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stabba s. f. bf. stabbu [stadig flicka?]. Astu 
Vändla, sum var de gamblästä stabbu JK. 

stabbe s. stabbä m., pl. -ar. 1) 'trä-, stummel-
nacke' (OL)MK [avhuggen, ur marken upp-
stickande grov stjälk el. smal stam, t. ex. vid 
slåtter]. Ainäs-stabbä jär n jårdfastar stabbä, 
sum star uppför jårdi n bit ättar a avhuggi 
am n JK. När n gick u slo i ängsmarki, så hadd 
n .. iblant kippträisko, för n int skudd fa tiss-
lår el. stabbar i baini (JK(U). 2) 'om en per-
son' (OL)MK. — stabb-valk s. stabbvalk 
[m.?], [urholkad grov stabbe att valka i]. 
Jfr valk-sten. [Se ill.] 

stabbig a. stabbur, f. -u, n. -ut, pl. -uä JK(U), 
[grov, stadig o. säker]. Gråvar u stabbur, om 
folk o. fä MK; om folk o. redskap etc. (OL) 
MK. A stabbut mänskä, a ståbbut russ = 
starkt u gråvt u säkat ti arbetä. Um döid sa-
kar: stabbut u säkat el. starkt u gråft, sått de 
haldar i arbetä. Ga stabbut u säkat el. stadut. 
Han (ha) har stabbuä bain ti ga pa. Sårkän jär 
stabbur ti ga JK(U). 

stack s. stack m., bf. -än, pl. -ar. 1) [omsorgs-
fullt upplagd hög av säd, hö ved etc.]. a) 
[i fråga om säd, hö o. halm]. Stack säs bär 
um håi u kånn u havrä; de sum int skupäs 
(kärvas), när de sättäs ihop äut pa akrar i min-
dar stackar. Um vaitä u ryg säs (ett) stäckä, 
sum innhaldar a lass =60 skupar. Män kåira 
n ihop flair stäckar me ryg älla vaitä, så kalläs 
de för stack u. De sker bäi haimä för de 
mästä ällar bäi ångtråskar. Vör skall kåir 
rygän ihop i dag u sätt n i stack. Stackar jä 
runtä MK. Stack sägäs um känn u havrä u 
starr u halm MK. Jär kånnä tårrt .. så sättäs 
de i storlag stackar, sum jär runtä, sum gar 
täu u höigst träi stackar i var häck JK. Kånnä 
de skudd skäräs u bjäräs ihop i stackar OL. 
Da to vörr täidn i akt igän u bjärd ihop de 
[kornet] i stackar.. Män .. när vör just hadd 
fat skilt av [slutat] u fat stralclä u alltihop 
pa stackar u i årning, kåm de n rängnbuck 
upp JK. Vörr har.. skärt havrä u känn u räk 
havrä u kånn u bjärt ihop u sätt i stack JK. 
Kånnä skall pråmt ligg pa slag en dag u tårk 
förr n kan fa sätt de i stack JK. Sin när ä 
[kornet] da hadd blitt snot u vänd någlä 
gangar, sått ä däugäd ti sätt i stack, matt vört-
kåir halm äut i akrar ti sätt stackar pa.. De 
sto int till ti fa de så tårrt, att vörr kund fa de 
i stack för rängnvädräs skuld JK. Ja nå hadd 
vörr hinn så langt, sått vörr hadd fat allt kånn 
u all havrä ihop i stackar u köislingar JK. De 
stukar, sum fick sta äut yvar åt dagar pa bär 
jårdi, blai kånnä sprung undartill JK. Vör ha 
ännu n par stackar havrä äutä JK. All gröid 
har vön innä så ner sum pa möirkånnä, n 

trätti förti häckar, sum star äi n stäurar stack 
pa K.J:s gardn JK. Um de bläir fagat i mårgå, 
så skall vör kåir kånnä u havan ihop pa en 
stack jär pa gardn u ha ångtråskän .. nå i 
viku JK. A. u bäggi Annar lässäd äi, u ja läs-
säd av ällar ör u lägd stack.. När.. stackän 
var så haugar, att ja int kund raid mi ainsum-
män, äutn A. u A. stickäd ör u upp ör vass 
sin häck bäggi täu, u ja sto pa stackän u to 
imot, da gynt ä rängnä JK. Jär sedi bra tårr 
u bra moi, så sättäs ha i stack, u hälst um de 
säir äut ti bläi rängn. De bräukäs sättäs ett 
lass el. säksti skupar i vart stäckä 	u 
läggäs . . sått ä bläir tipp mitt äi, när stackän 
el. stäckä jär i årning. (Stäckä = me skupar; 
stack = me strakäl) JK. Sårkar .. fick .. jälp 
till me ti bjär ihop skupar ti stackställä, ällar 
där sum stackän skudd sta, u da lägd di sku-
par äi än runtar ring, sen fick någän störr u 
starkarä sätt upp skupar äi än stack inför dän 
ringän OL. Iblant da skudd halmän läggäs 
äut, läggäs i stack [vid tröskning] OL. Tim-
mänteän u klövan vän fick de lagli skaplit 
tårrt u i stackar, u da bärgäd stackar si lagli 
bra för rängn .. Män så kåm ä ti stårm så 
oskaplit mikä, sått stackar blast av u kull för 
de mästä, ner pa halvä [halva stacken] JK. 
Fodrä bjäräs ihop. U allt ättar sum de jär 
tänt till, så sättar n de i stor el. sma stackar 
el. köislingar JK. När n kummar än bit ifran 
jårdi så lägga n äut fodrä, så att stackän bläir 
väidarä ti däss n da sin, när n bläir haugar, 
gär n näggarä sum haitar ti dräg ihop stac-
kän JK(U). Jär de [höet] bra tänt, så sättar 
n de i stor stackar JK. b) [om ved]. Vän 
snod vid u grainar ihop, så att vör fick än 
duktu grainhop pa stack JK. De jär n väldur 
hopar ryddvid. Nå n 3-4 dagar har ja hugg 
sundar där äut i skogän u lägt upp i stackar 
JK. När ja da hadd hugg grainar i någlä dagar 
u sätt upp daim i stackar JK. 2) [hop, hög 
i allm.] Så lag vör där i en stack i fastäuu 
MK. Jär de hail stackän de (= hela kullen 
el. alla barnen i familjen. Sades om L. o. M. 
[MK:s döttrar]) MK. 3) 'stort [fisk]stim'. U 
så jär de laiksträmming, när strämmingän gar 
pa stack pa rivi u laikar JK(U). Strämmingän 
jär fullar, sått han kummar snart ti laikä u ga 
pa stack JK. N. han lag inn äi n stack sträm-
ming MK. Än stack fisk = stort stim MK. 
4) [en molnformation]. Ja de gynnar änd gro 
u säi mul äut i kväld u sto till u me gäul stac-
kar i austar, sått vörr far håppäs, att de snart 
bläir någ rängn JK. Moln .. molnstackar, 
molngubbar u vatstackar, brunnäs [brånan-
des] stackar, dubblä stackar Brunnäs stac-
kar jär de sam sum dubblä sköiar, män när 

55-812580 Lm/inåkt 



stackfot 	 1266 	 stackla 

soli skäinar pa dum, så säir di gäul u grann 
äut, u da haitar di brunnäs stackar JK(U). 
Jfr fisk-, halm-, havre-, hö-, korn-, moln-, 
mygg-, myr-, strömming-, säd-, timotej-, 
tors-, ved-, vetes- o. våt-stack. -fot s. stack-
fåut m., bf. -n, 'foten av en stack (kornstack)' 
MK. Unda(r)till pa jårdi undar stackän läggar 
di: säv, ag, halm el. sämmar fodar, sum haitar 
stackfotn JK(U). -gröt s. m. bf. stackgråitn 
[måltid med gröt m. m. efter avslutad trösk-
ning]. När tråskningi var avskild, så haitäd 
de, att da skudd di ha "stackgråitn" .. de jär 
nuck .. än gammäl sid . . undar dän täidn, 
sum di tråskäd me val .. da skudd de var goar 
väitar kånngråit u för yvrit bättar mat.. um 
kväldn me öl u starkvarår JK(U). -läggare 
s. m. bf. stackläggan, pl. -läggrar. Dän el. 
daim sum tar imot fodrä pa stackän haitar, 
att di läggar stackän u haitar stackläggrar, u 
jär de en, stackläggan JK(U). -ställe s. stack-
ställä n. Bjär ihop skupar ti stackställä, ällar 
där sum stackän skudd sta OL. Så kård n 
ihop de [myrhöet] äut i möiri pa än haugar 
hålmä, sum int vattnä gick yvar, äi än storar 
stack pa stackställä JK(U). 

stacka v. stack', ipf. -äd, pass. pr. stackäs JK 
[sätta i stack]. U så fick vör da .. kånnä u 
havan undar tak så ner sum pa n säks häckar 
känn, sum vör stackäd pa gardn JK. Var håiä 
langt .. så nyttäd n dum [tjugor] föstas .. 
bad när n stackäd de, u när n kård in de 
JK(U). Vaitn stackäs el. stäckäs pa sam väisä 

sum rygstackar JK. Jfr stäcka v. — Stack 
upp papperä =? 

stackare s. stackarä, stackäl m., bf. stacklän, 
stackln, pl. stacklar [eländig, beklagansvärd, 
fattig varelse]. Oskar, stackäl, jär dåli JK. H. 
jär sjaukar stackäl jå JK. Stackäl däu, sär 
Löiander JK. Stackäl han! JK(ordl.). Va kan 
ja, stackäl, sum gar jär u suckar um dagän 
JK. Prostn stackäl, han har mang gangar störr 
bekymmar um skiftä JK. Dän kaln, de jär 
n stackarä JK(ordl.). Än läitn stackäl JK. Än 
gomaint stackäl MK. Han jä int n sån stackäl 
sum H., sum lugar u int haldar ård JK. Ja jär 
n sån stackäl, sum int har hatt brännväin älla 
någän sårts starkvarår haim pa faslit längä 
JK. P. .. lant pänningar äut u livd snart sägt 
sum än fatti stackäl läikväl JK. Dän stacklän 
han lag där u kund förmodliän int tänk varkän 
svart ällar vitt OL. K., dän stacklän, hadd 
skriv än hopar galnskapar imot mi OL. Han 
har järtfail u astma stackln JK. All stäur-
mänskår de gär de väl de samä, va de jär för 
vällaik .. män så jär ä int för uss stacklar! 
JK. Uppat nån Svärgä bod någ tårprar pa 
säin tårp Daim har di vräkt, stacklar JK. 

Vör var någ stacklar, sum kund lätt uss skräm 
av än sån där ynkrygg JK. Ja vait, att ä jär 
int rolit äutn lort ti ha släik stacklar ti vännar 
JK. Män så jär de a par styckän, sum jär 
skuldu mi läit pänningar .. män de jär släik 
stacklar sum ja, sum int kan skaff pänningar 
JK. Ja, lambi stacklar, sum lag äut um nati 
JK. — [Gen. ss. adj.] Stackäls däu! JK. De 
var int någ ann rad än gynn pa nöit igän fö 
stackäls prästfar JK. Stackäls päikå, sum jär 
så sjauk! JK(ordl.). Da sat ännu dän stackäls 
stöirlsn u skrivd u räknäd, sått svaitn rannt av 
dum JK. För n fatti stackäls bondä, sum ja u 
flairä, så jär de mästn omöiglit ti fa kröist ör 
skalln bäst sättä för kampän för läivä JK. 
Män stackäls de böindnar sum skall hald 
vägän ypän at Alskå JK. Stackäls nårrlän-
ningar, bad fålk u kräk! Daim har ja storlit 
ont av JK. Stackäls Mik! JK. De stackäls 
stäutar, sum skudd ga där inn i jaulä u kläiv u 
trampä JK(U). Jfr dräng-, karl-, kräk- o. sork-
stackare. 

stack-bent a. pl. stackbaint' [kortbent]. Stack-
baint russ MK(1884). -lupen p. a. staklupän, 
f. -i, 'som tar korta steg'. Gamblämor jär 
sjackmatt u stacklupi nå ti laupä, u sumput u 
styggt var de u ti ga JK. 

stackig a. 1 stackur, -uar, -u, f. -u, n. -ut, pl. 
-uä, komp. -uarä, 'kort, av kort varaktighet' 
JK(ordl.); 'kort' MK. Stackut håi u st. tal-
sätt = kort MK. Stackur sed = kårtvaxä, o. 
håi, kårt u stackut, o. om folk dets. (OL)MK. 
Han jär så stackur u kårtar; ha .. kärt u 
stacku; de träiä jär för stackut u räckar intä; 
de jär stackur dag u täili aftn = dagen före en 
hälgdag; arä jär stackut; dagar jär stackuä nå 
pa vintan JK(ordl.). Mårmår ha var så läiti u 
stacku MK. Sma stackuä tråjår; förr da had i 
släik sma, di no bär jär upp; hängsläknappar 
di söintäs undar MK. Han har så stacku täid 
ti var jär MK(1877). Dagar gynnar bläi stac-
kuä MK. Dagar bläir kårtarä u kårtarä ällar 
stackuarä u stackuarä JK. Di matt ha läit 
[:föga] tulmod nå; de jär mair stackut MK. 
Da fallar tankar pa daim, sum har de bättar 
ställt, u da kumma n ti döivlä yvar daim me, 
hälst när n har stackut umhöir JK. 

stackig a. 2 stackur, n. -ut [full med molnstac-
kar]. Himln säir stackur äut el. jär full me 
stackar MK(1877). Luftn säir så stackur ällar 
buckur äut, så de säir äut sum ä snart bläir 
haust OL. De gynnar säi stackut äut i sud-
austn MK. Jfr stor- o. våt-stackig samt boc-
kig a. 

stackla v. stacklä. Stacklä ngn = beklaga, kalla 
för stackare MK. Däu bihövar int stacklä mi 
MK. 
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stad s. 1 sta .d f., bf. -i, n. OL, pl. -ar. 1) 
[kant, sida på träd vid fållning]. L. skall int 
tro, att n huggar av träii i äutäst kantn, när n 
fåirhuggar, u låimar mitt äi ti släut; nai, än låi-
mar pa täu ställar i äutkantn läikväl mitt imot 
si, sum haitar stadar, sum gär att träiä int far 
fall at någ de håll, så väid ä int hällar [lutar] 
för mik pa stad ällar blasar fö mikä JK. U de 
säidu at talln, sum än star u fållar, haitar 
uppäst stadi, u dannu haitar nedäst stadi, för 
talln bläir int tvärs avhuggän äutn bläir läit pa 
snitt, ällar stumbln bläir alltut höigar i uppäst 
stadi. Ja gar da talln ällar fallar, sum jär 
mainingän, at de säidu, sum än fållar undar, 
da gar n sum än skall, män gar n at dann säidu 
mitt imot, at dän sum fållar yvar, da haitar 
de att n gick yvar, män gar n (fallar) at uppäst 
stadi älla nedäst stadi, da haitar de, att n gar 
älla gick yva stad JK. De bläir int uppäst u 
nedäst stadi, när n fåirhuggar a träi, för bäggi 
stadar bläir da när pa lik si haugä JK. De 
stadi skall av fyst (=sågen skall gå litet till) 
MK. Hugg däu mair äi de stadi (vid fållning 
av träi) MK. [I uttr.] yva(r) stad. Talin gick 
yvar stad (vid skogshygge). Den hugges så att 
den bör falla åt a eller b, men faller åt c 
[se ill.] (såsom här framåt) MK. Dän talln, 
sum hängäd si, gick (fallt) int däit, sum 
vör vidd, äutn gick yva stad, u de fick 
kvinnmässdagän skuldi förä JK. När n allt um 
läng had fat av nä (gräni), u ha skudd fall 
kull, så kåm de n vädaböi u kastäd gräni me 
vädar yvar stad upp pa a annu grän, sått a 
hängd si äi dän JK. Stadi pa a träi el. stuck 
sum jär runt el. runtar jär t. ex., um a langt 
träi, 14-16 änar el. u kårtarä int riktut jär 
gäint äutn jär krampt el. ryggut pa ätt håll, 
da haitar säidår um ryggän för stadi el. stadar 
JK(U). Stad jär de säidår av träiä sum än kan 
fa gäinäst el. rakäst JK. Skäfthandi ha var . . 
sådär läit kramp pa stad OL. 2) 'kant på väv; 
pa töig'. Säi ättar, att stadar bläir likt si; de 
bläir längar i dain stadi el. dain stadi bläir 
längar (stadi = kanten) JK. Så spännäs de 
[sprötet] däit, sått töigä far läik brädd me 
uppränningi, för äisleti i stadar drägar annas 
ihop de JK. När de da jär hinnt si väväs a 
än [aln], så sättäs äntradn [alntråden] äi sta-
di pa töigä JK. 3) [sida, kant på fiskegarn]; 

pa slingå MK. Da jär slingu i fårdu 
till "ta upp" .. Än raidar äut fystä en ändä av 
slingu u drägar äut i säin full längd all maskår 

u de bläir ganäs djauplaik u själv kantar av 
slingu bläir stadar el. ändar pa ganä JK(U). 
När nätä jär äutbundä, så skall de tas upp .. 
fyst så nystar n upp hail nätä äi a nystä, u så 
gynna n pa en ändä, en i var stad, u raidar 

äut maskår så gutt n kan i stadar me hygrä 
handi u haldar i vänsträ handi än nät-tain, 
sum än trädar stadmaskår pa JK. — Sen när 
da slingu var äutbundi, da skudd a tänäs . . 

så skudd a tas upp, da to än tak i vassitt 
stad u sträckt äut na pa tvärn, de gärd n för att 
a skudd bindäs undar a par träi knäutar bi 
vart stad, da blai di läit starkarä OL. -gin a. n. 
stadgäint, pl. -gäinä, -gäin' [jämn, rak i "sta-
den"]. De träiä jär stadgäint, män har de 
buktar at flair håll u säidår, da jär de int stad-
gäint äutn vinglut. .. N huggar alltut de stad-
gäin säidår fyst JK(U). Batbjaurar sum skudd 
var stadgäinä u me självvakst skapli bukt 
pa JK(U). Ti fa vangsakslar lagum skränk-
tä, sått int vangsjauli kummar ti ga u vinglä 
el. ti "sla tårrdöivlar i hel", sum än bräukar 
sägä um än släikar vangn, sum int jauli gar 
stadgäint JK(U). -hugga v. stadhuggä säs um 
träi sum sagäs el. huggäs äut JK. -huggning 
s. f. bf. stadhuggningi [timringen av de två 
första sidorna på en stock]. När bäggi de fyst 
säidår var huggnä ättar snöirslagningi, sum 
haitar stadhuggningi, så skall de snöirslas 
igän .. När stadhuggningi jär i årning — för n 
huggar alltut de stadgäin säidår fyst — så läg- 
gar n de pa flätu [flatsidan] 	pa undaslagi 
JK(U). -maska s. f. bf. stadmasku, pl. -år 
[maska i "staden" på ett fiskegarn]. I nedäst 
stadmasku sättäd n äi än läitn tungar bit . . 
sum haitäd "näplingän" för ti hald maskår 
skild at undar bindningi JK(U). Raidar äut 
maskår. . u haldar i vänsträ handi än nät-tain, 
sum än trädar stadmaskår pa JK. 

stad s. 2 stad m., bf. -än, 	stan JK(U), 
pl. stadar 	el. städar ,; städar 
ovanl. MK(1877). Landskapi u städar u flodar 

JK. Slidpartäi .• en mod, sum har kumm 
ifran städar JK. Äi n stad sum böin (Visby) 
JK. Di skall i Böin el. ti städar u var tellefon-
fröknar JK. De talar i stan [talesätt: det 
duger] JK(U). Jfr by s. -slboe s. stassbåuä, 
statsboä m., bf. -boän JK, pl. stassboar 
[-åu-], statsboar JK. Fålki i städar haitar 
stassboar, u jär pa Gåttland Visbyboar el. 
Böiboar JK(U). De händar sum täidäs(t), att 
de kummar än statsboä el. någän annar härrä 
jär äut pa landä sum talar svänskå u förnämt 

bänskt 	JK(U). Sått n landsboä .. han 
gräinar at n statsboä, sum skall bital för n 
sånnar änkäl sak sum klipp u rak si JK. Män 
ja tyckar, att stassboar far vit faslit läitä, lains 
de gar till äut pa landä JK. Ja än far håir sum 
täidäst av stadsboar, att landsboar el. böind- 
nar behövar o pänningar! 	U de jär sant! 
Män .. vörr kund liv o hän godagar u gär a 
kånst äi statsboars pänningar! JK. Vörr miss- 
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unnar ingän statsboä (stassboä MK) .. av 
de sum vör har ti yvas av o bröiföidå JK. Nå 
ättar iss ransonerningis .. dagar, sum lands-
boar u visbyboar el. stassboar har raist i fylg 
i n vangn, så har de alltut vart tvist imillum 
dum JK. Fyst Maj .. sum bräukar var n bi-
märkälsädag, hälst för stassboar JK. -bol 
aktig a. pl. stassboaktuä. Har di blitt så stass-
boaktuä nå fö täidn jär ner pa Jaugan JK. 
-bolbarn s. stassbåuba 'n n. (pl.). De jär int 
någ päistar [gnäll] sum för de mäst all andrä 
stassboban JK. -bolfröken s. stassbofräkän f. 
[stadsflicka]. De jär int ti bigärä, att a stass-
bofrökän föstar si pa slikt JK. -bolliv å. stass-
boläiv [levnadssätt i staden]. Ja när n arbe-
tarä sum har liv pa landä i all sin täid, far 
håir taläs um härrskap u stassboläiv .. så tror 
di de int förstas .. Sån stor skillnä jär ä pa 
stassboläiv u lansboläiv JK. -bolpika s. f. pl. 
stassbopäikår [stadsflicka]. Stassbopäikår 
skudd nuck gänn vill ta äi n kospinä för ti fa 
läit mjölk i magän pa si! JK. Di jär lat sum 
soar, stassbopäikår, sumt a dum JK. -bolsed 
s. pl. stassbåusi klar. Ja förstar mi int pa 
stassbosidar JK. -fiskal s. stassfiskall m., bf. 
-n. -gata s. f. pl. stassga 'tår. Vör ha rust me 
lägt grastain jä pa läilgardn i stäigar, så sum 
Er har i böin pa stassgatår JK. De luktar mik 
fåularä i stassgatår u grändar JK. -marknad 
s. m. bf. stassmarknän [marknad i staden]. 
Böimarknän el. Stassmarknän .. kan ja int tal 
um någ ifran JK(U). -resa s. f. bf. stassraisu 
[resa till staden]. 0 stassraisu blai int någ av 
JK. 

stada v. sta klä balkar, 'hugga slätt på de två 
andra sidorne' MK [jfr flat-hugga v.] 

stadd a. staddar [som befinner sig i el. på, är 
inställd på]. De jär så gal me tjåcku, att um 
än änd gar i land, så jär ä int gutt ti känn till 
u vit va n jär staddar pallä ["på lag", någon-
stans] JK. De värst dagar jär ännu igän för mi 

ti raid upp all dåliä affårar, sum ja jär stad-
dar äi JK. Staddar i mörksns gärningar JK. 
Jär int L. staddar pa pänningar nå .. så kan de 
fa varä till börjän pa nest månä JK. Jfr nöd-
städd o. av-städd. 

stade s. sta *dä [ml, [understa lagret av "sku-
par" i ladubåset]. — stad-rök s. sta klrauk 
[= föreg.]. Stadrauk gyntäs me 4 skupar me 
stubbän nerat u aksi uppat, u där ikring ställ-
däs andrä skupar, tiss basä blai fullt. Hail de 
lagä kalldäs stadrauk el. stadä MK. 

stadfästa v. stafästä (OL)MK, pass. sta klfäs-
täs, p. pf. sta 'dfästn, n. -fästä, pl. -fästnä. Ja 
vait int um de pruttkållä jär laglit, för de skall 
visst in till Kån. Befallningshavandä u stad-
fåstäs JK. Män de finns n nöiar [hamnord- 

ning], sum just int jär läng sin han blai stad-
fåstn ällar lagli JK. 

stadga s. stadgå f. 'stadga, lag'. 
stadga v. stadg' , p. pf. stadgän. De fyst 
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 
OL. Stadgän, 'stadgad' (stäut, häst el. kal = 
grov o. duktig) MK. 

stadgar s. pl. stadgar (pl.tt.). När da hail kara-
van'n kåm haim, da var de faslit nog me att de 
älstäs stadgar skudd ättarliväs, för där var nå 
n dail släktingar .. fyst skudd di till bors 
OL. 

stadig a. sta dur, -u, f. -u, n. -ut, pl. -uä, 
super!. best. -ustä [som håller sig utan att för-
ändra sig el. vackla]. 1) [om ting]. Um än bat 
jär 	braidar i buttn u int valtar [rank], så 
haitar de, att n jär stadur JK(U). Träironingar 
di jär.. byggd så nå fö täidn, sått i har flat 
buttn .. sått di jär int så valtä äutn staduä JK. 
To ja augu av na (soli) a stund .. u ja käikäd 
pa na igän, da var a stadu igän JK. 2) [om 
vatten(yta), lugn]. Sjoän var sletar u stadur 
JK. När vattnståndä star n täid ätta si, så att 
de bläir int höigar el. legar, så haitar de: sta-
dut vasslag JK(U). När sjoän jär oroli u lau-
par in u äut, da läggar si int någ släkå, äutn 
de skall var stadut vasslag MK. 3) [om vä-
der]. Um gamblä märkar .. skall sia in, så 
skall de int bläi någ stadur vintar ännu JK. 
Um de börr blai lungnar u stadur vällaik JK. 
Dän sum dras me .. rematismän .. han tyckar 
bättar um haugar, klarar, kaldar u stadur luft 
el. stadut vädar JK. Vällaikän har vart be-
töidlit vackar i hail jaulhälgi, lungt u stadut u 
rainlit JK. Lungt u gutt vädar i flair dagar ätta 
si haitar stadut vädar el. stadur vällaik JK(U). 

[om färg: lugn, dämpad]. Dän sjaln han jär 
så raudar; ja far ta en sum jär stadu MK. 

[om tillstånd el. handling]. Batn me stadur 
jamnar fart JK(U). 6) [om personer o. hus-
djur: lugn, trygg, besinningsfull]. Stadur u 
grundur [eftertänksam] u duktur MK. De var 
n stadur lungnar kal JK. Säi, att däu nå jäst 
stadu u årdäntli, far da, att int lauboar far någ 
ti gräin at JK. Han (ha) haldäd si stadur 
(stadu) u rasäd u flasäd int i fylg me de andrä 
sårkar u ungdomar JK(U). Att n int va mair 
stadu pa hand JK. I går var de någ babtistar, 
sum var staduä, män så var vör någlä livnäs 
kalar, sum had rolit läikväl MK. Jakå var dän 
stadustä MK. Vör kund kåir me än gammäl 
stadu troän häst för slidn JK. Da had K .K:s 
a gammäl stadu mär, sum vör bräukt kåir 
äut pa äisn me JK. Ha (koi) bräukar va stadu 
MK. Russi jär staduä u bra JK. När bräudi 
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staig av, da var russi staduä sum vanlit JK. 
Snåidräivår jär så hard, att n kan kåir upp pa 
dum me staduä kräk JK. 7) adv. [lugnt, 
säkert, orubbligt]. Grindi .. ha hadd jå sin 
ram ti ga äi .. för bladä de skudd ga stadut 
stuckän [om bladsåg] OL. Ståpphakar 	ti 
sia äi stuckän, så han lag stadut OL. Så slo 
di .. äi n käil undar de remi pa de valsa 
fick di sigdn ti sit stadut OL. Män ha varkän 
darräd ällar huppäd älla dansäd äutn sum 
vanlit: stadut [gick solen upp] JK. När a sitar 
tyst ällar stadut någän hall täimä .. de jär 
ovant att a de gär JK. A. läsar nå för läil 
A., u A. sitar stadut u håirar pa JK. Russi 
sto stadut OL. Da sägd L. så stadut: JK. 
Jfr o-stadig. -het s. staduhait OL. För n 
strandbräukarä jär ä gänn aldri um sumrar ti 
ha någ staduhait ällar trygghait OL. 

Staffan n. pr. staffän [en motsvarighet till jul-
tomten]. Staffån raisar kring u läggar Staf-
fånsgutt i skoar JK(U). Han undräd pa 
lains Staffån kund kumm in, när duri var lest 
.. V. ha sär, att n gar ner iginum kusstain'n . . 
Systas kängår .. di sto langt inn undar hän-
näs sängi, u i daim hadd n läggt täu blank 
slantar JK. Räis u askå, de gir Staffån, när n 
har vart ovitur i ställ för ti var löidur MK. 
-skott s. staffänsgutt n., bf. -ä [en motsvarig-
het till julklapparna.] I min barndom, så var ä 
int alls frågän um någ jaulklappar äutn de 
aindä, sum bani fick, de var Staffånsgutt, u 
dän sidn jär mik gammäl u haldar ännu bäi; 
män när n blai så gammäl, sått n först° si pa, 
va Staffån va(r) fö någän, da tos Staffans-
guttä bårt; u förr så fick än da i ställä än 
jaulgräis av grannbröi el. kakå jaulaftnän 
JK. Um jaulaftn sättar bani skoar (kängår, 
styvlår) pa borä i vardasstäuu, u de sum 
di da far i kångår ällar styvlår kalläs för 
nicklasgutt; män så sättäs de da upp nati 
millum fyst- u anndagän, u de sum di da 
far i skoar kalläs för staffånsgutt, u de .. 
jär för de mästä kakå u appäl u nytar u 
slantar u karmällår 	u någän nöiar dok u 
a bok u så där. De bräukar int bläi någ ann 
jaulklapp för ret de sma, sum int förstar någ 
ann än de jär Nicklasn u Staffån sum läggar 
i skoar för dum, u att de bläi räis u askå i 
dain styvlu ällar kängu, um än har vart olöi-
duä u vanartuä JK. Bani .. väntar da pa staf-
fånsgutt anndagän mårgå JK. I kvälls da 
lagäd sårkar styvlår i årning för staffånsgutt, 
u di fick int lug, för di maint, att mamma 
var Staffån, män i mårräs sto di där, u da matt 
de laitäs upp någä OL. Fystdagän jaul fick 
vörr int lug u ga in ti astusårkar u laikä 
män kund vörr int hald uss för de, da fick 

vörr int någ gutt i skoar ti staffånsgutt äutn 
börr räis u askå u int någän slant u ingän jaul-
gräis u ing råssäinar u karrmällår i styvlår JK. 
-skott s. staffänsgutt n. [se ovan]. -otta s. 
f.bf. staffänso'tu, 	 nati millum 
fystdagän u anndagän [jul] JK. 

stagg s. stagg m., bf. -än (koll.), n., bf. -ä (en-
skilt borst), 'borst på korn; agnborst'. De jär 
så mik stagg pa kånnä; ja fick a stagg i halsn. 
De jä förarglit i ar ti tråskä, för staggän (älla 
stjärtn sä sumli) vill int ga av, u da jä de så 
gal ti häng i halmän u så ska de kanhänd 
täinäs [tina v.] täu gangar förr n far staggän 
riktut av me skick. Ja de gär egäntliän int 
någä, att läit stagg sita pa, när n ska ha ti aig' 
biho JK. Ta däu a(v) mi de staggä JK (ordl.). 
Män kånnä jär de stagg (= stjärt) pa, u han 
gick int alltut raint av kånni el. kånnä me 
tråskningi .. så skudd ä täinäs .. när kånnä 
lag i än moä (= hög), så stickäd di äi de me 
skopår .. sått däriginum fick di staggän ti 
brist av.. da vindäd di um de igän, sått dän 
laus staggän blasäd ifran JK(U). När stag-
gän gar av känn bäi tråskningi, så kalläs de 
kånnangnar MK. Um än har a par nöiarä 
vammälsbyksår pa si, ner n tråskar, så bläir 
di full av stagg OL. Jfr korn- o. råg-stagg. 

stag-vända v. ipf. stalmändädä, -äd, = ram-
bläd kull JK. Ja gav än a slag, sått n stak-
vändädä = vändäd kaväl umkring MK. De 
blasäd så mik, sått doningar stakvändäd pa 
gardn MK. 

staka v. sta .kä, sta'', pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
-äs, p. pf. f. 	stald, n. (äut)stak si JK, 
pl. sta knä. 1) [sätta ut stakar]. Han [lant-
mätarn] .. lätt godmäinnar svar för stak u 
stainsättä ainsumnä JK. Där matt vör ga u 
stak dain gangän ättar dann'n 	u arbet u 
huggä JK. Ja har vart äut i Lausmöir hall 
dagän u stak linjår u grav däikä JK. Godmän-
nar har stak ragangar u stainsätt äutn att K. 
[lantm.] har vart me JK. De skall töinäs pa 
nöiar väisä, sum skall stakäs me gäin linjår 
JK. När n töinar um än gammäl täun, så bi-
höva n int stakä el. sätt upp stakar .. ti töin 
ättar JK. 2) refl. stak si [ivra, vara ivrig, tokig 
(efter ngt)]. Sått n [man] jär så galn ättar 
släkå, sått n stakar si ättar na, sum än bräukar 
sägä JK. Män i stakar si (blai vild o. galn; ha 
vill ha hingst). En sum jär galn ätta bränn-
väin stakar si u MK. 3) 'sansa sig'. Han 
stakäd si ret, förr'n n kund kumm ste (OL) 
MK. Siirsk förb. Stak upp [medelst i jorden 
nedsatta stakar utmärka]. Stak upp - a linjå, 
sum vörr skall grav a nöit däikä JK. De haitar 
antingän stak linjår upp ällar laup linjår upp u 
i skogsmark hugg linjår upp, de betöidar ätt 
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de samä JK. I dag så har vör stak linjår 
upp pa de nöi skifta JK. När n skall töin äi än 
nöiar ragang el. äi a nöi linjå el. i nöiar väisä, 
så stakäs linju el. väisn upp fyst JK(U). — 
Stak äut ällar laup upp ällar hugg .. upp a 
linjå JK. När n skudd grävä, så var ja där upp 
bäi än .. u stakäd äut, va de [diket] skudd ga 
fram JK. Dän nöi väisn stakäs äut me gäin 
stakar MK. De nöi linju jär äutstaki u stain-
sätti JK. När de var uppmel si [uppmätt] me 
stig u äutstak si, va pasättningi skudd varä, 
så to farsgubbän i plogstöirar JK(U). När 
da linjår jär äutstaknä JK. 

stake s. stakä m., pl. -än, pl. -ar, [klen stång]. 
1) [i allmännare anv.] Så gynt di da [:plöja] 
pa a tvär .. när de da var melt si [mätt] me 
stig .. u än stak uppsättar i dann ändn av 
strikä, ti sätt pa ättar JK(U). När n töinar um 
än gammäl täun, så bihöva n int stakä el. 
sätt upp stakar el. gäin staur ti töin ättar JK. 
De var ingän letar sak ti vit, mik än skudd 
flytt dann stakän ifran fyst ändpunktn ti fa de 
ti ga ihop äi dän säistä [vid lantmäteri] JK. 
Så hadd dän, sum skudd hupp yvar, än lagum 
langar klainar stakä el. stang i hännar [till 
hoppstav] JK(U). Bäi var drekt [på agtak] 
har n än klainar stakä, sum än slar takä ihop 
el. jamt me JK. Brandjan . star pa n stakä i 
batn JK. Uppränningsvindn sitar pa n stakä 

sum star.. me nedäst ändn pa n bredäs-
lapp pa gålvä . u uppäst ändn i kanta av a 
räi .. n lädabit sum uppäst ändn av stakän 
gick äi JK. 2) [långt skaft]. N gammäl "ål-
putt" me n stak el. a skaft umkring a än langt 
JK. Dailar pa a handräivå [räfsa] haitar: sta-
kän, tråiu, nackän, tännar u bugar .. JK(U). 
Di hållt räivtråiu ner mot knäiar me stakän 
upp i vädrä, så att n lag mot axli OL. 3) 
[penis]. Stäutn bjärar stakän förä, män körk-
väldrar di bjärar pungän [håven] förä JK. 
Jfr arm-, bänd-, garn-, gelaxel-, lantern-, 
ljus-, nerförings-, not-, omrännings-, riv-, ro-
der-, rus-, sand-, solv-, stjärt-, tumlings- o. 
väcknings-stake. 

staket s. stacke't 	4. n., bf. -ä. A stort stac- 
ket, sum star bäi grindi millum drängstäuu u 
packhäusä, straik kavälumkring, sått grind-
stuckar straik av um tvärt. A stund föräut sto 

träi fair par russ bäi stacketä : . JK. -stolpe 
s. pl. stacke'tstålpar [stolpe i jorden på vil-
ken staketet är fäst]. Ja fick änd så mik 
(aikä), sum räckar till .. någ täunstålpar ällar 
stacketstålpar JK. -tun s. stackekäun 
4._ 	m., bf. -n, pl. -ar [staket, "spiltun"]. 
Stacket-täunar, sum graväs täunstuckar ner u 
sättäs täu sagnä räckår millum var stuck u 
späikäs täunspäilår pa änd där pa JK. Grän- 

späilår .. till stacket-täunar JK. 
stakning s. sta .kniug f., bf. -i [utsättande av 
stakar; utsatta stakar]. Stakning av linjår har 
di särskilt fullt förä ättar metar JK. Kåir nå 
gäint sårk ättar stakningi [om plöjning] JK 
(U). 

stall s. 1 stall m., bf. -n, pl. -ar. De häusä 
sum russi jär äi haitar stall el. stalln JK(U). 
Sälln jär ä håigar undar räiar äi a kohäus el. 
stall, än att n bihövar mair n am n ställning inn-
förä ti räigangän JK. Undaslag haitar de träii 

sum än läggar undartill 	ti lägg taggatår 
pa i stallar u kohäusi JK. Ja skall i stall nå 
JK. I mårräs kåm ja upp klucku fäm u gick i 
stalln, när ja had fat n kåpp kaffi äi mi JK. 
Ättar klucku näi har ä vart täidar pa igän ti 
gat i stall u gitt natjetå JK. Klucku jär allt 
näi, u far ha gat i stall JK. De var daim sum 
aldri nyttäd lyftå ti ga i stall me, äutn de var 
faitvidsblus JK. När ja blai av me K., gick ja 
äut i stalln u gav kräki middag JK. Han jär i 
stall (ällar i stalln), när de gällar att "gi kräki 
mat"; däremot: spadn jär äut [ute] i stalln 
MK. Jaulaftnän kåm, u ja var i stalln um 
mårgnän JK. Gynt ja döivlä fö mi självar äut 
i stalln JK. Vörr nyttäd börr ain lyftå, sum 
vörr sag bäi i stalln u kohäusä JK. Far var nå 
äut u gidd natjetå ällar ha vart i stall JK. 
Far svard fö söislä i stalln JK. Kalar söisläd 
i stalln u kvinnfålki i kohäusä JK. A. arbetäd 
i stalln u ryktäd russi JK. Ja, när n da kum-
mar in fran stalln, da gar vör i säng allihop 

u da bräukar klucku var umkring täi JK. 
Kräki [:dragarna] har för de mäst stat i stalln 
u int hatt någ ti gärä JK. Russi star pa stall 
MK. Russi blai sjaukä u matt sta pa stall 
i flair dagar JK(U). I min ungdom så fick än 
säi sum täidäst än sån där björkmarkvist ällar 
tallmarkvist sit undar luftä i stallar, för int 
maru skudd räid pa russi JK. [Se ill.] -husi-
dörr s. n. bf. stallhäusdu'ri, förkortas alltid i 
dagligt tal till stallsduri; stalläsdu'ri 

Stäutar i flyg backän ner u så 
flygd di i gard mämmi u stännd int, förrn di 
kåm ti stalläsduri JK. Vör .. fick int säi någ 
av dum (russi), män när vör kåm haim sto di 
bäi stalläsduri JK. Ja käikt äut iginum stalläs-
duri JK. -husiloft s. n. bf. stalläs-, stall-
hä[u]sluftä [skullen över stallet]. All tim-
mänte u klövar har vör fat in ... stallhä[u]s-
luftä, ii kohäusluftä jär mästn fullt JK. -husj 
svep s.m. bf. stalläsvaipän [glugg på stalls-
dörr el. övre halvdörren på denna]. Mäns ja 
.. sto u käikt äut ginum stallässvaipän, sto de 
a dråskå 	pa gardn JK. [Se ill.] -sldörr s. 
f. bf. stallsdwri 	se -husdörr. -siglugg 
s. stallsglugg m., bf. -än [glugg i stallsdör- 
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ren]. -sigödselhop s. m. bf. stallsgiiislhåupän 
—1 	[gödselhög bakom stallet]. -si 
stig s. m. bf. stallstäigän, 'stigen kastad i 
snön till stallet'. -sisvep s. stallsvaip m., bf. 
-än — 	'övre dörrhalvan el. halvdörren 
till stallet'. Säi där mot stallsvaipän, att ä 
rängnar! (stallsvaipän stod öppen, så att det 
blev svart bakgrund) MK. -tid(er) s. stall-
täidar [tid att gå i stallet]. Ja, nå blai de la-
gum, att ja fick iss arkä fullt till stalltäidar i 
kväld u JK. 

stall s. 2 m. bf. stall'n [den lilla piggen på lie-
låret]. -hål s. n. bf. stallhu lä, där sum piggän 
sättäs äi, sum sitar i tjaugi MK. Därnest läg-
gar di sigdtjaugi pa undasäidu pa örvnackän 
så, att dän piggän, sum sitar därpa [:pa sigd-
tjaugi], passar i a hul i örvnackän, sum di kal-
lar för stallhulä OL. Stallhulä jär så läit, sått 
ja int kan fa sigdn ti sit pa (på ett örvä, där 
sigdtjaugi skall sättas i) MK. 

stalla v. stallä, stall', pr. -ar, 'piga' (om häs-
tar); [skämts. om  människor]. Ha stallar 
aldri i sil, de män i MK. Allt öl u kaffi skudd 
äut igän u dän nattäurliä vägän, sått de var till 
stall sum täidäst JK. 

stam s. 1 stamm m., bf. -än, pl. -ar. 1) [träd-
el. buskstam, stjälk]. När ain'n int vaksar i 
buskar äutn jär i en stam lissum JK. Kobärs-
träi de jär så där i gråvlaik i stammän sum 
armän ällar larä JK. Hånni pa n krabbä de jär 
all de grainar, sum vaxar äut runtum själv 
stammän OL. Slep sum di gär av än tväi-
kluvän tall.. så att de täu stammar .. äutgär 
slepä OL. Ha (jaulgräni) var int avbristi av n 
tvärt .. äutn de var börr brust äi na i halv 
stammän JK. Ner di huggäd av sån barkar, de 
var alltut i savtäidn, da släppar di stammän 
bättar OL. Da sat de såsum stor svart luppår, 
sum hadd jet si in i läggän ällar stammän 
[kornstjälken] OL. 2) [huvudgård, stam-
gård]. Där pa E:s partn, sum nå jär u sum 
tår ha vart själv stammän el. stambyggningän 
. . JK. 3) [släkt, härkomst]. De var n bond av 
gamblä stammän OL. Daim sum var så där av 
gamblä stammän di släckt nuck lagli harmän 

iginum dän halvän, sum di drack OL. 
stam s. 2 stamm m., bf. -än, pl. -ar [utrymmet 
längst fram i fören och aktern på en båt]. 
De var mik mair kinkut ti fa båig vidår [båt-
borden], så att stammar far sin fårm OL. Di 
[torskarna] yrattläd si ör stammän u ner i 
bat[n] JK. An halltäim där ättar blast ä så 
mik .. u så gynt ä allt ga sjo yvar stam (sia 
yvar) JK. Ja fick än sjo yvar stam u läik i 
nackän fö mi JK. Jfr bak- o. fram-stam. 
-bräde s. stambre klä n., pl. -ar, bf. -i, 'bräd-
lapp att lägga i bottnen på båten framme och 

bak; träi styckän i framstammän u träi i bak-
stammän, de yttastä (de bläir de främst 
iblant) träikantuä u de andrä såsum fotskutår. 
Alla tre vila på träribbor, spikade på rängnar 
[spanterna] samt ena änden på bjaurän MK. 
Stambredi sum passäs ällar läggäs äi sådär 
jamt me u imillum rängarnä i bakstammän för 
de att int gani skudd ligg ner pa köln .. i 
framstammän där jär nerlägt sån där stambre-
dar där me bade för trampning u för vetå OL. 
Skyggä sum liggar yvar bakändn u stam-
bredar äi framändn, sum någän häit u däit har 
JK. Jfr framstam- o. bakstambräde. -gin a. n. 
stam gäint [stävrakt]. Hald batn stamgäint 
imot sjogangän u vädrä JK. -lucka s. stam-
lu 'kå f. , pl. -år,' det trekantiga lilla brädet fram-
me i fören på båten (.. i aktern . . likaså) 
MK. Därnest ska stamlukår späikäs bäi, där-
undar bräukäd di ställ in kumpasn, ner di var 
äut u sättädä OL. Stamlukår pa batar jär u av 
gränä (framstamluku u bakstamluku) JK. 
-nucka s. stamnuckå f., dän uppästä spitsn 
pa bjaurn där n slar fast taugi, bad pa fram-
bjaurn u bakbjaurn; framnucku, baknucku 
MK. Da var ä än äisknåbb pa taugi .. där ha 
hängäd ner ifran stamnucku ti vattnkantn JK. 
När stain'n ha kumnri i buttn, u de sum jä ti 
yvas a taugi flautar uppa u slas um stamnucku 
a hallslag JK. -vrång s. stamrayg f:, pl.-räg-
gar, 1) framstamrängar, 2) bakstamrängar = 
rängar [spanter] i fram el. bakstammän MK. 
Daim [:de spanter] sum sitar i stammar .. 
de smarängnar haitar stamrängar träi stam-
rängar i var stam JK(U). 

stamla v. stamblä, pr. stamblar, ipf. stambläd, 
sup. = inf. 'gå vacklande; gå sakta, såsom 
gamla och svaga personer; även barn, som 
börja gå och stamla'. Gubbän årkar börr ga u 
stamblä läitä; sårkän gynnar ga u stamblä; 
kvinnfålki, di har årkå ti ga u stamblä i stäuu 
um dagän JK(ordl.). Ha årkar ingänting äutä, 
män ti ga inn i stäuu u stamblä, de gar ännu 
bra för na, de. Nå gar väl sårkän nå? Jå, han 
gynnar nå ga u stamblä JK(ordl.). De jär bät-
tar ti så stamblä läitä (= gå och stulta), 
näml. än att sitta stilla MK. När de blai 
mörkt i stäuu, så had ä gynt gat u stamblä 
u buldrä i byggningän JK. Så fick än håir någ 
sum gick u stambläd inn i körku JK. Särsk. 
förb. Stamblä till. De jär så tillstamblä si, till-
stökat MK. U så stambläd han u• si äut så fort 
n kundä JK. 

stamma v. stammä JK(U), [i fr. om tal]. Jfr 
ståta v. 

stammel s. n. bf. stamblä [tramp, trampande]. 
Sam' stamblä haldäd ännu bäi JK. 

stamp s. stamp m. [kort undersätsig karl]. En 
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gl. stamp el. nåck (OL)MK. 
stampa s. stampå f. 1) vid valka. Stain'n skudd 
var fullar av vammäl, annas så slo stampår 
hul pa vamlä JK. 2) a läiti kärt mänskå MK. 
Jfr valk-stampa. 

stampa v. stampä, stamp', pr. -ar, pass. pr. 
-iis, ipf. -täs, stamtäs JK(U), p. pf. f. -i, n. 
(hop)stampä, stamp'. 1) sta u let [lätta] 
baini upp u ner pa ätt ställä JK(U). Sta u 
trampä u stampä pa ätt ställä u int vill ga fram 
[om en häst] JK(U). U han star me n käpp i 
handi u stampar i gålvä ättar takt (en lek) 
JK. Ja.. så har int Lausmöirsaffårn kumm a 
läuslängd framat ännu, äutn de star ännu u 
stampar pa sam ställ i blaiku JK. Dansn gick 
i nöistäuu u de tramtäs u stamtäs u gubbar 
slo klackar i gålvä JK(U). 2) ga u stampä um 
dagar, var i röirlsä, män saktä u dålit JK(U). 
Ga u stampä u trampä JK(U). Där gick ja u 
stampädä u filåsåferädä u tyckt att ä var obe-
skrivlit vackat JK. 3) [stoppa, packa]. St. 
äi en säck håi; st. hart (OL)MK. U kummar n 
int haim så skall n ha fodar mässi ti kräki, 
sum än fö de mäst stampar i säckar JK. Sin 
stampäs de [:in] i säckar el. ullmaisar JK. 
Sin så stammpäd n än [ugnen] fullar me 
hamptuppar JK. Han [mossan] luktäs upp 
me hännar u stamptäs i säckar JK(U). Skolu 
var hail stampi me fålk JK. När årjår speltäs, 
så var de minst 12-1 300 stycknä inn i körku, 
för da var a mästn rakt stampi JK. U kluck-
hulä de var så stamp me sårk, sått de var börr 
frågän um ti fa klucku i gang JK. Särsk. förb. 
Kvinnfålki di kummar me läit halm pa a tjau-
gå u knukar till läitä, män därme bläir de int 
hopstampä MK. — Di stampar äi än, så ja har 
trot att n skudd sprick mang gangar MK. 
Häusi ha vör hail smäcknäs av fodar ällar hail 
full så mik sum vör ha kunt stamp in JK. — 
Ti ga u stamp u tramp ner all halm [på hus-
loftet] OL. Di to läit ryghalm u stampäd ner i 
haggvannar (vattnhoar) OL. Jfr full-stampen. 

stank s. staok m. 'lukt'. Lampu osar, sått ä jär 
sån olyckli fåular stank JK(ordl.). 

stanna v. stännä, stänn', pr. -ar, ipf. stännädä, 
-äd, stänndä, stännd', sup. stännt, p. pr. 
stännäs, imperat. stänn JK. 1) [hejda sig, bli 
stående, sluta, avstanna]. Da var de fullt [i 
lokalen], sått ingän kund kumm in mair, u di 
sägd, att trid-dailn matt stänn äutförä JK. När 
n da kåm i fåmt lidä, da stännäd n där JK. 
Han visst int, um än var välkummän, sägd n, 
u da var de bäst n stännäd bäi duri JK. Så 
had de kumm a kattå in i körku, u de fick än 
(prästn) säi. Da stännäd n ällar haldäd upp me 
preku JK. Hästn stännäd sum stkin JK(U). 
När vörr hadd kårt n bit, så slo russi all fåir 

baini i jårdi u stännd sum stam n JK(U). (Gait-
buckän) gav si i väg än läitn bit ättar gaiti u 
killingän, män stännd tvärt mitt pa vägän JK. 
Ja, u så stännd kattu straks bäi mi, u ja sto u 
sag pa na JK. Ja stännd u käikt mi tibakas 
igän JK. Russi batäd int bäi ti dräg vangn'n 
me kalar pa, äutn di stänndä JK. Sårkän har 
stännt i väkstn JK. Hok u stänn läitä! JK. 
— När ruckän kummar äi fann, da kan n.  
mästn int stännä MK. Fa bålln ti stännä inn-
för kasn JK(U). Da var ä ti kast askå i rivu, 
att blodn skudd stännä JK. Di jär i legarvald 
för vattn bäi fabbrikän, u 	um de int blai 
rängn snart, så kåm de snart ti stännä JK. 
I blant rännar a [kvarnen] sått ä mästn skall 
skilläs at, u atar igän så stännar a JK. Kån-
nä [kornet] har dän egänskapän, att när tår-
kän tar de, da stännar de [:i växten] MK. Di 
fimderädä . me de där jaulä, sum di skudd 
fa ti ga äutn att ä stännädä JK. Ja .. fick int 
iginum stort mair än n laupsdail, u da blai de 
lungt, u kvänni stännädä JK. Nä blodn stän-
näd um kväldn JK. Dän gröidn vaksäd 
läitä da någlä dagar; män stännäd igän pa de 
jårdar, sum bgfrövd mair rängn JK. Nä blodn 
stänndä, da Mai de vän u int Nitar igän JK. 
Ångan [ångaren] han stänndä, så att di kåm 
pa säidå för n läikväl JK. Sedi stännd fö täilit 
vaksä [med att växa], fö de blai fö(r) kallt 
JK. De gamblä sägdä, att ängar skudd slas, 
när grasä hadd stännt me vaksä JK(U). 
Kvänni har stännt MK. De snåiäd u äuräd pa 
na (klucku), sått ha had stännt. Nå har klucku 
stännt, sägd ja .. JK. Bålln har stännt äut-
för ståitu JK(U). — Di gick ifran dain ldarhaiti 
till dannu, tills di stännäd bäi babtistar JK. 
Släitar äut dum [cyklarna] gär di, män int bi-
talar, da vait n va de stännar pla OL. Vör har 
snäuå närpa allihop, män kan de stänn där 
bäi, så skudd ä var bra JK. De arbet stännar 
väl int bäi 1 000 kr JK. Um de stänndä bäi 
iss ransonerningi JK. Da fick di [:post] täu 
gangar.. så .. fick di träi gangar, sum de nå 
har stännt bäi JK. 2) [dröja sig kvar, förbli, 
uppehålla sig]. Vör undrar, um Er haldar 
häus i böin ännu ällar har ärnä stänn där i 
summar JK. Män vill n stänn jär n täid, så 
Jissus, så har vör arbet till n JK. De jär int 
ont um skvaldarkällingar . u di stännar min-
sann int haim da JK. Lek. stännar kvar jär i 
Lau ti nest vikå JK. Astäuän u Sunkörkän var 
int me äutn di stännäd kvar längar JK. Di 
var ti böin me en kalv u stännäd så längä, 
tills di hadd jet' kalvän upp MK. 3) tr. [hejda, 
stoppa]. Stännä blod MK. Män vörr fick In-
spektorn ti stänn tågä .. sått vörr fick av o 
sakar JK. Särsk. förb. De kummar ti stänn av 
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ätt jär de sum jä ovanlit pa iss arsns täid 
(4/1 1891) att ännu starn jä jär; ja sag am 
styckän anndagän jaul, u de jär flår sum ha 
set dum nå i hälgdagar. Va di modar, de jä 
svårt ti sägä, män ja kan int minnäs, att ja 
har set starar mitt i vintan någät ar förr JK. 
Jfr vatten-stare. — star-bur s. sta"rbäur m., 
pl. -ar [starholk]. För de mäst så finns de 
alltut någän starbäur bäi vart häusald JK. Hol 
gränstuckar gäs starbäurar av JK. -skiten p. 
a. sta 'rski'tn [förhäxad av stare]. Gaukskitn 
u starskitn Gaukskitn bläir n, när n far håir 
gaukän fastnäs 	u de jär de sam så me 
starn, um än far säi han fastnäs JK. -snö 
s. m. bf. sta'rsnåiän [snöväder sedan staren 
kommit]. Starsnåiän u staräurn bräuka n säg 
de skall varä, u de har int vart ont um i ar 
JK. U ja har håirt daim sum had hitt död 
starar da i skogän, sum had fraus ihel, sått 
nuck ha de vart starsnåi u staräur alltut nuck 
av JK. -stunka s. starstuokå f., pl. -år, [star-
holk], gjord av en ihålig trästam JK(ordl.). 
Ta u gär a starstunkå av de ho! gräni (star-
bäur); de gräni var så hol, sått de kan bläi 
mang starstunkår av JK(ordl.). -ur s. sta *räur 
m., bf. -n [snöväder sedan staren kommit]. 
Än dail summafäuglar har kummä, såsum sta-
rar u bläckår, sått ja jär räddar för att de bläir 
n staräur ännu, för austn jär kaldar u stårmar 
gal' nuck därtill JK. U så hävar de ner till, 
me stäur vat snåipasår, sått ä jär n raidur 
staräur [dat. 26 mars] JK. 

stark a. starkar, f. stark, n. starkt, pl. starkä, 
stark', komp. -arä, superl. starkäst, best. 
(dän) starkästä, (dän ..) starkäst', pl. (de) 
starkästä, starkäst'. 1) [om människor, som 
har stora kroppskrafter, kraftfull, s. har kraf-
tig fysik]. Ungar u starkar JK. Ja känd mi 
riktut starkar u raskar JK. Dän täidn var ja 
starkar sum än björn JK(U). G. han jär star-
kar ti ro sum än björn JK. Ån stäurar starkar 
brasä [bjässe] .. duktut starkar har n vart 
JK. Dän am n välträd upp stuckar; sag da dän 
andrä si starkar nuck, da välträd n ner dum 
igän JK. Så to di äi u var stark sum bränn-
väin, sum än bräukar sägä, u de gick sum a 
nafs JK. De jär sumbli sum jä så starkä, så di 
räcknar int kloråfårm, så di fick ta etar MK. 
Ja har set en förr .. sum aggeräd pa sam 
väisä, män han sag störr u starkarä äut än 
issn JK. Dän sum var stöist u starkäst, han 
blai sjösjaukar JK. Män de var nuck dän star-
kästä el. nävretn, sum to vunstn för de mästä 
JK. Ja var dän yngst u starkästä JK. De star-
kästä u duktustä [av fiskarena] far bläi där 
[i havet] iblant läik så snällt sum de klain 
u dåliä JK. 2) [om djur]. Kvinnfålki har klipp 

me vaks n täid JK. De jä mästn så att de vill 
stänn av fö mi me skrivningi JK. Så sum 
hästn gar 	så stänna n brackt av JK(U). 

stans adv. stans, [i smnmanställn.] all stans 
[allestädes], mang stans, någän stans, sumli 
stans, någ var stans. Se resp. huvudord samt 
annan-, fler-, som-, somlig- o. var-stans. 

stapel s. sta'päl m., pl. staplar. 1) [trave], 
plank- el. bred-st. (OL)MK. 2) [pl., stenrader 
över sankmark]. Vör gick pa staplar där u; 
i Snausräa liggar ännu staplar, sum di har 
lägt ti tramp pa MK. 3) [i uttr.] ga av stapäl 
[äga rum, försiggå]. Där bäi de sagi var mang 
bataljår, sum gick av stapäl undar täidn OL. 
Um middagän så kund ä iblant var mang roliä 
pasjasar, sum gick av stapäl iblant OL. Ja 
minns n läitn pasjas, sum vör fick ti ga av 
stapäl bi borä dän kväldn OL. Jfr brädes-sta-
pel. 

stapla v. sta 'plä, pr. -lar, ipf. -läd, sup. = inf., 
pass. stapläs JK(U), p. pf. sta 'pin, n. sta 'plä 
si [lägga i stapel]. All bredar 	sum vör int 
ska sälä .. ska vör bark . . u så staplä dum 
sän JK. Ja har ännu årkå . . me klau stumblar 

u bark u staplä bredar JK. Ja .. stapläd 
bredar u spånar JK. När värkä var sagä av 
raar skog.. så skudd de stapläs u int ligg pa 
si el. mot si, för da blai de blåt u skämt .. An 
staplar alltut sagän skog, så sum bredar u 
plankår i staplar äut undar bär himmäl, u 
de staplar n u' fairkantskogän äutä. Än stap-
lar n [den] för de mästä varvtals pa unda-
slag (= träipackar el. stuckar pa jårdi), sum 
än läggar bredi el. plankår pa i jamt si lag ättar 
lag u läggar imillum vart lag el. me millum-
lägg ..män n bräukar u staplä bredar .. i 
träiangäl äutn ti lägg imillum JK(U). U när 
ä var kväldar så lag än (byggningsskogän) 
stapin u äuthuggän pa gardn JK. K. u K. har 
langt yvar vassitt tunnland, sum liggar rakt 
fullägt staplä si (slipas) JK. — All .. påstläins-
vasar u påstläinshundar, sum fålk pa lands-
bygdi stapläd upp pa kistår u bor JK. Jfr o-
staplad. 

stare s. starä m., bf. sta'rn, pl. -ar (Sturnus 
vulgaris). När stam kummar, da har vörr gutt 
håpp um att ä snart bläir ladi u summar. Han 
jär mik umtycktar u för de mäst så finns de 
alltut någän starbäur bäi vart häusald uppsät-
tar till n. Han gär int någ skad va ja vait, 
aindäst någän gang kan de träff till pa haustn, 
när n har all säin ungar mässi, att n slar si pa 
kissbärsträii u jetar upp all kissbär, u de pa a 
läiti stund, mik värr än trastar JK. I släut a 
fibbavarus bräukar starn kummä, män i ar 
matt n kumm saint, vätjä, för de jä nå så faslit 
mik snåi JK. Starn singäd så vackat jär i träii; 
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föidlambi i dag, u de stöist u starkästä kund di 
int bat bäi u fa äut ör lambhäusä JK. 3) [om 
kroppsdelar]. Bäst tyckar ja att i fick nytt 
knöitnävar u knölpåkar u da kummar de 
börr an pa, vaim sum har säkräst armar u 
starkäst skallar JK. 4) [om ting: hållbar, håll-
fast]. Än starkar träibit JK. A stark sla [slå] 
JK. Raislaktn jär a lang räckå .. me a navars- 
hul i ändn 	u där i de hulä sitar n starkar 
tugstråpp, sum sättäs um handbalkän JK. 
Starkt trodar JK. Starkt gan JK. Jär gum-
brästain'n för storar ällar gumbrätugä för 
starkt el. starkarä än tjanar, så kan tjan'n 
smällä JK. A fäint starkt snöirä JK. Män de 
bläir int så säkat ällar starkt (me stikältäun) 
JK. Tuppgrainar (på gran) jär bräcknä u 
kännlausä, sått di jär int starkä ti råit pa JK. 
An kan u sla täu styttstaurar i vart par staur, 
en pa var säidå, u de bläir starkarä JK. Lag 
upp a bro för ti fa na bättar u starkarä än va 
ha var fystä JK. Hampnotar jär starkarä ti 
släit pa än bomullsnotar JK. Nackskräuän 
[i st. för "rem o. drag"] de jär mik starkarä 
u säkrarä u snällarä gärt OL. 5) [om företeel-
ser, tillstånd: intensiv, kraftig, höggradig]. 

[om naturföreteelser, väderlek etc.] Star-
kar vintrar JK. När n säir, förr n vädavärvin 
kummar fram u att n jä starkar, så att laus 
förmål dansar i vädrä JK(U). När de jär 
starkt vädar me, da päiskar de in da (me snåi) 
MK. De kändäs raidut, .. att stäuu darräd, 
när de stöist ällar starkäst böiar kåm JK. 

