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smakar läik bra för päikår sum för drängar? 
[gåta]. Hängpärträiä me hängpärår pa JK. 
Skoar di jär stäivä sum hånn JK(U). A par 
skarp, stäiv styvlår, när di bläir smörd me 
skick .. OL. Mäin myssu u stortråiu hängar 
i fastäuu, stäiv sum hånn av snåi u äis JK. 
Ner di slar ihop tjanar [telnarna] u så di sät-
tar för mik snod i tatar.. ner di nå kummar 
i vattn, da bläir di så stäiv u snarv sum tynn, 
så 	JK. b [om människor o. djur, kropp o. 
kroppsdelar]. Stäivar u dåli i armar MK. Ti 
kläiv upp i all hässläbuskar .. där till jär ja 
nå för gammäl u stäivar JK. De var da a häl-
sikä ti sit i stäuu hail äutlang dagar, för ja 
bläir bad stäivar u krampar i hail kruppän JK. 
Ja i går u i dag har n läikväl kunt svar för 
söislä, fastn än gar där läit haltar u stäivar 
JK. Da bläir n så tråttar u stäivar, så n mästn 
int årkar haim MK. Han jär så stäivar i 
nackän, sått n kan int buck si JK(U). När ja 
blai yvar fämti ar, så haldäd ja upp me ti 
spel pärk, för da blai ja för stäivar u ovigar 
JK(U). Han .. had mädvet(ä)ndä .. dän fyst 
dagän. Sin blai än stäivar u kaldar [om en 
skendöd] JK(U). Ha jär hail kramp u stäiv 
JK(ordl.). I täistäs va de [fingret] stäift sum 
stickå, så att ja int kund båig de de minstä 
JK. De jär stäivt yvar tanar läitä JK. Han 
har ont i ryggän u håfti u larä, sått n gar 
stäivt u krampt el. stävar u krampar JK. Ja 
skall ha någlä gubbar, sum jär gamblä u stäiv 
i armar, ti jälp mi sia JK. Gubbar var för 
stäiv i lånsar (= i lari u baini) JK(U). Sumbli 
russ sullnäd upp u blai hail stäivä .. av kyld 
u rängn OL. 2) [om massa; hårdnad, stelnad]. 
A. Sumpän jär stävar. B. Jär n stäivar? A. 
Jär n int stäivar? MK(1877). När ä jär mik 
kallt ällar tjäru jär gammäl, da jär a stäiv sum 
hånn JK. Smör jär gal träi gangar um arä: 
um vintan da jä de stäift, um summan rinna 
de, u så finns de da intä MK. Ja nå skall ja 
äut u skaff vid in .. att int skummakrar kum-
mar ti frausä u bikä bläir för stäivt för dum 
JK. Män så to vörr tuftår ör batn u läggd 
äutför pa säidu 	pa de tjåck stäiv syru 
[sörjan] JK. 3) [i bildi. uttr., spänd,. upp-
märksam]. Särkar sto me stäiv åirå u håird 
pa, när ja läst upp alltihop JK. 4) [sträng, 
benhård]. Ja de jär i synnarhait am n säkt 
sum jär stäiv el. styv i dän vägän [att helga 
sabbaten] JK. 5) [duktig, skicklig]. Prästn 
jär riktut stäivar ti räcknä JK. En smålänning, 
Sven Heurlin, var n stäivar fålkskolkämpä av 
bondståndä JK. L.N., sum var puttkal el. 
framkal u en me de stäivästä ällar gevästä 
framkal u pärkkal, ja har set JK. -aktig a. pl. 
stäivaktuä [något styv]. Fingri jär stäivaktuä 

a si, u de bläir någ graiptäiår ["kråkfötter"] 
till bokstavar iblant JK. -armad a. stäivar-
mar, 'stark i armarne'. -bent a. stäivbaintar, 
pl. -ä [stadig på benen]. De var oskaplit, va 
de var halt pa vägiän i dag, än skall läikväl 
ga så stäivbaintar, att annas jär n kull, sum än 
int vait ård av OL. Han jär stäivbaintar ällar 
ha jär stäivbaint, int så att di jär halt u stäiv, 
äutn um täu styckän tar a tag [nappatag], 
att di jär säkrä pa baini ti sta OL. Dän sårkän, 
de var n bäding ti var stäivbaintar, ner di tar 
ryggkast u så di jär säkrä ti sta OL. De bläir 
besvärlit ti laupä fö gammält fålk hälst, sum 
int jä så stäivbaintä u snäll pa baini sum en 
sum jä ungar JK. Förskräcklit halt, så att n 
far ga stäivbaintar u varvaitä [vakta, se upp] 

