
sum flair fick säup ör ätt fat JK(U). -kaka 
s. säupka'kå f. Förrn säupu kummar så 
bjaudäs de sma tunn kakskäivår kring, sum 
haitar säupkakå JK. Till sväskånsäupu bjau-
dädäs de kring bäi bon säupkakå. De var.. 
saffransskårpår JK(U). -kittel s. m. bf. säup-
kättln. Kokamor .. ska håis pa dum [tall-
rickarna] allihop ör sväskånkättln älla säup-
kättln JK. -mat s. säupmat m., bf. -n [sop-
pa]. U ti mårgmat far n .. pannkakå ti släut, 
män ing säupmat da, män än sup u iblant täu 
[på slåttergille] 	U ti kvällsmat bläir de .. 
ärtar ti säupmat JK. -sked s. säupskaid f. 
-tallrik s. säuptalldrik JK(U) m., pl. säup-
talldrickar [djup tallrik]. Sinä [sedan] fick 
var u en sin säuptalldrik, sum skaffrar har a 
rasandä ränn me ti bjär in ti var u en JK(U). U 
int behövd di ränn me säuptaldrikar äutn de 
säuptäs ör stäur fat flair bäi si äi ätt backlag 
JK. 

sorg s. sårg f., bf. -i, pl. -ar [sorg efter en död; 
bedrövelse, bekymmer]. L. har fat sårg JK. 
Vicku sårg u jämmar de var blant allmänhaiti, 
hälst daim, sum saknäd de säinä JK. Ner de 
nå händar, att någän så där omistli dåir, så 
bläir de fyst u främst stor sårg inom hail 
häusä OL. Sårg u laisamhait jär de, ner n 
kummar in, u de jär de, när n gar äut [i sorge-
huset] OL. Iss gangän var de [dödsfallet] 
just int till någu sårg äutn tvärt um OL. Fastn 
de var begravälsäkalas u läsmöitskalas, så 
var int sårgi störr än att de blai läit rolit da 
pa säist tapetn OL. Säist dagän var de be-
drövlit u sårg i lägrä, för de sked olyckshän-
dälsä JK. Da had vör ännu a par lass igän 
u daim kård A. u A. däit me, me slidä n dag. 
Da var de årku släut u de sårgi släckt [be-
kymret ur världen] JK. Män äntliän så blai 
de någ sma rängnskäur u däriginum kund 
änd de sårgi bläi stillni OL. När ja kummar 
ihop me skriv ti L., da lättar ja all sårgar 
farä JK. Päikår var i sjau sårgar u näi bidrö-
välsär JK. [När n] had sårg .. da skudd 
körkbyksår var svartä JK. När n had sårg 

sum än int far stäig upp i körkbänkän undar 
gusstjänsti JK(U). När de blai djaupa sårg äi 
n gard, skudd kvinnfålki fran dän gardn sit pa 
skambln [tröskeln] i körku (t. äks. kaln död 
ifran hustru) MK. -brev s. sårgbrev n., bf. 
-bre'vä [brev med meddelande om dödsfall]. 
Iss de händäd si däri kväldn ällar nati, sum 
sårgbrevä kåm häit ti böin JK. -bud s. sårg-
bu 'd [budskap om dödsfall]. När ja hannt 
K:s bodi, da fick ja håir a riktut sårglit sårg-
bud av K., sått ja blai riktut laisn JK. -bun-
den p. a. sårgbundn [sorgsen]. Sag sårg-
bundn äut (OL)MK. -fri a. superi. sårg-
fräiäse . 0 sårgfräiäst dagar u o bäst ung-
domstäid var så naug lidn OL. -hus s. n. bf. 
sårghäusä. När gästar .. jär kumnä ti sårg-
häusä el. bigravälsähäusä .. så sambläs gäs-
tar i räumä där läikä star JK(U). -klädd p. a. 
sårgkledar (OL)MK. -kläder s. pl. sårgkledar 
(OL)MK. 

sorglig a. sårglir JK(U), sårgli, n. -lit, best. 
o. pl. -/iä [bedrövlig, beklaglig; sorgmodig]. 
Ja n riktu sårgli händlsä ha hänt nå i dagar 
jär i Lau JK. Förrn vör gick in i körku, så 
had prästn läikbegravning i dag, sum var så 
sårgli JK. De jär nuck ställar, sum de jär rik-
tut sårglit ner .. någän omistli bläir rycktar 
jär ifran OL. I dag fick ja håir de sårgliä för-
hållandä, att .. JK. Män mäns ja ännu jä ihop 
me sårgliä historjår JK. Nå håirs n (gau-
kän) int mik av .. äutn täilit um mårgnar u 
saint um någän kväld, u da ropa n ret sårglit 
tyckar vör JK. Da gar n äut u haldar salm-
boki bakum ryggän u slar upp hänn där.. Jär 
de en gladar salm så far n a glatt ar, män jär 
de en sårglir salm, så far n a sårglit ar JK(U). 

sork s. sårk m., bf. -än, pl. -ar, sårk (koll.); 
bf. gen. sårkars JK. 1) 'gosse, pojke, pilt'. 
Sårk kalläs n förä, när n int .. blitt kånfir-
mern el. undar 15-16 ar, sin haita n dräng 
JK(U). De gam pjaurä vill ännu gift si me int 
stort ann n sårk JK. Bäi G.K:s har ä blitt mair 
fålk! de blai än sårk i säistäs JK. Ha har fat 
si n sårk OL. Kaln hännäs har döt i Amme-
rikä, u di har n sårk ihop jär, sum jär älvå 
tåll ar gammäl JK. Ja minns dän täidn, när 
ja gynt plögä sum sårk (än tåll fjortn ar) JK. 
Ja var ännu sårk JK(ordl.). Ja va ret sårk 
MK. A historjå sum ja minns läit av, sen ja 
va sårk JK. Far han var sårk da, när gubbän 
var ti åldar kummän JK. När n [man] var 
sårk, så rod n mik pa äisläggar JK. Ja tyckar 
de jär int fali mang ar, sin ja va bär sårkän 
JK. Minst' sårkän JK. Va hait dän sårkän 
da? När di had jälpt mi batn upp .. så frågd 
dain sårkän JK. Sårkar ränd allt där me bär 
baini u vadäd .. Män ja fick u sårkän äi mi 
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[kände mig som en pojke] u Med av baini 
vadäd a stund JK. U vör laikäd mik mang 

laikar, päikår u sårkar i fylgä JK. När ja kåm 
där ner, ränd sårkar bäggi täu äut pa gardn 
"Kum nå in sårkar", sägd ja .. JK. Jå, ja 
kummar ti gläid äut, ja skall bön väck pa sår-
kar fyst JK. Nå var sårkar ste i sundäs u så 
skjaut n harä OL. Släutliän blai middäsborä 
fårdut, u sårkar kåm me middäsbud OL. Att 
sårkar ällar drängar akäd ättar någ ann än 
russi, de var int ti tal um OL. Sårkar jär 
ovituä JK(ordl.). Kledi haldar aldri för sårkar 
JK(ordl.). De var n ladi, sum vörr (F.J. u ja) 
lag ner bäi Nabbu u kastäd anglår; vörr var 
ret sårkar da, ja visst int um vörr var mair n 
tåll fjortn ar gamblä JK. Vörr sum sårkar el. 
drängar var .. JK. Vörr sum sårkar var spelt 
för de mäst väggpärk JK. Vörr sum sårkar 
var u int var väidarä anglägnä ättar bränn-
väin, vörr hadd täid ti håir pa gubbar u pass 
in någät strik iblant OL. Kauparäsårkar [poj-
karna i Kauparve gd] MK. Gam Gustä (sår- 
kars faffar) 	JK. — Sårk [koll., pojkar]. 
De rållar me sårk MK. Han sto ner i Kauprä 
kamman .. me n förskräckli hopän sårk inn 
bäi si .. u sägd historjår av JK. De var rolit 
fö sårk! JK. Där var årkå till fa han in äi 

läitn fiskbat för täu styckän sårk JK. Da 
blai de rolit för någlä styckän ovituä sårk, 
ska ja sägä JK. Dän stäur bröknäivän .. var 
int så goar ti hanterä, hälst för ban u sårk 
JK. Sårk de skudd aldri va till, di jär ovituä 
läik still [likes till, jämt] MK(1877). Sårk de 
jär öirt [yrt] MK. Så kåm de n hail hopän 
sårk ättar uss .. Da sägd ja: "Kåss va sårk 
de kummar!" JK. De säir lustut äut pa all 
sårkar, när bräudi kastar ste någä äppäl u 
kakbitar, där star de a skåck sårk pa ätt ställä, 
när di kastar si kull u vill ha de allihop JK. 
U kluckhulä de var så stamp' me sårk.. när 
de skudd ringäs aftringning u kimbäs JK. Da 
fick sårk ränn där i böigatår me n lambkrupp 
pa nackän JK. Da blai int sårk svämmur u 
vidd i säng JK. 2) [= riksspr., ett slags 
råtta]. Sårkar (?) vistäs i jårdi, jär raurulluä 
pa fårgän (de gamblä), söikar si int in i bygg-
ningar, mindar n vanliä stor råttår, säir dålit 
bäi dagän MK(1926). Um int de där sårkar 
jär av de fåirbaint slagä, sum gnagar hul pa 
väggar u gålv JK. Jfr arstugu-, by-, dräng-, 
grannlags-, gull-, huggare-, lär-, präst-, skol-, 
skomakare- o. tjänste-sork. -aktig a. sårk-
aktur [pojkaktig]. Ja skudd bläi tjugå ar 
yngar u ännu bläi mik mair sårkaktur, än va 
ja jär JK. -barn s. sårkba'n n., pl.=, 'gosse-
barn'. Sån kledar di kan nuck var bra för 
sårkban, män för päikban OL. -byffel s. m. 

bf. sårkbyffin [pojkslyngel]. Säi pa dän sårk-
byffin, han vill byst si till u slas JK(ordl.). 
-hysta (-börsta?) s. sårkbystå MK [liten 
pojke]. -dräng s. sårkdräng OL m., pl. 
dräygar [yngling; drängpojke]. Ja sag än 
gang, ner ja var sådär sårkdräng u vän rustäd 
pa Bjärgäs gardn .. da kåm Andas Laspättar 
därupp me OL. \rön sat där ner pa ändn 
(borsändn) än täu träi sårkdrängar OL. Ja 
da var ä tjänstsårkäns täur ti ga ste u fa krap 
ret pa kräki [i hagen] .. Bi sånn tillfällar var ä 
alltut bra ti ha än sånnar sårkdräng ti sjuss 
me [skicka] OL. -glynting s. sårkglynting 
[liten gosse]. -kanalje s. pl. sårk-karnaUar, 
är. Ja så! Er haldar narr at gammält fålk Er 
sårk-karnaljär JK. Sårk-karnaljar fick häm-
näs pa dän bondn me JK. -lus s. f. bf. sårk-
läusi [pojkslyngel]. Int gärd sårkläusi de 
ättar mäin befallning häldar JK. -parvel s. 
sårkparväl m. Säi vickän läitn sårkparväl! JK 
(ordl.). Ållä var n sårkparväl pa n 7-8 ar JK. 
-pasa s. sårkpa'så f. [pojkvalp]. :skifting s. 
sårkskiftiyg [förtretlig pojke]. Än olyckli 
sårkskifting JK(ordl.). -skvalp s. sårkskvalp 
m., pl. -ar [pojkvalp]. När ja ret var läitn 
sårkskvalp u väl int hatt byksår pa mi så 
mang ar.. så ränd ja me far ti strand JK. Ja 
had ärnä läks upp de där sårkskvalpar JK. 
-slok s. sårkslok [pojkslyngel]. -spital s. pl. 
sårkspitalar [pojkslynglar]. Sårkspitalar 
gräind, sått i lag pa jårdi JK. -spirant s. m. bf. 
sårkspirantn [pojkslyngel]. -stackel s. m. bf. 
sårkstacklän [pojkstackare]. Dän sårkstack-
län dän har di nå förfylg haj! vägän OL. 
-streck s. sårkstrik n., pl= [pojkstreck]. 
Slikt, de vaksa n ifran, de jär sårkstrik MK. 
Jakå, han har ännu sårkstrik äi si MK. Så 
talt ja um någ sårkstrik JK. -styving s. sårk-
stöiviug m. [halvvuxen pojke]. -tag s. n. pl. 
bf. sårkta*gi [pojkfasoner]. När ja da kåm jär 
ner i astu ängä kåm de gamblä sårktagi yva 
mi, att ja skudd pluck nytar JK. Ja var riktut 
gladar da u upp i sårktagi u tyckt, att de var 
rolit ti kumm av landbackän än dag JK. 
-tryssja s. sårktryså MK f., bf. -u JK [pojk-
valp]. Argar var ja pa n (sårktrysu) u ont av 
än hadd ja JK. -upptåg s. sårkupptåg n. 
[pojkstreck]. Ja skall tal um a sårkupptåg 
JK. -valp s. sårkvalp m. [pojkvalp]. Um de 
var n sårkvalp, sum var aldri så läitn u han 
var släkt, så hadd han förträd för de andrä 
[vid bordet] OL. Vitt du int löid u va(r) 
beskedlir sårkvalp, så fart (t)u räis! JK. -år 
s. n. pl. sårka'r JK, bf. sårka'ri [pojkår]. Där 
(Båtels) bod [bodde] i mäin sårkar fåir par-
tar yva si i ätt kyllä JK. Fastn farsgubbän 
nuck int had glåimt ä (halvård) prässäis sin 
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sårkari JK. 
sort s. sårt, gen. -s m., bf. -n, gen. -ns, pl. 
sårtar, gen. sårtas [slag, art, typ]. Ja pärår 
sättäs i släut av maj .. undatagnäs en särt, 
sum vör kallar för amerikanar JK. De jär täu 
sårtar [torsk]: en särt jär hail svartä u de 
andrä jär gra ällar gäulä JK. En särt till kal- 
läs för asar 	ganasar [garn-åsar] OL. Än 
annar särt va ä, sum di kalläd för skyrust 
OL. Ätta sum de int skall var någu mängd 
äutn bär ätt av var särt JK. Sletkalar u räk-
ningkällingar .. skall vörr ha.. u da ha vörr 
tänkt, att vörr skudd ha 8-9 styckän av var 
sån JK. Ainsnäipå de jär en särt me morkullå 
MK. Flagan [flå-garn] u spingan de jär en 
särt [samma sort] MK. Så var n visst av dän 
sårtn, att n int kund .. var äutn källing JK. 
Jä de så, att ja skall skaff någän av dän sårtn 
(båt), så kan ja .. JK. Ta int ret dän sämst 
sårtn äutn millsårtn JK. Fodabetår av flair 
sårtar JK. U de jä mang slags inslag, ja, läikså 
mang sårtar, sum ä finns gan till JK. — [Unr. 
m. genitiv]. Än sårts vändplog JK. Någän 
annar sårts plog JK. Jårdbitar sum int nå-
gän sårts vändplog gar JK. L. talt um .. att ä 
var a sårts el. var en sårts skosmörå, sum var 
äutmärkt JK. Buttå, a sårts ällar en sårts flun-
drå JK. A sårts jaustrå JK. Män de jär n anna 
sårts "bain av" [annan betydelse] JK. Så till-
värkäd di n sårts tunn blad OL. Pa ätt ställä 

sum nå var någ sårts giftarmål OL. När vör 
nå mästn har skilt av me dän sårtns arbetä 
JK. Fyst sårtns harväl var nuck träiharvin 
JK. När de gamblä vändädä nöiädläning 
me dän sårtns vändplogar 	JK. Gamblä 
sårtns graipar JK(U). Spänkårgar älla flair 
sårtas kårgar JK. Täu sårtas lydä [lödje] JK. 
Me n träi fåir sårtas smakakå till JK. U så 
jär de så mang sårtars täunar, u ja tror, att L. 
har all sårtar pa bildar ällar pa fotografi JK. 
Jfr fisk-, fågel-, klöver-, korn-, mellan-, nöt-, 
plog-, pär-, sand-, svin-, trä- o. välling-sort. 
-ren a. n. sårtraint [oblandat]. Fråg um di 
int kund skaff mi n 300 kilo sårtraint gammält 
Gåtlandskånn JK. 

sortera v. sårterä, sårte'r', sup. sårte'r', p. 
pf. pl. sårte'rnä. De bläir ätt faslit arbet för 
L. ti ga iginum u sårter all ård JK. Ja ska 
sårter iginum staurar MK. Ja har vart bäi 
haimä u söislä u hugg vid u sårter pärår JK. 
Ner de [läsmötet] var avskilt .. da blai fålki 
sårternä pa så väis, att täu av varå, di sum var 
bondhäusald, di fick bläi kvar OL. 

sortering s. sårte'rniug. Så talt N um fruktis 
sårterning u behandling JK. 

sot s. 1 såut m., bf. -n. 1) [sot från eld]. Ja 
har sot pa mi jamt till idag MK. Stor strik 

av sot MK. Ha har fat sot pa nasnäbbän 
[nästippen] OL. Fullar av sot um hännar 
bläir n föstas, män de bröida n si int um JK. 
Vask av di sotn JK. Sotn draup ner a väggar 
MK. När n läggar pa n duktur brasä, så farar 
lugäld upp i kusstain'n, så att de tar äld i sotn 

.. lättar de brinnä, till däss att all sot el. 
sotkakår far fall ner el. brinn upp, för kus- 
stain'n bläir rainar för sot da JK(U). De jä 
såsum någ sot undar i flasku JK. Än gammäl 
kaus.. star me svärtå äi, sum jär sot u vattn, 

där äi liggar svärtsnöirä JK. Bust pa dum 
[träskorna] me sot u tjärå me de samä, sått di 
bläir svartä JK(U). Ha blandäd ihop än saus 
.. av sild, sot, salt u malt, sum ha gav hästn, 

så sin så sträikt ha me hännar pa bäukän 
för n u lästä: sild, sot, salt u malt skall botä 
di fran allt u allt JK(U). När de brinnar un- 
da(r) gröitu ällar i sotn, när n tar na av äldn, 
bläir de stårm JK. 2) [sotsvampar, ustilago]. 
Vaitn jär int illä, bön de int hadd vart gräim 
el. sot äi än JK. Annas hadd vörr väl fat be- 
skrivningi, lains savaitn skudd baitäs, sått ä 
int blai gräim ällar sot i vaitn i haust JK. 
-ax s. sotaks pa ryg, vaitä, känn u havrä MK. 
-lukt s. sotlukt, sum kummar därav, att de 
brinnar el. jär äld i sot, u råikän, sum kum-
mar där av, har a särskild lukt JK(U). -streck 
s. såutstri .k n. Han har fat a sotstrik i ansiktä 
OL, 

sot s. 2 jfr blek-, lung-, strup-, trå-, ut- o. vat-
ten-sot. -död s. so'tdo'd [såut-]. Sotdöd, de 
var faigt MK. -sjuka s. sotsjaukå [riktig sjuk-
dom]. Avundsjaukå jär vän än sotsjaukå 
(ordspr.) JK. 

sota v. sotä, ipf. so'tää [-åu-], p. pf. pl. såutnä. 
1) [befria från sot]. Ja skudd .. lag så, att 
kusstainar u kackläunar blai sotnä i skolu u 
fattistäuu JK. 2) [svärta med sot]. U så put- 
täd a han (brandskäppän) i späisn fyst u sotäd 

duktut, u sin slo a L.P. i rövi me än JK. 
sota v. 2 såut' [lida]. Fastn vör nuck far sot 
för o syndar tillräcklit nå u JK. 

sotare s. so *tarä [-åu-], [person som ombesör-
jer sotning av skorstenar]. Ja, sått n jär svar-
tar sum säi än sotarä el. kårp JK. Var sotarä 
[föreställa sotare, i pantlek], han skudd svärt 
si me sot i ansiktä JK(U). 

sotig a. sotur [smutsig av sot]. En sotur nävä 
gär n faitar mäulä. Säs um dän sum jär arbet-
sammar u int jär räddar förä ti fa nävar svart 
u lortuä JK. 

sotning s. Någ sotning av kusstainar pa dän 
täidn .. de kåm aldri pa frågän, aindäst att 
kvinnfålki någän gang sättäd n kvast pa n 
langar kvaststakä 	u kåiräd han upp i 
kusstain'n JK(U). 
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sova v. si vä, si v', pr. -ar, ipf. sivdä, sivd', 
siväd, sup. si vä, si v,' sift. 1) [vara försänkt 
i sömn]. Mor, ha vill siv um kväldar, u ja 
vill siv um mårgnar MK(1877). Sivä gärd vör 
mästn int pa hail vikår iblant, när vör var n 
hopän sårk där ner i fylgä JK. U så va de n 
gubb .. sum va så galn ti siv, när n var i 
körkå, u så va de n sundag, när n sat u sivd 
u snarkädä, nä prästn prekädä JK. Så jär de 
pa hud äi a säng, u så liggar di u sivar sin 
mäst täid OL. Mor var alltut täilit upp um 
mårgnar klucku 4-5 u kardädä .. mäns päikår 
sivdä JK. Ja lag i sängi, u di trod förmodliän, 
att ja sivdä JK. Farsgubbän gick i säng u sivd 
ättar böiraisu JK(U). Da had vör int siv pa 
flair dyngn någät blund JK. Lägg si ti sivä JK. 
Läggar vör uss ti sivä, da kummar vör ti siv 
ti langt pa dag i mårgå JK. Såsum han lag u 
sivdä, så sag han i sväm'n ällar dråimän, att 
de kåm än kal JK. Han [den drunknade] sag 
alldeläst äut sum a livnäs mänskä, sum lag u 
sivdä JK(U). Ligg u sträck u räck si i sängi .. 
när n har ligg u sivä JK(U). Päikår .. di fick 
int sit u siv undar färdi, för drängar halt dum 
allt vaknä OL. Lauräins dotri ha sat u sivdä 
MK(1878). Iblant så gick vör u sivdä u haldäd 
pa ti flaug pa haud i däiki JK. Ha sivar gutt 
um netnar JK. När klucku blai täi älvå, så 
gick vör i säng u siväd gutt allihop JK. L. 
had siv gutt um nati, sägd n um mårgn JK. 
Jetar duktut u sivar bra u jär tjåck u raud 
[om en liten flicka] JK. Ja sivd dålit u 
dråimt um dagäns händlsär JK. Siv har ja gärt 
faslit läit i summar JK. När int klucku var 
mair, så kund n ännu siv a käulå JK(U). Vän 
skudd ro pa tåskän, när vörr hadd fat siv a 
käulå JK. De andrä har allt siv svämn, tänkar 
ja (= siv än langar goar svämn) JK. Päikår di 
hadd slat si ner i håibraidi u låsst sum di vidd 
siv middag OL. Ja tyckar de jä strunt ti siv 
middag, för n sivar aldri så gutt um netnar när 
n de har gärt; nai .. när n riktut ha arbet si 
tråttar um dagän, sått n sivar sum än stuck 
gäinäst när n lägga si JK. Såsum än far sätt 
av [ffiskegarnen] .. så jär ä pa hud i bak-
stammän, u där sivar n sum stuck JK. En 
atminstn skall me retå vakä, .. män fö de 
mästä .. sivar all träi sum stuck JK. Han sivd 
sum stuck u stam n JK. De jär sum än kummar 
kull, så sivar n sum stam n JK. När n kåm 
in ifran stalln, bar de pa haud i säng, u än 
sivd sum än gräis sinä JK. De sårkar di sivar 
um mårgnar sum gräisar OL. De far ja ga in 
u siv pa de MK. 2) [vara avdomnad]. De kåm 
ti siv i fingri fö mi, u de jär så otäckt, när ä 
sivar a stund, da kummar de ti värk sinä JK. 
När da handi int blai bättar för mi, äutn ha 

siväd u surräd .. JK. Särsk. förb. F. .. hadd 
.. siv av si räusä JK(U). — Drängar fick int 
siv sin täid bårt pa vintarn, di skudd bind äut 
am n slingå ti mans OL. Han sivd bårt n hailar 
dag MK. Siv bårt huvärkän MK. — Ja .. 
vaknäd u känd pa mi, att ja had siv äut JK. 
Da had vör fat siv äut u gick rask u glad haim 
[från fisket] JK. — Um di [de tjänstgörande] 
sivd yvar pa bryllaupsmårgnän .. så fick di 
"sakaskål" JK(U). Ja tror väl, att vör har siv 
yvar MK. När ja kåm ti K. um mårgn, så var 
klucku näi, u da had ä gat pa sam väisä me 
daim sum me mi, att i had siv yvar JK. Jfr 
halv-sova. 

sovare s. se sju-sovare. 
sovel s. su'gäl n., bf. su'glä. 1) [kött, korv, 
ost, smör m. m. som ätes till el. på bröd]. 
Far vör int mair n ätt sugäl till bröiä da? 
JK(ordl.). Ätt sugäl ti bröä, de far var bra 
nuck MK. 2) 'det som hugges bort från tjär-
veden vid "smetning" och är odugligt till 
såidsvid men brinner bra som vanligt bränsle 
och att tända såidä' MK; 'den kolstybb och 
småved, som ligger vid tjärbränneri, när man 
bränner "såide" el. mila, att dämpa elden 
med' JK(ordl.). Ta u kast pa läit sugäl där pa 
såidä (el. mäilu), att int äldn brautar iginum 
JK(ordl.). Sugäl de jär.goar smavid u brinnar 
bra; ta läit sugäl me År ti såid ti sätt äld pa 
me JK(ordl.). Sin läggäs de sugäl äutkring pa 
erlän mot ändvidn, sum skall var ti tänd såid 
me JK(U). Sugäl nyttäs u till tänd äld pa såidä 
me MK. MK: Spridda drag, s. 41. 

sovning s. si'vniug f., bf. -i, pl. sivningar JK 
[sovande, sömn]. Ja kåm änd i säng klucku 
fän.' i mårräs u klucku åt va ja vakän igän u 
straik upp.. u maint, att de skudd var nuck 
sivning ällar väilning för nati, män de var 
ståpp de JK. Sumbli dagar blai ä int alls någ 
sivning av [under fisket] JK. Me sivningi blai 
de nuck int någ av JK(U). Liggningi .. de blai 
mäst, när ä var läit vattn u så än var tvungän 
ti däm än täim ällar täu .. da blai ä längst 
sivningi [vid kvarnen] OL. Pa kväldn u sun-
däsnati var n pa laikstäuå, sått da blai int någ 
sivningar av JK. 

spackla v. spaklä [-a'-?]. De va mål si [målat] 
föräutn spaklä MK. 

spade s. spa'dä, spa'd m., bf. spa'dn, pl. -ar. 
1) [handredskap för grävning]. När n jär pa 
arbetä, så har n a yks ällar spad ällar janstaur 
i handi JK. Vör trod nå, att vör skudd snart 
fa kumm äut pa jårdi u arbet me spad u plog 
JK. Di var där upp [på MK:s tomt] u graväd 
me var sin spadä u räkäd me räivå u gärd 
fäint JK. Kan n int fa däiki djaup nuck me 
plög u fåisä, så grava n upp dum me spadä 
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i buttnän JK. A. var ivrur me däikä u glaid 
där ner .. me spadn pa nackän JK. Dräivå 
var så hardä, sått skurår int batäd pa dum, 
äutn vörr matt ha spadar ällar skyfflar till kast 
me JK. De gamblä spadar, sum än skudd sätt 
skaft pa självar, far n knafft säi någän begang-
nä nå JK. När n kastar muld pa läiki u så än 
har skilt av, da jär de vanlit, att n kastar all 
spadar pa kårs yvar si pa gravi, u dän spadn, 
sum kummar uppa; däitat sum de spadskaftä 
pekar, där dåir någän där nest JK. [Se ill.] 
2) [så mycket som rymmes på en spade]. 
Nai arbet .. till däss att n far någlä spadar 
muld yvar nasar pa körrgardn JK. Ja, han 
gick jär u styltäd u drack u svor u spyttäd n 
täid av, ti däss n fick någlä spadar jård yvar si 
JK. 3) Stor spadn, läil spadn [delar i vatten- 
såg se ill.]. Jfr deg-, kyrk-, 	pannkaks-, 
stick-, stor- o. tvär-spade. — spad-harvel s. 
pl. spa'dharvlar [harv med spadformiga tän-
der]. -skaft s. spa'dskaft n., bf. -ä, [av "häss-
le"]. Spadn pa nackän u drickbyttä där pa 
pa ryggän u matkårgän frammä pa spadskaftä 
JK. När.. kalar had kast muld pa läikä, u så 
kastäd all spadar pa kårs yvar si pa gravi, 
da pekäd de yvärstä spadskaftä läik [rakt] at 
uss JK. -tag s. spadtak n., bf. -ä, pl. = [tag 
med spaden]. De jär go järd, för de jär a gutt 
spadtak me myldå pa lairbuttn OL. De jär n 
jäklä buttn ti grav äi. Fyst uppa jär de bra a 
par spadtak. Fyst spadtakä jär myldå u dann 
sand JK. -vända v. spa'dvändä, pass. -ds 
[gräva o. vända jord med spade]. Spadvändä 
gröinjård i ställ för ti plög ällar djauphackä 
MK. De jårdi skall spadvändäs =graväs me 
spadä, u så skall grastainar upp MK. 

spader s. spa'dar [i kortspel]. U äi a räng i 
nöistäuu kring a bord sitar så mang sum kan 
ha räum u drar säin spadar, sum än bräukar 
sägä ällar spelar kärt JK. -pamp s. spadar 
pampän [spader knekt]. 

spak s. spa'k JK m. [kort stång]; handstang 
(OL)MK. Stick än bredässtump ällar n spak 
undar läivä för hondjaurä u sta u häv u hald 
undar JK. 

spak s. spakar _L—, pl. spaldi, spa'k' JK, 
[tam, stillsam]. Kvinnmässlaku [tö vid Kyn-
delsmäss], gär böindnar spakä JK. Di skall 
svält, sått de skräiar i tarmar för dum, så bläir 
di kansk spak sinä JK. 