[om mänskliga förhållanden]. Ja tror, att ä 
har vart starkar giktvärk, sum a har dras me, 
för just någän särskildar starkar febar har a 
int hatt JK. Så pasto L. .. att n hadd börr 
starkar kulläik JK. Män L. hadd ännu sin 
ungä stark nattäur till sträid imot OL. A stark 
obruti tro pa att de skall jälpä OL. c) [ss. 
adv.] Um di kansk starkt tror pa att de hjäl-
par .. OL. Ja jär mik i fundsjon ti fa någ 
störr inkåmstar, u da tänka ja starkt pa möiri 
JK. Starkt hållt di rangskillnä, så langt di för-
sto OL. De var starkt frågän um att H. u 
ja skudd ga in pa umval JK. Ja jär starkt bi-
tänktar pa ti hämnäs pa n nå i täidningar JK. 
6) [om ljus, färg, ljud: intensiv, skarp, hård]. 
Soli had int sånt starkt skäin da fyst när a kåm 
upp JK. Sedskupar .. ner di far ligg i starkt 
solskäin OL. Löisä jär väl starkt JK. Blik-
star löisäd så starkt i augu för uss, sått n var 
blindar lang stundar ättarat JK. Sumli pasto, 
att i (årjår) had starkarä jaud jär i Lau körkå 
än di had i böin JK. Speldoså ällar någ pusn-
tivaktut me tämliän starkt jaud OL. 7) [om 
mat, dryck el. annat som har skarp el. frän 
lukt el. smak]. Starkar arak, kånjak .. allt de 

där bråt, sum än far starkar and av, män sum 
än far lenstark bain av JK. Starkar brännväins-
andä JK. De jä sån stranga starka stöv, när n 
rykta russi MK. Läiklukti jä fö stark JK. 
Täurdäs de, så blai ölä starkt u gutt OL. Ha 
.. fick någ stark dråppår sum a skudd ta någlä 
drupar i vattn OL. Starkvarår .. de tillvärkäd 
di nå självä u de mik bättar u starkarä än 
va di fick kaupä JK. Jfr kalk- o. len-stark. 
-vara s. f. pl. starkva'rår [rusdrycker]. Av 
daim sum tar starkvarår så tar di ätta(r) mått 

u i allmänhait så kaupar int mang stark-
varår u har de haimä JK. Ja, u så skrivar u.  
drängar mik de skall vågäs um, mang kannår 
starkvarår, brännväin, råm ällar kånjak u 
väin JK. Ja, spel u dans var de u starkvarår 
u öl u mat, så mik än had lust förä JK. 

starkna v. starknä, sup. =, p. pf. starkän, 
[starknänn n. starknä, 'stelna' (om fett, 
talg) el. stärknä. Talgän jär nå starkän el. 
stärkän. Fättä har starknä el. stärknä JK 
(ordl.). Talgän har starknä. Starknä fått MK. 
Så duppäd di dain jauspinnu me vaikar pa 
sått jausi blai tjåckarä u tjåckarä, när da 
talgän fick starknä el. stärknä millum var 
gang JK(U). Ympvaks gäs pa de väisä, att n 
smältar gränkvadå u talg ihop u lättar de 
starknä ällar kallnä JK. Hulä i träibitar hälla 
n fullt me tin, u när de har starknä, tar n av 
träibitar av fårmu, u da sitar knappän i färdur 
JK. 

starr s. starr m., bf. -n (vanl. Carexarter). I 
de höigst backar i möirar, sum vaksäd fåinäst 
grasä pa (sum) kalldäs för möirhår, u de sum 
vaksäd pa legar mark, sum vattnä sto längst 
yvar pa ladingar, haitäd starr, u sum bigang-
nädäs ti fodar ti kräki JK(U). Rainar [i my-
ren] vaxäd håi pa (möirhåi); de sum lag legar 
däräutkring, de vaxäd starr pa (möirfodar) 
starrn han lägdäs bi halmän u gavs sum halm 
ällar i ställ för halm OL. Iblant hadd daim 
sum hadd möirar än hopar starr ti gi av, u så 
väid n var välbärgän, så ti fodar gick han väl 
an, flest kånnhalmän OL. Ner di fick räk ihop 
än sträng ällar täu, da skudd di .. bjär ihop 
starrn ti någän back ällar någ ställ, sum var 
någ tårrarä OL. I mandäs u täistäs var ja i 
möiri u slo starr u fick haim a par häckar me 
de samä JK. Starrn fick för de mästä sta i 
köislingar u tårkä, ti däss n kåirdäs ihop i 
stack el. u haim JK(U). U jär i Lau, förrn 
Lausmöir blai äutdäiki, had vörr möirhåi u 
starr ti föid dum [fåren] me pa vintan JK. Jå, 
di fick läit dålit ängshåi 	u så halm u dålit 
möirfodar el. starr JK(U). Int visst ja, att de 
däugd ti grav äut möirar u att di däugäd ti 
ådlä u de kund vaks någ ann än starr u ag pa 
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daim JK. Jfr bunk-starr. -hake s. starrha'kä 
m., bf. -än, pl. -ar, ställä äi möiri där de vak-
sar starr inn äi a bukt äi än håihålm. Sia dän 
starrhakän! Faslit läit starr, de jär i dän starr-
hakän i år MK. De årdä håirs bärt [enbart] 
ti möirar u kummar väl bårt nå ättar handi 
sum möirar bläir äutgravnä u ådlädä JK. Um 
starrmöiri gar imillum täu styckän rainar me 
a small rimså, de haitar u hakä ällar starrhakä 
JK. -kysling s. pl. starrköislingar [-volmar]. 
Gam Löibar sägd till hästn, um han int vidd 
ga ör starrköislingän, så skudd n fa sit i bradu 
[?] JK. -myr s. starrmöir f., bf. -i, pl. -ar 
[myr där det växer starr]. Sum L. vait, så 
fmns de rainar ällar höigar mark, såsum hål-
mar lissum, i möirar, u starrmöirar runt um-
kring ällar u pa am n säidå. De rainar ällar hål-
mar gar för de mäst aldri i rak linjär imot 
starrmöirar äutn gar i slingringar u buktar u 
de buktar.. av starrmöiri, sum gar in i rainar 
haitar hakar JK. När de finns sma hålmar äut 
i starrmöiri me fåinarä fodar pa ällar håi 
(möirhåi) haitar håiåilår JK. Mindar blaik-
vätar ällar fläckar i starrmöiri, sum int vaksar 
starr pa haitar flännår JK. Där äut i starr-
möiri i blaikvätar jär någ håbbar ällar hålmar 
me håi pa JK(ordl.). Där äut i Starrmöiri jär 

tåps älla tåpsä (uppstående grästofs). Pa 
dän tåpsn bräukar mavar värpä JK(ordl.). 
Bäst sum än gar äi a starrmöir, kan de finnäs 

stor aglundä MK. Någ gick de an, så läng 
di räkäd pa rainar, män ner di kåm äut pa 
starrmöirar där var .. mair tåpsut u ojamt ti 
räkä OL. -rot s. f. bf. starroti OL. De var pa 
säin ställar sum ä var någ såndär smafläckar 
me starr ällar gröinjård, sum än skudd säi 
ättar u kåir yvar, män därimillum bi bitväis, 
där kund ä var så laust, att så sum kräki 
(mairndails stäutar) gick u knädäd där pa de 
tunn starroti 	så straik di ner .. OL. -öla 
s. starråilå [liten holme i myr, som det växer 
starr på]. 

stass s. sta 's m., bf. -n, 'ståt; brudstass', hail 
bräudfylgä s. kummar stasnäs MK. När di da 
var mang sum räidädä, så var de n stas u a 
ravväinå, sum var oskaplit lang .. u så när da 
hail stasn kummar i gard, da skall di runt um-
kring ungmansstangi allihop JK. Bräudfålki 
me säin nemästä släktningar kåm fram ti 
bräudgummäns haimä me bnittbondn u brutt-
översku, ungmansdrängar u bräudpäikår u 
hail stasn JK(U). När stasn gick förbäi körku, 
så kimbdäs de pa körkklucku JK(U). Jfr 
brud- o. bröllops-stass. 

stassa v. sta 'sä, stas', p. pf. stasnäs [ståta, åka 
fint]. Mang föidar russ börr ti stas me langsat 
vägar för fäin vangnar, snart sägt börr ti haug- 

färd JK. De russi, di kan äntliän stasä JK 
(ordl.). Träii, di skymmar o byggningän, så 
han kummar nuck ti stas läikväl MK. De träf-
fåd till sum täidäst, att n fräiarä kåm stasnäs i 
gard langt ifran me böinman mässi JK(U). 
Någän snålar räikar bondä .. me a äilak bond-
källing, di bisöikt u spöikäd värrä bäi dairäs 
haim, u för de mästä så kåm di stasnäs haim 
um netnar me dråskå u svart russ JK(U). 
Biskåppän kåm stasnäs i gard JK. Da kåm 
provryttan stasnäs me bjäldrår pa JK. När 
vörr kåm stasnäs i gard där bäi Hallsrä pa 
håpu 	JK. — stass-häst s. stwshäst m., 
bf. -n, pl. -ar, 'ståtliga hästar'. Han kummar 
me stashästar JK(ordl.). -russ s. stwsruss 
[= föreg.]. 

stassig a. stasur 	'ståtlig' HG. Kalvän jär 
så stasur MK. 

stat s. 1 sta 't m., bf. -n, pl. -ar. 1) [statsmak-
ten, "samhället"]. Fran statn blai de ring' 

dåli jälp, män bättar någ än intä JK. Daim 
sum skrivar a par träi minnutar u förtjänar a 
kronå u läikväl har haug laun a statn JK. Va 
jär statn? int ann ja kan första mi pa: fålki 
äi a räik' ällar n stat JK. 2) [land, rike]. A 
räik ällar n stat JK. All neutralä statar JK. 
-slanslag s. stassansla'g n., bf. -ä. Um vör 
fatti böindar begärd stassanslag till undarhald 

ripprer körku JK. -folk s. n. pl. bf. gen. 
statsfålkis [statens invånare]. Va jär da 
statns tjänstmän? Statsfålkis tjänrar JK. 
-kyrka s. f. bf. sta 'tskörku. Nuck tror ja, att 
statskörku strävar i o täid JK. -lån s. n. bf. 
sta 'tslå *nä. De var n länskungörälsä 	um 
äuträckningi pa statslånä pa Lausmöir JK. 

stat s. 2 sta kl [i uttr.] sätt stad pa [sätta värde 
på, räkna på, bry sig om]. U int var ja någ 
väidarä sjaukar, sått ja sättäd int någ väidarä 
stad pa dän sjaukdomän, u arbetä .. gick sin 
vanliä gang för mi JK. Han var läit knapp-
sintar iblant, män de gick fort yvar, så de 
sättäd sokängubbar int så mik stad pa JK. 
Ti ro pa n trätti famnar u där yvar sum än 
just int sättäd sånn stor stad pa JK. Di var 
säkrä pa, att Gud bivaräd dairäs byggningar u 
häus a aigändom för äld u vådå, män .. de 
sättäd dän gubbän läit stad pa el. värd pa JK. 

station s. statfåun m., bf. -n, stafåun'n, pl. -ar 
[järnvägsstation]. Fran Aitlaim stasjon JK. 
Bäi Stang' statsjon JK. De launar si alls int 
häldar [att odla betor], för de jär för langt ti 
kåir ti statsjonar JK. Jfr järnvägs-station. 

stationera v. p. pf. statfone rn, statsjunern JK 
[vara placerad]. Hingstn .. han skall var 
statsjonern jär bäi uss a ar JK. Galtn skudd 
var statsjunern jär JK. 

stav s. sta 'v m., bf. -än, pl. -ar. 1) pa n kälkä 
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[slåar nedsatta i hål i "flötena" för att stödja 
lasset]. Stavband sum di slo um stavar OL. 
2) 'tunnstav o. d.'. Till vattnspann ti gär sta-
var u buttnar av jär väitgrän(ä) äutmärkt till 
JK. Håisbyttu jä gärd .. av kärstavar me a 
runt skaft .. i uppäst kantn, vinkälret äut pa 
säidu äi n stav JK. [I uttr.] fall i stavar, om 
kärl; transl. om  människa [förlora fatt-
ningen]; ja blai så rädd, att ja hadd naug fall 
i stavar MK. Han (ha) fallt i stavar, sått han 
(ha) hadd naug sväimä JK(U). Ja had naug 
fant i stavar, när ja fick håir de olycku 
(= yvarraskän el. häpän) JK(U). När a fick 
säi all grannlåt där i böin, så had a naug fall 
älla fallt i stavar. När ja fick säi, att ä var så 
fattit u äuslt där inn bäi dum, så had ja naug 
fallt i stavar JK(ordl.). Um någän fick säi slikt 
nå, så fallt di i stavar [om fylleri och slags-
mål] OL. Jfr bak-, bok-, kär(1)-, släd- o. över-
stav. -band s. sta'vband n., pl.=, bf. -i [tåg 
el. vidjor som slogs om kälk- el. vagnsstavar-
na]. Um .. än hadd slavagn da skudd n ha 
stavband um, ätt um framslaar u ätt um bak-
slaar, u de skudd var någ säkrä tugstumpar, u 
hadd di langstigar pa, da bihövdäs ätt mitt pa 
me OL. Ännu någän gang kan n fa säi stav-
band av .. haldår [hålla s.] ällar björkvidår 

stavband nyttäs nå av kätting el. tug JK. 
Ja, när all doningar var lägd pa slidn u stav-
bandi pa stavar, Stim var av björkvidår. JK. 

stava s. stavå f. (g1t) i st. f. balgå el. nu  
baljå. 

stava v. stavä, sta'v', pr. -ar, ipf. sta'vädä, 
sta'vd', sup. stavä, staV , pass. pr. staväs 
JK, ipf. sta'vdäs, p. pf. n. stavä JK. Läil A. 
gynnar nå stavä JK. Ha lerar stav äi na 
(boki) JK. Ja far stav sum ja har stav förr, så 
gutt ja kan JK. Da sat vör i fmstasmöigi u läst 

stavädä JK. Ja had väl kumm ti käikt ättar 
förr i L:s brevi, lains han har stavä, män han 
har skriv så jär pa ätt ställä: ja tyckar att U. 
stavar yppalit u da blai ja gladar u draiv till 

skrivd u stavd, sum ja självar tycktä JK. 
Botls el. sum nå staväs me Båtels JK. De 
värst .. jär att ä jär fö de mästä galä u int 
ret stavä [gutamål i tidn.] JK. — St. ättar, 
t. ex. st. ättar muntörn [monitören] MK. 

stavelse s. sta'välsä m., pl. -ar (avh.). 
stavning s. sta'vniug f., bf. -i. De jär just de 
kånstuä me stavningi, för sumli ård jär så 
galnä, att n int vait um n skall sätt j ällar i, 

ällar å JK. Stavningi bläir väl läit ovant, 
för ja har hald mi ättar sum ja lerd i skoltäidn, 
fast ja nuck aldri träffar reit (ret MK) pa all 

. gangar OL. 
stearin-ljus s. stirräinjaus .4 , stärrenjaus 
JK. 

steg s. stig n., pl. =, gen. -s, bf. -i. 1) [varje 
flyttning av foten]. Ga me lang stig JK(U). 
Ga stig um stig (= kårt stig), ga u trippä u ta 
kårt stig JK(U). Han gar int mang stig OL. 
När n kåm förbäi [likprocessionen] gick än 
någlä stig ättar JK. Ja var så räddar, så ja 
.. ränd mästn va ivist a stig JK. Russi drog så 
mik di nåksns kundä u aldri ätt stig di kund 
kumm me dän sjussn JK. Män när ja hannt 
gatgrindi så ränd de a väit kattå tvärs yvar 
vägän någlä stig framför mi JK. Ner di me 
let stig .. gir si iväg till sletkalgild i Tranängä 
OL. Far skudd kläiv upp iginum rindarhulä, 
u just sum än to säist stigä fran uppäst späilu, 
så kåm än pa rygg tibakas MK. Sam'vägar u 
stäigar, sum baini har tramp mang otli stig 
förr JK. Nå har de snål så mik, sått de gar ti 
knäis vart stig än tar JK. De .. gär ont för 
vart stig ja tar JK. Di kan visst ta bra lang 
stig, när n masserar MK. Han tar stor stig 
ällar lang stig OL. Han kläivar iväg me lang 
stig .. u tar äut stigi så mik sum än kan JK 
(U). Flaug a stig tibakas av skrämsl JK. Så 
mela n [mäter man] äut me stig, sått n far 
vändryggän el. pasättningi mitt pa strikä [vid 
plöjning] JK. Ja gick u meläd u räcknäd me 
stig, lains däikningi skudd bläi klokäst JK. 
Liggar släkpagän jamt yvar hail döiän, så 
meläs han me stig mitt i täu fyst JK. Päikår 
har åt stigs mål ti kast ällar trill me bausn 
[kägelklotet] JK. 2) [bildll Di har storar 
gard .. u föidar mang kor u sälar väl kräk 
u mjölk, så att de gar framåt där nå me stor 
stig JK. Matt fålkskolår ga framåt me stor 
stig JK. Fastn dän (spitsplogän) snart gar all 
värdns väg me stor stig JK. Säupningi tar 
av ar för ar me ret stor stig JK. Täidn gar 
fram me jamn stig JK. 3) [trappsteg]. Ain 
trappå de jär a trappstig, nä de int finns mair 
n ätt stig JK. Jfr fel- o. trapp-steg. 

stega v. stig' JK(U), ipf. sti'gäd [mäta med 
steg]. Så gick ja u stigäd u räcknädä MK. 
Ta u mel [mäta] vägän me stig = stig upp 
vägän. Stig el. stäig [?] akatväri mitt i täu 
JK(U). 

stege s. sti 'gä, sti'g' m., bf. -än, pl. -ar, 'stege' . 
1) [att kliva på]. De var n bra langar stigä 
OL. Han klaiv upp pa (e)n stigä u stigän glaid 
kull JK. Stigän liggar äut bak häusi MK. Ja 
sättäd n stig upp mot häustakä u sat upp pa 
häushäuän JK. Tigälpannår hagläd kring uss 
jär pa gardn, förrn vörr fick stigar u maddras-
sar upp pa takä ti fa tet huli me JK. Stigar 
skackäs me läinår [vid agtäckning] MK. När 
de var stårmvädar, da skudd di kläiv me skäid 
[vedträn] upp pa stigar, u da loräd de upp (i 
fiskefyren) MK. 2) [som sidostöd i vagns- 
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skrov]. Stigän pa vangn .. kan räcknäs me ti 
säidfjälar MK. Stig, sum star pa fjärsäidu [på 
en vagn] JK. Jfr bak-, bräd-, fjäl-, fram-, fyr-, 
kliv-, kvarn-, kär(l)-, lång-, släk- o. vagns-
stege. — steg-hjul s. stikjaul n., bf. -ä [ur-
mak.]. Nå har stigjaulä gat sundar i mäin 
klucku OL. -spila s. sti'gspäilå f., pl. -år 
[stegpinne]. -spital s. m. bf. stigspittaln [steg-
uslingen]. Hadd stigspittaln hal läik äut, sått 
ja hadd kumm ner pa läivä, da .. JK. -trä 
s. n. pl. bf. stigträii [sidoträ i stege]. Så lägga 
n langstigar full av skupar langs i langstigar 
till n far dum fullä jamt me uppästä stigträiä 
JK. När de [lasset] jär fullt, så skall de 
yvästä läggäs bakifran u framat me stub-
bän uppat u stubbän haugt uppför stigträii 
JK. -vagn s. sti *gva on, med sidostyckena ned-
fällda mellan "kattar" MK. 

stegel s. stjekäl 	's. ett kors att hänga 
huvudlösa kroppar [av djur] på' MK. 

stegling s. stjekläning. 
steglits s. stiglits m., bf. -n, pl. -ar [en fågel]. 
Än skogsfåugäl, sum ja int känner till mair n 
namnä JK. 

stegra (stegla) v. ste'grä, ste'glä [bjuda över på 
auktion]. Stegrä präisä; st. imot si pa en av-
sjon (OL)MK. Dän fyst avsjon'n i mandäs 
där var närkar rau galnä till bjaud pa ällar 
bjaud yvar varandrä ällar stegrä ällar steglä 
(sär sumli) imot si JK. 

stek s. staik f., bf. -i, pl. -ar 	bf. staiknar 
Daim, sum jär naug släkt, di har kyt 

mässi ättar a halvt lamb ti staikar [till bröl-
lop] JK. Kokamor skudd svar för bakningi 
u staiknar u syltu JK(U). Aindäst staiki u 
säupu u pannkaku bjärdäs in av skaffrar JK 
(U). När n da far skill av me jet fisk .. u så 
bjaudäs de kring a skäivå kakå, u så kyt sen: 
pipprotskyt u staik u staiki de kummar da 
puding till fyst dagän. U dann dagän da jär de 
syltå 	u staik u puding [på bröllop] JK. 
Skummästan u bruttövasku skudd skär 
staiki u skinku, kakå etc. MK. Rikä rikä raiki, 
nå kummar staiki MK. Kyt: sväinkyt .. el. 
syltå, nautkyt u staik. Till staiki var de .. 
päuding u lindbärssylt JK(U). Nä da var u en 
ha skilt av me staiki u päudingän, så skall 
talldrickar äut igän u andrä in [om gravöl] 
JK. -fat s. n. pl. bf. staikfati [fat för upplägg-
ning av stek]. Skaffrar kåm dansnäs in me 
staikfati haugt i vädrä JK(U). -streck s. strajk-
stri.k n., pl. bf. -i [steklåt], 'en kort och glät-
tig melodi, som i synnerhet spelades vid bröl-
lop, då steken bars in (är nu avlagt)': kanst 
däu spel någ staikstrik ännu? JK(ordl.). Så 
gynt spelmännar spelä .. Da visst n va de blai 
för n ret. Da skudd staiki speläs in, u 	så  

stämd di upp staikstriki, u skattrar kåm dans-
näs in me staikfati JK(U). 

steka v. staikä, staik', pr. -ar, ipf. -äd, staiktä, 
sup. staik', pass. staikäs, pr. staikäs, ipf. 
-täs, p. pf. staiktar, n. staikt, pl. staiktä JK, 
staikt'. 1) [rosta, halstra]. Jär de någ glöidar, 
att vörr kan fa lägg ristn pa da? Vörr skudd 
staik någ fisk vätjä OL. Staik hogsläbär pa 
glöidnar ällar i asku Iblant så staiktäs nuck 
hogsläbär i langpannår i ungn'n Hogsläbäri 
jetäd vörr mikä .. bad ra u staiktä JK. De 
blai så varmt, att n .. kund staik flugår pa 
väggar .. JK. Flundrår, a grandå saltaktuä 
me daig uppa dum u så sen i ungnän, u så 
skudd di staikäs MK. Da matt di jet saltbrö 
(duppar a skäivå brö i saltläkä u så staikar pa 
ristn) JK. Vafför skudd int kalar jet de sum 
fallar iginum ristn, när n staikar strämming 
ällar kyt ..? JK. Mor sitar bäi kamin'n u stai-
kar äppäl JK. Daim sum jä räik, di staikar 
fläsk, u de fattiä far sia si i rövi me flat handi, 
sum de haitar äi a ordspråk JK. Di trädäd 
dum pa §pit, när di staikäd dum, fisk etc. 
.. a spit, sum di .. stickar äi än strämming 

u så läggar n pa glöidarnä ti staikäs OL. 
Di har staik saltar strämming pa ristn JK. Be-
sparingsspäisn kokäs u staikäs u bakäs äi 
var u varann'n dag JK. N bit mat .. gråvt 
rygbröi u smör u staiktar el. koktar sträm-
ming u mjölk JK. J. han va så fullar (av smitt-
koppor) .. så att n var sum än staiktar sträm-
ming JK. Havrägröin u ra linnåljå u staiktar 
lök [till salva] JK. Åirnvärk botäs me staik-
tar taklök, sum puttäs in i åiru JK. Stalla 
kyt JK(ordl.). Skyrust, de var riktut goar ust, 
ner di var färsk u lagum staiktä OL. Vör läg-
gar läiv pa mjölk u staikt äppäl va iviän dag 
JK. Staikt pärår MK. Di blai staikt i sitt aig 
fått MK. 2) [bildi., bränna, gassa]. I dag da 
staikar soli bra da; han har nå ligg u staik si 
i soli OL. Jfr rist-steka samt brun-, hård-, 
len- o. ugns-stekt. — stek-dag s. pl. staik-
dagar [stekhet dag]. Riktuä staikdagar me 
hit u värm har vör nå fat JK. -hetta s. staik-
hi'tä m. [stekande hetta]. I dag jär de än bra 
staikhitä, starkar solhitä OL. -ost s. staikust 
m., bf. -n, 'brynost'. Än kokar söit mjölk u 
slar skyr äi, tiss de rännar ihop u bläir ust 
MK, [dvs, skyr-ost]; män pa staikust sträi-
käs ägg u så staikäs han, sått n bläir bräunar 
MK. Staikust tillvärktäs bad av vinstarust u 
skyrust. Ustn fårmdäs äi a fårmå av träi 
När ustn had gat ihop knöilväis .. i gröitu, 
så tos n me a gröitskaid u läggdäs i fårmu 
u trycktäs ihop där.. Läit salt u kummän u 
kansk läit anäis .. När ustn hadd fat stat i 
stoml(ä)n en dag el. så där, sått n haldäd ihop 
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all vass(ä)1 had rinn ör n .. tos n ör, u um 
än da vidd ha staikust av än, så sättäd n äi än 
varmar ungn .. tills n blai bräunar, u da var 
staikustn i färdur, män han förterdäs u sum 
täidäst 	äutn staikäs JK(U). Kunmädru 
skudd bak fladn u staikustn (di skudd ha 
mjölk i hail bidlagä) u de skudd bräudfrämju 
skärä, de skudd skickäs ikring pa ätt fat MK. 
-panna s. staikpannå f. [panna att steka i]; 
de kan visst begangnäs langpannå till de me 
MK. -ugn s. staikuun. De jär såsum staik-
ungn, när de bläir varmt MK. 

stekel s. 1 stikäl J— n., bf. stiklä JK(U). 
1) 'ett par störar nedslagna på kors utan 
"bandä" o. därpå lagd en "räcka". Täu'n 
star äi stikäl, dvs. täun äutn bandar = vanli 
täun fö rästn, staurar star pa kårs u i kårsä så 
ligga trolår MK. Täun'n star i stikäl hailar 
JK(ordl.). 2) [ställning för hoppribba, an-
tingen två i jorden nedsatta korslagda stänger 
eller lodrätt stående enkla stänger med knag-
gar på för ribban]. Hupp stikäl [höjdhopp 
utan stav] JK(U). Spring stikäl = hoppa över 
en på tvänne i jorden nedsatta käppar löst lig-
gande käpp; hoppa i längd över tvänne på 
marken lagda stickor: kum så skall vör spring 
stikäl JK(ordl.). När n kummar fram ti stiklä, 
så änträd n si upp me hännar i stangi [:sta-
ven] än bit JK(U). Da kansk fålki mair gick 
däit [till slåttergillet] för till .. fa ro si me 
pärkspel . . u me ti hupp stikäl, bade haug-
stikäl u langstikäl OL. Jfr hög-, lång- o. stång-
stekel samt strekel s. -tun s. stikältäun m. 
'gärdsgård utan band el. hank med störarne 
på kors' JK(ordl.). Stikältäun, sum u trolår 
liggar pa snitt upp, män sum än töinar föräutn 
bandar så ner sum pa gasshaudä; de haitar 
egäntliän int töinä äutn bön stiklä JK. Stikäl- 
täun el. stiklätäun 	sättäs upp i nöidfall 

ansäis för dålir täun u int laggiltar, för .. 
rubbäs ätt stikäl el. staurpar, så fallar de ner 
alltihop ätta si JK(U). [Se ill.] 

stekel s. 2 stikäl 	m., bf. stikln ., stiklän 
OL, JK(U), pl. -Mr. 1) [i trösk, en ställning 
inne i ladan på vilken "stjärnaxeln" och tunn-
axelns ena ände vilade]. Stiklän, fyst a par 
lang träi umkring än fåm änar langä u än 
sex sjau tum tjåckä, syllar, i de syllar sto ä 
äiglygg si än stålp i var ändä så där am n u 
a halv än [aln] langä u än fåm tum i fåirkant, 

där yvar de stålpar lag a träi, sum var läik 
langt sum syllar, u de fåir träii di var hop-
sättnä såsum än ram, u de var täu sånn ramar, 

mitt i var sånnar ram där sto inpass si täu 
såndär snaidstyttår, sum gick imot si me än-
dar upp undar pastyckä .. för ti styttä, att 
stiklän sto stadut 	u .. än bit äiglyggän pa  

ändar av de stålpar, sum stjännjaulspäikän 
skudd ha ti ga äi 	I stiklän där sättäd di 
äi skåli . . OL. 2) [ett slags kastrulle], 'att 
rulla torsksnöret på.' Tåsksnöirä me sänk u 
krok u stikäl ällar tåskstikäl JK. Så tar n da 
tåsksnöirä, sum jä nyst pa stikln u sätta n 
minning pa krokän u kastar äut sänkä u 
haldar i pinnu u lättar snöir ränn av stikln 
JK. Lodsnöirä me sänk u stikäl JK. Så far 
bakkaln lodsnöirä u kastar äut sänkä u lättar 
de ränn ti buttnän u melar [mäter] va mang 
famnar djaup de jär u millkaln nystar upp 
snöir ättar handi pa stikln JK. Ja nystäd snöir 
upp pa stikln me n tåsk pa JK. Såsum ja sat 
u pundäd u pundäd u int kund fa känn tåskän, 
så ryckäd de till, så snöirä flaug ör handi för 
mi, män da had ja stiklän hängnäs pa tullän 
pa dain säidu 	Så matt ja ta stikln u lätt 
snöirä ränn äut hailt, u da ryckäd de till, så 
de bär ristäd i stikln OL. Jfr torsk- o. trösk-
stekel. 

stekla v. stiklä, pr. -lar, ipf. -läd [uppföra 
"stikältäun"]. Stiklä en täun, sättä upp stau-
rar pa kors imot varandrä äutn bandar o. läg-
gä två trolår pa vart par MK. Till sätt upp än 
stikältäun haitar int töinä äutn stiklä.. De 
kan var ti stiklä upp någ täunhul me JK(U). 
Vör tar u huggar upp dän halltäun'n, sum vör 
har mot J., u så.. kåirar han häit u så stiklar 
vör upp ällar till iss, sum J. ha tat upp, me de 
värkä JK. Pa hail ättamiddagän had far u ja 
årkå ti stiklä täun upp, sum had blas kull för 
uss JK. Jär de någät täunhul, sum jär rakt 
nerfallä, sått ä int gar ti lägg pa el. stytt upp, 
da stikla n upp de me de gamblä värkä sum 
finns JK(U). Jfr strekla v. 

stel a. pl. stel'. Härrar .. rak u stel i ryggän 
sum stakar ällar pinnar JK. -frusen p. a. stel-
frusn (OL)MK. -kramp s. stelkramp. Hästn 
har fat stelkramp JK. 

stel(e) s. sillä MK m. [stia?] se kalv-stel(e). 
stelna v. stelnä (OL)MK, el. starknä (om fett 
o. talg). Savän jär fyst n saft sum stelnar ättar 
handi u bläir träi av JK. 

sten s. stam m. (o. koll.), bf. stal' n, stain'n, 
pl. stainar. 1) [koll. o. ämnesnamn]. A käulå 
av stam n JK. Ja har fat skoar full av stam n MK. 
De kvarteri äut i gardn di skudd ha vart av-
räknä all stam n u gras u bråtä OL. När Mann-
gard Martn fick säi Digaråir, så sägd n: va 
stam, va stam! 10-12 gånger fortare o. fortare 
MK. 2) [större el. mindre stycke av sten, 
även koll.] Jär i o stainuä akrar, så kummar 
de n hail hopän stam n i sedi, sått ä bråkar i .. 
tunnu i ångtråskår .. sått stainar väinar kring 
skalln, när n star u matar äi JK. Pa dann säidu 
um kvänni jär a ram n omöiglihait, för de jär 
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för oskaplit mik grastain u stam n pa stam n JK. 
Sån stäur stam n de skall tas me däunkraft OL. 
Män så hittäd di a kräukå undar n stam. Män 
dän stain'n lägd di pa kräuku igän JK. 3) 
[sten använd(a) till särsk. ändamål]. a) [till 
stensättning]. Han stainsättäd n (brunn'n) u 
gärd i årning . män bäst ä var, så rambläd 
de ihop alltihop igän, sått n matt ta upp all 
stainar igän u gär um ä JK. b) [till bygge]. 
När n skudd bygg kohäus u stall.. el. man-
byggning.. så brautäd n stainar självar. När 
da stainar var uppbrutnä u di lag upp pa Burgi 
pa När el. pa  Källingbrink i Alskå el. i Körk-
brutä el. Lausbackar jär i Lau, så skudd di 
kåiräs haim föstas .. så gav än si av u frågd 
någlä styckän böindar um di vidd jälp än 
kåir .. a forå stain Pa de väisä fick än haim 
all stam, för de mäst pa vintan, när de var 
slidväg JK. Di skall int bygg i summar ännu 
äutn skall raid till me mattrialar a par ar me 
skog u stam n JK. c) [kvarnsten]. Masträ 
sum liggar kring stainar. Gaffln . sum stainar 
älla pa-stain'n liggar pa JK. Gi int stainar för 
mik sed, u lägg int stainar ihop för mikä, för 
da gar di si varmä JK(U). d) [valksten]. Di 
kund int fa sätt valku i gang, förr n di fick 
stam, dvs, att stain'n skudd var fullar av vam-
mäl, annas så slo stampår hul pa vamlä, um 
de var för läit vammäl i stain'n JK. e) [mär-
kessten, gränssten]. Ner stainar blai nersätt-
nä da fick ja me flair säi, att de var sum de 
var [ang. skifte] OL. 	[sänksten]. Skall n 
kast flundräanglår, så tar n någlä styckän sma 
stam n mässi 	sum än sättar pa angläraivän 
JK. Stain'n i kalvändn el. kalvstjärtn [på 
not]. Stainar pa undartjä'n di bindäs pa täu 
håll, dvs. i bäggi ändar u kan ha täu till fåir 
hul [se ill.] MK. 4) [testikel]. Förr så har int 

fular kunt skäräs äut, när di int har hatt 
stainar nerä, u än dail int mair n en, sum kund 
tas bårt .. Än såndärar häst, sum hadd en 
stam, sum int kund tas bårt, haitäd enbälling 
JK(U). 5) [i jämförelser o. bild!. uttr.] Dauar 
el. dau [döv] sum stam n (OL)MK. Han va 
druckän sum stam MK. Han drack si druckän 
sum stam n OL. Kuskän jär stam druckän, 
sått n int kan röir si JK. De gynt vurm kring 
i hud för mi, sum um ja var stam n druckän 
JK. Dummar sum stam OL. Män en, sum int 
har lert någä u för yvrit jär dummar sum stamn 
u bön kan prat läitä .. han far åhörar JK. 
Angåändä 	laksfiskrar, så har K. bjärt si 
dumt at sum stam n JK. Jär de någän där (i 
landskansläiä) 	sum törstar si pa sakän? 
Visst int.. äutn di jär ännu dummarä än stamn 
i dän vägän JK. Ätta handi bläir int fålki . 
så stam n dumm sum di ha vart förr JK. Ti 

plög de jär hart sum stam n JK. Stain säin [om 
ko: alldeles sin]. Konar jär stam n säinä MK. 
Ja var tråttar sum stam n JK. Smiss u flair me 
daim, sum skall ga u knävlä i snåi u laup 
si stam n tråttä, förrn di kummar däit JK. Åidn 
sum stam n MK. K.-far har vart sjaukar u stamn 
åidn än täid JK. I laudäs var ja i skogän u 
arbetäd riktut pa skarpän, sått jä mästn var 
stam n åidn i sundäs JK. Ja .. blai stam n åidn 
sin me ont i braustä u hogst u snäuå u JK. 
När de jär stam n åid(ä) bäi strandi (sum än 
bräukar sägä), så bräuka n sägä, att n har 
aldri fat a bain JK. Börr di far n däng i skalin, 
så dåir di (tåskar) sum stam n MK. Batn .. sank 
sum stam OL. Di hadd sumnä sum stam n OL. 
Han jä så äuttråttar, att han sivar sum stamn 
JK. De jär sum än kummar kull, så sivar n 
sum stam n OL. Stäutar stännd sum stam n JK 
(U). Tigd sum stam n MK. Da blai än tignäs 
sum stam n OL. U så gär n da någ (täidnings-
skrivan) äuttöidningar me Säv-språkä, sum 
än har träfft pa me sumt män har hugg i stamn 
pa säin ställar JK. Ja, sått n kan förarg si, 
sått n kan förarg stam n ör ställä JK. Jfr angle-, 
angletåg-, ask-, ball-, brand-, bro-, fastsätt-
nings-, gat-, grå-, gumre-, kalk-, kalv-, katt-, 
kim-, klapp-, krabb-, kulter-, kvarn-, körs-
bärs-, land-, ler-, märkes-, not-, närk-bo-, 
nät-, Per het-, på-, run-, salt-, samfårds-, 
sand-, sigd-, små-, snar-, spis-, stånd-, stöte-, 
sättnings-, tegel-, torsk-, tög-, under-, varp-, 
väss-, yx-, änd- o. ögon-sten. -art s. stainart 
m. [stensort]. De var n sånnar förbannad 
hardar stainart .. sått de sto int till ti fa .. 
stainburar ti haldä JK. -backe s. m. bf. stain-
backän, pl. -ar. De satans lag skiftä .. gärd 
mi när pa äutfatti jär pa stainbackän JK. Ja 
har förlor hail nedäst dailn av äng.. sum jär 
sandjård u fat behald bärt all stainbackar i 
hagän u ängä JK. -bitare s. stainbäitarä m. 
'en sorts fisk'. Sjauryggar u stainbäitarä [fisk-
sorter] MK. -bock s. stainbuckän JK 
[stjärnbild]. -bod s. pl. stainbodar [strand-
bod byggd av sten]. Stainbodar bäi Nabbu 
star ännu någlä styckän JK. -borr s. stainbur 
m., pl. -ar. Stainburar jär av burstål, sum 
kaupäs i stängar u smäidäs i årning u härdäs, 
sum jär stöist kånsti, av smidar JK(U). Stain-
burar jär av åtkantut bårstål [!], än träi 
kvarts tum el. u så n tum tjåckä u a än [aln] 
el. där umkring langä, allt ättar sum än skall 
bur djaupt mäd dum JK. När n nå har nedäst 
ändn vassar pa stainburn, så slar n pa dann 
ändn me a släggå u bräidar burn me dann 
handi JK. Ja glaid äut i smidu u lagäd stain-
burar ällar vässäd upp dum.. Värst kånsti ti 
spräng grastain de jär ti fa stainburar ti haldä 
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JK. Vör matt skaff uss n stainbur för ti fa bur' 
skjautä, annas da had vör int fat någ stamn 

JK. -botten s. stainbuttn [stenig botten i 
sjön]. Vör skudd äut u vask uss, män där var 
sånnar stainbuttn att ingän kund ga där n gang 
OL. -brott s. stainbru 7 n. [där man bryter 
sten]. Nå har di a stainbrut strakst bakum 
bryggarhäusä, u de var fullt av vattn OL. De 
jär så mik mord [jord o. grus] uppa stainbrut-
hälli el. stainbruti JK. Sudrä ändn pa stain-
brutä MK. När n jär i stainbrut u någän frå-
gar, um di har fat väl stain OL. -buller s. 
stainbuldar n., bf. -buldrä, 'stenhop', [sam-
ling av (kuller)stenar]. Vägän därifran u ner ti 
sagi, de var a idlt stainbuldar me fläis u gra-
stain Kräki di skudd ga u valträ i de stain-
buldrä, så att stäutar di förstöird ret baini där 
OL. -bunden p. a. f. stainbundi, pl. -nä [om 
mark, bemängd med sten]. De säkstn tunn-
landi jär säid stainbundi hagmark u ängsmark 

sandjård till JK. -bunke s. pl. stainbuykar 
[bunke av stengods]. -bår s. stainbå'r m. 
[att bära stora stenar på]. -bänk s. stainbäyk, 
'tvärbrant någorlunda jämn bergvägg'. -bär 
s. stainbä'r n. (pl.), [Rubus saxatilis?]. -bös 
s. stainbaus m. Ja hittäd n sånnar stainbaus 
(runtar stam, stainkäulå) MK. -dal s. m. bf. 
stainda in, pl. -ar. Staindalar de var någ svik-
tar i jårdi sum hadd samblä si mair stam n äi, 
iginum de att jårdi har blitt plögi u harvi i så 
mang hundratals år, u för var gang så har 
de smastainar u smafläisar skack si .. mair 

mair nerat svikti OL. De jårdi i Hamman u 
Nöiu sumt a de [av det] int ill jård hälst 
i all staindalar bjärar fö de mäst ryg föäutn 
göidä 	um int mackän jetar upp roti um 
haustar, för där jä de alltut värst me mackän 
där i staindalar JK. -dike s. pl. staindäikar, 
bf. -i. Staindäiki täckdäikar av stam, täcka 

stainar upp pa me ludn raar ainä el. .. 
gränbärrä, för int muldi skall kumm ner mil-
lum stainar JK(U). -doning s. pl. stain-
doniygar [-åu-], [redskap för arbete med 
sten]. Nå.. har vör flytt all staindoningar äl-
lar stainstängnar u stainslepi ner i ängä u skall 
fortsätt sam arbetä där JK. -döv a. stain-
dauar. -fat s. stainfat JK(U), [fat av sten-
gods]. I min täid så kåm lairkäri i bräuk, sum 
kalldäs för staintalldrickar u stainfat, i ställ 
för di var av träi JK(U). 	s. stainfläis f., 
pl. -ar [kalkstenshäll]. Äutduri sto pa jårdi, 
bön me a stainfläis äutförä JK. När n har fat 
kokän [strandkoket] i årning u upphälldar pa 
a stainfläis u fat jet si mättar .. Ja de tyckäs 
nuck bra tarvlit ti sit ner äi a strandbod u 
jet pärår u fisk, sum jär .. upphällt paa stain-
fläis JK. -fot s. m. bf. stainfåutn, pl. -fotar 

MK [grundlag av sten] 'under byggning; på 
en kvarn'. Runtumkring stålpän pa jårdi mäu-
räs de än runtar mäur av kalkstain, umkring 
träi fåir änar tvärs yvar u umkring än par änar 
haugar. Han kalläs för stainfotn. Han rappäs 
me kalkbräuk u gäräs säkar. Uppa stainfotn 
läggäs de a träivarv i kant mot stålpän . . 
JK(U). -fri a. f. stainfräi, n. -fräit [fri från 
sten]. Stainfräi mark MK. Dän där vänd- 
plogän .. gick atminstn int i lairjård 	äutn 
möiglitväis i stainfräi sandjård JK. Skall n ha 
si a bra avlåppsdäikä, så far n int de undar 
25 ör metan, u de änd i stainfräi jård JK. At 
nedäst ändn i ängä säir äut sum um de jär 
stainfräit, män di liggar neräi spittalar läikväl 
JK. -frusen p. a. f. stainfrusi. Jårdi jär stain-
frusi JK(U). -galle s. staingallä [sjuklig bild-
ning i hästhoven]. Hästn har staingallä JK. 
-gavel s. pl. stainga'vlar. När da spärrar [tak-
stolarna] jär uppä, så kan de fa gynnäs me 
mäurningi igän, ifall de skall var staingavlar 
el. stainmäur änd upp i gavälspitsn, annas 
nyttäs de gavlar av bredar JK. -get s. stain-
gait f., bf. -i, pl. -ar 'stenkrus'. Stöist dailn 
hadd a byttå ällar kagg ällar gait (staingait för-
stas ..) mässi ti ta haim [:brännvin] äi OL. 
Förr fanns de staingaitar närpa i vart häusald 
till ha vatvarår äi JK(U). Staingaiti (-ar) jär 
bra ti ha kaffi äi, för de haldar si varmt längä 
JK(ordl.). -gryt s. staingraut n. [stenart, 
stensort]. Yksstainar bräukäd Åislar fa sälä 
ti böindnar jär i strandsoknar, för dän sårtns 
staingraut, sum däugar därtill, finns int jår pa 
Gåttland JK(U). -gölp s. staingylp m., bf. -än, 
pl. -ar, 'stenskvättan' (Saxicola oenanthe L). 
Läitn fåugäl sum rustar u har raidar i stain-
råir u staintäunar u skvättar u jär argar pa 
kattår u krakår, um di kummar däit sum än 
har raidar JK. Starn singar u staingylpän u 
langhalu jär kumnä JK(6.4.1889). -gölpireder 
s. staingylpraidar [stenskvättebo]. -harg s. 
stainharg n. Nå va jär de da för stam, sum 
liggar undar lairn da? — Jå, de jär väl sam 
stainharg sum upp pa backän = väl stam, mik 
stam n (alltså mängden, icke arten). De var a 
olycklit stainharg äi dän staindaln MK. -hug-
gare s. stainhuggarä (OL)MK, pl. -huggrar. 
Stainhuggrar däräut di hadd bäst raidu pa 
vicku käulå, sum var bäst gräusä äi OL. -hug-
geri s. stainhuggaräi n., bf. -ä. -hus s. stain-
häus n., pl. =; -häusar. De skudd ändräs 
ifran träihäus ti stainhäus JK. Han har någ in-
fall såsum gamblä stainhäus OL. -hård a. 
stainhardar, n. -hart [mycket hård, okäns-
lig]. Såsum än dåktår, han skall var bra stain-
hardar han OL. Män ja håirs till de otrognä 
me stainhart järtä, sum kollpetörar bräukar 
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prat um JK. -jord s. pl. stainjå'rdar [stenig 
(åker)jord]. Nä stainjårdar far väl me släkå, 
så bjärar di väl me ryg JK. -kalm s. stain-
kalm. 1)' stenröse' (sällan brukligt) JK(ordl.). 
2) 'tvärbrant någorlunda jämn bergvägg [!?]; 
kallas även stainbänk' MK. -kil s. stainkäil 
m. Ja har .. set n sånnar stam n 	sum di 
sägd, att de var n torskäil (än langar blank-
slitn mörkaktur stainkäil) OL. -kista s. stain-
kistå f., bf. -u, pl. -år. 1) [stenfylld timrad 
kista som underlag för stängsel i vatten]. Så 
nämnar Sävän äutgardar, de haitar äutstäuår 
ällar stainkistår JK. 2) [på ramsåg] stainkistu 
[utanför vattenhjulet]. -kol s. stainkul n., 
pl. =, bf. -i. Såidskul till smäidskul 	förr'n 
stainkuli kåm i bräuk ti smäid bäi JK(U). Män 
kustar gär de nuck int så läit [med ångtrösk] 
.. me fålk u mat u bränsl (stainkul el. vid) 
JK. Vör tyckar de (bränntårv) jär när pa läik-
så bra sum stainkul, u int luktar de alls vän 
än stainkul häldar JK. Di läggd n bit stainkul 
i munn'n för läiki, för di int skudd ga igän 
JK(U). -kol(s)Irök s. stainkulsråik m., bf. 
stainkulråikän 	Stainkulråikän bål- 
mar kring MK. -kors s. n. bf. stainkårsä. 
Där star ännu de gam stainkårsä, sum skudd 
fall kull träi gangar ti domän [Burs-korset] 
MK. -kross s. stainkråss JK, pl. staingråssar. 
Di gynnar nå kaup staingråssar äi soknar MK 
(1912). Di blai nerskälld .. äi a täidning för di 
had slat sundar någlä grastain me n stainkråss 
ti lag vägar me! JK(1923). -kyrkeläppellträd 
s, stainkörkäppälträi n. [äppelträd som bär 
stenkyrkeäpplen]. -kär s. stainkä'r n., pl = 
[lerkärl]. Vörr var bi påttmakarn u kaupt n 
hopar stainkär, så nå jär de änd någ ti sia sun-
dar igän OL. Brännväinsgaitar var av stainkär 
el. lairgos JK(U). -kärlmakare s. pl. stain-
kä'rmakrar. Påttmakrar älla stainkärmakrar 
sum har stainkär ti sälä JK. -körning s. f. bf. 
stainkåirniogi [att köra sten]. I dag fick vör 
släut me stainkåirningi fyst i Stainakan till 
middagän JK. -letning s. f. bf. stainlaitniogi 
[att leta efter sten, t. ex. petrifikater]. De jär 
int någ hindar för stainpluckningi ällar stain-
laitningi JK. -lägga v. sup. stainlägt, p. pf. 
stainlägdar, n. -läkt, pl. -lägd'. Han had 
stainsätt n ällar stainlägt n [brunnen] pa för 
dåli häll, sägd n JK. L. had n brunn, sum int 
var stainlägdar JK. Stainlägt jä de u undatill, 
så de jä säka(r)t ti ga pa MK. Vör har ret vart 
glad, att vör har hatt stainlägd stäigar, annas 
had ä int vart gutt ti kumm fram i stäigar för 
sump JK. -läggning s. stainläggniog f., bf. -i. 
De gär int a si [lönar sig ej], att vör gynnar 
me någ stainläggning ällar stainsättning, för 
da kummar de ti ramblä ihop för uss [i fråga 

om en brunn] JK. Ja ha vart läik nåigdar um 
de där stainläggningi, för ja ha aldri tyckt um 
ti gat pa de där grastainsgatår i böin JK. 
-mossa s. stainmusä, -mus' m., bf. -mu'sn 
[mossor som Grimmia apocarpa o. Campto-
thecium lutescens o. laven Parmelia saxati-
lis]. Vör far nuck ste u pluck stainmus ti färg 
de ganä me OL. Stainmusä skudd karäs av 
när de had rängnä, gav gäular färg MK. Stain-
musä me läit raudar färg till blai rosnbräunt 
MK. Mus sum vaksar pa gra stainar u sum L. 
har flair sårtar av jär nuck int någ ann namn 
pa än stainmusä JK. Fyst när ja kåm häit ti 
Fäiä . . så fick än säi .. bad aignäs u andräs 
kvinnfålk jär äut i hagar ga u skrap mus av 
grastainar ti färg me ällar samblä ihop stain-
musä JK. Av stainmusn bläir gäulbräunar 
färg. Stainmusn läggäs hailt änkält i vattn äi a 
gröitå, u så far de kok ihop me ganä i gröitu 
me umkring a par täimar JK. -mosselbrun a. 
stainmusbräunt av stainmusä me någlä kånn 
brissl u viktajol MK. -mosselfärg s. stainmus-
färg [färglösning av "stenmossa"]. Ganä 
fårgäs fö de mäst haimä, förr me stainmusfårg 
u trolmusfårg .. nå me pusfårg JK(U). -mos-
selröd a. n. stainmusrytt [röd färg genom 
färgning med "stenmossa"]. De ganä de hadd 
di färg stainmusrytt OL. -mur s. stainmäur 
m., pl. -ar. Nå för täidn när n byggar häus 
av stam n el. de jär stainmäurar, så rnäurar n 
tårrmäur JK. Gavlämäurar upp till bandi 
tjugå tum tjåckä, um ä skall mäuräs stainmäur 
änd upp i gavälspitsn JK. Bäislagä, de var n 
läitn stainmäur me a bred' uppa, en pa var 
säidå um duri uppa trappi JK. -palm s. stam-
palm m., bf. -än, pl. -ar, 'uppbruten sten om-
kring 25 lass' MK. Där star n stainpalm, un-
dar va mang lass de jär äi, ja; de bräukar var 
umkring tjugå lass äi än palm stam n JK(ordl.). 
-par s. n. pl. bf. stainpari [sikt- och torr-
maldstenarna i en kvarn]. Vörr kan sätt bäi 
bäggi stainpari u lätt kvänni ha fullt vann JK 
(U). -pelare s. stainpilarä m., pl. -pilrar, n. 
pl. bf. -pilri. Vörr skudd bygg el. mäur n 
stainpilarä i simänt .. mitt i kanaln, sått vörr 
int bihövd mair n hältn sånn lang broträi JK. 
Båkar, sum var haug uppmäurnä stainpilrar, 
sum än hadd äld pa JK(U). -picka s. 1 stain-
pickå f. [ett slags grov hacka]. Vör skall ste 
u braut stam, vör har ingå stainpickå 
JK(ordl.). -picka s. 2 f. pl. stainpickår [små 
hårda päron]. -pigg s. stainpigg (avh.), [=fö-
reg.?] -pinna s. f. pl. stainpinnår [täml. små, 
kantiga kalkstensstycken]. När n har riv ner 
n byggning av stam, så bläir de liggnäs n hail 
hopän kalkbräuk el. lairbräuk u stainpinnår 
JK. Vör raiv ner än bit av gavälmäurar pa de 
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där gamblä sväinhäusä, u da blai de än hail 
hopän kalkgrums u stainpinnår, sum blai ligg-
näs pa gardn JK. Män all släik sil-ändar [sid-
lände s.], sum ha ligg i akrar förr.. sum vatt-
nä sto yvar u stainpinnår sat upp iginum 
gröinsvadn .. di jä ådlädä nå JK. -plockning 
s. f. bf. stainpluckniugi [att plocka sten]. 
-ruk s. pl. stainrukar el. räukar, 'en sorts 
fisk sum suger sig fast på stenar' MK. -rör 
s. stainråir n., bf. -ä, pl. =, bf. -i [stenröse]; 
'stor stenhop' (OL)MK. 0 måffars faffar han 
hadd hitt gos 	jär ner i ätt äng straks bäi 
uss 	Fäi böiängä, de jär äi a iäit stainråir, 

hulä söins ännu där gosä hadd vart JK. 
L.P. had hitt någ gos äut i stor Nöiu äi ätt 
stainråir.. P. han matt ga ste u så lägg all de 
där sakar ner i stainråirä igän, u da blai de 
frid u ro där bäi dum igän JK. All de där 
oskapliä stäur gamblä stainråiri, såsum Diga-
råir m. fl. daim jär a föskräcklit arbet gärt si 
pa ti fa så oskaplit mik stam n ihop JK. Atar 
igän träffar di pa u gar yvar stäur stainråir 

gamblä gravar [om de nya vägarne] JK. 
När ja va sårk u tjänt bäi Halvans i Gardä, 
så var ja ner äi n akar (e)n dag u arbetäd me 
a stainråir, sum skudd bårt. Så sum ja arbetäd 
där i stainråirä, så var de prässäis såsum nå-
gän kund ha siat mi tvärs yvar ryggän me n 
käpp.. sått ja fallt pa rygg u kund aldri röir 
mi ör fläckän JK. U bäst ä var så gynt hundar 
sta u så tjaut äi ätt stainråir. Da sägd ja: 
de slar aldri fail, ick harn liggar ner i stain-
råirä JK. Staingylpän .. har raidar i stainråir 

staintäunar JK. Daim (akrar) har ja förlor 
bäggi täu u fat jär i all stainråir i Stainhagän 
[genom skiftet] JK. Äut pa När bäi Räikvid 
där jär n trakt, sum jär fullt av gamblä stain-
råir, de kalläs för Räikvidråir ällar där äut pa 
råir OL. -skärva s. f. pl. stainskärvår flaugar 
i luftn [vid sprängning] JK. -slag s. stainslag 
n., 'en viss sorts knut som slås' (OL)MK. 
-slägga s. f. pl. stainsläggår. Släggår håirs 
ti smid-doningar män bigangnäs u ti sia gra-
stain u kalkstain sundar me u haitar da stain-
släggår JK(U). -släp s. stainsle p n., pl. bf. -i 
'en sorts släde att köra [stora] stenar ifrån 
åkern' MK(1876); 'grov släde av en tvåklyftig 
trädstam' JK(ordl.). Än hall hopän (grastain), 
sum jär så stäur, sått vörr int kan fa dum pa 
vangn äutn skall kåir bårt dum pa stainslep el. 
stainvangn JK. -snara s. stainsna'rå f., pl. 
-år, 'grov snara att hänga sänkstenar på, av 
tagel' [tillbehör till fågelsnaror]. Pa ätt 
styckä finns de täu stainsnarår, am n pa ändn 
u am n mitt pa; stainar sättäs pa, när di kastäs, 
i stainsnarår MK. Stainsnaru, sum sat i dain 
ändn av styckä u var fleti me läiti åiglå sum 

sat um raivän, de snaru ha var gilt så stor sum 
smasnarår u var de fyst bukti sum läggdäs pa 
raivän OL. När täu styckän kastar [:fågelsna-
ror] u var u en säin snarår ätta si, sum de 
alltut jär a stainsnarå i säist ändn av var 
stuck, knöitäs int ihop, äutn än sättar bäggi 
stainsnarår um än langar stam, sått de haldar 
ihop JK. [Se ill.] -sova v. ipf. stainsyvd' [so-
va som en sten]. Vör stainsyvd allihop MK. 
-spel s. stainspel n. [ett slags lyftkran]. -stop 
s. stainståup [stop av lergods]. -strippa s. f. 
pl. stainstrippår [öglor på ör-linan i flundre-
nät att fästa sänkstenar i].-stroppa s. stain-
stråppå f., bf. -u, pl. -år [stroppar i undertel-
nen på flundrenät, vari sänkstenarna sitta]. 
När undatjan'n har kumm iginum all stor-
gansmaskår, så gäs säidsäimän fast i unda-
tjan'n u så gär n a stainstråppå där, sum haitar 
skautstråppu, sum gäs fast i de äutästä stor- 
gansmasku 	Stainstråppår gäs av unda- 
tjan'n. Pa de väisä halda n pa 	u gär a 
stainstråppå undar var sjauändä fla JK. [Se 
ill.] -stycke s. stainstyck' n. Da jär ä ti käik 
upp i luftn u akt si, sått n int far a stainstyck 
i skalln pa si [vid sprängning] JK. -stång s. 
stainstayg f., pl. -stäugar, 'järnstång att bryta 
sten med'. -sätta v. stainsättä, -sätt', pr. -ar, 
ipf. -äd, pass. -äs, p. pf. f. -sätti, pl. -sättnä. 
1) [belägga el. bekläda med sten]. Han stain-
sättäd n [brunnen] u gärd i årning än gang, 
män bäst ä var så rambläd de ihop alltihop.. 
nå förstar vörr.. att de bläir int riktut säkar 
häll, förr n kummar fåir änar ner, u de hälli 
däugar ti stainsätt pa I vick fall sum hälst 
.. så skall vörr ovillkårliän .. så djaupt, att 
vör kummar pa fast häll, sått vörr kan fa 
stainsätt n (brunn'n) JK. Han hadd stainsätt 
n pa för dåli häll, sägd n JK. 2) [sätta ned 
gränsstenar vid lantmäteriförrättning]. I mår-
gå ska vör stainsättä ner i lundar MK(1885). 
Pa mandagän var vör pa arbet igän u stain= 
sättäd all bitar pa fastmarki jär upp ikring 
sokni all stans JK. K. [lantmätarn] sum rus-
tar u stainsättar nå um dagän JK. När ä jär 
skogsmark me väl skog pa, sum skall stain-
sättä.s .. så jär ä a otäckt arbet ti laup linjår 
upp JK. När linju jär upplaupi prässäis, u 
stainar jär nersättnä, haitar de, att linju jär 
stainsätti JK. Ner nå skifti blai stainsättnä u 
handlingar blai tillgängliä 	OL. -sättning s. 
stainsättniug f., bf. -i, pl. -ar. 1) [beläggning 
el. beklädning med sten]. Förr gär de int a si 
[lönar sig ej], att vän gynnar me någ stam-
läggning el. -sättning för da kummar de ti 
ramblä ihop för uss JK. 2) [fornminne i form 
av i visst mönster resta el. nedsatta stenar]. 
Däit sum än skall flyttä, jär någ stainsättning- 
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ar, sum säir äut sum gravar .. di jär förmod-
liän av dän sårtn, sum haitar skippssättningar 
JK. 3) [(lantmät.) nedsättning av gränsste-
nar]. Ja var me u skudd jälp till me stainsätt-
ningi JK. -tallrik s. m. bf. staintallärkän 

pl. -ar, -talldrickar [tallrik av ler-
gods]. Längar tibakas .. så svärväd di träi-
talldrickar .. män.. så kåm lairkäri i bräuk, 
sum kalldäs för staintalldrickar u stainfat . . 
JK(U). -tun s. staintäun m., bf. -täun'n, pl. 
-täunar, [stengärdesgård]. Staintäunar jär 
ännu just int mik i bräuk jär äutat iss sok-
nar, så sum de jär äut at Sudrä pa Gottland, 
sum ä jär skoglaust. Män di kummar snart, 
ättar sum skogän tar släut u trodar u staur 
bläir för döirt. Där sum ä jär gutt um grastain, 
så läggäs di av grastain, antingän dubblä el. 
u så änklä. .. Där sum di har gutt um kalk-
stain, såsum äut at Burgi bäi Hämmor pa När, 
läggar di staintäunar av kalkstain, u de bläir 
mair ar för ar, u ti släut så kummar nuck 
trodatäunar bårt där .. Män aindäst jär, att 
gaitar kan vörr int fa föid da, för di rännar 
yvar staintäunar va di vill JK. Täunar jär än 
betöidli kustnä fö bondn ti undahaldä, u kund 
n bat bäi ti fa staintäunar kring säin aigår, så 
skudd de var än go sak JK. Så har ja tat ihop 
me a stor grastainsvast, sum a stort gräusdäik 
skall ga äi, u grastainar skall var staintäun 
JK. Matt n (vällaikän) bör hald bäi så.. sått 
vör kund fa rust me jårdi u me grastain 
u lägg staintäunar JK. Så kummar de n gam-
mäl stäurar staintäun, sum star mitt i vägän 
[för den nya landsvägen] JK. En (grastain) 
sum vör sprängäd, sum lag. . bäi staintäun'n, 
straik a stäurt styck tvärs iginum staintäun'n 
u vidfloi in pa gardn JK. Historju um kalar, 
sum had drunknä, sum päiku kast yvar stain- 
täun'n in pa körrgardn 	JK. [Se ill.] Jfr 
kyrk-stentun. -tång s. staintang f., pl. -tängar 
JK [griptång i stubbrytare]. Nå för täidn så 
gar de mik letarä ti lägg staintäun av stäur 
grastain.. sin.. stumbläbrautrar har kumm i 
bräuk. Da har n a stäur staintang, sum än . . 
knäppar fast grastain'n äi u vaivar upp än sin 
pa täun'n u lägga n där JK(U). -vagn s. stain-
vayn m., pl. -ar [grov vagn med höj- o. sänk-
bart mittparti medelst bakredet som var 
cylinderformat o. försett med kedjor o. hål 
för spakar för kringvridning]. Bliksträdä u 
blai mörkt i körku u a buldar sum um ä 
kårdäs me stäur stainvangnar upp pa völfti 
JK. [Se ill.] -vall s. pl. stainvallar. De liggar 
stäur vallar (stainvallar) pa säidår um kan-
naln, sum jär örkastnä ör kannaln u jär präs-
säis samt grautä [material] sum ner i kannaln 
JK. -vast s. stainvast f., bf. -i, pl. -ar. 1) 

'stenrad; en sammanhängande rad av stenar' 
JK(ordl.). När n hail hopän grastain liggar 
ätta si i en rad naug bäi si, så kalläs de för 
stainvast el. grastainsvast JK. Hässlävastar 
star för de mäst .. i stainvastar, sum finns i 
ängsmarki, där de vaksar hässlä JK. Ja gick 
ner i äng u skudd ta upp a stainvast u hälst 
am n vast jär sån olyckli stäur grastain äi JK. 
Stäur stainvastar u stainråir liggar i vägän, 
sum skall bårt [för den nya landsvägen] JK. 
Bäi Hörtä .. har di ännu stainvastar el. 
brostainar äutläggd i vattnä i all länningar JK. 
Ja, sam tank ha ja hatt sum han (Säve) um de 
där stainvastar, att de ha vart gamblä stain-
täunar, sum ha fall ner .. u ti fårslä däit 
grastainar ha di förmodliän nytt stainslep u 
dragrar JK. Dän täidn hadd di . "bryt-
täunar" .. Da läggd di grainar u sma tallar u 
gränar 	uppa de stainvastar JK(ordl.). 2) 
[stengärdsgård]. Lägg stainvast sägd de gam-
blä u maintä staintäun. Nå säs lägg staintäun 
MK. Ja har u hårt sumbliä kall grastains-
täunar för stainvastar u ti lägg stainvastar 
JK(U). [Se ill.] -yx s. pl. stainyksar. De sum 
di kalläd för torskäilar jär de gamblä stainyk-
sar, sum di hittäd i jårdi JK(U). 

stena v. stainä, stam', ipf. -äd, pass. -äs, p. 
pf. pl. stam-nä JK. 1) [förse flundrenät med 
sänkstenar]. Nätstainar sättäs äi stainstråp-
pår i land förr n skall sätt näti, u arbetä hai-
tar "ti stam n näti" JK(U). Strippår jär fast åig-
lår pa aurläinu till stam n näti me. De slas a 
snarå um stainar me strippår MK. Nätä jär 
ifärdutskjautä u färdut ti sättä, ja, män de 
skall stainäs fyst, sum de haitar. De gar till 
pa de väisä, att n sätta(r) n smalag stam n i all 
stainstråppår i undatjan'n JK. G. u ja vörr 
stainäd säks styckän flundränät (= sättäd nät-
stain i stainstråppår) JK. Nå så hängar di 
stam-nä i strandbodi JK. 2) [kasta sten på nå-
gon]. Dän sårkstacklän dän har di nå förfylg 
hail vägän me ti stam n u vådi har kunt ta si 
till OL. 

stenig a. stainur, -u, f. -u, best. -uä, n. -ut, 
pl. -uä [bemängd med sten]. Mitt fyst skift 
för Kauprä 	liggar ner at sjöän äi än stor 
stainur akar me tårr glis jård OL. Gummi- 
styvlår 	haldar intä .. mot träskostyvlår, i 
synnarhait när n skall ga mäd dum i stainu 
buttn, när n drägar not JK(U). Känn, de jär 
fasli pusslsamt [:att skörda], när de star pa 
sånn stainu jård MK. I ladissedä'. . sar n till 
me raudklövar u humblälussärn ihop, u i 
stainu lairjård me läit raigras JK. Da skall de 
sletharväs me n träiharväl, um jårdi int jä 
stainu JK. Um än skudd ha någät däik upp-
fåisä .. ner nå jårdi jär så lairu u stainu u vat, 
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de jär da raint dän aumä till riger me OL. 
Stainu strand.. Langsat strandi jär de sumb-
listans stainut JK(U). Dän där vändplogän 
.. Ja tror int att n gick .. där de var stainut 
JK. Stainut u kultrut ti kåirä (= stenigt o. 
ojämt) MK. Bildharvlar begangnäs mäst jär 
äut ti sa me i iss stainuä jårdi JK. Drekt-
plogän .. han bläir väl dän bäst jär äi o 
stainuä akrar JK. Män jär i o stainuä lair-
jårdar u aurjårdar fåisa n för de mäst u.  
["föser" diken] JK. U så had de bur av ner äi 
a par kväiar, sum gar iginum skogän där i 
Alskå ner at strandi, sum jär så oskaplit stai-
nuä JK. Jfr stor-stenig. 

stening s. f. bf. stain-ningi [att sätta sänksten 
på flundrenät]. När da stain-ningi, jär gärd, 
da jär de fårdut ti sätt(ä) ättar flundrår JK. 

stia s. stäiå f., bf. -u, pl. -år [avbalkning i ut-
hus]. U så skudd ja gär a stäiå årning till n 
kalv, sum kåm fram i går JK. Kibbän (kal-
vän) .. han huppar u springar där inn i stäiu 
OL. Soi u di (gräisar) bor i kohäusä bäi nauti 
äi a stäiå .. De gäräs raint där i stäiu täu 
gangar um dyngnä, kväld u mårgän JK. Ja 
har na (gaiti) pahylld jär .. i slidn. Ja, da far 
vör försöik u släpp na in till härrn [:bocken] 
i stäiu undar tråskän, vätjä JK. Di [kalvarna] 
star inn pa stäiå um vintan JK(U). Fyli star 
fö de mäst fyst vintan i stäiå JK(U). U så skall 
all bas gäräs ram n me skick u stäiår u kalv- 
stilar u annä 	ti jaul JK. Aksi u angnar 
läggdäs i särskild stäiår sum haitäd aks-
stäiår u angnstäiår JK(U). Jfr ax-, gris- o. 
gås-stia. 

stick s. 1 stick n., bf. -ä JK(U), [insekt-
styng]; luppstick (OL)MK. Stickä [av hum-
lan] svullnäd upp u värkäd u gärd ont sinä 
JK(U). Jfr bi- o. lopp-stick. 

stick s. 2 stick m., bf. -än. 1) Ja to änd n 
stick [i kortspel] MK. 2) [i uttr.] sta i stickän 
[vara ansvarig]. Pänningar, de far kalar sta i 
stickän förä MK. 

stick adv. stick [i uttr.] stick i stäv [rakt 
emot]. De var mot [motvind] i land ällar 
stick i stäv JK. 

sticka s. stickå f., bf. -u, pl. -år [pinne, (liten) 
käpp]. I täistäs va de (fingrä) stäivt sum 
stickå, så att ja int kund båig de de minstä JK. 
Där sum int stickår u någ ann bråt [i gräs-
bottnen] jär till förargälsä, de haitar go slet 
[slåtter] OL. Sätt pinnår älla(r) stickår ner rö 
vart sedsmal, ti säi ättar när n sar JK. Di to 
mässi fran haimä så mik träipinnår ällar stic-
kår, sum di vanlitväis kalldäs, så di .. räckäd 
till a par sedsmål OL. Vaikar de hängäd di än 
fåir fåm styckän pa var stickå [vid ljusstöp-
ning] OL. De to sticku [bollspel] MK. Jfr 

bak-, bro-, fram-, lott-, räv-, så-, sömn- o. 
tänd-sticka. 

sticka v. stickä, stick', pr. -ar, ipf. stack, stic-
kädä, -äd, stickt', sup. stickä, pass. stickäs, 
pr. stickäs, p. pf. m. stuckän, (sunda)stuc-
kän, (sunda )stickän JK(U), n. (äut)stuck si, 
pl. (äut)stucknä, p. pr. sticknäs. 1) [stinga, 
stöta med ngt spetsigt]. St. si äi fingri me nåli 
(OL)MK. Gar n [spiken] innat u int äut igi-
num hokantn, så "sticka n" hästn när n skoar 
JK(U). Sälln stickar di [bina] dän sum skåi-
tar dum JK(U). A bäiå stickäd n u han sväi-
mädä MK. De var en gang sum di [bina] 
stickäd mi, u de blai n släik stor påil ättar 
MK. De var n gaiting sum stickt mi, de sväi-
däd i fystningi. Glansäs sårkän dän had i stic-
kä MK(1877). Ha int myggän vart galn där i 
böin ti stickäs i fredäs u laudäs da? Ja n kan 
till u me stick tvärs iginum kledi in pa krup-
pän JK. De matt visst mod rängn, för blin-
dingar jär så galnä ti stickäs JK. När .. flu-
går u mygg .. jär galnä ti stickäs modar rängn 
JK. När luppår jär galnä ti stickäs modar 
rängn JK. Armän stickäs (OL)MK. Daim 
sum int har läst äi natäurläru, di tror, att år-
män stickäs me gaddn MK. 2) 'sätta ut pin-
nar till märke vid såning'. Far ha sat u läil 
Anna u ja har gat u stickä (sätt pinnår älla(r) 
stickår ner fö vart sedsmal ti säi ättar när n 
sar, de kalläs för stickä) JK. Förr da fick 
sårkar 	ga u stick för dän sum sadä, för 
annas var ä int gutt för dän sum sad ti säi va 
ättar de var sat si föräut .. da skudd sårkän 
var ti rais me så mik stickår i famnän att ä 
räckäd ti stick me ätt sed smål OL. När jårdi 
blai harvi, så sadäs de för hand där pa, u en 
ällar am n (för de mäst n sårk ällar a päikå ..) 
gick ättar u stickädä (= sättäd pinnår ner) JK. 
Att [en person] till vart par [:dragare] ti plög 
u harvä u en ti sa u ätt ti stickä JK. 3) [slakta 
med kniv]. I dag har vör slakt n gräis u hatt 
L.A. ti jälp mi. De var värst förrn vör fick 
stick än älla läiv av än äut pa gardn i äurn 
[yrvädret] JK. Slakt el. stickä el. tapp blod 
av kräki kan gäräs pa träi ställar pa kruppän 

Naut u kalvar stickäd di förr för de mästä 
i nackän i nackhulä 	lambi i halsn straks 
bakum sträupknäutn, där halspulsådrår gar 
fram till hudä Sväini stickäs el. slaktäs allt-
ut i bringu el. braustä JK(U). [Gasungar] 
ska stickäs bakför kullu älla jännpåttu MK. 
De jär för mat u int för hat, sägd de gamblä 
förr, när di stickäd kräki el. när di sättäd knäi-
vän äi dum JK(U). 4) [spetsa, hugga]. Stick 
gäddår me jaustrå; Botls Per han stack en 
gang än årm me jaustrå i möiri OL. A spit 
.. av träi de tar di da u så stickar äi n sträm- 
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ming, så färskar n jär, u så läggar n pa glöi-
darnä ti staikäs OL. 5) [rista, svida, Mia, pir-
ra]. Stickä u hatä, st. u värkä (OL)MK. De 
stickäd u värkäd ännu i tinningar JK. Vörr 
har fat kyld äi täibjälln .. när baini jär ret 
varmä, da stickar de u hatar äi än JK. 6) 
[reta, förarga]. a) p. pr. Ja blai sticknäs 
(=arg) MK. b) p. pf. stickän, 'argar' MK. 