um n int skall hal kull JK. -frusen p. a. 
stäivfru'sn, f. -fru*si, n. -ä, pl. -nä [stel av 
köld]. Ja var rakt hail stäivfnisn, män nå fick 
ja värm upp mi, sått nå blai ja ret kradu JK 
(ord!.). Di .. bigärd kaffi u vassit kvarter 
brännväin. Ja, de var int naikt .. för så gi-
numvat u stäivfrusnä sum di var JK. Kledi 
sum di bad pa si, var hail stäivfrusnä när pa 
in pa bär kruppän u hail snåi- u äisbeslagnä 
JK. Iblant um vintan, när de jär duktut kallt, 
jär matn stäivfrusn, sått de jär äis i bröiä JK. 
Kallt u snåi, sått jårdi ha vart riktut stäivfrusi 
JK. Grasä jär hailt fullt me frust u räim ällar 
hailt stäivfrusä JK. -limmad p. a. stäiv/äim' 
[för hårt limmat]. Lenläimä bomullsgan, 
motsatsn: för mik ällar för stäivläim 	JK. 
-livstycke s. stäivlöistyckar, löistyckar sum 
var hail stäiv me pinnår u slikt MK(1899). 
-nackad a. stäivnackar JK; OL, -nack' OL, 
f. -nackä OL, -mack' JK; OL, pl. -plack' OL 
[styv i nacken]. a) [om människor, även 
bildi., styvsint]. Ja han jär så stäivnack, att 
han jär int go ti båigä, ällar stäivnackar. Ha 
jär så stäivnack ällar stäivnackä OL. Nå har 
allt skolläraren någ stäivnack sårkar ti dras 
me, di vill int gutt gi mässi OL. A stäivnack 
källing män en stäivnackar kal JK. b) [om 
växter, frisk, frodig]. De var a stäivnack 
plantå JK. -nacken a. stäivnackän, f. -nacki 
JK, pl. -nacknä [= föreg.]. Han jär stäiv-
nackän, ha jär stäivnacki. Betplantår di jär 
stäivnacknä ättar rängnä JK. De plantår, sum 
int har tårkä, säir stäivnacknä u trivliä äut 
JK. Pärår liggar nerfallnä ällar nersloknä 
um dagän .. män mot kväldn bläir di läit 
stäivnacknä ällar gröin igän JK. -stärken p. a. 
n. stäivstärkä [för hårt stärkt]. Um di flyttar 
läim u mjöl ihop, när di skall nytt änkält 
bomullsgan till vävgan, haitar de: lenstärkä; 
motsatsn: för mik ällar för stäivstärkä JK. 
-örad a. stäivåirar OL, -åirä JK, -åir' JK(U), 
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f. -åirä, -åir JK; OL, pl. -åirä JK; -åir' OL, 
stäivåirädä MK, -äd JK, [som har styva 
öron]. 1) [i egentl. bet.]. a) [om djur]. De 
gyltu ha jär så stäivåir; sumbli gräisar kan u 
var slakåir, ällar dän galtn ällar dän gräisn 
han jär stäivåir OL. Stäivåir hund JK(U). 
Russi jär stäivåirä (kansk någän sär stäivåir-
nä?) JK. Stäivåirä (= när di sättar åiru upp) 
JK(U). Russi .. Di säir vild u stäivåir äut u 
klippar me åiru JK(U). Russi sto stäivåirädä 
MK. b) [om växter: frisk, frodig]. Nå ättar 
rängnä nå blai pärår ret stäivåir igän, nå 
föräut da lag grasä flatt langs jårdi, sam jär ä 
betkåln, han bläir u stäivåirar av rängn OL. 
Äntligän så blai de någ sma rängnskäur, u 
pärår, när di fick nys um de, så blai di gäi-
näst stäivåiräd u gynt rais si OL. 2) [bildl., 
uppmärksamt lyssnande]. Ha sat så stäivåir 
för ti håir va n sägdä. Han lägd åiru bäi u sat 
riktut stäivåirä för ti minnäs u håir ättar, va 
n sägdä. Banungar di jär stäivåirä JK. De kan 
di u säg um fålk, att di star ällar sto så stäiv-
åir u löidäs OL. När kraku (= krakungän) 
håirar di andrä skräiä, da bläir a så stäivåirä 
u sträckar si hail MK. -ören a. f. stäivåiri, 
pl. -åirnä JK(U), [= föreg.]. Stäivåirnä sväin 
u slokåirnä sväin JK(U). Läil A. ha .. star 
stäivåiri u håirar pa mors historjår JK. 