spana v. spanä. Sp. ättar MK. 
spaning s. spa'niog f. [vetskap]. Lains har 

han fat kunt el. spaning um de da JK(ordl.). 
Män sum ja talt um för L., att ja hadd fat 
spaning pa Gumbald Lasäs botböinar så.. 
JK. 

spann s. spann n., bf. -ä, 	; spannar, pl. 

bf. -i. 1) [ämbar, hink, (mjölk)flaska]. 1. En 
stav, .. stavar. 2. gripä o. knapp; åiru sum 
gripä u knappar sitar äi. [3] En bänd, pl. 
bändar; lesningi [låset] pa bändar MK. [Se 
ill.] Gripä, pinnar, bändar, stavar, buttn 
gripä sitar fast äi knappar; laggar sum buttn 
sitar äi; spannä jär otet i laggar; laggar gäs me 
kryssjan MK. Kvinnfålki har a spann ner i 
brunn'n, sum knappar har gat av, där ha gripä 
gat av MK. Tjärspannä jär så stort sum a 
vanlit spann JK. Så skudd ja ta läit drick äi 
a spann .. JK. De jär n tar kärvattn jär i iss 
spannä; de fart u ta u gi sväini OL. M. u A. 
gav ja läit pärår i spannä JK. Vör suttäd u vör 
kråmäd, män de var lyngn, att strämmingän 
gick ner i spannä MK. Va de störtädä! de var 
så sum häll me spann pa finstri MK. Sått n 
(brunn'n) atminstn bläir träi änar djaupar, sått 
vör gillt kan fa spanni fullä JK. De jär så läit 
i brunn'n jär pa gardn, sått vön kan int fa 
spanni stort mair n halvä JK. Spanni jär av-
dricknä JK. Så fanns de alltut förr a träi-
spann, sum var apartut gärt ti piss äi Skudd 
n mair (skäitä) så fick de ga i spannä de me.. 
Därförä haitar de ännu .. att n skall pa spann 
JK(U). 2) [spann med innehåll]. A spann 
mjölk ällar skyr [fick kardningkärlingen] JK. 
I mårrås var ja äut pa mairaäiä igän u skudd 
ha a spann el. a flaskå kännmjölk pa fämti 
kilo haim me mjölksjussn JK. När mjölkningi 
jär avskild, da skall di ha vassitt spann rot-
fruktar ällar betkål JK. Jfr bleck-, gäl-, kann-, 
ko-, mjölk-, piss-, svin-, tjär- o. vatten-spann. 
-grepp s. n. pl. bf. spanngripi [grepe på 
spann]. Bändar var av hässläbändar u spann-
gripi av äskä JK(U). -kant s. m. bf. spann-
kantn. Slo säidu u ribbaini mot spannkantn 
JK. -knapp s. spannknapp m., bf. -knappän, 
'hake el. pinne, som sitter genom vattenspan- 
net och spanngreppet' JK(ordl.); 'knapp 	
till hald gripä fast me pa a spann' MK. Hul i 
spannåiru u gripä (u däräi sitar spannknappän 
MK. -mål s. spannmål n., bf. -ä, m. bf. 
spannmåln (JK)MK. 1) [tröskad säd]. Nä 
vör bjärd spannmål, så bar ha läik så stor 
säckar sum än dräng MK. Hälst när da gub-
bar kåm frusnä där ner [på Ljugarn] me 
spannmål u skogvarår JK. De bläir fö läit 
betalt för spannmålä JK. Präisar sank pa 
spannmålä JK. Um deklaratsjon'n pa spann-
målä (el. -måln MK) u andrä föidvarår JK. 
Um de aldri bläir så mik spannmål .. um de 
int bläir någ betalt för ä JK. Fö(r) rästn så 
jär spannmålä så billit ällar let i ar, så JK. 
2) [undantag, förmån som en person förbe-
hållit sig vid överlåtelse av sin gård]. Hans 
säld sin dailn till sin bror Per för spannmål 
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el. livsjon till sin död JK. Far u mor har nå 
sägt ifran si hussbondaräiä jä bäi Fäiä, u 

ja har tat imot ä mot spannmål ältar undatag 
ältar livsjon u så skuldi till pa kaupä JK. 
Gubbän blai änkman u fick spannmål JK. Nä 
da G. sag, att de kund int ga för n längar 
sägd n gardn ifran si u to a duktut spannmål 
av JK. Um haustn to G-n de oskapliä spann-
målä äut av A. JK. G. kund bär ha tat spann-
mål av u livt äutn bekymmar JK. De var a 
källing upp bäi B., sum hait M.L., u dän 
skudd K-far u astu D. gi spannmål, för di had 
kaupt gard av en av hännäs synar JK. Så dailt 
da far u hans bror gardn u byggningar mitt i 
täu 	u så gav gubbän spannmål ihop (han 
fick int någät visst spannmål .. äutn han fick 
ga till dairäs bord u jet u drick så mik än 
behövdä) JK. När a had spannmål, så var a 
nog [nogräknad] um föidu MK. Gubbän J. 
fötjänt så mik bäi strandi, sum di [J. o. hus-
trun] livd a bäggi täu, sått N. .. bihövd int 
gi dum spannmål JK. A par gamblä fålk, sum 
har hatt spannmål, um di dåir, så säs de, att 
de var nuck än bra letlaik för daim [arving-
arna] de OL. Stäin Kaisä u Jakå livd av 
spannmål n langar täid fran gardn JK. A 
spannmålskälling, sum hadd n laup vaitä ti 
spannmål .. JK(U). [Bildt., i fr. om slåtter]. 
När en ainsummän had fat n bit för si självar 
ti stat, de haitäd, att han hadd fat spannmål 
JK(U). -målsibröd s. n. bf. spannmålsbröjä 
[bröd, mat som fås på undantag]. De där 
spannmålsbröjä de jär hart brö MK. -målsi 
folk s. spannmålsfålk n. o. pl., bf. -i, 'undan-
tagsfolk'. Jaså, nå har Er blitt spannmålsfålk. 
De säs um daim sum har yvarlämt sin aigän-
dom ti säin ban mot ti fa spannmål ältar 
"födoråd" ti sin död OL(ordl.). Per u hans 
källing Fiä jär nå spannmålsfålk JK. Spann-
målsfålki hadd kamman nerä JK. Fyst så var 
di haim bäi S:s .. män så flyttäd di till a par 
gamblä spannmålsfålk bäi Hallsrä u skudd säi 
ätta daim JK. -målsifond s. m. bf. spannmåls-
fåndn [fond för inköp av säd till sockenmaga-
sinet]. Män nå var de någlä styckän, sum 
vidd . . att dän gamblä spannmålsfåndn u 
kassn skudd dailäs ättar hämmäntal JK. 
-målsigubbe s. spannmålsgubbä m. [undan-
tagsgubbe]. Ja har banbröi el. jä spannmåls-
gubbä JK. De var n spannmålsgubbä bäi 
astäuås . . sum gick pa sletkalar i hail vikår 
ätta(r) si JK(U). -målslko s. f. bf. spann-
målskoi [ko som ingick i undantag]. Astu- 
fammor 	skälläd pa uss .. för att vörr 
trampäd baitar el. grasä ner för hännäs spann-
målskoi, sum ha hadd där i baitar JK(U). 
-målsikärling s. spannmålskälliug [undan- 

tagsgumma]. Så far kvinnfålki hait, sum har 
vart häusmor förr. Ha sär iblant, ja har nå 
blitt spannmålskälling ja OL. När någän räkar 
så för si själv, da sär di: ha vill bläi spann-
målskälling MK. Ja had naug räk Fina ti 
spannmålskälling tror ja MK. -målsipris s. pl. 
spannmålspräisar [pris på spannmål]. Så 
falk spannmålspräisar .. till däss att rygtunnu 
kåm ner till 7 rikstalar u vaitn till 10-11 riks-
talar JK. -öra s. n. pl. bf. spannåiru MK [de 
uppskjutande delar av laggarna, vari grepen 
är fäst]. 

spanna v. spannä, spann', pr. -ar, p. pf. pl. 
(ihop)spannä [sy ihop läder med kanterna in-
till varandra]; det gamla namnet är laskä MK 
(1877). Kläisträ undar u sen spann' ihop MK. 
Spannblåckän bigangnar di, när di spannar 
ihop täu dailar av lädrä u läggar kantar imot 
si yvar spannblåckän u haldar lädrä fast yvar 
spannblåckän me knäiremi, när di spannar el. 
söir ihop bitar JK. När bäggi saumar jär ihop-
spannä så snos styvälskafti kring me ret-
säidu äutat JK(U). — spann-block s. spann-
blåck m. [!], bf. -än JK(U), jär n träibit, um-
kring a halv än langar u fiatar undatill u än 
träi tum braidar umkring u haltruntar el. häuu 
[huvig], umkring än träi tum haugar. Spann-
blåckän bigangnar di. . [ se spanna v.] JK(U). 
-klämma s. spannklämmå f. (skom.)= sel-
klämma, se d.o. -rem s. f. bf. spannre 'ml 
JK(U), [rem varmed läderbiten spännes fast 
på skomakarns knä]. Spannrejmi el. knäi-
rejmi m. fotjärnä MK(1877). -ring s. spann-
Hug m., pl. -ar (smid.), [järnkrok att klämma 
ihop skänklarna på en smedtång]; ti sätt pa 
tängar ti hald fast janä. De har ja [: smeden] 
sjau styckän MK. [Se ill.] -stickholt (-styck-?) 
s. spannstekhålt n., bf. spannstyckhåltä, älta 
spannträi (till spannä yvar MK(1877), 
[= spann-block?] [Se ill.]. -syl s. spannsäil, 
ti spannä nåtar (saumar) ihop me MK(1877). 
Spannsöil bigangnäs, när di skall pinn upp.. 
u när di skall sätt bäilappar pa u.s.v. JK(U). 
-söm s. spannsaum (skom.), [söm varvid man 
spannar ihop lädret] JK(U). -tråd s. spann-
tra'd [ett slags becktråd]. -trä s. spannträi 
[=spannblock?] 

spannel s. spandäl, spandl 	m., bf. spand- 
län OL, spandln, pl. spandlar, 'splint el. järn-
pinne utanför vagnshjulet pa vagnsaxeln på 
de gamla spandelvagnarne' JK(ordl.). Da var 
de så mik bik pa akslar (vangsakslar), 	u 
int sto de till ti fa jauli av, när n to spandlar 
ör äutför navu pa aksländar JK(U). -vagn s. 
spandlvaun 	m., pl. -ar [vagn med 
"spandlar" i axeländarna]. De vagnar kalld 
di för spandlvagnar .. för de di hadd stat a 
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hul i äutast ändn pa axlän, u i de hulä sättäd 
di äi än janbit sum var apartut smidn därtill, 
dän kalläd di för spandlän OL. De gamblä 
janaks(ä)lvangnar, sum haitäd spandlvang-
nar, me spandlar äutför jauli pa aksländar; 
sin där flest så blai de skräuvangnar me 
skräumuttrår pa aksländar i ställ för spandlar 
JK. [Se ill.] 

spanning s. f. bf. spanningi JK(U), [att spanna 
ihop läder]. 

spansk a. spansk, best. spansk', pl. spansk'. 
Han .. jär så spansk (=förnäm i talä) JK(U). 
Spansk sjauku [epidemi omkr. år 1918] JK. 
Spansk nytar [nötter] JK. Spansk balkar 
[timmersort]. Trätti änars spansk balkar 
fanns de ti hugg jär i skogar för int just så 
läng sinä, sum kaupmännar kaupt jär pa ham-
nar av böindnar JK. -gröna s. spanskgröinå f. 
[kopparacetat]. Papper.. sum fårgdäs haimä 

sum di nyttäd spanskgröinå 	u andrä 
färgar [till buketter] JK. -rör s. spanskråir 

. 

spara v. sparä, spa"? , ipf. spa'rdä, spa'räd, 
sup. spa'rä, spar', pass. ipf. spardäs, p. pf. 
spa'rn, pl. spa'rdä, imper. spa'r. 1) [skona, 
bevara]. Um skogar had blitt spardä JK. 2) 
[vara sparsam]. Di kan lägg mik mindar kaffi 
i pannu u kan därför spar pa bönu OL. 
Pa sam väisä spardäs de me skogän till bygg-
ningar u häus. Da bigangnädäs int pa langt 
ner så mik skog till daim, sum nå fö täidn JK. 
Särsk. förb. Han har spar ihop ti säin ättar-
kumrar OL. — spar-bank s. spa'rbauk m., bf. 
-än. De fanns pänningar i Lau sparbank ti lan 
äut JK. Stämmu var um sparbankän, sum nå 
skall umändräs ättar iss nöi sparbankslagän 
JK. -banksistyrelse s. m. bf. spa'rbaukstöirlsn. 
Ja var i sparbankstöirlsn JK. -bössa s. spa'r-
bysså f. -sam a. spa'rsammar, pl. -.ramm'. 
Ja, någ smat skudd ä handläs till jaul, fastn 
i dän vägän far n var så sparsammar sum 
möiglit JK. Lauboar jär sparsamm ti gift si 
JK. 

spark s. spark m. o. n. [i bet. 2]. 1) [slag med 
foten]. Ja fick än spark av hästn JK(U). 2) 
[fotspjärn]. Karmän [på "kanal ska .. var 
så langar, att n int far för kårt spark, såsum 
i sumbli batar ner n ror, d.v.s. att n kan fa 
sit me baini rakä OL. De jär int någ bra spark 
i dän batn MK. Jfr ko-spark. 

sparka v. sparkä, spark', pr. -ar, ipf. -äd, 
sparkt', sup. = inf., pass. pr. -iis, p. pf. pl. 
(sunda)sparknä JK. 1) [ge en spark, utdela 
sparkar]. Mårmår blai arg u sparkäd galtn i 
ändn JK. Han sparkäd mi.. i graini, sparkt 
mi i rövi JK(U). Ja sparkt n i assulä sått n 
glaid pa dubbäl nack äut iginum duri JK 

(ordl.). Ja, lycku sparkäd mi i assulä, sum än 
bräukar sägä, att ja fick mi än duktur dräng 
för summan JK. Ja dråimt, att n stäut sparkäd 
mi MK. Han var mik styggar mot stäutar, 
sum än kåird me, ryckäd u sparkäd OL. De 
läil bräunå (män) had slat na (män) älla spark 
na pa dain bakbainä JK. Lambi läggäs pa rygg 

u så bindäs träi bain ihop .. för di skall 
fa ligg .. still u int spark augu ör dän sum 
lydar el. klippar JK. Ja har gat u gravä nå när 
pa all dagar i viku, u da sparkar ja pa spadn 
me vänsträ bainä JK. 2) 'gräva i bönsängar 
o. d.'. Sparkä me spadän MK. Kvinnfålki jär 
ti spark älla grav i träigardn u planterä JK. 
De gravningi dän kallar di gamblä för sparkä 
MK. Han had da allt vart där uppä a par 
gangar u grav el. sparkä u ans um kryddsängi 
JK. 3) 'krafsa (om höns)'. 4) [göra en hastig 
rörelse, svänga med benen; sprattla]. Ligg u 
spark me bäggi baini JK(U). Spark rövkrok 
el. spark sväini ör lägu [idrottslek, se Säve, 
Gotl. lek., nr 50]. Russi sparkar i stalln u vill 
ha någä JK. Russi star u sparkar i stalln JK. 
Kalvgraini [i isnot] liggar upp pa äiskantn u 
kalvän i uppfårdi u fiskän liggar u sparkar äi 
än JK. 5) dep. [sparka varandra; slå bakut]. 
Sparkäs u slas (skoluttryck?) MK. Han 
sparkäs; hästn sparkäs MK. Stäutar sparkäs; 
russi sparkäs MK. Russi sparkäs u slas JK. 
Särsk. förb. Vadstyvlår had di spark av si JK. 
Iblant sparkar ja räuu [sårskorpan] av, u da 
far ja nytt plåstarlapp MK. — Spark bårt de 
JK(U). — De jär ti fatt mod u spark ättar me 
hännar u bain JK. — Skatt u spark ikring 
kaffipannu nå igän, fähund? MK. — Bjaud 
russi [vatten] u säi ättar att di int fick spark 
kull spanni u sla vattnä äut OL. — Vör hal-
däd pa ti bläi sundasparknä JK. — Spark till 
bålln me bainä JK(U). Stäutn han sparkt till 
n, sått n flaug hän ti väggi JK. — Spark upp: 
1) [krafsa upp, om höns]. Hynsi di gar u 
sparkar upp u sparkar kring träigardslandä 
JK(U). 2) [gräva upp]. Spark upp el. grav 
upp a kryddsäng där i träigardslandä JK. 
Nest jårdgubbar har di spark upp el. grav upp 
fåir sängar JK. Jär pa lairu matt vör grav el. 
spark upp dum (potatis) me graip JK. — När 
n fyst har tat plogän ör jårdi u spark muldi 
ör han me bainä JK(U). — Koi sparkar äut 
(sparkar till spannä, när n mjölkar, sått 
spannä gläidar kull u mjölki äut) JK. Puttkaln 
har retuhait ti nytt bainä ti spark bålln äut 
JK(U). — spark-vrång s. sparkrayg f., bf. 
-i, pl. -räugar, bf. -räugnar [spant som rod-
daren håller fötterna mot]. De buttnrängnar, 
sum än haldar baini imot, när n sitar u ror, 
haitar "sparkrängnar" u jär träi, am n i vart 
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räum JK(U). U så kummar da täu sma rängar 
i framräumä, u dän sum jär nemäst milltuft-
rangi, ha haitar sparkrangi JK. 

sparlakan s. spallakan 	(OL)MK. -*äng 
s. sparr-, spallakänsäng 	f., bf. -i, pl. 
sparla'känsäugar (m. förhänge). Äi de stäur 
braid väggfast spallakänsängar äi de gamblä 
byggningar var de sängplass till fåir styckän 
JK(U). 

sparr s. n. bf. sparrä [spetsig avslutning på 
resp. ändar av smidesstädet]; fåirkantuä 
sparrä, runt sparrä JK(U). -hake s. sparr-
ha'kä in. [ett slags mindre smidesstäd]. Fla-
tar sparrhakä ti smäid knårrar pa dubbälgang-
jan MK. Sparrhakän bigangnäs när n.. smäi-
dar klainarä jan, sum än int bihövar släggä 
JK(U). [Se ill.] 

spatsera v. spasserä, spasse Sr', pr. -ar, ipf. 
spasse 'räd, spasse Ord', p. pr. spassernäs JK 
[gå sakta]. Kvinnfålki nackädä [: betor], u ja 
gick u spasseräd u sag pa u aggeräd härrä 
JK. U har matpusn u drickbytt i handi el. 
pa  nackän u så spasserar n da kalur [karl-
aktig] ner ti batn JK. U så n duktur käpp 
sinä ti styd mi me u så ti spas ser jär pa gålvä 
JK. En han [tupp] har vör nå, sum gar u 
spasserar äut pa gardn i fylg me hynsi um 
dagän JK. Da va de prostns aigi raud kväin-
då, sum gick u spasseräd inn i körku JK. Da 
kåm gässnar spassernäs ner ifran ängä JK. 
Särsk. förb. Da to ja strandbodnyklän i lum-
mu u käppän i handi u spasseräd äut undar 
Bjärgä i släkdöiän i Nöiu JK. — spatsers-käpp 
s. m. bf. spasserskäppän [promenadkäpp]. 
Han jär äut u prummunerar u spankulerar u 
gär kånstar me spasserskäppän u svingar han 
kring i handi JK(U). -marsch s. spassers-
marsn var: fyst ti Kauprä u så ti Halsrä 
JK. -tur s. Gär n spatserstäur i skog u mark 
JK. 

spatt s. spatt m., bf. -n. 1) än tan [sena], 
sum gar fran ryggän ner äi bakbaini; han skall 
brännäs, um di far ont i dän, kan int skäräs 
MK(1878). 2) sjaukdom [hos hästar]. Hästn 
rännar u .. haltar, ja tror n har spattn, u dän 
sitar i bakknäiä, dän bräukt ti bränn bårt me 
någ syrå (När U). Russi har spattn JK. Än 
dail spatt bläir let bra MK. Djäurläkrar brän-
nar dum spattn me raudnäs jan pa dairäs 
spattknöilar, sum jär pa insäidar pa bak-knäii 
JK(U). Jfr ben- o. blod-spatt. -körd p. a. f. 
spattkård [körd så att hästen fått spatt]. Mäni 
jär spattkård MK. 

spe s. spe • [gyckel, hån]. Hald spe at n (OL) 
MK. -fågel s. spefäugäl JK(U) m. [gyck-
lare, skälm]. 

spegel s. spä gäl m., bf. spä'gln, pl. spä'glar. 

1) [glasspegel]. Di sto u skudäd si u smaikäd 
si framfö spägln MK. U så in u ti gap u käik 
i spägln u ti käik mi ner i halsn JK. U undar 
spägln ällar pa dän påstn, sum spägln sitar pa, 
där had di n storar väitar lummdok me puck-
ättar u grannlåt pa JK. Fäir langbor, ätt pa 
var säidå u täu fallbor ättar si tvärs för unda 
spägln JK. Bräudfälki di sitar undar spägln 
[vid bröllopsbordet] JK. Skaffafar u -mor .. 
lämnar de [fiskfat m. m.] ti daim sum sitar 
höigst upp undar spägln JK. Prästn u präst-
fräui sitar i främblu el. höigst undar spägln 
[vid begravningskalas] JK(U). Väit lakän för 
all finstar i nöistäuu 	u bindar um spägln 
a kräitvitt lakän [i sorgehuset] JK. — [I jäm-
förelser]. Sjoän lag sum än spägäl OL. Laus-
väiki lag blank sum än spägäl (spegäl sär n 
iblant) JK. 2) [dörrspegel o. d.]. Da matt 
skaffarfar sia dain spägln ör duri JK. De hail' 
bänksäidår me späglar äi [i kyrkbänkar] JK. 
3) [del av hästhud, hästskylt]. Spegäl el. spä-
gäl .. pa russlädarshäudar, sum jär birednä 
ti råsslädar, jär dän dail av häudi, sum jär 
yvar ländi pa russhäudi, sått pa häudar av 
russ jär de täu späglar JK(U). Jfr akter-, dörr-
o. toalett-spegel. -barn s. spägälba'n n. [bil-
den av ett barn i spegeln]. -blank a. spägäl-
blaukar, f. -blank. Sjoän lag spägälblankar 
JK. Spägälblankar äis JK. Lausväiki lag spä-
gälblank JK. -glas s. spägälglas (OL)MK. 
-hal a. spä'gälhalar, n. -halt, 'spegelblank'. 
Spägälhalar äis (glanskis). De var så spägäl-
halt pa rännår MK. -ram s. pl. spä'gälra'mar. 

spegla v. refl. späglä si. Skäivu jär så blank u 
hard, sått n kan späglä si äi dum [plogarna] 
JK. 

speja v. spai'. Di var ti spai ättar n, män di fick 
int tak äi än OL. 

spejlig a. n. spailut JK [riskabelt]. Ti lätt n tjur 
dräg mot n skynning var spailut JK(U). Nå 
jär de spailut (falit, svårt) ti kåir pa vägar me 
kräk för de där stor bilars skuld MK(1922). 
De jär nuck spailut (farlit) MK(1918). Vårsed 
.. de jär mair spailut än haustsed (= miss-
lyckäs täidarä) JK(1917). Jfr no. dial. s p e e-
1 e g, sp eili etc., farlig, vaagelig, med tysk 
anknytning (Torp). 

spek s. spaik f., bf. -i, pl. spaikar 	bf. 
spaiknar 	spaikarnä (OL). 1) 'hjulekra', 
[även i t. ex. spinnrockshjul]. Träi spaikar i 
vart filrä [löt] MK. Täi spaikar pa framvangn 
u tåll pa bakvangn MK. Ja, far, han gä 
vangsjaul um dagän älla sätta spaikar i navår 
JK. Så skudd au hul ti spaikarnä glyggäs äi, u 
så skudd all spaikar passäs u dräiväs äi navu 
OL. Janaikä nyttäs ti spaikar i vangnar JK. 
Dän aikstuckän han däugar ti klau spaikar av 
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JK (ord!.). Ja fick änd så mik (aikä), sum räc-
kar till .. spaikar till flair otliä vangnar JK. 
Han .. vidd tal mämmi . . u så vidd n kaup 
spaikar av mi till n vangn JK. Ain spaik har 
gat av i vangn'n JK(ordl.). Spaiknar kåm ti 
vadä (låssnä i navu) MK. När vör kård ner, 
sättäd vörr n käpp i jaulä el. millum spaiknar i 
bakjauli, sått de int fick ga kring JK. Sätt n 
käpp i jauli .. de gar .. int me stor lass, för da 
frästar de så mik pa, sått spaiknar kan brist av 
JK. De [trollet] kraup imillum va ivist a spaik 
i jauli JK. 2) 'bläckning i ett träd'. Ta u så 
hugg a spaik äi de gräni. Dän talln jär träi 
spaikar äi; de jär n märktall el. a laidä JK 
(ord!.). Jfr vagns-spek. -eke s. spaikaikä, -aik' 
m. o. n. .. jär aikä ti gär spaikar av. De ska 
var riktut janaikä, rispret u knaggfräit MK. 
De va da riktut goar spaikaik de OL. -navare 
s. spaiknavarä ti bur hul i fikar för spaiknar 
[i gamla sortens hjul]. Speiknafwar i en 
bouppt. av 1752 vid Smiss MK. 

speka v. spaikä, spaik', pr. -ar, ipf. spaikäd 
JK, sup. spaikä, spaik', spaikt, pass. ipf. 
spaiktäs JK(U), p. pf. m. spaikän, spaiktar 

f. spaiki, n. spaikä JK(U), spaik si, pl. 
spaiknä OL, spaiktä, imper. spaik JK, 'bläcka 
ett träd'. Ja har nå spaik de tallar, sum du 
skatt huggä. Jasså, däu hart spaikt äut dum. 
Dän talln har någän spaikä, sått de har blitt a 
stäur skaul äi än JK(ordl.). De gräni jär spaiki 
förr; dän talln jär spaikän förr mang gangar 
JK(ordl.). Ti fa säi de, um di int var snonä, 
så spaikäd n (= bläckäd) dum fyst, förrn än 
huggäd trodagränä JK. Trodagränar spaiktäs 
för de mäst alltut förr .. JK(U). De jär spaik 
si [bläckat] i träii all stans MK. Dän talln 
han jär spaiktar MK. När n huggar barkän av 
me a yks pa a träi, börr n läitn fläck, så haitar 
de att de jär spaikä el. bläckä, u de bläir a 
skaul ättar, um de far sta u vaksä JK(U). 
Raugränar har mik binägänhait ti bläi rutnä 
el. hol innäi, i synnarhait um di far sta än 
täid ättar di jär spaiktä JK(U). Blädä träi el. 
fläckä el. spaikä, hugg märkar i träi; da jär di 
spaiktä el. blädädä MK. Blädä el. fläckä el. 
spaikä = hugg av barkän fö ti äutväis vägar el. 
laidar (= linjår) JK. Hugg barkän u savän av 
bi fläckväis de haitar spaikä ällar fläckä; de 
träii di jär spaiknä OL. Särsk. förb. Vör har 
nå spaik upp hail iss laidä = hela linjen el. 
rågången JK. Di spaikar upp laidi ällar märk-
tallar millum aigår i skogar sum int jär någ 
täunar; de jär laidar, sum jär uppspaiknä MK. 
— Spaik(ä) äut = hugga av barken, så att det 
syns i träden, som skola huggas. Vör kan 
ännu spaik äut någlä träi till, sum vör skall 
fållä JK(ordl.). Ja har nå spaik äut någlä träi,  

sum vör skall huggä JK(ordl.). Spaik äut 
någlä tallar till mi JK(ordl.). Spajkä äut träi 
(hugga märken i träd vid rågångar) äv. haggä 
till ämnässtyckar MK. U bi avsjon spajkar di 
äut träi, s. skall säläs (di jär äutspajknä för-
äut) MK. — spek-träd s. spajkträi 'träd s. är 
märkt f. något ändamål' MK. 

spekning s. pl. spaikniugar [bläckning]. När n 
skudd kvist upp träii för ti säi laidi ällar spaik-
ningar ällar bläckningar.  . . så blai än hail i snåi 
JK. 

spektakel s. spittakäl 	n., bf. spittaklä, 
pl.= . 1) [rackartyg, upptåg, skälmstycke, 
gyckel, förargelse]. U så skudd n läs talä u 
de blai bön spittakäl av, u fålki fick rolit JK. 
De jär skriv si någ spittakäl i täidningar um 
lauboar JK. När ja .. fick håir u säi de där 
spittaklä [hästskojet] JK. När ja da hadd ar-
bet .. a vikå, da kåm sam spittaklä [yrsel] 
yva mi igän JK. Ner di da bräukt spitakäl 
[knep], da gick ä så, att han förlordä [i krok-
finger] OL. Vätboar har kansk bön pa spitta-
käl kall n ti fjäringsman JK. Han arbetar me 
takserningi um dagar, u de har nå hald pa 
atminstn i träi vikår .. Va fan'n har di för 
spittakäl si förä u för galnä lagar! JK. De har 
någän kast n snåibåll tvärs iginum körkfinsträ 

ginum de grann glasä. A jäkla spittakäl JK. 
Så funderäd di.. va di skudd gär bondn för 
spittakäl JK. När n [bysen] fick gär fålk de 
spittaklä, att ti gick vilsä JK. Han gärd mik 
gråv spittakäl bäi än dail fålk iblant JK(U). 
Var di [pojkarna] da någ fundersamm, så 
söikt di nuck u gärd någ sma spittakäl mot 
päikår OL. Iblant gärdäs de någ spittakäl där 
[vid sågen] .. u räiv damlukår ör OL. U så 
um hälgdagsnetnar så skudd de alltut gäräs 
någ hyss u spittakäl, såsum . . att iblant så 
kund mästn hail göislhopar bläi inkastnä i 
häusi JK. Hald spittakäl u gär spittakäl me 
någä el. bäi någän JK(U). Källingi 	blai 
himla bifångd fö de att vörr hållt spitakäl 
me än [mannen] JK. Di .. gräind u hald 
spittakäl at n så där JK. Däu bär spelar spit-
takäl me mi; har ja trang ti de da? MK(1877). 
2) [uselt ting, skrälle]. Daim sum hadd rad.. 
kaupt karbid u karbidlampår, u de roäd någ 
var ti fa säi u håir me daim, sum hadd de där 
spittaklä el. härlihaiti JK. -makare s. spitta'-
kälma'karä m. 