[stoppa, skjuta in]. (Bild!.) Int stick' undar 
stol me (säga ut sin mening) MK. I Gotlän-
ningän jär rasandä sånn bra bitar, di stickar 
just int undar stol me någänting sum jär väns-
tarbridä u galä JK. Ja um de hadd vart da 
sum nå .. da hadd de väl int vart värt äut-

bsoknar hadd stick nasar däit JK. (Jfr putta v.) 
[skjuta upp, vara upprätt]. Di halt räiv-

tråiu ner mot knäiar me stakän upp i vädrä 
[när de åkte till slåtter] .. de pamint um 
äxersfålki . me bangnetar pa giväri, da stack 
de ii så där i vädrä tämligän haugt OL. 9) 
[ta över, i kortspel]. Fräui [damen] kund 
stickäs; ja kund int stick fräui MK. Särsk. 
förb. De stickar av mair däitat (pekar) MK. 

Stack än a späilå imillum JK. — Han kåm 
sticknäs fram (OL)MK. — Där i hulä kanst u 
bär stick äi a trolå OL. När n spännar däikäs-
läinu pa jårdi, så sticka n äi [med spaden] 
ättar hännä pa bäggi kantar ättar däikäs 
brädd, sum haitar stick äi, förr n gravningi 
gynnar JK(U). — Däräi [i "huven"] huggäs a 
spunning, sum jär så djaup, att takbredi kan 
fa stickäs in än täu halltrid tum i häuän för 
ti fa takä tet OL. — Soli sticka ner MK. I dag 
ner soli stickar ner, da jär ä läikväl så varmt 
att n mästn int kan bigå si OL. Soli stickäd 
ner så oskaplit varmt JK. Där de var levädar 
u soli stack ner, så fleäd ällar tåiäd de JK. 
När soli drägar vattn ällar de stickar såndär 
strålår ner imillum sköiar, modar rängn JK. — 
Han blai hail sundastickän av gaitingar MK. 

St. undar (st. el. gömma undan) MK. — 
Stick upp: 1) [intr., skjuta upp, höja sig]. 
U så had di (skipprar) set, bäggi täu, täu hän-
nar stick upp ör vattnä, am n bär [bar] u amn 
me hankäl pa JK. 2) [spetsa, hugga upp 
(fisk)]. De där fiskaräiä me jaustrå el. ti stick 
fisk upp, sum de u haitar, jär förbud i lagän 
aindäst att sårkar bräukar ro si med de iblant 

inn langsat landä äi än fiskbat ti stick sim-
pår upp me jaustrå. Förr'n Lausmöir blai äut-
däiki så var de än dail gubbar sum "jaus-
träd" el. stickäd mik fisk upp där JK(U). Di 
kund ga där u stick upp så mik gäddår [i 
myren] OL. A. frågar nå, um mor stickar 
simpår upp [sitter o. nickar sömnigt] JK. 3) 
[räcka upp, langa upp halm, säd, hö]. Ja 
skudd svar för ti ta ifran tunnu u gi skupar  

upp u stick halmän upp [vid tröskning]. JK. 
En skall svar förä ti ta halmän bårt .. framför 
tunnu 	u kan n hinn me, så skall n stick 
halmän upp iginum rindarhulä, sum ätt [en 
person] jär där upp pa häusar u tar imot 
JK(U). Stackän var så haugar, att ja int kund 
raid mi ainsummän, äutn Al. u Anna stickäd 
ör u upp ör vassin häck bäggi täu, u ja sto pa 
stackän u to imot JK. Fodrä [halm el. ag] 
läggäs mot vastbandä .. De bräukar int var 
höigar än att n stickar fodrä upp me tjaugå 
När n da int kan na u stick upp längar, så 
sättäs drektar upp JK. — Stick ör [taga hö 
o. d. ur häcken med tjuga el. gaffel o. langa 
upp]. — Stick äut [genom stick utmärka]. 
Stick äut kåggar pa a jaul, va di ska sitä MK 
(1877). Jär pa o bäsmid [besman] jär star int 
äutstuck si någ lod OL. Jfr bi-, fri- o. mygg-
stucken. — stick-arg a. stickargar [hastigt 
arg]. Han jär så olycklit stickargar MK. -bag-
ge s. stickbaggä m., 'en fisk' [spigg]. -bult 
s. stickbålt. De gamblä bladsagar .. di hadd 
vanlitväis a sagblad, än stickbålt, någrä 
ståpphakar u kansk någän klåss ällar käil OL. 
-hål s. n. bf. stickhulä [där man sticker in 
kniven vid slakt]. Undatill pa halsn el. 
bringu, där sum stickhulä jär, "slakträstyckä" 
JK(U). -ord s. stickård JK(U), [hånfullt ord 
el. uttryck]. -sinta a. sticksintar, f. -sint, pl. 
-sintä JK(U), = snarstuckän. Ha jär så olyck-
lit sticksint el. snarvsint JK(ordl.). -spade s. 
stickspadä [spade med långt smalt blad]. 
-såg s. sticksag. [Se ill.]. 

sticka v. 2 stickä, stick' (OL)MK, pr. stickar, 
ipf. -äd JK, pass. ipf. sticktäs JK(U). 1) [med 
sticknål forma garn i maskor]. A. sitar u stic-
kar ällar saumar hankäl till si JK. Sticktråjår 

sum kvinnfålki saumäd el. stickäd för hand 
självä JK. 2) [tillverka stopptäcken]. Stick 
täckar, men saumä strumpår (OL)MK. 3) 
[sy]. Fodringar av skinn i styvälskaft u käng-
skaft sticktäs fast i kantar me falnar biktrad 
JK(U). — stick-duk s. stickdåuk [stickad 
duk]. -fummel s. stickfummel (skom.), för att 
randa på sned på kappan MK(1877). -garn s. 
stickga 'n n., bf. -ä. Ganä, sum di saumar av 

kalläs alltut stickgan . . t. ex. stickgan av 
ullgan, bomullsstickgan 	kalkullstickgan 
Täusno stickgan (= garn me fan tradar snonä 
imot si). Träisnoä el. träitvunn stickgan me 
träi tradar snonä imot si .. fåirsnoä el. fair-
tvunn(ä) stickgan, u fåint stickgan u gråvt 
stickgan. Lensno stickgan 	hardsno stick- 
gan JK(U). Stickganä skall snos, antingän 
täutvunnä el. träitvunnä JK. Stickganä tvät-
täs alltut, förr n de bigangnäs ti saum av, när 
de jär i härvår u tårkäs u nystar de i nys- 
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tar JK(U). Kvinnfålki, di har nå 	kard u 
spinn um kväldar u mårgnar bad saint u täilit 
ti fa någ stickgan fårdut ti saum någ av nå 
i hälgi JK. Gravammälsulli skudd var kardi 

spinni till jaul, u allt stickgan me JK. U när 
a far stickganä släut da tar a. . u kardar saigar 

dag u spinnar sin n dag, sått a far stick-
gan, u sin gar sticksaumän igän, så läng stick-
ganä räckar JK. -garnsihärva s. stickgans-
härvå JK(U) f., bf. -u JK, pl. -år. Än kal sum 
jär sjöiman el. än strandbräukarä, sum rustar 
pa sjoän, skall aldri hald a stickganshärvå pa 
armar, när n nystar ganä pa nystä, för da falla 

i sjoän u drunknar JK. -garnslnystan s. 
stickgansnystä JK(U) n. [nystan av stick-
garn]. Kring nysttålln nystäd di någlä varv 
av ganä, sin.. sträikäd di av de ganä av nyst-
tålln u dubbläd ihop de u sin nystäd di runt-
umkring de, sått de blai a runt stickgansnys-
tä, störr el. mindar, allt ättar sum stickgans-
härvu var stor el. läiti JK(U). -halsduk s. pl. 
stickhalsdokar [stickad halsduk]. Till var-
dagar så nyttäd n stickhalsdokar (= vardäs-
halsdok) av ullgan, sum en stor dail kvinnfålk 
tillvärkäd haimä ti kalar JK. -klänuna s. f. 
bf. stickklämmu (skom.), [=sel-klämmaj. 
-mössa s. stickmysså f., pl. -år [stickad mös-
sa]. Stickmyssår ti ha pa hudä, bad för kalar 

kvinnfålk JK(U). Stickmyssår, sum di sau-
mäd för hand förr, mik grannä, me grann 
rosår äi av flair sårtars färg' gan, u sum 
ja minns de gamblä gubbar bigangnädä pa 
hudä när de var kallt, undar "stunkhattar" 
[storm-] sum di fö de mästä hadd pa hudä 
JK(U). När ha da kåm där ner, da sat de n 
läitn gubb me gra kledar pa si u så raud stick-
mysså pa hudä ner i a stor stumbälgrop JK. 
Nissn el. tåmtn .. de var n läitn gammäl gra 
gubbä me raud stickmysså pa si JK(U). -nål 
s. sticknå I, förr: -na I, f., bf. -i, pl. -ar. 
Till förfård strumpår, hankäl .. me sticknå-
lar, av gan, haitar saumä JK(U). När di sau-
mar runt, så sum strumpår el. hankäl m. m. 
nyttäs alltut fåm sticknålar, u di jär av stål-
trad, gråvarä u fåinarä . Di jär åt tum langä u 
av fåinarä u gråvarä ståltrad .. An dail stick-
nålar jär av ståiptar [stöpt, härdad] ståltrad 
u kalläs för ståipt sticknålar.. När di saumäd 
sticktråiår . så flyttar di int mair n täu stick-
nålar, u jär de gråft gan.. så har di sticknålar 
av träi .. me än runtar knåpp pa en ändä 
Sticknålar hadd knallar u andrä, sum gick 
kring u böitäd si föidvarår till u sälld i stäuår 
förr, u sum kvinnfålki kaupt av JK(U). Allt-
ut så skudd de fåmt sticknåli var tom, när di 
släutäd me saumningi, um de aldri var så 
bråttum me någ ann årkå, män vaförä .. de 

har ja int raidå pa JK(U). Gåtår: Fäm päikår 
haldar pa ti kle varandrä, män de fåmtå bläir 
aldri i fårdu (= sticknålar). Fäm hästar rännar 
kring än stall, u höigar u höigar bläir stalln 
(sticknålar u sticksaumän) JK(U). 
gång s. sticknålsgang, 5 st. [sticknålar]. Fäm 
sticknålar 	kalläs än sticknålsgang el. nål- 
gang JK(U). -syl s. sticksiiil (att sticka kappar 
mei, är gäin [rak], di andrä jär krampä) MK 
(1877). -söm s. sticksaum m., bf. -än. 1) 
[stickning, det man stickar på]. Kast upp än 
sticksaum MK. Jär sitar ja u byglar me stick-
saumän MK. Ta u saum läit pa sticksaumän. 
Ja har ingän sticksaum ti sia hännar äi JK 
(ordl.). Rosa har vart läit sjaukli .. män rrå 
gynnar ha sit uppä me sticksaumän JK. 
Kvinnfålki had bitt G. kvinnfålki häit fjärd-
dagän me sticksaum mässi u saum u prat läitä 
JK. De var mair praktiskt ti ha a kvinnfålk 
mässi ti kåir släkå, ner de var langt ti kåir 
för.. kvinnfålki.. di hadd alltut sticksaumän 
mässi u kund saum än hail hopän undar täidn 
OL. Nå i hälgtäidn .. så far n int säi kvinn-
fålki bäi spinnruckän äutn bäi sticksaumän 
JK. Pa trid-dagän jär sticksaumar i gang JK. 
[Gåta:] Fäm hästar rännar kring en stall, u 
längar di rännar, höigar u höigar bläir stalln 
(= sticksaumän) JK. 2) [söm varmed man 
stickar ihop lädret] JK(U). -tråd s. stick-
tra 4 (skom.). -tröja s. sticktråjå f., bf. -u, 
pl. -år, sticki älla saumi undatråjå; ylle eller 
bomull MK. Sticktråjår bigangnädäs mik förr 
mair n nå, sum kvinnfålki saumäd el. stickäd 

ti kalar av ullgan. Di bigangnädäs nest 
skörtu, unda västn u var mik varm u bra.. 
Nå nyttäs de .. ullskörtår [ylleskjortor] i 
ställä JK. Päiku gav drängän el. fåstmann'n 
.. a par husår (= strumpor), a par hankäl, a 
sticktråjå JK(U). Hart u de gam ullskörtu 
pa di? du kund änd ha hatt sticktråju jå! MK. 
-tröjjsöm s. sticktråisaum m., bf. -än (pa 
muddar). De jär såsum sticktråisaum MK. 
-väst s. pl. stickvästar JK(U), [stickad väst]. 

stickandes p. a. sticknäs [skarp, vass, häftig]. 
De jär n sticknäs äur [yrväder] JK. Da bräu-
kar di bläi sticknäs argä bäggi täu JK(U). 

stickel s. Jfr stekel s. -hårig a. sti *kälhå 
f. -u, pl. -uä [om boskap, med olikfärgade 
hårstrån]. Hundn jär stikälhårur, där bak jär 
de stikälhårut svart u bräunt u grat MK. 
-slbär s. stickälsbär JK [krusbär, Ribes gros-
sularia]. Sumbli buskar jär de raud bär pa u 
sumbli gäulä u sumbli ludnä stickälsbär pa 
JK. Stickälsbärs-blad, -grain, -kvist, -rot 
[etc.] JK. -sibärsibuske s. stickälsbärsbuskä, 
pl. -ar. -slbärsiglonge s. stickälsbärsglångä 
[krusbärsblom]. -sibärsigröt s. stickälsbärs- 
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gråit [krusbärskräm]. -sibärsisylt s. stickäls-
bärssylt JK. -sibärsitorn s. stickälsbärs-
tånn m., bf. -n, pl. -ar, ällar stickälsbärs-
buskä [krusbärsbuske]. Stickälsbärstånnar 
jär flair sårtar av, sumbli jär de raud bär pa 

sumbli gäulä 	JK. Stickälsbärstånnar 
skudd vör u ha MK(1877). 

stickla v. se stekla v. 
stickling s. stickling, m., bf. -On, pl. -ar, 
'kvistar som man planterar o. som slå rötter 
själva'; a läiti tånnplantå o. d. MK. 

stickning s. se föränd- o. kapp-stickning. 
stift s. stift m. o. koll., bf. -n, pl. -ar [nubb, 
metallpligg]. Bär flytt dän stiftn läitä MK. 
Stiftar i pinnar [på ritmått] gär a ritå el. rits 
JK(U). Ti sätt hallsulår fast me nyttäs sum 
täidäst stift (= nubb) .. Stift ti lädabaindomt 
har alltut finnäs i bodar ti fa kaupä JK(U). 
Ti fa ör n stift el. u a nud .. di sättar knäivs-
äggi mot stiftn u siar me hamman pa knäivs-
bakän, sått stiftn gar ör JK(U). -fil s. stift-
fäil (skom.), [att fila av stift i sulorna med]. 
-hammare s. pl. stifthamrar, mindar ti sia stift 

nudar äi me JK(U). -kniv s. stiftknäiv m., 
bf. -än. Till ta stift u nudar ör me har di u 
än apartur knäiv till, sum haitar stiftknäiv 
JK(U). 

stifta v. 1 stift' [fästa med stift]. Till pinn el. 
stift hallsulår fast me mässingstift 	JK(U). 

stifta v. 2 stift',  pr. -ar, sup. stift', pass. -äs, 
p. pf. stiftn, pl. -nä JK, [förordna, inrätta, 
grunda]. Män vaim stiftar lagar? jå, rikstas-
männar JK. Ja n lag, sum jär stiftn, sum int 
fålk .. kan haldä för ti int fraus i hel [:skogs-
lagen] .. Di .. jär int så förbannat dummä 
sum daim, sum har stift lagän JK. Undalit jä 
de, att de skall stiftäs sånn lagar, att dain 
[den ene] skall tving dann'n JK. Di mainar pa 
.. att i skall stift n förening, sum skall sänd 
äut kalar, sum skall hald föredrag JK. Män 
dän föreningän, sum da blai stiftn .. har int 
fat de ti gåt JK. 

stig s. 1 stäig m., bf. -än, pl. -ar, 'smal väg', 
[gångstig]. Di har gat n storar stäig iginum 
grasä OL. Förrn ja kåm haim, så skudd ja ga 
äi än stäig, sum var buskar pa dain säidu u 
tillvaks me kissbärsträi pa dann säidu JK. 
När ja gick dän stäigän, så kåm de någ läik 
[direkt] tvärs pa mi såsum a stäurt svart 
mänskä JK. Ja.. to u gick ör stäigän, sum var 
där i snåiän, u gick så langt ifran trullä sum 
ja kund kummä JK. Aldri ti säi handi ifran si 
i stårmän, u så förlord vör stäigän där inn i 
B:s akan JK. Så blai de vägtrut, ingän stäig 

ingän väg MK. Di had int stäigän ti duri 
ti ga pa, äutn de var andräs MK. Var u en 
bond jär bäi Kauprä u Fäiä had säin apar- 

tuä stäigar ällar laupstäigar yvar andräs mark, 
sum ingän fick ta bårt ällar förnaik dum laup 
älla ga u lägg räusår JK. Jär i o gangän 
ifran storvägän u så i gard .. hadd läggt si a 
snåidräivå, sum vörr fyst matt kast n stäig 
iginum för ti kumm laupnäs pa gatå JK. När 
vör kåm haim så had vör årkå en täimä 
ti kast stäig ifran gardn u äut pa vägän JK. 
De var så mik snåi, sum vör had årkå ti ga u 
kast stäigar upp u hald daim ypnä, u vör har 
ret vart glad, att vör har hatt stainlägd stäigar, 
annas had ä int vart gutt ti kumm fram i 
stäigar för sump JK. A. u ja fick tak i vas-
säin snåikastningskurå u ti kast stäigar, att 
kvinnfålki kund kumm äut u i häus [ladu-
gården] JK. Stråit all stäigar me sand (stigar 
på en gård) JK. Kvinnfålki begangnar styvlår, 
när stäigar äurar till um dagän jär pa gardn u 
di int kan kumm i häus me sko pa si JK. Jär 
pa o gardn gar vör ner imillum snåiväggar så 
sum ner i stor kannalar, där vör har stäigar till 
häusi JK. — När de jär snöirslat, så gar di i 
stäigar imillum var säng u så puttar di hul 
i jårdi i snörslagningi me än käpp .. Sin gar 
di i stäigar imillum sängar u läggar bönnår ner 
i huli JK(U). Jfr gen-, kohus-, lamm-, löp-, 
myr- o. stall(s)-stig. 

stig s. 2 stäig m. o. koll., bf. -än, pl. -ar; 
stäigä, 'tjog'. Va gammäl jäst däu nå da? — Ja 
har gynt pa fåmt stäigän [:90 år] JK(U). 
Nuck alltut far n ta myssu av si någlä stäig 
gangar u tårk svaitn av me tråiannän JK. Pa 
När så har de döt .. mik fålk nå undar arä, 
umkring än stäig atminstn JK. Stäig ägg, stäig 
tåsk, stäig flundrår. Mang stäigar tåsk had du 
i dag? Ja had int mair n fåm stäigä (sägd de 
gamblä) JK(ordl.). Da kåm de så fullt av käut 
till uss, att vörr kund räcknä mang stäigar 
JK. Hart du fat någ tåsk da? — Ja har int fat 
mair n än hall stäig (10 styckän) u räcknäd, 
va mang tåsk ja had fat. Da had ja hall ann'n 
stäig (30 styckän). Ja skall fräst pa, sått ja far 
täu stäigar Jå, så fick ja da dann stäigän 
fullar me ällar täu stäigar JK. En sjau ti täi 
stäigar tåsk pa man um mårgnar; han kustar 
50 ör stäigän för de sma u mair för de stäurä 
JK. Näi stäigar tåsk u tåll valar strämming ha 
vör kaupt JK. i min ungdom så fick än 25 ör 
stäigän [för torsk] JK(U). Aldri har ja väg 
någän tåsk i min täid äutn tat ättar sum stäi-
gän har kustä MK. Jär räknäd vörr läinä bäi 
stäig .. tjugu tuppar [linkärvar]. När läinä 
var upptagä, da bräukt di sätt täu stäigar i 
vart stäckä ällar förti styckän [kärvar] . 
Mang stäigar läin fick däu i ar, ja har förti 
stäigar (När U). Ihopbräidnä läinbuntar 
ättar brakningi, de var n stäig i var bunt, sen 
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visst di mang stäigar di haddä (När U). De 
kan sättäs in n 60-80 stäigar läin älla hamp 
i bastäuu var gang ti tårkning JK. Angäl-
hundrä el. hall åtndä stäig [7 k tjog anglar] 
MK. Dän sum kund brak mäst stäigar var 
duktust (När U). Tjugå läin ällar hamptuppar 
i var stäig JK. — [I uttr.] hallsti [i tjog, 10]. 
Gassfålki u grannlagsfålki hadd läit mindar 
sänningar [förning], .. umkring än hallsti 
saffransbullar u a par kakår JK(U). Ja har 
vart jär äi ängä u räkä mair n hallsti ar JK(U). 
Hallsti ars sårkar JK(U). -tals adv. stäigtals. 
De var a straitå me sårk, stäigtals, ättar äuglu 
MK. A vanlit ård, sum än bigangnar stäigtals 
gangar um dagän JK. Män ja vait u en sak 
flair stäigtals mang gangar bättar än n dåktår 
.. va de vill säg för n .. bondä ti förtjän tåll-
skillingän älla kronu JK. -vis adv. stäigväis. 
Tåskän räcknäs u säläs alltut bäi stäigväis u 
betaläs fö de mäst ättar storlaikän JK. Läin 
ällar hamp räcknäs alltut bäi stäigväis (tjugå 
läin- ältar hamptuppar [-kärvar] i var stäig) 
JK. Ner di nå hadd fat tat upp än dail tuppar 
.. da to di u sambläd ihop dum u ställd upp 
mot si bi stäigväis, en stäig de var tjugå styc-
kän OL. 

stiga v. stäigä, stäig', pr. -ar, ipf. staig, stäi- 
gäd, sup. stigä, 	stäigä, stäig', pass. 
stäigäs, ipf. staigs OL, p. pf. (upp)sti'gän, 
imper. stäig. 1) [gå, träda, kliva]. Ga u stäi-
gä, gå bredbent o. otympligt MK. Skudd däu 
int kunn ga klokt da äutn ti ga u stäig pa de 
väisä, ta ovanlit lang stig u ga så där skumput 
OL. Han gar så saktä u stäigar u tar lang 
stig JK(U). Prästfar, sum da just staig för al-
trä .. JK. 2) [höja sig]. De jär väl int tänk-
bart, att vattnä stäigar så haugt, att vör far de 
me iss djaupä. Jå, dann mårgnän, när de blai 
dagar u vör käikt i brunn'n, så had vattnä 
stig så haugt, sått de var int stort mair n hall 
annu än [aln] ifran uppäst kantn JK. Fastn 
de var lungt u blikt hail dagän, så staig dy-
ningän haugar JK. 3) [öka i styrka, värde 
o. d., tilltaga]. Slaktrar sär.. att kräkpräisar 
kummar snart ti stäigä JK. Um präisar stäigar 
pa fläskä 	JK. Därimot stäigar vidpräisar 
ar me ar JK. De har stäig i präis allting nå, 
präisar har stäigä el. stigä JK(U). Fiskän staig 
ohygglit i präis JK. Nautkräki, sum jär slakt-
faitä har stig lagli el. staig lagli i präis nå JK. 
Vidn har stigä MK. Gu skillå att vaitäsmjölä 
har stigä (citat) MK. Bomulln .. har stäig un-
dar arä el. har stigä JK. Akar- u kåirraidskap 
har stig i ohäggd JK. Rygän har allt stäig ti 
fåir u tjugå kr. tunnu JK. Vörr kan nå bär 
säi .. att insiktar stäigar i de sum jär galä 
fullt upp mot de sum jär klokt OL. Upplöis- 

ningi i jårdbräukä har stig betöidlit mikä pa 
förti fåmti ar JK. Särsk. förb. Stäig av: 1) 
[ge sig av till fots]. Så to ja käppän i han-
di u stäigäd av at Dalbo JK. 2) [stiga ner från 
ett åkdon el. dl. Så kåm di fram till a päust-
ställä .. män ingän tråist stäig av sjussar fö 
trullä de ränd där JK. All stäigar av hästar u 
sjussar, sum jär bryllaupsgästar JK(U). Så 
söintäs de aldri a människ till, än vör gåttlän-
ningar, sum staig av ångbåtn JK. När vör 
kåm ti skolu, så tackäd ja för sjussn u staig 
av där JK. Ja staig av i Aitlaim [från tåget] 
JK. — Stäig fram för duri MK. Ja staig fram 
u sättäd mi pa n bänk längst frammä JK. Ner 
nå närkar blai ropnä .. da staig självä Hallut 
P. fram OL. — Han staig in u pickäd paa dur, 

u V. u M. .. visst int um di skudd säg stäig 
in ällar intä. Allt um längä så sägd läikväl ätt 
av dum "stäig pa" JK. Han (ha) staig el. 
stäigäd in JK(U). — När da ångan hadd fat 
lägt bäi bäi kaiän, u vörr staig i land, så sägd 
F. 	JK. Ner n har vart äut u sätt [:fiske- 
garn] u kummar i land, kan de haitä: de var 
bär [bara] såsum vör stäigäd ällar staig i land 
(kläivd ör batn u trampäd pa landä), så var 
kaupfålki kring uss u vidd ha fisk OL. — Så 
had vattnä stig så haugt u någ knäistyvlår 
slo int till ti stäig ner u håis n läns [brunnen] 
JK. När n stäigar ner i hulä, så kan de ga ti 
braustä JK. — Stäig pa: 1) [stiga upp i ett åk-
don el. d.]. När täidn var innä så fick vör 
me årning u skick stäig pa tågä JK. U sun'n 
had ja till fylgslagarä till janvägsstatsjon'n, 
där ja skudd stäig pa JK. 2) [stiga in i ett 
rum], se stäig in [ovan]. 3) [bestiga, be-
täcka]. Stäutn sprank pa koi u staig pa el. 
stäigäd pa (= betäckädä) MK. — Stäig upp: 
1) [resa sig från sittande el. liggande ställ-
ning]. Stäutar stäigar upp JK. Prostn läst 
vangeli ällar täksti fran prekstoln, u all stäigar 
upp (så väid di int har sårg) JK. Di staig upp 
va ivist ätt i hail körku JK. Såsum han staig 
upp i framstammän, så kummar de n sjo, så 
att hail framstammän straik undar JK. När n 
da lag där a stund [avdånad], så staig än upp 
u klauäd trodar igän JK. Därme jä måltäidn 
släut, u var u en stäigar upp u gar ifran borä 
JK. Han staig upp [från bordet] u vidd att di 
sum sat nerförä skudd flytt förä OL. Ätta 
sum di int had någ ti gär där, så kund di ga 
haim, u staig upp u gick äut gäinäst JK. God-
männar staig upp u gärd tal till skiftäsdailaig-
rar u sägd: JK. Ha staig upp u frågd, um än 
tyckt, att n had gärt hänn ret JK. Nå ska de 
stäigäs upp, jå MK. a) [gå upp ur sängen efter 
att ha sovit el. vilat]. Så läng än kund årk 
stäig upp ör sängi u kast sitt vattn .. så gick 
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än, män ti släut årkäd n int stäig upp JK. A. 
stäigar upp för de mäst klucku fåm pa mårg- 
nar u för de mäst mor u .. Ja stäigar int upp 
täit för säks JK. Nä ja staig upp älla gick upp, 
så årkt ja int var upp äutn matt i säng igän 
JK. Ja vacknäd klucku hall säks u staig upp u 
kled pa mi JK. Da slo klucku fåm, u da staig 
A. upp u gärd äld pa u sättäd kaffipannu pa 
JK. Klucku .. var säks pa mårgnän, u de 
andrä var allt uppä, u sårkän (Y.) kåm in till 
mi u tyckt, att ja ännu int had stig upp u fat 
pa mi, u di had vart upp än täimä JK. Däu 
matt visst ha stäig upp me röivi för i dag, ättar 
sum du jäst så grundfullar u tystlåtn u har 
dålit humhöir JK(U). Klucku hall fåm u fåm 
um mårgnar da staigs de upp OL. b) [gå upp 
efter en sjukdom]. Ja u riktut rolit var de ti 
fa säi trappnerfallarn hailbrägdar u uppsti-
gän igän JK. 2) [höja sig]. Da fick di vattn, 
u de blai sånt tryck, att vattnä staig mästn 
upp till jårdmotä MK. 3) [uppkomma, upp-
stå]: Jå vait L. vick tankar de.. stäigar upp 
äi uss fattiä änklä arbetrar 	JK. — Dän, 
sum sitar pa skyggä, stäigar ör batn, när vad-
styvlår gilt buttnar JK. När de jä gärt, så 
stäiga n ör batn i vattnä 	u grynnar batn 
JK. Da staig ja ör u skudd skjaut u drägä 
[:båten] män sank ner i gyttju JK. I går mår-
räs var de frågän um att ja årkäd stäig ör 
sängi JK. Klucku säks staig ja ör sängi i dag 
igän JK. 

stil s. stöd m., bf. -än, -n, f., bf. -i. 1) [skriv-
o. tryckstil]. De jär sån fäin stöil ällar gråv 
stöil ällar vackar stöil OL. De har blitt slarv-
aktut skrivä u dåli stöil ti säi pa JK. Ja had- 
dä 	gråit ihop badde stöili u de yvriä, sum ja 
hadd skriv um OL. Ja .. känd till L:s stöili 
JK. Me de gamblä allnackår, da var de stöil, 
sum vörr kund läsä JK. Di skudd var olyckli 
för släik allnackår; de jär lattäinsk stöil, u de 
kan ja int läsä (citat) MK. 2) [fason, form]. 
Än far knafft säi någän bild i de stöili sum 
L:s, för de tyckar visst all fotografar jär för 
simplä bildar JK. Någu förläsning .. i de stöili 
JK. 3) [byggnadsskick]. Han .. ändräd um 
byggningän ättar dän täidns mod u bräuk, el. 
sum de var n byggmästarä jär i Lau sum 
var mästar pa dän, stöilns (de stöilis MK) 
byggningar JK. Byggningän .. han blai upp-
ripprern till de stöili, sum än nå jär JK. Gam-
blä byggningän .. De var fläistak pa u var ät-
tar de gamblä vanliä stöili JK. Ättar de battal-
ju matt di bygg um nä [kvarnen] .. de blai a 
väl läit bättar män i sam stöil igän OL. Jfr 
kvinnfolks- o. tabell-stil fin- o. grov-stilad 
samt grov-stilig. 

still a. o. adv. still. 1) [orörlig, lugn, stillsam]. 

De gamblä ear [tackorna] .. di bräukar fö de 
mäst var nåigdä u ligg stillä, män ungbaggar 
u gimbrar kan var galnä nuck ti spark u int 
vill ligg still, u de skall gutt handlag till .. um 
än int skall klipp dum i skinnä, när di int vill 
ligg still JK. Han skudd ligg still så mik sum 
möiglit JK. Sit' still MK. Sta still! [tillrop till 
hästar] JK(U). Ättar sum förstandä när pa 
kåm ti sta still för mi 	JK. Arbet star int 
still läikväl, sum de förr gärdä, när de failäd 
mi någä JK. Han jär så kröilar dän läil katt-
ungän MK. Ha jär aldri still, så läng ha har 
augu ypnä JK. Fingri di jär aldri still 	pa 
de mänsku, tyckt måffar MK. Sårkän har int 
kunt hald fingri still (= har stulit) MK. 2) 
[tyst]. De matt n tig still me JK. Da tigd 
drängar still u gick haim (När U). 

stilla a. o. adv. stillä, still'. 1) [orörlig]. När 
ingän var ner i hulä, da lag di [stenarna] 
stillä, män så fort någän gick där ner, da ram-
bläd di ner yvar han [i Digerrör] JK. I går lag 
än [han] stillä u såsum än kund ligg u siv hail 
dagän JK. De jär ovant ti säi na sit stillä, för 
a jär mästn aldri still, så väid a int sivar ällar 
sitar u läsar u skrivar JK. De star ingänting 
stillä jär i värdn, äutn antingän gar de framat 
ällar tibakas JK. 2) [lugn, om väder o. sjö]. 
När de jä ret stillä, da har svan'n årkå ti 
kumm upp MK(1877). I dag har de vart a äut-
märkt vackat vädar igän, lungt u stillä JK. 
Lungt u stillä vädar OL. Still u lungt var de i 
natäum u a apartut lungn u stillhait lag de 
yvar fålki OL. 3) [stillsam, lugn, om mänsk-
liga förhåll.]. A. var n still årdäntli u hyggli 
ungdom JK. Män um laudäskväldar var de 
stillä, sum bud var i lagän .. el. da var spinn-
ruckar u kardår u slingtjaugår bårtsättnä u ör 
stäuu u bäibln u salmböiknar kåm pa borä 
JK. Äi mitt still sinnä tänkt ja.. JK. 4) [lång-
sam, sakta]. Äut ifran sjöän kåm dain ång-
fartöig ättar dannä still u vackat simnäs iland 
OL. 5) [tyst]. De jär bäst ti tig still' me de .. 
de tiggd n still me el. lättäd bläi ti tal um JK 
(U). De jär bäst att ja puttar päipu i säckän u 
tigar stillä JK. Äi o dumhait så tiggd vör stillä 
sum lambi, när di klippäs JK. -het s. stillhait 
[lugn, overksamhet]. Um sundagar i all ains-
lihait u stillhait JK. A apartut lungn u still-
hait lag de yvar fålki OL. U så kummar da 
slaningi; da far jårdi ligg i stillhait undar täidn 
sum än rustar me de JK. Han had fat .. de 
radä, att n int fick arbetä äutn hald si i still-
hait, till däss n blai raskar u fräiskar JK. Um 
ja int haldar mi i stillhait me armän någlä da-
gar, så tår han bläi galn fö mi nuck JK. Armar 

stäivnar till u värkar .. nä ja läggar mi u 
kummar i stillhait JK. Han har int lust ti sit 
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så i stillhait häldar MK(1877). Träi styckän 
hälgdagar ätta si, så att n mästn to laidå pa ti 
sit så i stillhait JK. -sam a. stillsammar, f. 
-sam JK(U), pl. -sammä. All tycktäs var glad 
u nåigdä, stillsammä u fridsammä OL. 

stilla v. p. pf. stilln. Dän förargälsän han jär nå 
stilln MK. 

stillna s. stillnä, pr. stillnar, ipf. stillnädä, -äd, 
sup. = inf., p. pf. f. stillni. 1) [stilla, stoppa, 
få att stanna]. Gubbar u källingar, sum kund 
läs bårt sjaukdomar .. Ja såsum stillnä blod u 
värk JK. De där laubodåktrar had bot fålk 
u stillnä blod JK. L.J. han had ård för ti kunn 
stillnä tannvärk MK. Ja far.. kåir ättar Gum-
bald Las, kan händ, att han atminstn kan 
stillnä värkän för di JK. De finns daim, sum 
kan stillnä äld, um di räidar älla laupar kring 
de ställä, där de brinnar MK. Rängnä, de gär 
så mik, att ä stillnar stövän MK. I sundäs 
fick vör någlä stänk, så att de knafft stillnäd 
stövän pa vägan JK. Han sägd, att de bön 
hadd blitt a läit dugg där, sum mair n lagum 
hadd stillnä stövän JK. Um de blai någ skapli 
haust, så kan di (pärår) ännu hinn u vaks lagli 
väl, u däriginum kund änd de sårgi bläi stillni 
OL. 2) [intr., bli stilla, lugna ut]. Mäns vör 
var i körkå, så gynt nårdn stillnä mair u mair 
JK. När nårdn stillnädä, u sainäst nå i neträs, 
så har de vart så kallt, sått .. JK. Vädrä har 
stillnä u sakt si u lungn äut el. lungnä av 
JK(U). — Stillnä (av) el. lungnä av (OL)MK. 

stillt a. n. stillt [stilla, om väder o. sjö]. Nå jär 
de raint stillt MK. 

stift s. m. bf. stiltn 	[stiltje, stillhet]. 
Noreen, han liggar int i stiltn ännu, han i 
[är inte overksam] MK. 

stim s. pl. stimmar. U int jär de någ stimmar 
(fisk) sum kummar in MK. Jfr fisk-stim. 

stingling s. sticgliyg m. [stingande insekt]. 
stinka v. stickä, stick', pr. -ar, ipf. stack, stic-
käd, sticke , p. pr. stiyknäs. 1) 'flyga hastigt 
åt sidan' JK(ordl.); [rusa, komma hastigt fa-
rande]. Han jär så druckän, sått n bör har gat 
u stinkä. Han gar u stinkar fran dain vägbrin-
kän till dann'n. Såsum vör sto, så kåm bålln 
stinknäs häit = flaugnäs häit. Han kåm stink-
näs jär in i jåns = kåm hastigt in m. m. JK 
(ordl.). Ga u stinkä (såsum en druckän); ga u 
stink ner i däikä; han var så druckän, sått 
n stinkt ifran dain vägbrinkän till dann'n JK 
(ordl.). Däit, de har dän stain'n stinkä; ja gav 
än än snöiting, sått n stinkäd lang väg; stainar 
stinkar så langt, när n sprängar dum me dyna-
mit JK(ordl.). Ja.. hadd ont i skalln u druc-
kän i häudä, sått när ja var uppä, så matt ja 
ga me n käpp u stank änd pa säidå, sått ja 
mästn skudd fall kull JK. Bäst n sto där u 

stank u strittädä, så gynt drängar hiv än till 
vädars [om en drucken] OL. Nå kumma n 
stinknäs igän MK. Han kåm stinknäs in igi-
num duri (OL)MK. 2) [stänka]. Så hadd di a 
duktut klappträi, sum di sto u bankäd ganhär-
vår pa flair säidår me, så askläuti stank lang 
vägar kring OL. De stinkäd yvar a läiti grand; 
de var n drupä, sum kåm pa späisn, u de blai 
än sån svidlukt att MK. 

stinkande p. a. stiykandä [flygande, "rykan-
de"]. Nårdn . . kund kumm me än stinkandä 
äur [yrväder] OL. Förrn ja gick i körkå i 
jåns da va de a sånt äutmärkt vackat vädar 
män .. nå jä de än stinkandä äur i nårdaustn, 
så att ingän kan käik upp, när n jär äutä JK. 
Had ä nå vart snåi me, da had ä vart a stin-
kandä äurvädar MK. 

stinn a. stinnar, stindar (1877), f. stinn JK(U), 
n. stint, pl. stinn'. 1) [med magen full av mat]. 
Jet si stinnar u bäuku JK. Ja har jet mi stin-
nar pa fisk u brö u mjölk JK. Ja kummar nuck 
nå i hälgdagar ti fortsättä 	så väid ja int 
jetar mi fö stinnar pa paskägg JK. Någän 
stäurar stinnar tjåckar faitar bäukur skåning 
JK. Nå har vörr jet färskt kyt u fårsksäupå 
i kväld, sått vörr sitar stinn u mättä JK. Dain 
stäutn .. var så stinnar, sått ja trod, att n var 
skutn [drabbad av trollskott] JK. Koi har 
vräkt äi si så mikä, sått ha .. jär bäuku u 
stinn JK(U). Kräki .. när di blai stinnä (i 
synnarhait nauti) u hadd trumsjauku, så hai-
täd de .. att i var skutnä JK. 2) [proppfull]. 
Så fick ja tak äi ätt [kuvert] sum ja tyckt 
skudd var stort nuck. Män ti släut så blai de 
olycklit spänt u stinnt JK. Di (nytnar) jär så 
stinn av kännar, att MK. Stäur tjåck tårgkäl-
lingar .. me stinn plånböikar JK. 3) [om 
blick: uppspärrad, stirrande]. Så kled da A. 
u V. jaulgräni u Y. jälpäd till atminstn me 
säi pa me stinn augå JK. Så kåm de såsum än 
träisko me stäur stinn augå där fram till han 
JK. Halv väit u halv svart u stäur stinn augå 
[en kalv?]. A stor tjåck dånsu källing .. u så 
hadd a så faslit stäur stinn augå JK. Spänn 
upp augu u käik stinnt JK(U). Han had släik 
augå dän kaln (prästen); um n int käikäd 
stinnt pa n, så had n a frågå gäinäst JK. Da 
käikt ja dum stinnt i augu, män di käikt skaivt 
pa mi tibakas JK. Da sto sårkar u käikt stinnt 
pa mi a stund JK. Än har set dödn stinnt i 
augu, när n har stat i framstammän u drägä 
JK. Jfr föl-, grin-, gröt-, kaffe-, regn-, rom- o. 
väder-stinn. -ögad a. stinnaugar, -aug', f. 
-augä, aug', pl. -augä, aug' [som blickar 
stinnt, gör stora ögon]. Da kåm 0., u han blai 
stinnaugar (när han fick se brännvinsflaskan) 
MK. Augu di jär så sma, tyckar ja; ja jär mik 
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mair stinnaugar annas, tyckar di [på por-
trätt] JK. Ner ja fick läs brevä .. da blai 
ja ret stinnaugar JK. Han jär så stinnaugar äl-
lar stinnaug. De päiku där äut bi Maldes ha 
var bra stinnaug OL. Ha blai stinnaugä MK. 
De var a faslit stinnaug källing dän L.P. har 
bäi si JK. Ner a da fick säi, att a had tat 
vilsä, da blai a bra stinnaug da OL. Da to ja 
fram mäin papperi u så läst upp för dum .. ja, 
sårkar blai äntliän stinnaugä u sto stäivåir u 
hård pa JK. Russ u stäutar u kor.. aldri har 
set de där djauri (gaitar), u när di fyst far augu 
pa dum, så bläir di stinnaugä u räddä JK. 
Där sitar di u käikar så stinnaug, att MK. Di 
blai läit stinnaug ti gynn me [när landshöv-
dingen kom] OL. De jär så i fålkslagä, di jär 
så stinnaug allihop. -ögen a. f. stinnaugi OL, 
pl. -augnä JK [=föregl. Ha var da bra stinn- 
augi ha OL. Di blai 	stinnaugnä när lans- 
hövdingän kåm i Tranängä, ja de blai stinn 
augå pa mangä JK. 

stipa s. stäipå f., pl. -år 'torr, smal stam s. står 
kvar efter ett träd'. Nå har vör stäipår (tårr 
grainar pa tallar, gränar, björkar) ällar fåir-
knaggar till brännä, u di brinnar så att de jär 
en brasä MK. Jfr torr-stipa. 

stirra v. stäirä, pr. -ar, ipf. stäird', sti'räd, 
stirräd MK. 1) [spruta, strila]. Blodn stäird 
ör ådru sum n trad MK. Mjölki stiräd ör spi-
nar ner i spannä JK. När n da sat u stöiräd 
kälkän me släik sma styvlår, da var de så, att 
snåiän stiräd upp undar byksår MK. Blodn 
hån bär' fröisäd äut (= "stirräd" äut me fart) 
MK. 2) [(springa o.) fjanta]. Di rännar u stäi-
rar = jär hynsuä u gjånar u jär stäiruä MK. 
Däu rännar u häirar u stäirar u vaist int va du 
rännar ättar. De bläir int någ av na, äutn de 
jär börr ti ränn u häirä u stäirä JK(ordl.). 
Pratar u slabbrar uppat all skogar.  .. u gräinar 
u stäirar u fläirar JK. 

stirrig a. stäirur, pl. -uä, 'ojämn till lynnet, än 
arg än god'. 

stitig a. stäitur, ste 'tur, f. stäitu, n. stäitut, 
ste 'tut, pl. stäituä, ste 'tuä [om säd, som har 
ojämna el. ojämnt matade ax]. Rygän jär stäi-
tur ällar ojamt matn MK. Rygän jär stetur; 
de jär någlä stetuä aks; de jär a stetut aks; 
annas jär di lagli matnä jär allihop MK. Di 
sitar a kånn jär u där MK. Sedi jär stäitu (U. 
tror att därmed menas, att axen icke äro full-
matade) MK. De kåm kyld i glångningi, så de 
blai stäitut, så de blai bär någ slåimnä kånn 
MK. Sedi jär stäitu i ar (alltut um ryg) MK. 
Stäituä aks i ryg, när kånni sitar langt ifran si, 
ällar mitt pa aksä sma kånn u någ störrä upp u 
nerä MK. De var fö(r) kallt i glångningtäidn, 
så att aksi blai int fullmatnä äutn stäituä JK. 

stjorn s. stjånn n., bf. -ä, pl. -ar, bf. -i, 'hörn 
av något, i synnerhet av kläder' JK(ordl.); 
hörnä pa än dok älla kledä MK. Ja har ännu a 
stjånn igän av de tväri ti plögä; de stjånnä 
jär int gäint pa dokän för Är, äutn sitar at dain 
säidu; stjånni jär äutslitnä pa dokän JK 
(ordl.). Vör kan int kumm at u grav ällar 
fåisä någ däikar .. för dain bitn ällar tväri u 
stjånnar av tvärar liggar sumt jär u sumt där i 
akrar JK. Haklappän bindäs .. me a band i 
vart stjånn JK. Stäur gavdokän sum ung-
mansdrängar u bräudpäikår haldäd yvar 
bräudparä, ett i vart stjånn JK(U). Ja far läit 
luktvattn pa stjånnä MK. Jfr duk- o. förklä-
des-stjorn. 

stjorna v. stjånnä, pr. -ar [bilda spetsiga hörn 
el. vinklar]. De jär omöiglit ti fa iss akan klo-
kar, de stjånnar för galä MK. Daim sum bjä-
rar fa n lag [får man laga], att i jä lik si 
langä, daim täu sum bjärar förä u samså daim 
sum bjärar ättar, annas kumma båri [lik-
båren] ti stjånnä JK. 

stjornig a. stjånnur, f. -u, n. -ut, pl. stjånnuä 
JK, 'inte rätvinklig'. De tväri, ha jär så stjån-
nu u gali (snedvinklig); dän akan, han jär så 
stjånnur (d:o) JK. Aigår liggar så stjånnut 
imot si MK. De gamblä anläggningi av aka-
jårdi .. var alltut me fåirkantuä [kvadra-
tiska] tvärar u int alltut de, att di var i fåir-
kant u däiki gäinä, äutn stjånnuä u kramp u 
knykluä däikar JK. Figgäurar [ägofigurerna] 
var för de mäst stjånnuä JK. De jär da int 
sägt, att maskår kummar ti sta i vinkäl [:rät 
vinkel] äutn kummar ti sta i spitsu vinkäl 
L.R. sägd, att maskår blai stjånnuä pa längdi 
av armar [i ryssjan], män W.P. sägd, att di 
blai stjånnuä pa tvärn pa armar JK. 

stjäka s. stjekå f., bf. -u, pl. -år. 1) [påle med 
pinnar i att lägga "garnstakarna" på], i gan-
gardän MK. Pa stjekår jär ä än träi fåir pin-
nar, sått n kan fa häng de [garnet] höigar u 
legar JK. Fla upp gani .. n tar am n bukt mil-
lum var fla . u så trädar ganstakän där imil-
lum u hängar upp pa stjekår pa pinnår JK. 
Kall u Jakå to noti pa nackän u bar upp i 
gangardn u sträckäd äut na langsat ganstjekår 
u så hängäd upp na pa a stjekå JK. Jfr garn-
stjäka. 2) 'vid repslageri' (sum tatar laupar 
äi). 

stjäka v. stjekä, stjäkä, stje 'k', pr. -ar, ipf. 
stjekäd JK(U), 'utspärra, stå ifrån vart an-
nat' JK(ordl.). Särsk. förb. Stattivä [till 
stubbrytarnj var träi styckän stängar sum sat 
ihop uppä 	u när stattivä sto pa jårdi, så 
stjekäd el. stydäd di ifran si nerä JK(U). Stje-
kä el. stjäkä äut (stå ut) MK. De kummar 
ti stjek äut för mik ifran si; de stjekar 
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för mik äut, för mik ifran si; lains gart du u 
stjekar äut ifran si me baini JK (ordl.). Åiru 
[på spetsplogen] späikäs fast pa nedäst 
ändn av drekti .. av än krampar träibit 
sått uppäst ändn väisar äut at el. stjekar äut 
läitä JK. 

stjäla v. stjä lä, stjä T , pr. -ar, ipf. stal, 
stjä kl', 2 p. sta låt, sup. stu lä, stu 	stjä 
pass. pr. stjä/äs. ipf. stjä kläs, p. pf. stu in, 
n. stu lä, stu/ si (OL)MK, pl. (bårt)stuinä. 
Fiskpärkän skall lesäs, annas kan någän stjäl 
fiskän ör n JK. U så var de a kvinnfålk, sum 
skudd ga däit a nat u stjäl äppäl JK. Skärår 

vackrä fåuglar .. män otäck(ä) ti stjälä, 
bad hynsägg u annä JK. När n jär pa tåskän, 
u så tåskar jär galnä ti stjäl bait' av, så säs 
de: di had väl int fat stjäl bait' av så fort, män 
de var sån dåli huldung pa krokän OL. När n 
(tåskän) tar baitä av krokän u int .. fassnar, 
da haitar de, att n "stjälar", män värst av allt 
jär de, när n .. int vill ta u int stjälä JK(U). 
Di stjälar mair fäint el. har fat lerdom ti be-
drägä [förskingrare o. d.] JK. Di har ret aig-
näs häustöiv di, en sum stjälar äut ör häusal-
dä OL. Dän sum pusslar han stjälar [ordspr.] 
JK. A ordspråk ättar n gubb .. "ja stjälar 
aldri, män när ja far säi blodpyls, da tar ja" 
JK. Han stal alltut pa bihändut väis OL. Han 
var änd i sälln [cellen] någlä månar för astu 
gubbän N:s gani, sum än stal JK. K.N. var pa 
haid u stjäld stuckar, så möitäd n adräboar 
u så sägd n aldri någä, u da trod di, att n var 
daustum .. Sin sägd n: de jär aldri falit ti 
stjälä, bär n kan tigä MK. Han tänkt, att de 
var någän inn i skogän u stjäld vid JK. U 
stjäld släkå de gärd n jamt de u .. Ja ha hårt 
mang sum än ha stul släkå av MK. Jär ä int 
däu sum stalst mäin gullyftu? u nå hat u 
stul min gullbuckän! däu sum hat stjält min 
gullbuckän [i saga] JK. De skall Är fa säi u 
håir, att ingän annar än J. ha stulä JK. Da ska 
di ha a päikå framm pa vagnän [cykeln] ti 
akä, da jär di läik så haugnack u stor pa si 
sum än hund, ner han har vart ste u stul a 
unglamb u gir si iväg me de OL. De sum int 
jär stulä bräukar kumm igän MK. Vör laikt 
hund u harä u täld vargän u stulä [lekar] 
JK. Där blai stul si [stulet] (OL)MK. [Refl.] 
Di sitar en pa var änd pa vässtainskränku u 
vässar så pa täu håll .. dän andrä sum har 
stul si bäi pa dann säidu mitt imot, hans sigdn 
tar mästn bårt allt vattn för dän andräs sigdn 
OL. Vörr sum sårkar fick lissum stjäl uss till 
ti fa säi dän märkvärduä stain'n JK(U). Särsk. 
förb. Stjäl bårt MK. Iblant bläir hail släk-
hopar bårtstulnä JK. För de mästä så stjä-
läs di bårt av daim sum svarar för dum el. 

retarä di (kassår) bläir bårtstulnä av daim JK. 
Stjäl ifran MK. 

stjälk s. stilk m., bf. -än, pl. -ar, 'stjälk, kvist'. 
Vör fick aldri en stilk mäirjan i ar; ja far någlä 
stilkar lavvändl a di JK(ordl.). Pa tynnäsbus-
kar (to di) stilkar, sum var full av glång ällar 
blomår OL. Var stilk älla kvist sum än kåm 
mot.. i skogän, rannt vetu kring JK. Ja tror 
int att n hallånkvist bläir mair n täu ällar träi 
ar gammäl, så vaksar de n nöiar stilk upp av 
roti, u dän gamblästä tårkar JK. Jfr bärres-, 
gran-, lavendel- o. löv-stjälk. 

stjälpa v. stjälpa, stjälp', stjälpä, stjälp', pr. 
stjälpar, ipf. stjälpt', stfälpäd JK(U), pass. 
stjälpäs, stjölpäs JK(U), pr. stjälpäs, p. pf. 
pl. (upp)stfölpnä, -stjälpnä [kullkasta, 
välta]. Jälpar de intä, så stjälpar de intä 
[talesätt] JK. Särsk. förb. Stjälp ner [vika 
ner]. Di [stjälpstövlarna] jär gärd så, att 
skafti kan stjölpäs ner el. stjälpäs ner, sått 
skafti kummar ti knäis så att de skall var 
letarä ti fa dum pa si u a(v) si, när di jär ner-
stjölpnä JK(U). — Stjälp upp [vika upp, kavla 
upp]. Stjälp upp (el. stjölp upp) byksår (ar-
mar o. d.); byksår jär uppstjölpnä el. upp-
stjälpnä MK. Da stjälpt ja upp armar, u ja fick 
soläld äi dum JK. Vörr kavläd upp el. stjöl-
päd skörtu upp undar armar JK. — U så jär 
bänd' [agknippet] i årning, u de drägäs upp u 
stjälpäs ör u trampäs ner [på agtaket] JK. — 
stjälp-stövla s. f. pl. stjälpstyvlår JK(U), 
[stövlar med så långa skaft, att de kunde vi-
kas ner över knäna]. 

stjärn s. stjänn m. MK, n. JK, bf. m. stjänn'n 
MK 	'vit fläck, stjärna i pannan på krea- 
tur' JK(ordl.); 'runtar prick i pannu' MK. 
Dän stäutn el. hästn el. kalvän älla män i har 
bläs älla stjänn. Ed russi di har stjänn allihop 
JK(ordl.). Kalvän har vitt stjänn i pannu JK 
(ordl.). Vitt stjänn el. än väitar fläck i pannu, 
mindar än bläs [på hästar] JK(U). 

stjärna s. stjännå f., bf. -u, pl. -år [himla-
kropp]. Där jär a stjännå sum skäinar så 
klart, de jär aftstjännu. Vai(t)s däu va de 
stjännu haitar? mårgstjännu JK(ordl.). De 
gamblä fiskrar, sum had ligg pa rak pa sjoän 
flair hundrätals netar u set pa stjännår, kund 
säi u sägä mik klucku var um netnar, när di 
sag nårrstjännu u karlavangn u täisli pa han 
JK(U). "Fiskrar" 	träi stjännår, sum sitar 
ättar si u sum ja har stöir el. siglä mang 
gangar ättar JK. Stjännår jär så tindränäs u 
klarä, sått de bläir lungt u kallt el. lungt u 
tårrt JK(U). Stjännår blackar [blinkar] så 
mik i kväld, de matt visst snart bläi någ stårm 
i sunn'n. Stjännår säir så ludnä äut i kväld, 
ja tror vörr snart far lent [blidväder] OL. 
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När de jär stjännklart, u stjännår blackar fran 
ätt håll el. vädasträck, så bläir de blasvädar u 
stårm där ifran JK(U). Flammar stjännår mo-
dar de stårm; jär de mik stjännfall modar 
stårm u blasvädar i suvvästn JK(U). Stjännår 
jär ludnä u duskä (= söins dålit), de bläir 
snart rängn u ovädar JK(U). Nå fallt de a 
stjännå, nå död någän JK(U). De var så 
omöiglit sum ta a stjännå fran himln JK. Ja 
fick a slag i skalln, sått stjännår löisäd för 
augu JK(U). Jfr afton-, morgon-, nord-, sju-
o. svans-stjärna. — stjärn-anis s. stjännanäis, 
(en umbellat) [?], [jfr da. stjerneanis, Illi-
cium verum, Ordb. da. planten., stjärn-anis 
(SAOB:anis)]. Ja när källingi råikäd Kauprä 
Far .. de skudd var näi slag .. någ blåmmår 

såsum stålt-hindricks-bladar, stjännanäis u 
tarald JK. -axel s. m. bf. stjännaksln [den 
horisontala axel på vars ena ände "drevet" 
och i den andra "stjärnhjulet" sitter i en vand-
ringströsk]. Stjännaksln sat i letu [lätta s.] 
me tråskdrivä pa, äutä i tråskhäusä u gick in 
iginum a hul äi väggi millum lädu u tråsk-
häusä, u hulä kalldäs för stjännhulä. Innför 
väggi i lädu sat stjännjaulä pa stjännakslän, 
sum väiläd me innäst ändn i lädu pa stiklän 

Pa stjännakslän sat u valsräjauli, sum dräi-
väd valsrar JK(U). -axellspik s. m. bf. 
stjännakslspäikän [axeltapp], sitar äi ändn 
pa stjännaksln MK. -bild s. pl. stjännbildar. 
U så har di [ur almanackan] tat bårt all 
stjännbildar, såsum vädäurn (baggän), uksn 
(stäutn), tvillingar, kräftu, lajånä, vågän, 
skårpijon'n, skyttn, stainbuckän, vattn-
mann'n u fiskar, u int jåmfräui ti förglåimä 
JK. -fall s. stjännfall n., pl. =. De jär så mik 
stjännfall, de bläir snart blasvädar u stårm u 
ovädar JK(U). När de söins a stjännfall, så 
dåir någän JK(U). De var a stort vackat 
stjännfall el. stjännskått, de matt var någän 
storgubb sum död nå JK(U). -gles a. n. stjänn-
gli st,* när de int söins fullt av stjännår JK(U). 
-hjul s. stjännjaul n., bf. -ä [det stora verti-
kala kugghjul, som går emot "tunn-drevet" o. 
alltså driver "tunnan" i vandringströsk]. Pa 
stjännjaulsaxlän där sitar stjännjaulä, a stort 
jaul sum jär n träi inimot fäir änar i ginum-
skärning, de jaul de gar fram ti tunndrivä u 
dräivar tunnu OL. Apald däugar ti kåg-
gar i kvännjaul u stjännjaul JK. -hjulkant 
s. m. bf. stjännjaulkantn. Pa stjännjaulä späi-
käd n pa kantn tjåcklag bredsribbår sum 
skudd ligg mot stjännjaulkantn, sått ä blai a 
skårå för hackälsäläinu ti ga äi JK. -hjull 
kugg s. pl. stjännjaulkåggar [kuggarna i 
stjärnhjulet]. -hjul(s)laxel s. m. bf. stjänn-
jaulaksln, stjännjauls-, -jaulaxlän OL. Stjänn- 

jaulsaxlän jär så langar, att n räckar inifran 
stiklän u äut yvar storjaulä äi än ram, sum 
haitar letu [lätta s.] däräi sitar a tvärstyck, 
sum stjännjaulaxlän väilar äi ällar sum stjänn-
jaulspäikän gar äi Pa dän ändn av stjänn-
jaulsaxlän sat tråskdrivä sum storjaulsringän 
gick äi OL. Pa dän undastä valsn där sitar a 
läit kåggjaul u pa stjännjaulsaxlän .. sitar u.  a 
läit kåggjaul .. di haitar valsarjauli OL. 
-hjulsikrämpa s. pl. stjännjaulskrämpår 
tarna i stjärnhjulet]. -hjullspik s. m. bf. 
stjännjaulspäikän, pl. -ar [axeltapp i stjärn-
hjulet]. Stjännjaulspäikar gick u i malmpan-
når OL. -hål s. n. bf. stjännhulä [det hål i 
väggen mellan tröskhuset o. ladan, varige-
nom stjärnaxeln gick] JK(U). -kikare s. 
stjännkäikarä m. [skämts. benämning på karl 
som bär huvudet högt, tittar uppåt] JK(U). 
Dän han käikar så haugt, va jär de för n 
stjännkäikarä JK(U). -klar s. n. stjännkla 
I kväld da jär ä läikväl så stjännklart u vac-
kart äutä OL. Män de blai stjännklart u klart 
pa mårgnän igän JK. -skott s. stjännskått, 
(-skut, gammält) JK(U) n. [stjärnfall]. -tät 
a. n. stjännte 4.  [tätt med stjärnor på himlen]. 
Um de jär mik stjänntet el. fullt av stjännår 
um vintan, när de jär kallt, så bläir de snart 
sudavädar u lent JK(U). I kväld jä de stjänn-
klart u stjänntet, sum bräukar mod sunn' 
vädar, u jär ret väl frauskallt JK. 

stjärnig a. stjännur, f. -u, n. -ut, 'om hästar o. 
kor som har "stjärn" i pannan'. Dän hästn 
ällar dän stäutn han jär stjännur OL. Koi har 
fat n stjännur stäutkalv, där jär a stjännu 
kväindå; fylä jär stjännut JK(ordl.). 

stjärt s. stjärt, stjcert [tpl.] m., bf. -n, pl. -ar. 
1) [på fåglar] pa gäss, pa hyns. Ha [ållon-
skrikan] jär umkring så stor sum a skärå 
män me kårtarä u braidarä stjärt JK. Um ja 
int minns galä, så sitar baini bak bäi stjärtn 
[på gulskrake] sum skräckår u lomän JK. 2) 
[stjärtparti, stjärtfena på fisk]. Stjärtfenu hai-
tar stjärtn JK(U). Tåskän jär riktut n rovfisk 
.. di kan släuk varandrä .. så att stjärtn kan 
sit äutförä JK. När strämmingar sättar stjärtn 
i vädrä, da bläir de flair MK. 3) [bakdel på 
människa]. Blai stjärtn vatar u da? MK. 4) 
[i talesätt]. De angar int din stjärt, ick mindar 
din näbb JK(U). Ja har nå skriv yvar a par 
ark av s. k. Laumål, män .. de jär varkän 
näbb ällar stjärt me OL. 5) [borst på korn]. 
Män kånnä jär de stagg (= stjärt) pa, u han 
gick int alltut raint av kånni el. kånnä me 
tråskningi JK(U). De jär förarglit för uss ti 
tråskä, för staggän (älla stjärtn sä sumli) vill 
int ga av JK. 6) [grov, rakt nedåtriktad rot, 
särsk. på barrträd]. Jård u sand sum sitar fast 
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i stumbln, när di har.. kvast älla stjärt mitt 
undar, sum gar otrolit djaupt pa sumbli 
stumblar JK. Faitvidsstumblar u gränstumb-
lar gar fortäs[t] ti ta upp.. så väid di int har 
för galn langar stjärt el. stjärtar (än stumbäl 
kan ha flair n en stjärt) sum gar djaupt i jårdi. 
Så skudd all bain [sidorötter] u stjärtar sagäs 
ällar huggäs av JK. U sum än da tar betu i 
stjärtn u karar muldi u röitnar av na u hug-
gar nackän el. kåln av JK. 7) [på not och 
ryssja]. Kalvän jär smallarä mot ändn 
"stjärtn" MK. Stjärtn .. dän dailn av krup-
pän, sum skall sit bakum nedäst bändn, u han 
binds i am n farning me säist ändräumä MK. 
Jfr bak-, fram-, id-, kalv-, skjort-, sval- o. 
värkens-stjärt. -and s. stjärtand [Anas 
acuta]: finns i Lauväiki MK(1926). -band s. 
n. bf. stjärtbandä = stjärt-tåg. -blad s. n. pl. 
bf. stjärtblaVi [stjärtfena?]. Ja vait int, um 
än bräukar skär stjärtbladi av dum (sträm-
mingar) MK. -ball s. m. bf. stjärtballn [trä-
kula i spetsen av ryssjan] JK(U). -bänd s. 
stjärtbändn [sista bågen på ryssjan]. Fämt-
bändn älla stjärtbändn MK. -fjäder s. pl. 
stjärtfjädrar, bf. -fjädri [på fåglar] JK(U). 
-stake s. stjärtstalch m., bf. -än [en stake, 
fästad i åryssjans stjärt o. stående på lut mot 
åbrinken]. Stjärtstakän star pa snitt ner i 
butt'n, u kring dän laupar n bänd, sum stjärt-
tugä sitar fast äi, u pa dann säidu pa bändn 
sitar nerfirningsstakän fast MK. 	jär um- 
kring sjau till näi änar lang, ja kansk ännu 
längar allt ättar sum ai jär braid u djaup u 
butt'n lausar MK. -tåg s. n. bf. stjärt-tugä. I 
ändn pa stjärtn trädäs stjärt-tugä älla stjärt-
bandä ginum all de bakäst maskår u drägäs 
ihop u där yvar slas n hallknäut äutför stjärtn. 
Stjärt-tugä jär av hamp u sam gråvlaik sum 
tjanar. De hängar bakum stjärtn me bäggi än-
dar kring nerfiran var gang sum räusu ska läg-
gäs MK. Stjärttugä bants bäi a träi älla(r) 
n pålä, u så sträckt n äut armar u tjänar [på 
åryssja] MK. 

stjärta v. stjärtä, stjärt', pr. -ar, ipf. -ädä, p. 
pr. stjärtnäs, 'springa omkring utan ändamål' 
JK(ordl.); ss. a. hynå, va rännar däu u st-r 
me? MK. Ränn u så stjärt sum än galning! 
ha bön rännar u stjärtar um dagän u bläir 
aldri a grand av na JK (ordl.). Ga u stjärtä; 
ga orolit av u an. Han (ha) gar u stjärtar så 
sum än (a) kund var fjållur (-u), sått n (ha) 
vait int va n rännar ättar, el. va  ha .. JK(U). 
Dän där dumbomän, sum ränd jär u stjärtädä 
u had tankän att n skudd fa sätt upp årjår jär 
i Lau JK. Ha var stjärtnäs där äutä MK. 