styva s. (stiva) stäivå f., bf. -u, IM. -år [sträva], 
'stöd för stor-ringen' [i tröskvandring]. Stor- 
jaulä 	bistos av; storaksln, armar, stäivår, 
ringän me.. kåggar äi, u dragbomar .. Armar 
gick ifran storaksln [den lodräta axelstolpen] 
till ringän u stäivår ifran nedäst ändn av 
storaks1(ä)n pa skyns el. snitt upp undar 
ringän. Armar var de 16 styckän 	u läik 
mang stäivår JK(U). De stäivår di var fast-
späiknä am n bi var arm.. u de var daim sum 
styttäd ringän OL. [Se ill.] 

styv-barn s. stjauban n. o. pl. Han giftäd si 
me a änkå u to imot n hail hopän stjauban OL. 
Um de bläir ban i andrä äktnskapä, så bräu-
kar stjaumori bättar fosträ upp u ans u ta varå 
pa säin aignä ban än stjaubani JK(U). -broder 
s. stjaubråur. -dotter s. f. bf. stjaudåutri, pl. 
-döitrar JK. B. .. blai giftar me am n av Hansäs 
el. Maiäs stjaudöitrar, sum hait Gretä JK. B:s 
stjaudotri Ann-Majän var da gammäl nuck ti 
var giftfärdu JK. -fader s. stjaufa'r. Dän kam-
man kalld vörr för faffars kamman, för min 
fars stjaufar lag u bod för de mäst pa el. äi 
dän kamman JK. -farfar s. stjaufaffar. Far 
jär ha talt um a par gubbar jä bäi Fäiä: en 
va hans stjaufaffar JK. -moder s. stjaumåur 
f., bf. -mori JK(U). A stjaumor tar int alltut 
varå pa säin stjauban sum säin aignä JK. 
-mors' bröd s. stjaumorsbröi [kosthåll, som 

styvmodern svarar för]. De jär sälln bra ti 
jet banbröi u stjaumorsbröi JK. -morsisida s. 
f. bf. stjaumåurs-säidu [smalsidan av en 
brödskiva]. Braid aldri smöir pa stjaumors-
säidu pa bröiskäivu, när du girt bani smörr-
bröi. Stjaumors-säidu pa a bröiskäivå jär dän 
sum jär minst i umkräts el. nemäst at bröi-
stumpän av bröiä JK. -son s. stjausu'n m., 
bf. -su'n' n. G:n sägd ifran si [:gården] till 
stjausun'n A. OL. 

styvelse s. stäivillsä m., bf. stäivälsn, 'stärkel-
se'. Stäivälsn sitar int äi MK. 

styver s. stöivar m., pl. stöivrar OL. 1) [mynt = 
2 öre]. A jåmfräu [brännvin] .. kustäd täu 
stöivar (6 öre) JK(U). Spelmann'n kustäd tåll 
stöivar JK. Laigar ja någän ti hugg bandar el. 
kaupar dum, så har di förr kust tåll stöivar 
varpu JK. Um någän sägd någä .. när di 
[skallfogdar] sättäd av skalln, så fick di plikt 
säkstn stöivar JK. Ja, träisko jär stort arbet 
ti gärä .. män ja tyckar, de jär änd någän 
skilling ällar stöivar förä JK. De jär a olycklit 
såil u gär .. me allting, sum än aldri ha täu 
stöivar förä JK. 2) [slant, penningar]. Han 
aigar aldri än stöivar OL. Um än fötjäna någ 
mej ä (inkvartering ..), så jä de änd någän 
stöivar ti raid si me JK. Vör .. vill kaup en 
(gräis) till ti säl i haust, för de bläir ändu n 
raidu stöivar för ä JK. Tjänstdrängar, sum 
har vart rädd um si u säin säurt förvärväd 
stöivrar, har samblä ihop .. u kaupt n gard 
JK. Jfr en-, fyr-, löne-, penning-, sex- o. två-
styver. 