spekulant s. spickulant m., pl. -ar. Dän han 
var spickulant pa dän ällar dän sakän, pa n 
avsjon t. ex. OL. Ja tväivlar pa att de bläir 
väl int mang spickulantar [på auktionen] JK. 

spekulera v. spickle'rä, spickle'r, ipf. spicku-
le 'räd [fundera, reflektera]. Han var ti spick-
ler pa de ällar de, män lains de var, så kåm 
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än int ti bröid si um de OL. Spårvangnar 
spickuleräd vör pa fystä, män .. di var full 
allä JK. 

spel s. 1 spel n., bf. -ä, pl. =, bf. speli JK(U). 
1) [musik, toner; musikinstrument]. Spel u 
dans var de .. JK. Di sum had lust me dansn, 
di kund fa släck lystn därpa, för spel fanns de 
där OL. (Kvinnfålki) dansäd ättar sång i ställ 
för spel, män mairndails hadd i spel, sum di 
dansäd ättar OL. Ja håirar ännu dairäs sång u 
spel, när ja tänkar pa de OL. Sin när vör kåm 
fran borä, så var de mussäik bad me sång u 
spel JK. Så! tyckar int Kaupräfar um årjår 
ällar spel, da? — Naj .. för de jä bär stäur 
drumbä JK. Nå had n a sånt spel sum vaiv-
däs, speldoså ällar någ pusitivaktut OL. 2) 
[idrott, idrottsgren, idrottslek]. Da ris slveräd 
vägrar, va di skudd ta för n laik, el. spel hait 
ä fö de mästä JK(U). Vägrar to äut näi päikår, 
sum skudd spelä mot de andrä näi drängar i 
all spel JK(U). Vörr sum var vägrar bihövd 
int var me i speli JK(U). De var ingän sum to 
dum (lauboar) vaskän me pärk ällar varpå 
ällar hank ällar krokfingar ällar haugstrikäl 
ällar langstrikäl ällar rännä, så säkrä var di 
pa de speli JK. 3) [kortspel; omgång i spel]. 
Så vill ja nämn, va de jä fö slags spel, sum 
jä de vanliä jär äutat: marrjas 	u bräus 
u när n spelar fåir, så skall n ha fåm spel ti 
vunst .. ja u fåmkort u knack jä de a sålls 
spel, sum di bräukar spelä JK. 4) [i bildl. 
uttr.] Nå jär de grämsl, när di skall gär någ, 
såsum de var läivs spel [fråga om livet] MK. 
Förr n än duktur strandbräukarä yvargir säin 
gan .. så sätta n läivä till el. pa  spel JK. De 
ha vart lerd kalar, sum ha hatt säin hand i 
spelä JK. Pa haimvägän gick de int tyst av; 
för de var läiv u lust me i spelä OL. 5) 
[lyftredskap bestående av kombinerade häv-
stänger; en sorts stubbrytare]. Lyftkranar 
haitar spel, stainspel MK. Stumbläbrytarä äl-
lar spel ällar kätting u stang JK. De fanns int 
någu stang älla spel me dän där kättingän 
JK. Ståppan gick bär sundar för uss i spelä 
ällar stumbläbrautan JK. Vör tar stumblar u 
de stöist stainar upp me spel, sått de vaiväs 
upp JK. Jfr drag-, fri-, gång-, kort-, mun-, 
narr-, orgel-, pärk-, sams- o. stumle-spel. 

spel s. 2 spel n., pl. =, 'exempel'. Läikbain, 
de har ja set spel pa, nyttäs pa kruppän för 
sjaukdom, för ti vinn pa våg, pa fiskflaar etc. 
MK(1877). De har vör set mang' spel pa de 
MK. Ja har självar set spel pa de, att de var 
sant, sum n sägd ti mor JK. De haitar äi a 
gammält ordspråk: "tårkän låimar någä, män 
vetu låimar intä", u de jär sant u, för n har 
nuck set spel pa de u att de så jär JK. Väl- 

laikän invärkar mäst pa gröidn läikväl, för de 
säir n spel pa mang gangar ällar har erfarn-
hait av JK. 

spela v. spelä, spel', spä lä (glt), pr. spelar, 
ipf. spelädä, -äd, speldä, spe id', späld' , 
spele , sup. spe lä, spel', spelt, pass. spe läs, 
ipf. spe kläs, -täs, sup. spe läs, p. pr. spe lnäs 
A. [i fråga om ljud]. 1) [utöva musik, hantera 
(ett musikinstrument)]. Ungmor sat bäi piano 
u spelädä JK. Sma fröknar speläd u singädä 
OL. U iblant så speläd di, u bani u ungdomar 
dansädä bäi stundväis JK. Han [fonografen] 
.. bad taläd u singäd u speläd raidut JK. Ja 
har spel pa n fjortn fåmtn bryllaup JK. De 
hadd vart jaust i va ivista finstar, u så hadd 
de speläs u dansäs i nöistäuu JK. Storspel-
männar, sum ha vart så yvadåduä ti spel pa 
fåiol JK. Såsum ja gick där upp pa völfti 
.. så gynt ä u speläs ner i körku pa årjår JK. 
Spälä (g1t) pärk, men spelä fjol MK(1876). 
Årjår var lestä, u ja kund int märk, att någän 
had vart där u spelä um di had vart upp u 
spelt årjår dagän föräut JK. N. har spel u S. 
har u• spelä, män .. JK. Undar hälgtäidn var 
N.K. haimä, u da speld han årjår, u han var 
slängdar u speld äutmärkt bra .. u nöiars-
dagän klämd M. till u speldä aindäst att n 
spelar väl langå [långsamt] JK. Spel skålar 
(pa bryllaup) MK. När måltäidn va släut, så 
dracks de bräudfålkis skål .. Spelmännar 
speld da upp än stråf, sum haitar: spel skålar 
JK(U). Fyst gick spelmännar u så speld 
bräudmassn JK. Flosn speld kaddrill i böin fö 
härrskapi JK. Spelmännar fåiläd u speläd 
säin pålskar u valsar u sjåttsar. U kaddrillar 
speldäs u danstäs JK(U). 2) [om vissa fåglar: 
slå sina drillar, flöjta]. Han [orren] kuttrar u 
spelar pa ladingar JK. De sitar n årr u spelar 
upp i björktuppän JK. B. [i fråga om rörelse]. 
1) [om vind o. väder, fläkta, blåsa]. I april 
har nårdn vart tåpp galn ti spel u bias mästn 
va ivist n dag JK. Had vädar u sol fat spel 
pa de MK. Någ öiar, sum ha blitt skogslausä, 
.. så spelar vädrä fritt yvar u tar mässi allti-
hop JK. 2) [om strömdrag o. d., virvla]. De 
speld n sån förskräckli ridl yvar Tangän, sått 
vör matt ro n hail täimä JK. 3) 'skynda'. Spel 
at haimä [hemåt] JK. Så sum ha had sit där 
.. så had ä gynt allarm pa luftä .. så att Kaisä 
had blitt så rädd, att a had spel haim JK. Han 
blai argar u speld pa dur MK. Män i blai rädd 
för a gait u så speld' ha in i skogän. Mäni 
speld tillbakar in at gardn MK. Nå kåm mor 
spelnäs in i jåns me ed källingars ganä JK. 
C. [i fråga om idrott, lek, sällskapsspel]. 1) 
[om idrott]. Spälä (glt) pärk, men spelä fåjol 
MK(1876), [i ett annat MS tvärtom!]. När ja 
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kåm haim, så talt ja um för far, lains di spelt 
pärk nå för täidn JK. Drängar spelt pärk .. 
Sårkar speld väggpärk pa körkmäurn JK. När 
de speldäs el. speltäs pärk .. så var de mik 
strangt me spelreglår JK(U). Di speld väl um-
kring tjugå pärkar u di sägd, att i aldri had 
spel pärk mot makän till fålk sum lauboar JK. 
Att ä har speläs pärk .. u ännu speläs pärk, 
de kan var u en fa yvartöig si um .. ner di jär 
at de hålli, där di bräukar spelä OL. Drängar 
u päikår gar äut fyst var ann'n gang, till däss 
all par hår spel [spelat], så mang sum skall 
var pa de spelä JK. Um t. ex. sjau par skall 
spelä, u fåir styckän har vinn pa am n säidå, 
förrn all sjau par har spelä, da haldäs de upp 
JK. 2) [om sällskapsspel, kortspel]. De andrä 
allihop (godmännar u arbetrar) kåm till K. me 
u lant si där n litar brännväin u sätt si ti spel 
kårt JK. Di speläd för de mästä marrjas el. 
bondtålvå el. u bräus. Speläd um pänningar 
gärdäs de för de mästä aldri .. män um bränn-
väin speldäs de kårt um JK(U). All daim sum 
int vidd ällar årkt dansä, di sätt si bäi de 
langborä u speld kårt JK. U iblant sum di sat 
u spelädä, så upp u ihop till slas OL. Bäst 
de var di sat u speld kårt, så kåm de n fåinar 
hän u vidd spel mot dum .. Män så va kvinn-
fålki inn me i stäuu, där sum di sat u speldä 
JK. Så sägd dän hålä, att all daim, sum än 
had spel mot, var hans, för han had vunn dum 
JK. D. [i friare bet.: leva, rasa]. Dän di .. 
gynnar häklä pa i sån affårar de jär såsum 
själv päukän kund spel me, att di far ti ga för 
si OL. Arbetrar trod att nårmar [den onde] 
speld me stainar [i Digerrör] JK. Spel galn 
[leva vilt, uppföra sig konstigt] HG. Nårdn 
har int spel galn sum värst mang dagar JK. 
Särsk. förb. Nå fö täidn, um de nå speld av, 
så kräki kund kumm äut MK. Han speld 
bårt mang otliä riksdalar MK. Tack för notar 
.. ha glaid straks ste u speld iginum stöist 
dailn av dum OL. Spel in: 1) [ledsaga in med 
musik]. Da skudd staiki speläs in .. u så 
stämd di upp staikstriki JK(U). 2) [skynda 
in]. Män blai rädd för a gait u så speld ha in 
i skogän JK. 3) [i kortspel]. Ja kund int spel 
di in MK. — De ha graväs kull älla speläs kull 
(om träd, medelst spel) MK. Ja had ropt in a 
aik, u så gravd vör kring dän u speld kull 
dän um dagän JK. — Mor speld ste ätta(r) 
n gubb, sum jä så där kloka(r) pa kräk JK. 
— Da speld ograsä till (tog överhand) MK. 
Än föskräckli hopän ogras spelar till äi de jår-
dar, sum blai sanä så täilit JK. Ograsä kum-
mar ti spel till u ta läiv av kånnä u havan 
JK. Män i speld tillbaka(r) in at gardn MK. — 
Spel upp: 1) [börja spela]. Spelmännar speld  

upp än stråf JK(U). 2) [skynda upp]. Ja, i 
mårräs i dagningi speld ja upp ti körku u 
skudd säi ättar um vägän var ypän JK. 3) 
[med "spel" lossa stubbar o. 	Astäuän 
spelar tynn upp MK. Straks dann dagän laigd 
ja fåir kalar mämmi ner i äng u speld stumblar 
upp JK. Gränstumblar har vör braut ällar 
spelt upp än hail hopar i Syllskogän JK. — 
Kluckan had unda täidn spelt [skyndat] ör 
körku u skudd håir ätta prästn JK. — Spelä 
äut: 1) i kort. 2) så att de jär ingänting igän, 
[göra bankrutt]. Spel äut (de jär åid' [slut] 
me än) (OL)MK. 01 var galn ti säup u liv 
galn. U 01 haldäd pa ti spel äut. Män di fick 
visst bihald n läitn dail av gardn JK. — spel-
dosa s. spe iclåuså f. Nå had han a sånt spel 
sum vaivdäs, speldoså ällar någ pusntivaktut 
OL. -helvete s. n. pl. bf. spelhällvitti. Sum di 
int visst., va bankar fanns — de spelhällvitti 
JK. -kort s. spelkårrt JK(U). -man s. spel-
mann m., bf. -mann'n, pl. -mannar. Spelman 
[till lekstuga] bidädäs u bäi körku .. spel-
mann'n kustäd tåll stöivar för var u en sum 
var pa laikstäuå JK. Till spelmannän .. to 
vågrar upp .. av drängar sum dansädä än 
dalar u iblant än tållskilling av var u en JK 
(U). De var int någät dålit bryllaup häldar, 
för di var träi spelmännar, täu styckän sum 
speld pa fäiol u en pa klannätt JK(1889). 
Spelmännar, sum för de mäst var täu fåiol-
spelrar, bad bräudgummän JK(U). Fyst räi-
däd bräudgummän u så bäggi ungmans-
drängar u så spelmännar därnest JK(1889). 
När all var i årning pa russi u sjussar, så raid 
spelmännar förä, u en annar av daim sum räi- 
däd 	stöird dairäs hästar, så att di bräukt 
räid fåir hästar i brädd, spelmännar mitt äi 
JK(U, 1929). Spelmännar spelad räidmarsar 
undar fårdi JK(U). Da skudd i ga i körkå 
fyst gick spelmännar u så speld bräudmassn 
JK. Förr i gamblä täidn så speläd spelmännar 
bräudmarsn inn i körku me, änd fram ti alträ 
JK(U). All stäigar av hästar u sjussar, sum jär 
bryllaupsgästar Spelmännar stämmar upp 
bräudmarsn u bräudgummän u bräudi u de 
andrä gar undar mussäikän in i bryllaups-
häusä JK(U). När fiskretar var avskildä .. så 
ymsäs de talldrickar .. Så gynt spelmännar 
spelä.. da skudd staiki speläs in .. När mål-
täidn var släut, så dracks de bräudfålkis skål 

Spelmännar speld upp en stråf, sum haitar: 
spel skålar .. När all hadd fat sin beskärdä 
dail .. da gyntäs dansn, u spelmännar 
stämmar upp än pålskä . . JK(U). Fyst dagän 
tos de n kålläkt upp till de fattiä i sokni u så 
en till spelmännar JK. — [I jämförelser]. Ja 
jär sum vanlit gladar sum än spelman JK. Jfr 
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stor-spelman. 
spelare s. se orgel-, positiv- o. stor-spelare. 
spelning s. f. bf. spe lniugi [spelande, musice-
rande]. N. pa När u så vickariän S. jär i Lau 
svarar nå för spelningi (i kyrkan) JK. I dag 
har ja vart i körkå u hårt pa sångän u spel-
ningi JK. När da spelningi kåm ti ga igän, så 
drog mårmår S. ste igän (för att dansa) JK. 
Jfr kort-, orgel- o. pärk-spelning. 

spenat s. spinna 't m., bf. -n [Spinacea olera-
cea]. Ja haim i träigardar .. gynnar di nå me 
flair slag såsum pumpår u rabbarbar u spin-
nat JK(1889). 

spendera v. spänderä JK(U), spänder', pr. 
-ar, ipf. -äd JK, sup. spänder' JK, [bjuda, 
skänka]. För de arbetä bräukar ungfålki bistå 
el. spenderä pa de ungdomar, sum har förfård 
ärportar, ättar bryllaupä JK(U). Kvinnfålki 
. . vill spänder n läitn gartråust [Gertrud-ost] 
pa Er . . u .. de kund ha vart rolit ti spänder 
a par stickganshärvår pa fräui JK. Gartru 
bräukar spänder pa Bänt, d.v.s. att .. pa de 
träi dygni bräukar de mairndails bläi någ 
nedarbörd OL. Nai da, dän L-n han kummar 
u spänderar all ar allnackå pa uss JK. A par 
närkbokvinnfålk had spänder pa mor me 
någ tårtå u smasakar JK. — A:s litan han to 
släut .. för da spänderäd han bårt n ti daim, 
sum var jär ättar gräisar JK. — spender-sam 
a. spändersammar 	[frikostig]. Så 
väid de var någän duktur snändersammar 
bond, sum hadd läsmöit bäi si OL. -slbyxor 
s. pl. spändersbyksår JK(U), [i uttr.] ha 
spendersbyxor pa si [vara i spendertagen] 
(OL)MK. Di hadd spändersbyksår pa si, u de 
var a dundrandä kallas JK(U). 

spenderning s. spände'rniyg f., bf. -i [väl-
fägnad]. Så blai di inbudnä u fick läit spän-
derning (öl u brännväin) JK. [Bröllopsbjuda-
ren] skudd ha ti bästår el. spänderning, en 
sup el. en kaffihalvä JK(U). Va lains kund de 
räck till .. till all kallasar u till all spänder-
ning till all pastratsboar . . Jamför(ä) de ställä 
da u nå! .. va äi liggar failä? 	Jär de där 
förä att spänderningi kåm bårt ..? JK. Da 
tackäd ja så mikä för all spänderning u för all 
mussäik JK. När han hadd främt sitt ärndä 
så glaid han sin väg igän u int fick än någ 
spänderning vaskän av dain el. dann sårtn 
JK. Snåi u äur ällar rängn 	däräi bistar 
Gartrus spänderningi pa Bänt OL. 

spene s. spinä m., bf. spi'n, pl. -ar. 1) 'spene 
på kor'; pa ko, pa mär. Soi har sickar el. 
spinar JK. När mjölki stiräd ör spinar ner i 
spannä JK. Gräisso .. di har tåll till säkstn 
spinar . . A so kan int ha flair gräisar bäi si, 
än va ha har spinar .. för .. var u en gräis 

har sin spinä JK. De koi ha har fat ont i en 
spinä ällar dain spin'n, så dän målkar a ingän-
ting me OL. 2) [köttflik]; kytspinä s. hängar 
ner MK. 3) på fisknät, [de snören medelst 
vilka telnen är fäst vid själva nätet]; = stråp-
pär pa strämminggan, sum patjan'n trädäs igi-
num MK. Spinar jär fän snöirar, sum di förr 
hadd av hamp ällar läin u haitar spingan. Nå 
nyttar di .. bomullsspinar, förr var de hamp-
spinar ällar läingansspinar JK. Skjaut slingå 
gynnar me ti söi fast spinar JK. 7 maskår 
millum var spinä u pa var sjättä spinä u fla 
en stropp som bildäs av spinganä; åiglår av 
spinar trädäs iginum undatja'n, u ginum åiglår 
trädäs patja'n MK. Skjaut hallband u säidsäi-
mar u spinar kring dum [strömminggarnen] 
de gäs ännu haimä JK. En spinä jär sundar pa 
de ganä MK. [Se ill.] Jfr bomulls-, hals-, 
hamp-, ko-, kött-, lingarns- o. sköt-spene 
samt sår-spenad. — spen-garn s. spi'nga'n n., 
bf. -ä, de ganä, sum spinar gäräs av; bomulls-
gan, hopslagä pa raipvärk. De jär träi tatar i 
vart gan u träi hopslagnä släikä; de bläir näi 
tatar. Förr var de hamp- älla läingan MK. 
Fästes pa samma sätt som och motsvarar 
upptill hallbandä MK. -gång s. m. bf. spi'n-
gayän, 'alla storgansknäutar på övre sidan av 
nätet, där spinarne sitta fästade'. -mått s. 
spi'nmått n., 18 cm långt o. omkring 2 cm 
brett. Kring haket vid a bindes ett snöre 
omkr. 2 dm. med en ögla i andra ändan, som 
trädes över en knapp, där den hänger fast, då 
man "skjautar slingå" MK. [Se ill.] -par s. 
spinpar n., bf. -ä, pl.= ,täu spinar. De jär 
Mir el. fäm spinpar (spinar jär dubblä där di 
gar upp ifran läinä u haitar därförä spinpar, 
u umkring a halv än [aln] langä) millum var 
fla JK(U). U så mela n [mäter man] på unda-
tja'n fäm sträcktä maskår millum vart spinpar 
MK. Flaar skall sit pa vart sjätt spinpar MK. 
-reva s. spinrivå f., pl. spi'nri'vår, el. nyår äi 
ganä bäi spinar; när de har riss ifran uppä 
bäi spinar MK. 

spets s. 1 spits m., bf. -n. 1) [udd, (spetsig) 
ände]. Spitsn el. ändn [på käglor] var trub-
bur JK(U). Da graväs de ställningräckår ner 
nmtumkring hail byggä u pa gavlar så lang 
sum räckar ti spitsn el. gavälspitsn JK. De 
har någän kast n snåibåll tvärs iginum körk-
finsträ pa äustäst gavin upp iginum spitsn 
ginum rossättn JK. 2) spitsn el. spi*tä = klö-
verknekt, som är högsta kortet i brus: däu 
hart visst spitsn iss gangän .. de var änd päu-
kän att spitsn sat där u to död pa bad klö-
vanäiän u bräusn u dulln JK(ordl.). Jfr 
finger-, gavel-, horn- o. ving-spets. -bov s. 
spitsbåuv m. [skälm]. Nickå gick .. kring 
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landä u tiggädä. Så var de n gang, sum än 
had slat sällskap me n annar spitsbov makän 
till han .. Da stal di hyns um netnar JK. 
-knok s. m. bf. spitsknåken (skom.), [ett puts-
verktyg], av bain, till riflä bik av stickä 
[stickningen] pa randsbaindont MK(1877). 
-plog s. spits-, spissplåug m., bf. -än, pl. -ar 
[årder]. Träivärkä pa spitsplogän älla retarä 
spissplogän jär täu dailar: drekti u kvistn 
När da drekti var i årning, antingän självvaksi 
av vick träislag sum hälst, björkä, tällä el. 
granä, så sättadäs kvistn (plogkvistn) äi, sum 
för de mästä jär av björkä u .. i ätt styckä, 
fastn täu dailar el. namn: "kvistn u väisn". 
Kvistn sitar "handheln" äi ti hald äi, när n 
plögar, u väisn sitar bildn pa .. Män de haitar 
att plogän jär "kårtväistar" u "langväistar" 

U så haitar de: att de jär "haugdrekt(ä)" 
u "lagdrekt(ä)" plogar — plogän jär för "sla-
dar" [grund]. Män de jär rad förä, um plogän 
jär för sladar el. u tvärt um [medelst kilar i 
"dräktens" fäste i "visen"] Pa de väisä så 
kan n ställ spitsplogar, sått di gar lagum ner 

JK. De var int gutt um a bra självvaksi 
plogdrekt. Män ti avjälp de, så gärd farsgub-
bän .. än sårts spissplogar sum kalldäs för 
smålandsplogar.. de gamblästä var me lang 
drekt el. stang, män nå me kårt Väisn 
jär av än starkar träibit (aik el. björkä), sum 
kvistn glyggäs äi 	I kvistn glyggäs a hul, 
sum stangi el. drekti sättäs äi, u han ändräs 
äi sitt lag där .. upp u ner, me käilar .. I 
väisn bakför bildn u upp i stangi el. drekti 
glyggäs a hul, sum sättäs a stark sia av träi 
el. av jan, sum gar ifran väisn u upp i stangi 
el. drekti .. Sått de där slai fungerar lissum 
sum knäiv JK. Spitsplogän me lang drekt, 
sum när n plögar me stäutar, gar upp i täisl-
ringän u i halsringän ällar i n ring. . i bring-
tampar, när n plögar me russi. Dän spitsplo-
gän me lang drekt jär nuck a mik gammält 
raidskap 	JK. Lains bräukäd di jårdi da? 
Jå, di plögäd na för de mäst me spitsplog (sv. 
ådar) u fåisäd däiki 	Sedi plögdäs ner me 
spissplog JK. Förr, för umkring fämti ar sinä 
(d.v.s. 1864), när de int fanns jär äutat 
någän någlund ändamålsenlir vändplog.. så 
plögdäs de me spissplog JK. Ja ättar dän 
dagän, så plögdäs atminstn pa haustn all jård 
.. me vändplog, så väid att n kund fa vänd-
plogar ti ga .. Män skäuräd de intä äutn fas s- 
näd pa, da var de ti ta till spitsplogän 	Pa 
de väisä så var u ännu jär spitsplogän oum-
bärlir JK. Män jårdi bläir int så bra plögi ällar 
laus me spissplog sum me vändplog JK. Jä 
jårdi fö tårr, da jär n tvungän ti nytt spitsplog, 
män spitsplogän gär int lausarä än bildharvin, 

män de röirar jårdi kring mair, sått myrn 
[fukten] kummar upp JK. Pärår sättäd vörr 
pa sam väisä, sum nå i furar, antingän me 
vändplog el. spissplog. Så ymptäs [kupades] 
di [potatisen] me spissplog, sum di ännu gär. 
De vanliä jär ti plög upp dum me spissplog 
JK. [Se ill.] Jfr enbets- o. par-spetsplog. 
-plöja v. p. pf. f. spitsplöigi [plöjd med år- 
der]. Ladissedi vaksäd bättar 	äi de jårdi, 
sum var vändi u sämmar äi dän, sum var 
spitsplöigi JK(U). 

spets s. 2 spits m., pl. spitsar [virkat tråd-
arbete], (att sätta på kläder etc.) MK. Virk 
spitsar (OL)MK. Gardäinar me stäur grann 
spitsar kring JK. Än krag me spitsar kring 
JK. Jfr köp-spets. 

spetsa v. spitsä, spits', pr. spitsar, pass. spit-
säs. 1) [göra ngt spetsigt, t. ex. järn medelst 
smide] JK(U). Spitsä staur de jär ti hugg dum 
spitsuä ner pa ändn MK. U så skall di (stau-
rar) spitsäs u i storändn, sum skall sta i jårdi 
.. Ja n flyttar a läiti let handyks u n hugg-
packä ti sätt staurn pa, när n skall väss n el. 
spits n.. Vässar n staur gär n me täu hugg, 
el. n spitsar int ändn runtumkring äutn börr 
pa täu håll u int att de säidu, sum staurn har 
rygg, äutn at svikti JK. — Spits av den käpp-
ändn MK. 2) (skom.). Trådar skulle "spit-
säs" el. "smalläs av" par um par MK(1877). 
3) [viss procedur vid malning]. De haitar, att 
di "spitsar", när de gar iginum spitsvärkä 
JK(U). — spets-verk s. spitsvärk n. [viss an-
ordning i kvarn]. Nå pa sainarä täidar har di 
"spitsvärk" i siktkvännar, sum di lättar sedi 
ga iginum fyst gangän JK(U). 

spetsig a. spitsur, spissur, f. spitsu JK, n. spis-
sut, best. spitsuä, pl. spissuä, spitsuä JK, 
superl. best. spitsustä JK. Läinknuppän jär 
runtar hailar ner, u villknuppän han jär spis-
sur ner mot skaftä MK. A stålstang, sum än 
smäidar såsum a ägg [egg] ällar vassar i ändn 
(int spissur) JK. De jär da int sägt, att maskår 
kummar ti sta i vinkäl [rät vinkel], äutn 
i spitsur vinkäl [i ryssjarmarna] JK. Nät-
tain'n jär a pinnå umkring träi kvarter lang u 
spitsu i en ändä u så n slar tampän um 
sått ä int halar av dän spitsustä ändn JK. 
Jankrabbar jär n flatar janbit u spitsur i en 
ändä. Pa uppsäidu umkring a kvarter fran 
dän spitsuä ändn sitar n ring .. JK. De jård-
styckä, de jär så langt u spissut, så de kan 
aldri någän fa anlägg de klokt OL. Plogar jär 
spissuä MK. Käilar jär för tvärä, di skall hug-
gäs mair spissuä JK(ordl.). Än sättar upp än 
haugar späiltäun me späilår spitsuä i uppäst 
ändn JK(U). 

spetsning s. f. bf. spitsningi (skom.). Sätt' 
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bustn pa spitsningi (=sätta borst på tråd); 
spetsning ty trådar skulle "spitsäs" el. "smal-
läs av" par um par MK(1877). 

spett s. spri-  n., bf. -ä, bf. pl. spiti JK(U). 1) 
[smal järnten]. Janbitn [som man smidde 
hästskosöm av] .. var fastvälldar bäi a spit 
me a runt åiglå pa dän ändn, sum di haldäd äi 
JK(U). 2) [tillspetsad ten el. sticka av järn el. 
trä]. Sättä pa spit (el. spjaut) ti staikä MK. 
Di trädäd dum pa spit, ner di staikäd dum, 
fisk t. ex. ner bi strand .. da jär de mang sum 
.. har a spit, sum di har skur av träi; de tar 
di da u så stickar äi än strämming u så läg-
gar n pa glöidarnä ti staikäs, så klämmäs spitä 
äi än igän, u där ättar bläir n uppjetn OL. 