stock s. stuck m., bf. -än, pl. -ar. 1) [timmer-
stock]. Ja var i skogän i mandäs u fick än 

stuck ner yvar bainä JK. Ängsbjörkän jär dän 
saigästä u bästä, i synnarhait storändar el. 
fyst stuckän sum vaksar nemäst jårdi av gam-
blä björkar.. dann stuckän därnest [av såg-
stockar] andrästuckän u dän tridä tridstuc-
kän el. tuppstuckän, u där uppförä jär skatn 
el. skatstuckän JK(U). Vör skall ännu kåir 
haim all stuckar, sum jär av skatar, till flovid 
JK. När vör da hadd fat snot ihop all stuckar, 
så skudd ä sagäs upp ällar sagäs sundar ti 
kastvid ällar flovid JK. Ja de var int någ sma 
stuckar sum vör huggäd .. En var go attn 
tum tvärs yvar i läiländn JK. Var stuckar grå-
vä, så kund n klau a varpå trodar av en stuck 
JK(U). Vör kård fåir forår me bäggi pari (åt 
lass) u träi stuckar pa vart lass JK. När träii 
jär sma så gar de pa lassä än täi styckän, 
när de gar träi el. fåir styckän stuckar i jamt 
si pa kälkar JK. Um ja sagar i täu än stuck 
mitt i känn'n, så bläir de täu retsäidår u dän 
sum jär äutat barkän jär avsäidå OL. Stuckän 
var antingän snoän ällar ainsöiltar OL. Ner n 
tänkar ättar vick rimedjar di hadd förr ti räiv 
sundar säin stuckar me .. De var sagblad ska 
ja sägä så de .. jog iginum stuckar me n 
bra fart, nai 	[I bladsåg:] ståpphakar 	ti 
sia äi stuckän, så han lag stadut OL. När n 
lägd pa n stuck pa gangvangn, så skudd alltut 
läiländn ligg [at] läil vängä u storändn at stor 
vängä MK. Sumbli 	låttaigrar di var så 
dumm .. så att di int däugd 	hald a sag- 
blad biläikä .. rikt in de, så att de skärd gäint, 
dvs. ga  gäint i stuckän, så att bredi blai läik 
tjåck i bäggi ändar.. Grindi [i ramsågen] 
ha hadd jå sin ram ti ga äi .. för bladä skudd 
ga jamt u stadut i stuckän OL. Ner n skudd 
sag, da skudd n ner u så sno stuckar upp.. 
Ner de gynt bläi lent [blidväder], så vanktäs 
de pass upp, att di kund hinn me stuckar sum 
di haddä Daim av sagaigrar sum fyst gynt 
kåir säin stuckar ti sagi, di läggäd säin stuckar 
tet bäi u uppa vältru . . Fyst lag da stuckar äut 
pa lairu äi a vältrå .. ner di da skudd sno upp, 
så skudd n fyst häv dum pa vangnän yvar 
de haug bakjauli U vickän väg di hadd där 
da.. Kräki di skudd ga u vad i vattn .. där 
ner mot sagbackän, där var iblant så djaupt, 
att stuckar mästn slepäd i vattn Vältru 
där pa skudd all stuckar rulläs upp dän amn 
ättar dän andrä .. ja iblant täu träi lag yvar si. 
Di hadd bär ätt dyngn var gang till täurn kåm 
tiddum igän, så fick di da int .. sag all säin 
stuckar .. di lag i vägän för flest låttaigarä 
OL. Nerkring de s. k. gålvä [i sagkammarn] 
där lag fullt me bark, sum di huggäd av stuc-
kar ti brännä OL. 2) [i jämförelser]. Da siväd 
han sum än stuck, sum än bräuka säg iblant 
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JK. Um kväldar, när ja läggar mi sivar ja 
sum än stuck straks, för da jär ja äuttråttar 
JK. En atminstn skall me retå vakä [i båten] 
.. män fö de mästä sivar all träi sum stuck, 
sum än bräukar sägä JK. N. han blai galn pa 
J., män va bröid J. si um de, de jä såsum ti 
säg till n stuck älla stam n JK. 3) [straffred-
skap]. Sit i stuckän MK. 4) 'vält; åkerbruks-
redskap, bestående av yvarträi (det som man 
sitter på), klavår (uppstående bitar), som gå 
ifrån "tappar" till yvarträiä, s. vilar därpå', 
[o. själva stocken i vars axeltappar "klavor-
na" äro fästade] MK. Vör kan ta bäggi stuc-
kar me uss u stuck' me bäggi pari JK(ordl.). 
När betstyckä jär saä, så skall ä stuckäs 
straks, så väid jårdi jär så tårr uppa, att a int 
fassnar pa stuckän JK. 5) [stolpe i staket o. 
andra stängsel]. Slantäunar . me sagnä stål-
par el. stuckar, av aikä JK(U). Stakettäun, 
sum graväs täunstuckar ner u sättäs täu sagnä 
räckår imillum var stuck JK. 6) [varpbom 
på vävstol]. Stuck älla ganstuck MK. Ätt 
braid [en (person) vred] ganstuckän kring u 
lägd spånar undar ganä pa stuckän JK. 7) 
[kort grov käpp, varpå man hänger fågelsna-
ror]; 'så många snaror som hängas på en 
käpp (kallas "stuck"); det är alltid 12 stycken 
(snaror) till en stuck' MK. Än stuck snarår 
innhaldäd tåll styckar; nå jä de mair MK. De 
skall var 48 stam n [sänkstenar] till täu stuckar 
ällar 24 styckar MK. Tåll styckar ti var stuck, 
da skudd di tägläs .. så trädäs di pa stuckän 
all tåll 	Mairndails bräukt di ha vassi täu 
stuckar OL. I vinträs da lag en stuck mang' 
månar MK. Iblant så bräuka n "åiglä upp sna-
rår" ner bäi strandi i strandbodar.. män da 
tar n int upp dum, sått n har dum pa stuck el. 
kastar dum "av stuck" äutn har dum ringlädä 
pa n höig i bakstammän i batn JK(U). Um 
dän go buttnän räcka(r) till .. så bräuka(r) 
n kast täu stuckar i am n linjå MK. 8) [under-
rede för smidesbälg]. Stuckän sum stomln 
[stommen] sitar fast äi ner pa jårdi JK(U). 
9) [bösstock]. Stuckän pa givvär MK. Dailar 
pa päilbyssu jär: bugän 	stuckän me kål- 
vän. Bugän sitar äut i främst ändn av stuckän 
JK(U). 10) [själva stommen i en hyvel]. 
Stuckän sum hyväljanä sitar fast äi u jär 
stuckän av täu dailar . så haitar dän undästä 
dailn "sulu", sum jär av hardarä träi än stuc-
kän JK(U). 11) [träet i en navare]. Pa navrar, 
sum jär smäidnä pa sam väisä sum späiburar 
haitar .. dann träibitn, sum navan [:borren] 
sitar äi stuckän JK. 12) 'träet på skridskor' 
MK. Jfr andre-, björk-, bröst-, bås-, båtved-, 
ek-, fjärdings-, flagg-, fot-, före- (s.), gap-, 
garn-, grad-, gran-, grind-, halsok-, horn-, 

kläd-, korn-, ladd-, led(s)-, luck-, pårull-
nings-, råveds-, skat-, små-, snar-, storänd-, 
såg-, topp-, torrveds-, tredje-, troder-, trol-, 
tum-, tun-, tyg-, tälle- o. ved-stock. -backe 
s. m. bf. stuckbackän [vid ramsåg: där man 
lade upp stockarna?] -flöte s. stuckflautä n., 
'särskilt flautä me sviktar (1, 2, 3 etc.) äi ti 
kåir stuckar pa; finns bär pa vangnar; a flautä 
äutn slaar' MK. -hop s. stuckhop [-åu-]. 
När ja kåm i Kaupungsskogän, lag där än 
storar stuckhop av tårrvidsstuckar JK. -lass 
s. stucklass n., pl. bf. -i [lass med stockar]. 
Säkat undalag bihövs, när n kåirar stucklass 
JK. Ja had stucklass u en stuck fant av me 
JK. Um än skall läss a stucklass, a vidlass 
OL. Kräki knäuld u dräg så mik di kund årk 
för ti kumm backän upp me stucklassi [vid 
sågen] OL. -rangel s. stuckrangäl, pl. -rayg-
lar, 'smallä stuckar' MK. -rangling s. stuck-
rangling m. [smal stock]. Kauprä L. J:s var 
ste el. pa  haid u fick aldri en stuckrangling 
el. a vidpinnå haim mässi JK. -såg s. stuck-
sa k f., pl. -ar. De stor braid stucksagar, sum 
än sagar stuckar u träi kull me u sum de sagäs 
me i raar u gråvar skog u sum täu styckän 

drägar en i var änd av sagi JK(U). -söde 
s. stucksåidä, de kännar ja int till alls, för de 
har ja int vart me um JK(U). [Jfr N. Lithberg 
i Fataburen 1909, s. 293, o. GOB]. -tapp s. 
pl. stucktappar JK(U), [axeltappar i vält]. 
-ved s. stuckviii m., bf. -n [okluven ved i 
form av stockar]. Nå har vör fat haim all 
flovid u stuckvidn, sått vör har bön all grai-
nar igän JK. När n kåirar kull me de grain-
lassi .. di jär int så let ti läss pa igän di 
i [inte], sum ann stuckvid JK. -vis adv. stuck-
väis [i form av stockar]. Han kan int kåir 
gräni, så lang sum a jär, äutn ha skall huggäs 
av bäi stuckväis JK. -vältra s. stuckvältrå f., 
bf. -u, pl. -år. 1) 'än hop stuckar; de liggar 
en ällar täu undar u de andrä uppa daim 
[rätvinkligt]; en stock inunder och stockar i 
rät vinkel däremot varv på varv' [vid sågen] 
MK. Iblant så läggäd di så gal där pa backän 
[vid sågen], att dän am n kund int fa kåir för 
dän andräs stuckvältrår OL. 2) (el. vältrå) 
'lang stuck (bom) me dain ändn pa sagi för att 
vältra upp stockar på sågen' MK. -ände s. pl. 
stuckändar [ände på stock]. När n tar i pack-
ändar u stuckändar, så far n hännar full av 
kvadå JK. 

stocka v. 1 stuckä, stuck', pr. -ar, ipf. -äd, 
sup. = inf., pass. -äs, pr. -äs, ipf. stucktäs, 
p. pf. f. stucki JK. 1) 'välta' [med åkervält, 
se 1111 Stuckä kånn (endast då det är fråga 
om korn "stuckar di") MK(1877). Ja skall ste 
u stuckä; ja har nå skilt av me stuckä; han jär 
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äut i akan u stuckar; vör far ta u så stuck till 
jårdi straks; i går stuckäd ja me russi JK 
(ord!.). Vän-  hadd n sånnar kånnstuck . sum 
bön var runt träihelar inslagnä i stuckändar, 
u när n da hadd stuck a stund u helar blai 
varmä .. da fallt di ör, u stuckän blai liggnäs 
pa jårdi JK(U). I dag har vör vart ti sat kånn, 
mor u A. ha harv u plögä u far ha stuckä 
JK. Rygän sas ännu för hand .. u harväs ner 

u sletharväs ättar u stuckäs JK: Pa ätta- 
middagän 	sad ja a halltunnå havrä 	u 
stuckäd någ vaitä JK. När n da har sat vaitä, 
så bräuka n för de mäst stuckä JK. U så har-
väs jårdi ättar sedi jär nermyldi me jan- ällar 
träiharväl u så stuckäs ha sen me n kånn-
stuck JK. Så plögdäs sedi ner me spitsplog 
Så harvdäs de igän u så stucktäs de där pa, 
sått ä blai slet u fåint JK. U så skudd a [bet-
jorden] harväs u stuckäs, sått int ladismyrn 
[vårfukten] tårkäd ör JK. Jårdi .. skall var 
djaupplöigi u välharvi u sladdi u stucki JK. 
2) [bildi.] Stuckä, en lek .. två personer slå 
armarne om varandra, lägga sig rak långa på 
marken och rulla kring. Förr i sletkalgildar 
da stuckäd päikår u drängar, sått kållu flaug 
kring päikår JK(ordl.). Stuckä .. de jär så att 
n kal ällar dräng undar någ förevändning lis-
tar si i närhaiti av dän av kvinnfålki ällar päi-
kår, sum daim pa kalsäidu har risiver um att 
a skudd tas, så i än hast kastar si ner ijamt 
nä, tar så a kraftut tak tvärs um nä u så rullar 
si i väg me nä äut langs gröinjårdi a lagli bit, 
tilf liknä bäi just så sum ner n rullar än kånn-
stuck langs jårdi OL. 

stocka v. 2 stuck', pr. stucka, sup. stuck'. Refl. 
stuck si [stocka sig, fastna, stagnera]. Årdi 
kummar ti stuck si el. fassnä i halsn fö mi JK. 
Mjölä stucka si i trumbu kring stainar MK. 
Blodn har stuck si i ådrår; matn har stuck si i 
halsn OL(ordl.). Stuck si i salsan [stockat sig 
i bladmagen, sjukdom hos nöt] JK. 

stockholmare s. ståckhålmarä m., bf. -an, pl. 
ståckhålmrar [iv. i Stockholm]. Ja talt me n 
ståckhålmarä, sum var jär äut pa När .. i 
jaulhälgi JK. Ståckhålmrar di jär fö de mäst 
snällkäp allihop [tala fort] JK. Nård-nård-
aust säir n de beryktädä Jaugan, sum ståck-
hålmrar liggar u gassar si i solskäinä u plaskar 
u badar .. um sumrar JK(U). 

stockholms-barn s. A. u L. var banlausä män 
to in a ståckholmsban ifran banhäusä där JK. 
-farare s. ståckhålmsfa'rarä m., pl. -farar 
[person som far till Stockholm o. säljer pro-
dukter]. De var en i Löi', sum var stock-
holmsfararä ällar for ti Ståckhålm me ägg .. 
JK. Daim sum föidar gässnar själv . daim 
sum int behövar fildri självä, di sälar gässnar 

livnäs ti ståckhålmsfarar JK. Um .. ja kund fa 
tal me någän gashandlarä älla ståckhålms-
fararä u fråg, um di har någ gasdäun ti sälä 
JK. 

stockning s. f. bf. stuckniugi, 'vältning' [med 
åkervält]. De stuckningi, de var oskaplit ti tul 
[dröja] de, vät jä OL(ordl.). 

stod s. stå ud n. [stoj, oväsen]. De var a haplit 
stod Er haldar, säs um ban ällar sårk sum lai-
kar u ropar u rännar u allarmar mikä OL 
(ord!.). 

stoffera v. stafferä, staffe'r' , p. pf. (äut)staf-
feen JK(U), f. (äut)staffe'ri, el. (äut)stafferä 
(OL)MK [utstyra, utsira]. [I förb.] Staffer 
äut de MK. A grann kal& . sum jär äutstaf-
feri pa all mögliä väis JK. Bräudnasdokän var 
spitsar kring u äutstaffer'n JK(U). 

stoft s. ståft n. [grand, smula]. De fanns aldri 
a ståft ti fas MK. 

stofta s. ståftå f. [stoft, grand, smula]. De jär 
aldri a ståftå de MK. 

stoj s. ståi n. [stim, hojtande]. Så jälptäs n at 
ti dräg batar upp, u da var a ståi u hi u håj! 
JK. 

stoja s. ståjä (OL)MK, står , ipf. ståiäd, p. pf. 
pl. ståinä JK(U) [hojta, stimma]. När da 
skalln [rävskallet] jär i årning .. da gynnar 
någ var stål u rop u jalä, så att de bläir ätt 
allarm JK. Da ståiäd A. pa stäutar JK. Nå 
slippar di [dragarna] u ga runt i tråskvand-
ringar .. u bläi slagnä u ståinä pa JK(U). 

stol s. 1 ståu/ m., bf. -n., gen. ståulns, pl. -ar. 
1) [en sittmöbel]. Än stor haugar stol me 
svärvnä bain me stort haugt ryggstöd äi 
sum hait Fars stoln JK. En stor gammäl stol 
var me äi de säistnämd inropä .. män när 
prästn fick säi, att stoln va säldar, da sägd 
han, att n int fick säläs . . ja ropt in skräpä 
för stolns skuld JK. Nai nai, int skall astäuän 
ga straks intä, äutn sit ner pa stoln a läiti 
stund JK. När vör kåm haim jaulmårgnän, da 
sat ha där i stoln MK. Daim sum da bor ne-
mäst bäi [vid sorgehuset], så.. lanäs de bord 
u stolar .. u um int stolar räcka till, så fa de 
ga an ti lägg bredar pa stolar ti sit pa bäi 
borä [vid gravöl] JK. Läikkistu star pa täu 
stolar, en undar var ändä .. De stolar.. daim 
bjärar skaffarfar äut pa gardn, när n [man] 
bjärar läikä äut, u lägga dum me baini i vädrä, 
u där far di ligg kanhänd i åt dyngn .. di nyt-
täs int undar begravälsn atminstn JK. [Bildl. 
i uttr.] I Gotlänningän jär rasandä bra bitar 
sumt, u di stickar int just undar stol me nå-
gänting JK. 2) 'fårmärke'. Stol undar, stol me 
rist, täu stolar, dubblä stolar MK. [Se ill. på 
kräk-märke]. Jfr band-, brud-, dom-, gung-, 
predik-, ränn-, skäkt-, tak-, under-, vardags- 
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o, åk-stol. -bake s. stolbakä m. [stolsrygg]. 
-ben s. stolbain JK(U) n., pl. bf. stolbaini 
[-åu-]. Di läggar n vanlir sitstol 	pa gålvä 
me ryggstöidä ner at u bindar häklu fast bäi 
de täu stolbaini sum jär uppat JK. Ti bläi 
föidar pa nöjt, så skudd di var spittar naknä 

u så skudd di kräup ignum stolar ner imil-
lum stolbaini.. så var de a tjåck fait källing, 
sum fassnäd imillum stolbaini JK. -gång s. 
m. bf. storgangän, assändn JK. -kant s. m. 
bf. stolkantn. Han slo hud mot stolkantn, så 
de ränd upp än storar påil OL. -säte s. ståul-
se'tä n., bf. =, pl. bf. stolseti. Så sägd n ti 
mor, att a skudd lägg bainä upp pa n stol el. 
pa  stolsetä JK. Ja har set möbälsnickrar slip 
möblar me pimpstain så sum t. ex. stolseti, 
sum di skudd gär svart u blankä me åljå u 
kimråik JK(U). -säteikant s. stolsetkant JK. 
Tåpsknyppä me anglar pa 	liggar pa än 
bordskant el. stolsetkant JK. 

stol s. 2 (stod), se brand-, kräk- o. lik-stol. 
stola v. ståul', stor' JK, pr. -ar [stödja sig 
(på), lita (på)]. Han har int någ ti stol pa 
(= är fattig) MK. Ja kummar i håg L:s aignä 
ård u stolar pa daim JK. Lissum int mänsku 
alls har någ kraft älla någ ti stor pa själv JK. 
Än far håir .. av stadsboar, att landsboar 
behövar o [våra, stadsbornas] pänningar. De 
storar di pa JK. 

stolla s. stållå (OL)MK, gammäl tjåck, läiti 
källing. 

stolle s. pl. stål/ar [tok]. De finns mik klok 
kalar i riksdagän, män di jär för fåtaluä ti fa 
bukt me de andrä stållar JK. 

stollig a. pl. stå//uä [tokig]. A! di matt var 
stålluä JK. 

stolpe s. stålpä, stålp' m., bf. -än, pl. -ar. 1) 
[staketstolpe]. Mitt imillum täu stålpar star n 
klainarä stålpä, sum jär sagän umkring täu 
tum tjåckar u fåir tum braidar, sum slanar jär 
äisagnä äi 	pa mittn [i slan-tun] JK. 2) 
[telefonstolpe]. En stålp star mitt fö o grindi 
JK. 3) [mittstolpe i stolpkvarn]. Vädakvän-
nar .. di star pa sin backä u bräidäs pa sin 
stålpä, allt ättar sum vädrä jär OL. Ha (kvän-
ni) haldäd pa ti fall kull, för stålpän var av-
rutn sått di matt i skogän ättar nöiar stålpä 

Stuckän ällar stålpän var täi änar langar u 
a än tvärs iginum, u så aik till, sått han var 
bra tungar, ska ja sägä JK. Kauprä kvänni 
straik kull, sått bör stålpän star JK. 4) [i 
ramsåg]. I innersta stålpen sitta 2 helar [ki-
lar] för till hald pa stuckän, att n int letäd si 
upp MK. 5) [i tröskvandring]. Storjaulä de 
bistas .. av storaxlän ällar stålpän, sum var 
umkring än fåir änar langar u .. n fåmtn tum i 
fåirkant, han sto pa änd upp me än stäurar  

gråvar janspäik [axeltapp] i varder ändä, dän 
nedastä späikän han sto pa än väidlyftur fla- 
tar grastain, sum var a läit hul äi 	OL. 6) 
[sidostyckena i en "slingnår]. Pa säidår um 
tungu haitar stålpar JK. Jfr ek-, kvarn-, lod-, 
lykt-, staket-, telefon- o. tun-stolpe. -stolp-
kvarn s. stålpkvänn m., pl. -ar JK(U), [vä-
derkvarn med vridbart kvarnhus kring en 
stolpe]. -tun s. stålptäun m., pl. -ar [gärdes-
gård med lodräta stolpar och däremellan "sla-
nor" eller taggtråd] JK(U). 

stolt a. ståltar, n. stå/t JK(U), pl. stå/t'. 1) 
[högfärdig, självsäker, stram]. Ja har tyckt, 
att L. alltut har vart så gildar u vänli 	u 
int vart ståltar u stuskar u haugdrägän JK. 
Ståltar u viktur JK(U). Ga stålt u ståltserä 
JK(U). Än hail hopar av dum [herrar] jär u' 
så stålt u stusk u haugfårduä jå JK. 

Stolt Henriks blad s. stålthindriksbladar (Py-
rola uniflora) MK. Ja när ha (källingi) råikäd 
Kauprä far.. de.. skudd var näi slag .. någ 
blåmmår såm vaksar äut i marki såsum: 
stålt-hindricks-bladar, sjärnanäis u tarald JK. 

stommel s. ståumbäl m., bf. -blän, ståumln 
'stomme', [t. ex. harvkropp utan tänder; 

ställning i hackelsemaskin]; 'ramen kring 
smedbälgen, på vilken bälgen hänger medelst 
en tapp, som går tvärs igenom det hela' MK; 
säs mäst um träibyggningar ällar träihäus, så 
läng di int har fat väggar ällar luft ällar gålv 
äi; han har bär fat upp själv stomblän OL. 
Jfr bleck-, kärr- o. ost-stommel. 

stop s. staup, ståup n., bf. -ä, pl.=, -i. 1) 
[rymdmått, 11/3 liter]. Ja far kaup a staup 
plomår JK(ordl.). Någlä gubbar sum hadd 
kaupt a staup brännväin u så glyggä JK. 
2) [dryckeskärl rymmande ca ett stop, van!. 
av porslin el. dyl.]. Staup äutn handtag MK. 
Skaffadrängän .. han ska .. säi ättar att all 
staup u kannår int bläir tomä JK. A par stop 
pa vart bord, full av öl JK. Jfr drick-, halv-, 
sten- o. öl-stop. -slflaska s. staupsflaskå 
(OL)MK. -siglöggare s. staupsglyggarä [ett 
stop glödgat brännvin]. Förr .. glyggäd ja 
u• iblant, u än to si än staupsglyggarä, förrn 
gick äut i kyldi JK. -vis adv. staupväis (OL) 
MK [i mängder om ett stop]. 

stopp s. 1 se ståp s. 
stopp s. 2 ståpp [oböjl.], [omöjlighet, stille-
stånd]. Vörr har ännu n träi fåir tunnland 
sandjård ti plögä, u bäst ä jär så kan de fraus 
till ..0 da bläir de ståpp me de årku JK. Nå 
i ar säir de äut sum ä bläir ståpp för de (ti 
fa haim vid) JK. And ti däss iss kyldnetnar 
kåm; da fraust grasä (pärgrasä) av, u da blai 
de ståpp me vaksningi [växandet] JK. Vän 
skudd upp i Syllskogän u braut stumblar i 
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dag, män de blai ståpp de u någ ann ti gär i 
dag JK. Vörr trod nå, att vörr skudd snart fa 
kumm äut pa jårdi u arbet me spad' u plog! 
Män de blai ståpp de n täid av JK. Män da 
vacknäd Kaupräkalar, u da blai de ståpp sinä 
för Hallbjänn- u Bomunskalar ti ta någ släkå 
ör Kauprä släkdöiän JK. Göid u plög u ans 
jårdi så mik än vill u int vällaikän jär tjänli, 
så jär de ståpp JK. Årdä hasslungä, sum L. 
tyckar, att ä skudd hait hässlungä .. män de 
jär ståpp de! JK. Jårdi har vart frusi, u de har 
vart ståpp me jårdbräukä JK. 

stopp s. 3 se nål-stopp. 
stopp interj. ståpp, 'halt!' (OL)MK. De kund 
väl så var, att kalar .. kund lugä [lova] .. 
män kvinnfålki kund hailt simpält säg ståpp 
OL. Så ska ja gänn gä mi möidå u skriv, så 
läng än vill älla ti däss n sär ståpp JK. Skolår 
har bad prästn u skolläran vitt gynt [börjat] 
jär i Lau langt förr, män kumnaln har sägt 
ståpp JK. Glansmor sättäd u kaffipannu pa, 
män där sägd ja ståpp ti kaffiä JK. 

stoppa v. 1 se ståpa v. 
stoppa v. 2 stuppä, stupp', ipf. stuppäd JK(U), 
stuppt', pass. pr. -tis, ipf. stupptäs JK, p. pf. 
stuppän JK [fylla, packa, proppa]; 'stoppa 
t. ex. halm i styvlår' (men fyllä pyls) MK. 
Sin stuppäs ha [alnen] i ullmaisar JK. Så 
stupptäs lydn [lödjen] i säckar JK. När da 
lydn jär stuppän i säckar JK. När strumpår 
u suckar bläir så äutslitnä 	stupptäs äi än 
gammäl säck JK(U). Sin trampäs de u stup-
päs halm imillum ryktstängnar JK. Läns-
mann'n stuppt pänningar i säin lummår u blai 
där iginum räikar kal JK. Tobaksskräinä 
pa borä u så vass-säin stäur lang råikpäipå u 
så ti stupp u råikä JK. Sin så stuppäd di råik-
päipu JK(U). Särsk. förb. De var am n [:u11-
kränka], sum di stuppt äi a mark ull var gang 
JK. När vör da .. fick raidå pa va vattnä 
skvåläd in sum mäst, u så vör da fick stupp 
äi någ kledar där, da kund en hald läns JK. 

stoppa v. 3 ståppä, ståpp', p. pf. pl. stå ppnä. 
1) ståppä (= lappä) a strumpå (OL)MK. St. 
husår el. lappä h. MK. 2) [fylla med dun, 
vadd m. m., madrassera]. Ståppnä akstolar 
MK. Stolar jär int ståppnä JK. — stopp-nål s. 
ståppnål f., bf. -i, pl. -ar JK(U). När n lappar 
el. ståppar så har n ganändn el. lapptradn pa 
a nål sum haitar ståppnål JK(U). Lumpsam- 
larä 	böitäd si till lumpår för sticknålar, 
ståppnålar. JK(U). Fastsöiningi av all flaar, 
sum gar till pa de väisä. Än trädar ganä pa a 
ståppnål u så söir iginum tjan'n u masku 
fyst u så upp iginum hulä pa flaändn .. Ja, n 
skall minstn ha ståppnåli 	iginum hulä pa 
flai u iginum masku u tjan'n än fån säks 

gangar för vart hul [om flundrenät] JK. -täc-
ke s. ståpptäckä, stupp- n., pl. ståpptäckar, 
stick [stickat] täckä me stuppning äi; ståpp 
me bomull, de jär int någ fjädar äi MK. Vän-
ningi . sum bräudi el. bräudgummän skall ha 
mässi fran haimä 	såsum .. a uppbäddi 
säng: maddrassar, lakän, täu langdöinår, 
ståpptäckar JK(U). I ansäiändä me säng-
kledar har vörr int någ ann än däundöinår u 
ståpptäckar ti ligg undar JK. -väst s. ståpp-
väst m., pl. -ar, sum har kumm i bräuk nå pa 
sainarä täidar, ståppvästar um vintrar. Di jär 
av dubbält töig, me ståppning imillum av 
bomullsvadd JK(1924). 

stoppa v. 4 ståppä, ståpp', pr. -ar. 1) [hejda, 
stanna, hindra]. Ja ha tänkt ti ståpp me iss 
arkä iss gangän JK. Ja, u därme ståppar ja. 
Gu natt! JK. Dän fyst snåiän ståppäd allt jård-
bräuksarbetä JK. Da hadd di int någ narar 
ällar tvärribbår späiknä pa undarfjälar, sum 
ståppäd mot vagnsflauti, så da var ä kinkut 
ick de snart kund has av alltihop OL. Ha 
[kvarnen] släitäd si laus, el. kädi krivverädä 
u pärsn ståppäd intå JK. De fart u nå ståpp 
me de = om man häller på någ el. så (OL) 
MK. Däu ståppa di! = du låter bli, du skall 
göra som jag vill (säges även till en spik el. 
vad som helst, som går på sned) MK. 2) 
'räcka'. De ståppar de = de strävar, räcker 
(OL)MK. Särsk. förb. Lausmöirs äutdäikning 
.. gick till langt yvar 100 000. Ja u pa andrä 
ställar ännu värrä hälst nå i iss täidn, sum 
di matt ståpp upp, såsum i Romm-möir JK. 
Pa onstäsnati ståppäd blodn upp JK. — stopp-
hake s. pl. ståpphakar [i bladsåg]. Någrä 
ståpphakar, tror ja di hait (di var ti sla äi 
stuckän så han lag stadut) OL. 

stoppare s. m. bf. stå ppan [stopphake i stubb-
brytare]. Dam ståppan gick bär sundar för 
uss i spelä ällar stumbläbrautan JK. 

stoppning s. 1 stuppniu [packning, nerstuv-
ning]. De blai äntligän fårdut me all packning 
u stuppning [i skjutsen] OL. 

stoppning s. 2 ståppnin [fyllnad med vadd 
el. dyl.]. Träisko äutn ståppning yvar ristar 
kan ja int gutt ga me JK. Ståppvästar .. di 
jär .. av dubbält töig me ståppning imillum 
av bomullsvadd JK. 

stor a. stäurar, stäur, ståurar, ståur, f. stäur, 
ståur, fl. stäurt, ståurt, best. (dän) stäur', 
ståur', f. de ståurå, n. (de) stor', pl. storä 
JK, ståur', stäur', best. (de) stäur', komp. 
störrä, stön-', superi. stöist, best. (dän) 
stöise , f. de stöistå, stöist, n. (de) stöist', pl. 
(de) stöistä, stöist' . 1) [som är av betydlig 
höjd el. utsträckning, betydligt omfång]. a) 
[om människa el. djur]. N duktur kal, stäurar 



stor 	 1299 	 stor 

u starkar JK. Stäur u tjåckar u braidar, sått 
n knafft kan väik si JK. De jär sum fålki gar 
ti körkå, sumt jär storä andrä sma MK. Sår-
kar.. skjaut n harä, han jär int storar, män 
så jär n ungar u måirar OL. Far .. had någ 
yvar fåir stäigar duktu stäurar tåsk JK. I går 
ner vörr var ner u maitädä, da fick vörr n 
sån storar ällar stäurar abur OL(ordl.). A 
stort vitt vackat unglamb JK. Där fick vör 
någlä pund fisk i fyst varpä, u de stäur gäddår 
JK. Män äntliän fick vörr kalvän [notkalven] 
.. i uppfårdi, u da var n hail fullar av stäur 
stäur gäddår JK. b) [om träd o. andra växter 
o. växtdelar]. Han had vart me um ti grav 
kull än storar tall, sum tornä hadd slat äi 
JK(U). Där i de aigu sto a stäur haug grän, 
sum var kröint u var losmärkä JK. A stort 
kålhudä JK. Kårp hadd raidar i stor haug 
tallar, sum ingän kund kumm upp äi JK. Vör 
har fat upp yvar tjugå styckän stäur fyrstum-
blar JK. c) [om rum o. ytor]. Än stäurar 
fåinar byggning JK(U). U int tror ja, att n 
var så gammäl sum Kauprä stor byggningän 
JK. Kauprä Jannäs dän stäur byggningän var 
en ifran Buss .. sum to imot ti sätt upp JK. 
Vörr har n kammarä sum jär ungefårliän 
så storar sum dän bäi Söddalunds (kansk läit 
störrä) JK. Da hadd di n stora fåinar träigard 
där JK. Di har storar gard me mik väidlyftuä 
aigår u har dräng u päikå JK. Nabbu liggar 
äi än stäurar aurakar, sum haitar Nöiu JK(U). 
Klucku täi da var ä fyst samlingän pa stor 
väti, sum a hait OL. De finns ingän bit igän 
av de där Digarängä, sum var stort, när de 
gynt räiväs upp JK. d) [om ting o. företeel-
ser]. När vör had fat upp än täu träi gan, fick 
vör säi lantärnår av än stäurar ångarä JK. U 
änd n lagli stäurar fjordgammäl halmstack 
äutförä JK. Än stäur langar väidar särk JK. 
En stäur tjåckar gullring JK. Sin så karda n 

ti däss att ulli jär så raidu i undakardu, 
sått ha däugar gär saig av, så väid de int .. 
bläir för storar saig JK. De sag riktut vackat 
äut, fastn int förmörkälsän var storar ällar 
just int stor kant av soli, sum var förmörkän 
JK. När de haldädäs "päll" [över brudparet], 
så var stäur gavdokän till päll JK(U). De säist 
brevä, sum handlar um flundränät jär ti 
nyttä, när ä skall in i stäur boki JK. När A. 
kåm i böin, da kaupt han de storå (yksi) MK. 
Ja väläd de läil fråglistu 	um ja skall fort- 
sätt me de storå JK(U). Där hitt ja mäin storå 
(snäcka) MK. Stor vängä [del av ramsåg] 
MK. A hul så stort, att n kund fa haud igi-
num JK. Snäus hävar di i munn'n för si, så 
de liggar stäur pagar bi läppar OL. Käik stint, 
gär stor augå, t. ex. han (ha) fick stor augå u 

sto u käikäd stint JK(U). Dän sårtns plog jär 
ännu i bräuk jär äutat, fastn dän snart gar all 
värdns väg me stor stig u ersättäs me n annar 
sårt JK. e) [om tid]. Vör var int äut stor 
stund MK. Nitti år, de jär stor åldar MK. 
2) [som kommit högt upp i barnåldern el. är 
(relativt) vuxen]. Di har.. en sårk u a päikå, 
sum nå jär stäur u fullvakstä JK. Sårkän 
vaksäd till u blai stäurar u giftäd si JK. Pät-
tasn var da så storar, att han var me i skogän 
JK. Sårkän Las död', när n var storar u full-
vaksn JK. Ha blai stor' päiku pa fåm u tjugå 
ar, u läikväl va de ingän fräiarä 	JK. 3) 
[som innehåller el. utgör en betydlig massa 
el. mängd]. [I uttr.] än stor dail [många, åt-
skilliga]. An storar dail [av slåtterfolket] 
(gick till Tranängä) till fa ro si me pärkspel u 
stangstörtning OL. Än stor dail gär int nå 
sum förr, läggar göisli i sma hopar radväis 

äutn braidar na läik av lassä pa jårdi JK. 
Fålki fick.. ler si insäi, att de jär nödvändut 
ti låim av så mik ti häusaldä, så de räckar för 
årä. Klaint var de me n stor dail i dän vägän 
förr .. OL. Så dracks de da av än stor dail, 
sumbli fick de ti räck till u sumbli to de släut 
för i otäidä OL. 4) [som har samband med det 
väsentliga, helheten]. Vör, sum bör [bara] 
jär n småsak .. mot de stor hailä JK. 5) [som 
har betydlig grad, styrka el. intensitet]. De 
kan träff till, att di [stararna] kan sträv yvar, 
um de int bläir för oskapli stora(r) vintar JK. 
De har nuck vart stor vintrar förr u u mik 
snåikastning da u • JK. Så väid int ovädrä bläir 
fö stort JK. De stor rängnä i ladis JK. U bläir 
mik vacka gröid pa, um int tårkän jä fö stor 
um sumrar JK. När n da skudd ta supän me 
storar hast, så kåm brännväinä ti ga vilsä JK 
(U). Di jär haimä hadd stor tank pa mi JK. 
Ivan [ivern] var storar, sått de tos ihop me 
(att dra not ..) JK. Min bror han kund stav 
så prässäis u fick stort betöig JK. Middagän 
ja, de var stort bistöir ti fa dän i årning OL. 
6) [som har omfattande följd, verkan el. be-
tydelse]. Där äi liggar n stor fördail JK. De 
var stor skillnä OL. De kalldäs för stor dagän 
OL. I iss viku har vör läikväl slipp snåikast-
ning i träi dagar, de var stort de JK. 7) 
[om person, som har en hög ställning, fram-
stående]. A:s bror, sum jä stor kal u årgäl-
byggarä ner i Ammerikä JK. 8) [om person: 
stolt, "hög", högfärdig]. Han [landshövding-
en] .. lämnäd ättar si ätt angenämt minnä 
för de att n int hållt si för storar ti sla si ner 
iblant dän arbetande klassn OL. Säin ban 
hadd di föid upp, så att di int hald si för stor 
ti tal me fålki sum var där OL. [I uttr.] stor 
pa si. A. va(r) stor pa si yva n [sonen] JK. 
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Ja blai ret storar pa mi, att mitt säist brevä 
var umtyckt JK. Mor jär glad u stor pa si, 
för a fick vykort ifran L. i London JK. Da 
var vörr stor pa uss, ska ja sägä, att vörr kund 
vinn pa de stor gamblä jältar JK(U). Än dail 

skröitäd nuck u var stor pa si, när di kund 
läur någän dummar ainfaldur bondä JK(U). 
Skatt du ha bani haugfårduä u stor pa si [orig. 
storpasi], nai de händar intä JK. 9) [i uttr. 
för tal el. uppträdande]. Stor el. storar i träutn 
JK. Storar i årdi män läitn pa jårdi JK(U). 
10) [om levnadsvillkor o. d.: flott, vräkigt]. 
Ja kan int vit lains di kan ha rad ti liv så 
stort OL. Än bräukar säg um någän, sum gyn-
nar byggä, att n har ränt upp stort, t. ex. um  
en sum byggar stort u har läit rad: han har 
ränt upp stort har n de OL. 11) [neutr. ss. 
adv.]. a) [brett, vidlyftigt]. Da gräind n till u 
svard så stort u haugt, att .. OL. Um vänd-
furar kummar för langt ifran si .. Da haitar 
de, .. att n plöigar för stort JK(U). b) [med 
negation] int stort [inte mycket]. Sin så har ä 
snåi u rängnä um vartannä, sått ingän har 
kunt kumm si jästar me någ kåirning stort JK. 
Jär haimä var int ann bärt [enbart] småpärår, 
stort JK. Vör har int jet ann än flundrår stort 
MK. Nå för täidn har di int någänting bränn-
väin stort OL. Pa hallstrumpår gar int skafti 
längar än till tjåckläggän stort JK. Ja har int 
gärt någ ann stort än sit u skriv hail täidn 
sin ja kåm haim JK. Än sättar si int täidarä 
ner stort, än när n skall ha läit mat äi si JK. 
Kyldi har gärt skad pa de (kånnä) lagli väl, 
sått de däugar stort int till någ ann än ti kräki 
JK. Däugar int stort till någ ann än vid JK. 
Fullpacknä var de sjussar ner äi, u de var int 
stort bättar uppa OL. I torstäs var de int stort 
bättar mämmi, sått ja kund mästn int årk upp 
JK. I går va de så kallt .. u i dag jä de int 
stort bättar JK. Iss Junglövs snäusä .. de jär 
int stort bättar än aikruckå JK. Sin pa ätta-
middagän var ja kåirnäs äut pa När.. sått da 
blai de int stort mair av för mäin räckning JK. 
Far .. årkt smak jaulgråitn män int stort mair 
JK. Han var int sjaukar stort mair n i träi 
dagar JK. Da var väl sårkän int stort mair n 
någ yvar hallsti [10] ar gammäl JK. De jä int 
stort mair n n halvar kast vid JK. Nå jär dräi-
vår int stort mair n hältn så haug sum di var 
fystä JK. Vörr kan int fa spanni stort mair n 
halvä JK. 12) komp. störrä [som i utsträck-
ning, grad, betydelse etc. övergår ngt annat]. 
Da kauptäs de flair plogar [vändplogar], sum 
var a nummar störrä JK. Attar sum gani jär 
störr u tyngar, så skall ä störr klåbbår till u 
störr batar JK. Iblant så bjärar n ihop sträng-
ar straks u sätta n [havren] i sma köislingar,  

um än jär gröinlagä, u störr köislingar, um än 
jär tårrar JK. Snåidräivår bläir störr u störrä 
JK. Di höirar mair ällar mindar me jård, u de 
kan iblant kast av si så, att di atminstn um di 
har någ störr styckar kan fa.. hail sin livsjon 
därav OL. Fyst fick di a störr ällar mindar 
skäivå kakå OL. De ansäis fö(r) störr arbetä 
el. sträivarä arbetä ti ta upp u gär band u 
bindä än ti skärä JK. Skolläran u K. sum har 
störr röstret jär OL. Mair n har, störrä bläir 
bihovar MK. 13) super!. stöist etc. [betydli-
gare i utsträckning, omfång, grad etc.]. Dän 
sum var stöist u starkäst, han blai sjosjaukar 
JK. A. .. sum jär en me dän stöist kal jär i 
Lau JK. De stöistä di gärd rakt sum di viddä, 
män de sma di löidäd änd någä JK. Ain plan- 
tå 	u de skall var de stöistå JK. Pa de 
girvaxnästä tallar var alltut stöist barkar OL. 
Dän sum hadd stöist plassn av stoln .. han el. 
ha kåm ti rad yvar.. i äktnskapä JK(U). De 
var n bond av gamblä stammän u en me de 
stöist gardar hadd n OL. För läit sen da var 
de n sånnar haugtäid me lusttågi, så da drogs 
stöist skaru däit OL. Bandar.  .. de jär alltut 
en störr u en mindar. Dän stöistä jär nedäst-
bandn u dän minst uppästbandn JK. De 
fyst graipi .. var 5 hånn pa u var av dän stöist 
sårtn JK(U). När de stöist böiar kåm, så halt 
n pa ti sträik me JK. När n var i stöist fartn 
JK(U). En tupp (toppsegel) sum had gärt 
stöist nyttn, sto int batn me JK. När vör kåm 
haim, så had stöist stårmän gat yvar JK. 
Stöist galnskapän jär dän, att vörr int kan 
sänd pänningar me OL. Stöist sjaukdomän de 
va smittkåppår, sum ja ha vart äut förä JK. 
Hans stöist avsikt jä väl dän, att n skall tigg 
pänningar JK. Stöist ällar mäst snåikastningi 
had vör i sundäs JK. De jä ännu stöist olycku 
JK. Ja u ännu de stöist u värst sjauku: gar-
dar .. star pa hypputeksbankar! JK. L., sum 
had hatt stöist besvärä u stöist arbetä, fick 
minst läikväl JK. Ätt fattäs, u de jär rängn . 
u de jär fålkis stöist bekymmar JK. Um än 
har n bit töig, så jär de mästn stöist bikymrä 
ti fa n skräddarä JK. Skriv upp allt sum kum-
mar i tankar fran de minst till de stöistä JK. 
14) [i uttr.] stöist dailn [de flesta, flertalet]. 
Stöist dailn av arbetsfålki slar si äut me någ 
ann nå för täidn OL. Stöist dailn hadd u a 
byttä ällar kagg .. mässi ti ta haim [:bränn-
vin] äi OL. U raud u svaitnä fastn stöist dailn 
int har mair n byksår u skörtu pa si OL. 
-arbete s. storarbetä n. [stort arbete]. Ner i 
Nabbvikän jär gärt si a storarbetä nå ättar 
paskår .. De jär kärt si pa 	täusntals lass 
grastain JK. -artad a. n. sto'ra'rtä [-åu-], 
best. -artädä. Vintarsport me skidlöpning u 
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flair andrä pahitt, sum jär storartä u låtar någ 
stort JK. Sin så hannt vör da .. Stockholm 
me sin storartädä janvägssentral JK. L. väist 
mi hail hans storartädä arbetä JK. -artig a. n. 
ståurartut [storartad]. De jär a riktut storar-
tut förtag, för de jär n väldu kannalIJK. Sum 
ja da blai mik vänlit u storartut, kan ja gänn 
sägä, mottagän JK. -axel s. ståuraksl m., bf. 
-n. 1) [i väderkvarn: den axel på vilken ving-
arna sitta, jfr kvarn-axel]. Storlupä (= där i 
dän ändn av storaksln, sum skaidar sitar) JK 
(U). 2) [i vandringströsk, den lodräta axel-
stolpe varpå storhjulsringen vilar]. Stod aulä 
de bistos .. av storaxlän ällar stålpän, sum 
var umkring än fåir änar langar u var väl n 
fjortn tum i fåirkant, han sto pa änd upp, me 
än stäurar gråvar janspäik i varder ändä, dän 
nedastä späikän han sto pa än väidlyftur fla-
tar grastain OL. K. J. vidd ner i Bläckängs-
lundn u hugg än tall, sum var kännur u gråvar 
till n storaksl till tråskjaulä ällar storjaulä JK. 
-axellspik s. m. bf. ståurakslspäikän [axel-
tapp i storaxeln]. -beden p. a. ståurbi'dn, f. 
-bi 'di, pl. -bl'dnä, 'som låter be sig mycket' 
MK; 'storbedd, stursk, som länge låter bedja 
sig' JK(ordl.). Ja vassågo u ga ti bors u var int 
storbidn JK(U). De jälpäd int, sägd ungmor 
att ja var storbidn, äutn kaffi skudd ja ha JK. 
Va ha jär stursk u storbidi. Nå far Ar int lug 
ti var storbidnä, äutn nå skall Är kummä JK 
(ordl.). Någ var så vill di sit främst, män di 
skall var så storbidnä läikväl, så att di skall 
skuffås u drägäs ti bordä JK. -bedjandes p. a. 
storbidnäs [= föreg.]. -belåten a. storbilåtn 
[mycket belåten]. Täu träi stäigar pa sumbliä 
nät de kan ä bläi [av flundror] U da jär n 
storbilåtn JK. -bonde s. ståurbåundä m., bf. 
storbondn JK, pl. ståurböindar. G. fick da 
S.0:s gardn för gutt präis u var da storbondä 
u var räikar u had väl [mycket] pänningar 
äutlantä JK. Pa dän täidn 	så had fålki 
ull aignäs u till u me någän storbondä, sum 
föidäd mang lamb, någlä markar ti sälä JK. 
-braskig a. storbraskur el. storprålur, 'mycket 
grann o. prålig', t. ex. um  töig sum jär stor-
rosut u grant, de säir så storbraskut äut; särs 
u um a mänskä sum gar u prålar u braskar 
MK. -brum s. ståurbrumm n. [stort oväder 
m. storm]. De sag ret äut till bläi storbrumm 
ällar storäur av JK. -bröllop s. storbryllaup. 
G:s gärd storbryllaup JK. -byggd p. a. n. 
stå urbyggt [med stora byggnader]. De kan u 
sägäs um böindar, sum har storbyggt u vac-
kat, de säir ret äut sum ä kund var n härr-
gard OL. -båge s. m. bf. stå urbu 'gän, pa sjö-
räuså. Storbugän bistar av a lagli tjåck grän-
grain, sum båigäs till n bugä, u så a raip, stor- 

bugtugä, sum bindäs bäi ändar av bugän, så 
de sitar spänt sum än bugsträng .. Själv bu- 
gän 	jär umkring hall fjärd (3i) än langar u 
så där n fåir (4) tum runt umkring .. A kvar-
ter fran ändn jär de bur si täu styckän hul ti 
träd snöirar iginum u bind stainar me.. Fyst 
laupäs storbugän bäi, u de gar så till, att de 
främst maskår av kruppän läggäs kring stor-
bugän, så att säidår kumma(r) ti möitäs mitt 
pa bugän uppa. Där bindäs hörnmaskår ihop, 
am n ifran var säidå Pa de väisä kumma(r) 
storbugän ti knöitäs fast bäi kruppän jär, så 
sum armstakar bäi räusarmar .. De äutäst 
räumä millum storbugän u fystbändn haitar 
storbugräumä 	MK. [Se till.] -båt s. ståur- 
ba t m., pl. -ar [stor fiskebåt med plats för 
tre man] = träironing. Daim sum fiskäd pa 
rak (driv) var träi styckän, u batn haitäd träi-
roning el. storbat JK(U). Hall seglasn pa n 
storbat jär n (ällar umkring) 70-80 änar 
bomullslärft .. u de kan di sta me i ret väl 
blasvädar, när de jär last äi dum, me alltihop 
till [:alla segel tillsatta] JK. Pa säksti- u sjut-
titalä (1860-70) så var ä yvar tjugå storbatar 
föräutn all fiskbatar bäi Nabbu JK(U). Iss 
nöi storbatar, sum di nå byggar u sum di har 
motorar äi, jä däck yvar framstammän JK. 
-båtsidoning s. pl. sto 'rbatsdo 'niygar [-åu-, 
-åu-], [redskap som höra till en storbåt]. 
-båt' vrång s. pl. ståurba 'träugar [spant i en 
storbåt]. -bänd s. m. bf. ståurbändn [största 
bågen på en ryssja]. Tjanar .. skall sit så 
langt ifran si bäi armstakän, sum storbändn 
jär haugar JK. Di hadd bomärkar pa stor-
bändn MK. -bänd(s)maska s. f. pl. stor-
bänds- el. storbändmaskår (ja tyckar s jä 
retäst) JK [ryssjemaskor vid storbänden]. 
-dansare s. stordansarä [duktig dansör]. De 
var ret s. de MK. -drev s. ståurdri'v n., bf. 
-ä, el. äutdrivä [det drivhjul som går på stor-
hjulet i vandringströsk]. -dörr s. f. bf. ståur-
du ri, på kyrkan. -fiskare s. m. bf. sto 'rfiskan 
[duktig fiskare]. Hallbjäns Hallandar (dän 
storfiskan) JK. -folk s. storfålk (OL)MK n. 
pl. [högt uppsatta personer]. -främmandes 
s. ståurfrämnäs [sällsynt el. fint främman-
de]. Va i ivi täid, maint kvinnfålki pa, va 
modar de för storfrämnäs! JK. Vör har stor-
främnäs jär i Lau nå, sum gär maurår i hud 
för uss 	ägodelningsrättn JK. -fågel s. pl. 
storfäuglar. Väitpänning [knipa] u veling 
[bergand], sum kalläs för storfåuglar u sum 
u• lom u skräckår u golskragar gär JK(U). 
-färdig a. ståurfi rdur [högfärdig]. Han jär 
gomaintar u nåigdar u jär aldri storfårdur ällar 
så MK. -gapad a. ståurga 'par, -ga p',' f. -gap', 
pl. -gap' [uppkäftig]. Han jär så storgap el. 
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storgapar el. storgapän MK. Gubbän bräukäd 
gap u var storgapar nuck. De var a olyckli 
storgap el. -pi päikå. De var n förgjordat stor-
gap(ar) el. storgapän sårk JK. Han var så 
storgap u storkäft imot mi JK. K.L., han jär 
läik så storgapar sum ja, tyckar ja, sått han 
jär nuck tjänli u kan gär raidå för si JK. Å 
strunt, maint ja pa u var storgapar där i sängi 
JK. Nuck jäst u storgap, de håirar ja JK. Di 
jär så äutgap u storgap, dairäs banungar JK. 
Sån storgap fålk OL. -gapen a. stå urga *pän, 
f. -i, pl. -nä. 1) [uppkäftig]. Storgapän särk 
JK. Ha blai så storgap ällar storgapi OL. De 
jär olyckliä storgap(nä) banungar JK. 2) [vid-
käftad]. A storgap(i) smidtang (= a smidtang 
sum käftar gapar ifran si väl) JK. Storgapi 
tang till hald kvänntappar me MK. -gapig a. 
storgapur [uppkäftig]. -gaping s. stå ur-
ga Pigg m., pl. -ar [uppkäftig person]. De jär 
.. n stäurar storgaping dän sårkän JK. De jär 
någ storgapingar allihop JK. -garn s. stå ur-
ga 'n n., bf. -ä [grövre garn i utkanterna av 
nät el. fiskegarn]; det grövre gan sum slingu 
skjautäs me u sum spinar u säidsäimar u hall-
bandi knöitäs me bäi läinä MK; de jär gråvarä 
gan JK. Storganä, de jär runt ikring hail 
slingu, säidsäimar me MK. Patjan'n .. Han 
jär fastskutn bäi läinä me gråft storgan JK. 
Skjautningi gäs me storgan pa slingnåli JK 
(U). -garns' maska s. stå urga «nsmaskå f., pl. 
-år, maskå sum knöitäs av storganä runt 
ikring hail läinä = a halv maskå MK. -geglare 
s. m. bf. storgaiglarn [som dräglar mycket]. 
Sumbli fålk sum gaiglar ret duktut, föräutn 
all ban .. di far u hait storgaiglarn .. me 
flair auknamn OL. -glad a. stå urgla dar, pl. 
-ä [mycket glad]. Ja jär storgladar u stor-
belåtn att L. tyckar, att ja ha gärt L. a tjänst 
me mäin skrivning JK. Bani huppäd u dansäd 
u singäd kring gräni u var storgladä JK. Präs-
tar .. di skudd bläi så storgladä, um dän gam-
blä täidn kåm ti bakas JK. -grenig a. stor-
grainur [som har stort och utbrett grenverk]. 
Fick di da än skaivar, snoän, storgrainur, 
kårtlagar, millumstorar tall [till ved] . . OL. 
-grina v. ståurgräinä, -gräin' [storskratta]. 
Vörr ti storgräin allihop .. för vörr fösto 
straks, va de bar hän JK. -grinig a. stor-
gräinur (en som skrattar åt andra) MK. -gråta 
v. ståurgra tä, ipf. -äd [gråta våldsamt]. I 
kvälls, när Gartru straik ifran Bänt, när a had 
vart me autndag bäi än, da storgratäd han, 
ällar de rängnäd ret duktut i kvälls klucku 
9-10 JK. -gräla v. storgrälä JK(U), [gräla 
våldsamt]. -gubbe s. stå urgubbä, -gubb' m., 
pl. -ar [framstående, högt uppsatt man]. Han 
var rikstasman u n riktur storgubbä JK. Stor- 

gubbar, i gamlä täidn JK. Dain konfäränsn 
ätta dann'n haldar all storgubbar JK. De var a 
stort vackat stjännfall . . de matt var någän 
storgubb sum död nå JK(U). -gång s. stor-
gang m., bf. ståurgagän. 1) [i körku]. 2) 
[= stol-gång]. -gård s. ståurga *rd m., bf. -n, 
"storgård", 'den som omgiver ladugården' JK 
(ordl.). Di har n sån läitn storgard, sått di int 
kan fa sno kring me n vangn n gang JK(ordl.). 
U da föräut .. Da lag läilgardn u storgardn 
ihop.. u .. dän sum kåm fyst, han to vangnar 
u fjälar el. raidskapar . . Män . . di kund int 
läikäs u ha storgardn ihop, för sumt av dum 
blai föräutn raidskapar.  . . när di skudd pa gatå 
JK. Ungmansstangi skudd sta mitt pa stor-
gardn JK(U). Pa summarn så pa ättarmidda-
gän så samblädäs ungdomar ihop, där di hadd 
någän räumli storgard, där di kund fa spel 
pärk OL. Sin när ä blai vackat vädar .. så 
fick [fåren] ga pa storgardn u skav grainar 
JK. Nå jär de mästn i am n sumpjåckå hail stor-
gardn el. häusgardn JK. -gälig s. storgajlur = 
-gapig. -herre s. pl. storhärrar [högt uppsatta 
personer]. -het s. ståurhait [något stort, 
märkvärdigt]. Dän täidn var de a storhait ti 
var körkväldrar JK. Nå fö täidn skall de sta i 
täidningar, um ä skall var någ storhait me för- 
lugningi JK(U). När ja tjänt i Gardä 	bäi 
L.K., så gick bondfålki där i körkå för var 
sundag u till nattvardn . . Män vick a storhait 
de var millum daim u prästn JK. Da tyckar di, 
att de jär släik storhait me iss päiku MK. 
-hets' tid s. storhaitstäid [välmaktstid, nå-
gons bästa tid]. Undar dairäs storhaitstäid så 
tyckar di [husmödrarna], att di jär höigst 
hyns i kårgän OL. -hjul s. ståurjaul n., bf. 
-ii [det stora horisontala drivhjulet på en 
vandringströsk]. Storjaulä var a stort väit 
käggjaul u än fjortn (14) änar umkring tvärs 
yvar [: i diameter] .. De bistos av storaksln, 
armar, stäivår, ringän me hundratals kåggar 
äi u dragbomar täu styckän JK(U). Tråsk-
tunnu gar 150 slag, mäns storjaulä gar ätt JK. 
Män tråskar bigangnädäs int bärt ti tråsk sed 
pa, äutn storjaulä nyttädäs ti dräiv kvännar 
hästkvännar, u sum drogs av dragrar för stor-
jaulä JK(U). Da var de bön ti sätt för a par 
dragrar för storjaulä äutä 	u så .. lägg äi 
halm i massjin'n [hackelsemaskinen] JK. 
-hjul' axel s. m. bf. ståurjaulaksln 	— 
-akslän [den lodräta axelstolpen i storhjulet]. 
-hjullaxell spik s. pl. storjaulakslspäikar JK 
(U), [axeltapp i storhjulsaxeln]. -hjuls' axel 
s. m. bf. storjaulsaxlän OL, se -hjul-axel. 
-hjulsj krämpa s. ståurjaulskrämpå f., pl. -år 
[löt i storhjul; virke till sådan löt], [av 
björk]. De var a skapli storjaulskrämpå JK 
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(ordl.). -hjulsikugg s. pl. storjaulskåggar 
[kuggarna på storhjulet]. -hjul(s)lring s. 
ståurjaulriuän, storjaulsringän, el. stor-ring-
än, [storhjulets kuggring]. Tråskdrivä sum 
storjaulsringän gick äi OL. -hjul(s)Ispik s. m. 
bf. ståurjaulspäikän [axeltapp] sum sitar äi 
storjaulaksln. -hornt a. storhånntar, pl. 
-hånne [som har stora horn]. De storhånnt 
baggar u ear far n int säi någ av nå JK. Ko.. 
me stor hånn storhånntu JK(U). -jacka s. 
storjackå = stortråjå [stor 	(ytter)kavaj]. 
-kanal s. m., bf. sto 'rkannaln [-du-]. K.J. u 
ja vör ådläd da för skiftä u undar äutdäik-
ningi, förrn storkannaln kåm fram ti Buss-
träsk, n täi älvå tunnland JK. -karl s. ståur-
ka1 m. [högt uppsatt, framstående man]. 
Han var haldn ret för storkal, fast n int had 
vart längar än i Ståckhålm, för de var stort 
dän täidn JK. De var en gåttlänning där upp, 
sum var n storkal u had mang haug uppdrag 
JK. -kaxe s. pl. sto 'rkaksar [-du-]. U tvärtum 
har ja set, att sån där storkaksar sum russ-
krakar har vart rädd(ä) för mi (=gaitbuckän) 
JK. -kaxig a. ståurkaksu [mycket kaxig]. Iss 
G:n sum ännu livar ha vart storkaksu JK. 
-kluven p. a. storkluän [kluven i stora trän, 
om ved]. Flovidn ti skäid .. var storkluän u 
fåm kvarter langar JK(U). -klöv s. pl. ståur-
klauar [på nötboskap]. -knap s. stå urkna 'p 
m., pl. -ar, 'förnäm herre'. De jär n storknap 
älla halda si bättar än andrä JK. Ja raist till 
böin n gang pa tågä, u så var de n fair fåm 
härrar, de var visst träi styckän prästar, u så 
var de a par andrä storknapar JK. -knas s. 
storknas [kaxe]. Dän sum hadd a sylvar-
snäusdoså, han ansags för n storknas JK. 
-knäppare s. storknäpparä m. [kaxe]. Mot 
mi kåm än såndär storknäpparä u skudd 
drägä [:krokfinger] OL. -knäppig a. ståur-
knäppur [kaxig]. Nå kummar n storknäp-
pu(r) bond älla n haugfårdsgallä .. me n stäu-
rar braidar lastvangn u a par stäur grann russ 
JK. -kräk s. ståurkrä'k n. pl., bf. -i [storbo-
skap], naut u russ JK(U). Jär de säkrä trolår u 
staur, så stängar di [räcktäunar] för storkräk, 
um di int har van'n ti flaugä ällar räiv ner dum 
JK. Träi trolår i vart räcklid yva si, sum 
stängar för storkräk män int för lamb el. 
smakräk JK. Lambi u storkräki, gick där, när 
akrar lag trednä, u jetäd ograsä ör JK(U). 
Män vörr har mair kräk än storkräki, sum de 
haitar, ti söislä u gi .. De finns kalvar, sväin 

u lamb u hyns u iblant gäss u ändar, di 
skall u söisläs JK. Där bäi Kauprä säldäs all-
tut n träi fair naut ällar storkräk um an JK. 
-käftad a. storkäftar, -käft, pl. -käft(ä), -käft 
[stor i munnen, uppkäftig]. Ner ja sägd till  

stormangel 

nä um de, da blai a bär storkäft till, de har n 
för de att n vill dum väl de; ällar de jär oskap-
lit va han jär storkäft ällar storkäftar, ällar de 
fålki de jär da ing ho me va di jär storkäft 
OL. Ha gynt i makä, män ha blai mair u mair 
storkäft u käftäd imot värrä. Han var så stor-
gap u storkäft imot mi sått.. Di jär så stor-
ård u storkäft(ä), sått di skudd ha pa käftn JK. 
-käftig a. ståurkäftu, pl. -uä [uppkäftig]. 
Åkan [åkaren] var dän sum var storkäftu u 
sägd, att ä pråmt skudd var väg JK. -körnare 
s. stortjörnare till tjörnä större [hul] till plå-
tar o. d. MK. -laga(d) a. storlagar OL, -lag(ä) 
JK, ståurla , f. storlag(ä) JK, n. -lagä JK, 

ståurlag' [tämligen stor, i största laget]. 
An raksäck ällar n storlag vanli säck me halm 
äi ti ligg pa JK. Dän hästn han jär storlag(ä) 
el. -än för uss, u vörr kan bigå uss me en sum 
jär läit mindar JK. Dän hästn han var storlag 
för mäin räckning.. OL. Skoän han jär stor-
lagar OL. A fåint tug sum haitar gumbrä-
tug u så n någ lund storlag hammarä JK(U). 
De män i ha jär storlag(ä) el. -i för o räckning 
JK. Skåpä de jär storlagä ti sta där pa de stäl-
lä där i räumä JK. Styvlår di jär storlag ti 
mi JK. Sin bjärd n ihop strängar i storlag 
stackar [om hö] JK(U). -lagen a. storlagän 
JK, f. -lagi OL; JK, pl. -lagnä OL [=föreg.] 
Dän hästn han jär storlagän JK. De styv-
lu ha jär storlagi OL. De styvlår di jär storlag, 
sumbli sär nuck storlagnä OL. -land s. f. bf. 
storlandä [fast land, i mots. till små öar, hol-
mar o. d.]. Inn langsat landä bad bäi stor-
landä u bi hålmar så drägäs de not JK. -lek 
s. ståurlaik m., bf. -än. Da far täu styckän 
dail ätt styckä bäggi täu u de andrä träi dail 
dann [det andra] ättar säin anlåttar el. ättar 
hämmänsdailars storlaik [vid delning av "slä-
ka"] JK. De sum än skrivar um Digaråirs 
storlaik u lägä, de jär int någ ti anmärk mot 
JK. Är [Ni] far kaup än halvar gräis ättar 
vanliä storlaikän, sum vör bräukar ha JK. Ja 
tåskän 	säläs alltut bäi stäigväis [tjogvis] 
u bitaläs för de mäst ättar storlaikän JK. -lek-
stuga s. f. bf. storlaikstäuu ["lekstuga för 
vuxen ungdom"]. Där sum storlaikstäuu var 
(där sum di bjärd äi), fö(r)tjänt di läit me ti 
säl kaffi u brännväin JK. -lopp s. n. bf. ståur-
lupä [lagret som storändan av kvarnaxeln vi-
lar i]. Storlupä (= där i dän ändn av storaksln, 
sum skaidar sitar) gäräs runt u bislas me 
janskoar el. janplattår runtumkring. Lupä lig-
gar äi än gråvar stuck i gavin äi än därtill 
örhuggän skaplir grastain .. i tvärbalkän de 
haitar "storlupä" JK(U). Aksln sum liggar äi 
läil-lupä u storlupä 	JK. [Se ill.] -mangel 
s. sto'rmaygäl [-du-], [stor, fast mangel i 
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mots. t. hand-mangel]. Pa storställar förr, där 
di hadd stormangäl. Han bistos av a säkar 
ställning me sletar buttn u så flair mangkav-
lar, sum kledi rulldäs pa, u så där uppa a 
tungt luk, sum läggdäs upp pa mangkavlar me 
kledi pa, u så drog täu styckän de lukä fram 
u tibakas JK(U). -maskgarn s. stormask-
ganä[= stor-garnet], sum jär gråvarä än sling-
ganä (träitvunnä n:r 40, = slingganä, stor-
maskganä 6-tradut n:r 6) MK. -mast s. f. bf. 
stå urmasti = främsta masten. -munt a. ståur-
muntar, 'stor i munnen, storgapig'. Att L. 
skall, de sä ja alls intä, fö så ståurmuntar 
vill ja int varä JK. -möte s. ståurmöit' n. [stor 
sammankomst]. Ja var pa babtistmöit hail 
sundagän bäi K., för där var riktut stormöit 
i sundäs, för där var babtistar ifran hail landä 
till u me ifran Böin JK. -nase s. m. bf. ståur-
na 'sn [en som har stor näsa]. Bär int stor-
nasn tar alltihop (= blåsten i snusdosan, så att 
snuset virvlar upp) MK. -nättel s. stäurnättäl 
(som int' bränns), [Ballota nigra?]. -ordad a. 
ståurå 'rdar, storård', f. storård' OL, 'prat-
makare, skrävlare'. Ha kund var bra, bära int 
var så oskaplit storård, ällar ner n [han] skall 
tal um någ, så jär n så storård ällar storårdar 
OL. De mänsku ha jär så storård u duktu 
jamt till, män bär ä int snart kummar igän för 
nä bärä OL. -ordig a. stop-ån/ur (OL)MK 
[= föreg.]. -part s. storpart m. [större hem-
mansdel]. Män de var en storpart till där bäi 
Masrä, sum jär bårtå nå u haitäd Masrä 
Jonsäs JK. -pligg s. pl. storpliggar (skom.) 
MK. -pratare s. storpratarä m. Än storprata-
rä u storskrävlarä JK. -pratig a. ståurpratu, 
pl. -uä [som pratar mycket]. Han laitar int 
ättar årdi, sum di bräukar säg um en, sum kan 
prat bra ällar jär storpratu ällar storslarvu JK. 
De var a faslit buldar, säs um storpratuä käl-
lingar, sum star u pratar u skramblar u buld-
rar OL. -prålig a. storprålur, se stor-braskig. 
-refflig a. ståur-rifflur, 'med stora refflor'. 
Dän (petrifikaten) var så stor-rifflur MK. 
-regna v. ståurräunä, ipf. -äd [regna hårt]. 
Mäns vörr ännu kård äut i möiri, kåm de ti 
storrängnä älla hällrängnä JK. I mårräs 
rängnäd de int ret så hart ällar storrängnäd 
de int så oskaplit mikä JK. -ropa v. ipf. stor-
ropädä [ropa högt]. Han stor-ropädä MK. 
-rosig a. n storrosut [som har mönster med 
stora rosor]. Töig sum jär storrosut u grant 
MK. -råtta s. f. pl. stor-råttår [stora råttor]. 
De var änd omöiglit ti var i räumi, så väid 
de var stor-råttår, sum hadd blitt förgiddä 
[förgiftade] JK(U). -rännare s. stor-rännarä 
m. [duktig löpare]. Dän sum ja skudd .. ränn 
imot var n stor-rännarä JK(U). -sak s. pl. 

sto Orsakar [-åu-], [ngt storartat]. När di fick 
jan undar maidar [i st. f. trä], da var de stor-
sakar da! JK. -segel s. ståurfä käl 