styving s. se halv- o. sork-styving. 
styvna v. stäivnä, pr. -ar, ipf. stäivnäd JK 
(U), [stelna, bli stel, hård]. Pa säidår [av 
vägen] gynnar sumpän sätt si läitä ällar stäiv-
nä u tårk av JK. Tjäru stäivnäd u blai bik 
av JK(U). Sinår [senorna] gynnar nå stäivnä 
OL. Armar.. stäivnar till u värkar förbannat, 
när ja läggar mi JK._ 

stå v. sta', pr. star, 2 p. start, ipf. ståu, 2 p. 
ståust, sup. sta 7, p. pr. sta 'näs. A) [om män-
niskor o. andra levande varelser]. 1) [intaga 
en upprätt ställning]. Sta pa baini. Sträck upp 
si u .sta pa täiår JK(U). De håirs int av, att n 
jär sjauk, män kan börr int sta pa baini JK. 
Han var så druckän, att n mästn int däugd 
sta JK. Sta pa hud [huvudet] pa gålvä 
[idrottslek] JK(U). 2) [utföra el. deltaga i en 
verksamhet, varvid man huvudsakligen står]. 
Sta bäi vassäin brak [linbråka]; sta bäi skäft-
stoln JK. Bäi S. kund Er fa bo i summar, 
män int förr än läsbani fick sta äksamän JK. 
Um nå Magistan had stat sin äksam MK 
(1878). I bräudis haim, där ha för de mäst sto 
bräud JK(U). 3) [befinna sig, uppehålla sig]. 
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Pa vintadag, nä de jä kallt .. så bräukar läiki 
kunn fa sta upp [uppe] i åt dagar JK. Ung-
fålki sum passt upp än, mäns n var sjaukar 
u dödä, var faslit räddä, mäns n sto haimä 
[som lik] JK. 4) [ss. uttr. för visst tillstånd, 
viss ställning el. situation]. Mair n har, mair 
star n ättar [eftersträvar]. MK. Han (ha) hal-
däd ård el. sto bäi säin ård JK(U). Ha sto pa 
nai [nekade ihärdigt] MK. Um int K. kum-
mar u sättar råir i kamin'n .. da star vör där 
JK. Han sto int ti tröstä JK. Ja sto millum täu 
äldar OL. Häirur [hirig] = en sum aldri 
star bäi någä, äutn såsum n vill dainä så vill 
n dannä MK(1877). 5) [icke röra sig bort från 
ngt, bli stående, kvarstå]. Di skall ännu sta 
(om kyrkvärdar = vara kvar i tjänsten) MK. 
Sta längar = stå kvar som skolrådsledamot 
MK. Vör star så läng vör livar; de var da 
mainingän att i sto för husbondäräiä MK. 6) 
[om djur, = bet. 1,3]. Kräki bräukar fa slipp 
en dag i viku, sum di bräukar fa väil si ällar 
sta JK. Däu jäst latar nä de kummar ti ga, 
män aldri sta (om en häst som var lat att 
springa på vägen, men inte ville stå stilla vid 
förspänningen) MK. Sumbli russ, sum var så 
ivruä, förr n di kåm i väg, att di sto pa änd 
sum jaus iblant OL. Sol sto ännu haim i 
sväinhäusä JK. Sol star [för att betäckas av 
galten]. Täu styckän (soar) har vart jär sin i 
laudäs män har ännu int vitt [velat] i dag män 
kummar ti sta i mårgå, de säir vör pa dum 
JK. Um soar sto el. var täiduä, när fålki kåm 
mäd dum, da var de nöd da JK. Män i vill int 
sta för fylä [för att dias]. Di bräukar int vill 
sta för hingstn häldar, um di änd väisar si 
täiduä JK. SoI vill int sta, när ungar skall 
sickä äutn skall haldäs JK. 7) [i bet. 1,3 i 
förbind. m. ett annat verb]. De blai int läng 
täid ti sta u grund pa de OL. Ner di nå fick 
haim säin bredar, da var de årkå ti sta u 
bräun dum OL. Ner n da skall ihop me de 
gam' raipkärrår u sta u vaiv där, de håirs da 
päukän till OL. Va start u u käikar ättar? 
JK(ordl.). De jär int värt att du start u naikar, 
för ja håird att du gynt sta u hissä [hetsa], 
u gäinäst blai hundn argar OL. De var märk-
värdut va däu stost u bukseräd för han JK 
(ordl.). Ha sto u kokt gråit JK. Kluckan had 
stat u tikt [tegat] hail täidn JK. — B. [om 
ting]. 8) [vara anbragt, vila på ett underlag; 
om växter: gro, växa]. Pa Lausbackar star 
de a stor bra kvänn me täu stainar JK. När 
staurar jär slagnä, u di star sum di skall .. 
så ropar n ti dän sum bädar: bandar! JK. För 
Kauprä gubbän far var de int värt, att vörr 
lättäd någu tisslå sta JK. Såckabetår star än-
nu gröin u froduä u tyckäs sum um di ännu 