Um ja int kund fa a sån historiå pa 
spit igän [:få tag i] JK. Hallute nämdman N. 
han föreslo, att kvinnfålk skudd väljäs in i 
biblioteksstyrelsen. Mickälgardar (Nils): har 
n någ pa spitä da? MK. 3) [spets på båts-
hake]. Bårshakar (än hak av jan me a spit 
pa dain säidu) OL. 4) [sylspett]. Klacksöil 

plyggsöil 	jär runtar i spitä 	Sticksöil, 
sum jär rakar i spitä Spitä sitar fast i skaftä 
JK(U). Spitä jär slåit MK. 5) [ett slags spik 
el. söm]. Bruddsko slos int undar me späik 
el. brudd äutn me a klaint spit i var änd av 
skoplattu Bruddskoar me spiti i ändar slos 
int undar mair n undar ain klau [klöv] JK(U). 
6) [i ramsåg]. Spitä = spit (m. 2 mällår) pa 
stor vängä o. en hak pa var säidå MK. 7) 
Spitsn el. spitä, 'klöverknekt, som är högsta 
kortet i brus'. Nå skall spitä äut JK(ordl.). 
Ja had täu sjau u så spitä (i kortspelet bräus) 
MK. Jfr järn- o. syl-spett. 

spetälska s. f. bf. spittälsku [en sjukdom]. 
Russi i flyg u i skäin Fålki, sum vör kåm i 
möit me, di störtäd si alltut ner i däiki .. Sått 
de var me uss sum daim, sum har spit-tälsku: 

(orain) JK. 
spick adv. spik [i uttr.] spik nåkur [spritt 
naken] MK. -frusen s. spi'kfru'sn (två ord?) 
MK. Han va ret spikfrusn (= väl frusn), nä 
n kåm in MK. 

spicken a. spi'kän 	[råsaltad, torkad, el. 
rökt]. Spikän strämming (=rå strämming) JK. 
— spicke-kött s. sprky't n. 1) 'rått kött' [saltat 
el. rökt]. 2) m. [fågeln] 'talgoxe' [Parus ma-
jor] -lägg s. pl. spikläggar JK(U), [bara ben]. 
De byksår, sum vörr hadd pa uss gick ner ti 
anklar, sått vörr hadd int bär spikläggar, så-
sum sårkar nå har, när di .. jär äutn strumpår 

u sko pa baini JK(U). -rova s. f. pl. 
spikroår, ra roår, sum jetäs ra av fålk JK. 
Väitroår runtä, mik söit u goä ti spikroår 
JK. -sill s. spi ksild [rå salt sill]. -strömming 
s. spi'ksträmmiug m., saltar ra strämming JK. 

När n skalar strämming till spiksträmming, da 
jär de väl skäl till ta ör sumbölgän [simblå-
san] OL. 

spik s. späik m. (o. koll.), bf. -än, pl. -ar. 1) 
'spik' [spetsig metallten med huvud]. Sla äi 

späik MK. Ja di kaupt ingän hässko ällar 
späik förr n gang, äutn de gärd di självä JK. 
De jär tvung ti sag a issä, för de jär väinä 
[omkrökta] späikar alltihop MK. Späikar jär 
väl tagnä av råst JK. De jär bättar späik nå 
än förr, sum int råstar så fort. Nå bigangnäs 
de späik ti balar, sum jä fötintä el. galvani-
serädä JK. Vör skudd ha hatt a hundrä späik, 
för vör aigar aldri någän OL(ordl.). Ja har 
någlä gamblä späik i lummu JK. Ja sagäd i 
späik me sagi u huggäd i späik me yksi JK. 
Ti läikkistår fick di aldri bigangnä späik, äutn 
de skudd var pinnar MK. Di kläppar träi 
kläpp var gang träi gangar .. de jär fördän-
skuld, att di slo träi späik i frälsan, när di 
kårsfästäd han JK. — [I jämförelser o. tale-
sätt]. Dän späikän drog, sägd dän sum puttäd 

i lummu JK. Ja har hårt prästar diskuter 
sakän .. män ja har int hårt någän träff skalln 
pa späikän JK. Han var nyktar sum än späik 
JK. [Jfr spik a.]. 2) [axeltapp]; janä äi stor-
aksln, tunnu, drivä etc. [i tröskverk], (stor 
båltar) MK. All akslar sum var av jan, sum 
sat äi all ändar pa träiakslar, sum skudd ga 
runt, kalläd de gamblä fö(r) "späikar" .. Di 
gick i pannår av bokänhålt män u i pannår av 
malm . . män bokänhåltpannår var int bra, för 
späikar blai äutslitnä, när di gick äi dum längä 
JK(U). Dän nedästä späikän [i storhjulet] 
han sto pa än väidlyftur flatar grastain, sum 
var a läit hul äi, sum späikän gick äi [i trösk-
verk] OL. I varder änd pa dän vattnhjaulax-
län jär indrivän än gråvar fäirkantur janstump 
pa a äns längd, sum jär runtar i dain ändn, 
di kalläs späikän ällar späikar .. dän innast 
dän smörd di me talg OL. Jfr ek-, hästsko-, 
sink-, spån-, stjärnaxel-, storaxel-, storhjuls-, 
tunn-, tunnaxel- o. valsare-spik. -bolde s. 
späikbuldä m. 'en mindre böld el. finne' JK 
(ordl.). -borr s. späibu'r, späikbu'r m., bf. -n, 
pl. -ar [bottenborr]; 'själva borren' MK 
(1876); 'en liten bon' MK; 'fin bon' JK(ordl.). 
Nå har sårkar mästn brut av a ivist n späi-
bur. De gär de sam, um än jär falnar ällar 
gråvar, så kalläs di för späiburar, män di har 
aldri någän skräu i ändn, äutn aksä jär ret u 
slet OL. Släik har ja [smeden] träi dåssäin, 
stön u mindar burar till janburskaft MK. 
Späibur [se ill.] 1. ducku av träi. 2. läggän. 
3. skaftä JK(U). N späibur, sum skall sättäs i 
späiburskaftä, när n skall bur me än.. män 
ti fa än fast äi de gamblä haimgärd träispäi- 
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burskafti, så sättädäs läggän äi än träibit, sum 
haitäd ducku JK(U). Navrar jär smäidnä 
pa sam väisä sum späiburar JK(ordl.). Huli 
iginum räivtråiu, sum räivtännar sitar äi, 
buräs me än späibur, sum jär lagum gråvar 
u haitar räivbur JK(U). -borrslhål s. späi-
burshul JK, OL n., bf. -ä OL, pl. = [hål bor-
rat med spikborr]. Så burar n a späiburshul 
iginum kluän [anglekloven] JK: Ner nå kåg-
gar blai fårduä u äislagnä, så . . burd di a späi-
burshul ginum kåggän tet undar ringän 
[trösk-ringen] u i de späiburshulä slo di a 
pinnå OL. -borrsljärn s. späibursjärn [-jan], 
[liten stamp] till gär buraksä me till bäitning 
MK. [Se ill.] -borr(s)Iskaft s. späibu'rskaft 
n., bf. -ä [borrsväng], me duckå, sum späi-
burn sitar äi, u så sitar ducku äi späiburskaftä 
MK. [Se ill.] Jfr trä-spikborrskaft. -borr' 
stamp s. späiburstamp m., ti gär buraksi me 
MK. -hammare s. späikhammarä (OL)MK, 
pl. -hamrar .. med spets i ena ändan att slå 
ner ett hål för spiken (OL)MK. Pa späikham-
rar jär päni klui, sum än sättar späikuddar äi 
för ti båig dumm .. när n skall väi späikar 
JK(U). Hamrar .. störrä ti sla äi späik me, 
sum haitar späikhamrar JK(U). [Se ill.] -hål 
s. n. pl. späikhu 1, bf. -i. 1) [hål efter spikar]. 
De bredi, de jär så mik gamblä späikhul äi, 
så de kan aldri någän nytt ti någä OL. 2) 
[hål för söm i hästsko] JK(U). -häckenfält 
s. pl. späikhäckänfältar [spikrackare]. När ä 
blai skäumt, så sag ja int späikhäckänfältar 
.. sått ja sagäd i späik me sagi JK. -lakt s. 
spi'klakt, (inte: späiklakt) m., bf. -n, pl. spik-, 
späiklaktar, a lang räckå [smal spira], sum 
späikäs fast bäi bandä me dain ändn u upp i 
spärrträii me dann ändn; de jär för de mäst 
täu spiklaktar äi ätt spärrträi, hälst pa foda-
tak, ätt [!] pa var säidå, u pa gavälspärri 
gänn ätt pa var säidå. Spiklaktar star at bäggi 
hålli MK. Så sättäs di (spärrpari) fast me 
spiklaktar. I gavälspärri jär de för de mäst 
täu spiklaktar, en pa var säidå, sum späikäs 
fast i spärrträii uppför handbalkän me läil-
ändn, u storändn i bandä. Spiklaktar jär klain, 
lang räckår, för de mäst av gränä JK. -låda 
s. späiklå'då f., till ha spånspäik äi [då man 
lägger spåntak] MK. -rand s. m. bf. späik-
randn JK(U), [den skåra i hästskon vari spik-
hålen sitta]. -skalle s. späikskallä, -skall' OL 
m., bf. -skall'n JK(U), [spikhuvud]. Bind-
yxar di har a hak in där pa baksäidu .. de 
hakä de jär så näggt, att n späikskall int kan 
ga iginum u nyttäs . . ti ta späik ör me OL. De 
haitar u um andrä sakar .. "till träff ret pa 
späikskalln" el. "ti träff skalln pa späikän" 
JK(U). -sko s. späiksko (koll.). Stäutsko [: 

för dragoxar] jär bruddsko u späiksko . . 
späikskoar jär de träi späikhul äi, äi sko-
plattu, u sum slas fast me vass stäutskospäik 
JK(U). -släppt p. a. späiksläpptar [vars spi-
kar lossnat]. Batn jär späiksläpptar (späikar 
har släppt) MK. -smed s. späiksmikl m., pl. 
-ar. Förr i värdn da had di apartuä späiksmi-
dar, u de kansk de ännu finns OL(ordl.). -udd 
s. m. bf. späikuddn, pl. -ar. Späikhamrar jär 
päni klui, sum än sättar späikuddar äi, sum 
har gat iginum träiä .. för ti båig daim 
för ti fa a skapli bukt pa späikuddn, när n 
skall väi späikän JK(U). -via s. f. pl. späik-
väiår [omkrökta ändar av spikar]. De jär fullt 
av väiår älla späikväiår MK. 

spik adv. spi 'k [i uttr.] spik nyktar [alldeles 
nykter] MK. Jfr spick adv. 

spika v. späikä, späik', pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
späikäs, pr. späikäs, ipf. späiktäs JK(U), 
OL, p. pf. späikän JK, n. (pa)späikä, späik', 
späik si JK, pl. späiknä JK [fästa medelst 
spikar]. De lädu dän har ja äntligän hatt årkå 
ti späikä pa, för ha var raint skild at OL. 
Täu sagnä räckår millum täu stuckar u späi-
käs täunspäilår pa änd där pa [i staket] JK. 
Iginum armar glyggäs slaar, sum späikäs vi-
dår [tunna bräder] pa [i kvarnvingar] JK. 
Tråssbuttn . . han var int späikän pa unda-
säidu av räiar . . äutn me bredässtumpar 
sum ändar lag pa ribbår, sum var späiknä pa 
räiar JK. Framstamluku u bakstamluku, sum 
haldar umränningar u bjaurar ihop u jär säkat 
späik [spikat] ihop JK. Så jär de späik si än 
buttn undar (pa karmän) OL. Raftar .. star 
me nedäst ändn pa bandä, sum jär späik .si 
n ribb el. lakt i äutkant pa JK. Särsk. förb. 
Di ska späikäs bäi (vidår); dän fyst späikän 
båigäs yvar u tas bårt sinä 	MK. Så ska 
arskäidi passäs bäi ällar späikäs bäi, därnest 
ska stamlukår späikäs bäi OL. — Åiru [plog-
öronen] späikäs fast pa nedäst ändn av drekti 
JK. Skinnä me kardtännar äi späikäs fast pa 
undasäidu pa kardblukä JK. Förr så späikäd 
sumbliä .. bildar [billarna] fast, män fö de 
mästä så skräuäs di fast JK. Atahaldä .. var 
n träibit, sum späiktäs fast [på spetsplog] 
JK(U). Kring durkarmän bräukt u var fast-
späik si en krans JK(U). Sumbli har a bain 
fastspäik si pa batborä ti dräg snöir pa JK. 
Bäggi de häklår di kan sitä ällar sitar fast-
späiknä pa en bredstump OL. — A släik läiti 
lådå, de kund han späik ihop JK. Män de 
gamblä sär, att ä int jä bra ti ha jan i läik-
kistår, därför så späikäs aldri läikkistår ihop 
äutn slas ihop me pinnår JK. Karmän [på 
"kanal jär hopslagän ällar hopspäikän av 
fåir bredstumpar OL. — Nå skall ja börr skriv 
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än adrässlapp u nud pa el. späik pa me någ 
sma nudar JK. Ja gick ner ti K.L. u skudd 
jälp han späik spån pa um dagän JK. Um än 
späikar pa n läitn träibit (t. ex.) pa a sitbred 

OL. Pa stjännjaulä späikäd n pa kantn 
tjåcklag bredsribbår JK. Ja äut pa nackän pa 
aksln [kvarnaxeln] .. sitar n träibit paspäi-
kän me aikspäik pa var arm, sum haitar kna-
par JK. Iss bred de skudd ha vart paspäikä 
OL(ordl.). — Ja skudd.. skriv pa, att de var 
smittkåppår i häusä, u de gärd ja u så späi-
käd upp yva duri, män unda de ja späikäd 
upp papperslappän .. så blai ja gäinäst sjau-
kar JK. Gräntuppar skall späikäs upp pa luk-
stuckar u grindstuckar JK. 

spikig a. bf. späikuä [full med spikar]. Pa 
laudagän .. va ja lidur ti kumm där upp u 
jäkläs me de späikuä bredi JK. 

spila s. späilå f., bf. -u, pl. -år, 'spjäla'. Sling-
rännu jär täu runt jaul sum sitar pa n aksl 
u så fåir styckän späilår, sum haldar jauli 
ihop, sum ganä nystäs pa JK. Saltläkän u äldn 
har frät' av späilår pa ristn [halstret]. Att int 
kalar skall jet någ av de sum kan .. fall igi-
num ällar imillum späilår, när n staikar någ pa 
ristn JK. Pinnar i en langstigä o. häckgrind, 
sum jä flatä, haitar slaar, u de andrä späilår; 
pinnar i en stege kallas u späilår, de ä runda 
allihop; bruskvaldä är gammäl benämning 
MK. Fodarhäckar av täu klain räckår, sum 
buräs hul äi u sättäs klain runt pinnår äi el. 
späilår el. .. a tjåckt bredä .. fast i väggi u 
så n par tums braid späilår äi, sum sitar fast 
i luftä JK. Far skudd kläiv upp iginum rindar-
hulä, u just sum än to säist stigä fran uppäst 
späilu, så kåm än pa rygg MK. Täunräckår 
ti späik späilår [staketspjälorna] pa 	I up- 
päst ändn av späilu bräukar n dail gär dum 
spitsuä 	Späilår späikäs umkring träi tum 
ifran si JK(U). Täun' [kring hönsgården] 
skall var .. så tetar, att int di [hönsen] däu-
gar kräup imillum späilår JK(U). Jfr häck-, 
rist-, sned-, snett-, steg- o. tun-spila. — spil-
grind s. späilgrind JK(U), [grind där spjälor-
na voro längsgående o. inborrade i sidoträna]. 
-karme s. späilkarmä OL m. [vagnskarm 
med sidor av spjälor]. Pa dän vagnän hadd n 
.. än sårts så kalläd späilkarmä, sum var äi-
glygg si späilår i buttnän runtumkring me än 
ram uppkring, sum all späilår sat fastglyggnä 
äi; karmän var .. läit håigar bak än fram u• 
OL. -hm s. späiltäun; 	spilltäun (1876) 
m. bf. -täun'n, pl. -ar, el. staket-täun [sta-
ket). Späiltäunar el. stakettäunar nyttäs u • nå 
fö täidn haim kring gardar u kring träigardar, 
u jär me täunstuckar nergravnä .. i jårdi 
sjau änar ifran si, sum täunräckår bräukar 

va langä, sum sagäs [: är sågade] u sum 
späikäs fast me ändar infållnä i täunstuckar, 
täu styckän millum var stuck, ti späik späilår 
pa 	räckår jär sagnä ägguä 1 [med egg på] 
me flatsäidu at de säidu, sum än skall späik 
späilår pa Späilår späikäs så tet el. naug 
bäi si, sått int hynsi däugar kräup imillum 
späilår, för jär späilår spitsuä i uppäst ändn, 
så bräukar di sälln flaug in i träigardar. Späil-
el. staket-täunar har vart i bräuk attminstn 
än 30-40 ar u har vart i bräuk förr n slantäu-
nar JK(U, 1929). Kring hynsgardar 
stängäd n hynsi i hynsgardn me ungefårliän 
sam sårt täun sum späil- el. staket-täun, män 
späilår var fårn säks änar haugä 	JK(U). 
Gangän el. vägän i gard till uss liggar allt 
jamnstrukän [med snö] imillum späiltäunar 
JK. Mlty. spiltun. -tunsistock s. pl. späil-
täunstuckar [staketstolpar] JK(U). -åkstol s. 
späilaWståul 	m. [åkstol av spjälor]. 
Han hadd nå .. än sånnar gammalmodur 
späilakstol i sam färg OL. 

spila v. späilä, ipf. späiläd, p. pf. späiln, 
'spjäla'. Späilä ätt bain (OL)MK. U så to än 
u söväd na u fick armpäipår ihop sum di skud-
dä u späiläd n [armen] JK. I neträs matt ja 
ligg i sängi, såsum ja var späiln el. kund aldri 
röir mi JK. Han blai sitnäs pa ryggän, sum än 
kund va späiln fast JK. 

spil-flick s. m. bf. spilflicken 	el. späjl- 
flicken, (skom.), 'klacklappen'. Spilflicken 
skall däu sia väl plyggar äi MK(1877). 

spilla v.spyllä, ipf. spylldä, sup. spyll', 'spilla' . 
Däu hart spyll så mik vetå pa gålvä JK(ordl.). 
Nå hart u 	spyll pa borä ällar bårdokän 
OL(ordl.). Särsk. förb. Spyll bårt mjölki MK. 
Nå hart u spyll pa di OL(ordl.). — Ha blai 
hail yvaspylld (me mjölk) MK. — spill-kum 
s. spillkumm m., pl. -ar [mindre porslinsskål 
utan handtag]. Där har a [hon] spillkum ti ha 
livrar [torsklevrarna] äi MK. 

spiller adv. spildar, -a [i uttr.] spildar nöiar 
[splitter ny]. Ja har en (sigdä), sum jä spilda 
nöiar JK. De star ännu än risslvind jär i o 
lädu, när pa spildar nöiar, sum aldri bigang-
näs nå fö täidn JK(U). Där jär a spildar nöi 
väisbok OL(ordl.). Visbyboars gam årjår 
jär så goä, atminstn själv träivärkä, för de 
finns da aldri en end mackjetn bit, äutn de jä 
så gutt sum spilda nöjt alltihop JK. Ja har nå n 
fjortn fåmtn laksgan, sum sumli jär gamblä 
u sumli spilda nöiä JK. Spildar nöi 	bölg- 
hankäl MK(1877). 

spiltera v. spilterä, ipf. -äd, p. pf. spilte'rn, 
spilte'rä [splittra]. Konar, di spilteräd dum 
(täunar) så raint, att MK. Kafte'n var spiltern 
i bitar um mårgnän MK. De blai mik spilterä 
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MK(1876). 
spilter-tun s. spil(ta)täun el. späiltäun, 'staket 
av träspjälor'. Vör har spil(ta)täun kring 
gardn JK(ordl.). 

spiltra s. spilltrå MK(1876), 'spillra'. — spilter-
verk s. spiltavärk n. 'något som är uselt o. 
gammalt'. De gam grindi, de var a spiltavärk 
JK(ordl.). U så ropt ja in a inrop av gam 
visbyårgln . de va någ durar u någ spiltavärk 
u någ grannlåt, sum var fögyllt JK. 

spiltra v. spilträ MK(1876) [i förb.] spilträ 
sundar el. splitträ sundar. Spilträ vidn smat 
sundar MK. 

spiltring s. spiltring m., 'smärre kluvna ved-
stycken' MK(1876). 

spilt-verk s. spiltvärk n. [spjälverk]. I ställ 
nytta di nå sånt spiltvärk älla späilår fö ti fa 
jaust MK. 

spindel s. m. bf. spindl' n JK(U), [spindel i 
svarvstol]. Jfr dvärg. 

spink s. spik m., pl. -ar 1) fågel. De sitar så 
mik spinkar el. gäulspinkar jär i träii i dag 
(gäul u grann fåuglar). 2) 'spenslig människa'. 
Däu jäst n spink, för däu jäst så klainar u 
skarpar u har mästn aldri kyt pa di JK(ordl.). 
De jär n läitn spink (OL)MK. 

spinkig a. spinkur MK(1876). Smallar u spin-
kur MK. 

spinna v. spinnä, spinn'. pr. -ar, spindar, spin-
nar (1877), ipf. spannt, spinnädä, -äd, sup. 
spunnä, spinnä, spinn', pass. spinnäs, pr. 
spinnäs OL, ipf. spannts JK(U), spinnädäs 
JK, spinndäs JK(U), p. pf. spunn'n, spinn'n 
JK, f. spunni (ä.), spinni JK, n. spunnä JK, 
spunn', spinnä JK, pl. spunnä, spinnä JK, 
imper. spinn. 1) [sno ihop garn]. a) [på 
spinnrock]. A. saumar u virkar u kardar u 
jär ti ler spinnä JK. Jå, vör tillvärkäd o kledar 
självä ällar kardäd u spinnäd u väväd JK. Da 
sat kvinnfålki inn bäi faitvidsbrasn u spannt 
JK. Mäin mor.. kund hald saigar till täu rask 
päikår, sum spinnäd bad kväldar u dagar JK. 
Di hadd säin årkå läik väl (fastn di haldäd 
skolå); di sat u spinnädä MK(1877). Ha har 
väv um dagar u spinn um kväldar JK. Da fick 
int kardår u spinnruckar ligg äi a räng pa lufti 

äutn da kardäs de u spinnädäs bad täilit u 
saint JK. Han had int någ ann arbetä än hald 
ruckar [spinnrockar] biläik för kvinnfålki 
sum var där u spannt älla spinnädä JK. Täu 
päikår sat bäi spinnruckar u spannt JK(U). 
Fyst spinnäd n en tat hail tain'n fullar u sam 
um igän, u så snodäs bäggi tatar ihop avut pa 
ruckän .. da spannt vör ännu tvinnä MK. 
När tain'n var spinn'n ällar spunn'n fullar, så 
tos vängi u trissn ör ruckstandrar JK. Da 
spannt ha läin MK(1877). Blårnar bläir blår- 

gan av, när di bläir kardnä u spinnä (spunnä 
sär de gamblä) JK. Hampblårnar spinndäs jå 
alltut ti gan JK. Gravammälsulli skudd var 
kardi u spinni (spunni sägd de gamblä) till jaul 
JK. Ullgan, sum jär spunn av självsvart ull 

JK. Ganä spinnäs me mesols snod JK. 
Ganä [till fiskegarn] spinnäd di förr av läin 
JK. De gan sum däu nå spinnar, de skatt u väl 
ha ti äislet [inslag] de vätjä OL. När di spin-
nar äisleti u stickgan, så snurrar ruckjauli int 
ret så fort, för de skall var mair lenspunnä 
JK. Av tagu el. själv läinä spinnäs läingan 
JK. När läinganä u blårganä var spunnä u i 
härvår, så koktäs de i askläut JK. Där skudd 
spinnäs till dum ["slingor"] 	Kvinnfålki 
di spannt läingan ti bind slingår av; de sum 
var bra spunnä, de var riktut blankt .. De 
kvinnfålki, sum kund spinn bra, di hadd fullt 
årkå ti spinn för jamn, u dålit bitalt.. När de 
da laid fram mot ladiän .. da skudd di ste u 
spinn ti slingår, de var ret såsum läit haug-
täidlit, ner di skudd ste u spinnä OL. Da 
skudd ä spinnäs mair ti slingår, de skudd tja-
nar u spinar u hallband, da skall de kaupäs 
hamp ti spinn av OL. Taug de spannt ja för 
trätti ar sinä MK. Sank sum jär spinnä el. 
tillvärknä av hår haitar hårsank JK. Förr så 
nyttäd di haimspunn skogan, sum kvinnfålki 
spinnäd pa ruck, av hamp el. läin .. De 
spannts för de mästä av läin JK(U). När n 
spinnar tradn ojamt haitar de: "ha spinnar 
lupplar u häudhar" JK. b) [på "krok"]. 
"Spinn pa krok" gä(r)s, när n skall ha tatar 
ti sank.. Till sank nyttäs russhår av man u 
rumpå u nauthår av rumpu u sväinbystar sum 
kardäs ihop.. Till spinn me nyttar n än krok 
.. Dän, sum spinnar, sitar så naug kränku 
["ullkränkan"] .. att n gillt kan dräg fram 
hån i Fyst så tar n än läitn dåst hår u bräidar 
kring för hand, så de bläir snod äi. Så gär n.. 
a läiti åiglå, sum sättäs fast bäi hakän pa 
tumändn a. Så haldar n hån i me vänsträ handi 
u raidar äut daim u haldar stadut me hygrä 
handi um skäidu u föirar kring hännä så sum 
a vaiv, u me de sam gar krokän runt .. u 
gär snod. När snodn jär lagum sträivar, drä-
gäs mair hår äut u spinnäs ihop me de fystä, 
ti däss n har fat snod äi a halv än [aln] ällar 
så. Da lindäs dän stumpän pa krokän kårsväis 
.. Så drägäs nöit hår äut igän u spinnäs pa 
sam väis. När krokän jär fullar, så jär en tat 
färdur. Da tar n än annar krok u spinnar en 
tat till u så ännu en .. Nå skall tatar slas ihop 
täu u täu, u därtill nyttäs a trillå älla(r) rännå 

MK. [Se ill.] Hårsank, sum än spinnäd 
självar me krok u slo ihop pa rännå JK. Kro-
kar u trillå till spinn hårsank me JK. Hårsank 
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de jär a tug sum jär spunn av sväinbustar, 
nauthår u russhår OL. Hampän, när han blai 
gråvlag, så spinndäs de för de mäst tug av JK. 
2) [snurra runt, rotera]. Kummar hankän för 
mik mitt pa klåbbu . da kan klåbbu kumm ti 
spinnä el. ränn runt i vattnä u spinn sankä av 
el. bräid sankä av JK. Särsk. förb. Så skall 
vör försöik u ste u krabb ättar dum (anglår) 
män .. de har blas för mikä .. sått ridin har 
väl spinn a(v) dum JK. Än värg [spindel] 
spannt ner pa borä MK(1879). Ja bär ska 
spinn upp iss saigän [: spinna slut på] MK. 
Jfr fin-, hem-, hård- o. len-spunnen. — spinn-
bröd s. spinnbröi n. [bröd som ersättning för 
spinning]. Hannt di int me läinä u hampän 
självä .. så sändäd di toä . . till a inhöisäs 
källing .. till spinn u gär i årning . Pänningar 
fick a väl int så täit äutn för de mäst mat-
varår, så sum för de fystä, när a to imot toä 
ti kard u spinnä, a bröi, sum kalldäs för spinn-
bröi JK. -krok s. spinnkrok (När U), [red-
skap att tvinna ihop snören med]. -kärling s. 
spinnkälling [kvinna som arbetar med att 
spinna]. -rock s. spinnruck m., bf. -än, pl. 
-ar. Jaulä (B), dailar jär: spaiknar (C), jaul-
ringän (D) u aksln (E) me vaiv (F); fran vaivi 
gar vaivstakän (G) ner till trampu (H). Ruck-
snöirä el. rucksnodn (I), trissn (J) u tain'n (K) 
trädäs el. sitar pa nåli (L) u trissn me, i gängår 
pa dän smalläst ändn. Täutu (Q) sitar framtill 
pa nåli, sum tradn laupar iginum pa vängi (R) 
me rucktännar äi (S). Vängi sitar säkat fast 
pa nåli. Vängi (me nåli, tain'n u trissn) sitar 
i täu ståndrar (M) av träi, sum sitar fast i 
braustä (N) u kan skräuäs uppat el. nerat me 
ruckskräuän (P). Ruckbaini (0) sitar fast i 
braustä. Ruckhaudä el. läinhaudä (T) sitar 
fast i armän (U) u sum sitar fast äi en upp-
standarä, tvärs äut, u dän uppstandan (V) 
sitar fast i braustä pa ruckän JK. Kardnings-
källingi har saigkärä fullt av saigar, u nå tas 
spinnruckän fram el. spinnruckar, av päikår 

JK. Um kväldar kardar kvinnfålki u spin-
nar.. u vävar u spolar me, sått hail stäuu jär 
full iblant av . . fyst vävän u så träi spinn-
ruckar iblant (en ti spol pa u täu ti spinn pa) 
u nystlar u hasplar till JK. [Se ill.] -år s. 
spinnå'r n. [året före giftermålet]. Päikår 
{flickår], kardår, spinnår MK. 

spinneri s. spinnäräi n., bf. spinnaräiä, pl. 
spinnaräiar, bf. spinnaräii. Ulli sändar di ste 
till spinnaräii u far ganä tibakas igän ti väv av 
JK. 

spinning s. spinniug f., bf. -i, 'spånad'; [arbe-
tet att spinna]. Nå tas spinnruckän fram, 
ällar spinnruckar, av päikår, sum för de mäst 
har spinningi um hand, u häusmor själv kard- 

ningi JK. Nurpu nyttäs till .. ta ganändn igi-
num täutu me ifran tain'n, när han slippar igi-
num iblant undar spinningi JK. De gamblä 
kardningi u spinningi kummar bårt mair u 
mair i bondhäusaldi JK. 

spir s. späir m., bf. -n 	pl. -ar, [spira] 
(på kyrkan). Otum, de var n duktu tånn u 
späir MK. Lang späirar MK(1878). 

spira s. späirå f., pl. -år [smal trädstam, tel-
ning]. Där inn i dän hagän, där vaksäd läikväl 
någ lang vackrä späirår där OL. Klain späirår 
[av "benved" (Rhamnus)] jär saig u yppali 
ti sväipskaft JK. Klain späirår av råinplantår 
jär äutmärkt saig, bra sväipskaft, u när di jär 
ännu klainarä än sväipskaftsgråvä, till räiv-
bugar JK. Jfr björk-spira o. räcka s. 

spira v. späir' (OL)MK, ipf. späiräd [växa, 
gro]. [I förb.] Späir upp (OL)MK. De tel-
ningar sum .. da späiräd upp.. OL. 