-se 'gäl n., bf. -fäglä, -se glä, = 
framsegäl. Storsjäglä, sum sitar i sjägläfåstä 
JK. För n hallsti [10] ar tibakas var .. stor-
sjäglä millum 18-20 änar bomullslärft äi nå 
söis di: storsjäglä 22 ti 26 änar bomullslärft 
äi. Dän, sum har framräumä, han haldar stor-
sjägäl u fåck JK. Framkaln . . han ska svar för 
sätt storseglä u fåckän bäi OL. Vör sigläd 
äut för storsjäglä u fåckän, mair kund vör int 
föirä JK. Fyst när vörr gynt siglä, så vidd int 
batn sta för undasjägli, äutn millkaln matt fåir 
pa storsjäglä iblant JK. -segelband s. n. bf. 
ståurfägläbandä [-skot]. Millkaln ror läit så 
längä, ti däss n far storsjägläbandä av fram-
kaln u drägar storsjäglä bäi, mäns framkaln 
sättar fåckän JK. -segelllik s. stå urfägäl-läik 
[kanttåg på storsegel] = framsjägäl-läik. 
-segellmast s. f. bf. storsjägälmasti JK, stor-
segälmasti OL. A par mällår u (ä)n hakä i 
sjägälfåstä ti sätt storsjägälmasti äi JK. Ain 
[märla] .. i framtuftrangi ti sätt storsjägäl-
maständn äi JK. -segelskot s. n. bf. stor-
sjägläskotä tar millkaln varå pa JK. -segle s. 
ståursiklä n., bf. ='tjockt [järn], som hela 
[kvarn]huset hänger på och som går tvärs 
över stolpen' MK. [Se ill.] -sel s. pl. ståur-
si ?ar, 'fina seldon, som ej begagnades i åkern 
utan på kalas' MK. -sint s. storsintar (OL) 
MK, 'högmodig'. -sjungare s. ståursiugarä 
m. Nöi kluckan, de jär n riktur storsingarä u 
storspelarä JK. -skifte s. ståurskiff. Ja i an-
säiändä pa de siländar i Nöiakan, så har ja 
set äi någ gamblä handlingar bäi Kauprä, när 
där var land smäträ ällar storskift säist JK. 
-skog s. storskog m., bf. ståurskåugän. 1) 
[fyrkantvirke till byggnad]. Fäirkantskog ti 
byggningsskog, sum huggäs el. sagäs i fåir-
kant pa fåir säidår, haitar u storskog. 2) 
[stommen i ett kvarnhus]. Storskogän me all 
fåir ståndrar u tvärstyckar pa säidår haitar 
grindar.. U bredi sum späikäs pa grindar el. 
storskogän haitar kledningi JK. Launar de si 
ti lag de kvänni da? Jå, dän storskogän däugar 
ännu han MK. -skola s. f. bf. ståurskåulu. 
A. gar nå i storskolu ällar fålkskolu JK. Nöi 
kathedar i storskolu u upphögning för borä i 
läilskolu JK. -skri s. storskräi [högt skrik]. 
Han pratäd äi storskräi [:så att han skrek] 
MK. -skria v. storskräiä (OL)MK [skrika 
högt]. -skrytare s. storskröitarä (OL)MK. 
-skrytig a. storskröitur, -u JK(U), pl. ståur-
skröituä [mycket skrytsam]. -skrävlare s. 
storskrävlarä m. Än storpratarä u storskräv-
larä JK. -skrävlig a. pl. ståurskrä'vluä [som 
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skrävlar mycket]. Fastn de nuck kan var 
daim, sum jär skorskröituä u storskrävluä 
män bär lortn u någ harar, när ä bläir stårm u 
än kummar i knipå JK. -skvala v. pr. stor-
skvalar [skvala våldsamt]. De jär så mik 
vattn i aPi, sått de storskvalar JK(U). -skytt 
s. pl. stå urskyttar [duktig skytt]. Där var nå 
än hail hopän storskyttar fran Gard u Aitlaim 
OL. -slafsig a. ståurslapsur [som pladdrar 
mycket]. De jär faslit va han jär storslapsur 
JK(ordl.). -slagen a. f. sto *rsla .gi [-åu-], n. 
-sia g',* 	best. -slagnä [storartad]. Ja där pa 
sandä jär a storslagi slätt el. slet, när de jär 
lagvattn. Väitar fåinar sand, så langt aug kan 
säi 	JK. Han var upp i kluckhulä u tyckt 
att ä var äutumårdäntlit storslag u skönt ti fa 
säi hail Lau sokän pa en gang u mair därtill 
JK. Sin så hannt vörr da de storslagnä Stock-
holm .. JK. -slarvig a. ståurslarvu [storpra-
tig, se d.o.]. -slev s. f. bf. ståurslaivi [i bildl. 
uttr.: mycket av ngt, t. ex. skäll, kritik m. m.]. 
Han fick ret av storslaivi han MK. Ja, de jär 
jäklut förbannat (um ja skall ta i storslaivi u 
svär me skick) va de jär hallgal jär i Lau nå 
bad me dain u dannä JK. Ännu har ja int tat 
äi me storslaivi, sum än bräukar sägä, äutn 
ja har gat för de mäst u tänkt yvar de självar 
JK. -slukig a. storslukur [glupsk] o. storjetur 
MK. -slägga s. f. bf. storsläggu JK(U). -släkt 
s. ståursläkt [nära släkt?]. Jär va ret stor-
släkt MK. -smed s. storsmid [duktig smed, 
mästersmed] JK(U). -snusare s. storsnäusarä 
(OL)MK [en som snusar mycket]. -spade s. 
m. bf. storspadn, 'på en [ram]såg' (han 
skjautar) MK. -spelare s. ståurspe larä. 1) 
[duktig musikant]. Storsingarä u storspelarä 
JK. 2) [om] kort[spel]. -spelman s. pl. sto 'r-
spelmännar [duktig spelman]. Storspelmän-
nar, sum har vart så yvadåduä ti spel pa få.iol 

JK. -spjäll s. n. bf. ståurspjäldä [största 
spjället], pa kalvän [i not]. -spov s. m. bf. 
ståurspauän (Numenius arquata). Storspoän 
flaugar yvar landä u skräiar (modar) rängn 
JK. -stackig a. storstackur [om luft, med sto-
ra stackmoln]. I kväld da säir ä äut, sum än 
int kan gläid äut u sättä, för luftn han säir så 
storstackar u bisvärli äut OL. -stenig a. ståur-
stainur [bemängd med stora stenar]. Stor-
stainur aur MK. -strakla s. stå urstra *klå f., 
bf. -u, pl. -år [stor räfsa dragen av en karl el. 
en häst]. Storstraklu gärs fyst av a räckå 
hälst någ saigt träi till bur tännar äi såsum 
tråjå pa a räivå, sum längdi jär umkring 
31am, u så jär a så där umkring täu tum 
mästn i fåirkant, u tännar jä 5-6 tum langä 
u mästn .. en tum tjåckä, män runtä, u så där 
umkring en tum imillum varandrä, u så jär de  

da glygg si a par hul iginum tråju ti sätt a par 
stakar äi, sum en kal drägar, sum än har upp 
yvar akslar u haldar pa me hännar bakförä, 
sum än ännu kan fa säi .. män int täit [ofta], 
för de jä vanlit nå, att n alltut har a russ förä, 
u da sitar de n kvist.. me handhel äi ti hald 
äi för dän sum gar ättar u kåirar u straklar u 
letar straklu upp bäi var sträng. Ja, de jä just 
int mang sum har storstraklå, äutn än nyttar 
fö de mäst räivår ti straklä me, fö de bläir 
rainarä än me storstraklå JK. När a [släku] 
da liggar i sånt grunt vattn, sum börr gar till 
ankäls, da kåirar n ihop na i strängar me a 
storstraklå el. häststraklå JK. -strand s. pl. 
storstrandar [stora fiskelägen]. Där bäi stor-
strandar (Nabbu u Djaupdöi) .. var int så 
äuslt förä, sum ä blai längar fram JK. -stuga 
s. f. bf. storstäuu. Pa yväst våningän, var de 
träi räum: storstäuu, läilstäuu u n kammarä 
JK. -ståtlig a. storståtlir JK, f. stå urstå 
n. -lit, pl. -/iä [mycket ståtlig]. U sälln star de 
i täidningar da um än storståtlir begravning 
JK. Storståtli byggning (OL)MK. Di tyckt, 
att raisu var äutmärkt, u riktut storståtli JK. 
De var a änkå bäi B., sum skudd gift si ansn 

u hald storståtlit bryllaup JK. Dairäs man-
byggningän u häusar, sum jär nöibyggt u någ-
lund storståtlit ätta nå täidns sätt JK. När vör 
kåirar pa gatå um mårgnar ste u plögar, så 
kåirar vör me träi russ i jamt si, sått de säir 
ret storståtlit äut JK. Sjoän bråkäd yvar våg-
brytan .. ja tyckt ä sag ret storståtlit äut 
JK. Storståtliä byggrasar JK. Sån storståtliä 
tillställningar sum än kungabegravning JK. 
-ställe s. ståurställä n., pl. -ar [stor bond-
gård]. G. .. de var da storställä u va int ont 
um föidå vickän täid sum hälst av arä JK. De 
fanns pa storställar förr, där di hadd stor-
mangäl JK. -stövla s. f. pl. ståursty'vlår, 
sam sum knäistyvlår MK. Storstyvlår el. 
knäistyvlår el. vintastyvlår me lang skaft sum 
gar ti knäis, sum än har skafti äutpa byksår 
JK. För kalar pa vintan, när de jär snål, så 
jär de vanlitväis storstyvlår el. knäistyvlår.. 
ti vardäsbaindomt JK(U). De har vart sumput 
u styggt ti laupä pa vägar häitntills, fastn stor-
styvlår nuck har kunt gat fram läik väl JK. 
-svängel s. storsvängäl m. Vörr nyttar nå fö(r) 
täidn a silbro me svänglar, sum vörr plöigar 
me träi russ i jamt si .. De jär fyst än stor-
svängäl, sum jär indailtar i träi trid-dailar, så 
att en änd av han jär dubbält så langar sum 
dän kårtäst ändn äi dän kårtäst ändn sitar 
u a stark janmällå, u äi dän knäppäs a vanli 
silbro, därförä drägar a hailt par russ .., i dän 
längst ändn sitar u' a mällå u däräi knäp-
päs än enbetssvängäl, u för dän drägar en 
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häst JK(U). -sydd p. a. pl. störsöidä [sydd 
stor, vid]. Ståppvästar 	jär storsöidä, sått 
di gar äut pa JK. -sådig a. n. storsadut [med 
stora sådor i]. Um "gråitmjöilä" var "stor-
sadut" el. um  skalar var storä u int kvänn-
stainar hadd tat sundar dum .. JK(U). -tag 
s. stoka'g 	["riktiga tag", något 
storartat]. Ja, att L. har blitt ledamot i Kungl. 
Vitterhets m. m. akademien! De var riktut 
stortag, tyckar ja! U ja far grattulerä! JK. 
-talare s. stortalarä JK(U), [duktig talare]. 
-tjuv s. stortöiv (OL)MK. -topp s. ståurtupp 
m., bf. -än [främre, största toppseglet]. Stor-
tuppän ällar framtuppän 10-12 änar [bomulls-
lärft i] för 10 år sen, nu: 14-18 JK. Tular da 
batn mair sjägäl, så sättar framkaln stortup-
pän el. framtuppän pa JK. -topplmast s. 
ståurtuppmast [mast för stortoppen]. -torgl 
dag s. m. bf. stortårgdagän JK(U), [" torg-
dag", marknad i Hemse i oktober]. -trä s. 
ståurträi, buttnträi i en häck JK. -tröja s. 
ståurtråjå f., bf. -u [kraftig vardagskavaj]. 
Dän sårtns tråjår sum för de mästä haitar 
stortråiå .. me armar äi u av en sårts töig me 
fodar u ståppning äi u jär a yttaplagg u 
haitar u äutumtråiå JK. Nårdn ha(r) blas u 
vart så förbaskat kaldar, sått n matt ha hatt 
stortråjå u hankäl pa si JK. Ja, stortråju pa u 
äut i dambän me; sått ä sväidar i skinnä (på 
snökastning i yrväder) JK. Mäin myssu u 
stortråiu u byksår hängar i fastäuu stäiv sum 
Ilånn av snåi u äis JK. Ja årkäd ga upp' u 
äutä u pusslä läitä me a stortråiå tillknäppt 
um mi JK. Ja gick pa u lässäd me a läiti un-
datråjå pa mi, för stortråju kast ja a mi, sått 
svaitn sto a mi JK. U så jär de da ti putt i 
inlummu i stortråiu a par sma skäivår bröi el. 
kakå me läit fläsk imillum JK. -tå s. f. bf. 
ståurtäiu _ 	Bäit i stortäiu [idrottslek]. 
Ti sta pa ätt bain u fa dann upp ti munn'n 

bäit i stortäiu jär int så gutt JK(U). -tål 
bjälle s. m. bf. ståurtäibjälln [den knöl som 
bildas av stortåleden]. -tänkt p. a. ståurtäyk-
tar, pl. -tänkt' [ärelysten, högfärdig]. L. de 
var n sån lustu gubbä, för han var gomaintar 

stortänktar JK. Sumbli mainar, att n jär 
stortänktar, män ja tror, att n jär så mair för-
säiän [försynt] MK. De jär int äutn, ick än 
jär så läit haugdrugän, stortänktar ällar haug-
fårdur OL. Di har någ ban, di jär så stortänkt 

vill bär hald si i fylg me någ härrskap OL. 
Att sårkar sum jär ste u lerar int bläir för stor-
tänkt .. u lissum käikar ner pa daim sum 
int har vart ste u lert OL. -tög s. f. bf. stor-
taugi [linan till den sist utsatta notarmen]. 
När dän sum har sätt noti u stäigar ör batn u 
sum haitar, att han jär bäi stortaugi, så ropar 

han ti dann'n, sum star bäi läiltaugi: dräg! 
JK(U). -ur s. ståuräur m. [stort yrväder]. 
-verk s. ståurvärk. Män nuck säir n, att di har 
kunt gärt storvärk förr i äurminnäs täidar JK. 
-vrång s. ståurrayg f., bf. -i, pl. -räygar, bf. 
storrängnar JK [de spanter som nå upp till 
relingen i en båt]. Storrängnar 	jär fö de 
mästä av gränä . . u sagäs äut av gränstumblar 
JK. De finns fåm storrängar: där tuftu u masti 
jär, u undar milltuftu u framtuftu, sjägälfåst-
rangi u pliktrangi MK. Sjägälfåstrangi, fram-
tuftrangi, milltuftrangi, baktuftrangi, knäi-
styckrangi = storrängar JK. De var a bra stor-
rang. De jär värst ti fa storrängar = all de 
rängar, sum nar till umränningi JK(ordl.). Så 
kummar bislagä pa batn så sum.. a bak-
rangmällå i storrangi el. tuftrangi ti sätt bak-
sjägälmaständn äi JK. -väg s. m. bf. sto'r-
vä'gän [-åu-], pl. -ar [landsväg]. En arbets-
kal, sum bor jär bäi storvägän JK. De var där 
äut mot storvägän, sum gar uppat astu Lasäs 
OL. Ja.. maint pa, um di int vidd säl mjölk 
me, sått vörr kund fa a kåirlag jär upp bäi 
storvägän JK. Mitt för Krussbackä (där sum 
Andaskväiar kummar upp pa storvägän) JK. 
Um någän dåir pa vintadag, nä all kväiar jä 
tilläurnä, sum bor langt av storvägän JK. 
Söik ga iginum Löi sokän int just där, sum 
storvägän gar iginum, äutn JK. U va vattn! 
A 'i pa När jär så full, sått .. de vill ga yvar 
storvägän bäi Storbro JK. Pa storvägar jä de 
vaskän slidväg älla vangnväg nå JK. Aindäst 
da i säistäs Trättndagstäid sum vörr slepäd 
fram me tomå a par dagar pa storvägän JK. 
De kummar väl snart snåikastningsbud igän, 
för storvägän liggar väl allt till, tänka ja JK. 
Fyst gynt vör jär bäi gränsn mot När kluc-
ku åt pa mårgnän yva trätti man jär pa storvä-
gän JK. Män så lag Kauprä u Halsrä u Smiss 
inäurnä, sått de var omöiglit fö(r) daim ti 
ta si äut pa storvägän me kräk u sjuss JK. 
De värstä äurdagar i fjord vinträs var dän 
22 Fibbavarus u dän 4 Mass, da fick stor-
vägar ligg till jär i Lau JK. Män tänk att stor-
vägän pa säin ställar, där de jär haugt, jär så 
tårrar att n mästn stöivar [dammar] JK. Ja 
vör ha årkå i täu dagar pa storvägän ti kåir 
u braidä (aur), u pa all smavägar, älla soknä-
vägar ha vör årkå i träi dagar me bäggi pari 
JK. Storvägar, di jär intill' nå JK. -vänge s. 
ståurväygä 	[underlag för stocken i 
bladsåg]. De sum storändn lag pa hait stor- 
vängä 	JK(ordl.). -växen p. a. storvaksn 
(OL)MK, pl. -nä OL [storväxt]. Ban sum jär 
så där storvaxnä OL. -ände s. m. bf. ståur-
ändn, pl. -ar [tjockända]. Gråvar tjåckar har-
dar bark pa björkar.  .. för de mäst pa storändn 
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el. rotändn JK. När n skudd hugg bugband, 
så skudd n hugg än bit ör stuckän ällar buln 
me, sått n kund fa n knåps pa storändn pa 
graini JK. Sjau änar fran storändn va di 
(:balkar) int mair n älvå tum tvärs yvar JK. 
Storändar di lag yvar bakändn pa kräki [i 
balklasset] MK. Trolår liggar .. me nedäst 
ändn, sum alltut jär storändn, pa jårdi JK. 
Ainässtaurar .. skall skaläs 	u så skall di 
spitsäs i storändn, sum skall sta i jårdi JK. 
Staurar ställäs för de mästä me storändn upp-
at, när di jär karnä MK. Sin tar (ä)n me 
hygrä handi at tuppän el. at läiländn [på 
"banden"] u me vänstru at storändn u bräi-
dar n . . sått n bläir så mjaukar, att n kan fa 
bäggi ändar ihop JK. Baggän jär a krampt 
bagghånn me hul iginum storändn [till ag-
bände] JK. -ändlpacke s. pl. ståurändpackar 
[vedkubb av tjockändan på ett träd]. -ändl 
stock s. storändstuck m., bf. -än [stock av 
tjockändan på ett träd]. Så tar n da en bit av 
buln ällar storändstuckän, sum da sitar ihop 
me stumbln, u sagar sumbln äut ti baträngar 
JK. Jär stuckar storä ällar n storändstuck, 
så kan de bläi a varpå ällar tåll trolår äi en 
stuck JK. -ätare s. storje 'tarä m., bf. -jetan 
JK(U), pl. ståurje'trar [en som äter mycket]. 
De kummar ti bero pa, va läng L. vill föid 
pa iss storjetan JK. Er jär int sånn storjetrar 
sum vörr JK. -äten a. f. ståurje'ti [som äter 
mycket]. A kvinnfålksmänskä, sum int har 
mik stort arbetä u int jär mik storjeti JK. 
-ätig a. ståurje'tur [= föreg.]. -ögad a. ståur-
augar, storaug', f. storaug', pl. -aug(ä), 
[som har stora ögon]. Han jär så vådli 
storaugar OL. De päiku ha var nätt, bärr a int 
hadd vart så storaug; 	um de jär någän, 
sum far säi någ ovanlit, så kan di säg: ja blai 
ret storaug, ner ja fick säi de OL. Ner ja väist 
n de, da blai än ret storaugar OL. De var faslit 
va de ko i jär storaug = stor augå. De jä 
oskaplit va dän kaln jär storaug, u augu liggar 
ret äutpa för n. Di blai storaug(ä) (el. stinn-
augä), när di fick säi de oskaplihaiti JK. 
-ögen a. ståuraugän [som har stora ögon]. 
-ögig a. storaugur OL, f. -augu, pl. -augu' 
MK. [= föreg.]. Han jär så storaugar ällar 
storaugur OL. 

stora v. se stola v. 
stork s. stårk m., bf. -än, pl. -ar [fågeln 
Ciconia ciconia]. De kan träff till någän gang, 
att stårkän flaugar jär yvar landä, män annas 
så vistäs n int jär JK. Stårkar, di kan föir äld, 
um n har gärt um [dem] någ galä MK. 

storkna v. stårknä, ipf. -ädä [vara nära att 
kvävas, sätta i halsen]. De var så baiskt, u n 
blai så tårrar i halsn, att n stårknädä MK. 

storligen adv. storligän [i hög grad]. Ha 
storligän biho de [behov av det] (OL)MK. 

storligt adv. ståurlit [storligen]. Um L. bär jä 
belåtn, så jä ja storlit belåtn JK. Ja, de va n 
storlit belåtn me alltihop. Sedi har int blitt 
sprungi ännu, sum vör jär storlit glad yvar 
JK. De blai läit rängn 	u de behövd vör 
storlit för rygroti u vaitäsroti JK. Ja, L. bihö-
var storlit jär äut! JK. Ja undrar storlit pa va 
L. tyckar um de sum ja had mämmi säist JK. 
Ja förundrar mi storlit, att ä aldri tar släut pa 
nöi äksämpäl u nöi ård JK. En riktu vild-
basarä, så att i kund int behald n haim, så 
storlit skolärans behövd n JK. Ja storlit för-
undrar mi JK. Män laisn jär ja läikväl, för 
ja int kan årk var me, sum ja storlit had biho 
ti varä JK. 

storm s. stårm m., gen. -s, bf. -än, pl. -ar. 1) 
[hård blåst]. De var n oskaplir stårm vörr har 
fat JK(U). Da kåm de n rasandä böi me rängn 
u stårm JK. När kånnstackar jär uppsättä bra 
.. så har di sälln någ nöd av rängn, så väid 
de int kummar mik rängn me stårm JK. Står-
män ha riv snåiän av JK. Nä iss stäur stårmän 
var i sumräs JK. A. u A. u ja straik äut pa 
betstyckä i kyldi u stårmän u fick nack de 
där betår JK. Ner strandkalar gar haim fran 
strand u int fat sättä för storms skuld OL. 
Int just häftuä stårmar har vörr klag uss yvar, 
män rängn u slask .. JK. De har vart så mik 
stor stårmar, sått de har blas av el. ner så mik 
tårr grainar av träii JK. Räiv stårm upp .. Ja 
skall ta u bränn upp iss gamlä kvastar u räiv 
stårm upp. De jär a gammält ård .. att när n 
brännar upp kvastar, så bläir de stårm JK(U). 
Soli rinnar upp så raud i dag, de modar stårm 
JK(U). Jär de gard kring mån'n (= mångardä) 
jär de de samä sum gard kring soli, de modar 
stårm u ovädar JK(U). Flammar stjännår, 
modar de stårm; jär de mik stjännfall, modar 
de stårm u blasvädar i suvvästn JK(U). Jär 
sjoän el. sjovattnä orolit u de jär haugvagä, 
um de änd jär lungt, så jär de a säkat biväis, 
att de snart bläir stårm JK(U). Gässnar flak-
sar så mik pa gardn i dag, de modar stårm 
JK. [I uttr.] Di har vart stårm galnä förr i 
värdn ti kräig u bråk u slat ihel varandrä JK. 
När di da skudd kåir haim fran körku så 
blai russi stårm ällar staur ällar tåpp galnä JK. 
Bläi stårmrasnäs pa ngn yva ngä [snarare: 
stårm rasnäs] JK. 2) [hög hatt] .'U när ja kåm 
upp i dråsku u kuskän i stårm u ungefårm had 
smäll av än klats 	JK. Jfr grund- o. grån- 
storm. -by s. stå rmböi m., bf. -böiän JK(U), 
pl. -böiar, = häftut u starkt vädar [blåst] sum 
fort gar yvar; de sam sum vädaböiar, män 
starkarä vädar JK(U). Dän stårmböiän gar 
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snart yvar, för han kummar ör de vädamolnä, 
u de jär klart undar JK(U). Vattnstråln ifran 
molnä gick at soli till .. u ja sag pa vattnä, 
där stråln gick fram, att ä var n rasandä 
stårmböi där JK(U). De kåm än stårmböi u 
hadd naug kast kull batn OL. Män kallt u 
duktuä stårmböiar jär de i kväld, sått ä bön 
rautar i all ting JK. Hälst i torstäs, så var de 
föfårliä stårmböiar i suvvästn JK. Millum 
stårmböiar när ja kund fa dräg sjäglä bäi, sått 
ä drog hailt, da kund ja mästn hald pa Nabbu 
JK. -gräla s. stårmgrälä JK(U), [gräla häf-
tigt]. -järn s. stårmja n n. (pl.), 'järntenar på 
yttersidan av gamla fönster med blyinfatt-
ning' MK. -leta v. sup. stårmlaitä [leta iv-
rigt]. Ja har stårmlaitä i all mäin papperar u 
bråtä JK. -luft s. stå rmluft m. De jär stårmluft 
(= mul i luftn, när de stårmar el. blasar män 
int rängnar) JK(U). De jär int så gutt ti gläid 
så langt äut u sätt [= fiskegarn], ner ä jär 
sånnar stårmluft häldar OL. -pink s. stårm-
pink m. (= sidensvans?); di har n tåps pa 
hudä (JK)MK; [tro!. = -spink]. -rik a. stårm-
räikar JK [mycket rik]. -spink s. stå rmspink 
m., bf. -än, pl. -ar [Hydrobates (Procellaria) 
pelagicus]. An läitn gra fåugäl (umkring så 
storar sum en grafåugäl) sum flaugar äut pa 
sjöän iblant, u när n [man] far säi dän, när n 
jär pa rak el. tåskän, så bräuka n säg att ä 
bläir stårm JK. -träta s. stårmtretå JK(U) f. 
[häftig träta]. Di tretäd hail dagän u haldäd 
a riktu stårmtretå JK(U). -träta v. stå rmtretä 
JK(U), [träta häftigt]. -väder s. stå rmvä dar 
[stormigt väder]. När de var stårmvädar, da 
skudd di kläiv me skäid [vedträn] där pa sti-
gar [på fiskefyren] [MK. 

storma v. stårmä, stårm', pr. -ar, ipf. -ädä, 
-äd, sup. stårm'. 1) [blåsa häftigt]. Värst var 
de i går ti stårmä JK. Sin i dag kåm de ti 
stårm så olycklit mik i nårrvästn JK. Män de 
kåm ti blas u stårm mair u int mindar, hälst 
när rängnböiar kåm JK. De jä förskräcklit, va 
de stårmar i kväld, de jär böiar sum ret håirs 
byckliä JK. Släku 	sum sjöän räivar låss, 
när de stårmar u sum slar iland JK. En dag.. 
när nårrvästn stårmädä JK. A par Austar-
gansgubbar var äut u sättäd a nat, u de stor-
mädä duktut OL. De stårmädä, sått sandn u 
jårdi äuräd kring uss JK. De stårmäd, så de 
väinäd i talltuppar JK. I går stårmäd ä så 
oskaplit milt, sått mästn ingän kund ga pa 
jårdi JK. De var .. läik gal ti äur i torstäs 
fastn de nuck int stårmäd ret så mikä JK. I 
blant .. kund snaikstar öir äut iginum ku-
stain'n, u stårmäd de da .. da var de mang 
sum sat rädd, att snaikstar skudd flaug äut pa 
häustaki OL. Vädrä ha gat at suvvästn u ha 

stårm betöidlit i dag JK. U sum gud-ti-lyckå 
var, så har de stårm så oskaplit mik, när de 
har fagnä upp, sått vetu har blas av fort JK. 
2) [väsnas, stimma]. Va stårmar u stimmar 
du så förä? Han (ha) stårmar u gårmar när pa 
va ivist'n dag JK(U). 

stormig a. stårmur, -u, n. -ut [om väderlek]. 
Stårmu vällaik JK. Luftn säir så stårmur äut. 
Stårmut vädar jär de mästn för var dag JK 
(U). Mass jär rasnäs ti var stårmur u kaldar 
JK. Dä ha vart betöidlit stårmut nå någlä da-
gar JK. 

stotta v. (GOB), se ståta v. 
straff s. straff n., bf. -ä. Gärd någän någ, sum 
var straff värt, så skudd de stämnäs u pa tingä 
JK. När Frälsan hängd pa kårsä, så tigd all 
fåuglar, män bläcku kund int hald käftn .. Da 
fick a de till straff, att a aldri kan tig sinä 
någän täim pa dyngnä JK. Di skäräd silraipi 
av .. de var de vanliä straffä förr, när aigan 
träffåd än skogstöiv i hans skog JK(U). 

straffa v. straffä (OL)MK, straff ipf. -äd. 
Nai, söt täid ändä! Fäi kåirar vait in i dag pa 
sundag .. sått Gud kan int ann straff uss me 
rängn, när fålki har blitt så synduä JK. Jfr 
synda-straff. 

strakel s. stra *käl n., bf. -lä, 'strå, som ligger 
kvar efter upptagningen o. ej blir bundna i 
skupar utan räkas upp efteråt' MK. Ta rai-
narä upp, så bläir de int så mik strakäl. När 
n skärar imot vädar, da bläir de så mik stra-
käl. Straldä skall kåiräs in. De gar int an, att 
straklä liggar äut langs jårdi längar, äutn vör 
skall pråmt ste u straklä ihop de idag JK 
(ord!.). När vän just hadd fat skilt av u fat 
straklä u alltihop pa stackar u i årning, kåm 
de n rängnbuck upp JK. Straklä, sum fick ligg 
äutä da sin i all vetå, blai raint föstöirt JK. 
Jfr råg- o. vetes-strakel. -band s. stra käl-, 
stra kläband n. [ett slags hopvridna stråband 
att binda om kärvar med], dvs, att n bräidar 
ihop de såsum drivvalar, när n skära ryg älla 
vaitä ti bind skupar me i st. f. vanliä band. 
De jär när sedi jär så kårt, att i int kan få någ 
ann band MK. De var så kårt u äuslt, att n 
matt gär. strakälband (till skuparna) JK. -bete 
s. straklä-, stra *kälbaitä. De jär bär någ stra-
kälbaitä, säs när strämmingän gar tunt MK. 
När n fick någlä [:bara några] kast, så kalläd 
n de för de mästä fö(r) baitä u iblant för 
strakläbaitä JK(U). -halm s. stra kälhalm 
[halm efter strakel]. -säd s. stra 'kälse d [säd 
av strakel, ej i kärvar]. 

strakla s. stra klå f., bf. -u, 'hästräfsa, även 
utan hjul o. hemgjord' MK. Till straklä sed 
ihop, i synnarhait ryg, hadd di förr a raidskap 
i ställ för hästräivår, sum haitäd straklå. Ha 
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var stor u braid, umkring än 5 änar, me än 
hail hopän pinnår av träi äi tråiu, u i hänn' 
sat de täu skaldar äi, sum di iblant sättäd n 
häst förä u iblant så drog än kal straklu. 
Straklu haitäd för de mästä storstraklå el. 
häststraklå JK. Däu kanst fa lan o [vår] 
straklu ti sätt a russ förä u straklä me JK 
(ordl.). [Se ill.] Jfr häst- o. stor-strakla. 

strakla v. straklä, pr. -lar, ipf. -läd, p. pf. n. 
-lä, 'föra "straklä" samman'; = räkä ättar 
MK. Straklä vaitä u ryg, män räkä havrä u 
känn MK. Ti räk håi el. fodar ihop haitar 
räkä, män ti räk sed ihop pa akajård haitar 
straklä JK(U). A. u ja .. skärd av än bit vait, 
sum vör ännu had stanäs, u vör.. sag u skär 
av, män hannt int u straklä, så att de liggar 
nå straklä pa jård i vetu JK. Dän dagän var 
vör allihop äut i stor Nöiu u strakläd JK. Ha 
gar u straklar; ja strakläd i går me räivå JK 
(ordl.). Vaitn strakläd n för de mäst me hand-
räivå, .. nå 	nyttäs de hästräivår bad ti 
straklä u räk me JK. [Se ill.] 

straklig a. straldur, n. -/ut. 1) 'med ett strå 
här och där' MK (1877). 2) Straklur vällaik 
= ojamnar, rängnur MK. 

strakling s. strakläniug [att strakla]. I mårgå 
bläir de strakläning MK. 

stram a. stra'mar, best. stra .m, [högdragen]. 
Han sag så stramar äut MK. Dän där stram 
djaupsinnuä hauglerd teulogän profåssår 
Norrby JK. 

strama v. pr. stramä, pr. -ar, 'vara snäv, trång, 
spänna' MK. Nå stramar de MK. 

strand s. strand f., bf. -i, pl. strandar [i bet. 
3]. 1) 'där sum vattnä u landä möitäs at, för 
de mästä aindäst sjoän (=havet)'. a) [om 
vattnet närmast land, vattenlinjen]. När ja 
var sårk, så bräukt vörr ga u vadä langsat 
strandi, när vattnä blai så varmt .. u lait ål 
kring grastainar JK. Um summan bräukar 
vörr ga ner ti sjoän älla strandi u bad älla 
vask uss um sundagar JK. Han kund fa rust 
bäi strandi um ladingar, sumrar u haustar el. 
så läng strandi var ypi, sum de haitar JK. 
Di sum int hadd de så [hade pengar], di fick 
vänt ti strandi blai ypi, sum de hait, da skudd 
di ha sitt därifran OL. b) [om strandlinjen, 
kustremsan]. Där kund n fa sit u säi ner yvar 
sjo u strand OL. Oläik slags strand .. t. ex. 
stainu strand, langrunn strand, bradjaup 
strand .. Langsat strandi jär de sumblistans 
stainut, langgrunt u bradjaupt JK(U). Soknar 
sum gränsar mot strandi JK(U). Fram pa 
ladingän .. da släpptäs di [fåren] pa gatu el. 
strandi, sum de hait JK. De var sånt oskaplit 
upplup 	haugvattn) bäi strandi, sått de blai 
mang batar rampunernä bäi strandar JK. 2) 

[om havet närmast utanför kusten som fiske-
plats]. Bäi strandi har di u försöikt, ättar nå 
snåiän gick bårt. Fyst fick di lagli väl sträm-
ming .. män nå pa säist täidn har di int fat 
någä, sått nå har di släut upp me strandi JK. 
När de nå träfft till me att de blai väl fisk bi 
strandi .. da matt di (arbetskalar) lätt bläi u 
ga till strand JK. Di gick ti strand u sättädä 
OL. I kväld da blai de haimlug da, bräukar di 
säg, när strandkalar gar haim ifran strand u 
int fat sättä för stårms skuld OL. Vaför skall 
int kalar jet de sum fallar iginum ristn, när n 
staikar strämming ällar kyt . . Ja, för de kalar, 
sum int bräukar strandi, de jär int faut., män 
för daim, sum bräukar strandi, di skall int ha 
de, där förä att di far int någ täur bäi strandi 

Jär de int någ bot för de, att di skall fa 
täur bäi strandi da? Jå, fyst gangän di skudd 
ti strand um ladingän pa rak [drivfiske], da 
skudd di ha fyst äggä, sum hynu ällar ändnar 
had värpä, mässi ti strand äi matpusn JK. 
De, att di int skudd kumm i möit me någå 
källing ällar någät kvinnfålk, när di gick ti 
strand JK. U så var de de, att kalar ällar 
sårkar, sum skudd bräuk strandi, int skudd 
hald ganhärvu pa armar .. för da kåm di i 
sjönöid u drunknädä JK. Gubbän Jakå för-
tjänt så mik bäi strandi, sum di livd av bäggi 
täu JK. Kund n fa skill av [sluta] me tråsk till 
jaul .. så var de stort. De birod nuck mik pa, 
att n lag bäi strandi um haustar JK. Per var 
n .. kal, sum var räutar äi, bad bäi land u 
strand JK. Så fort ä var strandvädar, da bar ä 
ti strand, u da fick årku var .., män ti strand 
skudd di OL. Däu skatt ga ti strand, Jannå, 
u gläid pa rak JK(U). När vörr gar ti strand 
um kväldar u gläidar pa rak el. pa  tåskän u 
vakar hail netnar .. da bihövar vörr a par mål 
mat mair JK. De äutsoknar .. när di kård ti 
strand u skudd fiskä u lag själv äi strandbodar 
u pa sjoän så visst di va di hadd säin drag-
rar äi säin baitningar u täppår JK(U). När a 
[hon] kård ifran strand me strämminglassi, 
så sat a alltut u kåppäd strämming av lassä 
JK. Sätt grindar yvar vägar, sum gick fran 
strandi u Lausbackar upp at sokni JK. Bräuk 
strandi [idka fiske]. Dän täidn ja bräukt 
strandi, var de ingän sum hadd "ålräusår" 
jär at iss traktar JK. Sen dän täidn ja var 
dräng u var till bräuk strandi någlä år, så jär 
de int mair n hältn av bade böindar u arbets-
kalar sum bräukar strandi mot va di da gärdä 
OL. Söik strandi [fiska] JK. De händäd 
iblant fiair gangar um summan, att di sum 
passäd upp så bra me strandi, att di fick bitalt 
för säin strandfärdar OL. Lains jär de me 
strandi nå da, far Ar någ fisk? OL. Nai, de 
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bläir int täid ti ta varå pa strandi, äutn all så 
har di årkå me jårdbräukä JK. De har gat 
faslit klaint av me strandi i haust, u de säir äut 
sum um vör int far någ strämming ti vintan 
JK. De jär ännu mäst tråkut för daim, sum 
skall förtjän sitt ifran strandi JK. Än stor dail 
har da någ inkåmstar av strandi OL. Ja har 
int hårt någ av strandi i dag, sått i matt väl 
änd ha kumm lycklit i land läikväl JK. 3) 
[fiskeläge]. Jär har di strand (= fiskestrand) 
MK. Ja skall ga ti strand ällar ti strandi (fisk-
lägä) u sätt i kväld JK. Bondgubbän sum 
säld ärtar ner bäi strand JK.Kamratar sättäd 
int mair dän haustn äutn flyttäd ifran strand 
el. kård gani haim JK. Lauboars stöist strand 
el. fisklägar jär Nabbu JK. A läiti strand 
sum haitar Nöigärdä 	Snausräbod (a läiti 
strand) JK. De skudd byggäs nöi strand bäi 
Hammanäs JK. Hammanäs u Djaupdöi. De 
strandar liggar äi än stäurar aurakar, sum hai-
tar Hamman JK(U). Gardboar .. en stor dail 
bräukäd strandi bäi aignäs strand, sum haitar 
Hammarnäs el. i vanlit tal Gardbostrandi JK 
(U). För n stor dail av akabräukrar lag bäi 
strandar (fisklägi) u fiskädä JK(U). Ja, de var 
a gär da i fredäsmårgå bäi strandar jär um-
kring, fö de va mang sum va pa rak u ste me 
laksgani, u de va ingän end bat, sum kåm ti 
säin strandar JK. U så va de mang batar, 
sum int kåm ti säin aignä strandar, äutn sumli 
batar fran Nabbu kåm ti Djaupdöi u Kapällä, 
u Alskboar kåm fö de mäst ti Nabbu JK. Ja 
ner bäi strandar ällar fisklägi hadd ä vart a 
faslit gär ti bärg all batar [i stormen]. JK. Så 
to strandbräukä el. fiskaräiä när pa raint släut 
jär äut bäi iss strandar i Lau u När u Alskå 
JK. Män att de strandar blai nerläggdä 
birod nuck fö de mäst pa, att ä kåm ti grynn 
till mair u mair me sandrävlar u så .. där-
förä, att fålki tyckt, att ä launäd si fö läitä u 
hindräd fö mik täid JK. De var någ töivar u 
di hadd sit i häktä 	u hadd slupp äut 
därifran, u da skudd di sta vakt bäi alla 
strandar, att di int skudd fa någän bat JK. 
Di talar int likt si bäi all strandar MK. 
Jfr fisk-, stor- o. söder-strand. -auktion 
s. strandavsjon m., pl. -ar [auktion på 
strandat gods]. Sudargutar var pa Buss-
väiki pa n strandavsjon n gang. Ja vill min-
näs, att ä var avsjon pa to el. hamp u läin 
ätta någät fartöig sum had strand' där JK. 
De var gutt um strandavsjonar, u da ropäd 
gubbar in buldanssjägäl av sigälskäutår, sum 
di söid säckar av till ha mjöil äi JK. -backe s. 
m. bf. strandbackän [landet närmast ovanför 
vattenbrynet]. Batn sto uppdrugän pa strand-
backän JK(U). Da kåm just Mikälgards Jakän 

laupnäs in där pa strandbackän u da jälpt 
han uss dräg batn upp längar pa backän JK. 
När källingar gar där ner pa strandbackän u 
väntar pa kalar, att di skall kumm i land JK. 
-batalja s. strandbattaljå f., pl. -år [upple-
velse, äventyr under fiskefärd]. Ja, ja ha talt 
um mang strandbattaljår förr, .. sum ja ha 
vart me um självar, män ja har a strandbat-
taljå uppskrivi fran När, sum närkar var äut äi 
JK. -betning s. pl. strandbaitningar [mindre 
beteshage vid stranden]. Så har de äutsoknar 
töint in (hängnä) baitningar .. till släpp russi 
äi .. när di kård ti strand .. män dairäs 
strandbaitningar var dairäs ättar gammäl 
hävd, u da to di u plöigäd upp säin baitningar 
ti akajård JK(U). -bod s. strandbåud f., bf. 
-i, pl. -ar [fiskebod vid stranden]. Far ha vart 
bäi strand u lag strandbodi i dag JK. Vör kåm 
int till ga ner u kast dum (anglår), sått i star 
ännu tillbaitnä u okastnä i strandbodi JK. Ja 
skall nå ta in all doningar i (strand)bodi i 
kväld, för ja skall ga haim, u nå jär di tårrä 
JK. Ti sit ner äi a strandbod u jet pärår u fisk, 
sum jär .. upphällt pa a stainfläis JK. Vörr 
gärd äld pa i strandbodi u tårkäd uss JK. Um 
.. de blast för mikä, så gick än dail haim pa 
kväldar u n dail lag där nerä i strandbodar ti 
dann dagän u väntäd ti dann kväldn JK. När 
fiskaräiä var i sitt flor bäi Nabbu, så var ä 
minst sjutti strandbodar JK. [Se ill.] -bodi 
golv s. n. pl. bf. strandbodgålvi. Vörr läggd 
uss allihop, sumt i sängar el. lavar u sumbli 
pa strandbodgålvi mitt för brasn JK. -bodi 
knut s. pl. strandbodknäutar [yttre hörn på 
strandbod]. Stårmän väinäd u rautäd i 
strandbodknäutar JK. -bodikränka s. f. bf. 
strandbodkräyku ["kränka" i strandboden]. 
Dairäs strandbodi.. star olest, da gick ja in u 
sat där pa strandbodkränku så längä JK. 
-bodnyckel s. m. bf. strandbodny Vän, 
-nYkln [nyckel till strandboden]. Da to ja 
strandbodnyklän i lummu u käppän i handi u 
spasseräd äut undar Bjärgä JK. Ja visst, va 
dairäs bodi var u va strandbodnykln lag. Jå 
han lag pa bodknäutn JK. -bodsäng s. f. bf. 
strandbodsängi JK. -bodvägg s. Flundränäti 
hängar pa a strandbodvägg [på fotografien] 
JK. -bord s. n. bf. strandborä. Sumbliä hadd 
a bord (strandborä) sum di sättäd fläisi pa 
[med strandkoket] JK(U). -bruk s. strand-
bräuk n., bf. -ä [kust- o. havsfiske]. Kast 
anglår .. nä ja va sårk så va de de fyst strand-
bräuk, sum ja gynt me JK. Förr da livd böind-
nar u arbetskalar för de mäst av strandbräukä 
.. sått jårdbräukä var n bäinäring JK. De jär 
ätt dålit vaid [näringsfång] de där strand-
bräukä för n hail hopar, sum int har någ ann 
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ti rust me undar täidn JK. Män när de blai 
ont um arbetskraftar bäi jårdbräukä u jård-
bräukä launäd si bättar än fiskaräiä u ar-
betskalar fick jård ti ta varå pa, så to strand-
bräukä el. fiskaräiä när pa raint släut jär äut 
bäi iss strandar i Lau u När u Allskå JK. 
All de gamblä fiskras synar.. har blitt van ti 
arbet me jårdi u pa landä u har int lust till 
strandbräukä JK. Da var böindarnä så ivruä 
me strandbräukä, så de skudd ga bad sunda-
gar u vardagar, såväid vällaikän var så OL. 
Stor batar 	u svårarä ti ro gani upp me i 
blasvädar, så att de försvåra strandbräukä 
mang gangar mair n förr JK. -brukare s. 
strandbräukarä m., pl. -bräukrar, gen. 
bräukrars [fiskare]. Jå, de var n strandbräu-
karä, sum var så obigräiplit räddar pa sjoän 
JK. Han har vart strandbräukarä (fastn pa 
dålit väis) i sin bäst åldar JK. Träi styckän 
batkamratar fran Nabbu lag pa rak a nat u 
där iblant dän djärvästä strandbräukarä bäi 
Nabbu JK(U). Män.. n djärvar strandbräu-
karä, när n har kumm iland me läivä, um än 
änd int ha fat bärg mair.. han skaffar si snart 
stranddomt igän u gynnar pa pa nöit JK. Skall 
n var strandbräukarä, da skall n ha go tro u 
go ivar JK. Fyst så hadd vörr n litar fottosken 

sum var fiskarä el. strandbräukarä fick JK 
(1918). Va ivisni bondä, sum hadd jård-
bräuk ti skåitä, så var di strandbräukrarJK(U). 
Strandbräukrar kan int fa häusfiskän själv än 
gang, mik mindar da ti någän annar JK. Än-
nu kan ä kast um u bläi vackat vädar u de 
skudd var ynsklit, hälst för strandbräukrars 
räckning JK. -brukning s. f. bf. strandbräuk-
ningi [fiske]. Ja, de var någ um anglår u ang-
läkastningi .. el. strandbräukningi me anglår 
JK. -brun s. f. bf. strandbräuni [strandkant]. 
-byggare s. pl. strandbyggrar, 'de som bruka 
strand' MK(1878). Di kokäd u jetäd akaroår u 
fisk jär langsat strändnar jär i strandsoknar 
(av) strandbyggrar el. fiskrar JK(U). Män 
vän jär ä, när raki har smullä el. fartöigi tar 
av raki, sått n fö(r)lorar gani, de jär störr 
förlust u skad de, sum gar strandbyggrar el. 
fiskrar djaupt ti sinnäs JK. -byse s. strand-
by 's' m. [" strandbuse", fiskare]. Skudd de 
var någän, sum skudd kunn lägg upp a bok 
um strandbräukä riktut (än lerdar filåsåf, mai-
nar ja; än annar strandbys sum ja u flair, han 
däugar intä) 	JK. -byxor s. pl. strandbyk- 
sår. När n da har fat bjärt äi, u allting jär pa 
sin plass i batn, da skall n ännu upp i strand-
bodi u ha strandbyksår pa Si (= a par gamblä 
byksår, sum än drägar äut pa de andrä ..) 
JK. -domt s. stranddåumt n. (o. koll.), bf. 
-ä [fiskredskap]. Fiskraidskapi haitar strand- 

domt 	fyst u främst batn, strämmingani, 
nät .., notar, räusår u anglår u så a sårts 
stranddomt, sum int fångäs fisk me äutn sjo-
fäugäl, sum haitar snarår JK(U). Ja har nuck 
ännu mair ti tal um .. när di tillvärkar strand-
domt JK. Förrn bomullsgan kåm i gang så 
mik, så skudd ä någ ti stranddomt da me .. 
kvinnfålki di spannt läingan ti bind slingår 
av OL. Atminstn så skall n ha någ var slags 
stranddomt, så att n kan fa söik me någ vart 
(för att strandbruket skall löna sig) JK. U så 
tar de faslit mik täid ti hald stranddomt bi 
läik [i stånd] u, u kustar int läit häldar JK. 
Jär bäi uss, sum vör int bräukar strandi u int 
arbetar me någ stranddomt um vintakväldar 

JK. I dag har vör vart kåirnäs ner bäi 
Nabbu ättar fiskbatn u stranddomtä JK. En 
sundag var ja u flair Lauboar me mi ner bäi 
Nabbu u tårkäd stranddomtä JK. Mang jä de, 
sum ha sält allt sitt stranddomt u int alls bröi-
dar si um de, u de gar knafft någät ar föbäi, 
ick de jä någän, sum sälar stranddomtä u 
yvagir strandi raint JK. Äi dän brå täidn um 
sumrar .. da kaupar di fisk av arbetskalar, 
um di änd har stranddomt självä JK. Strand-
domtä bläir gammält u åidä JK. -doning s. pl. 
stranddlumiygar [fiskredskap]. Stranddo-
ningar .. de jär flair sårtar såsum: rakdo- 
ningar, storbatsdoningar 	fastsättningsdo- 
ningar 	tåskdoningar u. s.v . JK. Bomärki, 
sum di skärd äi säin stranddoningar 	JK. 
Var n haim någän dag, da rust n me stranddo-
ningar (-domtä) ti hald daim biläikä: lapp gan 
u bind slingå u flet snarår u skjaut slingå 
JK. -drickbytte s. stranddrickbyttä n. [drick-
bytta medförd till stranden]. U så ättar matn 
än gang gutt svaldrickä ör "stranddrickbyttä" 
JK(U). -dräng s. stranddräug m., pl. -ar 
Förr.. så hadd n dail böindar n dräng, sum 
fiskäd el. bräukt strandi, sum 	kalldäs för 
stranddräng. Han fick arbet haim me jård-
bräukä för de mäst um dagar u ligg pa rak Dm 
netnar, så väid n int var pa tåskän um dagar 
JK(U). Daim sum had rad haldäd si me n 
stranddräng, sum de hait; han had inkåmst 
bad av jårdi u strandi JK. Um ä var n strand-
dräng .. han skudd nå ha läit störr laun än 
andrä. Ja minns .. än dräng, sum var strand-
dräng .. han hadd nå skudd kalläs duktu laun 

hail förti riksdalar um årä, u så dubblä 
slepkledar dvs. undarkledar .. så äutkledar 
u så täu par styvlår OL. Ner de hinnar pa 
ättarmiddagän, så gar bondn självar, ällar um 
di har n stranddräng, ti strand u sättar u far n 
hopar strämming, arbetskaln far ga u sla da-
gän ti släut [vid slåtter] OL. Dän täidn, mäns 
di sättäd ällar var pa rak um sundäsnetarnä, 
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da fick int stranddrängar fräit pa sundäsättar-
middagar än gang OL. Stranddrängar jä de 
ont um ti fa u fö döirt ti haldä JK. -flis s. 
strandfläis f., bf. -i [häll på vilken strand-
koket lades upp]. Fiskän u pärår hälläs .. ör 
gröitu pa a stor stainfläis, sum haitar 
strandfläisi JK(U). Nå var kokän i årning u 
upphälldar pa matfläisi el. strandfläisi JK. Så 
sat L. i bodi bäi strandkokän pa strandfläisi 
me n hög koktar tåsk u pärår JK. -fågel s. 
strandfäugäl [fågel som håller till vid strän-
der]. Masspäit [strandskata] .. Strandfaugäl 
u mik skutvarar JK. -grej s. pl. strandgraiar 
el. strand-domt JK. -gryta s. f. bf. strand-
gröitu [gryta för strandkok]. Pärår u fisk 
koktäs alltut ihop i am n gröitå (= strandgröitu) 
JK. Da gärd vörr n bras' pa igän, u så strand-
gröitu pa äldn u så ti kok gäddår JK. Vör had 
a bytt drickä. De drickä hälld vör i strand-
gröitu, u så brautäd vör sundar bröistumpän 
där äi u så lättäd de kokä .. sått ä blai sum 
säupå JK. -gubbe s. strandgubbä m., pl. -ar 
[gammal fiskare]. En strandgubbä ifran 
Böind i Lau sägd, att de var n törd [:fågel] 
JK. De gamblä strandgubbar talt um JK. 
-handkläde s. n. pl. strandhankäl [vantar som 
anv. vid fiske] JK(U). -jord s. pl. strandjå'r-
dar [vid stranden belägna ägor]. Soknar jär 
umkring 	sum har strandjårdar i Nöiu u 
Hamman JK. -kant s. m. bf. strandkantn, pl. 
-kantar [strandlinje, kust]. Spoä [spov] .. 
vistäs i möirar u pa hålmar u bäi strand-
kantar JK. Jär äutat strandkantar liggar vör 
langt ättar än va di gär uppat landä i jård-
bräukä JK. Ja så läng ja kan minnäs, så 
har fålki jär kring strandkantar vart atnän-
duä ättar släku JK. Visst kan de finnäs 
någän häit u däit bad a kalar u källingar 
jär äutat strandkantar sum jä härduä u 
duktuä JK. -karl s. strandkal m., bf. -n, 
pl. -ar [fiskare]. Duktur strandkal var n u JK. 
Värr har ja aldri i min täid vaskän set ällar 
hårt, så gammäl strandkal ja jär JK. Han blai 
sjosjaukar, gamblä strandkaln JK. Hail tråp-
par me strandkalar gick ti strand JK. U så 
kåm a i möit me n hail hopän strandkalar 
ällar kalar, sum gick ti strand JK. Nå var di 
int någ ovan pa sjoän någ a dum, äutn di var 
full strandkalar bäggi täu JK. De jär solskäin 
u fagart, ja um de jär mul, så jär de vackart 
vädar för n strandkal OL. I kväld da blai de 
haimlug da, bräukar di säg um strandkalar gar 
haim fran strand u int fat sättä för stårms 
skuld OL. Ja sat i millum äi min ungefårm 
sum fullar strandkal me vadstyvlår, sum gick 
i graini, u åljähattn el. suvvästn pa haudä JK. 
S. har vart n duktur strandkal pa sjoän, män 

än dålir strandkal pa landä, ällar han har vart 
räddar för ovädar förrn (ä)n har kumm äut, 
män har de .. blitt ovädar, när n har vart 
äutä, så har n vart duktur JK. Ja, visst så 
fanns de undahaltuä strandkalar föstas, sum 
sto u styttäd bodväggar u gärd ovädar, sum 
än bräukt sägä, el. spåd stårm u ovädar JK. 
Di blai atgräinä av de andrä, sum glaid äut, 
u haldnä för dåliä strandkalar JK(U). Strand-
kalar, di bräukar vill siv längä MK. -klubba 
s. f. pl. strandklåbbår [flytkroppar för ström-
minggarn]. Päil nyttädäs förr mik ti strand-
klåbbår ti sla pa gani, när n sättädä, u kall-
däs för päilklåbbår JK. Gränä begangnäs 
ti strandklåbbår u städår JK(U). -kok s. 
strandkok m., bf. -än. En strandkok skudd n 
ha atminstn en gang pa dyngnä . . Fisk u pärår 
kokäs ihop u hälläs läik ör gröitu pa a fläis 
sum haitar strandfläisi JK. Skall n ligg nerä, 
u sätt um kväldn igän, da bräukt n fö de mäst 
gär si än strandkok. Täu styckän bräukt kok 
ihop vassi n träi fair kast strämming, u hadd 

jårrpärår ti kok me, så mik bättar JK. 
-korg s. strandkårg m., pl. -ar [korg att bära 
fisk i]. Till flundrår bräuka n fö de mäst ha 

strandkårg mässi ti lägg dum äi JK. Ti ha 
bait [bete] äi bräuka n ha .. n läitn strand-
kårg, sum haitar baitskårgän JK. När da fisk-
kättu var smäck full .., sum gar n trätti valar 
strämming äi, så pluckäd vörr (ä)n stäurar 
strandkårg (= täugripkårg) fullar, sum var 
störr än kättu JK. Attar handi di [strömming-
arna ] bläir avbainä [plockade av näten], 
räknäs di upp i strandkårgar bäi kastväis u 
valväis JK(U). Strandkårgar .. av klain fäin 
kvistar av vattnpäil JK. De fåinästä röitnar 
av gränar klauäs u gäs strandkårgar av (u 
skaläs me föstas) JK. -kränka s. strandkräy-
kå f., bf. -u ["kränka" i strandboden]. Pärår 

fisk, sum jär 	upphäld pa a stainfläis u 
jär uppställd pa a strandkränkå JK. Så sätta 

kluän fast i hulä pa angläkimbän u sättar 
si pa strandkränku (ifall n baitar till bäi stran-
di i strandbodi ..) u tar kimbän pa knäiar JK. 
-käpp s. m. bf. strandkäppän. Var ä än gamb-
larä kal, han bräukt ha än käpp i handi ti 
jälp si fram läit me (strandkäppän) OL. -lykta 
s. strandlyftå [lykta som medföres "till 
strand"]. -läger s. n. pl. bf. strandlägri [fiske-
läge]. De kan träff till .. att n svallvåg .. gar 
upp pa landä sum kan gär någ skad iblant 
bäi strandlägri, så sum ta batar äut mässi JK 
(U). -mat s. strandma t m., bf. -n [matsäck 
som medföres på fiske]. Däu far lägg strand-
mat i pusn ti mi mor! Ja ska(11) ti strand, för 
di har hatt strämming i nat JK. Kvinnfålki 
var läik nåigd, att vörr skudd ga ti strand .. 
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män vöri-  bifalld bön, t i skudd lag strand-
mat äi matpusar, u så straik vörr av JK. 
Ibland ner ä nå jär någ gutt um strämming u 
de jär så blasut .. da bräukt kvinnfålki fa 
biskening, att di fick lag matn i årning ti 
strandtäid, ifall ä skudd lungnä äut pa ätta-
middagän OL. Mang gangar sägd mor: ja la-
gar int någ strandmat i matpusn till di, för de 
blasar för mik ti gläid ti strand u sättä JK. 
Strandmatn i äsku el. askän had Anna lag äi 
um kväldn JK. -mellom adv. strandmillum 
[mellan fiskefärderna]. Bräuk jårdi u ta varå 
pa de sum var haimä, de fick di gär strand-
millum, ällar u så fick kvinnfålki svar för de 
JK. Sånn ställar där di rigerd bäi strandi 
där hadd di mäst bråttum me säin årkår 
strandmillum, sum de hait OL. -natt s. 
strandnat f. [natt då man är på fiske]. De 
var iblant mang sum var i valä u kvalä, um di 
skudd yvargi sättningi u gläid pa marknän 
yvargav di da a strandnat, så kund di let för-
lor a lass strämming, u de var pänningar dän 
täidn OL. -ordspråk s. strandåurdsprå k 
[ordspråk som har samband med fisket]. 
Haustnat u banröv jär läikä, sär a gammält 
strandordspråk JK. -ravina s. f. bf. strandra-
väinu [skildring av fiske]. De lang strandra-
väinu jär nuck kånstut pa säin ställar ti första 
all beskrivningar för en, sum int har vart me 
JK. -resa s. f. bf. strandraisu [färd till stran-
den]. När ja da kåm haim ifran de strand-
raisu, så var de mörkt u kväldar JK. -ridare 
s. strandräidarä (OL)MK, 'tullinspektor'. 
-rya s. strandröiå f., bf. -u, pl. -år [täcke som 
användes i strandboden o. i båten]. De gam-
blä kalld strandtäckä för röiu el. strandröiu 
JK. Ja lag pa j  gålvä [i strandboden] mitt fö(r) 
späisn pa n raksäck me a strandröiå pa mi 
JK. U så to vörr strandröiår u strandsäc-
kar u kledar .. sått vörr kund fa bädd u lägg 
uss u hyll pa uss [i båten] JK. Kalkull.. De 
spinnäs gråvt gan av .. u töigä nyttäs ti mat-
tår u röiår (strandröiår) JK(U). -skall s. m. bf. 
strandskalln [rävskall vid stranden]. (Di .. 
sättäd gani) äi någän skogsväg .. bäi a skogs-
bräun män aldri äut pa räumsletu, äutn någän 
gang; när di skälläd strandskalln JK. -skifte s. 
strandskiftä n. [avdelt jord vid stranden]. 
När vör da gynt tal um.. all o skiftar u namn 
pa jårdar såsum möirskift(ä) u haimskift(ä), 
strandskift(ä) u.s.v. 	JK. -skval s. n. bf. 
strandskva lä 'yttersta strandkanten'. De lig-
gar rakt ner i strandskvalä JK(ordl.). -skvalp 
s. n. bf. strandskvalpä [vågskvalp mot stran-
den]. Sjöiar haitar strandskvalpä u strandi 
strandskvalä el. sjoskvalä JK(U). -skåp s. n. 
bf. strands kå 'pä [skåp i strandboden]. Da 

fick vör tak äi a halvt gammält myglut bröi, 
sum lag i strandskåpä JK. -sock s. strandsuck 
m. (o. koll.), pl. -ar [sockor att ha i vad-
stövlar]. A par stäur gamblä strandsuck, sum 
jär av kalkull ällar annas lappnä u sulnä för 
di skall fyll upp äi de stäur vadstyvlår JK. 
Strandsuckar pa baini JK. -socken s. pl. 
strandsåuknar [socken vid kusten]. Vart u 
ätt hämmän jär i strandsoknar har säin bitar 
langsat sjokantn, dailt' u stainsättnä u kart-
läggdä, u soknar jär umkring me, sum har 
strandjårdar JK. För umkring fåmti ar sinä 
(= 1864), när de int fanns jär äutat i iss strand-
soknar någän någlund ändamålsenlir vänd-
plog JK. Strandsoknars bifålkning hadd 
strandbräukä el. fiskaräiä till häuvudnäring u 
lissum akabräukä ti bäinäring JK(U). Ja, um 
än tänkar ättar, så jär de märkvärdut, va de 
har förändrä si jär äutat i iss strandsoknar 
ättar lagskiftä .. me baitar ti kräki JK. -språk 
s. strandsprå k [språk som talas av fiskare 
o. d.]. De ha vart lungt sum fått ällar dau-
lungt, sum de haitar pa strandspråk JK. -stra-
pats s. m. bf. strandstrappasn, pl. -ar [stra-
patser under fiske]. Ja, nå fyst skall ja .. 
skriv av strandstrappasn, sum P. pa När u 
hans kamratar var äut förä JK. S. u ja kåm 
ti tals .. um o gamblä strandstrapasar JK. 
-strof s. pl. strandstrå far [berättelse om hän-
delser i samband med fiske]. Ja skall fyst tal 
um a par träi strandstråfar för Är, sum hand-
lar um än mik sjoräddar fiskarä JK. -stövla 
s. f. pl. strandstyvlår el. släkstyvlår JK 
[= vad-stövla s.]. -sup s. strandsup m. [sup 
som intas till strandkoket]. Än "strandsup" 
förr i gamblä täidn var a jåmfräu (= a fjärn-
dails kvarter), mindar gärd int a si för de gam-
blä strandgubbar JK(U). -säck s. pl. strand-
säckar [säck som medföres vid fiske till olika 
ändamål]. U så to vörr 	strandröiår u 
strandsäckar u kledar.  . . JK. -tid(er) s. strand-
täid, -täidar m. [tid att bege sig på fiske]. 
Strandtäid klucku 3-4 pa ättamiddagän JK 
(U). När ä va(r) strandtäidar pa mandagän, 
så gick än ti strand igän JK. Sumt [somliga] 
gick [till strand] ättar att fyst ha gat i fullt 
arbet ti strandtäid OL. Kvinnfålki .. fick lag 
strandmatn i årning ti strandtäid, ifall ä skudd 
lungnä äut ti strandtäid så var ä nuck mang 
gangar sum ä käiktäs i luftn 	um ä var ti 
klarnä OL. -träsko s. strandträisko m. (o. 
koll.), pl. -skåuar 	Var u en har alltut 
fö de mäst a par träisko stanäs ner i bodi ti 
ta pa si i ställ för vadstyvlår, sum kalläs för 
strandträiskoar JK. När n da har.  .. fat upp de 
batar u gar upp i bodi u drägar vadstyvlår 
a(v) si u tar strandträiskoar pa si i ställä JK. 

58-812580 Laumålet 



strandtröja 	 1314 	 strax 

Dän där träiskomakan, sum gärd de där 
strandträiskoar till uss, had a par strandträi-
sko självar sum han bigangnäd bäi strandi 
ti ga me, di var så stäurä, sått di bar läik så 
mik närpa sum Klauläins skonan Bärta, sum 
bräukt ligg ti ankas pa Grasar i Lausväiki JK. 
-tröja s. strandtråiå f. [kavaj], sum än flyttar 
ti ha pa si, när n jär pa sjoän u bäi strand 
JK. -täcke s. strandtäckä n., pl. -ar [täcke 
som användes i strandboden o. i båten]. De 
gamblä kalld strandtäckä för röiu el. strand-
röiu JK. Röiå .. nå haitar de vanlitväis täckä 
ällar strandtäckä OL. När ja kåm in där i 
bodi, där fanns täckar ällar strandtäckar u 
tråiår u JK. Strandtäckä ällar röiå har var 
strandbräukarä, sum jär pa rak, ti hyll pa si, 
när n liggar pa sjöiän u när n liggar i land i 
bodi JK. -veke s. m. bf. strandvikän, pl. -ar 
[mindre (?) vik vid stranden]. Länning = där 
sum än .. ländar me batn i strandvikän 
(= Nabbvikän) me flair strandvikar JK(U). 
Så väid n [båten] int jär fö tårrar u otetar, 
i så fall så far n ligg pa flått i strandvikän, 
tills n bläir tetar JK. -väder s. strandvädar n. 
[väder lämpligt för att fara ut på fiske]. När 
n da var ifran strandi någu nat u lag haimä, så 
de fyst de var: ti glo el. käik i luftn, när n 
kåm upp um mårgn, u undrä, um de skudd 
bläi strandvädar i kväld JK. A äutmärkt vac-
kat strandvädar, sått fålki har kunt fat söikt 
strandi u har hatt lagli väl fisk nå i viku JK. 
Strandvädar har de int vart mang netar JK. 
-väg s. m. bf. strandvägän. 1) [väg till 
stranden i Lau]. Ner pa strandvägän ällar pa 
vägän, sum gar till Hamman u Nöiu JK. Han 
bod bäi strandvägän el. bäi vägän, sum gar till 
strandar [fiskelägena] (Nabbu u Hammar-
näs) JK(U). Ja gick ner strandvägän yvar 
Nöibro u langsat a 'i pa Saigräum JK. U vickät 
haugvattn de var igår! .. De gick mästn yvar 
hail strandräum, u bäi Nöibro gick ä upp ti 
strandvägän JK. 2) [väg längs stranden i 
Visby, strandpromenaden]. Vörr glaid ner 
iginum Botanisk Träigardn da.. sen ner vörr 
da gick äut där pa strandvägän ällar där langs 
sjökantn 	OL. -åker s. pl. strandakrar 
[åkrar vid stranden]. Att di kund ha vii.' u 
arbet' me jård, sum di hadd så langt till, u så 
de glisnä aurjårdar där äut i de strandakrar 
[i Hammarn o. "Nöiu"] OL. De kan n fa säi 
sumli ar hail de där stäur strandakrar hail 
gäul, nä dän akakåln kummar ti glångäs allti-
hop JK. -äga s. f. pl. strandaigår [äga vid 
stranden]. Fäiä u Masräboar me flairä, sum 
har strandaigår u släkdöiar undar Bjärgä där i 
Nöiu, arnderd äut sitt fiskvattn ti jaugän-
ningar JK. -ägare s. pl. strandaigrar [ägare 

av mark vid stranden]. Så gynt strandaigrar 
ta ättar sitt fiskvattn JK. -ör s. strandaur = 
sjöaur [strandgrus]. 

stranda v. strandä, ipf. -ädä, -äd, sup. strand'. 
[grundstöta, förlisa]. Sam arä sum Wid-

rington strandädä jär äutför Laushålmar; han 
strandädä lagli saint pa haustn JK. Någät far-
töig sum hadd strand där äut i sudrä JK. 