spirant s. spirrant m. [skälm, kanalje]; 'vanli-
gast som skällsord el. om  en illmarig'. De jär 
n spirrant el. spittal ti var illmarur; de jär n 
spirrants el. spittals ung' ti var ovitu JK(ordl.). 
Ja i ansäiändä pa täunar så ha vörr u all 
gasskalar kumm i krackel me astu Jakå, sum 
jär n spirrant pa allt sätt u väis u funderar 
bön pa allt gal pa allt sätt u väis u var int 
värdar ti var ör Kaisan [Kaisartornet], sär de 
gamblä, någän endästä dag JK. 

spiritus s. spi'ritus [övernaturl. väsen, ett slags 
tjänande ande]. En gubb had hatt där bäi 
Manngardä n läitn ask ällar doså mei n ludn 
mack äi, u dän sum hadd a sån doså mei n 
sån mack äi, di had nissn u kund fa allting, 
så mik di vidd ha JK. 

spis s. 1 späis m., bf. -n, pl. -ar, [spisel]. När 
n kåm in i vardässtäuu, så var de n stäurar 
vanlir späis av huggän gräusstain [sandsten], 
me arstal u bokstavar äi JK. Späisn me hugg-
nä stannstainar u askstain u förfiäisi me arstal 
äi JK. Vör ryddar am' i hagän u brassar pa 
me i späisn i vardasstäuu, sått ä smatrar u 
brakar ättar JK. De jä frågän um ti bigå si 
inne föräutn äld pa i späisn JK. Äldn liggar 
ännu u glöidar i späisn OL. Iblant mäns di 
hadd de gam späisar förr, u så di bränd någ 
sån där lorur ällar purrur vid .. da kund 
snaikstar öir äut iginum kustain'n OL. Så fort 
di yppnäd duri, så rasäd vädrä in, så äld u 
snaikstar öiräd äut pa gålvä .. för späisn han 
sto i dain rängi där pa gavin [i sågkammarn] 
OL. Han gick i späisn ätta n äldsbrand JK. 
Ha fick tak i brandskäppän u så puttäd a 
han i späisn fyst u sotäd n duktut, u sin slo 
a L.P. i rövi me n JK. Da had vör n stäurar 
ypän späis där bäi Kauprä, sum brant faitvid 
äi antingän av millut ällar faitvidstumblar 
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ifran de de blai mörkt u till n gick i säng u pa 
sam väisä um mårgnar, till ä blai dagar JK. 
De fanns i var vardässtäuå än stäurar ypän 
späis, u i dän brannt ä faitvid, sum löisäd äut 
i räumä så mik var u en behövd säi u gär 
årkå bäi .. Da sats de kring späisn allihop 
u kardädäs u spinnädäs u bantäs slingå. Ja u 
lagdäs mat i sam späisn me JK. De äldädäs 
äi en ypän späis i vardässtäuu, u bäi dän 
späisn värmd n si allihop u lagäd matn äi 
kokgröitu hängäd i späisn JK. Blandning-
kallasä gyntäs um kväldn .. Da var de n 
duktur brasä äi n storar ypän späis, u framför 
späisn lag a dur el. n glugg jamt upp me 
späisstain'n pa a par packar, u där pa (pa 
duri el. gluggän) lag ulli el. lydn mitt för brasn 

JK. Di jär så frustuä; di ska sit rakt inn i 
späisn MK. H.A. han rappäd n späis inn i 
stäuu OL. Da sättäd di lautrysår i späisn av 
björklau el. aiklau till missåmman JK(U). Ban 
u ungdom .. skudd skaff trysår ti sätt i späisn 

mäst nyttäs de björktrysår för di .. fylläd 
upp bättar i de stäur svart späisar OL. [Se 
ill.] Jfr besparings-, järn-, kammar- o. tegel-
spis. -gris s. späisgräis m. [stugsittare]. 
Stäubuck, ja, de jär de sam sum späisgräis, 
stäugräis me flair ård JK. -gryta s. späisgröitå 
f., me träi bain undar. -kappa s. späiskappå 
f., bf. -u [hylla över spisöppningen]. När 
klucku had ligg pa späiskappu a stund bäi 
värmän, så to ha ti ga igän JK. -sten s. m. bf. 
späissta n [spiselhäll], el. askstain'n JK. 
Ullkränku star bäi späisstain'n me ull äi JK. 
Mor själv sat bäi späisstain'n u kardädä u me 
de sam haldäd fyrti biläikä Bäi dann späis-
stain'n [: andra ändan av spisstenen] sat täu 
styckän drängar u bant slingå JK. -ståndi 
sten s. m. bf. späis-stanns-stain'n [sidosten i 
öppen spis]. Morskällingi sat bäi späis-
stannsstain'n u kardäd JK(U). -ved s. späis-
vid m. [ved att elda i spisen med]. -vind s. 
späisvind JK, OL m., bf. -n [grytvind, ställ-
ning i den öppna spisen för upphängning av 
grytor]. Kokgröitu hängäd sum täidäst i 
späisn pa n späisvind el. gröitvind, sum sto 
me en änd pa gålvä [?] u dän uppästä mot 
förfläisi, äutför späisn u pa dän bitn, sum 
sto mot förrfläisi, där var pasättsi än tvärbit, 
sum kund skraidäs, håigäs u legäs, allt ättar 
va haugt n vidd ha gröitu hängnäs, pa dän 
tvärbitn där var paslagsi än janbit såsum krok 
pa äutäst ändn, u därpa hängäd gröitu OL. 
Brännväinspannår 	Daim sum int var in- 
mäuniä u sum kund lyftäs av äldstadn el. 
späisn u hängäd pa n späisvind, när di äl-
däd undar daim JK(U). 

spis s. 2 späis m. 'mat, måltid'. Gamblä gubbar 

sägd alltut: välsignä späis! MK(1885). När 
magän har fat sin späis, så skall nasar ha sin 
präis MK. 

spisa v. späisä MK, späis' JK, sup. späis', p. 
pf. n. (a .v)späis si. 1) [äta]. Kum nå u ta ätt 
ägg, mor! — Nai tack ja har nå späis där äutä 
MK. När da örnän hadd fat klauar ör andi 
u skudd gynn späis pa na JK. Fiskbaini u 
pärskalar slos äut pa n släkhop, u daim fick 
råttår u krakår späis pa JK. 2) [i förb.] Späisä 
av ngn: a) [avfärda, avsnäsa?] MK. b) [äta 
färdigt]. Nä da var u en ha späis fisk av.. så 
sambla n all talldrickar äut JK. Jär de allt av-
späis si [färdigätet] MK(1884). 

spit s., se hackspett och mar-spit. 
spital s. spitta'l m., bf. -n, pl. -ar [kanalje, 
rackare]. Dän kaln ällar dän sårkän de jär n 
spittal, ätt äilakt styggt mänskä OL. Sun'n 
hans var n spittal pa sätt u väis han u, såsum 
ti stjälä u räiv täunar ner u 	JK. Da gick 
ja a smasvor yvar dän spittaln, sum hadd 
tat äut batn JK. Han kund int säg um a hadd 
kåppår el. intä u int sägd spittaln för n, lains 
sjaukdomän hadd förhald si JK. — [Bildl., om 
ting]. Spittal! västn [västan] han bräukar 
aldri vill rängnä MK. De var u sagblad, ska ja 
sägä, någ gräv tjåck spitalar, sum var haim-
smidnä trolitväis OL. Di [sockerbetor] gar 
int ti dräg upp ör jårdi i kåln 	nai de spit- 
talar gar djaupt i jårdi JK. Jfr spirant samt 
herr-, kärling-, sork- o. stut-spital. 

spitt adv. spitt [förstärkande uttr., alldeles, 
splitt]. Han blai spitt galn OL. Farsgubbän 
blai spitt galn u svor u JK. Dåktan had fat 
hårt, att i had nytt kvacksalvrar u va spitt 
galn pa dum för de JK. Da blai A. spitt rasnäs 
u sätt si för de, att n skudd föstöir va ivist a 
grand bäi G. JK. Nä någän gnäggäd, da blai 
gubbän spitt rasnäs JK. Sumli tyckt nuck, att 
ä var käuslit ti var spitt naknä JK. U så kled 
ja mi spitt nakän, u så sto ja i balju 	u 
vaskäd mi JK. 

spitter adv. spittar [förstärkande uttr., allde-
les, splitter]. Spittar nakän MK. L.P., sum 
jär så hallgaln, kummar in till Är spittar nåkur 
JK. Där undar spåntakä, sum soli basäd pa: 
um ja var spittar nåku ällar had någ pa mi, 
gärd de samä JK. Så sag a kvinnfålk .. a 
spitta nåkut ban ällar n spittar nåkur sårk 
ränn uppa vattnä JK. Ha straik upp ör sängi, 
sum ha var, spitta nåku JK. Så skudd i var 
spittar naknä u så skudd di kräup iginum 
stolar JK. 

spittrig a. spi'trur, f. -u, n. -ut, pl. -uä, 'spens-
lig o. klen, även om folk'. Smallar u spitrur 
(äv. om  folk) MK. Dän, han jär så spitrur u 
klainar. Ha jär så spitru u klain. De fylä jär 
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så spitrut u klaint. Plantår vaksar så spitruä u 
klainä JK(ordl.). Undasätsur, int spitrur MK. 
Skvatrut u spitrut träi, när stjälkar sitta glest 
o. härs o. tvärs MK. 

spittring s. spi'trigg m., 'en s. är spenslig o. 
klen' MK; 'om ngn, som är klen o. svag (folk, 
djur o. växter)'. Dän sårkän, de jär n läitn 
klainar spitring; de päiku jär n läitn spitring 
JK(ordl.). 

spjura s. spjaurå f., pl. -år [skott, telning]. 
De vaksar upp så mik spjaurår i jamtä. De jär 
sånn innali gäin [raka] vackrä spjaurår = vat-
tenskott o. d. på?, o. äv. om  talltelningar 
MK. 

spjura v. spjaur', pr. -ar [spreta]. [I förb.]. 
Di spjaurar äut, um träi me grainar, sum vak-
sar skaift u galä MK. Hånni pa n krabbä de 
jär all de grainar, sum vaxar äut för var års-
växt runt um själv stammän.. di skall sit 
likt si langt ifran si, tilläik ska di spjaur äut 
lagum OL. 

spjut s. spjäut (1876), spjaut, spjäut (OL)MK 
n., pl. = [spjut; vass spets, tagg]. Förr när 
di kräigäd, da had di spjaut OL. Baingyl 
Än läitn sårts fisk.. me vass spjäut pa si JK. 
När int kronu var äutslagi, så var a börr sum 
a spjäut i kullu, så sum bläcku har [om här-
fågeln] JK. Sättä pa spit el. spjaut ti staikä 
MK. 

spjäll s. spjäld n., bf. -ä, pl.=, bf. -i. 1) [tunn 
brädlapp som flöte på isnot]. Jfr band-, kalv-, 
lill-, mellan- o. stor-spjäll. 2) 'tyglapp på klä-
der' HG. Jfr arm-spjäll. 3) [skorstensspjäll]. 
Förr i de gamblä ypnä späisar var de int någ 
spjäld .. När de sinä blai råirspäisar av tigäl 

kakläunar me spjäld äi så var de gamblä 
mik missbilåtnä, när de skjautädäs spjäld, u 
di fick .. ont i hudä u tyckt int um spjäld-
skjautningi u drog fö de mäst äut spjäldä igän 

läggd pa n nöiar brasä JK(U). Kvinnfålki 
di ska säi lugän, u spjäld slas aldri MK. För-
modliän skjautar lärinnu spjäld, för A. sär, 
att säist läksjon'n da bläir de sån undali os u 
lukt i skolu JK. Skjaut spjäld däugar intä (vid 
bränntorv) JK. De jär skjaut si spjäld el. 
spjäldä jär skjautä MK. Jär spjäldä till-
skjautä? MK. -eke s. spjäldaikä m., bf. -än 
[ett slags ekvirke]. Spjäldaikä .. gir just int 
mik ättar pa janaikän, fastn han haldäs för läit 
sämmar u vaksar pa sam slags jårdmunn 
män han har fat namnä spjäldaikä där förä att 
han jär spjäldur ällar fläckur me mörkarä u 
jausarä fläckar, när n klaua(r) n ällar hyvla(r) 

sletar Janaikä ällar spjäldaikä nyttäs till 
fjätrar ti kälkar u ti drickbyttår JK. Spjäld-
aikän jär mörkarä u jausarä gra MK. -plåt 
s. spjällplå't m. [ett slags järnplåt]. De sum 

än tårkar toä [linet] äi jär tet u beslag me 
spjällplåt unda luftä mitt yva galtn [i bastu] 
JK. 

spjälla v. spjäld'. Spjäld band [väva band på 
bandspjäll] MK(1879). 

spjällig a. spjäldur 	spjälduar MK, n. -ut 
JK(U), pl. -ud, um fisk u kräk, töig = fläckig 
MK. Spjälduar kan var va för färgar sum 
hälst = spräkluar; spjälduä el. spräkluä hyns 

kalvar MK. Spjäldur aikä MK [se spjäll-
eke]. Till fanner skudd träislagä var masut 

ridut, för da blai de rosut u spjäldut, när 
de blai bitsä el. pullerä JK(U). Jfr grå-spjällig. 

spjärna v. spjärnä (OL)MK, pr. spjä'rnar. 
[I förb.] Spjärnä imot (OL)MK. De jär int 
värt, att n spjärnar imot MK. Spjärnä imot el. 
spänn imot JK(U). När han [torsken] sättäd 
till u spjärnäd imot, så ränd n i vattnä JK. 

spjärr s. spjärr, spjcerr (tpl.) f., bf. -i, o. n.; 
pl. -ar, spjärr, 'fena, fenor på fisk'. Säi, dän 
fiskän, vick a stor spjärr ällar vicku stor 
spjärr han har upp pa ryggän. Dän fiskän han 
had fastnä i ganä me spjärrar. Säi vick grann 
spjärrar dän fiskän har OL. Pa iss sträm-
mingän, de kan n jet upp spjärrar u alltihop; 
fiundrår, di har sån olyckli stäur spjärr pa säi-
dår JK(ordl.). Ta u gi kattu spjärrar; daim 
bräukar ha jetä. Hart du fat någ fisk i dag 
da? Nai, aldri så mik sum a spjärr n gang JK 
(9rdl.). Di fick aldri a spjärr älla a bain JK. 
Aidungar har.. sletä blankä silvarväitä spjärr 
MK. Jfr ribb-, rygg-, sido- o. torsk-spjärr. 

spling adv. spliy [splitter, i uttr.] spling 
splångandä nöi kledar OL. 

splint s. 1 splint m., bf. -n, pl. -ar, [liten 
dubb]; 'sättes i bultar' MK. Um än splint har 
gat ör u kumm bårt ör n vangsbålt, så skärar 

.. i årning en me fällknäivän JK(U). Jfr 
järn- o. trä-splint. -hål s. n. bf. splinthu lä, pa 
båltar MK. 

splint s. 2 splint m. [spillra, (trä)stycke]. De 
andrä fölordä u fick aldri så mik sum än 
splint av allt sitt stranddomt JK. E. .. fick all 
äutflyttning u n hail hopän pänningar ti putti 
lummu u har ännu int byggt n splint för all 
de där pänningar JK. 

splinta v. splintä sundar [splittra sönder] MK. 
splits s. spliss m., bf. -n, 'en sorts hopsättning 
av tåg'. 

splitsa v. splissä, spläisä, spliss', pr. splissa 
[hopfoga tågvirke]. [I förb.] Spliss ihop el. 
spläis ihop MK. 

splitsning s. f. bf. splissniugi [hopfogning av 
tågvirke]. De har gat upp i splissningi MK. 

splitt adv. splitt JK [spritt, alldeles]. A. blai 
splitt galn pa G. u alltihop JK. Jfr spitt adv. 

splitter adv. splittar [spritt, alldeles]. Splittar 
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el. spildar nöi(t). Splittar nakän (OL)MK. Jfr 
spiller adv. 

sply a. splöiar, f. splöi JK, n. splöit [lös o. 
lättkluven, om trä]. Ängsbjörkän, sum jär ne-
var pa .. han jär mair splöiar ällar lausar u 
retkluän Skogsbjörkän jär lausar u splöiar 
JK. De björkplanku ha jär så brisu u ridu u 
saig u gali; ta dannu, ha jär mair ret u splöi 
JK(ordl.). Skogsbjörkä de däugar int till någ 
ann n vid, för de jär så splöit JK(ordl.). Splöit 
björkä = girvaxä u retkluä, så att de jär let ti 
klauä; de jär int så gnidvax u saigt MK. Ja 
gärd a par träisko av splöit björkä (= rispret 
u laust) MK. 

spola s. spolå (OL)MK f., bf. -u, pl. -år [för 
vävnad avsedd garnrulle, upplindad på ett 
"spolrör"]. Skyttln .. me spolu äi JK. Spol-
pinnu jär läit klainarä i äutäst ändn, för att 
spolår skall ga letarä av .. Män de var nog' 
me, att int spolår blai för bäukuä el. fö haugä 

att int ganä pa spolu ränd äut pa ändar av 
råirä undar vävningi, u de fassnäd JK. 

spola v. 1 spåulä, pr. -ar, ipf. -äd, spold' JK, 
sup. spo 1' [-åu-], [uppvinda garn på ett 
"spolrör"]. A. vävar u spolar u spinnar um 
dagar JK. Di (kvinnfålki) kardäd u spjnnäd 
um kväldar u spoläd u väväd um dagän JK. 
När ja var sårk, så spold ja mang gangar JK. 
Särsk. förb. När di spolar av ätt nystä, u nyst 
liggar u trillar äi a fat .. så läggar di a älds-
glod äi u räuskar kring JK. Um int härvår var 
för kiltruä . så gick de an ti sätt härvu pa n 
spån-nystl u spol av härvu JK. Äisleti [in-
slaget] spoläs av härvår, sum sitar pa n spån-
nystl, när n spolar de JK — spol-pinna s. 
spåulpinnå f., bf. -u, 'en liten pinne att sätta 
i nåli på en spinnrock o. därpå spolröret'. 
Spolpinnu sättäs fast i täutu pa nåli, så väid 
de int jär a apartu spolpinnå av jan me n triss 
pa. Spolpinnu . . jär a slet hal träipinnå, läit 
klainarä i äutäst ändn JK. -rock s. spåulruck 
m. [spinnrock att spola garn på]; 'ss. en 
spinnrock m. en pinne i st. f. tain' MK. Har ja 
n apartur spolnick, så flyttar ja de, annas kan 

begangn än vanli spinnruck, än gammäl 
spinnruck MK. Spolruckän jär fö de mäst 
n gammäl äutslitn ruck . . u de bihövar int var 
mair n änkält snöir pa, sum sitar pa trissn, 

tain'n bihövar int va me u int vängi häldar 
äutn bön nåli u trissn, u spolpinnu sättäs fast 
i täutu pa nåli JK. -rör s. spåulråir n., bf. 
-ä, 'pappersrör att spola på'. Spolråiri jär 
klippt av någlund tjåcklag starkt papper, sum 
lindäs umkring spolpinnu JK. 

spola v. 2 spåulä, pr. -ar, ipf. spo läd, spo id', 
pass. ipf. spoldäs, p. pr. -näs [rinna våld-
samt, skölja]. Spolä u Skvålä MK. Tal um allt 

rängn, sum vör har hatt.. i dann viku spoläd 
de ner a hailt dyngn JK. De spolar ör n [ur 
honom] MK. Särsk. förb. Sjoän spold bårt 
hail däckslastn; däckslastn spoldäs bårt MK. 
Vattnä kåm spolnäs fram MK. Millum var 
sjo, sum slar in, da spolar ällar rinnar vattnä 
äut igän JK. Sp. yvar el. kring än (OL)MK. 

sponta v. spuntä JK, spunt' JK(U), pr. -ar, 
p. pf. pl. spuntnä JK, [förse bräder med 
spont medelst spontmaskin]. Plög ihop = 
kamb u fur i bredar (har nå yvårgat ti spuntä) 
JK. Nå fö täidn sagäs int bredar mair n näi 
tum braidä därförä att de int int finns någ 
spuntmaskinar,  jär, sum di kan spunt braidarä 
bredar pa JK(U). Häuslufti [skullarna] skall 
nå fö täidn var av hyvlädä u spuntnä bredar 
JK. — spont-maskin s. spuntmafi'n m. De 
väntäs n spuntmasjin häit i Lau, sum ja skudd 
gär bredi i årning pa JK(1902). Nå nyttäs int 
någ ploghyvlar, för nå spuntar di bredar pa 
spuntmasjin JK(ordl.). -spån s. spuntspå'n m. 
(koll.), [spånor, som uppstå vid spontning]. 
Däu fart ta u kåir äut till K:s sagi u kåir spunt-
spån haim i dag JK. Män iss plåtkamminar 
var n äutmärkt inretning . . u sagdus u spunt-
spån så brinnar de JK. 

sporre s. spårrä m., pl. -ar. 1) 'sporre' (OL) 
MK. Jfr kliv-sporre. 2) [del av hundens fot]. 
Hundtassar, naglar, spårrar, pa tassar el. 
baini JK(U). Dubblä spårrar (om en hund) 
(OL)MK. De jär såsum pa hundtassar pa jakt: 
frusnä spårrar MK(1880). — sporr-betel s. 
spårrbi't1 m. [ett slags bett i huvudlag]. -hjul 
s. spu'rjaul (att krusa pepparkakor med) MK. 
-knekt s. pl. spå'rknektar (skom.), [läder på 
stövel att fästa sporren på]. 

(?)sporrskvall s. spurskvald, spruskvald m., bf. 
-än, pl. -ar [= följ.]. 

(?)sporrskvall(r)a s. spu'rskvaldrå (gjt), 
spruskvaldå (glt), bruskvaldå f., 'pinne i en 
vagnsstege el. långstege el. klivstege el. tak-
stege'. [Jfr dock ty. Sprosse, stegpinne.] De 
däugar till spruskvaldå, bräukt Kaupräfar säg 
iblant JK(ordl.). Pinnar i en stige kallas nu 
späilår, de ä runda allihop; bruskvaldå är 
gammal benämning MK. 

spott s. 1 spått m., bf. -n, pl. -ar [skaftad hål-
stamp], ti sia hul pa jan me, i hässkoar etc.; 
ti sia hul pa släggår u båltar me, u [hul] till 
fjädasplintar. Runtar spått ti sia störr u min-
dar hul me MK. Större runtar spått till sia hul 
pa plåtar pa vangnsraidar MK. De har ja 
[smeden] sjuttn styckän MK. Jfr hästsko-, 
rund- o. tvär-spott. 

spott s. 2, se spytt s. 
spove s. spåuä m., bf. spoän, pl. -ar [stor- 
spov], (Numenius arquata). Fäugäl 	graar 
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me langar näbb u vistäs i möirar u sank trak-
tar u pa hålmar u bäi strandkantar. När spoän 
flaugar yvar landä u skräiar pa summan, så 
modar de rängn, bräuka n sägä JK. Vat-
fåugln= spoän, storspoän. När han flaugar 
upp yva landä, moda(r) rängn MK. 2) 
[slyngel, skälm]. Va hart u gärt, din spoä? 
MK(1878). Jfr stor-spove. 

spraka v. sprakä (OL)MK, pr. spralcar, ipf. 
-äd [knastra, smattra, om brinnande ved]. 
Sprakä äi äldn (OL)MK. Um vardagar stäigar 
ungmor upp um mårgnar klucku fåna, u a 
stund ättar sprakar brasn i späisn JK. Ja u så 

duktur jaulbrasä i späisn, sum smaträd el. 
sprakäd u brannt JK. 

sprattla v. sprattlä JK(U), pr. sprattlar, ipf. 
sprattläd JK [göra sprittande rörelser]. Ligg 

spark u sprattlä me baini. Banungän kan 
sprattlä me hännar el. u• me armar u baini; 
liggar u sprattlar. Fiskän sprattlar i vattnä 
JK(U). Noti star äi n ring hail full av äid, sum 
sprattlar u huppar instängd i noti JK. [Refl.] 
Sin så kastäd vörr tåskar ner i batn .. Vill' 

kastäd säin i framstammän, män di spratt-
läd si ör stammän u ner i batn JK. — sprat-
tel-fåle s. sprattlfulä JK(U) m. [sprakfåle, 
ostyrig häst]. Föräutn skostall har ja set smi-
dar skoä riktuä sprattlfular, sum di har snärt 
kull me tug JK(U). 

spri s. spräi, spläi, spre', sple • n., bf. spräjä, 
spläjä, spre ä, sple 'ä, pl. bf. spre i JK, sple 'i 
JK(U), än klainar stak, sum sitar fast i äutast 
hörnä pa segli pa än bat u . . sitar fast me 
nedastä ändn äi än tugstråpp bi masti u nyttäs 
till hald seglä uppsträckt u raidut OL. Bak-
kaln skall hald baksjägäl u framkaln stor-
sjägäl u fåck me mastar u sple till, bad ti tup-
par u storsjäglä JK. U n tugstråpp pa masti 
ti sätt spreä äi, sum haitar rackän JK. När 
sjäglä jär äutslagä, så rulla n sjäglä pa spleä 
JK(U). När sjägli jär ihopslagnä el. ihoprullnä 
pa spre 'i u bislag me skotä u nerlägd i batn 
JK. Jfr segel-spri. -rack s. spre •-, sple •rackän, 

tugstråpp pa masti [nertill] ti sätt spreä äi 
JK. -stropp s. m. bf. spräi-, spläistråppän, 
spre *-, splestråppän, sum spleä sitar fast i up-
päst ändn av sjäglä JK. -stroppa s. f. bf. 
spräi-, spläistråppu [= föreg.]. -ände s. m. bf. 
sple •ändn JK [ändan av spriet]. Så sätta n 
nedäst spleändn fast äi än tugstråpp, sum 
sitar um masti nerä u sum haitar rackän el. 
splerackän JK(U). 

spria v. spläi, spre', sple', ipf. spläiäd, pass. 
pr. sple'äs JK(U) [spänna seglet med spriet]. 
Ti sple sjäglä, t. ex. sple el. spre sjäglä bättar, 
d.v.s. flytt rackän uppat läit pa masti, sått 
spleä kummar höigar upp JK(U). När bak- 

kaln har fat baksjäglä klart u sple de sum ä 
skall, me spleä i rackän så skota n de JK. 
Tuppar rulläs av sple 'i u spleäs nerä, förr n 
sättar pa dum JK(U). — Spläi upp sjäglä, 
höja upp spläjä, sått de star spänt, annars 
sitar de så lackt; da flytta n bär upp rackän 
MK. 

spricka s. sprickå f., bf. -u, pl. -år. Hugg än 
käil u sla äi dän packän; vanlitväis ska de var 
a rimnå ällar sprickå fyst, annas gar int träi-
käiln äi OL. Käik iginum a sprickå (OL)MK. 
Fart du sprickår i hännar, så draup jaustalg i 
sprickår el. u så bind n ulltrad i spricku JK. 

spricka v. sprickä, sprick, pr. -ar, ipf. sprack, 
sprickäd, sup. spruckä, sprickä, p. pf. spruc-
kän, f. sprucki, spricki, best. sprucknä JK. 
1) [remna, spräckas]. Gallsprangdar, så 
haugfårdur, sått galln kumma snart ti sprickä 
MK. Di gräinäd, så di skudd sprickä (OL)MK. 
Di stampar [stoppar] äi än, så ja har trot, att 

skudd sprick mang gangar MK. När vid-
packar jär frusnä, jär di bättar ti klauä u 
sprickar bättar ällar fortarä JK. Bölgar [ärt-
baljorna] sprack, när di blai sprungnä [grod-
da] JK. Där liggar nyti me skali spricki ällar 
sprucki JK. Ja kan häls M. ifran X., att n har 
fat n spruckän sårk (tös) me källingi säin MK. 
Dän sprucknä battlijon [kvinnorna] JK. 
Vickät allarm de da var där um dagän [i sko-
lan]! de va så att åirnhinnår skudd sprickä 
JK. 2) 'spraka', [utslunga gnistor]. De spra-
kar u sprickar MK. Äldn sprickar, gränvidn 
spr. De sprickar så mik kul äi MK. De spric-
kar, sått glöidnar flaugar äut pa gålvä MK. 
Äldn han jär så galn me mäin kållu, att; han 
kan int sprick mitt förä äutn skall häit ti mi 
MK. De var visst i går, när vör sat u fick mat, 
så flaug ällar sprack a stor äldsnaikst yvar 
hail stäuu u upp till borä JK. Särsk. förb. 
Sprick äut: 1) [pressas ut, tränga ut]. De jär 
så svaitn sprickar äut pa mi JK. Han jetäd 
u pratäd, så att svaitn sprack äut i ansikt för 

OL. 2) [spraka ut]. De sprickar äldsglöidar 
u snaikstar äut pa gålvä ör späisn JK(U). När 
n läggar pa någ tårvår, så brinnar di u värmar 

u aldri sprickar de äld äut pa gålvä såsum 
vidn JK. I mårräs 	sättäd kattu gäst, u så 
sprickäd de äld äut ör späisn änd upp till 
borä. Ja de modar främnäs alltihop JK. 

sprida v. spraidä, spraid', pr. spraidar, 
spraida, ipf. -äd, sup. spraid', p. pf. n. (äut)-
spraid' (OL)MK, spraid si, pl. spraidnä, 
imper. spraid. 1) [utbreda, utströ]. Sumbli 
sär: braidä, u sumli sär spraidä göisl el. släkå 
JK. Al. kård el. snod göisl äut, u ja braidäd 
el. spraidäd göisl JK. Givärä spraidar hagli 
(OL)MK. Di lätt spraid a stor lyngn, att kustn 
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för däikningi kåm ti ga till umkring 100 kr. 
tunnlandä JK. 2) [skingra, åtskilja]. Di (frans- 
männar) kan int fa dum (arabar) pa räng; 
di (arabar) jär så spraidnä MK. Där var int 
ont ättar grapapper; de liggar spraid si [kring- 
spritt] MK. 3) refl. a) [skingra sig]. Di vidd 
bo så naug bäi si . . Män så gynt di [gårds-
parterna] spraid si, män de blai int draugt 
[kostsamt], när all häusgavlar sto imot si JK. 
När n da siglar älla ror äut, så spraida n si 
ättar handi n kummar äut JK. b) [utbreda sig, 
vinna mark]. Kissbärsträii 	jär galnä ti 
spraid si JK. Um .. de plantår far sta gröinä, 
när n sar um haustar, da gynnar di vaks um 
ladingar igän u spraidar si u bläir stäur u haug 
stand av .. sum vör kallar för akakål JK. 
De jär int förgrav si någä, äutn vattnä sprai-
dar si ner i hagar MK. De var stäur raud plai-
tar el. fläckar pa kruppän sum sväidäd u 
hatäd u blai ratt, um än krattäd pa de, u 
spraidäd si JK. Skudd de händ .. att någän 
skudd drick si fullar .. far n dålit ryktä u de 
spraidar si gäinäst kring sokni u pasturatä JK. 
De där historju kåm äut blant allmänhaiti u 
spraidäd si så fort sum sätt äld i blår JK. 
c) [gripa omkring sig]. Smittsam sjauk-
domar jär bestämt vän i städar än pa landä 
ti spraid si fort el. smitt fo(r)darä JK. Ha fick 
än (mysslingän) i skolu, u han spraidäd si så 
fort där, sått när pa va ivi a ban, sum var 
där, fick än JK. Nå sin har de int hårtäs av, 
att n (mysslingän) har spraid si JK. Särsk. 
förb. Han (härrfaugln) spraidäd äut de stäur 
kronu MK. De ryktä .. de har han nå spraid 
äut kring haj! sokni OL. Di skudd spraid si 
äut mair (att de inte gå för nära) (OL)MK. 
Spraid äut er mair MK. 

springa s. f. bf. spriugu. Gret, ha sto me stäu-
duri pa glänt u käikäd ginum springu JK. 

springa v.spriugä, spriug', pr. -ar, ipf. sprauk, 
springädä JK(U), spriugäd, sup. spruugä, 
spruug', spriugä, spriug' JK, pass. springäs, 
p. pf. spruuän, (äut)spruugän, f. spruugi, n. 
sprumgä, spruug', pl. spruunä, (upp)spriunä, 
p. pr. spriugnäs. 1) 'hoppa'. Hupp u 
springä (OL)MK. Läil A. gynna sing u spring 
u bläi glad JK. Läil A. bär huppar u springar, 
när a tänkar pa de JK. De jär så, när n skall 
säg av någä; de star n u trampar u springar 
MK (1877). A unglamb, sum a.. säir pa 
de springar allt u laikar, sär a JK. Gaitkil-
lingän springar yvar häudä [huvudet] MK. 
Spring yva täu'n MK(tpl.). Ja fick släut pa na 
i kvälls (Almqvists bok), u da var ja så gladar, 
sått ja huppäd ret u sprank JK. Ungfar ränd 
u sprank runt umkring än [honom] u skudd 
ha äut n JK. Da sprank han jamtill; da var han 

så kvickar i baini sum än värvlaik MK. Han 
sprank pa säidå MK. Ha.. huppäd u singäd 
u springäd var gang, så glad var a JK. Gan-
stakar.  .. hälläd .. at de hållä, som rävän kåm, 
u när han da sprank pa gani, de fallt gani ner 
yva n JK. Da had n bär stat u sprungä (= 
hupp i glädn) MK. Da kåm Valborg me 
Yngve mässi singnäs u springnäs JK. — [Om 
idrott o. lek]. Spring buck [hoppa bock]. 
Ränn i kämp u spring buck u ränn jaul JK. 
Sårkar ränd jaul, skjautäd krakå u springäd 
buck m. m. JK(U). Spring fjäl [hoppa bräde] 
JK(U). Spring haugstikäl [hoppa stavhopp] 
JK(U). Spring langstikäl [längdhopp] JK. A 
par styckän av dum kund spring sjau änar me 
langstikäl JK(U). Spring stangstikäl [stav-
hopp]. Till spring stangstikäl, de sag ret falit 
äut, för di huppäd el. springäd så väldut haugt 

JK. Springä stikäl [höjdhopp]. Ner de 
skall springäs så langt .. så vanktäs de väl 
spänn så mik sum i makti sto OL. 2) [be-
springa] 'betäcka'. Fast' stäutn [tjuren] ska 
springä MK. Unglambi gynnar allt springä (= 
betäcka) MK. Hästn, stäutn, baggän, gait-
buckän, kattn, galtn springar JK. Fast' hästn 
far int spring i dag, för n sprang i gar MK. När 
konar bläir stäutgalnä, u än int har aignäs 
faststäut, 	sum däugar springä, så laida n 
konar ti föreningstjurn 	Lains kan stäutn 
vitä, att koi vill, att n skall spring pa na? 
Han luktar föstas .. JK(U). Annas så var de 

vanlit att n läggäd till de stöist baggar .. 
ti springä el. bitäck ejar u gimbrar JK(U). 
Ja laidäd män i ner äi a hul, sått a fick sta där, 
u fuln sto pa kantn u sprank pa män, så mik 
än årkädä JK. Hästn springädä pa män i u 
staig pa JK(U). Galtn hadd tjänstgärt el. 
spring pa a stäur so JK. Stäutar springar pa 
varandrä; jär galnä ti spring pa konar JK. 3) 
[hastigt ändra läge]. Di (anglår) vi gänn 
springä (= kilträ si när di kastäs) MK. Di vill 
gänn springä, um anglår el. egäntliän um 
angläkrokar; när n kastar anglår, så vill di 
gänn spring yvar varandrä, sått anglår kum-
mar i kiltar undar kastningi JK. 4) [om väv]. 
Vävän springar bra; vävän vill int springä JK 
[om det är bra el. mindre bra öppning i "skä-
let"] HG. 5) [springa, löpa]. R. har ränt si 
fast ällar sprung i ogärt vädar (råkat fast för 
ett fruntimmer) JK. L. kåm springnäs in jär 
muntar u gladar sum vanlit u ynskäd uss 
gutt nöit ar JK. 6) 'brista', [sprängas]. De 
var a ådrå i magän, sum had sprungä MK. 
Sprank i täu, sprank i bitar (um någ sum gar 
sundar me n hast) JK(U). Kummar ja ti 
förarg mi mair yvar de, da kan de kumm ti 
ga me mi sum me trullkällingi, att ja kan 
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kumm ti spring i flintå JK. Ja jär så argar 
sått när ja tänkar pa ä, så skall ja mästn 
spring i flintå, sum än bräukar sägä JK. 7) 
[om vinden: kasta om, vrida sig]. Såsum vör 
sat jär bäi borä u fick mårgmat, sprank vädrä 
pa nårdn u de blai n hiskli damb u äur JK. 
Sin pa dagän blai de fagat, u vädrä sprank pa 
suvvästn igän JK. 8) [om träd o. blommor: 
slå ut]. Träiä springar, ympu springar MK. 
När björki gynna springä, da ska vör i väiki 
u slingä MK. 9) 'gro'. Hasslungar jär hässl-
plantår, sum kummar upp ällar springar av 
nytnar sum fallar av buskar.. u jär de da 
straks, när nyti ällar nytnar har springä, u 
plantu el. hasslungän har kumm upp .. u 
känn'n däugar jetäs JK. När nå n nytbaggä pa 
täu till n sjau åt nytar 	fallar pa jårdi u 
springar, så jär de int mair n am n plantå ällar 
am n nyt sum har springä ällar sprungä, u de 
andrä liggar där hailä. Atminstn så har ja aldri 
träfft mair n am n nyt sum jär sprungi. De 
tyckäs sum um di skudd spring allihop vättjä 
JK. När augu [på potatis] springar, så bläir 
de sprungar ällar alar [groddar] MK. Fortarä 
springar ärtu MK. Hald ogras bårtå .. mäns 
lussärplantår var sma .. da kund n harv jårdi 
.. för röitnar springäd läikväl JK. Lätt ogras-
fråiä springä u förstöir plantår, förrn di kåm 
ti fråiäs JK. Sar n kånnä nå straks, förr n 
sinappän far springä, da bräukar han mästn 
ta läiv a kånnä JK. — De var int saningmyr 
i jårdi, sått sedi kund int fa springä JK. Um 
de träffar till, att de bläir solskäin u stårm, 
ätta n har sat, så tårkar jårdi ör uppa för fort, 
u da kan int sedi fa springä; u jär ha änd ti 
gynn spring u jårdi tårkar ifran för fort, så 
bläir de kånni släut, sum har vart ti gynt 
springä JK. De har int hältn av kånni springä, 
för de jär för tårrt 	u di liggar osprungnä 
JK. Åt dagar i går .. fick vör sa ryg fyst, 
sått han gynnar nå spring u kumm upp JK. 
Um 	stårmän räivar myrn [fuktigheten] ör 
jårdi, så kummar int hältn a sedi upp ällar 
springar .. ja, springar gär ha de, män ha har 
int kraft ti föid bruddn JK. Um ladissedä 
va(r) sedä [grobart] el. springädä, luktäd 
bön de gamblä gubbar pa de, u luktäd de 
da int munkä så var di säkrä pa, att de var 
sedä u kåm ti springä el. gro i jårdi u sla rot 
u kumm upp JK(U). Sedi myldädäs ner i jårdi 
i fylg me de tårr jårdi u springäd intä, um de 
int blai rängn el. myr ättar, sått sedi fick myr 
ti springä JK(U). De kåm någlä rängnskvät-
tar, ättar vör had sat, sått ladissedä springäd 
bra u kåm upp JK. — När kånnä el. rygän far 
ligg så [i "bunk"] i någlä dagar .. jär de 
varmar arstäid, så springar el. mältar de si 

fodarä u när de da har laup äut el. mält 
si el. springä .. da skall de pa kölnu u tår-
kä JK(U). Vaitn jär mäst kinkur för rängn 
u springar fodrä [fortare] JK. Sumt kånn had 
lägt si för uss, u de sprank ällar springäd, 
sått de var lang gröin alar pa JK. — P. pf. 
sprungän [grodd, om säd som grott vid bärg-
ningen på grund av väta]. Daim, sum int fick 
vaitn in um torsdagän, fick än sprungän JK. 
Di fick all sin havrä förstöirdar u sprungän 
JK. Så fick vör av u in dän yvriä vaitn, rat u 
halvrat, män läikväl int sprungän. All vait, 
sum had lägt si, blai sprungän pa roti JK. All 
gröidä, sum var äut undar rängntäidn blai 
sprungän JK. När de kummar för mik vetå 
att sedi bläir sprungi, da jär de förlorä JK. 
Sedi har int hatt någu nöd ällar bläit sprungi 
ännu JK. Än trätti lass [råg] fick vör bärgä, 
sått ä int blai sprungä JK. Sum [somlig] ryg 
u vaitä fick vörr läit sprung u dålit av rängnä 
JK. Kånnä u havan sto i vassin storar stack 
jär pa gardn så kåm ä ti rängnä.. Sin ättar 
de så blai de lungt u tjåckå . . sått stackar gynt 
bläi sprungnä u gröin äutpa JK. Artar gick at 
häckänfält äi de älvå dagars rängnä, sått di 
blai sprungnä u förstöirdä JK. Särsk. förb. 
Spring av: 1) 'brista'. Ja, hakar av jan, sum än 
knäppar um stumbläbaini me kättingän, kan 
spring av, sum jä gråv sum handlidn, sum jä 
rakt otrolit, att i kan smällä ällar springä JK. 
2) [hoppa av]. Såsum ä var, skrauäd ä [åk-
donet] ner i sumpän, u da var ä ti spring av u 
laupä JK. 3) [genom hopp slå sönder]. De 
djävlä sårkar, sum har spring av all fjälar 
för n JK(U). — Spring ikring me de [om ett 
rykte] (OL)MK. — Ja sprang ner ifran håi-
häckän. Spring int ner så i hard jårdi, de kum-
mar ti skräckä (i kruppän) JK(ordl.). — Hun-
dar di bräukar kumm spring pa [hoppa på] 
fålk MK. — När di huppäd el. sprank ste 
[åstad] u skudd yvar stickår, så kastäd di 
baini fram JK. Män hingstn blai räddar me de 
samä, för grindi gick än läit för naugä, u 
sprank ste me de samä u läil Jänni [märren] 
me JK. — Spring upp: 1) [hoppa upp]. De jär 
så haugt, u de kan n spring upp så let MK. 
Harn kummar ti bakas där, sum än lag ällar 
sprank upp JK. Såsum än lag, så sprank än 
upp JK(ordl.). När vör kåm till Halsrä grindi, 
da sprank prästns hund upp i vang'n u vidd 
akä MK. 2) [växa upp, spira upp]. De bräu-
kar snart spring upp någ nackar, sum lambi 
kan fa ga u nasslä ättar JK. U aldri blai de 
blöit u gutt vädar n gang, sått ä springar upp 
någ gröint pa vägbrinkar JK. Lambi .. di je-
täd av de [ogräset] ättar handi de springäd 
upp JK. De var frågän um .. att russkrakår 
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kund årk så mik .. sått di kund fa ladissedä 
i jårdi, förrn n de sprank upp någän gröinar 
grasnackä, sått di kund kumm äut u gnagä 
JK. När n slar pa gamblä tvärland, da bräukar 
de var tallplantår uppspringnä där JK. — De 
fordringar sum ungdomstäidn har.. de tar si 
alltut äutväg, um änd de bläir avstäckt pa ätt 
håll, så springar de äut a skått pa a ann håll 
OL. Pa ladingän nä lauän va läit äutspnmgän 
pa träii JK. — Spring yvar; han (ha) sprank 
yvar el. springäd yvar JK(U). Di fick någlä 
rapp av a duktu sväipå, sått di sprank el. 
huppäd yvar [isrännan i vägen] JK. Jfr o-
sprungen. — spring-byxor s. pl. springbyksår 
(pa skämt) = gölpbyksår [byxor med gylf] 
JK. -gås s. spring-gås JK(U) m., bf. 
springå'sn, pl. -gå sar JK(U), [bröstbenet på 
gås o. därav gjord leksak, se P. A. Säve, 
Gotl. lekar, s. 196]. Springgåsn jär de bainä, 
sum sitar undar läivä el. braustbainä pa gäss-
nar u sum blai stor vackra springgåsar av. 
Vörr had u, när vör var ban, springgåsar av 
sjofäuglar JK(U). -längd $. spriygläygd, 
spriuläud f. [en dubbel hävstång att bryta 
upp stubbar med, egtl. den undre "längden", 
som man står på]. U så hugga n da jårdi 
bårt unda bainä [stubbroten], att n kan fa 
stumblä-längdi undar, u så i uppäst ändn pa 
de längdi har n än tugstump älla kätting-
stump, u så där äi sätta n a annu längd, sum 
kalläs fö springlängd, u så.. kläiva n ti vädas 
pa de springlängdi u så ti gungä JK. [Se ill.] 
-väg s. De jär int springvägar däit (sål. det är 
lång väg) MK. 

springning s. springning (OL)MK (om en häst 
pa mär). Jfr strekel-springning. 

sprit s. spri 't m. [alkoholhaltig vätska]. Ti fa 
smittu ör all sakar .. de skudd da råikäs me 
svaväl u sprit JK. Jfr brännvins- o. senaps- 
sprit. -bolag s. n. bf. spri'tbåula'gä 	.L.i.— 
[systembolaget i Visby]. Att n skall u kan 
tillvärk brännväin självar, sått di skall fa lug 
u bihald sitt brännväin pa spritbolagä JK. 
-hatare s. pl. sprithatrar. Nårrby u fräui var 
stor sprithatrar u nyktaristar JK. -helvete s. 
spri'thällvittä. Jå de var pa sprithällvittä 
(spritbolagä), sum ja skudd ha n hail hopar 
spritvarår, dails . . självar u för yvrit bud äutn 
all ändä JK. -vara s. f. pl. spri 'tya 'rår [sprit-
drycker]. Söik ta raidå pa, va mang milljonar 
svänskar gir äut för spritvarår JK. 

sprita v. sprit' (OL)MK, spräit' MK, [av-
lägsna ärter o. böner ur skidan]. Sprit ör bäl-
gar, spr. bönnår el. ärtar (OL)MK. Spräng 
bönar u spräit ärtar MK. 

sprit-rappa v. spri'trappä [rappa med murbruk 
innehållande grus]. När di så stänkrappar, 

da sär di spritrappä MK. -rappning s. spri't-
rappniyg. Fäinar aur, sån sum n nytta ti sprit- 
rappning, u da rissläs dän fäinarä sandn ifran 
MK. -ör s. spri'taur (mik gråvar raudsand), 
de nyttäs ti spritrappning JK. 

spritta v. spritt', ipf. spratt, sprittäd JK(U), 
[i förb.]. Spritt till, spratt till, sprittäd till 
JK(U, frgl.) 

sprott s. sprut n. (o. koll.), bf. sprutä, pl. bf. 
spruti, 'mkt små fiskar s. komma på näten 
ibland' MK;= strämmingungar MK; 'små 
strömming; törhända en annan sorts fisk' JK 
(ordl.). Sprut [ändr. fr. spräut] är sma sträm- 
ming (3-4 tum langä) MK. Sprut, de jär i all 
fall int någ ann n strämmingungar, u di jär int 
vass unda läivä. Alltut gutt um sprut el. karg- 
ungar, när de jär ont um fisk MK. Sprutä, de 
jär sletar läitn u smallar [: fisk] såsum sträm- 
ming, män vassbäukän han jär så puttuar 
MK. De där spruti di gar äut till ingänting 
unda läivä, u så jär di snarvä, när n tar imot 
dum, såsum sagblad MK. Sprut o. vassbäuk 
jär täu sårtar; vassbäukar di jär så vass undar 
läivä, att ä jär vådlit; spruti jär slet unda läiv, 
di MK. De jär strämming, sum jär sma sum 
sprut. När ä jär ont um strämming, da jär ä 
gutt um sprut (= kargungar, vassbäuk) JK 
(ordl.). Di fick int störr strämming me de nägg 
gani än såsum sprut ällar vassbäuk JK. 
Strämming var ä föräut i viku .. män vör fick 
bön a sprut pa hail raki JK. Da. sprot, 
sprut, ty. Sprotte, skarpsill, vassbuk. 

sprund s. sprund n. 1) 'sprund till en tunna' 
JK(ordl.); 'den fyrkantiga tappen' MK. Gär a 
sprund, sum passar till iss sprundhulä i drick- 
kärä; de sprundä jär för stort till de sprund- 
hulä JK(ordl.). 2) 'tygbit att sätta i som en kil 
för att få ett plagg större'; [även nyin satt del 
på fiskegarn]. De far ja akslä bårt [skära bort 
några "axlar"] u så far ja bind äi el. sätt äi 
a sprund JK. Kållu jär för nägg, dän far ja 
klipp upp u så sätt a sprund äi; dän töigbitn 
jär för läitn, han räckar int ti sprund JK 
(ordl.). -hål s. sprundhul JK(U) n., bf. 
'hål upptill i en tunna' MK. Tjärtunnår var 
rak i stavar el. int bäukuä me a stort sprund- 
hul pa säidu mitt pa u så a mindar tapphul 

äi dän nedäst kantn, när sprundhulä liggar 
uppat JK(U). 

sprunda v. sprundä (OL)MK, ipf. -äd [sätta 
sprund i]. Ja bryggäd drickä; de sprundäd vör 
till, så blai de bra MK. 

sprunge s. spruygä 	m., bf. spruyän, pl. 
spruygar [grodd]; 'telning; långa ålar på 
potatis, malt etc.'. I dain ändn pa kånnä (el. 
rygän el. vaitn) sitar sprungän. Sprungän jär 
n läitn punkt, sum n till u me kan kröist ör, 
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um int kånnä jär för mik tårrt. Sprungän han 
kan bläi förstöirdar läikväl, fastn de änd jär 
läit känn [kärna] äi. Pa pärår haitar de augä, 
motsv. sprungä pa sed, u när augu springar, 
så bläir de sprungar ällar alar MK. När sed-
kånni gynnar bläi sprungar pa, så haitar de, 
att sedi har gynt springä JK(U). Sedi har blitt 
sprungi .. ja sag läikväl, att de var ti bläi 
lang gröin alar pa ja, i så fall da haitar de alar 
ällar sprungar, de var allt lang sprungar pa 
sumbli kånn OL. Pärår . . di jär så galnä ti 
laup äut, d.v.s. de vaksar sån föskräckliä 
stäur lang alar älla sprungar pa dum i källrar 
JK. Jfr löv-sprunge. 

sprut s. 1 sprut, spräut n., pl.=, 'utslag' MK; 
'rödprickigt utslag på kroppen' JK(ordl.). 
Hail fullar av spräut MK. Ha har fat kruppän 
fullar av raud spräut. Han jär hail fullar av 
spräut i ansiktä. De jär oskaplit va spräut han 
har fat pa si JK(ordl.). Äutslag pa kruppän me 
raud spräut u blasår JK. När n fick spräut el. 
äutslag pa si, så skudd de slas äld yva n me 
stål u flintå av a botkälling JK(U). 

sprut s. 2, se sprott. 
spruta s. spräutå f., pl. -år [redskap att spruta 

vatten o. d. med]. Vör har a läiti spräutå, sum 
vör spräutar in jumt tvålvattn JK. De var så-
sum spräutå, så äuräd [yrde] de ör spanni 
MK. Um de fanns n brunn i var akar .. u sin 
[sedan] me graiar, såsum slangar u spräutår, 
sum di har, när di släckar äld . . JK. Jfr brand-
o. hand-spruta. 

spruta v. spräutä (OL)MK, spräut', pr. -ar, 
ipf. -äd [framkasta (en) vätska i strålar]. 
Spräut vattn ör a vattnspräutå JK(U). Di 
[talgljusen] spräutäd, så läng ä var någ igän a 
dum sum brannt OL. Spräut aitar: 1) [spruta 
ut ngt skarpt]. De var ingän haidar, ner di 
[julljusen] brannt dålit u tilläik spräutäd 
aitar, ner di brannt OL. 2) [utgjuta sin vrede, 
visa sig arg]. Sen spräutäd H. aitar yvar skol-
läran [på stämman] OL. Ner di nå sat så u 
iblant gräinädä u glodä ättar dum u iblant reit 
spräutäd aitar at dum . . OL. Särsk. förb. 
Pännu spräutar ör si n hail hopän bläck pa 
papperä JK. — Spräut äut: 1) [framkasta en 
vätska i strålar]. Ta vattn i munn'n u spräut 
äut de JK(U). 2) 'grina, brista i skratt'. Ja 
haldäd mi allvarsammar, så läng ja kundä, 
män ti släut så matt ja spräut äut u gräinä 
JK(U). U vörr sto da så gräinstinnä, mäns 
källingi sägd av de för uss u när ha da had 
fat talt um hail historju för uss, da spräutäd 
vörr äut bäggi täu u to till gräin JK. 

språk s. språ 'k n., bf. -ä, pl.=, bf. -i. 1) [tungo-
mål, munart]. De jär så mang språk; de var 
såsum än jäud', sum var haimä, u han sägd, 

att upp bäi Masrä där had i ann' språk än bäi 
uss MK. Di har int ätt språk i am n sokän än 
gang MK. Dän sum da flyttar in i sokni, han 
har språkä mässi JK. Han tyckt, att gåttlän-
ningar talt a undalit språk JK. Skad bär att n 
ha bland' främmandä språk äi pa säin ställar 
JK. Ja män aprapås, sum än bräukar säg pa 
lert språk .. JK. Ja vait, att L. har gutt tul-
mod me iss språkä OL. När ja fick läs um de 
i täidningi, att hans [M.K:s] sätt ti fårsk i 
språkä var de retästä u bästä JK. Um än tän-
kar pa talä el. retarä språkä .. så förändräs 
de faslit fort .. All de gamblä da.. di talt a 
språk, sum di kalläd för halvård JK. 2) 'ut-
tryckssätt'. De matt bläi än bäibäl av mäin 
språki MK. Er far hald ti godår me mäin 
språki MK. Jfr barn-, bibel-, gotlands-, halv-
ords-, laubo-, ord-, strand- o. tun-språk. -låda 
s. språklådå JK(U) f., bf. språ'klå'du [i 
und. I kväld .. far ja yppnä pa språklådu u 
prat um någ häit u däit, va ja kan JK. Ståck-
hålmrar .. var mik ronä av ti håir uss 
pratä pa gåttlänskå, u när vörr låtäd upp o 
språklådå . . så kund di int fö(r)sta va vörr 
sägdä JK(U). Dän dundarhalvän di drack till-
läik me någän sup bäi borä, de gärd, att 
språklådu riktut kåm i gang OL. -lära s. 
språ'kle 'rå f., bf. -u [grammatik]. Har ja hatt 
någän kväld lidu, så har ja sit u studder i 
svänsk språkleru JK. -mas (?) s. språkmass 
JK(U), [språksam person]. 

språka v. språkä JK(U), språ Sk', pr. -ar, ipf. 
språkädä JK, språ 'käd, språ'ktä, språk' JK, 
pass. pr. språkäs, ipf. -täs [tala, prata]. Da 
fick ja ta mi av än vardag u ga till n u språk 
me än .. Da sat A. u R. u smidn u ja .. u 
språkädä ällar pratädä ti klucku älvå JK. 
Rikstasgubbar .. språkar um va lang arbets-
täid de skall varä! JK. Va språkar du um? 
JK(U). Ja var upp bäi astäuän u språkt me 
han JK. När ja kåm fram ti Fridä [gd i Loj-
sta], så språkäd Ä. värrä u sägd av dråpliä 
historjår fran Fåröi. U läit pratvattn el. käft-
smöirå hadd n fat.. sått ä gick äutmärkt för n 
ti språkä JK. De språkäs u taläs um allt möig-
lit el. de språktäs u taltäs el. di språkädä u 
talädä me varandrä JK(U). Särsk. förb. 
Språk upp mä [ngn], [inleda (livligt) sam-
språk med ngn]. Så gynt ja da språk upp me 
än u fråg ättar, um de var någ väl fålk i körkå i 
dag JK. Unda täidn kåm en ifran Galls .. däit 
ti Hämmår .. Da kåm ja ti språk upp me han 
u fråg ättar dän A.P. me hans botning u 
stillnä blod u ätt sum annä JK. Undar arbetä 
så språkäd ja upp me han um botböinar u bot-
ning JK. — språk-sam a. språksammar JK 
(U), pl. språksammä, -samm' , [talför, prat- 
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sam]. Pa tågä så var de fullt av fålk, u gubbar 
var språksammä, en dail av dum JK. 

språng s. 1 sprang n., bf. -ä, 'spricka, remna'. 
Ja sag iginum a sprang (t. ex. på väggen); 
käik ginum de sprangä pa väggi MK. 

språng s. 2 språng m. (o. n.), bf. m. spranan, 
pl. språngar. 1) [hopp]. Flaug yvar i ett spr. 
MK. Han gärd släik språngar MK(1878). 2) 
[ansats]. De var ti aim läit i austn i dag, u 
vädakvännar sto pa språng allihop JK. 3) 
[betäckning, parning]. And till tjugå styckän 
gräisar kan de .. bläi ättar en språng JK. Lyc-
käs de int fyst u andrä gangar så proväs 
di näi dyngn ättar säist språngän [av hing-
sten] JK(U). 4)= svikt ällar bukt pa yvakantn 
pa bak- u framstammän. De jär för läit ällar 
för mik språng pa. För läit språng da jär de 
för rakt u stammän me stamluku u stamnucku 
jär för lagä MK. 5) 'avsats'. Språng pa takä 
[brutet tak] (när de jär knäut [utbuktning] 
äutat) MK. Jfr av-, fyr-, hök- o. jord-språng. 
-avgift s. f. bf. språngavgifti [avgift för be-
täckning med hingst]. För all märar .. skall 
vör ha två kronår för var mär av språngavgifti 
JK. -tygel s. pl. språygtyklar [på hingst]. 
Män när n kummar äut ör stalln me språng-
tyglar pa si me krum pa nackän .. De säir 
riktut storståtlit äut! JK. 

språnga s. sprangå f., bf. -u, pl. -år, 'remna'. 
Soli skäinar in iginum a sprangå i duri. Råikän 
kummar äut iginum de sprangu. De blasar in 
iginum all sprangår JK(ordl.). 

spräcka v. spräckä (OL)MK, spräck', pr. -ar, 
p. pf. f. spräckt, pl. spräcktä OL. 1) [komma 
att spricka]. För ti spräck än saigar pack ällar 
stumblä så nyttäs de vanht janväggar [-kilar] 
OL. Bär de int spräckar, de jär så ridut [tju-
rigt] u galä; nå spräcka de intä [om spikning 
av båt] MK. Ja frågd, um a (kräuku) var hail, 
män Masrä-kalar had hårt, att a var spräckt 
JK. Kräuku gar ti brunn'n, ti däss a bläir 
spräckt JK. Sumbli kimbäd pa dum [tall-
rickarna] u skudd håir, um di var spräcktä 
OL. 2) [splittra ett "viv", en "trumf' i kort-
spel]. De var häut, att däu skudd fa gutt för 
däin vivi, att vör int kund fa spräck dum! 
JK(ordl.). De jär int gutt ti spräck, när n int 
har någ målarä MK. Särsk. förb. S. i täu el. 
sundar (OL)MK. Där var så blatt me sump u 
sagdus, så att.. där skudd kräki mästn sätt 
si fast, u så var de så brant upp, så att di 
mästn skudd spräck upp si OL. 

spräcklig a. sprä -klur, spräkluar, f. -u, n. -ut, 
pl. -uä, -u'. Kattungän, han var raudar u väi-
tar u bältu unda läivä u spräklu rumpå JK. 
Spättut u spräklut MK(1877). Brokuä de jär, 
nä di (kräki) jär spräkluä MK(1877). Spjälduä 

el. spräkluä hyns u kalvar MK. A:s eji [tac-
kan] jä jausgra me spräklu nasar u haitar 
spräkälnasu JK. Spräkälhudu [tacka, spräck-
lig i huvudet] JK. Jfr grå-spräcklig. 