[gå om intet, misslyckas]. A föslag sum 
tårhänd tår strandä JK. Di sägd nai, u de jäl-
päd intä . . När de da strandäd för mi, da glaid 
ja äut ti K. JK. 

strandning s. f. bf. strandniogi, pl. -ar [grund-
stötning]. Ja minns int, um de var täu ällar 
träi sjömännar, sum förlord undar strandningi 
JK. 2) [misslyckande]. Va mang misstag u 
strandningar de skall ga iginum JK. 

strapats s. strappa s m., bf. -n, pl. -ar [stor an-
strängning, "pärs"]. Bläir de någän strappas 
ällar någän strappsering pa någän gang, så 
beväisar de läikväl, att n ungar en strävar 
längar än n gammäl [:fiskare] JK. Ja allt um 
läng kåm ja haim äuttråttar av all laupning u 
ont i lari av all räidning .. Män .. har int hatt 
någän känning av de ättar dän strappa'sn JK. 
Ja, de jär någlä strappasar bäi strandi pa vin-
tan i äis u syrå u äur u skäur JK. Han har.. 
vart n duktur djärvar strandbräukarä bäi 
Hörtä (Härta) u har vart äut för mang sträiv 
battaljår u strappasar pa sjoän JK. Jfr strand-
strapats. 

strapatsera v. strapserä, strafse'rä, p. pf. pl. 
straffsernä JK, [genomgå strapatser]. Nårsk 
russrasn u nordsvänskä strävar i tjugå ar .. 
så väid di int bläir för hart straffsernä JK. 

strapatsering s. strappse'riyg, pl. strappse'r-
niugar [strapats]. Ja u flair otli med mi tyckar, 
att ä var rolit ti bräuk strandi .. fast n fick 
äutsta mang strappserningar JK. 

strappla v. stra'plä, pass. ipf. -lädäs, 'gå och 
snubbla i mörkret o. slå emot över allt' MK; 
[stappla] 'gå skröpligt ss. gamla gubbar' MK. 
Ga u straplä. Straplä si till körku MK. De 
straplädäs där pa stainar u rapptäs [slant] ner 
MK. Nå gynnar a allt straplä si fram u läs 
raint JK. 

strapplig a. straplur, n. stra 'plut , pl. -uä JK(U), 
[stapplande]. Straplur i gangän MK. De gar 
straplut MK. De jär så straplut ti laup där 
nerä, de jär så täuut [tuvigt] MK. De bläir 
mörkt .. u da bläir ä så straplut ti ga JK. 
Gubbar jä strapluä u knäisvagä JK(U). De jär 
så läng sin ja har skriv någ nå, sått ä gar ret 
straplut me skrivningi för mi JK. Så att ä gick 
arä um, förrn vör kund läs raint inn'ntill i bok, 
u de gick änd straplut JK. 

strax adv. straks, strakst. 1) [om tid: genast]. 
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Nai nai, int skall astäuän ga straks intä, äutn 
sit ner pa stoln a läiti stund JK. U frågd, 
um ja int had täid ti kumm in straks JK. Da 
had just dåktan kumm haim u han fylgäd 
mämmi straks JK. Han tar ihop me planlägg-
ningi nå me de fystä; därför matt ja skriv 
straks OL. Iblant så bjärar n ihop strängar 
straks JK. Va förä int full latin straks ti bital 
säin skuldar me . . sum di bäst bihövar straks, 
nä di har gat iginum säin gradar [om lärare] 
JK. Gläid at häckläfjäll me Ar, u de ska var 
strakst, bifallar ja Ar OL. De kåm ti blas 
straks mair u mair, u sjoän blai galn ti ga 
haugar JK. När ja fick säi äutumskrifti, så 
sag ja straks, vaim de var ifran JK. Ja fösto 
straks, att de va böikar JK. Vör to ti storgräin 
.. för vör fösto straks, va de bar hänn JK. 
Straks fyst i ladis JK. J:s sjaukdomän .. to till 
så oskaplit straks um dagän, sått vörr skickäd 
bud gäinäst ti H. L. JK. Gullringän .. dän to 
han u puttäd i lummu straks pa mårgnän OL. 
De snåiäd straks pa mårgnän, ret duktut JK. 
Jaultäid ällar straks ättar jaul JK. Straks ättar 
klucku tåll blai de mul' för soli JK. Jårdi 
skudd .. int harväs till el. sladdäs straks ättar 
plöigningi JK. Så var ä bär ti .. fa lägg in 
sigdar straks där ättar mårgmat me någän 
sup till OL. Straks ättar L. raistä 	JK. 2) 
[om rum: alldeles (intill), nära intill]. Nå har 
di a stainbrut strakst bakum bryggarhäusä 
OL. Fäir u tjugå man i rad ättar si . . u straks a 
bit bakum sam antalä me päikår u kvinnfålk 
OL. De var a läiti grop straks bi middäs-
ställä OL. X .. bod straks bäi hans haim 
JK. K.-ängä, sum liggar straks bäi K. JK. 
Pärår har vör stanäs 	jär pa ainbackän 
straks bäi gardn JK. Storhagän, sum lig-
gar straks ner för uss at När JK. Bäggi 
Armar kåm ja i möit me straks äut för grindi 
JK. 

streck s. stri .k, sträck n., bf. strikä JK, sträckä, 
pl. strik, sträck;  bf. striki, sträcki. 1) [linje, 
ristad el. skriven]. Skrivä strik MK. Vörr 
sättar a stort strik yvar lagar u förårningar 
JK. Ha har fat a strik, sotstrik i ansiktä OL. 
Köllandä skall snaidäs av ättar striki [på en 
ritning] MK. Så lutäs [lottas] de iblant, vaim 
sum skall ta ätt av de stycki [med "släkal 
el. u så skriva n pa täu stainar, ätt sträck (el. 
strik) pa en u täu sträck (el. strik) pa dann'n, 
u läggar dum i jamt si pa jårdi me sträcki 
(el. striki) nerat JK. Pa häusgavin ritädäs 
a sträck fyst me kräitå el. kul .. Mainingän 
me sträckä var, att när n slo bålln upp ifran 
jårdi mot häusväggi .. så skudd n ta uppför 
sträckä JK(U). Fö(r) var än [aln] skriväs de a 
sträck me a blöigaspinnå [vid vävning] JK. 

2) 'stråk'. a) [sträcka, sträckning]. Hans jår-
dar liggar i ätt strik MK. Vör had a läit strik 
(skog) bäi vägän MK. Langt strik pa nöi 
[nya] u hail lang arä för uss JK. Där upp i de 
striki där fart u tag där (att slå timotej, som är 
mycket tjock) MK. De jär 0:s strikä hail 
vägän upp; bäggi striki MK. b) 'lång smal 
åker el. äng' MK, '[smal]  teg' JK(U). De 
fåisnä däikar var braidä .. män int djaupä 
sått n kund kåir yvar dum .. när n plöigäd, 
när n skudd plöig tvärs pa tvärar el. striki 
me spitsplog .. när n hadd fiair strik ijamt 
si, sum var däikar imillum u var smallä. 
Tvärar var fåirkantuä, än 12-14 famnar i fåir-
kant, u därav årdä tvärar .., män var dit. ex. 
dubbält så lang pa ätt håll, så haitäd di strik 
.. Män när vändplogar kåm i allmänt bräuk, 
så läggdäs akajårdi i lang strik (tegar) u me 
rak däikar u så väit sum möiglit striki liksi 
braid i bäggi ändar u tåll fjortn famnars braid 
strik JK(U). Tänk vick a arbet de bläir .. me 
all umläggning av all akrar, för de bjär nå aldri 
ättar någ de gamblä anläggningi me däiki u 
striki ällar tvärar JK. Ja har lägt um dän akan 
i langsmal tvärar el. strik JK. Fyst furä sum 
än plögar pa a tvär el. strik haitar att n har 
sätt pa .. Ja n kan sätt pa antingän bäi a däikä 
.. el. upp i tväri el. strikä paralällt me däikä 
JK. Vörr plögar yvar 200 famnar i längd pa 
vart strik el. fur, sått de jär lang förskut JK. 
I fredäs skärd vör av a par strik ällar tvärar 
kånn ner i ängä JK. 3) [sträckning, gång, 
rörelse i rak linje, jämn riktning]. Haldar 
kluckår ätt [:samma] strik nå da? Mäin 
klucku haldar ätt strik me däin MK. Di (mar-
sväini) kåm i sam strik sum han lag MK. När 
ä jär gutt um strämming pa någät särskilt 
strik, t. ex. millum 25 u 30 famnar, så jär n 
sanslausar, att n kan kumm fyst äut [pa rak] 
JK. När ä nå bläir månskäin, ättar handi u 
måttlit mörkt, så kummar strämmingän ti 
hald bättar strik JK. Strämningän haldar aldri 
någ strik, för de jär fö mörkt MK. 4) Ström-
fåru äi a vattndrag haitar strikän [se streke 
si el. strikä el. rännu JK(U). 5) 'tjuvstreck' 
MK, [tilltag, spratt, puts]. Vörr hadd täid ti 
håir pa gubbar u pass in någät strik iblant 
OL. Så gar täimar faslit fort av annas undar 
muntart prat u roliä upptåg, för alltut så jär 
de någän pussrolir gubb me, sum kummar me 
säin strik u roliä pasjasar JK. Släik strik (tjuv-
streck) MK. Fålki försto si int pa till gär säin 
strik så flint da såsum nå OL. 6) [i uttr.] 
De halt väl int sträck [det slog inte in, stäm-
de inte] MK. Jfr blek-, räv-, skam-, skoj-, 
skum-, sork-, sot-, stek-, tanke-, tvär-, väder-
o. älv-streck. 
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streckig a. n. strikut [i stråk]. De jär strikut 
me strämmingän = den går i små stim MK. 

strejas v. straiäs, pr. =. Russi strajäs = dra 
utåt ifrån varandra, gar imot si me baini u 
äutat me kruppän MK. De jär sum a par galnä 
russ ällar stäut, sum straiäs, sum dain vill till 
hygar u dann ti vänstar JK. 

strejig a. n. straiut JK [ostadigt]. När da laik-
stäuu va släut, så to än fåstmåiu undar armän 
u var u en gick säin vägar, fastn nuck vägän 
u jårdi hälläd lissum u de gick läit straiut, 
förr'n hannt haim JK(U). 

strejk s. pl. stre kar JK. 
strejka v. stre kä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. stre k'. 
Ån dail av de där fabriksarbetrar .. för di int 
jär nåigd me de di kan fa äutn strekar u bråkar 
JK. Har di u strek [ändr. t. sträik MK], tänkt 
ja JK. 

streke s. strikä m., bf. -än. 1) 'ström i en å' 
MK; 'strömdrag i en å; stark ström i havet' 
JK(ordl.). De jär ret sträivar strikä där i a'i, 
sått de jär int så gutt ti ro där imot strikän. 
De jär oskaplit vickän nård strikä (nård 
straum) de jär där äut at n tjugå famnar, um 
de var skapning vickän strikä JK (ordl.) När 
de rinnar fort i a'ar u rännår .. så haitar de, 
att de [:vattnet] har sträivar strikä, rinnar de 
saktä, så har de maklir strikä JK(U). Strikän 
var så sträivar, .sått ha (a-räusu) straik me 
strikän ti sjös JK. Äidi gar mäst me näbbän 
mot strikän u stjärtn ner at; räusår lag alltut 
kne stjärtn mot strikän. När äidi gar ner jär 
de ingän strikä ällar atminstn ingän starkar 
MK. Bäi Pavals pa När, där star rygän i 
vattn, sått n int säir mair av än än aksi, sum 
liggar u simar där sum strikän gar fram MK. 
Maklir straum sträivar straum, u haitar u 
strikä JK(U). Straumän (ridln, strikän) jär så 
sträivar MK. Straumvirväl el. straum el. 
strikä i vattnä JK. Flaut me strikän el. u me 
straumän JK(U). 2) [vattenstråle från rörligt 
föremål]. Da plumsäd n ner i vattnä vattnä 
skvald ör n pa baksäidu u va än sto u gick, 
så rannt strikän ör bakdailn för n OL. 3) 
[fil, rad, folkström]. De var iblant mang, sum 
var i valä u kvalä, um di skudd gläid pa mark- 
nän 	sumbli fylgäd me strikän ti Sandäs- 
räum [marknadsplatsen] OL. De jär int 
otänkbart alls, ick de jär någän sum klagar 
[över skiftet], u da kan n läik så gänn fylg 
me strikän, ättar de att n har lid oföret JK. 

strekel s. strikäl n. el. stikäl (se stekel s.). Jfr 
hög- o. lång-strekel. -springing s. stri'käl-
spriogning, se stekel-. -tun s. strikältäun, se 
stekel-. 

strekla v. stri klä, se stekla v. 
streta s. straitå f., bf. -u, 'sträcka, rad'. a) 

[vägsträcka o. dl. Idag har vör kårt värk 
[virke] bäi hail dagän, a straitå langsat vägän 
jär i Stainakan JK. U så to ja u gick hail 
straitu fram ifran Aminnä u så till Nöigärdä 
JK. Ti släut så plöiga n hail straitu fram, där 
sum int jär plöig si bi däikäskantn JK(U). Nå 
jä de raint (= renräfsat) jär nerä hail straitu 
MK. I går .. da huggd vör upp a straitå gam-
mäl täun u kård bårt n JK. Vägän var otjänli 
ti kåirä, sått ä matt skyffläs hail straitu ällar 
jär ifran uss u upp ti körku JK. b) [om före-
mål]. De sträcku el. straitu, sum all gan räc-
kar, när di jär sättnä JK. Um än int kastar 
daim i ätt sträck el. i am n straitå ätta si, så gär 
n umgift [om anglor] JK. Vör had täutäusn 
anglår äutä, u de jär n metar millum var angäl 
ällar krok, sått ä var int sån läiti raj ällar 
straitå ti hal ällar dräg i kyldi u stårmän JK. 
c) [om fordon o. skjutsar]. Ja ränd där i 
kväiar u sag när n 20-30 sedlass kåm ätta si i 
am n straitå JK. Jär pa iss vägän jär kan n iblant 
kumm i möit me n tåll fåmtn sedlass .. bäst ä 
jär 	så kummar de a hail straitå JK. U så 
fick vörr säi n hail hopän el. a hail straitå me 
järnvägsvangnar JK. d) [om människor o. 
djur]. De var a straitå me sårk, stäigtals, ät-
tar äuglu JK. Jissus änd vick a straitå vör sto 
pa gardn MK. Så kåm all sum räidädä i fylg 
me ungmansdrängar, u hail ..straitu räidäd 
kring ungmansstangi JK(U). Attar sum hau-
kän u han'n rännar at säidår, så svängar hail 
straitu där ättar [i leken "vicklä hyns"] JK 
(U). A hail straitå me svanar el. kalar el. vad 
s. helst MK(1878). Jfr tun-streta. 

streta v. stretä, stret', pr. -ar, sup. stre?, 
[spjärna emot]. Ner n har fat klauar [klorna] 
äi si, så jär de int launt ti stretä OL. Kerä 
mor astu Bräitä, va läng skall ja sit jär u stretä 
[sjöng gumman i kyrkbänken] JK. Särsk. 
förb. Vörr 	stöirar me häusaldä u kräki; 
fastn de jär jauldagän så har de sin lat [låt] 
u jälpar int ti stret imot JK. Män jär haldar 
kaln tvärs um kvinnfålkä u rullar si iväg; kaln 
skall var säkar, ifall källingi stretar imot OL. 
Kan händ, att möirlåttaigrar da kummar ti 
insäi nyttn, sum di nå ännu int gär äutn stretar 
imot, så gutt i kan JK. De sum har kumm upp 
av kånnä u havan har stret imot i tårkän u 
stat gröint häitntills allstans JK. 

strid s. sträid m. 'strid', [kiv]. Tycka nå ung-
mor, att ja skudd ta ätt syndut gal människ 
da u ha oro u sträid i häusä? MK. Käiv u 
sträid JK. Äut [ute] bläid u haim sträid 
[ordspr.] OL. Jfr planet-strid s. -siman s. 
sträidsman (1878). 

strida v. sträidä, sträid', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
sträid'. 1) 'strida'. Män L. hadd ännu sin ungä 
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stark natäur till sträid imot [i fråga om kär-
lek] OL. Ja tror int de, sum ha& u hald sträi-
dar mot nattäurns lagar u årning JK. Fort äut 
u sträid mot nårrvästn u upp i skolu JK. Värst 
hart sjaukar var J., u um han sträidäd läiv u 
död i mang dagar JK. 2) [Streta]. Ja sträidäd 
älla laup än läitn bit jär ner pa lairu, sum ja 
halt pa u flaug kull u i däik mang gangar 
[i stormen]. När B. så had sträid där i fram-
ändn a par träi täimar .. da maint ja pa . . 
att vör fick kast gani äut JK. — Vör har sträid 
imot, att vör int vidd kast vangnväg u de had 
vör väl slipp, um tåivädrä had hald bäi i någlä 
dagar till JK. 

stridandes p. a. sträidnäs, 'trätgirig'. 
stridig a. sträidur, sträidu, pl. -uä, 'trätgirig'. 
L.K. de jär n bra kal, män va i täusn vaför 
skall n var så sträidu mot laksfiskrar jär 
äutat? JK. Någlä styckän sokhäboar .. de 
mäst jäkluä ällar sträiduä u de stöist tretbuc-
kar .. JK. 

strik s. sträik ( 4.) n. [strykning]. Han to vär-
kän bårt, bär n gärd någ sträik MK. 

strika v. sträikä, sträik', pr. -ar, ipf. straik, 
sträikädä, sträikäd, sträikt', sup. stri'kä, 
stri , sträikä, pass. sträikäs, pr. sträikäs, ipf. 
straiks, sträiktäs, p. pf. stri'kän, sträikän JK, 
n. strikä, sträik', sträik si, pl. stri knä, imper. 
sträik. A. [i fråga om rörelser med händerna]. 
1) [föra handen över, släta, gnida]. När här-
rar u lort skall lägg säin nasar i blåit me slikt 
sum di int bigräipar 	mair n så, sum än 
[han] straik da bäggi hännar imot si JK. Allt 
va än har slep u täkt u trälä .. har n så mik 
för sum så, ällar när n sträikar bäggi flat hän-
nar imot si JK. Ha spyttäd i hännar u sträikäd 
hästn pa läivä u ryggän JK(U). Så läsar di 
säin böinar u sträikar me händarnä framifran 
u tibakas OL. U så sträikäs de me am n hand pa 
var säidå av hudä u ner langs halsn u braust 
u 	OL. De jär int undalit, um de gär ont, 
ner n sträikar älla kråmar pa a ställ, där n har 
a åkåmmå OL. Ja straik än undar åirä [slog 
honom?] MK. Än släppar dåstn [knippet] 
me vänsträ handi u lättar han svims ner, u så 
sträika n langsat de häri, sum än har dräg 
ör [om småsnaror] JK. 2) [pressa med varmt 
järn], 'stryka kläder'. Kledi jär tårrlagä ti 
sträikä JK. Ha gär int någ ann stort än sträi-
kar um dagar [stryker kläder] JK(ordl.). I går 
da tvättäd vör, u så mangläd vör, u nå har vör 
sträikä MK. När de sen bläir sträik si, så 
bläir de bra (= struket med strykjärn) MK. 
De tynnästä u fåinästä kledäsplaggi sträiktäs 
JK(U). 3) [bestryka, smeta på]. Så skall .. all 
huggän stam n i nåtar sträikäs me simmänt JK. 
Ö. var äut u sträikäd tigäl MK [jfr str. un- 

der]. U så sträikar n da pa de gastgripnä 
ställä me tjädrä än täu gangar kårs u tvärs 
OL. 4) 'slipa'. Str. en knäiv MK. Ta u sträik 
dän sigdn läitä (= väss den litet, den är inte 
värst slö) MK. Kum äut u sträik än (= slipa 
kniven) MK. 5) [dra eld på]. Ja sträikt äld pa 
a tännstickå JK. 6) [repa, skava]. Iblant så 
sträikäd di ainä Sträikän ainä var fåinäst . 
sträikäd barm ältar puttår av ainäskvistar JK. 
Förr da sträikt di am n u stråid am n pa gålvä, 
sträikt ainäsputtår av me hännar av ainäs-
buskar JK. Dän ain'n sträiktäs intä, äutn han 
plucktäs JK. Hoksläbäri sträiktäs el. plucktäs 
av hoksläbärskippår JK. Lau [löv] skudd de 
sträikäs ti stråi gålvä me [till midsommar] 
OL. 7) [maka, föra åt sidan]. Ha kan nuck 
sträik gullringar a fingri u ta äi me tungt ar-
betä JK. Ättar handi än far fullt av maskår 
pa kavin, så sträikar n el. kastar av, sum de 
haitar, till vänstar, sått all maskår kummar pa 
snöirä JK. 8) [utplåna]. Nå jär de strikä = ut-
struket med gummi el.d. MK. 9) 'glida sin 
väg' MK, [fara (iväg), ge sig iväg, störta]. 
Nå kan ja fa sträik jär (= kila ut) MK. Han 
sträikar ya ivi n sundag (i körkå) MK. Ätt fö-
fårlit skåck [sälar] sum kåm sträiknäs, män 
di glaid sin väg igän i nårdaustn MK. Di tält-
foneräd gäinäst ättar länsmann'n . . män när 
han kåm, da var di allt striknä bäggi täu JK. 
När n [grisen] sto där a stund straik än i gard 
ti uss igän u straik ti stäuduri, män där slapp 
int gräisn in .. u straik ner i kamman pa gardn 
JK. Di straik i körkå um sundagän JK. Vädrä 

klarnäd upp u blai fagat, så att da straik 
vörr i möiri, far u ja u Annä JK. Män så straik 
da G. ifran haimä u så straik da K., så att 
da blai vör för dåli jälp ti arbetä JK. Klucku 
åtä var stäutar för vangn'n, u så straik far u ja 
pa gatå u i skogän JK. Gam' B. J. han straik 
pa tåskän en dag ainsammän JK. Da matt ja 
sträik pa När jär äut i bodar u så håir ättar 
K. När da bräudgummän blai i årning, så 
skudd di sträik till Lau igän allihop, u så när 
di da skudd gläid så JK. Så straik än hail 
hopän till Amerikä JK. Ja fick stäutar förä, 

u så straik vör at haimä JK. Han har sträik 
el. strik sin väg; han straik där ifran igän; 
ha har sträikä el. strikä för läng sinä; han (ha) 
sträikäd el. straik till Amerikä; ja sträikar 
nå min väg jär ifran; han jär strikän el. stru-
kän för läng sinä; ha jär striki el. struki JK 
(ordl.). Ungmansdrängar straik da för' i flyg-
näs fläng JK. Så kåm tjänstpäiku rännäs ner 
till mi u sägd, att ja gäinäst skudd kumm däit 
. . ja, ja straik da däit gäinäst pa handvänningi 
JK. Ha blai rädd u straik haim u talt um 
de .. u straik där ner igän, män fick aldri säi 



strika 	 1318 	 strika 

någä JK. Baini var stäivfrusnä, sått han matt 
sträik hän till N. H:s JK. Ja Med pa mi u 
straik i väg klucku hall säks i mårräs u kåm 
lagum ti körku JK. Da har di [rallarna] strik 
sin väg u int betalt JK. U så n dag så var dän 
gubbän strikän sin väg MK. När ja da har 
fat körkmiddag, da jär ja tråttar u svämnu u 
sträikar i säng u sivar a käulå JK. Mor.. ha 
blai svämnu u straik i säng JK. När di fick 
håir de allarm i nöistäuu, da hadd han tat u 
kräup in i n skinnsäck u så strik i säng JK. 
Mang gangar straik ja pa hud i snåidräivår 
JK. Ja hadd int någ nöd av de mair än ja straik 
pa knäi JK. Skralln kåm me de samä me a 
sånt hart lufttryck ällar vädar mässi, så att ja 
naug hadd strik pa rygg JK. Så kan n fa ta 
varå pa na (a-räuså), förrn vattnä bläir höigar 
u ha kan sträik ti sjös igän JK. 10) ["ryka", 
försvinna, gå åt]. Jär olycku dän, att di (far-
töigi) kummar langs me raki, så kan när pa 
hail rakar sträikä JK. Annu liggar de snåi-
dräivår langsat täunar, män bläir ä någlä sol-
skäinsdagar, så sträikar di snart JK. I nat 
sträikar väl äisgatu för de mästä, um ä så hal-
dar bäi ti rängnä u tåiä JK. Dän yppaliä slid-
vägän, sum vör haddä, han straik sin väg u 
de me fart JK. De jä gräulit ti säi, va rnang 
otli täusn träi sträikar vart ar ti slipas [sli-
pers] JK. Täu bunkar um dagän, de sträikar 
de [går åt] MK. Antingän skall n ta u kåir 
pa Ronä ällar pa Austargan; de sträikar n dag 
till OL. Da lag än me haud ner i rännu; han 
had fallt pa nasar läik ner i rännu; da bad n 
strik [strukit med] da, um int L. A. had tat 
varå pa n MK. 11) [brista, gå sönder]. Kistu 
straik i kras JK. Um de sträikar så gläidar de 
(om en snara som möjl. kunde brista) MK. 
Finstri matt vör luck lukår till, annas had di 
strikä ällar sträikä JK. Da had någlä tändar 
strikä el. sträikä MK(1878). 12) [ströva om-
kring]. Ga u sträikä (OL)MK. 13) [backa]. 
Sträikä me arar MK(1877). Han ströikt el. 
sträikäd russi läitä (sv. backa tillbaka hästar-
na) u väikt dum pa säidå, sått n kund fa grindi 
upp JK. 14) [refl.]. Sträik si, stryka sig [om 
hästar]; russi sträikar si MK [vid trav slå 
emot benen med hovarna, så att sår upp-
komma]. Russ sum sträikar si el. slar imot 
me skoar pa bakbaini, när di rännar JK(U). 
U russi had int hatt någ nöjd di häldar, äutn 
börr dain hästn had sträik si läitä JK. Särsk. 
förb. Sträik av: 1) [hyvla av]. De här (bredä), 
de far vör visst sträik av me hyväl MK. 2) 
[repa av]. Så sträikäd [di] av björklau JK. 
Str. av de bladar me händar MK(1878). 
Lauän färgäd bäst, när n blai avsträikän el. 
tagän pa ladingän JK. Dän sum rulläd pa 

[vadmalet] sträikäd av me hännar lo u annä 
JK. 3) [fara iväg]. Vörr befalld att i skudd lag 
strandmat i matpusar, u så straik vörr av JK. 
Undar täidn hadd härr H. K. kumm u tat 
Kauprä Johan u Masrä Hänrik u sätt daim äi 

automobil u sträik av me daim JK. Han 
straik av landä, när n väl had fat gärt iss kapä 
JK. 4) [åka av, ramla av]. De va slikt iblant 
i kvälls .. nä de värst böiar kåm, så att vör 
trod iblant, att takä skudd sträik av JK. Hail 
flakän älla takä straik av byggningän JK. 5). 
[brista av]. Iblant händäd att en ällar flair 
kåggar straik av OL. Så smällar de till i batn, 

bakrangi straik av JK. — Sträik bårt: 1) 
[maka åt sidan]. Sträik bårt luggän ör pannu 
MK. 2) [fara bort]. Han straik bårt me de 
samä MK. — Jaså, maint fabbror pa, bered di 
kar! u straik imot n u to skrivan i kragän JK. 

De fyst gum han gärd, så straik han läik 
fram till borä u to si a par supar JK. — Nuck 
att de int to styck ör din kleningarmän, för 
de straik snitt förbäi din armän så sum än 
päil JK. — Jå, ja straik in u drog styvlår pa 
mi 	u så iväg ti Nabbu JK. Ja, u så håist 
da mor upp äi a fat u straik in i nöistäuu me 
de JK. Da straik Hallsrä Hans u ja alltut in 
ti mor Läisä JK. — Sträik kring: 1) [åka över 
ända, slå runt]. De hårdäs bäi stundväis, sum 
um takä skudd sträik av, ällar sum um de 
skudd sträik kring alltihop JK. Kauprä kvän-
ni straik kring el. kull JK. Da straik ha kring 
me vindhästn imot vädar, u da straik a ör lupi 
[axellagren] JK. All häckar, sum sto tvärs i 
vädrä, flaug a vangnar u straik kaväl kring 
slag ätta slag, ti däss di straik i bitar JK. 2) 
[kantra]. Orsakän, att batn straik kring me 
dum var dän, att gubbän staig upp u skudd ta 
sjäglä ner JK. Skudd n kumm äut pa um-
ränningi för mikä, da bläir di för de mästä full 
av vattn u da sträikar di kring JK. — När 
vädarböiar kåm, hadd n int någ baintak, äutn 
um än int straik kull, så straik än i däikä JK. 
Lamb sum ha vart unda täunar, nä di ha 
strik kull JK. — När de stöist böiar kåm, så 
halt n pa u sträik me, u täusn visst va n da 
hadd fassnä någän stans! JK. — Sträik ner: 
1) [maka ner]. U så straik ja sjäglä ner pa 
masti JK. Da straik än byksår ner yvar rövi 
JK. 2) [sjunka ner]. Så sum kräki .. gick u 
knädäd där pa de tunn starroti så straik di 
ner u blai hängnäs pa läivä OL. Fiskän han 
sto alltut inn i vassn u iblant fick di ränn.. 
där i evju ällar jåcku, så di strajk ner ti knäis, 
u iblant . . kund di sträik ner änd ti grains OL. 

Så skärar maidar iginum, u lassä sträikar 
kaväl umkring JK. Han gav häusväggi a slag 
me ykshamman, sått a straik kaväl umkring 
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JK. — Sträik pa läit målning; str. pa  läit färg 
MK. — När gani hadd stat n täimä, så straik 
ja ste [åstad] u sag at JK. U int fick någän 
lug ti fylg mi äutför duri n gang, när ja straik 
ste JK. — När da slidn skudd yvar de djaup 
rännu så blai de n jäklä småks, sått halsuk-
ringän straik sundar JK. När n da had fys 
[hasat] a gutt styckä, så straik sölgu sundar 
äut i estampän JK. — Sträik tibakas: 1) [bac-
ka]. Russi sträikäd tibakas, så vangnän naug 
had gat kull OL. 2) [fara tillbaka]. Atar-
bjaudrar . di fylgäd me bräudstasn än bit u 
straik tillbaks till bryllaupshäusä JK. — Sträik 
undar: 1) [dra streck under]. Dann årdä, sum 
L. ha strik undar, jär "storstraklå" JK. 2) 
[stryka murbruk under, t. ex. taktegel]. Ja 
skall pråmt ha haim läit kalk mämmi ti sträik 
undar tigli me JK. Aldri jär de undarstrik 
si u aldri lag si häldar (näml. m. kalkbruk) 
MK. Daim (tigli), sum ha rimnä, daim draupa 
de ner iginum; daim, sum jär undasträiknä, di 
haldar di MK. 3) [glida, åka under]. Så kum-
mar de n sjo, så att hail framstammän straik 
undar JK. Sträik upp: 1) [maka upp]. Han 
sträikt upp hårä ör augu MK. Han .. rambläd 
.. ner u flad hail pannskåli, sått skinnä fallt 
ner yvar augu för n, da sträikt han bär upp u 
läggd grat papper u brännväin imot JK. Di 
har uppstrik hår, di kämbar de 1 ihakas ifran 
pannu JK. 2) [bryna, vässa]. Var u en fattäd 
säin raidskap 	u bröinäd el. sträikäd upp 
sigdn .. me spå'n JK(U). 3) [bestryka med 
murbruk]. De skall sträikäs upp (me mäur-
bräuk) MK. All mäurar u völfti skall rappäs 
u sträikäs upp JK. 4) [fara, ge sig iväg upp]. 
Da straik ungfar upp pa kamman u så lesäd 
duri till um si JK. Ta u sträik upp i framstam-
män me tjan'n, att vörr kan fa batn imot JK. 
Vör straik da upp i Adrä JK. När ja da fick 
än bit mat u fick Ide um mi, så straik ja upp 
ti Hallbjäns pa bankän JK. 5) [stiga upp]. 
Klucku åt va ja vakän igän u straik upp u kled 
pa mi JK. Ja vaknäd klucku fåm u straik upp 
me de samä JK. — Vang'n ränd i däikä, u 
dann kloi [i tisteln] straik ör me de samä JK. 
Undar täidn han sat u fysäd pa rövi, så hadd 
byksrövi strik ör bäggi bykspari JK. — Sträik 
äut: 1) [utjämna, släta ut]. Dän sum rulläd pa 
[vadmal] sträikäd 	äut läsår [veck] JK. 2) 
[utsudda, utplåna]. Ja skudd int vill sträik 
äut ätt end ård av allt sum ungfar har skriv 
upp JK. "Jär ja ännu uppskrivän i körkboki 
da?" — "Jå visst ..". — "Ja, vi di sträik äut 
mi så kan di gärä, de gär de samä" MK. Nå 
jär de strikä = utstruket med gummi e. d. 
MK. 3) [ge sig iväg ut, vanl. utomhus]. Sen 
straik di äut, dain bi dän statsjon'n u dann 

bäi än annar en OL. När n da int blai var 
[varse] någ inn i körku, da straik än äut u 
straik mang slag kring körku JK. Ja upp .. 
u straik äut ti säi pa vällaikän JK. Förrn nå-
gän hannt u läks upp än för de, straik än äut 
äi dann räumä ainsummän JK. Ja straik äut i 
kyldi u rustäd äut n dag JK. Ja tänkt, att 
nårdn ällar nårdaustn skudd kumm ti bias i 
dag u i nat, så skudd ja ha strik äut u mal i 
nat JK. Så staig ja upp .. u straik äut i stalln 
JK. U sum de .. int var sånt ill vädar, så 
straik A. u ja där äut middästäid i går.. (till 
Hemmor på När) JK. Äisn sträikar nå äut 
ifran landä JK. 4) [fara ut på sjön]. Da to vör 
dän gam batn u straik äut me JK. L. u hans 
kamratar di straik da äut u drog not JK. De 
matt mästn var va vällaik sum hälst, så straik 
än äut (pa sjöän) JK. Så bars de da äi u straiks 
äut för full sjägäl JK. 5) [glida ut, falla ut, 
brista]. Vidår släppt int bakbjaurn läikväl, för 
da hadd hail säidu sträik äut för uss JK. 
Stårm me rängnböiar, så att de slar pa finstri, 
sum um di skudd sträik äut JK. Mang gangar 
jär n halvar äutförä [:båten] u sum bakkaln 
far.  .. ta tak i baini, att n int sträikar äut JK. — 
Sträik åt [stryka med, dö]. R. N. jär faslit 
sjaukar u åidn nå .., sått i mainar pa, att n 
kummar till sträik åt JK. Träi styckän, täu 
kvinnfålk u en ungar raskar kal död u straik 
åt me de förbannadä packä [smittkoppor] 
JK. Pa När där straik fåir styckän åt JK. — 
Sträik yvar: 1) [stryka med händerna över 
ngn el. ngt]. Han bär sträikäd yvar me hän-
darnä, sum gam' G. L. gär ner di botar OL. 
2) [dra streck över]. De sakar sum än int vidd 
ha var de bäst ti sträik yvar pa notu JK. Jär 
ä galä, så far L. sträik yvar de me hartassn 
ällar sträik äut de me kautschuk JK. De jär 
yvastrikä MK. Där jä de yvastriknä frågtäck-
ni MK. 3) [bestryka]. De har n nå strik yvar 
igän (me färg) MK. — strik-band s. sträik-
band n., bf. -ä 'ett band med långa trådar att 
binda över håret, på det ej pannstyckä skudd 
lortäs ner' MK. Kvinnfålki, sum än dail gick 
me uppsträik hår, nyttäd a band framtill, en 
bit uppför pannu, um hårä u hudä sum kall-
däs för sträikband JK(U). -bräde s. n. bf. 
sträikbre d' [en trä- el. plåtplatta m. handtag 
att jämna murbruk på väggar med]. Ha 
sträikbred kumm bårt? MK. -järn s. sträik-
ja 'n n. -järnsilod s. sträikjanslod el. sträiklod 
(OL)MK. -kam s. sträikkamb m. [ett slags 
hårkam]. Skolpäikår förr .. nyttäd n kamb, 
sum passäd ättar hud el. pannu, sum haitäd 
sträikkamb u gick ifran dain åirä till dannä u 
haldäd hårä uppä, sått int luggän fallt ner i 
augu för dum JK(U). -mått s. sträikmått n. 
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[snickar- o. smidesverktyg]. -rem s. sträik-
re 'in (skom.), [rem att vässa knivar på]. -sko 
s. sträiksko (koll.), [särsk. skor för hästar som 
"strika sig"]. För att di (russi) int skall sträik 
si: smäid [smida] apartuä sko, sum haitar 
sträiksko u sum smäidäs när pa rak pa de säi-
du, sum jär it, u nät [nita] späikar inn i hoi, 
sått de int alls söins någ av nätar el. väiår äut 
pa hoi innbains JK(U). -sock s. sträiksuck 
(koll.),. [sockor på häst, som brukar "strika 
sig"]. Ån häst, sum sträkar si, skall ha sträik-
sko undar si el. u sträiksuck JK(U). 

strikning s. f. bf. sträiknini [strykning, stry-
kande]. Ner da dåktan har kumm äut ti 
fmgarändar en gang me de sträikningi, da 
gynns de pa sam väis uppa hud igän, u så fort-
sättäs me sträikningi, allt undar läsning OL. 
Jfr under-strikning. 

strim s. se fisk-strim. 
strimla s. strimlå f., pl. -år, 'remsa'. Klippäs 
vadd i strimlår u sättäs fast bäi tjäru pa köl-
landä MK. 

strimla v. pass. pr. strimläs [skäres i strimlor]. 
Äistarbakälsär [klenäter] 	bakäs av fastar 
äutkavin daig, sum strimläs sundar u fårmäs i 
flair fassonar JK(U). 

strimma s. strimå, sträimå f., pl. strimår 
[smal rand]. När a stjännå fallar u har a jaus 
strimå ätta si . . JK(U). Ja sag såsum a strimå 
pa himln, u de töidäd di, att de var gäinfård 
MK. Va jär de för a sträimå, du hart fat i an-
sikt da? OL. Raud strimår i ansiktä (OL)MK. 
De blai rissar i häudi pa soi av galtns svärd 
i gapä, sått ä blai raud strimår ättar JK. A 
väit strimå el. bläs, sum gar millum åiru yvar 
pannu u millum augu ner mot nasar [på en 
kalv] JK. 

strimma v. sträimä, sträim', strim', ipf. -äd. 1) 
[breda ut glest]. Göid tunnt a strim yvar MK. 
Ja bär sträimäd yvar de a grand (t. ex. gödsel 
el. släke o. d.) MK. Sträim yvar läit göidning 
pa en akar (OL)MK. Sträimä smöir pa MK. 
Ha sträimäd smör pa, män de var bär såsum a 
läiti blamå MK. 2) Sträim strämmingän me 
läit salt = saltä något litet MK. — strim-salta 
v. p. pf. sträimsaltn [lätt saltad]. Sträimsaltn 
strämming JK. 

strimmel s. strimmäl m., pl. strimlar 
'smal remsa'. Ja har n smallar strimmäl jård i 
möiri; klipp av än strimmäl töig ti mi JK 
(ordl.). Jär liggar så mik lappar u strimlar 
MK. N klauar strämmingän mitt i täu bäi 
bainä, u så tar n bainä ör.. u så skära n da 
de halvår i träi strimlar, u så skära n da de 
strimlar, av-u-tvärt, så att de bläir sma fåir-
kantuä bitar JK. Jfr jord-, pappers- o. tyg-
strimmel. 

stripa s. stripå f., bf. stripu, pl. -år [strimma, 
repa]. Ha har så mik raud stripår i skinnä; 
vaim har gärt de stripu i stolseti JK(ordl.). 
De jär släik stripår i nackän MK. 

stripig a. stri 'pur, f. -u, n. -ut, pl. -uä. 1) 
'full med repor o. streck' JK(ordl.); full me 
stripår u strik MK. Bordskäivu jär så stripu; 
bordä jär så striput; han jär så stripur i an-
siktä JK. 2) [strimmig, randig]. Branduä naut 
.. Än nautras, sum jär så där svartraudä 
(stripuä) JK. 

strippa s. 1 f. bf. strippu, pl. -år. 1) [stropp 
på fiskegarn o. nät]. Nå gär ja a hallstråppå 
.. 3/4 meter u a maskå fran första "stråppu" 
(el. strippu) gäräs flest stråppå [på "slinga"] 
MK. Aurläinu 	rännar laust äi storgans- 
maskår millum strippår (ällar hallstrippår älla 
stainstrippår); strippår jär fast' åiglår pa aur-
läinu till stam' näti me; de slas a snarå um 
stainar me strippår 	millum strippår jär 
4,90 m. [på flundrenät] MK. Jfr hall- o. sten-
strippa. 2) strippu = klyk s. stangi sitar äi 
[fäste för kronstången i vattensåg] MK. [Se 

strippa s. 2 strippå f., = stripp-bytta, se. d.o. 
strippa v. stripp(ä), 'stänka litet vatten e.d. 
över någonting'. Ta u stripp pa na läit lukt-
vattn. Ja börr strippäd pa de läiti grand vattn 
JK(ordl.). — stripp-bytta s. strippbyttå (glt.) 
f., el. strippå, 'mjölkbytta m. handtag; vatten-
bytta'. [Se ill.] 

stritt s. stritt n. pl. = [stänk]. Ja har fat så mik 
stritt pa mäin kållu MK. 

stritta v. strittä, stritt', pr. -ar, ipf. stratt, strit-
tädä,-äd, sup. stritt(ä). 1)[stänka], 'om vatten 
som delar sig i flera strålar; spotta mellan tän-
derna' MK. Ga u strittä u pissä JK(U). Hun-
dar di kan ränn u piss u strittä JK. De var int 
mang hail dagar, sum de haldäd si fagat äutn 
rängnäd u strittäd för jam'n JK. Int har ä 
rängnä mikä, äutn de har så där stritt(ä) läitä 
jamt u samt JK. Däu strittar mi hail fullar av 
vattn; vattnä stratt haugt upp i vädrä JK 
(ordl.). Män i ha jär da så hästgali, sått pissän 
strittar ör na mang änar langt ste JK. Vattnä 
spräutar el. strittar kring JK(U). När n nå 
drägar pa snöirä, u för var tyg [ryck] än tar, 
så strittar u stänkar vattnä kring JK. U så ti 
skrap u sen ti väitläim, så kalkän stratt kring 
OL. Da rannt de av träii, u var kvist n kåm 
bäi, så stratt vetu kring, så att vörr blai 
ginumvat . . JK. Slabbar. . slo N.J. läik i augu 

u brännväinä stratt kring än JK. Vattnä 
strittäd kring mi JK(ordl.). Han .. gick me 
styvlår full av vattn.. sått vattnä stratt kring 
än JK. Vörr skärd kånn i rängnä, sått vetu 
stratt kring uss JK. Gubbar spyttädä, så 
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tobaksspyttn stratt kring dum OL. Han rap-
päd än späis inn i stäuu, så att bräukän stratt 
kring väggar OL. Ja .. drog (slo) gam' filt-
hattn .. i häusväggi, sått vattnä stratt ör n JK. 
Svaipar kring burn a traså .. för int vattnä u 
mörju .. skall stritt upp i augu JK. Sum di 
sägd, så stratt ä (ölä) upp i söini pa daim, 
sum var ovan ti drick ör ä (hånnä) OL. Batn 

gar tvärs iginum sjöiar el. vagi, sått vattnä 
strittar el. stänkar upp i tuppar [toppseglen] 
JK(U). De gynt bläi sjöut, u de gynt stritt 
upp pa säidår pa ångbåtn JK. Svickän jär int 
tetar, sått brännväinä strittar äut iginum 
svickhulä JK. Framstammän kraup undar 
läit iblant, sått a stratt el. strittädä yvar mi i 
bakstammän JK. 2) 'springa hit o. dit utan att 
uträtta något' JK(ordl.). Ränn u så stritt(ä) 
pa de väisä u int bläi någ av; han ränd börr u 
strittäd jär fram u tibakas u blai aldri a grand 
av än; va rännar du u strittar ättar? JK(ordl.). 
L.P. .. ränd där pa Nabbackän u strittädä 
JK. Bäst n sto där u stank u strittädä . . så 
gynt drängar hiv än till vädars [om en druc-
ken] OL. 3) [streta]. N kal .. to a räkning-
kvinnfålk . u slo armar um halsn pa na u så 
läggd kull na pa jårdi. Strittäd ha imot, så 
kund ä nuck ga läit våldsamt till iblant JK(U). 

strittig a., se mot- o. regn-strittig. 
striv a., se sträv 4. 
strof s. strå f m., pl. -ar. 1) [strof, del av sång]. 
Gubbän L. sägd ti prästn pa begravälsn: 
i värdn jär så mörkt u tungt pastån! ättar var 
gang han had sing än stråf för n JKiNär n 
da blai läit druckän, da singäd n så mik roliä 
stråfar, sum än had lärt i Ståckhålm JK. De 
var n laik .. fria vill simonesälla, där var de 
en stråf sum hait: um däu kanst dansä bättar 
n väij väij JK(U). I nest värs haitar de: att 
Elin to sin kårg u gick och där stod härren 
kvar .. u säist stråfän i väisu löidar: en narr 
är den, som gäckar kvinnotroheten JK(U). 2) 
[låt, musikstycke]. Spelmännar speld da upp 
än stråf, sum haitar: spel skålar JK(U). 3) [be-
rättelse, historia]. Än lustu stråf JK. Da frågd 
ja far u mor, um di int kund tal um någän 
roli stråf fö mi JK. Blant ann så kummar ja 
ihåg en stråf, sum sto äi de boki JK. Ätta 
gam' Olä jä mang roliä stråfar JK. Ifran de da-
gar talt farsgubbän um mang roliä stråfar. 
Måffar, han kan ännu tal um mang stråfar um 
gam' prostgubbän, när di var pa jakt bäggi täu 
JK. När ja gynt dra på me någ roliä histor-
jår u stråfar JK. Jfr strand-strof. 

stropp s. stråpp m., pl. -ar. Stråppar pa un-
datjan'n, sum stainar sättäs äi JK. Ja tänkar 
de jär någ ti gärä i Böihamni i dag, u de kum-
mar an pa, um fartöigi har säkrä stråppar, 

sått di kan hald si fast JK. Jfr en-, mast-, 
rock-, segel-, spri- o. tåg-stropp. 

stroppa s. stråppå f., bf. -u, pl. -år, ' stropp' . 1) 
[i skodon m. m.]. Stråppår bigangnäs int i 
haimsöid sko u kängår.. män i styvlår jär de 
stråppår, sum sitar upp i kantn av styvälskäftä 
.. Män . . sum skummakrar gärd rissårs-sko, 
var de a stråppå bak i skaftä JK(U). Knäpp pa 
de stråppu MK. 2) [på fiskegarn o. nät]. Nå 
gär ja hallstråppå . . 3/4 meter u a maskå från 
första "stråppu" (el. strippu) gäräs flest 
stråppulpå "slinga"] MK. Nätstainar .. me 
lissum a läit hak äi, sum stråppu sitar äi. 
Stråppår, sum jär av dubbält snöirä, av un-
datjan'n, gär n a hallslag av, sum än sättar 
stainar äi JK. Jfr hall-, hängsle-, mast-, rack-, 
rev-, spri- o. sten-stroppa. 

strumpa s. strumpå f., bf. -u, pl. -år. [En 
strumpa består av] avgangän, knäistyckä, 
tjåckläggän, small-läggän, svickln, heln, 
föitlingän, avfällningi MK. Angangän 
jär iårningsaumän pa 	strumpu el. husu 
JK. Kvinnfålki 	saumar hankål u strum- 
pår JK. Ja skall saum nöi föitlingar i a par 
strumpår el. husår JK(ordl.). Ja har lapp 
suckar u strumpår nå föräut i kväld JK. 
De strumpår skudd ha vart duppnä [i hem-
färg] OL. Di kåm i land iginumvatä . . u 
int ann strumpår u suck pa baini, för vad-
styvlår had di spark av si JK. Han .. jär sulln 
i baini, sått ä jär frågän um, att n börr kan fa 
strumpår pa si JK. U så sträikar da drängän 
u päiku i Böin u kaupar gavår . . sjal u klän-
ningar, strumpår u skor JK. Väit strumpår, 
svart sko el. kängår [hade bruden] .. Förr i 
gamblä täidn [hade brudgummen] kårtbyk-
sår, sum gick ti knäii, u svart strumpår el. 
husår me grann tåpsar äi strumpbandi JK(U). 
Har n ont i halsn, så slar n a ullstrumpå um 
än, förr n läggar si, så gar ä yvar pa nati. Män 
de skall var sam strumpå, sum du hart hatt pa 
baini um dagän, u ha skall sättäs um, mäns 
ha jär varm JK. Jfr halv- o. ull-strumpa samt 
håsa s. — strumpe-band s. strumpä-, 
strumpband n., bf. -ä, pl. =. Till hail-
strumpår nyttäs de strumpband, sum 
sitar uppför tjåckläggän i husbandstädä. 
Strumpband, sum kalar flyttar, jär um-
kring en tum braidä u umkring a än langä u 
lindäs um i husbandstädä någlä slag för ti 
hald strumpskafti uppä, sått di int hasar ner. 
Hallstrumpår bihövs int någ strumpband 
till JK. Strumpbandä jär uppä, har kumm upp 
[gått upp]. Bind strumpbandä till MK. U de 
gavår sum drängän fick de var: väst, halsdok 

strumpår u strumpäband . . JK. När fäst-
måiu gav bräudgummän a par langstrumpår 
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.. så fick än a par grann strumpband me. 
Um a päikå förloräd strumpbandä, så bläir de 
int någät lycklit äktnskap .. män jär de n 
dräng sum hittar strumpbandä, så kummar di 
ti tyck um varandrä JK(U). Lambi läggäs pa 
rygg .. u så bindäs träi bain ihop .. me a 
någlund bratt strumpband [vid klippning] 
JK. När di da har ränt upp [väven]; .. da tar 
di a strumpband, sum di nyttar ti lägg imillum 
tradar för vart märkä JK. -bandsistäd s. 
m. bf. strumpbandstädn MK, n. bf. -städä 
JK 'det ställe på benet där strumpbandet 
sitter' MK; jär straks uppför tjåckläggän, 
sum strumpbandä slas um äut pa strump-
skaftä JK(U). -fötling s. strumpföitliug m., 
bf. -föitlingän JK [foten på strumpan]. -garn 
s. strumpgan JK(U) n. [garn varav man 
stickar strumpår]. -häl s. m. bf. strumpheln 
[hälen på strumpan]. -läggs. m bf. strumpläg-
gän, pl. -läggar [strumpskaft (på "halv-
strumpa")]. Strumpläggar el. strumpskafti 
TK. Ja har fat sump änd upp pa strumpläggar 
MK. -skaft s. n. bf. strumpskaftä, pl. bf. 
-i. Uppkastningi, där sum saumningi el. arbetä 
gynnar, u så haitar de strumpskaftä ner ti 
heln JK. -sock s. strumpsuck m. (o. koll.), 
[strumpläst]. Ga me strumpsuck [gå i strump-
lästen] MK. När n har strumpår el. suck pa 
baini män int någ sko pa dum, så haitar de, 
att n har strumpsuck el. suck el. att n gar 
me strumpsuck el. suck JK(U). Däu rännar 
ännu i strumpsuck MK. Ja gick i strumpsuck 
i täu dagar MK. -tå s. f. bf. strumptäiu 
[tån på strumpan]. Ja har fat hul pa 
strumptäiu JK. 

strunk s. stråtik m., 'stjälk, ung telning, om 
småskog' JK(ordl.); 'lång tråd på potatis, kål 
etc., äv. om  små träd'; de var bär 'n läitn 
strånk MK(1877). Va jär de för skog da; de 
star häit u däit n läitn strånk = ung klainar 
glisar skog JK(ordl.). De gas pa u huggäs, 
så läng de finns än strånk igän JK. Jfr råg-
o. tall-strunk. 

strunke s. strunkä MK (1877) = föreg. 
strunt s. 1 strunt m., bf.-n,'1ort' . De jä ret strunt, 
nä de fattäs någä JK. De jä strunt, nä n bläir 
gammäl JK. De jär strunt ti ha så mik ti gär 
u ha så bråttum, sått n int kan hinn me de 
JK. Ti fa rot ograsä ör jårdi jär di int bra 
till [:spetsplogar] äutn strunt JK. Vällaikän 
jä strunt äut' i dag JK. De va strunt, att ä nå 
skudd bläi kallt igän JK. De va ret strunt mä 
mi da mästn i hail fjortn dagar JK. Me vällai-
kän har de vart strunt nå i jaulhälgi JK. Me 
rainläsningi gar de strunt JK. Prat strunt JK 
(U). Män att ja kåm ainsummän, de tyckt di 
strunt um JK. De var strunt för bondkälling, 

sum int kund söi .. a årdäntli skörtå JK. De 
var strunt för päikå ällar kvinnfålk, sum int 
kund plögä ällar gär vick arbet sum hälst 
JK. A. .. tyckt .. att ä var strunt för kal, 
sum int kund rak si självar JK. Män strunt, 
någ rad skall de väl bläi! JK. Ga int äut så let-
kledar; å strunt, bräukar ja svarä JK. Snäuu 
u hail struntn har gat yvar JK. Män jär de int 
ann rad.. så far hail struntn [:gården] gå JK. 
Nuck av um dän struntn u till ämnä igän OL. 
-bok s. struntbåuk f. A bok me dåli läsning äi 
bräukar n säg um, att de jär a struntbok JK. 
-karl s. strunt kal [dålig karl]. -sak s. strunt-
sak m., pl. -ar [obetydlig sak, bagatell]. 
Börr n struntsak JK. Bad .. allvarliä sakar u 
struntsakar JK. -socken s. struntsoktin [-åu-]. 
Ja de launar si int för uss ti ådlä såckarbetår 
.. för vörr har för langt ti kåir mäd dum .. 
Ja i dän vägän jär Lau a struntsokän JK. -tall 
s. strunttall [dålig tall?]. -vinter s. pl. strunt-
vintrar. Ja, de jär struntvintrar, när ä så jär 
[utan köld o. snö] JK. -väder s. struntvä dar 
[dåligt väder]. I går u i dag har de raint vart 
struntvädar igän JK. De har vart struntvädar i 
dag häitntills, män nå gynnar de klarnä upp u 
bläi solskäin JK. -väderlek s. struntvällaik. 
I dag ha de ret vart struntvällaik äutä JK. 
-väg s. struntvä g [dålig väg]. Da va de 
struntväg ti kåir me lass JK. -år s. n. bf. 
struntarä [dåligt år]. Iss tråkuä struntarä jär 
släut snart JK. 

strunta v. strunt', ipf. -äd, imperat. strunt 
[inte bry sig om]. Ja tänkt ti strunt i hail sakän 
JK. Da sväidäd de så mik i augu för mi, sått 
da kund ja int läs längar, män de struntäd ja 
äi MK. Män strunt i de! JK. 

strunten a. struntn [usel, obetydlig]. När di int 
kan lätt a majaräi ga än struntn hälgdag mitt 
i viku JK. Prostn kund väl alltut ha viktuarä 
sakar till lägg si vinning um än n sånn 
struntn hundsak MK. 

strunter s. struntar m. [stackare, slarver]. De 
bräukar var n struntar i dän vägän ti lägg främ 
pa någä [få ngt uträttat] JK. 

strupa v. sträs up' [avsmalna trattformigt, om 
ryssja]. Ginum all avfällningar pa kruppän 
[ryssjekroppen] äi en u sam knäut "kum-
mar räusu ti sträup fö(r) mikä" MK. 

strupe s. sträupä, sträup' m., bf. -än, 'luft-
strupe'; pa russ, stäut, sväin; [o. på män-
niska]. Nauti, di har bra storar sträup di; 
hynsi di har bra läitn sträup di OL(ordl.). Jfr 
fyll-, luft- o. mat-strupe samt velunde. — 
strup-knut s. sträupknäut m., bf. -n, 'strup- 
knöl, struphuvud'. Sträupknäutn 	ällar 
Adamsäpplä JK. Dän kaln han har bra storar 
sträupknäut, han OL(ordl.). -sot s. sträupsåut 
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[sjukdom i luftstrupen]. Dåktrar sägd att de 
va sträupsot älla lungsträupsot, u de kund int 
botäs JK. 

struppa v. struppä, strupp', pr. -ar, pass. 
struppäs, 'mjölka'; mjölk läitä JK(U); målkar 
um [mjölkar på nytt] spinar u suttar um läitä 

päinar mjölki ör; säges även liksom för att 
håna en ko som mjölkar dåligt: ja skall äut u 
str. koi MK(1879). Ja skall börr strupp av ko-
nar fyst. Mjölkar koi någ väl da? Nai, ha börr 
struppar n läitn tar (= mjölkar litet) JK(ordl.). 
Mjölki skall kråmäs el. kröistäs ör jaurä för 
konar u int drägäs ör el. släitäs ör el. struppäs 
ör JK. 

strut s. 1 sträut m., bf. sträutn [i trattform 
hopvridet papper el. dl. Nå blai sträutn ful-
lar MK. Jfr gott- o. näver-strut. -vis adv. 
sträutväis. Vör gar bäi sträutväis (smått) MK. 

strut s. 2 (strott?) stru t n., bf. -ä, pl. bf. -i 
[en sträcka av utlagda fågelsnaror; även om 
en räcka anglor]. Hail straitu me äll tåll 
stycki gäint ätta si i rak linjå, sänkt pa sjo-
buttn me stam, haitar a strut ällar a snarstrut 
MK. När n har gärt umgift, så bläir de täu 
strut. När täu strut liggar yvar si, när n skall 
drägä 	så far n låis 	knäutn upp .. Fyst 

säist stycki av struti haitar ändstycki JK. 
Så kåird n [sydosten] ihop struti, sum annas 
lag rakä, i flair buktar yvar si OL. När snaror-
na kastas i två "strut" (el. linjer) .. [se ill.], 
så läggas "samfårdstycki" i en bukt, som kal-
las "umgift". .. man kan också kasta alla sna-
rorna i en linje el. "ätt strut" MK. Anglår 
hadd fassnä i buttnän u had brust av för uss, 
sått all mäin anglår, sum var pa dain ändn av 
strutä el. raiu, kund vörr int fa drägä JK(U). 

stryk s. ströik n. [aga, kroppsstraff]. Än kok 
ströik JK. Gi ströik MK. Han var ste u skar 
någlä päilsvaigar u gav dum så mik ströik, att 
MK. Så had n naug [nära nog] gitt na ströik 
till MK. Skol!. L. . . sa till en pojke: "i dag 
fat u sit ättar". Sårkän . "sit ättar? da kund 
ja häldar fa ströik, de var änd mair raidut" 
MK. Han .. fick si atminstn än 12-14 rapp i 
rövi, så blai än tvungän a skoläran ti säg, 
vaim sum 	annas fick än mair ströik JK. 
Had ja vart me, atminstn så skudd n ha fat så 
mik ströik, sått .. JK. När di (russi) fick 
ströik, så sto di pa änd sum jaus JK. Um du 
int löidar, skatt u fa läiv fullt av ströik OL. 
Di skudd ha läiv fullt av ströik OL. De sårkar 
di jär odrägliä .. di skudd ha hatt ströik sum 
hagäl OL. Vörr skudd a hatt ströik sum hagäl 
JK. Ströik de var n (man) int rädda för, för de 
var n fö gammäl ti fa, u någ ann de batäd int 
pa MK. När di (askkällingar) fick tak äi någän 
sårk, sum.. int var mik räddar för ströik, han 

bräukt läsä: a b c d, kattu fallt pa sne u ja 
me JK. [I jämförelser]. Ainväis sum ströik 
OL. Ha jär fåul sum ströik OL. Luktar gär de 
fåult sum ströik, sum än bräukar sägä JK. 
Män n dail banungar rännar där säur u vatä 
u luktar sum ströik JK(U). 

stryka v. ströikä, pr. sträika, ipf. ströike , sup. 
strukä, p. pf. strukän, f. -i, n. (äut)struk' , 
pl. (unda)stru knä, p. pr. (kring)striiiknäs. 1) 
[fara över med händerna, jämna]. Strukän 
laup o. str[ukli tunnå MK. Har Är melt de 
rugä [rågat] el. strukä [mått] JK(ordl.). 2) [ge 
sig iväg, "ryka", gå sönder]. Masti had 
strukä, u så had i fat fall in MK. 3) [backa]. 
Till fa dragrar ti ga ti bakas el. ströikä, sum de 
haitar, kumderar n dum: ströikä! JK(U). Han 
ströikt russi läitä u väikt dum pa säidå, sått 

kund fa grindi upp JK. Russi vill int ströik 
tibakas el. ströikä JK(U). Särsk. förb. Kåm 
de någ kringströiknäs (el. -sträiknäs), så kund 
i fa gi dum mjölk JK. Iss fårgän matt nöili 
ha blitt pastrukän OL. Ströikä (um russ el. 
dragrar) tillbakas, ströik tibakas me russi el. 
stäutar JK(U). Sla tibakas .. när a russ int 
vill ta äi äutn ströika tibakas u raisar si pa 
ändä u JK. Ja ha gitt märk pa a par ård, 
sum jä undastriknä älla -struknä JK. Hans el. 
hännäs namn bläir äutstruk ör körkboki JK 
(U). Jfr strika v. samt jämn-, på- o. slät-stru-
ken. — stryk-ål s. ströikål MK, raisar jamt. 

strykare s., se beck-strykare. 
strå s. strad, stråd n., bf. -ä, pl. =, bf. -i 
[stjälk hos gräs o. säd]. Dän sigdn to aldri 
a strad av JK. Däu skatt bröinä, annas fart u 
int av någät strad me dän sigdn OL. De jär 
någlä strad håi pa, sum int jär launt ti sla pa n 
gang JK. Vör skall nå gynn sla i viku u skrap 
av de stradi, sum tårkän har låimt JK. N to 
handi full av någ lang raiduä strad, sum aksi 
jär jamnä, u gär a brid straks undar aksi. När 

skärar vaitä .. så tar n börr någlä strad u 
svaipar runt umkring stradi undar aksi [vid 
bindning av "skuparl JK. De jär sån jård, 
sum aldri vaksar a strad pa OL. Kräki har 
aldri fat a strad i dag ännu OL. U int a en-
däst kräk .. sum to a endäst strad JK. — 
Dräg fis-strad el. dräg strad [lottningslek] . . 
En haldäd stradi .. sått dann'n, sum skudd 
dräg ätt av stradi, int visst vickät strad, sum 
var lidknäut pa. Drog än da de stradä, sum int 
va(r) lidknäut pa, da drog än fisstradä u hadd 
fölorä JK(U). [I bildl. uttr.] Gardboar, sum 
had klagä, fick dräg kårtästä stradä JK. Män 
de var nuck ja sum fick dräg de kårtästä stra-
dä.. ifall de skudd prussässäs JK. Da var n 
äuttråttar, sått n int årkt lägg strad pa kårs. 
Iss skrivningi jär allt arbetä, sum ja har äutret 
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i dag, u me någ annä har ja int lägt täu strad 
pa kårs JK. U så kåm sundagän. Da var nårdn 
a strad vassarä ännu, u de sag äut sum um de 
skudd bläi n himlandä äur JK. Fransmännar 
u flair me daim tår ännu var a strad vassarä 
.. fast di kalläs kristnä, än turkar JK. Jfr fis-
o. hö-strå. — -säde s. stråsed' n. [stråsäd]. 
Dän vanliä saningsmaskin'n sum än sar allt 
stråsed (ryg vaitä kånn havrä u linsår) me JK. 

stråig a. n. stradut [med uppskjutande strån]. 
När nå sårkar skall skär kring sedtvärar a slag 
.. da jär de int mik likt skärning såsum förr 
äutn de säir mair tugg si u stradut äut OL. 

stråke s. stråkä m., bf. -än. Källingar u gub-
bar .. så var di såsum ätt int pa baini .. när 
prostn gynt harv me stråkän pa strängar, sått 
ä ristäd ättar JK. 

stråla s. strå lå f., bf. -u, pl. -år. 1) [ljusstråle 
o. d.]. När soli drägar vattn, älla de stickar 
såndär strålår ner imillum sköiar, modar 
rängn JK. 2) [vattenstråle]. Ifran dän moln- 
sköiän u ner i vattnä pa sjoän gick de a mörk 
strålå i spirralfårm u ja sag pa vattnä, där 
strålu gick fram, att ä var n rasandä stårmböi 
där JK(U). 3) [strålliknande smärtförnimmel- 
se]. Ja.. kändä, att de lissum kåm ti ga strål- 
år ifran armän u till tummän, där sum de var 
opererä. Män kåm de ti ga strålår me värk at 
aksli till . , da blai de blodförgiftning av JK. 
4) [i jämförelser]. Er skudd säi mor skal jär 
pa lairu; de jär sum a strålå, så jär a frammä 
MK. De läil bläsu [en märr], de jär sum a 
strålå MK. 5) [den kilformiga delen i häst- 
hoven] JK(U). Jfr stråle s. o. eld-, ljus- o. 
sol-stråla. — strål-kastare s. pl. strålkastrar. 
Upp pa de stäur haug vakttornä .. var de 
strålkastrar, sum kastäd stark jausstrålår at 
all håll u kantar JK. 

stråle s. m. bf. strå in [den kilformiga delen i 
hästhoven]. Aldri än stam n fassnäd millum 
stråln u skohakän MK. — strål-röta s. strå 7-
råitå f. [sjukdom i hästhoven]. Hästn har 
strålråitå JK. 

strång a. straygar, f. strayg, n. straykt, strayt, 
pl. straygä, strayg', komp. -arä. 1) [sträv, 
grov]. Strang ull (ovanl.); bättre: snarv ull 
MK. 2) [stark, skarp, amper]. Strang lukt MK. 
Hästmyntå .. De luktar snarvt el. strankt JK. 
Galdhamp .. De luktar int fåult äutn tvärtum 
strangt u gutt JK. Da luktäd de bladar så för-
skräcklit strangä MK. De jä sån stranga star-
ka stöv när n rykta russi MK. Brännväin pa 
brö, de var strangt u gutt MK. Da matt i ha 
blitt sitnäs pa vätjä, ättar di (bäri) jär så 
strangä MK. 3) [sträng, hård, oblidkelig, 
noga]. a) [om personer]. Länsmann'n .. de 
var n mik strangar härrä JK(U). Bäi Böi i 

Aikä tjänt n i mang ar, u där fick än säi 
u ler mik bäi n strangar gubbä JK. Gubbän 
var int mik strangar mot uss um mårgnar 
ti fa uss täilit upp JK. Ha jär så strang mot 
bani; han jär strangar i skolu mot sårkar JK 
(ordl.). De var han så strangar me de MK 
(1877). Visst kund nuck sumliä prästar var 
strang äi säin skriftamal JK. Di var så strang 
mot n MK. b) [om handling, yttrande, påbud 
etc.]. Nai, um änd lagän var så strangar, sått 
vän fick fästning i all o täid för de, så tror ja, 
att de änd int jälpädä JK. De jälpar jå int, 
um di aldri har så strangar kåntråll OL. För 
de ringar rälvdansarl fick vörr mik strang 
biskening av far u mor um att vön int skudd 
lägg uss pa JK. Strang agå MK. Had de int 
vart sån strang förårningar [ang. smittkop-
por] .. så had de kunt blitt gal nuck JK. 
Lagän har blitt strangarä i sainarä täidar MK. 
Ti släut så blai de strangarä u strangarä (i pre-
dikan) MK. När n int var så strankt upptagän 
me årkår JK(U). 4) [hård, bister, om väder]. 
De säir äut ti blai strangar vintar av i vintar 
JK. De var n oskapli strangar ällar snarva(r) 
vintar vör fick i ar var ä de JK. När vintrar 
var strangä u de haldäd äut pa ladingar me 
kyld u snåi JK. Mang ar träffar de till sum 
täidäst, att ä kan var ret strang vinta(r)böi-
singar ättar starn u bläcku har kummä JK. 
Di bräukar säg, att ättar sum sväinmiltn jär pa 
ställning, så bräukar u vintarn bläi strangar 
ällar goar OL. Gud giv, att mass int matt bläi 
strangarä ällar kaldrä, än va iss månar nå ha 
vart föräut JK. 

strånga s. straygå [stränghet]. Skudd n ta äi 
me strangå, så blai de kansk mik värrä MK. 

strångla s. f. pl. strånglår [klena träd]. Da tår- 
kar de strånglår, sum star där MK. 

sträck s. sträck n. [följd, sammanhang]. Kåir 
i ätt sträck (OL)MK. Da sägd n, att n hannt 
int mair än täi metar i sträck för dagän [vid 
dikesgrävning] JK. Han haldäd pa fran kl. 
åtä till kl. ätt i ätt sträck JK. Da haldäd di 
[:tåget] int mair äutn kård i ätt sträck fram 
JK. 

sträcka s. sträckå f., bf. -u, pl. -år. 1) [sträck-
ning, sammanhängande rad av något, räcka]. 
Da va de grodräun hail sträckår sum a snörä 
me krallar [pärlor] JK. All styckar ättar si i 
am n sträckå, när di [snarorna] jär kastnä, 
haitar a strut JK. Kastar n da tåskanglår, än 
fåm el. åt klau el. u täusn krokar, så jär de 
täusn metar i am n sträckå JK. Ja .. tyckar, att 
ä skudd hait "raivän", atminstn när ä sitar 
ihop i am n sträckå [om anglerevar] JK. 2) 
[sträckning, linje, med tanke på rummet]. Pa 
de väisä haldäs de pa hail sträcku [längs gar- 
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net] ti däss n kumma ti säist skautrnasku JK. 
Ja, skall n sätt .. bandfastar täun pa nöiar 
väisä .. el. nöi sträckå .. så kåirar n bäi 
värkä fyst u har biräckning pa mik de kan 
ga till JK. När trodrä jäi avlägt hail sträcku 
fram, så gynnar n sia staur, u de kan n gär 
hail sträcku fram JK. De var däuk si a vådli 
lang sträckå ner pa jårdi me någ gamblä träi-
taldrikar OL. De sträcku, sum än kund sia 
millum var bröinning 	haitar a bröinning 
J1( (UD). Har n da a sträckå pa täusntals 
metar, så skall de mang tållskillingar till 
[avloppsdike] JK. Vädavär\-;ä1 	bräukar ga 
fram någlund i rak linjå lang sträckår JK 
(U). 3) 'länga' [av hus]. Jfr hus-, väg- o. åker-
sträcka. 

sträcka v. sträck', pr. -ar, ipf. sträckt', sträc-
käd JK, sup. sträckt, pass. pr. sträckäs JK, 
p. pf. sträcktar, f. sträckt, n. sträckt, pl. 
sträcktä, sträckt' JK. I. trans. 1) [utspänna]. 
Armar u tjanar [på noten] sträckäs i fylgä 
JK. Notflaar skall bindäs så naug bäi si, att 
ändar mästn tar imot si, nä noti jä sträckt 
JK. Taugi ros sträckt u sättäs fast me a hall-
slag um framnucku JK. U så n läitn stam n i 
dain ändn, sum skudd hald varpu [nätvar-
pen] sträckt JK. När.. millkaln kan kast hail 
sankä sträckt tvärs äut fran raki, så kasta n 
klåbbu äut straks JK. U så mela n [mäter 
man] pa undatjan'n fåm sträcktä maskår mil-
lum vart spinpar [på "slinga"] MK. Da dräga 
n de så mik sum de tular, sått maskår någlund 
bläir sträckt pa dann hållä JK. De star så dau-
lungt, så att gani .. star int sträckt n gang JK. 
2) [bringa (en sena el. d.) i olag genom för 
stark sträckning]. Ja had ont äi hygrä armän 
.. ja sträckt n upp i aksli, när .. ja.. skudd 
kast a par gan upp pa aksli JK. Um de skudd 
var någän tan [sena] sum skudd var sträcktar 
.. så skudd ä gär ont JK. De botar för allting 
när pa, såsum gikt u sträckt u tannvärk u 
JK. — IL refl. 3) [ha en viss utsträckning, nå, 
räcka]. Nå sträckar si mäin tankar atar igän 
ti böin [staden] JK. Ja had storlit beho ti 
bygg um gam' lädu u tråskhäusä .. män för-
radar sträckar si int så langt för mi JK. De 
had ja bort gärt straks, så väid radä had 
sträckt si så langt fö mi JK. I täistäs .. fick 
vörr rängn u myr me skick, sum int sträckt si 
längar än soknar jär umkring JK. 4) [räta ut 
kropp o. lemmar]. Um de jär .. full brädd pa 
töigä ällar så bratt sum vävän jär .braidar 
di far sträck si väl [:väverskorna] JK. Sträck 
si u räck si u ret äut si. Ligg u sträck si u 
räck si i sängi el. pa jårdi, när n har ligg u sivä 
u skall stäig upp JK(U). Värkäd så erbarmlit i 
vänsträ halstanar u vänsträ tinningi, sått ä var 

ti ligg u sträck ,si u kast si u bräid si i sängi 
JK. Ja lag där i sängi u braid mi u sträckt mi 
JK. Ja har nå sit u räck mi u sträck mi a 
stund ätta man JK. Sträck pa si JK(U). När 
kraku (= kra ngän) håirar di andrä skräiä, 
da bläir a så sftäivåirä u sträckar si hail MK. 
Särsk. förb. Sträck upp: 1) [spänna upp]. 
Spre ällar sple 	nyttäs till hald srglä upp- 
sträckt u raidut OL. 2) [räcka upp]. Sträck 
upp armar JK(U). 3) [räta upp kroppen]. 
Sträck upp si u sta pa täiår JK(U). Ja.. sitar 
uppsmäcktar u uppsträcktar såsum än stor 
prost JK. — Sträck äut: 1) [spänna ut]. 
Stjärttugä bants bäi a träi älla(r) n pålä, u så 
sträckt n äut armar u tjänar [på ryssjan] MK. 
Kall u Jakå to noti pa nackän u bar upp i 
gangardn u sträckäd äut na langsat ganstjekår 
JK. Ta upp a slingå dvs, när slingu jär äut-
sträckt pa längdi, så sträcka n na i ställ pa 
djaupä MK. 2) [räta ut kropp o. lemmar]. 
Sträck äut baini, 	kruppän, .. lidar, sått de 
knakar äi dum JK(U). 3) [låta en häst löpa så 
fort han vill]. Lätt n sträck äut JK(U). Jfr 
tan- o. vid-sträckt. 

sträckig a. sträckur [som sträcker sig]. Ja kåm 
ti siv för längä; ja blai sträckur MK. 

sträckning s. sträckning f., bf. -i [att sträcka]. 
Sträckningi av a räuså var för ti ställ bändar 
sum di skuddä u ti pass me ingangsnöiri u fa 
daim lagum späntä, när di gärdäs fast MK. 
Jfr upp-sträckning. 

sträng s. sträng m., bf. stränän, pl. strängar. 
1) 	[trådliknande organdel, sena el. d.]. 
Strängkalv .. ha någ slags sträng älla små gi-
num livri älla lungu älla vinstan JK. 2) 'fiol-
sträng, salmodikonsträng' JK(ordl.). Vitt du 
kaup haim än sträng ti mi .. Han speld sått 
strängar brast av JK(ordl.). Storspelmännar 
.. när di har kumm in pa "älvstrikä", så har 
di int kunt hald upp, förr n all strängar har 
brustä el. smullä JK. När prostn gynt harv me 
stråkän pa strängar, sått ä ristäd ättar JK. 
3) [draglina]. Silraipi hait strängar (1879) 
MK. Ja har aldri hårt en endä säg strängar i 
st. f. silraip mair n han (JK)MK. 4) [hö, havre 
el. korn, som avslagits o. ligger i slaget; även 
om hopräfsad rad av hö etc.]. Var gang än 
svängar sigdn ifran hygar ti vänstar, så tar 
sigdn grasä av u föirar grasä mässi u läggar 
de äi än sträng i vänsträ kantn av slagä, sum 
haitar strängän. Strängän bläir störr el min-
dar, allt ättar sum de jär mair el. mindar håi 
JK(U). När n förr slo timmänte el. klöivar-
vallar för hand, sått fodrä lag i strängar, så 
röird n för de mäst int äut strängar .. äutn 
lättäd strängar tårk läit upp pa, um de var.. 
tårkningvädar, u så snod n strängar sinä . . sin 
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bjärd n ihop strängar i storlag stackar me 
tjaugår .. Nå .. när slåttarmaskinar u häst-
räivår kåm i bräuk, da räkäs fodrä ihop me 
hästräivår i strängar, u så bjäräs strängar ihop 

u sattas r stackar JK(U). Trsslår liggar int r 
strängar äutn i slagi MK. Så snor [vänder] 
dän sum slar förä u slar tibakas langs me dän 
strängän ällar de slagä, sum än slo ste [vid 
ängsslåtter] OL. Så fort kvinnfålki fick räk 
ihop än läitn sträng, da skudd kaln .. pass 
upp u bjär av strängar för dum, män iblant 
gick ä nuck dålit me avbjärningi u, så kvinn-
fålki .. gitt välträ ihop strängän OL. Så gyn-
nar da täu imot si räk håiä i än sträng, smal-
larä mat braidä u braidarä äutat u de haitar 
"kast rumpå". När de bläir fö(r) tjåckar 
sträng, så att de bläir för mik fö räivu, så 
skjautar di strängän av .. me räivu JK(U). 
Summarhavan . . skäräs pa slag .. Iblant så 
bjärar n ihop strängar straks u sätta n [:hav-
ren] i sma köislingar . . Um än far ligg pa slag 
el. i strängar till n bläir tårrar, så sätta n han 
i stackar JK. Skupsedi (ryg u vaitä) skäräs int 
pa slag el. pa  sträng äutn imot sedi, sum star. 
Annas så gar de läik bra för dän sum skärar 
ti skär pa slag . . el. pa  sträng, män kvinn- 
fålki pastar, att ä jär 	sämmar ti ta upp .. 
än när strängän liggar imot sedi JK. Allt sand-
kånn hadd vörr liggnäs pa slag da i vetu u gick 
u snod strängar va ivistn dag JK. Dän, sum 
gar ättar u kåirar u straklar, leta straklu upp 
bäi var sträng JK. När a [släkan] liggar i sånt 
grunt vattn, da kåirar n ihop na i strängar me 
a storstraklå, förr n än snor upp na JK. Jfr 
fastsättnings-, havre-, hö-, klock-, klöver-, 
korn-, mun-, psalmodikon- o. timotej-sträng. 
-kalv s. stränkalv m., pl. -ar, 'kalv som har 
strängar inäi undar ryggradn, sum drägar ihop 
dum; di kan int livä' MK; en vanli kalv .. 
män n jä int riktut biläik älla fräiskar u vill 
int drick älla jetä u däugar int ti föidä u ha 
någ fail i inälvår någ slags sträng älla små 
ginum livri älla lungu älla vinstan älla va 
täusn de jär JK; sjaukli kalv; de jär int launt 
ti föid dän kalvän, för de järn strängkalv MK. 
-skida s. strängskäidå f., bf. -u [skida för 
draglina]. Silraipi sitar tvärs iginum sträng-
skäidu u till svängln .. De halt strängskäidå, 
därför att silraipi halt strängar MK(1879), 
därför att silraipi var av tug MK. 

sträng a. strängar [hård, fordrande]. De gär 
aldri a si, att n jär så strängar; de bläir bär 
däss värrä MK(1877). Se f. ö. sträng a. 

stränga v. sträng'. De jär oret ti sträng andrä 
soknar (= ådraga utskylder) MK(När). 

strängsera v. strängse'rä, pr. -ar [anstränga]. 
Strängser stäutar MK(1876). Int strängserar 

di mei än [med honom] mair, än n kan årkä 
MK. Strängserä me russi MK. 

strängserning s. strängse *ming [ansträngning]. 
De var i all fall fö mik strängserning, sått de 
va därav sum ja fick ont i hudä MK. 

sträv (striv) a. sträivar, f. sträiv, n. -fl,  -vt, pl. 
sträivä, sträiv', komp. -arä. 1) [styv, spänd], 
'envis, 	t. ex. om  en kvist, som ej vill böja 
sig' MK. Isn (käppän) han jär ännu för sträi-
var (vill int båig si) MK. Ja töinäd me ra ban-
dar; di jär läit sträiv ti bräidä [vrida], män 
de gar för si JK. Sträiv fjädrar pa vagnen MK. 
De jär int sträivt nuck (om fjädrarna på rått-
fällan) MK. Nä de jä sträiv el. stäiv hår, da 
star di (snarår) int bra MK. Att int läinä blai 
för mik moä, för da blai tagu sträivarä JK. 
Ag, än sårts väkst el. sträivt träikantut vasst 
gras JK. Där sum jär någ gråft gras, såsum 
någ hundlök-käppar älla sävpinnår u mair 
sånt, sum jär hart u sträift OL. Iss bred 
[bräde] jär sträivarä de MK. Sträivä käftar 
MK(1878). De slingu . . ha skall var mair 
sträiv dvs. tyngar el. störr hallar undar JK. 
2) [hård, styv, fast]. De där bildharvlar 
skall duktuä dragrar till pa sträiv jård JK. Jår-
dar jär tårr u hard sum stam, så att de star int 
till ti fa räit ["rita", plöja] dum, de sum 
riktut jä sträiv lairå JK. Ja de jär int sånt läit 
arbet till räit a tunnland sträiv lairjård me 
skick JK. I går mårräs så var jårdi läit frusi u 
läit sträivarä för russi, män.. så tåiäd de upp 
u blai bra JK. Visst var de läit bisvärlit n 
täid i skogän, för de var sån sträiv skårpå pa 
snåiän JK. Skårpu pa snåiän va int ret så 
sträiv nå, sum a nå ha vart föräut, älla snåiän 
jä int ret så sträivar JK. 3) [strid, kraftig, 
ström]. Sträivar straum [i sjön] MK. Ridl 
kalläs u straumän förä, i synnarhait um än 
rinnar fort, sum haitar sträivar straum el. ridl 
JK(U). Saktarä haitar maklir straum u fortarä 
sträivar straum u haitar u strikä JK(U). Iblant 
kan u straumän var så galn u sträivar uppa 
u ner i vattnä, sått sumli gan vill int ga undar 
älla ta sank JK. Gumbrä .. de bräukar n gär 
när n sättar i Lausväiki u sum int jär mik 
sträivar straum, för um de jär mik sträivar 
straum, u så n gumbrar, t. ex. um  än sättar för 
västä u straumän jär sunnsudaust, sträivar, 
så drägar straumän varpu kring JK. 4) [strid, 
storkornig]. Vör har vind na (sedi) fyst me 
risslvind .. män ti fa na sträivarä, så vindar 
vör um na pa n anna vanli vind JK. 5) [hård, 
mödosam]. Nå pa summan, nä dagar jä langä 
u sträivt arbetä, så jär n ginumtråttar um sun-
dagar JK. Hugg skog äut jär sträivt arbetä, 
för n skall sta krampar JK. U så int någ 
sträivt arbetä äutn hald si någlund i stillhait 
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JK. Än sårk el. a päikå, sum int kund var me 
um någ sträivt arbetä JK(U). De ansäis för 
störr arbetä el. sträivarä arbetä ti ta upp 
[:säd] u gär band u bindä än ti skärä JK. 
Vör sum far ga äut äi de sträivästä arbetä 
för var dag JK. Jårdbräukarä u fiskarä, sum 
har langar arbetstäid u sträift äutarbetä JK. 
Ja årkar mästn int gär någ i dag häldar, sum 
jä någ sträivt älla någ sträiv årkå JK. De va 
riktu sträiv snåikastning i dag JK. De ha just 
int vart någ sträiv kastning, för snåiän ha vart 
såsum fuk JK. Ja .. kännar mi tråttar ättar 
a sträift dagsvärkä JK. Han har.. vart n duk-
tur strandbräukarä u har vart äut för mang 
sträiv battaljår JK. De var dän sträiväst da-
gän älla sträiväst snåikastningi, sum vör ha 
hatt pa storvägän i vintar JK. Vör matt kast 
(snåi) ifran Mårtnsäns u upp ti Botvidä, sått 
de var a jäklä sträiv stund JK. Aindäst tyckar 
ja, sum de riktut jär sträiv dagar u fålki riktut 
far bräuk si, de jär ångtråskdagar u så när de 
arbetäs me betår JK. 6) [neutr. ss. självst., 
adj. o. adv.]. När ja arbetar mik sträivt, så 
far ja ont i armar JK. Di gravar (däikar) för 
visst .. u har säks ör fam'n. Ja di far arbet 
duktut sträivt um dagar JK. Ja tror, att ja ar-
betäd för sträivt u förköild mi i fredäs u lau-
däs JK. U så har ja arbet sträivt me gravä um 
dagar nå föräut, u de frästar ryggän JK. Ja 
har int årk riktut någ sträivt um dagar da häl-
dar JK. Jär de n duktur kal ti skärä u a raskt 
duktut kvinnfålk ti ta upp, så kan n hinn åt 
näi lass för dagän .. Män de jär väl sträift 
JK. I fredäs u i går plögäd Å. i Stainhagän, 
män de jär vat u hard-dängut, sum rängnä har 
siat de hart, sått de jär väl sträivt fö russi 
JK. De va riktut sträivt ti ga imot vädar JK. 
7) [styv, dryg]. Vör har stat u kast u arbet i 
dag i fair sträiv täimar [vid snökastning] JK. 
Vör gav sträiv näi (famnar sank) MK. 8) 'en-
vis', [hård, sträng]. a) [om person o. djur]. 
Sträivar till arbetä MK. Han hadd vart så 
sträivar u galn MK. Än sträivar tobaksbräu-
karä JK. Jär i Svärgä jär di väl umkring tjugå 
styckän [kungliga]. Maint Pällå pa, sum var 
sträivar i dän vägän JK. De finns ännu någän 
lund häit u däit, sum någän sträva [sträiva?] 
bond ha låim JK. Staffän [:hästen] han jär 
megörli, män dannu (märren) ha jär så sträiv 
sått MK. b) [om väder, årstid o. d.]. De var 
för sträivt vädar u stårmäd för mikä JK. De 
var n förrbaskad sträivar vädaböi JK. Mill-
kal han skall .. svar för ti dräg gani, ner di 
skall ha upp dum ör vattnä, u de jär iblant 
rasandä sträift u så skall n svar för segäl-
bandi u pass upp me daim ättar sum vädar-
böiar jär sträiv till JK. Tårkän va(r) för sträi- 

var JK. Mars månä har i ar vart sträivar me 
kyld u stårm u snåi JK. Män vörr strävd u 
livd iginum de sträiv vintarmånar läikväl JK. 
c) [om uttalanden o. d.]. Ja skrivd väl pa 
stämningi i hastn, män kåm ti tänk pa, att ha 
var väl sträiv OL. Mäin åsikt .. dän haldar ja 
sträivt pa me JK. Jfr let-, segel- o. väder-
sträv. -brukt p. a. pl. sträivbräuktä [svårar-
betad]. Aurjårdar jä mang gangar mair let-
bräuktä u int pa langt så hardbräuktä ällar 
sträivbräuktä sum lairjårdar JK. -gapen a. f. 
sträivgapi [hårdmynt]. Män i jär så sträiv-
gapi MK. -leten p. a. sträivli'tn, pl. -nä, 'styva 
av "lit" el. färg, vilket inträffar när de [fiske-
garnen] äro nyfargade' MK. Jär litn starkar 
el. de har vart fö(r) stark läut, så haitar de, 
att gani jär sträivlitnä u fiskar sämmar fystä, 
fören di bläir sättnä någlä gangar JK(U). 
-limmad p. a. n. sträivläimä [för hårt limmat, 
om garn]; motsatsen till letläimä MK. De jär 
så sträift u sträivläimä, iss läinganä MK. 
Slingganä skudd läimäs, förrn de däugäd ti 
bind slingå av. Hadd n för mik läim i läim-
vattnä, så blai ganä för stäivt u haitäd "sträiv-
läimä", u knäutar gick int till sum di skuddä 
JK(U). -nackad a. f. sträivnack' [styvnackad, 
styvsint]. De jär a olyckli sträivnack källing 
Olsn har OL. -nacke s. sträivnack' [styvsint 
människa]. De jär n sånnar sträivnack de, 
han jär så aintretn u aigän ällar någän sum 
jär så där omöigli u ainväisar u int vill gi 
mässi OL. -nacken a. f. sträivnacki, pl. -nä 
[styvnackad]. Ha jär just int mik modnäs ti 
kåirä, för män i ha jär så sträivnacki MK. Pä-
rår [potatisen] gynnar bläi läit sträivnacknä 
el. sträivnackuä igän MK. -nackig a. pl. 
sträivnackuä [styvnackad]. Se föreg. -styrd 
p. a. sträivstöirdar, pl. -stöirdä [svårstyrd], 
om en oxe etc. MK(1877). Batn jä så galn ti 
ga bäi älla ga upp (= naug vinn), u da bläir 
di sträivstöirdä MK. -styren p. a. sträivstöirn, 
n. -stöirä JK, 'svår att styra [om en båt]' 
MK. När dän böiän nå kummar fram, da far 
väl ja stöirä; da bläir n (= batn) mair sträiv-
stöirn MK. Ja, sått ä jär sträivstöirä ti stöir 
fö(r) förrdi [fördevind] JK. -viken p. a. sträiv-
vi kän, n. -ä [svår att vika, om en vagn]. 
Vangnän jär int bra häldar, han jär sträiv-
vikän, äv. sägs m. samma bet.: de jär sträiv-
vikä MK. 

sträva v. strä'yä, strä \", pr. -ar, -a, ipf. sträv- 
dä, 	strävd', sup. strä'vä, sträV , strävt, 
strajk, pass. strä 'väs, pr. strä'vs, p. pf. f. 
(yva)strävi JK, n. (y'va)strä'vä, -strä , 
-sträft. 1) [arbeta, knoga]. Ha strävd u arbe-
läd så gutt ha kundä JK. De har nå skutt 
sträväs hall täidn MK. 2) [söka ernå]. De jär 
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just int ti sträv ättar (OL)MK. 3) [uthärda, 
stå ut, klara sig]. Hälså u krupp kan int sträv 
u sta imot ti sta äut bäi täunar el. töin äi n 
sånnar vällaik JK. Vör har int fat mair n en 
gang mat i dag, vör kan int sträv jå MK. De 
jär ranson'n, sum än skall sträv pa, till n kum-
mar haim JK. Di skall ha gutt braust, um di 
ska strävä (möllrar u flair släikä) OL. Ner i 
Digarängsakan har vörr någlund vacka ryg 
Män um han kan sträv iss pärsingän me iss 
säist kyldnetar, de vait ja intä JK. Um di int 
har för langt mål, da bräukar tösar sträv' da 
[i tävling] MK. Da sparkar ja pa spadn me 
vänsträ bainä .. de jär förmodliän de nå för 
gammält till, ättar sum de nå int vill strävä. 
Armar, sum än skall häv upp all jård me, di 
vill int sträv di häldar JK. Farsgubbän jär 
sjaukar u åidn. Va läng än strävar ällar livar, 
så vait vör intä JK. Måffar jär bäi uss 	u 
ja tänkar han strävar nuck vintan yvar JK. 
Klövar strävar int mair n i träi ar, da jär han 
äutgangän JK. Havan hälst fraus mästn aldri 
av pa lair u aurjårdar u strävar pa de längst 
pa sand u myldjårdar me JK. Kånnä jär moä 
.. män o [vårt] har int vart mo ännu, u sumt 
av de strävar gillt i iss viku, ällar sum de tular 
sta pa rot JK. De stäur hogslar jär ännu 
fräisk u gröinä u strävar nuck till di bläir hun-
drä ar JK. A par russ, sum kustar täi ti fjortn 
hundrä kronår, strävar just int så längä, så jär 
di äutslitnä u släut JK. Bra sandjård .. ha 
strävar för tårkå JK. Män jä de riktu go jård 

u buttnsyru avdäiki .. da strävar de bad fö 
vetå u kyld u pa de längst fö tårk me JK. 
När di ["rakar"] bläir bra uppsättnä, strävar 
di för rängn JK. Burbrunnar .. di strävar än-
nu [:håller vatten] JK. Bålin strävar kasn 
MK. Ha (ungmor) strävar dum nuck MK. Far 
jär mik mair bräcklir än måffar .. män sträva 
n [är jämngod med honom] i arbetsvägän 
läikväl JK. Ja strävd i någlä dagar i stårmän u 
gaistn ti sta u grav u töinä män blai stam n åidn 
sinä JK. Män gubbän Tomäs han strävd u 
fick int snäuå n gang JK. Fastn de änd var 
varmt i luftn, så strävd di [oxarna] me ti ga 
så fort OL. Rygroti strävd bäst pa haug aur-
jårdar JK. Vaitn har kumm i aks läikväl i 
tårkän, så att han strävd bäi ladismyrn JK. 
Daim sum ha vart äut längar u mair pa vägän, 
di (sedaksi) ha strävä u har ingu nöd JK. De 
jär ätt stort undar, att gröidn har sträv sum än 
har gärt läikväl JK. Mat har ja int förtert någ 
ann sin igår autndagstäid än a glas mjölk da u 
da, u de har ja sträv gått [bra] bäi JK. 4) 
[hålla, stå emot]. Träibandtäun .. kan sträv 
lagli längä, män int imot täubandtäun JK. 
Gränstumblar jär rutnä, um di far sta i jårdi  

n 5-6 ar, aindäst väitgrän'n strävar någ längar 
JK. Ja fick änd så mik (aikä), sum räckar 
till a trapp äutför fastuduri, sum strävar i min 
täid JK. Sumli (stålpännår) strävar int till 
skriv yvar stort mair n a ark papper haltannä 
JK. Nå far de skoar sitt (= skofett), så di 
sträva fö summan MK. Ja har sjal sum strä-
var [mot kölden?] MK. Förr så strävd int n 
bat 	mair n 10, 12 ar .. män nå strävar di 
längar JK(U). Um vågbrytan star pall el. strä-
var.. säkat skall de varä, um de skall sta imot 
u strävä mot sån oskapli fall u sjogang JK. De 
(skolhäusä) had sträft så längä, u de strävd 
ännu MK. Buttnar fjällt ifran; di strävd int till 
vikus släut MK(1877). Iss stain'n han jär ifran 
Gardä älla Älskå. Had ä vart närkbostain, så 
had n int sträft, da had n vart förvitträn MK. 
5) [räcka, förslå]. Kvinnfålki bakar så mik 
brö, att de minst skall sträv ti tjugändagän 
u brygg ska di gär, så att drick u jaulölä strä-
var till Knäut. U kalar di ska ha vid sundar, 
så att de minstn strävar jauldagar yvar JK. 
Kauprä gubbän A. han blai räikar kal me de 
samä, så att de strävd i hans täid, män sen i 
trid lidä da to de släut JK. 6) [reda sig, stå 
sig bra]. Nå matt vör ick sträv me brö nå, 
vör bakäd nå a hail backning MK. Så ha vör 
änd så ställt, att vör strävar gillt me jaulvid 
JK. Lains kund fålki sträv förr sum di gärdä, 
när di had sån dåliä bräuksdoningar u dåliä 
dragrar 	? Ja, di strävd mik bättar förr .. 
än va di nå gär JK. Dän sum vill var bond u 
strävä, han far int sla si äut me för stor äut-
giftar JK. De jär n duktu kal ha far .. sått i 
kummar nuck ti sträv bäggi täu JK. Någ kund 
änd lauboar ha sträv, um di hadd fat vart i 
frid u ro, män nå jär de väl n hail hopar av 
dum, sum kummar till sträik yvar ändä me de 
här skiftä JK. Han skudd rais ner ti dotri u 
mågän, sum strävd u had ä bra JK. Di har 
kumm pa föitar, sum de haitar, el. kumm ti 
sträv bra JK(U). Mäns Las var bond där bäi 
G., så strävd n bra JK. Arbetskalar u tjänst-
löid had int stort mair n trid-dailn så haugar 
dagspänning, män di strävd läikså bra da sum 
nå JK. Di har alltut sträv bra där pa dän partn 
JK. Därför så bränka n ännti säg, nä de jä 
någän sum strävar väl u sum har någ vart: 
"di matt ha nissn" JK. De jär välmånäs fålk, 
de (= strävar väl) OL. Gubbän, mäns han 
svard fö de, strävd väl JK. — Särsk. förb. 
Olycklit umböitli vällaik .. sått de jär int gutt 
ti sträv imot u ha hälsu JK. Dän gamblä rasn 

strävd bättar imot klimatä JK. — Kan vör 
sträv fram i iss viku till um laudä, så livar 
kräki äutä JK. — Sträv iginum [gå igenom, 
klara sig igenom]. De jär märkvärdut, va a 
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mänsk kan var saigläivt u sträv iginum mikä 
JK. Nai, bättar värk [virke] skall fålk var 
gärd av, um di skall sträv iginum till nat-
täurlir död JK. Män kan vör sträv iginum me 
dum (gräisar), så tror ja, att ä skall bläi n lagli 
slant för dum JK. Di kund sträv iginum me 
de sjaukår sumbliä, män fö de mäst så död di 
me de JK. U så slar de si ti lunginflammasjon, 
u daim sum da int strävar iginum, så bläir de 
släut JK. Vörr strävd u livd iginum de sträiv 
vintarmånar JK. Män när n hadd strävt igi-
num för arä, så tyckt n, att n fick än go slant 
pa en gang [för sockerbetor] JK. — Sträv pa 
si, 'stå på sin rätt' MK. — Sträv till [räcka 
till, förslå]. De säir äut, sum um ja int far 
pänningar till räck ällar sträv till, äutn de jär 
frågän um, um ja int far lanä JK. Kanhänd 
att fingri strävar till (ti dra upp klucku) MK. 
Räik var di, så de strävd till OL. — Ha strävd 
gubbän äut [överlevde gubben] MK. — Sträv 
yvar [klara sig över, igenom, överleva]. Ja 
har set starar mitt i vintan .. sått de kan träff 
till, att di kan sträv yvar, um de int bläir för 
oskapli stora(r) vintar JK. Farsgubbän jär 
sjaukar u åidn .. Ja tror, att n atminstn strä-
var yvar i vintar, u när de bläir summar, så 
tar n si igän JK. K. .. kåm in u var sjauk 
u far u mor blai sjaukä, sått vör lag film styc-
kän i vassäin säng .. män vör strävd yvar 
allihop JK. Skolu har a [flickan] nå för de 
mäst sträft yvar JK. De jär så, att ner n har 
yvarsträft n vintar så där pa de nemästä, da 
gar n u käikar ättar, um soli jär ti gynn fle pa 
snåiän någä OL. När de da hannt så langt 
fram pa ladingän .. att lambi kund ligg äutä 
.. da släpptäs di pa gatu 	u da ansag än, 
att n hadd sträv yvar me lambi för de arä 
igän JK. U jä fårdu ti kumm äut [på fiske] 
igän läikväl, när a farå jä lycklut yvasträvi 
JK. Vidhuggningi jär u yvasträvi JK. De miss-
åidä jär ännu int riktut yvasträvä JK. Nå 
jä de yvasträv alltihop JK. Nä de nå jä yva-
sträft u bra igän (skadan i benet) .. JK. Allt 
nuck biskärmäd ja mi lagli yvar de älländä 
[kölden], män da var de så gutt sum yvar-
sträft OL. Ja tänkt, nå had ä gat yvar u de var 
yvasträvä JK. Jfr på-strävandes. — sträv-sam 
a. De var väl strävsamt nuck ti ta imot all 
fålk u grattulerningar [på MK:s 75-årsdag] 
JK. 

strävig a. strävur, strä'vu, n. -ut, pl. -uä, 
superl. best. (de) strävustä: 1) 'uthållig i ar-
bete' MK. De jär arbetsamt u strävut fålk JK. 
2) [välbärgad, burgen]. Gubbän var strävu 
ällar räikar, u de pastos, att n had Nissn JK. 
Ja vait böindar sum har vart strävuä ällar 
sträv väl, män så har di kumm pa dän galnä 

tankän, att häusar u byggningar har set för 
dåliä äut JK. Pa strävuä bondställar så var de 
int så äuslt ställt alltut [på vårarna] JK(U). 
Di .. blai räik u strävuä JK(U). De strävustä 
bondställar har för de mäst minst banskaru 
JK(U). Jfr på-strävig. 

strö s. stråi m. (?) o. n. [halm o. d. i båsen 
hos kreatur]. Konar .. di har halm el. stråi 
undar si i basi JK. U så far russi u stäutar 
me tårrt stråi el. stråihalm undar si i basi ti 
lägg si pa JK. För strålråitå: lätt russi sta pa 
tårrt stråi u int pa vat göisl. När di har för 
hard' u tårrä u skör' hoar.. lätt dum sta pa 
vatar stråi JK(U). 

strö v. stråi, pr. stråir, 2 p. stråirt, ipf. 
strådd', stråidä, stråid', sup. strått, stråit, 
pass. stråis, pr. stråis, ipf. stråddäs, strå idäs, 
p. pf. f. stråid (OL)MK, n. stråit, stråit si, 
pl. (kring)stråddä. 1) [låta ngt falla ned i form 
av små delar, ev. sprida ut det]. Någän sum 
star u pickar gränä 	ti stråi för läikä JK. 
Ätt av de kvinnfålki bjärar n dok me grän 
äi ti stråi uppa gravi, när de jär kast si muld 
pa JK. Stråir undar läikkistu me n hail hopän 
gränä JK. Ja u så jä de da stråit (el. stråit si) 
me grän ifran stäuduri u a bit äut för gatgrindi 
pa vägän, u 	pa flair partar, sum bor bäi 
vägän, har di stråit me grän älla ainä pa vägän 
för läikä JK. Förr så bigangnäd än dail lau-
bladar ti stråi pa gålvi JK(U). Förr da sträikt 
[repade] di am n u stråid pa gålvä JK. At-
minstn um sundagar så var de stråit si me ainä 
JK(U). De jär stråit me gränä MK. De kan, 
um än bär stråir salt pa kyt ällar fisk, bläi läkä 
[lake] OL. Hadd du stråit salt pa stjärtn, 
fören du skjautäd, så hadd de vart säkat, att 
du hadd träfft JK(U). Sum än stråir mjöl pa 
sörpu JK. Hackälsä 	sum blåitäs u stråis 
mjöl pa OL. Däu strådd intä. Int jär de sop u 
int jär de strått MK (1878). 2) [helt el. delvis 
täcka med ngt man låter falla etc., beströ]. 
Lau [löv] skudd ä sträikäs ti stråi gålvä me; 
i ställ för mattår så stråid di lau ällar am n pa 
gålvä OL. Gålvi i vardässtäuu stråid di me 
väitsand u ainä var mårgän JK. Hail o gardn 
jä(r) i en äis, så att vör ha matt stråit all 
stäigar me sand JK. Var mårgän stråddäs 
gålvä me fåinar väitar sand u ainä, sum sop-
täs av var mårgän u stråidäs nöit pa JK. 
Stäuu jär stråid me sand OL. 3) [lägga halm, 
strö, under för kreatur]. Grauntårv [ljung- 
torv] 	ti stråi sväini u kräki me JK. Stråi 
dum = strö halm under kreaturen. Hästar 
skall stråis MK. Sagdus jär bra ti stråi kräki 
me JK. När vör da had fat tat varå pa daim 
(kräki) me kast göisli äut u sop u stråit u gärt 
raint u mjölk u ryktä, da var de dagar [dager] 
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JK. Särsk. förb. Skupar lag kringstråddä häit 
däit MK. De gar väl håi till, när n int kan 

fa gi sörpå ällar fa mal till dum u stråi pa JK. 
Du fart ta u stråi undar kräki läit halm ti ligg 
pa OL. Er har stråit gålvä yvar a nytflus OL. 
— strö-ene s. stråiainä «L n. [ene att strö på 
golvet]. Ta haim någ fäinar stråiainä till uss, 

da huggd n av någlä trysår u to haim mässi 
pa vidlassi JK. -halm s. strå ihalm m., bf. -än 
JK [halm anv. som strö]. Så tar n stråihal-
män ör basi för russi JK. -kaka s. stråikakå 
JK(U) f. [vetebröd bestrött med socker, 
kanel m. m.]. -moln s. stråimoln (OL)MK. 
-mulen a. n. stråimulä, stråimuT [ojämt 
mulen]. De jär stråimul i dag MK. -sand s. 
stråisand m. [fin sand att strö på golvet]. 
Stråisand de stråid i pa gålvä MK. De var 
mäursand, sum ja var ättar, u int stråisand, 
sum int finns pa Lausbackar JK. 

ström s. straum m., bf. -än. 1) 'ström' [i ha-
vet]. Pa el. i sjoän rinnar alltut vattnä at någät 
håll, sum haitar straum el. straumän JK(U). 
Nård straum sunn straum, aust straum; de jär 
faslit vickän straum de jär JK(ordl.). Sått ä jär 

sånn oskapli ridl ällar straum JK. De jär 
släikar nård straum, så rna de ick snart bläi 
släut me strandi [fisket] OL. Män sumbli a 
strandbräukrar . . har säin apartuä tåskställar 

u arg bläir di um någän kummar u läggar 
si naug dum, hälst undar i straum JK. Strau-
män har gat um pa nårdaustn JK(U). Strau-
män har visst gat um nå pa suvvästn, sått de 
har blitt goar straum el. u så modar de vintar 

kallt JK(U). Goar straum u galn el. dålir 
straum; goar straum, när han jär at de hållä, 
sått fiskän (= strämmingän) kummar nemrä 
in mot landä, u så än jär maklir, t. ex. de jär 
sunn maklir goar straum. De jär n galn nård 
sträivar straum, sått strämmingän jär langt 
äutä JK(U). Saktarä haitar maklir straum u 
fortarä sträivar straum u haitar u• strikä JK 
(U). De jär ätt betöidlit lagvattn nå, så att de 
kan händ att de jär go straum, så.. att de jär 
strämming för läikväl JK. Snaudar [snål] 
ström MK. Jär ä maklir straum u lungt, da 
bräuka n gumbrä .. Män har n int sätt gani 
me straumän, u än ha gumbrä u gani sin [se-
dan] .. svaiar kring me straumän, da drägar 
gumbrästain'n ändganä i buttnän för n sät-
tar fö de mäst me vädar, u de jär int .. täit 
[ofta], sum straumän u vädrä jär yvar ätt .. 
t. ex. .. ja sättar me vädar el. fö sunnä, män 
när ja väl har fat sätt av . . u lätt batn räk av, 
da jär straumän nårdä u gani gar kring me 
straurnän, sått gani kummar ti sta imot vädar, 
u batn räkar upp pa gani JK. Straumän älla 
ridin älla strikän jär sträivar MK. Ridl .. de 

jär de sam sum sträivar straum JK. 2) 'agg, 
återfallande våg'. 3) [bildl., folkström]. Vörr 
gick i armkrok täu u täu U så var de ti hald 
me straum [i bondetåget] JK. Jfr vill-ström. 
-sättning s. f. bf. straumsättningi [ström-
mens rörelser el. riktning i havet]. -villa s. 
straumvillå f., älla villstraum, pa de ställ, sum 
täu straumar möitäs u tvistar mot si; mang 
slags riktningar i straumän MK. Straumvillå 
(= när vattnä rinnar pa flair håll), t. ex. när 
vattnä rinnar at ätt håll någlä famnar ner i 
vattnä män at a ann håll någlä famnar ner i 
vattnä JK(U). -vändning s. straumvändning 
JK(U), [strömkantring]. Straumän gar um el. 
har gat um (= när n kummar fran a ann väda-
sträck än van var föräut, el. straumvändning) 
JK(U). 

strömma v. pr. strå imar. Langt krabbtug bör n 
ha, sått ä stråimar väl el. kummar väl pa snitt 
ätta batn, när n ror u krabbar JK. 

strömming s. strämmiug, strömming m., bf. 
-iuän, pl. -iugar. När de kåm så langt fram 
pa ladingän, så att björklauän blai så storar 
sum råttåirå, da bräukäd strämmingän för de 
mästä laik pa rivä JK(U). Tornar strömming 
= s. int' har räunar äi si, di andrä, daim kallar 
vör för fullar str. MK. I Lausväiki tos mik 
mair fisk förr än nå, såsum strämming, tåsk u 
flundrår .. Där n had låipä sättäd n när pa 
var nat el. kväld pa ladingar förr, u när n drog 
upp gani pa mårgnar .. så kund de var någlä 
valar strämming pa dum .. När da sträm-
mingän har laikä .. da bräukar tåskän kumm 
in i Lausväiki JK(U). Läit strämming har 
de gynt vankä bad pa raki [vrakfiske] u me 
sätt fast JK. Da i skärningtäidn u slaningtäidn 
var de äutmärktar stor faitar strämming u gutt 
um strämming var de me JK. När haustn 
kåm, u de blai väl strämming, så var de värk-
hän så att n bön gick u våndäs, att n int kund 
kumm ti strand JK. Så jär n läik djärvar 
sainhaust i bad stårm u ovädar, så väid de 
börr jä någ ti fa ällar någ strämming ti fas JK. 
Män um ä jär gutt um strämming pa någät 
särskilt strik, t. ex. millum 25-30 famnar, så 
jär n sanslausar, att n kan kumm fyst äut JK. 
Mang gangar, när n har rot äut pa tjugå fam-
nar.. tar n u sättar sjägli till u gar äut i aust 
nårdaust, till n hinnar trätti förti famnar, ifall 
strämmingän int jär nemrä innä JK. Jär ä nid-
mörkar, gar strämmingän haugt, u n gir fö de 
mäst så läit sank än kan JK. Duktuä kalar 
bräukt kunn kast klåbbu n täi tåll famnar ste, 
sått klåbbu gär n smäll i vattnä u haitar val-
smäll, u da tror n, att n minstn far n val sträm-
ming pa de ganä JK. Liggar till läng gär n allt 
ättar sum ä jär gutt vädar u strämmingän tar. 
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När strämmingän tar jamt hail nati, da ligga 
n till, när ä jär gutt vädar JK. När vörr lag till 
am n atsäining, drog vörr, för strämmingän to 
intä, u vörr fick int någ me säi at [se åt, 
vittja]. Män vörr fick vassi trätti valar sträm-
ming läikväl, för strämmingän hadd tat straks 
pa kväldn JK. Mäns bakkaln .. tar gani in i 
stammän, drägar millkaln igän, män int mik 
fort, hälst um ä jär mik strämming pa, för 
da bläir ä för sträivt ti ta in JK. Ja nå har vör 
fat dräg av u hail batn fullar av strämming, 
vass si sjutti åtti valar JK. Dän batn sum har 
mäst strämming, daim haglar frågår till, va 
langt di var äutä el. va  djaupt di hadd ä JK. 
Ja minns n haust . . sum ja var pa rak åt dagar 
för jaul u hadd millum trätti u förti valar 
strämming. Män da hadd ä vart gutt um 
strämming föräut pa haustn JK. När n da tar 
väl strämming, än film u iblant näi täi valar pa 
vart gan, da gick än där.. me hail fam'n ful-
lar av strämming u kalur u gladar JK. Än tar 
int av strämmingän langsat hail ganä äutn 
bäi äidväis el. bitväis 	Täu el. träi slar si 
ihop u kokar vass si n träi fåk kast sträm-
ming, u har n pärår, så lägga n daim i gröitu 
me i fylg me strämmingän JK. Män jär ä mik 
strämming pa, så haldar int ganstakän el. gani 

Äutn da baina n av [plockar av] sum [en 
del] strämming fyst .. tar av strämmingar, ät-
tar sum di sitar ätta si, me hygrä handi JK. 
Sin pa nati kåm di kåirnäs ner imot uss, u da 
to vör gani läik ör batn me strämmingän pa u 
läggd i karmar u kåird haim me alltihop sum 
de var. Vörr hadd vassi trätti valar sträm-
ming, sått de blai färskar strämming ti jaul 
JK. För n förti ar sen .. så var de int ont 
um ti bläi av me strämmingän, när di fick 
någä. För da var de så mik kaupfålk ner um 
mårgnar .. Män nå skall arbetskalar, sum 
bräukar strandi, föid si n häst, um di skall 
bläi av me strämmingän. Ja ja vait sumbli 
ar, sum vörr har kaupt strämming ner bäi 
strandi för 6-8 skilling valn. Um ja da sälar 
a tunnå vaitä, da har vörr strämming nuck 
för arä älla vintan JK(1889). De gamblä gub-
bar talar um dän gamblä go täidn när di fick 
brännväin u föidå för sin strämming el. fisk 
(pänningar me iblant föstas) u kväitäd träi 
dalar (50 öre) valn JK. U de fystä sum di 
frågd ättar, när di kåm i land, så var de, um 
de fanns kaupfålk 	nerä, sum vidd kaup 
strämming. Var de da någän u de var gutt um 
strämming, så var de så mang sum vidd sälä, 
sått dain bjaud unda dann'n, sått di fick 
ingänting för n. Ja di kund fa kaup strämming 
för n dalar (17 öre) u säks skilling (18 öre) 
valn JK. Än täid kaupt Ronbokaupmännar 

strämming upp u gav täi rikstalar tunnu, män 
da besto di kär självä JK. När gubbar blai 
pänninglausä, u di skudd ha pänningar ti 
skattn, kård di ti Böin um vintrar me n täu 
träi tunnår salt strämming JK. Dän äutvägän 
var de u mang sum fick ta, di gick ti strand u 
sättädä u fick iblant väl strämming, fort haim 
u så fa tak i någ fålk ti jälp si gailä .. så var 
de ti gi si iväg uppat landä u säl fiskän, däri-
ginum fick mang ti kaup för de sum fattäs 
[till slåttergille] OL. A:s bröidar ifran Låistä 
.. var jär äut ättar a halltunnå strämming, 
sum vörr hadd skafft till dum pa När JK. 
Förr da var de så gutt um strämming, att di 
sum int bräukt strandi, kund fa hail valar för 
int iblant, nå kan di knappäst fa a gail för 
int um summarn än gang OL. Ja de jär oskap-
lit, va de haldar si stårmut, sått n int kan fa 
söik strandi.. sått ingän kan fa smak än färs-
kar strämming pa hail lang täidn JK(dec. 
1894). De var så hallgal u fjållut i vattnä 
sått ingän kund hanter gan ällar bat, u sträm-
ming var ä föräut i viku u blai sin i viku 
ättar, sum vörr fick börr a sprut [småfisk] 
på hail raki 	aldri en end hail strämming 
vörr fick äutn de var bärt käutstump va 
ind en JK. De kan ingän fösta si pa, lains 
de kan varä, att ä int kan bläi någ sträm-
ming nå sum förr. Förr i dän go fisktäidn, 
da kund n börr putt gani äut, så hadd n 
dum full me strämming JK. Nå för täidn 
gir di nuck mindar sank. Män nå far di 
int ann ungar el. sma strämming, för di har 
sånn nägg gan, u de sma strämmingar gick 
alltut uppa el. höigst JK. Förr da fick än a 
tunnå läggdar strämming full av 30-35 valar, 
nå gar de 60 valar äi na um int någ annä, 
så skudd strämmingän säläs ättar vikt JK. Så 
sär ja u någ var, när någän 	bjaudar äut 
strämming, nai, att n int vill kaup, fö di jär för 
sma, äutn kaupar häldar sild. U 	kanskä 
att ä int bläir någ strämming ti fas, för di int 
bläir gamblä u far ynglä JK. Lenstaiktar, len-
koktar, hardstaiktar strämmming JK. Jfr 
betes-, djupgarns-, grundgarns-, höst-, kok-, 
lek-, lådigs-, mjölke-, näbb-, rom-, sommar-, 
spicke-, stump-, tal-, tionde-, vrak- o. åt-
senings-strömming. -ben s. n. pl. bf. sträm-
miugbaini. Varför skall n braut strämming-
baini av? De gärd di bjäru av .. sägd sumli 
JK. -bete s. strämmingbaitä n. [bete be-
stående av sönderskuren strömming]. Bättar 
hadd ä ännu vart .. um di hadd kunt fat 
nöit u gutt strämmingbaitä. Män sträm-
ming jär ä int ti fas langsat hail austrä kustn 
jär 	JK. Di [flundreanglofl kastäs pa sam 
väisä sum tåskanglår 	u baitä jär sträm- 
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mingbaitä, män minningar [bitarna] jär 
mindar JK(U). -brist s. strämmiugbrist. 
Män ja hård nuck far u mor tal um . . att de 
hadd vart de täidar, sum de hadd vart sträm-
mingbrist, u di matt nytt sild JK. -fiskeri s. n. 
bf. strämmiugfiskaräiä. Strämmingfiskaräiä 
ha gat dålit av i ladi jär äutat i ar JK. Nest 
strämmingfiskaräiä så jär de tåskfiskaräiä 
JK(U). -garn s. strämmiugga'n n., pl. = , [nät 
för fångst av strömming]. Ti fa fiskgan el. 
strämminggan el. .. sum de alltut när pa säs 
"gan", i årning var de stöist arbetä u to dän 
mäst täidn JK. Me a slingå mainäs själv nätä 
me bundnä maskår till a strämminggan, sum 
förr i täidn alltut bands för hand haim i häus-
aldi MK. Bräud haitar de. A nöit fiskgan el. 
strämminggan, sum sättäs fyst el. dann nati. 
De haitar u slingå JK. Ja, de va mang, sum 
had fölor bad strämminggan u laksgan JK. 
[Se ill.]. -gäl (-gel) s. strämmiuggail f. [inälvor 
i strömming]. Så kastäd ja tåsksnöirä äut me 
bait pa krokän, sum var a gail el. strämming-
gail JK. -korg s. m. bf. strämmiugkårgän, 
pl. -ar. Så skudd di da ga ste me n kårg sträm-
ming .. u häll ör i karmän .. da fallt di kull 
bäggi täu u lag där u kaivläd i strämming-
moän, sum di da fick strämmingkårgän kull u 
strämmingän yva si JK. -lass s. n. pl. bf. 
strämminglassi. När a kård ifran strand me 
strämminglassi, så sat a alltut u kåppäd 
strämming av lassä langsat vägän JK. Nå 
gynt böindnar, sum fiskäd allihop dän täidn 
u sum hadd russ, kåir upp i landä me 
strämminglassi JK. -lektid s. m. bf. sträm-
miuglaiktäidn. I strämminglaiktäidn el. 
när strämmingän kummar in pa grunnar u 
laikar i säptämbar månä, da jär de nuck int 
så ont um tåsk hälst där strämmingän har 
laikä JK. -mjölke s. pl. strämmingmjälkar. 
Da kokäd di säupå pa strämmingräunar u 
strämmingmjälkar JK(U). moe s. m. bf. 
strämmiugmåuän, pl. -ar [strömminghög]. 
Di .. fallt kull me strämmingkårgar, sått di 
lag u välträd si i strämmingmoar JK. -näbba 
s. strämmiugnäbbå f., bf. -u, pl. -år JK(U), 
[strömminghuvud], (ej bädd). -rom s. pl. 
strämmingräunar JK(U). -skvacka s. f. bf. 
strämmingskvacku [strömminglast]. Jär ä 
gutt vädar, så gar ä ti kumm iland me sträm-
mingskvacku JK. -stack s. strämmiugstack 
[tätt strömmingstim]. De kan var möiglit, att 
strämmingän laikar där ällar att ä star n 
strämmingstack där JK. -stim s. strämming-
stim. De sto a strämmingstim jär äutförä, mil-
lum tjugå u trätti famnar [på djupet] JK. 
-tallrik s. pl. strämmiu(g)taldrickar [tallrik 
med strömming el. varpå man äter ström- 

ming]. Nä da var u en har späis fisk av .. 
så sambla n all talldrickar äut bärgfisktall-
drickar u strämmingtalldrickar JK. -tunna s. 
f. pl. strämmiugtunnår [tunna innehållande 
strömming] Mang gangar kård di ti Böin 
um vintrar me n täu träi tunnår saltar sträm-
ming, män .. matt sätt in strämmingtunnår 
bäi någän kaupman JK. 

ströning s. stråiniug el. pastråining (till hästar), 
[mjöl pa hackelse?]. 

(?)ströv-tåg s. stri'vtå g. Igår, da gärd n a striv-
tåg ti Masrä bodar MK. 

stubb s. 1 stubb m.,bf . -än, pl. -ar. 1)[stump av 
"trolal. Alltut så jär de än dail av trolår, 
sum jär avrutnä, sum haitar stubbar el. trol-
stubbar JK(U). Så gynt di me ti lägg än kårtar 
stubb (än bit av a trolå) pa fyst bandn ner mot 
jårdi, sen för var band' di slo um, så läggdäs 
de pa längar u längar stubbar, ti däss di bi-
hövd a hail trolå [i "gårds-huvud"] OL. De 
kårtästä stubbar liggar börr pa en bandä i fyst 
staurparä, u än kan u.  lägg pa en ällar täu 
stubbar yva si pa en bandä, män när n har fat 
ä höigar ällar stubbar längar.. så liggar di pa 
täu bandar, pa en i fystä u en i dann staur-
parä [i "gårds-huvud"] JK. Ja än huggar upp 
dän gamblä rutnä täun'n fyst u kastar ör de 
rutnä stubbar, sum int däugar. De gamblä rut-
nä stubbar nytta n ti bädvid el. ti bäd bandar 
bäi JK. 2) [stubb på åkern av avmejad säd]. 
Di skärar så att di far haugar stubb i bäggi 
kantar av slagä OL. Än nyttar fö de mäst 
räivår ti straklä me, för de bläir rainarä än me 
storstraklå, hälst där de ha vart läit pa u jär 
tunnar stubb JK. 3) [nedre, grövre ändan av 
avmejad säd, mots. ax]. När n har fat stigar 
(= langstigar) fullä, star en uppa lassä förstas 
u läggar skupar tvärs pa langstigar me stub-
bän äutat u aksi mat, en at vart håll varann'n 
gang JK. Fyst sätta n a halvt lass (30) pa änd 
me stubbän nerat pa jårdi u aksi uppat i n 
rundail tet ihop (för att göra ett stäckä). Sin 
lägga n dann halv lassä upp pa.. me stubbän 
uppat [på stäcke] JK. 4) [kortklippt, stubbat 
hår]. Ska ja klipp sum vanlit, älla ska ja klipp 
stubb. Pa skolsårkar klippa di stubb MK. 
Längar fram i täidn så kåm de en anna mod 
me klippningi .. De klipptäs snatt el. stubb 
närpa hail hudä u så lugg framtill JK(U). När 
di klippar av manä pa russi, att ä bläir så kårt, 
da star de stubbar, sum jär igän [kvar], läik 
upp OL. Nubb, stubb, näv haugt, bust, va jä 
de? Svar: bustn (gåtå) JK. 5) [fårmärke] = av-
skörd. Jfr kut-, råg. o. trol-stubb. -rumpad a. 
stubbrumpä, -rump' , 'stubbsvansad'. De mäni 
ha jär stubbrump(ä), hästn jär stubbrump(ä), 
(ä kan fall bårt där ..). 0 russi di jär stubb- 
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rump allihop, för ja klippt rumpår av dum jär 
um dagän (säs för de mäst um russ). Fylä 
hart du klippt stubbrump de me JK. De russi 
daim hadd di klipp bra stubbrump daim, de 
jär ner di har klipp av hån i jamt ättar rump-
tangän, da jär de stubbrump da OL. Nå för 
täidn har ä blitt n släikar mod ti ha stubbrump 
russ, ja tyckt ä var bättar för russi u sag int 
ill äut häldar, ner di hadd säin rumpår langä 
OL. Russi jär så stubbrumpä JK(ordl.). -rum-
pen a. stubbrumpän = föreg. -åker s. stubb-
akar. Förr'n tredsakan blai plöigän, så hai-
täd n u stubbakar JK (U). 

stubb s. 2 stubb = käutgan [sälnät] MK. 
stubb s. 3 stubb m., bf. -än, pl. -ar, 'kvinn-
folksplagg' [kort o. grov underkjol]. 

stubba v. stubbä JK(U), stubb' [lägga två 
korta" trolor" efter varandra]. När de undäst 
trolu int jär så lang, att a räckar upp till upp-
ästbandn, äutn än flyttar täu stubbar ättar si, 
så haitar de stubb' ällar skarvä JK. 

stubbig a. stubbur, pl. -uä [kort, nubbig]. 
Stubbur u kårt; stubbuä nasar (OL)MK. 

student s. pl. studentar. 1) [student]. 2) [mjölk-
klump i bröd]. När daigän jär för läit knädn 
.. så att de finns mjöil i bröiä u kaku pa säin 
gällar, da haitar de, att de jär studdäntar äi 
JK(U). 

studera v. studder', pr. -ar, ipf. studeräd (OL) 
MK, sup. studde Sr', pass. -äs, p. pf. pl. 
(igi num)studde 'rnä[(noggrant) läsa igenom]. 
A bra bok igän ti läs äi; ja ha allt vart ti 
studder äi na, sin ja kåm fran körkår JK. Nå 
ska de bläi någ ti studder pa igän JK. Ja tän-
kar, att L. sitar u studderar pa de brevä, sum 
ja sändäd av .. i täistäs JK. Sto u studeräd 
pa de a stund, när man ej är säker i läskons-
ten; äv. studera (OL)MK. Brevä har ja stud-
der u läst iginum mang gangar JK. Han ha sit 
u studder pa preku, sum än ska ha i mårgå 
JK. Ha [boken] liggar ti hands mitt pa borä 
undar spägln, sått när de jär någu lidn stund, 
så studderäs ha JK. L:s brevi jär allt iginum-
studdernä bra mang gangar, skall n tro JK. 

studie s. m. bf. stu 'dn 	[koncentrerad syssel- 
sättning]. Ja jär nå i studn mei ä (t. ex. att 
baka) MK. Sprätt sundar; han kan kumm ret i 
studn me de MK. Ja, a (Anna) jär nå i studn 
me skrivä JK. Ja kåm ihåg någ just nå, när ja 
sat u läst i täidningar u had sum mäst bråttum 
ällar var i mäst studn me daim. Män ja vill 
nämn de, mäns ja jär i studn me de JK. De 
kåm just främnäs in unda(r) de ja va(r) i studn 
me [:att skriva om] läsaräiä jär i Lau JK. 

studsa v. stussä (OL)MK, stuss', ipf. stussäd. 
1) [studsa, rekylera]. Stuss tibakas; käulu to 
mot bärgä u stussäd tibakas JK(U). To än 

handi i nykln u bräidäd kring a halvt slag, 
män da stussäd n ti bakas igän JK. Stussäd 
ner, stussäd upp JK(U). 2) Di stussäd bra 
imot si = passade bra tillsamman, när di jär 
haugfårduä (OL)MK. 

stuga s. stäuå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'byggning'. 
Stäuå ällar byggning,. de jär de samä MK. 
Bygg stäuår MK. Di har ingän kammarä i de 
stäuu. Stäuå, de mainäs där me hail byggning-
än. . OL. En gard har bot i Storängi äutat När, 
sum ännu gamblä boplassn söins, bad ättar 
stäuu u häusi JK. De fålki, di har a bra läiti 
stäuå OL. De var en gang a gammäl källing, 
sum bod äi a stäuå u had int mair n am n ko 
JK. Fyst u främst så har di gamblä otet bygg-
ningar ällar stäuår ti bo äi JK. Älst sårkän han 
to stäuu MK. Han buldräd u allarmäd i bygg-
ningän va ivist a nat ti bot för de [spöke-
det] sad di läinfråi runt umkring stäuu JK. 
All gubbar di fick fräihait ti ga yvar all mat u 
allt brännväin . . va di viddä, i vickå stäuå 
sum hälst .. Han gick äi va ivist a stäuå u 
drack brännväin, så mik än kund årkä JK. 
Vör skall laup kring äi va ivist a stäuå ällar 
hul i hail sokni JK. Sin pa vardagar da i hälg-
täidn .. gick di ör stäuå u äi stäuå u ynskäd 
gutt släut pa hälgi u gutt nöit ar JK. Sokän-
skräddan .. gick fran stäuå till stäuå JK. 
Trättndagän gav ja mi av i stäuår jär i grann-
lagä me allnackår JK. Han had .. n grafofon, 
u dän gick han kring me u fick lan a räum 
jär u där i stäuår JK. Hässläböi Ållä gick i 
stäuår u pratäd me kvinnfålki JK. 2) [bonings-
rum], räum. Me stäuu de mainäs annas i 
andrä fall bär vardässtäuu u int hail bygg-
ningän OL. Min svärfars far u hans bror di 
dailt u gardn . . u bod väl någät ar i en bygg-
ning u vassäin stäuå förmodliän så had di 
int mair n am n stäuå i byggningar förr i täidn, 
för de haitar vardässtäuu u nöistäuu, fastn 
vardässtäuu u nöistäuu jär läik så nöi ällar 
gamblä JK. Täu häusald i en byggning, sum 
di gick in ginum am n fastäudur u hadd int mair 
n vassäin stäuå, am n i var änd av byggningän 
JK. P.0-s bod di If täu häusald i en byggning 
.. Män de var int yvabyggning äutn am n stäuå 
pa var ändä u n kammarä mitt för fastuduri 

u så hadd di en kammarä uppa. Sått de var 
fåir räum i dän byggningän, täu stäuår el. var-
dasstäuår, u täu kamrar JK. (Stäuår jär stör-
rä än kamrar) MK. Räumä sum lag till hygar 

haitäd källarstäuu, för där var källarä un-
dar .. Där i de stäuu var ja föidar u uppföidar 
äi 	Stäuu var väl trang till sjau styckän, män 
varm u go var a.. Män späisn råikäd ., när 
de blai för mik råik i stäuu, så luckäd vörr 
stäuduri upp JK. Fran de fastäuu [i andra 
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vän.] gick de a dur .. in äi a stort räum, 
sum lag yvar bryggahäusstäuu u sum kalldäs 
för stäuu. Till äksämpäl: "ga upp pa stäuu 
ättar de. Däu kanst fa ligg upp pa stäuu, för 
där finns sängar ti ligg äi" .. Ja tror de ännu 
jär så angåändä yvabyggningar, att de stöist 
räumä uppa haitar stäuu. De var själv samn 
el. gäststäuu 	JK. Bäi Botvid-Pers har di 
stäuå u kammarä uppä. (Me stäuå mainäs a 
störrä räum u me kammarä a mindar) MK. 
Läil stäuu, ett mindre rum MK. Förr da hadd 
i sma stäuår (rum) MK.. Han gick in i dann 
stäuu (= räumä) MK. Skänkän, skall n in i 
dann stäuu? MK. Förr i gamblä täidn, förrn 
tapetar kåm så mik i gang, da skudd alltut 
väggar i stäuu väitläimäs OL. Han rappäd än 
späis inn i stäuu, så att bräukän stratt kring 
väggar OL. De fanns i var vardässtäuå än 
stäurar ypän späis, u i dän brannt faitvid, sum 
löisäd äut i räumä el. stäuu JK. Främst borä 
de jär de sum jär mitt äi stäuu ällar de sum 
bräudfålki sitar bäi JK. Skall di (kvinnfålki) 
da äut u ta ryg ällar vait upp, da far di bär 
häu stäup u fylg me, u de far sta i en dans jär 
haim i stäuu JK. Stäugräis .. de säs um än 
kal .. sum börr vill sit i stäuu u int äidäs äut 
JK. Fålki kåm ti gräin u slo av skallögar 
så de var ätt surr i hail stäuu 01.. Värst jär 
snäuu, när n sitar inn i stäuu bäi värmän JK. 
De gar alltut bäst, ner di kan fa kalar ör stäuu, 
så di [kvinnfolken] kan fa rad si självä OL. 
Ja, u så sat M.M. u sårkän ainsumnä inn i 
stäuu en dag JK. Sväini båikäd stäuduri upp 
u kåm in i stäuu JK. Hail stäuu jär full iblant 
av: fyst vävän, sum tar stöist plassn, u så träi 
spinnruckar iblant 	u nystlar u hasplar till 
JK. Kummar nå fålk kåirnäs, så kummar di 
int fram, u de aind rad sum di har, jär att i 
kåirar i gard jär bäi uss, ti däss vör far häus u 
stäuår full av fålk u kräk JK. Skaft" stäuå (att 
dansa i) MK. När de var våg, så skudd n ha a 
stäuå till ha laikstäuå äi, u iblant, när ä var täu 
soknar 	så räckäd int am n stäuå till ällar en 
bondbyggning, äutn de skudd var täu JK. När 
de da blai kväldar, da skudd vör, sum sårkar 
var, ste u bid um a stäuå till laik äi, u de fick 
vör tf för de mästä JK. U de var ingän, sum 
haldäd stäuår för go därtill dän täidn, el. de 
var aldri frågän um, ick di fick lug pa stäuå, 
sum de halt JK. Laikstäuår de jär int täit 
di har .. för de jär ingän sum vill lätt räum 
till, än dail haldar säin stäuår för goä, för i .all-
mänhait har di snygg upp säin nöistäuår täm-
ligän bra nå mot förr OL. Sätt sol i stäuu, 
sätta sol i stugan. De säs um någän sum jär 
så där sträivar u argar ällar bråkur i häusaldä, 
så de andrä far ga ättar hans ällar hännäs bi- 

fallningar, ällar de jär någän av daim sum 
vaxar upp, sum jär riktuä rustibus sar, så säs 
ä: ja dän han jär stånd ti sätt dum sol i stäuu 
han OL. Int bihövar di [ungdomarna] sit u 
våndäs bi slingtjaugu, så fort di ståitar stäuu 
[komma in i stugan] OL. Jfr ar-, bråk-, 
dräng-, fattig-, gull-, gäst-, källar-, lek-, 
mål-, ny-, snö-, socken-, trä-, ut-, vardags- o. 
öl-stuga. — stug-bock s. stäubuck [stuggris, 
innesittare]. Ja jär stäubuck för närvarandä 
nå: ja har. . de förbaskadä flunsu JK. -dörr s. 
f. bf. stäudu'ri [dörr till byggningen: = ut-
döm även dörr till ett rum]; el. vardässtäu-
duri = dörren till vardagsrummet JK(ordl.). 
Stäuduri flaug upp (av stormen) JK. A. u ja 
sto i stäuduri u sag pa (haglet) JK. De äurar 
så! sått vörr kan int säi a snipp av häusi, um 
vör star i duri ällar stäuduri JK. Upp yvar 
stäuduri bräukt var täu runt kransar [vid 
bröllop] JK(U). U så jä de stråit si me grän 
ifran stäuduri u än bit äutför gatgrindi pa vä-
gän JK. Sväini båikäd stäuduri upp u kåm in i 
stäuu JK. När ja kåm in iginum stäuduri, hård 
ja straks, att int nådafinstri kåm ti sta imot 
[:stormen] JK. Ja hängd n (blusn) ti hygar 
um stäuduri pa n krok där i nedästä räumä 
JK. Räumä, sum lag ti hygar .. i fastäuu, gick 
a trapp me träi trappstig upp till stäuduri JK. 
-dörr' fälle s. n. bf. stäudurfällä [klinka på 
stugudörr]. Ja straik in.. i fastäuu u hadd allt 
tak i stäudui-fällä el. durfällä, män da straik 
ja äut igän JK. -folk s. stäufålk [innesittare]. 
Sån där stäufålk sum har sitt arbet undar 
tak JK. -golv s. n. bf. stäugålvä [golvet i 
stugan]. I går var de omöiglit ti kumm yvar 
stäugålvä äutn me n käpp JK. Pa sandjårdi 
fick vörr täu u a halv tunnå i vart fur, u än 
kund int kumm så langt sum yvar stäugålvä, 
så hadd n än laup pärår JK. När stumbln 
kummar upp, daim sum jä storä kan ta jård-
tårvår upp mässi så väid sum halv iss stäu-
gålvä JK. -gris s. stäugräis m. [stugusittare]. 
Ja jär stäugräis u har vart de nå a par dagar 
JK. L. han jär en av daim, sum far sin livsjon 

undar tak ällar jär n stäugräis JK. -gång s. 
stäugang. Ga s. [gå från den ena stugan till 
den andra] MK. -huv s. stäuhäu m., bf. -än 
[takås på stuga]. -loft s. n. pl. bf. stäulufti 
[vinden i manbyggningen]. Förr, när di int 
hadd så mik sed .. så bräukäd di häll sed-
moar, vart sedässlag för si, pa stäulufti JK(U). 
-mellan adv. stäumi//um. Ga s. [gå från den 
ena stugan till den andra] MK. -människa 
s. f. pl. stäumänskår [innesittare]. All stäu-
mänskår, de gär väl de samä, va de jär för 
vällaik för dairäs räckning, bön di har takä 
tet, män så jär ä int för uss stacklar JK. -pre- 



stugtak 	 1335 	 stumle 

dikant s. pl. stäupräddikantar. Prästar u stäu-
präddikantar dundräd u präddäikäd, att de 
var: synd synd! JK(U). -tak s. n. bf. stäutakä 
[taket på manbyggningen]. Pa ättamiddagän 
blai de rakt årkan, sått tigälpannår gynt dans 
av pa stäutakä JK. Dagän ättar ha var bigravi, 
kåm de a väit däuå u sättäd si pa stäutakä 
JK(U). -väder s. stäuvä dar n. [ruskigt vä-
der]. I dag jä de stäuvädar (= ti sit i stäuu) 
MK. Imillatäid så blasar de u snåiar u äurar 
äut i dag u*, sått de jär yppalit stäuvädar JK. 
De har för de mästä vart vackat vädar all da-
gar u int stäuvädar knafft någän dag JK. -vägg 
s. f. bf. stäuväggi, pl. -ar [vägg på bonings-
hus]. Da had i hårt såsum någän kund ga äut 
bäi stäuväggi JK. De var varmt solskäin i dag 
pa förmiddagän pa sudasäidu bäi stäuväggar 
ällar häusväggar JK. 