spräka s. sprä'kå f., -u [talförhet, "mun-
läder"]. Ha larvar pa u spräkar, sått de kan 
ingän fa prat mair n ha, sått de jär a hapli 
spräkå pa na JK(U). Spräku har ja ännu go 
JK(U). Ja skall fösöik u fa spräku i gang JK. 
Va mang dagar de bläir, de beror pa va läng 
L. vill föid pa iss storjetan u har årkå ti 
spräku; för bräuk munn'n de skall ja gär så 
gutt ja kan [om ett besök hos MK i Visby] JK. 
W:s spräku kåm till ga så let av brännväin u 
fläsk OL. [Sms. se under spräka v.]. 

spräka v. sprä'kä, sprälc', pr. -ar, ipf. -äd, 
'vara pratsam; prata o. skrävla'. Han gar u 
spräkar; spräkar u spräkar: ker järtnäs MK. 
Ja tänkar L. u gam skoläran K. kåm ti spräk 
bäggi täu JK. Han vidd tal mämmi um Laus-
möir .. När vörr had fat spräk a stund .. så 
glaid han sin väg igän JK. När ja had fat 
skrivdoningar fram.. u förställt mi, sum um 
ja sat u spräkäd me Lekt. där i Böin, da kum-
mar n sjuss durrnäs i gard JK. — spräk-låda 
s. sprä'klå'då f., 'en s. pratar mycket'. Däu 
jäst a spräklådå MK. -mas s. sprä'kmass 
[ml 'en s. pratar mycket'. -vatten s. n. bf. 
sprä'kvattnä {"pratvatten", brännvin]. Män 
ättasum de skall a kvarter brännväin till .. 
så gi mi a gutt rad, lains ja skall fa de prat- 
vattnä till N., så skall N:s historjår 	nuck 
kumm pa pappera me JK. 

spränga v. sprängä, spräng', pr. -ar, ipf. 
sprängädä, sprängäd, sprängd', sup. 
spräng', pass. sprangas, pr. sprangas, 
spräygdäs, p. pf. (sunda)spränän, n. spräng 
si, pl. (sunda)sprängnä, imper. spräng JK 
(U). 1) [komma att brista el. springa sönder]. 
Flair fråi [: betfrön] de jär pa ätt ställä el. 
bäi si, di har bättar kraft ti spräng jårdskårpu 
JK. 2) [komma att explodera (medelst 
sprängämne); skjuta sönder]. Ja har vart ner i 
äng.. u bur grastain, u i mårgå skall vörr ti 
skjaut el. spräng dum me dynamit JK. Fjärd 
dagän jaul had ja K. J:s drängän jär upp bäi 
mi u jälpäd mi spräng grastain jär äut i akan 
.. Han jär vanar me de arbetä, för han har 
arbet u spräng me i kannaln i summa! JK. 
Vör sprängar grastain äut i stainakan, sått de 
darrar i haj! Lau u När iblant JK. Vör buräd 
u sprängäd fair styckän stäur bestar (grastai-
nar) um dagän JK. Grav däikar har vör int 
kunt fat i vintar .. män spräng stam n har vör 
gärt u kårt grastain av akrar JK. Sumblistans, 
sum de nöi vägar gar fram jär n förskräcklir 
hopän stäur grastain, sum skall sprängäs el. 
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skaffas bårt JK. Grastainar .. far int var mair 
n tåll tum. Jär di störrä, så skall di slas sundar 
el. u så sprängäs [för stenkross till maka-
dam] JK. Så sprängdäs de a hul ner i hälli 
pa n träi änar me dynamit, sått de darräd i 
backän JK. Kannaln har annas vart tårrar 
häitntills hail vintan, u di har arbet u spräng 
u grav där hail vintan JK. De jär häll när pa 
i hail möiri till spräng u pick äi JK. Hall flyc-
kar, stor sum så, straik äut pa en gang, när 
di sprängäd i Lausmöir JK. Di sprängädä älvå 
änar u burädä åtti fot, da fick di vattn MK. 
Fäm änar sprängd di u fäin änar buräd di JK. 
De pickäs äi hällar u sprängäs äi hällar MK. 
Vör har spräng mair nå jär pa gardn i nöi 
brunn'n JK. De jär flair hundrä famnar spräng 
si u grav si, sin F. .. har vart jär JK. 3) 
[sprita (baljväxter)]. Sårkar di jär så ivruä ti 
spräng bönår; i fjor(d) da had vör n hailar 
laup ti sprängä MK. Spräng bönar u sprit 
ärtar MK. Bönnår sprängäs= spritas MK. 
4) [kisa med ögonen]. Kis me augu u spräng 
me augu = till hald augänlukår när pa ihop 
JK(U). Särsk. förb. Spräng bårt a grund 
[grunn] MK. — Däri grastain'n han jär så 
stäurar, sått han jär oröirlir; spräng sunda n, 
så kan n röir n JK. De förskräckliä stäur 
tung grastainar, sum än .. byckäs för nå för 
täidn u sprängar sundar dum me dynamit u 
kräut JK(ordl.). Dän stain'n jä sundasprängän 
MK. Nå liggar n hail hopän (grastain) sundar-
sprängnä i flair dailar JK. — Antingän had di 
än ann sårts slagår.. el. u så sprängäd di ör 
dum [ärterna] ör bälgar me hännar JK(U). — 
Sånn 	vassnäip sko ällar styvlår kund di 
spräng blemår äut me JK(U). — spräng-vat-
ten s. sprängvattn el. burvattn, sum än bi-
gangnar, när n burar u spi:ängar stam n JK(U). 

sprängning s. spräuniog f. Attar S:s äuträkning 
jär int kåstnadsförslagä upptag till någ amm-
sjon ällar sprängning, äutn hälli skudd kårpäs 
ällar pickäs upp JK. 

sprätt s. sprätt m. 1) [snobb]. De jär n sprätt, 
för han gar så sprättut u jär så haugfårdur 
JK(U). Sin bäi nest statsjon kåm än fåinar 
sprätt pa JK. 2) [i uttr.] pa sprättn [sprättig, 
uppsnobbad]. Hanskar . . sum nuck än dail 
kalar u ungdomar, sum jär pa sprättn, bigang-
nar nå fö täidn JK. -gök s. [se följ.] -hök 
s. sprätthauk el. -gauk m. 'sprätthök'; kal s. 
jär sprättur MK. 

sprätta v. sprättä, sprätt', sup. sprätt'. 1) 
[sprattla], (om fisk). Ja sag än fisk sprättä 
upp pa vattnä JK(U). Jfr sprättla v. 2) [gå 
sprättigt, gå som en sprätt]. Ga u sprätt me 
kårt stig u sprätt me käppän JK(U). 3) [reda 
ut, kamma ut]. [I förb.]. Atminstn skall ja 

tårk läit a mi unda nasar u sprätt äut luggän 
läit JK. Hårä har ja ännu int sprätt äut MK. 
4) [lossa sömmar med kniv el. dyl.]. Sprättä 
(kledar) (OL)MK. Särsk. förb. Sprätt bårt 
fodrä MK. Kåftu dän had (h)a sprätt sundar 
MK. Spr. äut, se 3) ovan. — sprätt-kam s. 
sprättkamb m., bf. -än, pl. -ar, 'grov kam att 
reda håret med' JK(ordl.), el. gråvkamb MK. 
Sprättkamb, sum nyttäs ti sprätt hårä äut me 
u haitar pa skämt iblant: straklå. Sprätt-
kambän jär gråvar, d.v.s. tännar jär gråvä u 
sitar längar ifran si. Förr så var di haimgärdä 
av hånn, u ja har ännu en, sum ja har tillvärk 
självar av hånn JK. Mässingkambar nyttäs 
nuck till sprättkambar av sumbliä 	JK. 

Um än låimt [lämnade] millum vart 
tak [tag med lien], sått n to för braid tak, 
haitäd att n slo sprättkamb JK(U). 

sprättla v. sprättlä, pr. -lar JK(U), ipf. sprätt-
lädä, -läd JK(U), 'sprattla (om fisk).' Fiskän 
jär ännu livnäs, han liggar u sprättlar el. 
sprattlar pa jårdi. Di sprättlädä (om flundror) 
MK. — Di sprättläd till, sprättläd upp u.s.v. 
JK(U). 

spröte s. spräitä n., bf.= , pl. -ar, bf. -i, 'instru-
ment att hålla tyget spänt med [på väv]; bad 
av träi u jan MK. När de jär någlä tum töig, 
sått di kan fa räum me spröitä, så spännäs 
de däit, sått töigä far läik brädd me upprän-
ningi, för äisleti i stadar drägar annas ihop de 
JK. 

spundning s. spunniyg m., bf. -än MK, f., bf. 
-i, pl. -ar [spont, urfasning i bräde, fönster-
list, grind m. m.]. Spunningar huggäs ör me 
hugg,jan MK. Sämshyväl [sims-] 	ti hyvlä 
spunningar pa durkarmar etc. MK. När n 
skudd ha spunningar i möitrar u hånnstuckar, 
så nyttäd n huggjan JK. Glashyvlar bigang-
nädäs när n gärd finstarbugar ti gär spunning 
i finsta(r)blöii me ti träd .. finstaräutår äi 
JK(U). Um de var spunning i grindstuckän, 
sum grindträiä gick in äi, så hadd di än närväl 
pa grindstuckän ti bräid för grindträiä JK(U). 
Häu ["huv" på brädtak] .. a kännut träi 
än säks tum i fåirkant, däräi huggäs a spun-
ning, sum jär så djaup, att takbredi kan fa 
stickäs in än täu halltrid tum i häuän OL. Ja 
skall hugg spunning i häuän JK(ordl.). Möi-
trar ["mötare"] me spunningi el. skårår äi 
sum bular el. buländar sitar fast äi JK. Bas-
stuckar jär spunningar äi ti sätt basbredi äi 
JK. Di hadd vanlitväis gärt dum [slädarna] 
tet uppyvar me någ tunn bredar späiknä 
fast framm i ukä så gick di . . iginum de främst 
flautä, sum di hadd glygg a spunning äi, u där-
iginum gick de bredi till bakflautä u blai fast-
sättnä äi a spunning där, sum gick in i halv 
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flautä OL. Vidår [båtborden] fasäs u skäräs 
av pa ändar, så di gar in äi spunningän i 
bjaurn MK. [Se ill. vid horn-stock s.]. 

spunn s. spunn m., bf. spunnän, spunn'n, 
'spånad'. Nå kummar di haim me spunnän 
[garn s. är spunnet]. Ja har spunn där bi daim 
MK. De källingi ha har spfmn (subst.) för 
mi = ha har fat ull ti spinnä. Män de kan u 
haitä: ha har spimn' för mi (verb) MK. Nå 
tror fålk, att ja har vart ste ättar spunn [spå-
nad], bördan såg ut som en ullsäck MK. Ha 
har int ont um spunn; var ste ättar sp. el. 
me ull blår läin etc. sådant s. spinnes (OL) 
MK. 

spuns s. spuns [m.], 'rund plugg till ett kärl' 
MK. 

spy v. späd, pr. spöir, ipf. spöidä, sup. spöit, 
[kräkas]. Ha var så kraikmagä, sått a fick 
spöi el. kräkäs JK. U så kåm ja ti kräkäs el. 
spöi el. fick braut mi äutn ho JK. Än olyckli 
.. stöv, sum int all star äut me: sumli far spöi, 
så att de star ör dum JK. Han matt äut u spöi 
OL. Sin fick ja kvälning u skudd spöi, sum int 
blai någ av JK. Da hadd n blitt liggnäs pa 
vägbrinkän u lag där u spöidä u gölpädä OL. 
Dän sum var stöist u starkäst, han blai sjö-
sjaukar u spöidä .. J. drog .. u ringläd sanki 
upp u spöid me de samä JK. Sumt har kumm 
ner i magän, da har de vart så gal u fåult 
där, sått ja har skutt kräkäs ällar spöit JK. 
Da har a [hon] fat kräkäs ällar spöit JK. Ja 
har spöit så mik i nat JK(ordl.). Kummar ja 
ti ga längar . . u o tankar därum bläir kled i 
ård, da tår ja u L. .. fa magplågor 	u fa 
spöi gröin galln ör uss ti släut JK. [Bila] 
Pannu spöir, ha kokar yvar MK(1877). Pannu 
kokäd yvar, sått maiskän kåm upp i hattn, 
u han rannt äut iginum päipår i brännväinä 
När de händädä, så haitäd de: "att pannu 
spöidä" JK(U). Särsk. förb. Män kummar da 
gjauspäinu, så gir ha int lin, förr n gjausu 
far spöi upp strämmingän igän JK. Håiluppår 
.. har bräun väskå [vätska] ti spöi ör si MK. 
Än stäurar tåskrackarä, sum spöid ör si än 
hailar nöiar strämming JK. 

spya s. f. pl. spöjår MK. 
spytt s. spytt m., bf. -n, 'spott'. Han star me 
munn'n hail fullar av spytt OL. Spyttn blai 
släut MK. Iblant när n talädä, har spyttn stat 
um än såsum a rängn MK. Ja hogstar u skri-
var, sått spyttn star ör mi JK. Smör' fastnäs 
spytt pa rosaitlar i slemar [körtlar i ljum-
skarna], um di gär ont JK. Kvinnfålki har ja 
till u me set tugg väitlauk u spytt i närhaiti 
av banä MK. A slags vätskå, sum bräukar sit 
pa än dail gras såsum väitar fräsnäs spytt 
haitar "bjärsmöir" el. "grodspytt" JK(U). Jfr 

grod-, puk- o. tobaks-spott. -låda s. spytt-
lådå; spåttlådå (OL)MK f. [liten låda att 
spotta i]. A. had gärt a spyttlådå till K., u 
dän skickäd n me F.N. MK. -våffla s. spytt-
vaflå f., bf. -u, pl. -år, 'en mängd med spott 
som man spottar ut på en gång' JK(ordl.). 

spytta v. spyttä, spytt', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
spytt', pass. pr. spytts, 'spotta', 1) [om män-
niskor]. a) [i allmän bet.] Ja .. har n olyckli 
hogstä, sått ä jär börr fö de mäst ti sit u hogst 

gläps u kras u spyttä JK. Ner nå n hop 
gubbar sat u drack u speld kårt u spyttäd, så 
tobaksspyttn stratt kring dum OL. Tvi, spyt-
täd n da a tobaksvafflå JK. Gubbän H. .. 
han spyttäd T. i flaini me tobaksspytt JK. 

[i talesätt]. Män n far spytt i nävar u ta 
ansn tak JK. Han spyttar int i glasä JK. De 
rängnä, sum hadd kumm föräut, hadd int gärt 
mair a si pa backar än spytt pa n stam n JK. 

[ss. uttryck för vrede, förakt el. avsky]. 
Sumbli ret hålt för augu u gärd si arg u gynt 
sit u prat u spytt u sägd, att di skudd ha läiv 
fullt av ströik JK. Han spyttäd mi mitt i söini 
JK(ordl.). Måffar har till u me tvi ällar spytt 
at ä (russkytä) JK. Ja blai riktut argar u gynt 
spytt u svärä JK. Gubbar svor u spyttäd yvar 
prästn JK(U). Ja svor u spyttäd: förbannädä 
håpår MK. Ja döivläd u spyttäd u smasvor 
läitä JK. d) [i magiskt syfte]. Han sag äut i 
gräinu, sått ja ret spyttäd ätta n (han tuggade 
snus) MK. När banungar lag i vaggu u skräiä- 
dä, u källingar 	singädä, så tuggäd di pa 
väitlök u spyttäd yvar vaggu JK. A källing 
skudd bot n häst, sum hadd kulläik me ti läs 
bårt. Ha spyttäd i hännar u sträikäd hästn pa 
läivä u ryggän så läst ha haugt JK(U). 
Da spyttäd n a stäur vafflå mitt i häud pa mi 

så sträikäd n u läsäd JK. När n da had 
kräupt iginum täunhulä, så skudd n spytt igi-
num de träi gangar u sägä: tve, hulä räivs, u 
ja träivs, hulä mindar u ja störrä JK. Så var n 

tråttar 	skudd sätt si pa jårdi u väil si. 
Män fyst så skudd n spytt pa jårdi, där n 
skudd sätt si u gär kårstäcknä me pekfingrä 
i spyttn u nämn Jissu namn träi gangar .. för 
annas så kund n bläi sjaukar JK. Um än sätt 
si pa n haggpackä u n int spyttäd pa n, förr 

sätt si pa n, da fick än sar i rövi JK. Så 
tar n da tåsksnöirä u sätta n minning pa 
krokän u spyttar pa baitä iblant u kastar äut 
sänkä JK. Spyttar pa saigar [ullrullarna] u 
döivlar yvar daim JK. När n skall skär av a 
träipinnå .. dän ändn, sum än int ska nyttä, 
dän skall n spytt i ändn förrn n kastar bårt 
na [se bjära s.] JK. När n har kumm äi än 
vädavärväl, så spytta n ätta n u sär: "tvi di 
din fåuling" JK(U). När n skudd pa någu 
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raiså el. annas skudd ste någät är(ä)ndä, u än 
kåm i möit me a källing fyst så bräukt n 
sno si um u spytt ätta(r) na JK(U). e) [i lekar, 
t. ex.] täl stulå [kurra gömma]. Kummar di i 
bod allihop .. för' dän sum har tälä, u har fat 
spytt för si, sum de haitar, da far dän täl 
um igän, män annas far dän el. daim tälä, sum 
n [han] har fat spytt förä JK(U). 2) [om 
djur]. När a [tåilu, spilkråkan] spyttar 
(bräuka n sägä), så modar de rängn, u när a 
turrar, så modar de tårkä JK. Da jä di int så 
go da, nä di spytts (om lamadjuret) MK. 3) 
[om företeelser som likna spottande]. De 
spyttar u stänkar u skvättar yvar .. in i batn 
JK(U). 

spyttning s. spyttniyg f., bf. -i [spottande]. U 
så plågäs vör me snäuå .. sått ä jä bär .. i 
am n hogstning u krasning u spyttning u njaus-
ning u snöitning JK. De där spyttningi [efter 
vädervirveln] u årdi var därförä, att n int 
skudd bläi sjaukar JK. 

spå v. spå', pr. -r, 2p. spå'rt (tpl.), ipf. spå'dä, 
spå 'd' sup. spå 't, pass. ipf. spå'däs, p. pf. 
spå 'dar, n. spå 't si [förutsäga]. De gamblä 
spår, att ä bläir gutt um nård' i ladi JK. Da i 
täistäs u onstäs var de ret svalt i vädrä, så att 
fålki spåd, att vör fick någ vatvädar snart JK. 
Fålki har spåt, att vör skudd fa rängn mis-
såmmastäid, män ja tror de knafft JK. Vör 
had läng tänkt de u spåt de, att vägän skudd 
bläi hallgaln ti släut JK. Ja, att janvarus 
skudd bläi kaldar u snåiur, de spådäs straks 
jauldagän JK. De spådäs da allt av någ var, 
att ä skudd bläi tårrt i ladi JK. Ja spåd ovädar 
i går JK. Mor har spåt ovädar JK. De har vart 
spåt si rängn hail viku, för tjåcku har skutt 
ner me rängn, ha fålki sägt JK. Um ja änd 
bläir gra i otäid, sum kvinnfälki spåd um mi i 
vinträs, när ja sat u funderäd JK. Kräigä 
to läikväl n gang släut .. de spådäs da.. att 
de skudd bläi bra u bättar JK. Män olyckli 
dän sum snöitäd ä [julljuset], sått ä sluck-
nädä. Han el. ha blai spådar, att n int livd 
någu jaulhälg mair JK. När .. de täusnåruä 
räikä jär kummä u innä, sum de jär spåt si så 
längä JK. -dom s. spådåum m., bf. spa'-, 
spå'dåumän [förutsägelse]. Lust ti säi har ja, 
um de gambläs spådom kummar ti sia in JK. 
Min spadomän (sä de gamblä) slo int in JK. 
Säibill [Sibylle] spadomän sär de gamblä; nå 
haitar de Säibill spådomän JK. Sum Kauprä 
faffar bräukt sägä: de skall ga ättar Säibill 
spadomän, att bäggi vintarändar skall na ihop 
JK. -kråka s. spa'-, spå'kra'kå f., 'en som 
gärna spår om varjehanda'. Vävän var av u 
äut' a par dagar för jaul, sått kvinnfålki led 
[skrattade] at mi u maint pa, att ja var a dåli 

spakrakå JK. Måffars spådomän slo in, fastn 
mor sägd, att n var a spåkrakå, ällar ha sägd 
så jär till n: a släik spåkrakå de har n hå(i)rt 
förr de, u visst Än va ha fick för n död? 
jå ha skait ihel si! Ja de jär a ordspråk .. JK. 
-kärling s. spåkälling (OL)MK. 

spån s. spa'n, spån m., bf. spa''n, spå''n, pl. 
spa'nar, spå 'nar. 1) [avfall vid huggning, såg-
ning, borrning etc.]. De sum än huggar bårt 
av träiä me a yks, haitar spånar JK(U). Spå-
nar el. träiä sum navrar u späiburar gär, när 

burar, haitar: "burar" JK(U). Sin så nytta 
n träiskonavan ti grav ör me, sått spånar råi-
kar kring en JK. Ja ska lägg pa läit spanar pa 
äldn MK. 2) [späntad sticka]. Undar luftä 
yvar späisn var de a ställning ti lägg pärkar 
el. spånar pa, för de di skudd var bra tårrä 

brinn bra, när n skudd löis me dum JK. 
3) [skälsticka i väv]. Fyst så trädäs de a par 
spånar i skälä, sum jär så langä sum vävän 
jär braidar u jär hul i ändar. De spånar nyttäs 
ti raid skälä me JK. Tradar sitar pa kårs mil-
lum spånar JK. 4) [takspån]. Da va ja ner bi 
sagi u sagäd spån för B.H., för han had någlä 
täusn spån, sum han int kund fa sundar bäi 
Snausräsag JK. Da gick A.P. u ja där äut 
ti sagi u skudd sag de där spånar.. sag spån 
däugäd han intä, äutn de matt ja gärä JK. I 
går var ja pa avsjon i Gardä u ropt in 12 000 
spån för 5 kr täusn JK. Späik spån pa JK. 
5)= sigdspån [liesticka]. Sladoningar (sigdar 

örv' u spån, span sä de gamblä) JK. A hul 
i nedäst örvkrokän, sum än har uppäst ändn 
vassar i spån'n sum än sättar i de hulä JK. 
Flytt krokar.. män int längar än att spån'n, 
sum än hadd ti bröin me, hadd lagum räum pa 
krokän OL. Sam var de me gräusningi pa 
spå'n, de skudd bros gräus 	OL. Um än 
int ha för hart träi ti spån, vör flyttar alltut 
hallrut [halvruttet] aikä JK. Gräusä spa'n 
MK. Jär ä tårrt, ner n skall., sätt gräusä pa 
spån'n, da rinnar de mästn av spån'n va ivist 
a grand OL. Därättar jär de frågän um någ fått 
ti smör pa spån'n, för annas sitar int gräusä 
pa OL. Sumbli [sigdar] 	fallar styckar ör 
för bade spån'n u för grasä OL. Jfr grov-, 
hyvel-, red-, sigd-, spont- o. tak-spån. -bänk 
s. m. bf. spånbänkän JK, [sågbänk där man 
sågar takspån]. Ja sto där bäi spånbänkän u 
sagädä JK. -korg s. pl. spånkårgar. -lakt s. 
spå'nlakt m., pl. -ar [träribbor som spikas på 
sparrarna att lägga takspån på], 2x 11 tum. 
Förr var ä int mair n ätt par spärr mitt undar 
a sjauänslängd u så ätt i var änd, sum sjau-
änars spånlaktar väilar pa JK. I mårrtäili skall 
ja ner ti sagi igän u jälp K.N. sag av en träi 
fair stuckar till spånlaktar JK. -nystel s. 
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spå'n-nystl m., bf. -nystlän, pl. -nystlar 
[garnvinda]= nystel. Ti sätt härvu pa n spån-
nystl u spol av härvu JK. Där flest skudd 
slingrännu u spånnystlän fram, da skudd 
ganä nystäs pa rännu OL. -spik s. spånspäik 
(koll.). -sågning s. f. bf. spånsagningi [att 
såga takspån]. Vörr fick skill av me [av-
sluta] spånsagningi JK. -tak s. spåntak n., 
pl.= . I mårgå . . skall ja ti Ganna Kallä u jälp 
han lägg spåntak pa JK. U 1872 byggd </ön 
nöjt bryggahäus av stam n .. me spåntak pa. 
1873 byggd vörr nöi manbyggning av stamn 
.. me spåntak pa JK. Vör skall laup kring äi 
va ivist a stäuå u säi ättar all kusstainar u 
timbartak (bredtak u spåntak) .. JK. Nå fö 
täidn gar int fodataki an längar, äutn de skall 
var fö de mäst spåntak [på ladugårdar o. d.], 
u di haldar int stort mair n hallsti [10] ar, 
da jär di rutnä u släut JK. [Se ill.] 

spång s. spaug f., bf. -i, pl. späugar 	bf. 
späugnar, 'spång', [enkel bro, särsk. om  så-
dana i Närsån, vid vilka man fastgjorde ryss-
jor]. Di har lägt a spang yvar ti ga pa OL 
(ordl.). Förr hadd di för de mästä spängar 
yvar a'i, sum di läggd dum [å-ryssjorna] bäi 
u gärd dum fast bäi, män nå läggar än dail 
dum äutn spängar. När di har spängar så 
gär di fast armar bäi spangi me en stakä i var 
arm, sum di stickar ner i buttnän u dann 
ändn i spangi .. När äidi gar upp i al fran 
sjoän, så läggar n räusu pa de säidu um spangi 
uppat landä, så att armar star äut at sjoän 
JK(U). Var u en bond jär bäi Kauprä u Fäiä 
had säin läggningar ällar apartuä ställar ti lägg 
räusår ällar till ha spängar yvar a'i JK. Fålki, 
sum fiskäd i a'i, livd int ättar dän gamblä 
yvarainskummälsän äutn var u en läggd va 
di viddä u flyttäd läggningar ällar spängar 
längar u längar nerför Nöibro JK. Yvar de' 
var n gammäl yvarainskummälsä ällar a'dom, 
sum sägd beskening, va var u en fick läggä 
(lägg räusår u ha spängnar) när äidi gick upp 
ällar ner JK. 2) [skalm på glasögon]. Jfr 
brill-, led- o. stöt-spång. -brillor s. pl. spang-
brillår = brillår me spängar. Jfr näs-
brillor. 

spår s. spur n., bf. -ä, pl.=, bf. i. 1) [märke 
efter fot av människa el. djur]. De söins spur 
ätta n. Spuri söins, va n el. va  di har gat 
JK(U). Räväns spur jär läit oläik me hundns; 
di jär vassarä i snäipu MK. När harn liggar äi 
än busk u hundar far upp än u än förfylgar 
spuri ällar laupar ättar spuri, så gär n a läit 
ällar stort slag JK. Harn han gärd slag uppat 
Kauprä häusi u straik tillbakas pa sam spuri 
igän JK. Ga pa spur (OL)MK. 2) [märke efter 
hjul el. medar]. Spur ättar n vangn där sum 

vangsjauli har gat u ättar slidmaidar i snåiän, 
där di har gat fram JK(U). De kåiräs när pa i 
ätt spur, da bläir spuri hardä JK. Värst va de 
ännu ti träd väg älla kåir fyst spurä, u de matt 
ja gär me o stäutar JK. När.. soli skäinar upp 
någän dag .. da tåiar de alltut äi nådäst gat-
spurä älla vägspurä, fö soli basar lissum mair 
pa bäi de nådäst snåiväggi, u de spurä bläir 
djauparä u vägän bläir skaivar JK. I mandäs 
så var slidvägän int ret så dålir .. för vattnä, 
sum sto i spuri, had fraus till äis JK. 3) [ske-
nor, räls]. Män vörr fick inspäktorn ti stänn 
tågä, sum var där bäi banu el. spurä JK. 4) 
[skåra t. ex. i laggkärl]. Ner di laggar ihop ä, 
da jär ä mik gråvarä spur, sum skudd arbetäs 
ör OL. Jfr gat-, hjul-, järnvägs-, stöttstörs- o. 
väg-spår samt djup- o. nägg-spåren a. -räkna 
v. spur-räknä, ipf. -äd, 'följa på spåren'; 
'följa ngns spår o. ta reda på honom därefter'. 
Ja kund spurrräcknä han hail vägän i snåiän. 
Ja sag int någ spur, sått ja kund int fa spur-
räcknä häldar JK(ordl.). Spurräcknä n harä 
MK(1878). Äikånnar jär int go ti spurräcknä 
MK. I dag kan fräui spurräcknä mi i fastäuu; 
de söins va ja har gat fram MK. Da spurräck-
näd di än i snåiän; di sägd, att n had gat me 
helar förä MK. -snö s. spu'rsnåi 	m. 
De jär n yppali spursnåi nå ti ga pa jakt, för 
de jär bön någlä tum djaupt me snåi, u de har 
kumm jamt ner JK(U). Sumt (av stäutar) fick 
än int igän, förrn de blai snåi, sått n kund ga 
pa spursnåi ättar dum JK. 

spåra v. spu'r', pr. -ar, sup. spur' JK(U), 
p. pf. n. spåurt [!]. Nå jär de int sport = inga 
harspår MK(1880). Särsk. förb. Däu spurar 
ner gålvä me däin vat sumpuä skoar [sätter 
fullt av spår på golvet]. JK(U). Vägän jär 
spurur, sum vangsjauli har spur upp [kört 
upp] JK(U). Spur ör [komma ur spåret]. De 
vill int gänn spur ör i harklä (d.v.s. när hjulet 
kommit ner i ett djupt spår, så är det svårt 
att få det därur) MK. 

spårig a. spurur [full av (frusna) vagnsspår]. 
Vägän jär spurur JK(U). Jfr djup- o. nägg-
spårig. 

spårknekt s. pl. spå'rknäktar (skom.) Ti kapp-
stickningi håirs langstickning, förändstick-
ning älla spårknäktar MK. 

späck s. späck (OL)MK, JK(U) n. [sälspäck]. 
Fläsk pa sväin .. män späck pa käutar [sä-
lar], sum haitar käutspäck u kokäs ti tran 
JK(U). Jfr kut-späck. 

späda v. spe', pass. ipf. speidäs. Spe äut de 
älla spe pa [späda ut], da bläir de tynnar MK 
(1879). Sen håistäs de maltä, sum hadd stat i 
stup.. uppa dän halmän i balju, där pa spei-
däs vattn pa ättar bihov OL. 
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späka v. späkä (OL)MK, späk' OL, [göra 
spak]. Så skudd ä [höet] kåiräs in, u så 
skudd ä röimäs upp pa häusi, u de var ti späk 
sårk me de OL. De jär stand ti sp. dum (OL) 
MK. 

spänd p. a. späntar, n. spänt, pl. späntä, 
spänt', komp. -arä [åtstramad, sträckt, styv, 
hård]. 1) [ss. adj.] Framkaln ror batn fram så 
mik sum bakkaln hinnar u sättä, me späntar 
tjanä. Me lakar tjanä jär int bra ti sättä JK. 
De ställningi sum nåli u vängi sitar äi kan 
skräuäs me ruckskräuän upp ällar ner för ti fa 
rucksnodn lagum späntar JK. Had n [stads-
bon] int all slavar pa landä, sum tillvärkäd de 

skudd ha äi si u pa si .. da tror ja int, att 
n fick ga så späntar u rakar i ryggän JK. Allt 
ättar sum snöirä jär spänt el. lackt så drägar 
ruckän. Jär de för mik spänt, så dräga n för 
mik .. De regleräs me skräuän ti fa snöirä 
lagum spänt JK. I ställ för nackskräu hadd di 
a rem .. um sigdtjaugi u örvnackän, u för ti 
fa de riktut spänt, så slo di ällar draiv äi än 
käil OL. När de [lasset] da jär görd [gördat] 
el. så spänt sum de kan bläi, jär lassä i år-
ning JK. Så fick ja tak äi ätt (kuvärt), sum ja 
tyckt skudd var stort nuck, män ti släut så 
blai de olycklit spänt u stint JK. Nå ska ja ro 
dum (gani) späntä MK. När ja nå skall kåir 
upp Glabbäs backä, da skall väl änd silraipi 
bläi spänt, vätjä JK. Ja haldar mäin åiru spänt 
pa dairäs prat JK. Ti pass me umgangsnöiri 

fa dum lagum späntä MK. Läil A. ha sitar 
äntliän me spänt åirå [: lyssnar spänt] JK. 2) 
[ss. adv.] Vör far gumbrä spänt el. stramt 
[mots. slakt] MK. Notstainar 	bindäs fast 
spänt langs unda tjan'n 	Fö de mäst skall 
noti drägäs fram me patjanar, för undatjanar 
kan n int fa dräg mik spänt äi, för da kan n int 
bat bäi u hald undatjanar i buttnän me gäigu 
JK. Ja, säi börrä, va kvistn drägar si fort ner, 
u ja far hald äi så spänt ja vill, så gar n ner. 
U da haldäd n så spänt äi sum än kundä, sått 
kvistn braid si a u tvärt inn i hännar för n 
[om slagruta] JK. De skall skräuäs duktut el. 
spänt ihop JK(ordl.). Så kändäs ä, när ja röird 
handi älla armän, såsum de kund var umbund 
si spänt a snöir älla band um armän, sum sat 

spännädä JK. De jär så spänt bundä MK. 
Män ännu jär kinnbandä för spänt undarbund 
si .. JK. Bläir de [lasset] spänt görd si .. så 
har ja vart me um .. till ha hatt air lag me 
skupar pa si JK. De skall n bär dräg läit spän-
tarä till MK. [ I uttr.] ga spänt ihop [gå nätt 
o. jämt ihop]. Ättar autndagän haldäs de pa ti 
klucku 8-9-10, um de gar spänt ihop, sått di 
vill älla kan hinn u skill av bäi lampår u jaus, 
när de bläir mörkt [på ångtrösk] JK. De gick 

så spänt ihop, sått ha matt ränn äut pa tågä 
MK. 

spänn s. spänn (oböjl.) [i uttr.] i spänn [i 
kläm]. Sit i spänn (för ti bläi krampt el. d.) 
(OL)MK. Ankarräiar .. me glyggnä hul igi-
num u stäur slaar iginurn huu ii sum sitar i 
spänn mot mäurn JK. Da skak slingu tänäs. 
Da retar n na i vattn 	u så gär n bäggi 
ändar fast äi någän ting .. u så lägga n pa na 

någ let räckår u lättar na sit i spänn pa 
de väisä, till a bläir tårr JK. Nå jär ja i spänn 
me iss lådu igän (lådan ville inte gå emellan) 
MK. Um än dräivar pa dum [gasungar], u 
någän bär skudd kumm äi läit spänn, de tular 
di int de i MK. 

spänna s. spännå f., bf. -u JK, pl. -år, 'spän-
ne'. Sätt äi a spännå el. sölgå i estampän 
[tömändan] JK(ordl.). A spännå sum haj-
tar byks-spännu JK. Sko me spännår JK. 
Han hadd hitt någ gos .. a armband .. u någ 
spännår JK. Jfr för-spänna s. 

spänna v. spännä, spänn', pr. -ar, ipf. -ädä, 
-äd, spänd', sup. spänn, pass. pr. -äs, ipf. 
spändäs JK(U), p. pf. spändar JK, f. spänd 
JK(U), imperat. spänn JK. 1) [sträcka, åt- 
strama, sätta i spänn, trycka på, pressa på]. 
De kåm ti spännä (för mikä) JK(ordl.). Iblant 
far n int bärg matn äutn far kräkäs U grä- 
mar si, att ä spännar upp i halsn u braustä 
för n JK. Käiln sitar där u spännar JK. Sin 
spännar di vävän ällar retarä uppränningi me 
a inretning me a jaul me pinnar u taggar, sum 
sitar pa ganstuckän JK. Ja skall sägä, hälst 
när n skudd ro äut, så var ä äntliän ti spänn 
tålvå (sum än bräukar sägä) u ro i kämp JK. 
Spännar Är int körkå da? [idrottslek] JK(U). 
När n bräidar väl snod i spännsnöirä, så hai- 
tar de, att sagi jär spänd JK(U). Män spänn 
de [kindbandet] läit mair 	JK. 2) [tänja, 
draga, streta]. Så ränd n [torsken] me batn, 
när n to at de hållä, sum int taugi spännädä 
JK. Um de jär n krånglur sak, sum di int kan 
kumm yvarains um, äutn di liggar u spännar 
imot si, så kan de bläi a lagfrågå OL. De sto 
u tväivlädä u spännädä (om vädret) MK. 3) 
[böja, bända]. Ja.. ordspråkä bisannäs: "bu- 
gän för haugt spändar, snart bristar sundar" 
JK. 4) [anstränga sig]. När di skall springä 
så langt .. så vankäs de väl spänn så mik, 
sum i makti star OL. Vör skall söik spännä el. 
fräst pa JK(ordl.). Särsk. förb. Där di spän-
näd barkän av, där tårktäs [torkade] savän 
JK. — Da så spändäs de bäi av all kraftar 
[vid kapprodd] JK(U). — Spänn' imot: 1) 
'spjärna emot' MK. Han (ha) spjärnäd el. 
spännäd imot så mik han (ha) kundä inän 
matt gi si ti släut u matt fylg ättar el. me 
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JK(U). Da gick luku upp, u ha störtäd äut pa 
gålvä, um a int spännäd imot, så mik a kundä 
JK. En förträfflir sak hadd di raidå pa u spänd 
imot av all kraftar, u de var allt sum kustäd 
pänningar JK. 2) [tävla]. Där var ä de täu, 
sum spännäd imot si, u dän am n vidd ga yvar 
dän andrä me minnäs u kunnä [historier etc]. 
OL. — Spänn för russi el. .. spänn för hästn 
el. män i JK(U). Sätt för russi .. spänn för 
dum för vang'n u ti sil pa u sätt dum förä 
vangn el. någät ann raidskap JK(U). Da far 
kräki u var belåtnä me jetä, sått da jä de ti 
spänn daim för älla sätt daim för u gläid pa 
gatå JK. När di har fat jet upp de, da jär di 
fårduä ti spänn förä u ga äut i arbetä till mid-
dagän JK. Di fick tak i russi u fick spänn förä, 
så var ä ti kåir haim OL. När ja kåm haim 
sto Alfr. u spänd russi förä u skudd kåir ti 
Aitlaim JK. När klucku blai in mot sj au, to ja 
u spänd för u kård ste JK.När vör har fat mat 
av, så har vör spänn russi förä u ti plög el. 
harvä till kl. tåll JK. Börr di kund kumm 
av de ställ, sum di spänd förä älla sättäd för 
na (män), sän da gick ha JK. Skall vör bräuk 
dragrar, spännäs di förä, u så pa gatå JK. P. 
pf. förspändar: 1) [om dragare vid åkdon]. 
Um ja kund fa dän där S. upp i Ståckhålm 

förspändar n enbetsplog JK. När han kåm 
tibakas så var russi förspändä, män de var 
int launt ti kåir ti Jaugan allt da JK. 2) [bildl., 
planerad, förberedd]. De andrä gärd si lustuä 
yvar mäin tåskfårdi, sum da var förspänd JK. 
A mik stort u kustsamt arbetä, men de jär 
ännu mik sum ata(r)star 	um a skall bläi 
sum ä jär tänkt ällar förspänt JK. — Spänn 
äi: 1) [hugga i, draga]. Så gynna n tän [tänja] 
imot si i makä, u så spänna n äi mair u mair 
av all kraftar [vid hankdragning] JK(U). Ja 
spännäd äi tjanar, skall ja sägä, u när ja hadd 
fat in en hallsti [10] gan, så smallt ä JK. Da 
kund ja int fa spänn äi tjan'n någ alls u int 
dräg äi bär [bara] tjan'n äutn hamsäd läinä 
upp u drog hallbandi u tjan'n i fylgä JK. 2) 
p. pf. äispändar, äispäntar, n. -spänt, pl. 
-spänt', [inställd på, ivrig]. Da var Jakå så 
äispändar me ti kumm ti böin MK. Ja var 
äispäntar me ti prussässä, män de har gat av 
mi igän JK. Da var han äispäntar me ti kaup 
män i JK. De var nå så äispänt, att ha skudd 
flyttä MK. Päikår, di var nå så äispänt me ti 
fa dansä MK. Kvinnfålki vågd si int pa otå 
[otta] någu a(v) dum, fastn bäggi de ung var 
mik äispänt ti ga JK. — Spänn ifran russi el. 
hästn, stäutar 	[från vagnen etc.] JK(U). 
Stäutar jär galnä ti spänn förä u spänn ifran 
JK. Da kård vör där ner me na u spänd ifran 
na där (män) JK. Sumbli spänd fran russi u 

släppt dum laus i ängä OL. Da spänd ja stäu-
tar ifran gäinäst JK. När vörr had fat spänt 
håpu ifran u gitt hänn håi u bind na bäi a bod- 
vägg .. JK. Skynd [d]i äut u spänn ifran, för 
di kåm nå kåirnäs haim me sjussn OL. — 
Spänn ihop = trycka ihop JK(ordl.). — De 
staurparä sum styttstaurn spännäs ner äi 
(styttstaurparä) 	JK. — Så var a i körkå 
än sundag, sum a kåm in äi n bänk sum var 
trangt u de andrä spännäd pa.. Spänn int 
pa så hart, för bänklucku gläidar upp JK. 
Vattnä spännäd pa; de spänd pa för mikä 
(= tryckte på) JK(ordl.). — Baggän jär a 
krampt bagghånn me hul iginum storändn 
u dann kramp läiländn knäppa n um u spän-
nar till, sått fodrä [: agen] liggar äi JK. — Ner 
nå de hulä [bulthålet genom "langviten" o. 
"tvädarn"] blai slit någ mair n tjänlit var, för 
de lag nå bakraid u spännäd tibakas igän, da 
kåm båltn ti sit pa snitt tibakas OL. — Spänn 
upp augu u käik stint JK. P. pf. pl. upp-
spänd' [förspänd med stor bredd emellan dra-
garna]. Nå kummar n storknäppu bond 
me n stäurar braidar lastvangn u a par stäur 
grann russ, sum bräukar var så uppspänd, att 
di rännar ätt pa var vägbrink JK. — Da skra- 
päd di de hinnår u så spänd di äut dum, 
sen spändäs di kring lyftu [lyktan]. OL. — 
spänn-bock s. pl. spännbuckar [bock som 
stöd under en bro]. Ja broi jär int mindar än 
23-24 änar braid el. lang u så fair undaslag 
pa de längdi u så spännbuckar till pa var 
säidå JK. -hake s. spännhakä m., pl. -ar 
[verktyg bestående av ett träskaft med en 
rörligjärnhake, varmed man spände fast hjul-
ringar vid påsättning på hjulet]. -käpp s. 
spännkäpp m., bf. -än [i vävstol], sum n 
bräidar kring ganstuckän me MK. -papp s. 
spännpapp. Målan skudd sätt spännpapp 
unda luftä för uss JK. -sko s. spännsko JK 
m. o. koll. [skor som tillslötos med spännen i 
st. f. snörning]. -snöre s. spännsniiirä n., de 
jär me de • sum än spännar sagbladä, när n 
bräidar snod el. brid äi de me spännsticku 
JK(U). 

spänne s. spännä n. Jfr spänna s. 
spänning s. spänning f., pl. -ar. 1) [press, på-
frestning]. Stumbläbrytarä jär a äutmärkt in- 
strumänt, män de skall var ogrundut säkat, 
för de jär äntliän spänningar pa JK. Nä dän 
där hand väitsandn skall låssnä, da jä sum 
värst spänningar pa JK. 2) [spänd förvän-
tan]. Tankar var ännu så dant i spänning um 
Karl XII:s bedriftar JK. Jfr väder-spänning. 

spärr s. spärr n., bf. -ä, pl. spärr, spärrar, bf. 
spärri, -ar, [taksparre, (del av) takstol]; 'tak-
stolen, varpå taket vilar' JK(ordl.). Pa lädu 
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jär allt spärrar uppä, sum vör raist i går pa 
mårgnän (rais spärr). Va mang par spärr skall 
vör ha pa häusä. De spärrä skall int sta där. 
Spärri jär för rauä (= för spetsig vinkel). Nå 
har vör fat spärrar i årning. De spärrä skall 
ännu slas ihop. Har Är int spärri el. spärrar 
i årning ännu da? JK(ordl.). Nå har vör fat 
säist spärrä upp, nå star all spärr där. Mang 
spärrpar el. spärr har Er fat i årning i dag? 
Vör skjautar spärr i dag = gär dum i årning 
ner pa jårdi JK. Skjaut spärr = sätt ihop 
spärri MK. Rais spärr = sätt upp dum (därtill 
skall n ha n raislakt = a stang me a hul i ändn 
u däriginum a stråppå kring handbalkän etc.) 
JK. Ja nå har vör mäurar uppä u räiar u 
bandi pa. .. Ja nå skall ä skjautäs spärr. Nå 
för täidn . . buckspärr, män dän gamblä vanliä 
sårtn till .. halm- el. agtak jär äutn buckar. 
Fyst så gäs de ätt spärr sum passar prässäis 
me håigdi u bräddn, u va haugt handbalkar 
skall sitä, u när de jär fårdut, så haitar de ätt 
spärrpar u haitar måttspärrä . . så läggäs de pa 
jårdi, u de andrä spärrpari el. spärrar gäs 
prässäis där ättar u när ä da jär i årning.. 
så 	gynnäs pa nöit ti däss att all spärr el. 
spärrpar jär i årning .. När nå spärrar jär i 
årning så skall di upp el. nå skall de raisäs 
spärr .. Spärrar tas fyst upp pa räiar 	u 
ätt av gavläspärri raisäs fyst [Äi] raislaktn 
.. sitar n starkar tugstråpp, sum sättäs um 
handbalkän .. för ti fa raislaktn fast bäi 
spärrä, u så raisa n da spärrä me raislaktn 
Så jär da all spärrar el. spärrpar raistä u star 
där uppraistä u naknä, u da skall ä var 
spärröl.. När da spärrar jär uppä, så kan de 
fa gynnäa me mäurningi igän, ifall de skall var 
staingavlar änd upp i gavälspitsn Mäurn 
mäuräs jamt me äutkantn av spärrä JK. 
Förr var ä int mair n ätt par spärr mitt undar 
a sjauänslängd u så ätt i var änd, sum sjau-
änars [sjualnars] spånlaktar väilar pa, män 
nå har di täu par spärr undar var sjauäns-
längd JK. Pa spåntak star spärr i 31 än [aln] 
ifran si; pa bredtak kan var läit mair iblant 
MK. [Bildll N sättar si så tet ihop sum möig-
lit pa röivi me knäii i vädrä (el. skjautar spärr 
sum ä haitar) sått ä bläir holt undar knäii. . Så 
har n en sko, sum skall ga ifran dain till 
dann'n undar knäii u sär.. "lätt skoän ga 
.." JK(U). [Se även ill. till hus-bygge.] Jfr 
bock-, gavel- o. mått-spärr. -bock s. spärr-
buck m.. bf. -än [stödbock i takstol, se ill. 
vid hus-bygge] -nacke s. spärrnackä 
m., bf. -än, el. spärrnåckän el. helt enkelt 
nåckän el. nackän [övre spetsen av taksto-
len, där sparrarna äro sammanfogade]. 
Spärrträii laksäs ihop i spärrnackän, d.v.s. 

huggas in på halva på vart o. ett me hel 
[plugg] iginum MK. U så korserar [går i 
kors] spärrnackän, sått de kan fa ligg a räckå 
där.. rykträcku sum liggar i spärrnackän 
JK. -nock s. m. bf. spärrnåckän [=föregl. 
Där sitar Fribar upp i spärrnåckän MK. -par 
s. spärrpa'r n., pl. =, bf. -i, el. a par spärr 
[takstol]. "Spärrpar", ättar sum de jär a par 
el. täu [: spärrträn], i vart spärr JK. En man 
star pa jårdi me säkart augänsiktä för ti säi, 
att spärrpari kummar ti sta gäint upp .. Så 
jär da all spärrar el. spärrpar raistä . . JK. 
När n läggar spåntak pa, så ska de var go 
jälp: de skall var minst en kal millum vart 
spärrpar, sått n int far flas (= kläivä) yva 
spärri MK. -tass s. m. bf. spärrtassn, pl. -ar, 
el. spärrtäiu [-tån]. Nedästä ändn av spärr-
träii, sum sitar pa bandä, haitar tassn (spärr-
tassn), sum jär a hak äi, u de hakä star i 
innästä skarpkantn pa bandä, sått spärrtassn 
gar äut pa bandä n bit el. u så sättäs tassn 
hak änkält pa bandä äutn hak u slas n aik-
späik iginum ner i bandä JK. Så halda n da 
imot spärrtassar, sum liggar pa bandä, en 
man mot var tass, u de andrä raisar de JK. 
-trä s. spärrträi n., bf. -ä, pl.=, bf. -i [tak-
sparre]. De lang träii, sum gar ifran tassn 
(nedäst ändn) u upp ti nåckän (uppäst ändn) 
haitar a el. ätt spärrträi JK; 4-5 tum pa ätt håll 
o. 6 pa dannä [i dimension]. Täu hopsättnä 
späkrträi jär a spärrpar el. a spärr. Spärrträii 
laksäs ihop, d. v. s. huggäs ner i hälften på var, 
u träihel el. aikspäik iginum JK. Än läggar 
bäggi spärrträii upp pa måttspärrä u laksar 
ihop dum i nåckän.. sin laksa n handbalkän 
ner i bäggi spärrträii u burar a hul iginum 
handbalkän i spärrträii u slar n hel iginum 
Handbalkar gar äutför spärrträii än bit, sum 
asar skall ligg pa JK. När spärrträii, träi styc-
kän, kummar pa u takä pa.. da jär kvänn-
häusä i årning JK(U). -tå s. spärrtäjå JK f., 
bf. -u [=spärr-tass]. [Se ill.] -öl s. spärrol 
[taklagsöl]. Så jär da all spärrar el. spärrpar 
raistä . u da skall ä var spärröl. De var förr . . 
sum ä var gutt um öl u brännväin JK. 

spärra v. spärrä, spärr', pr. -ar, ipf. spärräd, 
spärrdä, sup. spärrä, spärr'. 1) 'krafsa i jor-
den, t. ex. höns' JK(ordl.); [sprätta]. Hynsi 
jär så galnä ti spärrä. Stäutar kan äntliän 
spärr hular i jårdi JK(ordl.). Spärrä me baini 
(hyns) (OL)MK. U så skall di [hönsen] ha 
fräihait u röirlsä um dagar ti fa spärr u sprätt 
i jårdi JK(U). Jär har hynsi spärr så mikä; 
jär har n hund spärrä; russi sto u spärrdä; 
stäutar spärräd a stäur grop i jårdi JK(ordl.). 
U han'n ti flakrä me vängar u spärräd me 
klauar JK. Jörrn [en tjur] .. gar äut um dagän 
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u mumblar u spärrar .. u säir grymmar äut 
JK. Stäutar .. di kåmm ti spärrä u stangäs 
imot si där i täun'n JK. Koi spärräd så stai-
nar bär rauk ikring ä MK. 2) [spärra ut, breda 
ut]. Han'n spärrar väng = när n braidar 
vängar äut läitä u trippar kring hynu, när n 
har ärnä trädä JK(U). Särsk. förb. Män kum-
mar di [hönsen] u in äi n träigard, där de jär 
grav si [grävt], u de jär muld, där spärrar di 
snart kring alltihop JK. Hanar.. di kraup in i 
träigardn u all stans u spärräd kring allting 
ällar spärräd upp allting JK. — De gär aldri 
a si [lönar sig ej], att svänskar spärrar si 
till [morskar upp sig] u vill någ i dän vägän 
[:krigsrustningar], äutn de jä börr bäst, att i 
haldar si i skinnä u livar i frid u ro JK. — 
Stäutar spärrar upp stor gröipar MK. Fyst 
gravd ja ner gam raud hästn, män de spärräd 
hundrackrar upp MK. Rävän had spärr up 
maurstackar u jet maurår MK. — Spärr äut 
fingri [= riksspr.] JK(U). 

spärr-betel s. spärrbi'd [ett slags bett i bet-
sel?]. 

spärr-hake s. m. bf. spärr-ha'kän el. sparr-, de 
runtä pa städn (1876), [den avrundade spet-
sen av smidstädet]. 

spärr-hök s. spärrhauk m., bf. -än, pl. -ar, 
'sparvhök' [Accipiter nisus]. Spärrhauk el. 
spärring (sv. sparvhök). Mik kvickar ti 
flaugä, u när n fatar pa, så tar n sparvar u 
smafåuglar JK. 

spärring s. spärrig m., 'sparvhök'. Där flau-
gar n hauk, de jär int ann n spärring JK(ordl.). 
Jfr hök-spärring. 

spättig a. spättur, -uar, f. -u, n. -ut, pl. -uä, 
'spräcklig, ss. garn, svart o. vitt el. blått o. 
vitt'. Ja har fat a spättu kållå; dän baggän han 
jär spättur; byksår jär spättuä; vör har fat a 
spättut unglamb JK(ordl.). Graar u väitar, 
spättuar, blandn färg, dain hårä jär grat u 
dann vitt MK. Spättut, svart u väit u raudä 
(hår) MK. Gjausungar jä spättuä MK. 

spö s. spö (OL)MK, spöi JK n. [ej genuint 
ord]. Jfr met-spö. 

spöka v. spo'kä, 	 spöik' JK, pr. 
-ar, ipf. spockädä, -äd, spöikäd, sup. spole 
[gå igen, visa sig som spöke]. Någu historjå 
ättar gubbän A., ättar han jär dödar har ja 
ännu int hårt, fastn någ var trod, att n skudd 
kumm ti spök, när n dödä JK. Ja nå för täidn 
håirs de int av läikväl, att fålki int far ro i 
jårdi u spökar så där JK. De var så naug ättar 
bigravälsän, u da tror mang kvinnfålk, att de 
spökar i var räng OL. Ha spökäd älla gick 
igän, de kan ja intöigä JK. Han spökäd, sått 
prostn matt jårdfåst n täu gangar MK. Prästn 
frågd, um de va sant, att ä spökäd bäi A.S. 

Ja, had S. sägt, ja tror de jär int ann stor råt-
tår, sum spöikar bäi A.S. JK. Att J.A. spö-
kädä ha ja hårt taläs um mang gangar u jä 
mästn i var mans mun, u undräs pa, va han 
kan spök förä JK. Jär pa skogän millum Lau 

När, i Hallutt stainhagar var de a trull el. 
gast .. sum spökäd u gärd spittakäl JK. 

Där pa de ställ had vart n gubb, sum had spök 
så förskräcklit mikä JK. Had ja int fat set va 
de var, så had ja int hatt någän ann tank än 
de var fammor, sum var haim u spökäd JK. 
Mang historjår um gravskändrar sum hadd 
hitt sakar u ting i gamblä gravar u tat haim, 
män de kåm ti spökä, sum ä haitar, el. di fick 
int ro um netnar för de avläidnäs andar, sum 
di hadd tat gosä ifran, förrn di bjärd ä tibakas 
igän JK. Gumbaldkällingi .. ha had tat muld i 
skoar av dairäs jård u så har ha da gärt aid 
pa, att ha sto pa Gumbald jård u sän när ha 
var död, da fick ha ga u spök där äi de hagar 
JK. Bosräkällingi 	skudd ga gäint yvar 
Lausväiki u så ti Jaugan, u da to ha läiv a si 
[: drunknade], vätjä, u sen kåm ha till spök 
jär ner langs at strandi JK. Någän sum hadd 
hängt si el. dränkt si pa någän skog, han 
spöikäd u alltut pa de haidi el. skogän JK. 
När n har lug någän sum liggar pa döidsbäddn 
någä, så skall n haldä, för annas så far han 
int ro i jårdi äutn kummar ti spöikä el. ga  
igän JK(U). Än gubb jär ifran Lau sum döidä 

hadd tat varå pa all tännar, sum än hadd 
förlorä u hadd bifallt .. att n skudd ha tän-
nar mässi i kistu, män häusfålki hadd glåimt 
bårt de bifallningi. När gubbän blai bigravän, 
så fick di int frid någu nat, äutn han spöikäd 

kåm haim, u i synnarhait så allarmäd de i 
skåpä u skrambläd i askän, sum tännar var äi 
.. så att da to di askän me tännar äi u gick 
upp pa körrgardn me u gravd ner n än bit i 
gravi, sin fick di frid u ro för n JK(U). Än 
skall int säg någ oanständut um dän döidä el. 
någ um hans gärningar i lifstäidn, för da kum-
mar dän döid ti spöikä u hämnäs JK(U). 
Di had läinfråi i stäuu, att n int skudd spökä 
MK. Um någän av de dödä spöikäd u gick 
igän u kåm in, så fördräivd di än me älds-
brandar JK(U). Kan Är säg mi, lains han 
(päukän) säir äut, så skall ja tro, att n finns till, 
maint ja pa. — Jå, de jär han, sum spökar me 
all ogudaktuä fålk, sum dåir u sum sumbli far 
säi JK. 

spöke s. spo'kä (avh.), spökä, spöikä JK, 
spo'k' n., pl. spo'kar. U i min bandom så fick 
än håir historjår, att pa de haidi, sum vägän 
[mellan Lau o. Alskog] gick iginum, så var 
de rå el. spöikä JK. A spökä sum haitäd 
Bosräkällingi JK. K.S. blai sjauk därförä att 
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a hadd agger spök i A:s ställä JK. Förr i gam-
blä täidn så sag di mik trull u spökar JK. 

spörja v. spo'rä, spö r',* 	späk' JK(U), ipf. 
spordä, spordä, sup. so  Ort, späk, späkt, 
sport JK(U), spört si JK, pass. pr. spö *rs, 
p. pf. m. (äut)spo *rdar, n. spö Ort, spöirt JK(U). 
1) [erfara,, få kännedom om, få höra talas 
om]. När n dråimar um äld . . da far n spör 
fräiarmål JK. Spöir läik JK(U), [erfara 
att någon dött]. När täu styckän tar i duri pa 
en gang (en äutförä u en införä) far n spör 
läik JK. När n njausar yvar ypnä sängi, när n 
bäddar .. far n spör läik JK. Slikt, de spörs 
nuck; de bläir nuck spört JK(ordl.). Olyckår, 
de spörs jamt till JK(ordl.). Nå vidd prästn 
u skolläran, att ä skudd läsäs upp i dag i Lau 
u När körkår, att ä kund bläi spön u fålki 
fa vit ä (om föreläsningen) ti däss JK. Ja, 
kummar int L. jär äutat förr, så bläir de väl 
spön si [känt], när körku u årjår bläir i år-
ning JK. A tal el. ryktä, sum jär spöirt .. de 

har ja spön förr el. spört um [hört talas om] 
JK(U). 2) [fråga]. Spört n el. spört na um — 
de äuttryckä bigangnäs sälln av de gamblä 
i bemärkälsän av "fråga" .. män kan bigang-
näs i vissa fall: "hart du spört n (= frågt n) 
um de" JK(U). Int har ja sport el. frågt någän 
um de häldar JK(U). — Särsk. förb. Spörä 
av (har int sp. av dum pa längä) (OL)MK. 
Ja ma ick fa spör av ä, vät jä. Han har int 
spört a(v) si pa längä JK(ordl.). De har ja int 
sport um el. sport av JK(U). Ja tror att ja jär 
ill äutspördar [illa omtalad] av mäin ovännar 
OL. Att någän skudd drick si druckän .. han 
bläir umtaldar u äutspördar u äutskämdar JK. 
— spörj-dag(er) s. spe, *rda *gar (oböjl.), [vink, 
anvisning, underrättelse]. Ha spördagar pa, 
att de skall var där u där (om ngt s. är borta) 
MK. Ja had fat spördagar pa dän gamblä 
hamnårningän JK. De var någän sum had gitt 
nä spördagar pa än stassboä, sum var bror me 
H. 
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