stuka v. stäuk' , stu k [rspr.] JK(U), pr. stäu-
kar JK(U), sup. stäukä, p. pf. stäukän. 1) 
[hamra till, platta till]. Skall n ha janä kårtarä 
.. da slar n pa de för änd, mäns de jär bra 
varmt, de haitar ti "stul de" JK(U). Um än 
stäukar ihop el. slar ihop muttan, sått hulä 
bläir mindar äi än JK(U). 2) [tillplatta, kväsa, 
förödmjuka]. P. drog pa u präddäikäd så gutt 
n kundä för ti straff u stäuk mi JK. Laksrar 
[laxfiskarena] daim har nå K. stäukä rakt 
i grund JK. Någ besläut blai de int av, äutn 
K. blai stäukän, lains [hur] n vändäd si JK. 

stula s. stu lå f. [blott i uttr.] täl stulå [kurra 
gömma] MK; JK, JK(U), 0' [vår] kacldäun 
han star så langt fran väggi, sått n kan gänn 
täl stulå u gåim si där bakum MK. Jfr fri-
stula. 

stum a. stummar JK(U), [stum, fåordig]. Jfr 
döv-stum. 

stumle s. stumblä (ä.), stumbäl m., bf. stumb-
län, stumbln, stumln, pl. stumblar, 'stubbe'. 
[Består av] kullu, rotgangän u röitnar MK. 
[Se ill.] De gamblä n stor dail sägd stumblä: 
aikstumblä, fyrstumblä 	JK. Ja sär 
stumblän, män di andrä sär stumbln u anmär-
kar pa mi MK. Dän stumbl'n jär int avrutn, 
för de jär ännu daukyt pa (ä)n JK(U). Stumb-
lar ättar träi, sum jär kullblastä, haitar 
blasnä stumblar. Faitästä u bäst stumblar, 
sum gav mäst tjärå, skudd tallar ha vaks pa 
jård me lairbuttn el. u pa jård me väitsand-
buttn u pa säidlänt jård .. Va läng de tular 

förr'n äutvidn ruttnar bårt u faitvidn jär 
igän av stumblän, de jär int så gutt ti nämn 
någän täid pa, män har de vart n stäurar, grå-
var, moän, kännur tall, så bläir de int så mik 
äutvid, sum skall ruttnä bårt, sått de tular int 
.. så mang ar, att äutvidn jär bårtruttnän u 
stumblän jär fårdur ti braut upp .. Män int  

langt jär ifran uss blai än gammäl moän skog 
avhuggän för n trätti ar sinä, där däugar nå 
än stor dail stumblar ti bränn såid av, sum 
äutvidn jär avrutn, fast pa nårsäidu av 
stumbln ännu finns läit daukyt JK(U). När n 
brautar stumblar, så skall di graväs kring fyst, 

därtill nytta n spadä el. u så a jårdyks, u 
när n har fat yväsfå jårdlagrä bårt .. a par 
träi änar ifran kullu .. så grava n el. huggar 
me jårdyksi jårdi bårt millum rotbaini ner i 
jårdi.. När n har kumm upp ör stumblähulä 
pa jårdi .. de sitar än hail hopar jård el. muld 
fast i röitnar u kvastn, sum än skall gäräs 
rainar förä u de haitar: ti pick ör stumbln 
.. När stumblar var uppbrutnä i skogän, u 
såidä lag någlund naug bäi haimä, så kårdäs 
di ihop el. pa  en hop pa såidsbackän pa vin-
tan .. män lag såidä langt ifran haimä, så 
kårdäs di ihop haim pa gardn pa vidbackän, 

da huggdäs stumblar sundar till såidsvid 
Vid sagar kåm i bräuk jär för 60 ar sinä u sin' 
dynamitn, sum än sprängar stumblar sundar 
me JK(U). Da till jaul u ättar nöiar så gra-
väd ja ällar pickäd kring stumblar ner i hagän, 

så brautäd vörr stumblar i någlä dagar .. 
me stumbläspel JK. Um inrättningän jä sä-
kar, så behöva n int grav älla pick mair kring 
än stumbäl än bär n kan fa tak me kättingän 
um a rot JK. Ynsklit skudd ä varä um ä 
aldri vidd bläi a snåikånn i vintar, för da kan 

fa ta upp stumblar u rydd am n u tynnä jär 
i hagän JK. De bläir så ont um vid, så att 
vörr jä tvungnä ti lag så, att vör kan fa ta upp 
all stumblar ör jårdi me ti brännä; ja de där 
stumblar jär go vid äi män arbetsam ti fa sun-
dar JK. Vörr har tat gränar upp me rot u så 
tat stumblar upp, u till de har vör lant de där 
inretningi 	jä gränar ällar tallar stor någä, 
så jä de a duktut lass vid i fåir stumblar JK. 
Straks dann dagän 	laigd ja fåir kalar 
mämmi ner i äng u speld stumblar upp u björ-
kar u tallar kull JK. Vör har.. rust me nöi-
ådläning ner i hagän Vör tar stumblar u de 
stöistä stainar upp me spel, så att de vaiväs 
upp JK. I mandäs kård vör stumblar fran 
Storhagän me stäutar JK. Vör har fat stum-
blar haim ifran hagar, sum vör ha braut i vin-
tar JK. I mårgå skall ja ihop me klau stum-
blar, så väid ä bläir sånt vädar, att ja kan sta 
äutä JK. För ti spräck än saigar pack ällar 
stumblä så nyttäs de vanlit janväggar OL. 
De jär ård u ing väisår, sum gar äi fålk för-
äutn sia prässäis me a stäur nydå pa n jan-
vägg äi n saigar el. brisur stumbäl. Janväggän 
gar väl äi stumbln .. män de jär sälln sum 
stumbln gar sundar för de el. rimnar ains JK. 
Män nå brännar vör mik billi vid framför Er 
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gär där i böin, såsum stumblar u grainar JK. 
Dän förbannadä Järlar [Gerle?] 	föstöird 
flair otliä tunnland skog .. Ja nå skudd ä hai-
täs, att n int gärd raint, för de skudd låimäs 
daim sum var säks tum yva stumbln älla tvärs 
yvar JK. Undar stumbln ner i jårdi lag tors-
käiln [efter åskslag] JK(U). De jär så me 
stumblar, att daim far n värm si bäi träi 
gangar: fyst när n skall ha upp dum u ansn 
när n skall ha sunda dum, män de bäst kum-
mar ti släut: när n sitar mitt för späisn u vär-
mar si bäi dum JK. [Särsk. i jämförelser] 
'om en som sitter tyst och ser drumlig ut'. 
Va lains sitar däu där? Däu sitar sum än stum-
bäl u aldri särt a ård JK(ordl.). Jfr björk-, 
fetveds-, före-, gran-, tälle- o. äsk-stumle. 
-ben s. n. bf. stumbläbainä, pl. bf. stumblä-
baini. De stöist stumbläröitnar haitar baini 
(stumbläbaini) JK(U). Hakar av jan, sum än 
knäppar um stumbläbainä, kan spring av JK. 
-brytare s. stumbläbrautarä, -brytarä m., bf. 
-brautan, -brytan, pl. stumbläbrautrar JK 
(U), [stubbrytare]. Föräutn stumbläbrytarä 
va dä omöiglit ti fa upp de där nöi fyrstumblar 
JK. Ja nå a par dagar ha ja rust i smidu ner 
bäi Hallsarä u bislat n inrättning till braut 
stumblar me ällar n stumbläbrytarä ällar 
stumbläbrautarä . . u dän jä vör int mindar än 
säks styckän um i ätt bolag JK(1891). Nå fö 
täidn så gar de.mik letarä ti lägg staintäun av 
stäur grastain än förr, sen stumbläspeli el. 
stumbläbrautrar har kumm i bräuk JK(U). 
[Se ill.] -fetved s. stumblä-, stumbälfaitvid 

m., bf. -vidn JK [tjärved ur stub-
bar]. Nå har vör ännu läit stumbälfaitvid 
MK. Stumbläfaitvidn .. han bad värmädä u 
löisädä JK. -grop s. stumbälgråup f., pl. 
-gröipar JK(U), [grop efter en uppbruten 
stubbe]. Da sat de n läitn gubb me gra kledar 
pa u så raud stickmysså pa hudä ner i a stor 
stumbälgrop .. a stort hul, sum di hadd braut 
upp än stumbäl JK. -hop s. stumblähop. 
[Se ill.] -hål s. stumbälhul n., bf. stumblä-
huld JK(U), pl. bf. -huli JK [hål efter en upp-
bruten stubbe]. Bäst ä jär n gar där u käikar 
u glor pa träii så trampa n ner äi a stum-
bälhul, sått n gläular pa haud i snåtän JK. 
Vill int stumbln gi si u ga upp .. så far n 
grav djauparä ti däss att de gar ti väg låss 
n u sin fa upp än ör stumblähulä pa jårdi 
JK(U). -kulla s. f. bf. stumbälkullu [den del 
av stubben som är ovan jord]. När n har fat 
yvästä jårdlagrä bårt runtumkring stumbäl-
kullu, a par träi änar ifran kullu .. så grava n 
. . JK(U). -kvast s. stumbläkvast [del av rot-
systemet under en stubbe], sitar unda röitnar 
MK. -längd s. f. bf. stumbäl-, stumbläläydi  

[hävstång att bryta upp stubbar med]. Stum-
bällängdi jär för de mästä a tårr gränräckå 
.. än säks, åt tum gråv i storändn u sjau åt 
änar lang. I nedäst el. gråväst ändn av längdi, 
sum skall undar längdbainä pa stumblän 
jär de .. späikä än hästsko .. för att längd-
ändn skall hald tak undar längdbainä .. När 
de da jär i årning me stumbällängdi u vekt-
packän, så lägga n braustä pa längdi u vägar 
JK(U). -nacke s. stumblä-, stumbälnackä m., 
pl. -ar JK, sånn nackä, sum star upp yvar 
jårdi, när träiä jär avhugg si MK. An läitn 
faitvidstumbäl, sum int har sån stor rotbain u 
star mindar säkat .. i jårdi, haitar för de 
mästä än stumbälnackä JK(U). Trolår läggäs 
pa kårs i en ändä u de undästä pa n stum-
bälnackä JK(U). Pa ättamiddagän har ja gat 
ner i hagän u pick kring stumblar u släit där i 
jårdväidn u mustäuår kring stumblänackar 
JK. -rot s. pl. stumbläröitar, bf. stumblä-, 
stumbälröitnar JK(U). Nackän el. kullu, sum 
star upp för jårdi . . u så sin längar ner i jårdi 
stumbälröitnar u de stöist stumbläröitnar hai-
tar baini JK(U). -spel s. stumbläspel, stumb-
lä-, stumbälspel n., bf. -ä, pl. bf. -i [stubb-
brytare]. När n har grav .. kring stumblar, 
förrn gynnar braut stumblar .. me stumblä-
ällar stumbälspel, u de star tet me stumblar, 
sått n int bihövar flytt stumbälspelä langt för 
var gang, da gar de lagli fort ti fa upp a lass 
stumblar JK. För någ yvar förti ar sinä, så 
var vört-  än träi styckän böindar, sum hadd a 
stumbälspel ihop, sum haitäd gangspel [se 
gång-spel] Därnest kåm de i bräuk a sårts 
stumbälspel me stattiv .. me kättingar u kloar 
u grai .. De där stumbläspeli jär förkastnä för 
n 20-30 ar sinä I ställä nyttäs nå fabbriks-
stumbälbrautrar, så sum ifran Skillingaryd JK 
(U). [Se ill.] -tun s. "stumblätäun" kan n kall 
de förä, när n gär täun av stumblar för ti 
stäng av en bit ådläning i skogsmark, sum än 
har braut upp än hail hopän stumblar u läggar 
upp daim i rad u dain yvar dann'n, sått de 
stängar för kräki, sått di int kummar in pa åd-
läningän JK(U). 

stump s. stump m., bf. -än, pl. -ar. 1) [mindre 
bit av ngt]. Män någ slipas [slipers] hugga ja 
aldri en end stump JK. U när pa fö var stump 
älla slipas huggäs en tall pa säin traktar JK. 
2) 'första skivan' [av bröd]. Ta u byr bröiä = 
skär av första skivan (stumpän) JK(ordl.). 
Dän stäur bröknäivän 	sum had skär av 
mang vaksskäivår [väx-skiva] (fyst skäivu 
flest stumpän av bröiä el. kaku) JK. Stjau-
morssäidu (säidu mot stumpän) JK. 3) [tross 
el. d.]. En dag . . sum ja vari böin . . när nårr-
västn stårmädä . . Ja säkrä stumpar skudd 
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ä till fö fartöigi ti hald si fast da JK. 4) [kor-
tare berättelse, "stycke]. Där kund nuck 
var mang roliä stumpar ti tal um älla skriv 
upp. Ja ska tal um än stump JK. Ja, ännu en 
roli stump JK. [I uttr.] kan säin stumpar 
[kan sina stycken]. E. jär n mik lustur kal ti 
pratä, sum kan säin stumpar, um de kummar 
an pa JK. Ja undrar, va L. har ti sägä, u um 
än kan säin stumpar JK. Han var duktur ti 
talä u kund säin stumpar JK. Jfr björk-, bräd-, 
bröd-, finger-, hus-, kut-, kätting-, raft-, sli-
pers-, snör-, tild-, tåg- o. vis-stump. -bly s. 
stumpblöi, 'blyerts i korta stumpar i en 
blyertspenna' MK. -strömming s. stump-
strämming m., 'färsk strömming, som skäres 
av på mitten ifrån ryggen tvärs igenom benen, 
men så att den hänger ihop i "livet" o. kokas 
så MK. Ga in u jet, för de jär a fat koktar 
färskar stumpsträmming pa borä JK. -vis s. 
stumpväis [i form av stumpar]. Burstål, sum 
än kaupar .. stor lang stängar u huggar av sin 
[sedan] stumpväis, så lang än vill ha burar, 
u vässar u härdar var stump sinä JK. När ä 
jär blasut u stårmut um haustar .. da skaväs 
di [torsk-anglor] av bäi stumpväis pa buttnän 
JK. 

stumpa v. stumpä, stump'. Stump av el. stymp 
av en stack el. så MK. Stumpä sundar tradn 
= klippa sönder i stumpar MK(1876). 

stund s. stund f., bf. -i, pl. -ar, ä. dat. stundum. 
1) [kort tidrymd]. Ja gar äut a stund, äut u 
så laupar a stund MK. Landshövdingän 
tänkt ti ga in i äng' a stund u säi pa sletkal-
gildä OL. Da tornäd de .. u bliksträdä u blai 
mörkt i körku, sått ingän kund säi a ård äi 
någu bok a stund JK. A stund pa dag [fram på 
dagen] klarnäd de upp JK. U så när de blai 
a stund pa nat så hittäd L.J. pa, att .. JK. 
Ja grundäd pa för a stund sinä, va ja skudd 
gär i kväld JK. Fyst u främst jä de alltut mik 
ti sjau [sjåa] me fö jamn', så att de int bläir 
någu stund lidu någän vardag, äutn de jär 
årkå ti var stund ifran de n kummar upp u 
ti däss de bläir mörkt JK. Da hadd ja ingu 
stånd lidu um fredagän u laudagän ti kumm 
där upp pa Backar JK. De star int till ti fa sätt 
si ner någu stund JK. Um vardagar har ja var 
stund upptagi JK. De andrä di hadd hald pa 
me ärtar a go stund OL. Vör far fråg mor bäi 
a go stund [:då hon är på gott humör?] MK. 
De blai äntligän fårdut me all packning u 
stuppning, de räckäd nuck a lagli stund OL. 
De skudd var så faslit rolit ti fa dans a läiti 
stund OL. U um ja änd ha hatt någu läiti 
stund lidu JK. Han matt väl änd vänt a läiti 
stund u fa n kåpp kaffi, vät jä JK. U soli har 
änd skäinä; ja, de var int a stor stund MK. 1 

kväld ha ja tak i pinnu igän, fastn de int bläir 
stor stund .. män ja tänkt, att ja skudd fa 
skick av iss arki i iss viku, så att ja far var 
atnändur [snål] um stundar JK. De stundi 
gick mik fort förbäi OL. För de att ä.. skudd 
bläi rolit, så bjaud var u en till pa de bäst n 
kundä, så läng de stundi varädä OL. Säist 
kväldn, ner vörr skudd skilläs at u hälst hadjö 
pa varandrä .. da var de mair n en ällar ätt 
av uss, sum känd de stundi allvarsam OL. 
Någän sum skudd sia förä .. han skudd int 
var någän såndär hippgalgä, sum jog av dain 
stundi i oskick u dannu var för läiknåigdar 
OL. Ja, de jär n dail arbetsfålk, sum har tänkt 
pa dän sakän (läikkistbredar) bäst, u kansk 
därför att di int har så let till fa dum pa sam 
stundi OL. De kan händä, att de tas ihop me 
nerräivningi i nest vikå, u da ti säg biskening 
pa sam stundi i tällefon'n, de gick int an, 
tänkt ja JK. De vankäs var atnändur u ta varå 
pa stundar JK. Tänk va mang glad stundar ja 
har hatt ginum all hans brev! JK. Blikstn löi-
säd så stark i augu, sått n var blindar lang 
stundar ättarat JK. Jamt u samt sitar ja u 
gläpsar [hostar], u hail lang stundar kan ja int 
fa skrivä JK. Nå gynnar a [hon] ga upp pa 
gålvä um dagar längar u längar stundar JK. 
Ja har visst [vetat], att L. har hatt mik bråt-
tum .. de andrä liduä stundar me mäin pap-
peri JK. Ja har skriv någ sma stundar JK. 
2) [äldre dativ i uttr.] bi stundum [stundvis, 
stundom] MK. 3) [ögonblick, "momang", i 
uttr.] pa stundi [genast, vilken minut som 
helst]. U ja sag bålln, han lag jär nå pa stundi 
MK. Ja tappäd upp de (drickä) pa stundi 
(= nyss) JK. Måffar, han fick kaffl nå pa 
stundi MK. Så sägd n, att landshövdingän 
väntäs därförbäi pa stundi OL. Jfr dag-, hög-
tids-, kvälls-, olycks- o. sladder-stund. -näm 
a. stundne Mar, pl. -nemä OL [som tar vara 
på stunderna], 'flitig' MK. Ja har mik bråt-
tum, u ja jär tvungän ti va(r) stundnemar JK 
(U). Så glaid di gänn aldri ste föräutn stick-
saumän mässi um .. ä var någ kvinnfälk, 
sum var någ stundnemä OL. -tals adv. Stund-
tals kan n ret var klokar, män bäst ä jär da 
bjär ä av me än igän OL. -vis adv. stundväis 
[stundom, ibland]. Undar dairäs diskjussar 
så blai di stundväis tämliän haugmeltä OL. 
Bäi stundväis [stundom] = bäi stundum JK 
(U). Soli skäina bäi stundväis JK. Snåiän ha 
flaug i vädrä i dag bäi stundväis mang gangar 
u de ha vart riktut kallt.. så att bölghankli 
ha matt pa bäi stundväis JK. De rängnäd bäi 
stundväis JK. De rängnäd bäi stundväis ällar 
böiväis u JK. Gamblä mor u V. sitar bäi 
späisn bäi ainäsbrasn u de brännar i ryggän 
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bäi stundväis för mi bi borä JK. Ja kummar 
ti skriv bäi stundväis, nä ja far täid JK. Läit 
ont i hud bäi stundväis .. män ha har läikväl 
årk gat upp bäi stundväis JK. 

stunda v. pr. stundar JK(U), [nalkas]. De 
stundar snart, att dagän jär släut JK(U). Jfr 
till-stunda. 

stunka s. stuakå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'en torr 
o. avblåst trädstam utan grenar; en rutten 
(hol) gran, på vilken bara skalet är gott och 
som göres starbo av' JK(ordl.); 'gamla hola 
torra träd i skogen' MK. De star a tårr stunkå 
där, dän kan vör huggä; de stunku, ha jär 
hallruti; där jär så mik stunkår JK(ordl.). 2) 
[förvaringskärl gjort av en ihålig trädstam]. 
"Dessa gryn förvarades i en bing eller stunkå 
(urholkad trädstam)" (När U). 3) 'även en 
hög silkeshatt'. Han gar me stunkå pa skalln 
JK(ordl.). Jfr silkes- o. star-stunka. — stunk-
hatt s. stunkhatt m., pl. -ar [cylinderhatt]. 
Min faffar gick alltut me stunkhatt (= storm) 
bad vardagar u sundagar, u när ä var kallt 
um vintan, hadd n a stickmysså undar hattn, 
u de gärd för de mäst all 60-70-åringar av 
gubbar pa dän täidn för n säksti ar sinä. Män 
för 20-30 ar sinä så var ännu stunkhattar el. 
silkäshattar i bräuk .. för när n skudd gift si u 
var bräudgummä, så skudd n ha silkäshatt el. 
bräudgumshattn pa si bryllaupsdagar JK. 

stupa v. stäupä, pr. -ar, ipf. -äd, -ädä, staup 
(g1t), sup. stäupä, p. pf. pl. stäupnä, p. pr. 
stäupnäs. 1) [falla, störta omkull]. Nå årkar 
ja int mair el. längar, för da stäupar ja snart. 
Han (ha) arbetäd, sått n (sått a) staup el. stäu-
päd. Ja had naug [nära nog] stäupä JK(U). 
Russi skäinädä ti däss di stäupädä JK(U). 
Stäupä pa haudä MK. Häu stäupnäs [huvud-
stupa] MK. Di lag stäupnä bad fålk u kräk 
(vid hungersnöden ..) MK. 2) [slutta brant]. 
De var n sånnar haugar back, så de bär stäu-
päd läik ner OL. Jfr huvud-stupa. — stup-
-ländad a. stäupländä, -länd' JK; OL, pl. 
-länd' [som har sluttande länd]. De var faslit 
va de män i var stäupländ u ofalli. Dän hästn 
jär så stäupländ u säir så fåular äut. Russi 
di jär magrä u stäupländ allihop. Än dail naut 
jär stäupländ u ofallnä JK. De stäupländ 
russi, di säir da int vackrä äut OL. -länden 
a. f. stäupländi, pl. -ländnä (häst, mär), [= 
föreg.]. 

stursk a. stuskar, f. stusk [stolt, uppstudsig, 
trotsig], falln för ti säg imot JK(U). De jär 
faslit, va ha jär stusk u storbidi JK(ordl.). 
När n int gar ste [då man är bjuden på ka-
las], så bläir n haldn för stuskar u storbidn 
JK. Aldri jär n haugfårdur u ståltar u stuskar 
u haggur ällar haggar till u bäitar av fålk JK. 

stut s. stäut m. (o. koll.), bf. -n, pl. -ar. 1) 
'oxe'. Kruppsdailar pa stäutar: mäuln, na-
sar, nashuli, pannu, hånni, nackhulä, diln (i 
hånni), augu, åiru, nackän el. mankän, bogar, 
bogbladä, ryggän, knyklar (el. ländknyklar), 
ländi, rumptangän, rumpu, lan, bakbaini, läg-
gar, kautä, smaklauar, klauar (bakklauar), 
bringu, frambaini 	framklauar, ribbaini u 
läivä, munn'n me tungu u tännar, käpbaini, 
sträupän u vailundn (.. matstrupen), salsan, 
vambi, smatarmar (tarmar), buttnän el. buttn-
tarmän u buttnäns bror, assändtarmän el. 
assändn, pissblasu, kungs[h]äuu, livri, 
lungu, järtä, millhaldä, miltn, njaurar, käkäl-
päipu (de stor pulsådru, sum liggar langsat 
ryggän), ryggbastn el. tuppu (nacksinu ..) 
ryggmärgän, skithulä, pungän el. balln, kar-
basn, järtklaffar JK. Stäut (skurn ällar 
oskurn) JK. Stäutar jär de vanliä, män mang 
sär uksar u MK. Fastar stäut [tjur], (ej: uksä) 
MK. Da gick ja ner i baitningi ätta n ungar 
stäut, sum vör har laupnäs där JK. Vör har n 
ungar stäut, sum har blitt så olycklit galn ti 
flaugä JK. Da .. fick di säi n stäurar faitar 
tjåckar göiduksä el. slaktfaitar stäut ga tydrän 
pa a klövarland JK. Stäutn ropar, baular el. 
braular u mumblar u brålar el. vrålar JK. 
Nårdn braular ret sum än argar galn stäut 
JK. Di sum nå hadd n träi-fåir russ, u så hadd 
di minst a par stäut (draguxar) u a par skyn-
ningar u en sum var yngar, sum var fastar 
OL. Uk' pa el. uk' för stäutar JK(U). De var 
bisynnalit vick stäut di hadd dän täidn OL. 
Män väisar väisn [plogvisen] för mik ner, så 
gar n för mik ner .. u frästar nackar el. man-
kar för stäutar JK. Där (pa silheln) knäppäs . . 
stäutkättingän, när n plögar me stäut JK. A 
gammält uk, sum har bigangnäs, när di har 
kårt me stäut u russ JK. Di matt sätt för a par 
stäut för n vangn u kåir haim me JK. Stäutar 
kård di int me pa dän gamblä täidn för mäin 
dagar JK(U). Fyst när di skudd gynn kåir me 
stäutar jär pa Gotland.. daim sum fyst gynt 
me de, daim gräind di at JK. Ja kård me stäu-
tar, u de gick saktä, sått ja kåm int haim förrn 
klucku åtä, u när ja da had fat stäutar in u fat 
mat, så var klucku näi JK. Kräki di skudd ga 
u vad i vattn änd upp undar läivä u valträ i 
stainbuldrä, så att stäutar di förstöird baini 
där OL. Åt dagar i går kård vör upp i Gyl-
lauän me bäggi pari me stäutar me JK. Da.. 
snod vör ihop 30 varpår trodar me stäutar JK. 
I torstäs sad ja a halltunnå havrä me stäutar 
JK. Ja nå ha ja rust u plög a par dagar me 
vändplog u stäutar JK. De läidar just int mik, 
fö dagar jä kårtä u stäutar gar saktä, för di 
har blitt daigbaintä JK. De vändädäs me dän 
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vändplogän me täu par stäutar förä. Di gick 
olycklit tungt, sått de matt täu par duktuä 
stäut förä JK. Män när da slepskoän to i täuår 
u stäutar knäppäd äi me kraft, så gick än ifran 
el. gick sundar JK. Var ä nå så att di hadd 
ätt par russ u ätt par stäut, da sättäd di mairn-
dails russi för, där sum var täisl, u stäutar bi 
dann dragbomän .. där var n gråvar jankrok 
[i tröskvandring] OL. Täm stäutar [en 
idrottslek, se ill.] JK(U). 2) = kostäut, fastar 
stäut, 'tjur'. Dän skall ja ti tjur el. ti stäut me 
JK. Koi var stäutgali u skudd ha stäut. De 
finns ingän fastar stäut nemrä bäi JK. U så 
har ja vart bäi K. me a ko ti stäut JK. Stäutn 
ällar tjurn springar [betäcker] JK. Koi har tat 
stäut [blivit betäckt] JK. 3) [i jämförelser o. 
talesätt]. Han giftäd um si, gamblä stäutn, 
ja kan int ann sägä JK. Di jär dumm u ain-
väis sum stäut OL. Um de vill si väl, så kan 
stäutar kalvä JK. När stäutar ällar nauti 
njausar, modar ovädar JK. 4) [det fiskegarn 
som kastas ut först från båten o. alltså blir 
sist i räckan]. Stäutn jär fyst ganä sum kastäs 
äut av raki; han haitar pa andrä håll: svissan, 
draulan, drålln u.s.v. MK. Ändganä el. stäutn 
JK(U). Fyst ganä sum sättäs kalläs för stäutn 
el. förlaupan MK. För någlä ar tibakas had 
täu styckän pa batn vassi näi gan u dän sum 
had stäut had täi; nå har täu styckän vassi täi 
u dän trid ällar dän sum har stäut har älvå JK. 
När stäutn el. förlaupan jär sättn .. da tar n 
(bakkarlen) millkalns gan u sättar 	sum 
bräukar kalläs för kväindu, u så framkalns 
gan där nest JK. När da all gan jär sättnä, än 
trätti styckän u där yvar iblant .. i am n raiå 
ifran stäutn ti batganä .. da knöitäs taugi 
fast i krakfotn i batganstjan'n JK. 5) [oslagen, 
mindre bit vid ängsslåtter]. Låimt n [läm-
nade man] grasä bäi buskar, så haitäd de, att 
n låimt stäutar el. att där star än stäut Hadd 
n låimt än någ storar 	oslagän bit i slagä, 
så haitäd de n storar stäut, u än mindar, 
läitn stäut JK(U). Sumblistans gar n (sigdn) 
för mik i buttnän u sumblistans låimar n da 
någ såddar [" suddar", grästofsar]. De såddar 
daim kallar di u• för stäutar. Da sär sumbliä 
.. va stäutar jär star, ällar jär var int ont um 
stäutar, ällar va har däu låimt så mik stäutar 
för da? OL. Sumt [sigdar] var så dåliä, att di 
låimt bade såddar u stäutar OL. Jfr drag-, 
enbetts-, fast-, höger-, ko-, ung- o. vänster-
stut. -ben s. stäutbain n., pl. bf. -i, 'oxben'. 
Snåiän bläir lausar, sått kräki int kan ga pa 
snåidräivår längar, äutn russbaini u stäutbaini 
kummar ti rak' iginum JK. -bås s. stäutba's 
n., bf. -ä. 1) [bås för stut i ladugården]. Til-
dar jär åidnä i stäutbasä JK(ordl.). 2) 'på en 

båt', räumä millum framtuftrangi u sjägäl-
fastrangi. Där star alltut drickbyttä MK. Till 
släut så kumma n ti drållrar [sista garnen], 
u när n har fat dum upp u in me stäutn [sista 
garnet] i stäutbasä, da har n fat skilt av me 
drägä JK(U). -es s. pl. stäute'sar, [oxtöm- 
mar]. Esar av hamptug 	stäutesar, um di 
skudd hald någ, så skudd ä var n goar tug-
stump OL. -färd s. stäutfäid, när konar för-
fylgäs av stäutar, antingän fast stäutar ällar 
skynningar MK. -galen a. f. stäutgali, pl. 
-galnä [brunstig, om kor], = täidu. Stäutgali 
ko (kväindå) MK. Kol haldar rumpu ifran 
si, ha jär stäutgali JK(U). De jär a ko, sum 
jär stäutgali, u dän skall vör upp ti astäuås 
me, att ha kan fa stäut JK. I går var vör ste 
me am n sum var stäutgali, u i dag blai täu styc-
kän stäutgalnä JK. När konar bläir stäut-
galnä, u än int har aignäs faststäut så laida 
n konar ti föreningstjurn .. Män int alltut 
lyckäs de, att konar bläi äikalvä fyst gangän, 
när di tar stäut, äutn bläir stäutgalnä ansn, de 
haitar att di tar ansn el. rännar ansn JK(U). 
-gång s. stäutgaug [långsam gång]. Iss de jär 
stäutgang de MK(1877). -horn s. stäuthånn. 
Så drog di halmtugä iginum än bit av a gråft 
stäuthånn [om bikupetillverkning] JK(U). 
Rolit var ä för prostfar, när han gick kring u 
bjaud öl ör a stort stäuthånn, sum var silvar-
bislagä OL. -hud s. stäuthäud f., pl. -ar [ox-
hud]. För ti fa sullädar så skudd de stor uks-
häudar el. stäuthäudar till JK(U). -hår s. 
stäuthår. Äisleti [i "rya"] ha var av russull 
ällar stäuthår, sum skraptäs u bustädäs av 
kräki pa ladiän, ner di fällädä OL. -kalv s. 
stäutkalv m., bf. -än, pl. -ar, 'tjurkalv'. Stäut-
kalv, el. nöiarä tjurkalv, förr'n jär skurn 
sin haitäd n skynning JK(U). De var n innali 
vacka stäutkalv Er har, H. JK. Pa mors jamn-
arsdagän kalväd Aggata u fick än stäutkalv, 
sum haitar Frans u sum Jörn jär far till JK. 
Vör trod att vörr skudd fa än kväindäskalv 
av de kol, män de jär omöiglit, för ha har 
stäutkalvar jamt till OL. -karbas s. stäutkar-
ba's m. [tjurens penis]. Så späikäd di pa stuc-
kän, umkring grindträiä, än stäutkarbas [så-
som gångjärn] JK(U). -ked s. f. bf. stäutkädi 
[dragkätting för oxar]. Stäutkädi jär avbrusti 
JK. -klubba s. stäutklåbbå f., bf. -u ["klub-
ba" sum bär upp "stuten", ändgarnet]. När 
sankä jär bistämt, lagar millkaln stäutklåbbu i 
årning u kastar dän äut, sum da bläir själv 
ändklåbbu pa raki JK. Sumli nå fö(r) täidn, 
när di skall gi läit sank u int fartöigsfräit 
flyttar di n vadä, sum int skall fall kull, ti 
stäutklåbbå, u pa dän vadn a lantärnå JK. 
När da all gan jär sättnä .. me all klåbbår 
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ifran stäutklåbbu till batgansklåbbu 	JK. 
-kätting s. stäutkättiog m., bf. 	[dragkät- 
ting för oxar]. Där var n gråvar jankrok, sum 
sat i dragbomändn, u pa dän sättäs stäutkät-
tingän [i vandringströsk] OL. N anna sårt 
[spetsplog] me kärt drekt, sum 	stäut- 
kättingän sitar i ändn pa n krok av drekti JK. 
Stäutar.  . . di drägar i stäutkättingän el. i stäut-
stangi, sum sitar fast i stäutukä imillum stäu-
tar u därifran i draginretningi i raidskapi JK 
(U). Så kan n ställ spitsplogar, sått di gar la-
gum ner.. stäutkättingän knäppäs längar el. 
kårtarä JK. -läder s. stäutlädar, isynnarhait 
av fast stäutar 	jär bäst [till skodon] JK. 
-ok s. stäutu k n., bf. -ä, pl. bf. -i [oxok]. 
På ättamiddagän straik ja ner i ängä u huggäd 
av a par björkar, am n till a stäutuk u am n ti 
träisko JK. A stäutuk me svänglar u hånn-
band äi, av fö de mäst tug, u så n träi styckän 
dragmällår av jan, de var hail bislagä pa stäut-
ukä, u så stäutstangi el. stäutkättingän, sum 
sat i dragmällår i ukä JK(U). Ti 	stäutuki 
hadd di hånnband av hamptug OL. Stäutuk, 
slaar, hånnband, svänglar, bugä u a sla i 
ukändn, när n skall täm stäutar, u slal ha 
sättäs upp pa äutsäidu um halsn, u bugän sitar 
pa insäidu pa halsn, u dän nedäst ändn av 
bugän bindäs fast bäi nedäst ändn av sla'i, 
u uppäst ändn trädäs imillum svänglar u ukä. 
Janåiglår jär för ti flytt ukä till hygar ällar 
vänstar, allt ätta sum.de  bihövs, um stäutar 
jär oläik starkä MK. [Se ill.] -par s. stäutpar 
[dragoxar i par]. -pill s. stäutpill [tjurens 
penis]. -rumpa s. f. pl. stäutrumpår [ox-
svans]. Hår fran russ- u stäutrumpår [till hår-
sank] MK. -skjuts s. m. bf. stäutfussn [skjuts 
dragen av oxar]. Pa stäutsjussn där akäd all 
de gambläst kalar, för att särkar ällar drängar 
akäd ättar någ ann än russi, de var int ti tal 
um OL. -sko s. stäutsko m. o. koll. [skydd 
av järn under klövarna på dragoxar]. Stäut-
sko el. dragukssko jär de täu sårtar av: brudd-
sko u späiksko .. Förr så skoäd di stäutar 
bön pa vintan, när de var halt, män nå pa 
sainarä täidn hadd dum skonä an i kring, för 
di int skudd bläi daigbaintä el. ömbaintä, när 
di skudd ga i stainuä akrar JK(U). Så arbetäd 
n [smeden] me .. ti sko russ u stäutar . . u ti 
smäid stäutsko JK(U). -skoispik s. stäutsko-
späik m. o. koll. Späikskoar .. slas fast me 
vass stäutskospäik JK(U). -spital s. stäutspi-
ta1 m. [stutrackare]. Bäst de var, sum di gick 
u jetädä, så var de n stäutspital, sum gynt 
ränn ättar a ko ällar kväindå, u ner de andrä 
stäutar fick säi de, så kåm di rännäs OL. 
-stång s. stäutstaug f., bf. -i [tistelstång 
för oxar]. Stäutar .. di drägar i stäutkättingän  

el. i stäutstangi, sum sitar fast i stäutukä imil-
lum stäutar JK(U). -svipa s. stäutsväipå f. 
[piska att driva på oxar med]. -vaktare s. m. 
bf. stäutvaktan. Ja när nå Kauprä kalar hadd 
sin stäur hagä pa umkring än hundrä tunnland 
intöintar . . De draivs da där upp .. me n 
hopän ungnaut, för de mäst stäutar u så 
laigdäs de da n kal .. ti säi ättar stäutar u 
täunar. Män dän där stäutvaktan kund int ga 
där bad netar u dagar .. JK. -våm s. stäut-
vamb f. [oxvåm]. Måtli pyls jär bäst, sägd 
prästn när n fick en täintpyls äi a hail stäut-
vamb JK. -väg s. stäutvä k [väg som oxar kan 
gå på]. Kumma de nå ti frausä, så bläir de int 
någ stäutväg (ty då blir det för halt) MK. 
-öga s. stäutaugä n., pl. -å [oxöga]. An vai-
täsbullä, sum int var så läitn sum a stäutaugä, 
sum stassboar bräukar ha dum u sum lans-
boar bräukar kall för stäutaugå JK(U). De jär 
bullar sum haitar däugä u int någ stäutaugå . 
JK(U). 

stuv s. se jordpär-stuv. 
stuva s. se pär-stuva. 
stuva v. 1 stäuä, stäu', ipf. stäuäd JK(U), p. 
pf. stäuän [koka på visst sätt]. Di jetäd pärår 
all träi mål .. um mårgnar kokäd di dum 
runtä, um middagar stäuäd di dum .. JK(U). 
Nå har ja .. sätt äi mi strämming u sild u 
stäuän kål u 	JK. Särsk. förb. Stäu upp, 
värma sönderskurna potatisbitar MK. Stäu 
upp pärår el. pärstäuå .. kokt skalnä pärår 
skäräs i bitar, t. ex. kald pärår . . Pärbitar läg-
gäs äi a pannå u hälläs mjölk pa u sättäs pa 
späisn 	ti däss de .. kummar ti kokä, da 
röirar n mjöil äi de . . Än stäuar u* pärår upp i 
äistar el. u fläskfått JK(U). 

stuva v. 2 stauä, stäuä, stau', pr. stauar [pac-
ka ihop]. Allt ättar sum än .. har mik grainar 
ti lässä u stuckar u grainar, sum jär kramp u 
knykluä .. så tula de längar ti stauä u fa de 
ti pas pa lassä JK. Ti läss grainar pa lang-
stigar gar int så fort .. sått de tular mang 
fåimar ti stau u läss pa, när n da vill ha haug 
u duktuä lass JK. Stau (= packä) lassä [las-
set] väl, annas bläir de fö let lass JK(U). 
Särsk. förb. Ja, ja tror nuck, um vör stauar 
uss ihop så gutt vör kan allihop u har järträum 
.. så gar de väl för si [att få logi] JK. Far 
stauar vid in MK. Stauä ner MK. Inn'n [in-
nan man] da far stau pa alltihop, me grainar 
u annä JK. Ner di nå äntligän fick stau si 
pa allihop, så bar ä iväg ti kåirä OL. 

stybb s. stybb (OL)MK; JK(U) n. [avfall av 
halm]. Smat stybb (OL)MK. Jfr halm-stybb. 

stybbe s. stybbä m., bf. -än [stybb]; de sum 
tråskar slar sundar av halmän u gär så smat, 
så de skils ifran halmän. De nyttäs till sörpå. 
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De rissläs u vindäs bårt MK. Drussl u stybbä= 
angnar. Sämmar n angnar MK. 

stycke s. styckä, styck' n., bf. =, pl. styckar, 
-än, stycknä, bf. stycki. 1) [avskuren, avskild 
del, bit]. Så gar de a läit styck ör äggi pa n 
[sigden] för var gang de knäckar till OL. När 
n skudd ste u bäd bandar, da to än a stort 
styck snysk [fnöske], u de tänd vör äld pa 
haim MK. N to u skärd av kanhänd fjärd-
dailn av läinä, sum ganä var av, så fick än ta 
a sam sånt styck av a ann gan .. de skudd 
da passäs ihop me de ganä JK. Bakjaulsnavu 
to än [honom] i ryggän pa skarp bainä, sått 
de to styck av, a ret lagli skråmå JK. U kyld 
så att de ret skudd ta styck av ansiktä JK. U 
vick a kyld da! de var sått ä rakt skudd ta 
styck av JK. När n [hästen] slar imot si me 
bakbaini, sått hoar el. hästskoar tar styck av 
innbains JK(U). Ja slo styck av dain knoku 
OL. Nuck att de int to styck av din kleningar-
män, för de straik snitt förbäi din armän 
[spöket] JK. Styckar, t. ex. om  ved o. d. 
MK. Skinnflingår u styckar av bär rövi JK. 
Var di [liarna] för hardä, sått de gick styckar 
ör, så värmäd n dum JK(U). Sam så var de 
me askstain'n, de var styckar bårtå äut kring 
kantar, så de var int hailt mair n inn undar 
asku OL. Har n slat si.. sått skinnä har gat 
av el. slat styckar av si, så skall n blåit grat 
papper i brännväin u lägg imot JK. De står-
mar, sått stycki flaugar av vattnä el. sjoar 
JK(U). Sumli fick int sätt hail rakar äut n 
gang, så kåm nårrvästn, sått stycki flaug a 
vattnä JK. 2) [område, parti, (åker)land]. A 
styck skog JK. Nå jär int allt läin liksi langt, 
när de vaksar pa styckä JK. Dän stain'n, sum 
jär ätt sträck pa, håirar till de nårdästä styckä 
u dän me täu sträck till de sudästä [vid lott-
ning om "släka"]. Emil u Danjäls dailar bön 
sitt styck mitt i täu um di da lutar [lottar] 
.. el. dain sär till dann'n 	däu fat lug ti ta 
vick styck du vitt. Pa dann halv gardn 
dailäs de pa sam väisä .. män da jär vör täu 
styckän um ätt av de stycki JK. Så jär nå 
släku daili, u var u en har fat säin styckar 
ti snot upp av JK. 3) [avdelning, avsnitt]. 
a) [om rum: sträcka]. N. had ränt a gutt styck 
langsat a'i fram u tibakas JK. Da ränd n a 
styckä, u så sto än igän OL. Var u en far svar 
för säin styckar.  .. män var u en kastar så mik 
än nåksns kan, att n kan fa sitt styck fyst upp, 
för da far n alltut väil si a läiti stund, till däss 
de andrä far säin styckar upp [uppskottade], 
för när de säist stycki kummar upp, da melar 
ploglagsförståndan av igän 	JK. Raklaidi 
de jär int nå för täidn någät visst styck ifran 
land JK. När snåiböiar kåm, så var ä så gal, 

att ä vidd ta andn a fålk, u .. ja matt ga avut 
lang styckar JK. Än far kåir me tomå lang 
styckar JK. Duktuä styckar töinar vör um 
dagän JK. b) [om tid]. Vör jär allt a gutt 
styck upp i åktobar JK. Sått ä säir äut, sum 
um vör ännu int far släpp äut um (kräki), 
förrn vör kummar upp i jäuni a styckä JK. 
4) [hänseende, avseende]. Fålkä var.. tulut 
u tarvlit u gimrnaint. Ja, män va lains jä fålki 
nå fö täidn i de styckar? JK. Bondn jär sin 
aigän härrä u fräi kal, sått mang gangar i de 
styckar jär de bra ti var bondä JK. Millum 
säksti u sjuttitalä blai de lissum .. ändring 
angåändä dän gamblä sidn u sättä i mang styc-
kar JK(U). 5) a) [musikstycke]. U så hadd di 
n grafofon u han kund mang lustuä styckar 
JK. b) [muntlig el. skriftlig framställning av 
mindre omfång, artikel, uttalande]. Var u en 
fick läs a styckä .. i bäibln el. salmboki JK. 
De sto a langt styck äi a täidning JK. Mik 
riktut pekäd u de styck (i täidningi) at sam 
håll OL. Dain [den ena sekten] födöima dan-
nä, hälst babtistar, de håira n knafft någän 
gang, ick prästar u vör sum jär luttrianar far 
säin ällar o [våra] styckar älla(r) hagg JK. 
Da fick vör älläs håir någ styckar MK. c) 
[prov, uppgift, ämne]. A. har nå släutä u har 
någlund gat iginum säin styckar årdäntlit JK. 
6) [i fråga om antal, exemplar, individ]. a) 
[om djur o. saker]. 20 kr. styckä [för grisar] 
JK. Täu styckän lamb MK. Gasungar har vör 
hatt tåll styckän, män träi styckän ha döt för 
uss nå i viku JK. Så sätta n [man] träi styc-
kän russ för JK. När da väitpänningar döi-
kädä, så kund n fa än tjugå till fåmti säksti 
styckän i någlä styckar snarår äi a vak JK. 
O:s .. di had u' mang räum u atminstn a par 
styckän, sum di kund undvarä JK. Vältru, de 
var träi styckän gråv träi, sum lag uppifran 
sylli i sagi JK. Åt kronår fö täi styckän slipas 
JK. Täi stycknä (:slipas) jär a duktut lass JK. 
Någlä stycknä lamb, än träi fair stycknä el. 
styckän JK. Ja minns ännu någlä stycknä 
[historier], män .. JK. Tack så mikä .. för 
böiknar .. ja har läst iginum ätt par stycknä 
JK. b) [om personer]. Sjau åt styckän fålk 
JK. Ja har täu styckän arbetrar me vass säin 
hustru .. me lik si mang ban, n fair fam styc-
kän JK. Än träi fair styckän drängar OL. Vör 
jär näi styckän um än (vang'n) JK. Män så jär 
ä da a par styckän, sum jär skuldu mi läit 
pänningar JK. De var n sjau, åt, näi styckän 
pa var säidå [i pärkän] OL. Vör var träi 
styckän, nä vör bomäd väv pa JK. Så var de 
n vintar, sum a hadd träi styckän bäi si, di 
gärd släut pa na JK. K. to imot ti sätt upp 
han [byggningen], me n träi styckän mässi, 
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för 600 rikstalar JK. Täu hundrä styckän 
drunknäd pa am n nat MK. Vör var bär fåir 
stycknä MK (1878). Vör 	sum var sjau 
stycknä i ätt häushald JK. De ha vart någlä 
stycknä, sum ha tat bäivägän i dag JK. När 
årjår speltäs, så var de minst 12-1 300 stycknä 
inn i körku JK. 7) [i fr. om fågelsnaror: en 
rev med visst antal snaror på]. Ett stycke 
tagelrev (= "raivä") är omkring 10 famnar 
långt och försett med "täi stäigar smasnarår" 
.. På ett stycke finnas täu stainsnarår, am n pa 
ändn u am n mitt pa. Ett stycke bindes ihop 
med ett annat på det sättet, att "ätt styckä 
tägläs el. knöitäs ihop me ändn pa ätt ann 
styckä, u så gar de haj! vägän" MK. En stuck 
har 12-15 styckar MK. A styck' snarår jär täi 
famnar langt JK(U). En sum jär riktut va-
nar.. kan gär a styck(ä), (10 famnar) snarår 
i årning för dagän JK. De jär lagli mang styc-
kar drugnä (= snarstyckar) MK. De stycki, di 
jär nå upptagnä MK. Ja tänkar, de skall int 
langt ifran umkring än par hundrä smasnarår 
till a styck snarår 	Tåll styckar haitar en 
stuck snarår, sum trädäs pa n snarstuck, u 
förrn di skall kastäs knöitäs all styckar ihop 
.. 	All styckar ättar si i am n sträckå, när di 
jär kastnä, haitar a strut.. Fyst u säist stycki 
av strutn haitar ändstycki JK. 8) [dålig el. 
elak kvinna]. Da tänkt n, att n skudd slipp 
ifran fåstmåiu, u förrästn så jär de a hallgal 
styckä JK. De var a styckä (om Fru Norrby) 
MK. Jfr bak-, bet-, buk-, dans-, driv-, fet-
veds-, fram-, hag-, hank-, is-, jord-, knä-, 
koppar-, lin-, liv-, lär-, mellan-, morots-, 
ned-, pann-, pink-, pär-, rov-, samfårds-, 
sido-, skogs-, skälm-, slaktar-, små-, snar-, 
sång-, säd-, tild-, tun-, tvär-, utbytes-, ved-, 
väg-, änd-, ärt- o. öron-stycke. -vis adv. 
styckväis [på vissa stycken]. Jårdar lag till-
vaksnä bi styckväis me ogras DL. De skudd 
pickäs hul mästn tvärs iginum mäurar u vägäs 
kull bäi styckväis, annas gick stainar sundar 
JK. 

stygg a. styggar, -a, f. stygg, n. styggt, stykt, 
pl. stygg'. 1) [elak, ondsint, svår, besvärlig]. 
De ha vart n stygga kal i all värdliä täidar 
MK. Han ska var faslit styggar mot de ungå 
MK. Han va fåular u styggar mot grannlags-
fålki u så där JK. Han var mik styggar mot 
stäutar, sum än kåird me, ryckäd u sparkäd 
u 	OL. G.L. var i de helä ingän styggar kal 
JK. Hundn jär styggar; rännar ättar gässnar 
MK. Stäutn har vart styggar me ti ta täunar 
upp MK(1877). Mackän har bön vart galn u 
styggar mot mors kålplantår JK. Baggän 
[bockhornet] han har fat styggar vanä (vid 
häusating) MK. Ja har dråim så olycklit mik i 

nat um allting så hallgalä .. de jär ja styggar 
me iblant, så att ja bräukar rop u skräi iblant 
JK. Ja, um nå nårdn vidd bläi måtlit styggar 
um dagän, nå när n skall äut u rust u töin u 
plög u harvä! JK. Män i ha var stygg ti slas, 
när ha var fy! MK. De jär n spital, ätt äilakt 
styggt mänskä DL. 2) [ful, obehaglig, 
otäck]. De jär n fåular älla styggar kal JK 
(ord!.). Ha har sån styggar mun (= ful) MK. 
Ja fick mi än otäckar fåular el. styggar bask 
[stöt, slag] JK. Läil A. gynnar nå bläi fräisk 
igän; aindäst hogstn jär ännu styggar för na 
JK. De jä alltut n styggar osid jär i Lau, att 
gästar, hälst kalar, int gar in, nä di kummar 

u di ska bidäs u träugäs in JK. Släku luktar 
så stygg MK. Um än had trull mä si, när n 
kåm in, så var de fåul u stygg lukt me JK. 
De (sårä) säir int så stykt äut i dag, för de jär 
int så djaupt JK. Han älla ha har sånt stykt 
älla gal hailningkyt [läkekött] JK. De var ätt 
styggt bredä (= fult), de däugar intä MK. Är-
mar, di säir så stygg äut MK. De känns fåult u 
stykt i braustä u halsn JK. Någä sum säir 
stykt u fåult äut JK(U). De smakar så vamb-
lut u stykt JK(ordl.). Allt sum ja skudd 
föterä smakt fåult u stykt u vedavärdut JK. 
Ja klämd dain fingrä ret lagli mik stykt i går 
pa hygrä handi JK. Han blai bitn ret styggt 
DL. Di hadd just int någ ohygglit u lortut 
inn bäi si .. u int luktäd de någ stykt inn 
häldar JK. 3) [besvärlig, svår, svårframkom-
lig, svårhanterlig]. De jär n sån styggar väg ti 
kåirä MK. I sundäsnat hadd de fraus läitä, så 
att vägän var knasslur u styggar för stäutar 
JK. De jä allt a stygg knipå pa slidvägän JK. 
När (sigd-)spånar bläir gamblä, jär di stygg' 
ti gräusä MK. Styggt hul ti kumm upp me lass 
MK. Ti gär träisko de jär stykt arbetä ällar 
stort arbetä män int någ dålit arbet för de JK. 
Ja, jä de stäur gamblä kalar, så jä de a otäckt 
styggt arbet ti bjär läik, fö de jä tungt sum 
stam n ti bjär pa JK. Vägar jä vat u sumpuä u 
stygg ti kåir nå JK. Sumput u stykt var de ti 
ga JK. Män i skogän u allstans förrästn ha 
vörr hatt träisko pa uss 	fastn de jär läit 
möidsamt u stykt ti ga me, nä de jä snåi. 
U tänk va stykt de jär fö(r) dragrar ti ta si 
fram äi de odrägliä harklä JK. De jär laust u 
bra ti plög i ar framför de bräukar varä, am-
däst att att ä jär stainut u stykt ti plög me vänd-
plog JK. De jär stykt u sväinut ti hanter kät-
tingar, när de jär snåi JK. 

styggas v. styggäs [känna avsky]. Än kan ret 
styggäs bäi de MK(1877). 

stylta s. f. pl. styltår. Ga pa styltår JK(U). 
stylta v. styltä JK(U), stylt', pr. -ar, ipf. -äd 
[gå stapplande, mödosamt]. Visst jär de någ- 
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lä gamblä äuslingar, sum gar jär u styltar u jär 
dödn värdä 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. De jär ti ga 
u stylt hail dagar bäi haimä JK(U). [Refl.] 
Ga u stylt si fram, u ga u styltä (= ga dålit). 
Ja skall stylt mi i väg u stylt mi haim JK(U). 
Ja trod ja skudd stylt mi jär upp MK. Ner 
di [barnen] nå bläir läit störr, så styltar di si 
me äut i häus u ska säi ticku (hynu) OL. När 
ja kåm tibakas me sjussn, styltäd n si läikväl 
haim ainsummän JK. 

stympa v. stymp' [i förbi stump av el. stymp 
av en stack el. så [göra lägre?] MK. Stymp 
sundar (OL)MK. 

styndare s. pl. styndrar [ståndare, liten ko-
lonn]. De där träisnäidaräiä pa altarskrankä 
sitar upptill undar kappu älla listn där sum de 
styndrar älla pinnår släutar JK. 

styng s. styog m. o. n., bf. m. styyän, pl. 
styuar. 1) 'håll'. Han fick än sånnar styng i 
braustä MK. Ja har styng (t. ex. i säidu) MK. 
Ont i halsn u så had ja än otäcka styng u 
ryggvärk JK. Hogst u snäuå u styng u håll 
JK. Värst var de, att ja had sån förbaskad 
styng JK. När ja da fick dän sausn (brännvin 
o. kummin) äi mi, så straik ja i säng igän, män 
de vidd int jälpä, äutn styngän blai värr u int 
bättar JK. Ti bot styngän u ryggvärkän gnäi-
däd n me någ slags linnemänt JK. Att n ha 
fat a sånt hald älla styng i dain säidu JK. 
Sumli dagar kännar ja int någ styng i braustä 
JK. Han har sånt styng u håll i braustä. Ha 
har sånt styng, sum sätt si i dain säidu OL. 
Ja fick såsum a styng i järtä, när lansmätarn 
sägd, att .. OL. 2) 'stygn vid söm'. När da 
päukän gynt dräg till me dän lang biktradn, 
fassnäd bukti kring körktånn'n .. sått han fick 
årkå ti låis för var styng JK. Styngar me söi-
ningi far int ga iginum sulu innförä i buttnän 
JK(U). Da kan n [skomakarn] fa dräg till 
styngar fran ymsnä håll JK(U). Fäm styng i 
dain sarä JK. Jfr sol-styng. 

styr s. 1 stöir n., bf. -ä, 'bestyr'. Kvinnfålki 
.. di had fullt stöir ti lag till ti begravälsn älla 
kallasä JK. De jär a stöir, när o Jakå skall ti 
strand MK. Källingi ha had mik stöir u ställ 
JK. Ha har blitt ifran de stöirä (= bestyret, 
förmynderskapet) MK. 

styr s. 2 stöir n. [skick, ordning], [i uttr. 
som:] hald stöir pa si el. hald si i mak (OL) 
MK. Da var de årkå ti hald stöir pa päikungar 
bäggi täu JK. 

styra s. stöirå f., bf. -u, pl. -år [styre]. Än 
sårts vändplog, sum jär me am n stöirå JK. 

styra v. stöirä, stöir', stö(i)r', pr. stöirar, ipf. 
stöirdä, stöird' JK, stöirädä JK, -äd, sup. 

stöirt, stö(i)rt JK, stöirä, stöir', pass. stöiräs, 
pr. stöiräs JK, p. pf. stöirn, stöirdar (tpl.), 
pl. (äut)stöirdä. 1) [bestämma riktningen, 
manövrera]. a) [stå till rors]. Bak-kaln 
svarar förä ti stöirä undar sigläningi JK. Ti 
stöirä, när ä jär me vädar u sjogang, jär int de 
bästä, vaskän me arar el. rodar JK. För ti 
fa de någlund till ga fram, så matt täu styckän 
ro .. u en stöirä JK. För dän dail matt P. ro 
så mik än kundä u ja matt sta avut u stöirä 
JK. Bakkaln sitar u stöirar u haldar kurs JK. 
En stöird, u dann'n håisädä, u dän trid skudd 
säi ättar sjägälbandi u så to ja min plass in 
igän u sat u stöirädä, u P. sat u rod u håi-
sädä JK. Så sättäd vörr till storsjäglä, sum ja 
gärd fyst, förrn ja gick bak u stöirädä u så 
sigläd at landä JK. Fiskrar (Orions stjernbild) 

sum ja har stöir el. siglä mang gangar ättar 
JK. Rorä me rorstakän .. de jä int pa allä, 
äutn de stöiräs me ar [åra] fö de mästä JK. 
b) [manövrera en maskin, ett redskap el. d.]. 
Dän sårtns vändplogar .. di gick olycklit 
tungt u var svår ti stöirä JK. De har läikväl 
blas så mik i dag, sått ä har vart fullt tag ti 
stöir vädakvännar JK. De .. blasäd så mik, 
sått ja kund int stöir kvänni JK. Stålplogar 
di gar läikväl .. me a par duktuä stäutar förä 
u n .. duktur kal ti stö(i)r dum älla plögä JK. 
Stöirar [styren] haitar de sum än haldar äi u 
stöirar plogän me när n plöigar JK(U). Täu 
styckän (= fålk), en sum stöirar massjin'n, u 
en laidar hästn [vid betfrösådd] JK. Täu 
styckän var vörr för de mäst pa kälkän, en 
framför dän sum sat u stöiräd bak JK(U). c) 
[köra, tygla dragare]. Däu fart ta u knäpp 
räidbaisl .. för ti fa stöir russi at vicku säidå 
n vill OL. Mor matt kåir fö mi, fö de jä omöig-
lit ti plög u stöir kräki me am n hand JK. En 
annar av daim sum räidäd föird el. stöird 
dairäs [spelmännens] hästar JK(U). 2) [råda 
(över), härska, behärska]. De jär bäst.. att di 
lättar källingar .. fa röstret u kumm ti stöir 
me JK. Dän där stöirlsn, sum stöirar land u 
räikä JK. [Refl.] Kvinnfålki har blitt så galnä 
ätta dum, att di int ha kunt stö(i)rt si JK. 
3) [sköta (om), bestyra]. Någ skall n ha ti 
stöir me (OL)MK. Han skudd da stöir me 
alltihop självar, sum hårdäs ti häusaldä JK. 
All tjänstgörndär 	gläidar haim .. för ti 
stö(i)r u lag i årning igän, ti däss all gästar 
kummar haim igän JK. Kokarmor sum 
skall stöir me tillagningi för kallasä JK. Da 
had ha någ ti sägä u vidd stöir u ställ me 
sårkäns aigändomar, sum ha bäst tyckt u vid-
dä JK. Snart tår de gär de sam för o räkning, 
lains di stöirar u ställar me såckarbetodlingi 
JK. 01 u Lenä stöiräd me gassbräukä JK. 
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L. 	stöird u arbetäd så gutt n kundä JK. 
Härrar sum har stöir me slikt JK. De jär a 
stäur skam, att ä int kan stöiräs så, att di 
kan fa arbetrar u fålki ti bläi jär JK. — Särsk. 
förb. Da had kvinnfålki fat stöir av [städat 
fårdigt] där inum häus JK. Ha skudd stöir um 
[ombestyra], att V:s-mor fick am n av de all-
nackår JK. De fart däu stöir um, att de bläir 
gärt MK. Ja, vörr svärar yvar daim, sum har 
stöirt um allt de därä JK. Jfr sträv- o. ut-
styrd. — styr-roddare s. stöirråudarä m. [se 
styr-årlskid]. -tulle s. stöirtullä m., bf. -tulln, 
'den [årtull] som sitter längst bak'. Ändn av 
skotä gäräs fast bäi än stöirtullä pa vädasäidu 
JK(U). De blai så haugvag' så att de kund 
ingän bärg tampän pa stöirtulln bak, äutn han 
vidd flaug av tulin JK. -år s. stöirar JK f., 
bf. stöirari, pl. -ar. Förr, när di int nyttäd 
ror; de var int någ apartu ar ti de, äutn de 
kund n ta vicku sum hälst av de andrä, sum 
da fick hait stöirar MK. Var ä förrdi vinn el. 
me vädar när n siglädä, så matt n stöir me täu 
arar u hald am n stöirar i var hand ällar ha bäggi 
stöirarar pa, am pa var säidå pa stöirtullar 
JK. -årlskid s. stöirarskäid n., bf. -ä, pl. -i 
JK el. stöirrodarä [träplatta vari årtullarna 
sitta]. Längst bak i bakstammän "stökar-
skäidi" me hul äi ti "stöirtullar" JK(U). 
Lan(d)tärnu sitar äi a ställning i stöirarskäidä 
i hulä, sum stöirtulln sitar äi JK. 

styrande p. a. stöirändä, stöirndä. Betraktar n 
da, va de gärs fö sia av de stöirändä för häu- 
vudnäringän 	JK. Matt fålkskolår 	ga 
framat me stor stig .. ättar sum de stöirndä 
där vill så ha de! JK. 

styre s. stöirä n., pl. stöirar JK, bf. stöiri JK 
(U), [på vändplog m. m.]. Dän sårtns vänd-
plogar me ätt stöirä av träi JK. De fanns 
en bäi Kauprä me, sum sägt jär, ätt stöir pa 
JK. Stöirar: armar kalldäs di för förr JK. 
Skjauthacku jär täu stöirar pa JK. 

styrelse s. stöirlsä m., bf. stöirlsn, stöirlsän JK, 
pl. stöirlsar, -är. "Gor stöirlsä" JK. Da sat 
ännu dän stackäls stöirlsn där u skrivd u räck-
näd, sått svaitn rannt av dum JK. All de där 
stöirlsär slapp ja u blai invaldar äi JK. Jfr 
byggnads-, kommunal-, magasins-, socken-
magasins-, sparbanks- o. väg-styrelse. 

styres-man s. pl. stöiräsmännar. De tår väl ha 
möit någ svåruhaitar för stöiräsmännar för ti 
fa någän plass (för festen) jär äut pa landä 
JK. 

styrka s. störkå, styrkå f., bf. störku, styrku; 
störkä, styrkä m., bf. störkän. 1) [kropps-
krafter]. Um ja drägar hank mot någän u ja jä 
mik yvalägsn i styrku 	JK. Störkä (icke 
störkå), armstörkä, -än; svagar störkä; 

vackän väldur störkä han haddä MK. 2) [håll-
fasthet, motståndskraft]. De kauptöigä de jär 
int någ störkå äi, ällar de kaupvamlä de säir 
bra äut .. män ti släit pa de jär ä int någ 
störkå äi OL. De beror mäst pa sla'i el. knäi- 
vän, att han sitar säkat i väisn 	pa plogäns 
styrkä (el. -ö- MK) JK. Läivä bistas av blodn, 
u störku bistas av snodn [tvinningen el. snod-
den] MK. 3) [bildl. (andlig) kraft]. Män ja 
tror nuck att iss [JK:s material] star pall 
längar än täidningar u de sum jä svärt si 
[svärtat, tryckt] pa daim, bad i fårträdä u 
styrkå JK. 4) [manskap, skara, trupp]. 
Astäuås di har sletkalar i dag .. ja sag att ä 
var a hail störkå, sum gick u slo där i böi-
ängä OL. Sam [detsamma] säs ä um a häus-
ald, sum jär mang badde ban u gamblarä 
fålk, sum jär arbetsföirä 	0, vicku störkå 
Er gläidar ste OL. De kåm da an pa, vaim 
sum var mäst (de flesta, stöist störkän) [ändr. 
fr. styrku?] MK. Um änd ryssn ällar ängäls-
mann'n aldri sändar häit sån stor styrkå ällar 
kräigshär JK. Vör var äut [på snöröjning] .. 
täu av varå ällar hail manskapä ällar styrku 
ällar ploglagä JK. Jfr arm-styrka. — styrke-
dryck s. styrkdryck m. När da källingar had 
skilt av me drick kaffi, u ja had fat n styrke-
dryck me ällar n kåpp me .. JK. -tår s. 
styrktår m. A kvarter brännväin fick di int 
förglåimä ti ta mässi för ti fa si n styrktår i 
kyldi JK. Till fa håir någ sån historjår de jär 
letäst um di har si än styrktår OL. 

styrka v. störk', ipf. styrkäd [förstärka, giva 
styrka åt]. De skudd störk dum de MK. Iss 
kyldi 	styrkäd snåiän u dräivår betöidlit 
mikä .. sått n kund laup pa dum så mik än 
viddä JK. De blai så kallt um netnar så att 
de styrkäd dum väl [drivorna] JK. 

styrsel s. stöirsl [f.], [stadga, stadighet]. Da 
blai de int någ stöirsl i vang'n, när de int var 
mair n am n klo ällar täislklo, sum sat fast, äutn 
vang'n ränd i däikä JK. När de kummar hallar 
u flaar pa, da bläir de mair stöirsl pa [fiske-
garn] MK. Jfr ut-styrsel. -lös a. pl. stöirs- 
lausä [utan styrsel]. Russi .. to ti skäin 	u 
blai rakt stöirslausä JK. Di ränd' ättar han, 
sum di var stöirslausä MK. 

styv a. (stiv) stäivar, f. stäiv, n. stäivt, stäift, 
bf. stäiv', pl. stäivä, stäiv', ipf. -arä, sup. bf. 
-ästä JK. 1) [stel, oböjlig, hård]. a) [om ting 
o. material]. De häudi ha jär så stäiv, att ha 
däugar mästn int ti gär baindomt av OL. De 
lädrä de jär så stäift, de fart u ta u lägg i blåit 
OL. Hadd n för mik läim i läimvattnä, så blai 
ganä för stäivt JK(U). I neträs så va de så 
mik frust u kallt, sått grasä var hak stäivt i 
mårräs JK. Stäift star u slakt hängar män 
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