vaksar JK. Mang otli täusn träi, sum fick sta, 
um ingän kaupäd slipas [slipers] JK. Skogs-
lundar star mörk u gröin runt umkring JK. 
De sum ännu star [på åkern], jär am n tvär me 
kånn upp i akan bäi astäuås u nöiådlingän 
me vait u känn ner i ängä JK. Han (backasn) 
var tillvaksn me så där hallgamblä tallar, sum 
sto tämligän tet OL. De blai väl a go hall-
tunnå [ärtar], män di var så sprungnä, sått 
di sto i säckän JK. 9) [ha sin plats, befinna sig 
ngnstädes]. Jär de da fagavädar, sått n kan fa 
lätt de sta äut än åt dagar [:fodret] .. så gär 
n de JK. De bläir nuck ovädar snart, för de 
star så mik ovädarsolar bad för u ättar (soli) 
OL. De bästä (pärår), sum nå star i säckar, 
jär täi laupar JK. De star mästn vattn uppa 
jårdi allstans JK. De (ganä) sto (i vattnä) i fåm 
minutar, u de had han tugå valar pa had ä 
fat stat någlä täimar, så had n kansk hatt n 
hundrä valar pa de JK. Ådlä släik jård, sum 
sto undar vattnä bäi täidväis JK. 10) [om 
skrift o. d., vara skriven, ritad el. d., vara om-
talad i tryck]. Järräusaläms tämpäl, sum star i 
bäibln så mik um JK. Sum de star i katkesn 
OL. Bind upp än knäut .. De jär ti bindä 
en rad maskår tvärs yvar "slingu" u int ganä, 
sum de star [hos Säve] JK. Star de grant äi 
na u da? (planscher i boken) MK(1878). De 
historju, sum sto i täidningän JK. De var a 
par styckän (stuckar), sum a namn sto äi OL. 
11) [som uttr. för ett visst tillstånd]. Tänk 
um de kummar ti sta så tårrt n fjortn dagar, 
da bläir de rakt släut pa säin ställar me vaitn 
u kånnä u havan me JK. Nå har de stat i ätt 
vädar [vind] så längä JK(U). Män de star väl 
int så läng kallt, tänkar ja JK. De kan nuck 
händ, att int kvänni star i vädar MK. 12) [för-
hålla sig på ett visst sätt, vara av en viss be-
skaffenhet]. Ja, va de jär, så håirs de int någ 
av B. ällar V. [lantmätarna] ännu, äutn de 
star sum de star, u täidn han gar JK. De 
jä int de, sum de star pa = beror på JK. Män 
um de bläir av, star int pa mi, äutn de beror 
pa kvinnfålki JK. Glädn sto haugt i tak OL. 
13) [befinna sig i en viss ställning, ett visst 
(stabilt) läge; om fiskegarn o. d., stå lodrätt]. 
Lais [huru] de sma batar .. kan sta äi n sån 
fasli förflugän stårm me ret väl sjägäl till JK. 
Vör 	grundäd pa va vör skudd sätt till 
för ätt sjägäl, för mair n ätt sjägäl sto int batn 
me, u um än kund sta me någät av storsjägli 
JK. Fyst när vörr gynt siglä, så vidd int batn 
sta för undasjägli JK. U så fick vörr bak-
sjäglä till frammä, för vörr hadd mästn förrdi 
vinn i land, u så sto int batn me mair sjägäl 
ällar tuläd mair sjägäl JK. Maskår [nät-
maskorna] jär så stäurä, sått di vill int sta 
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äutn lissum rännar ihop JK. De jär int bra um 
de bläir för . . sträivläimä [strävlimmat] ti 
bind av .. män maskår, sum än skall ha sling-
nåli iginum, star bättar el. rännar int ihop JK. 
Bomullsganä läimäs därförä att de int skall 
ränn i knurr ällar att maskår skall sta, sum 
de haitar JK. Um maskår sto gillt u int ränd 
i knurr OL. Snarår star int sum di skall (dvs. 
smasnarår) MK. Gani star int alltut me vädar, 
sum än .sättar dum, äutn di kastar si alltut 
kring JK. När n var pa rak [drivfiske] el. 
äut u sättädä, så tråist n aldri lägg si sum 
andrä, mäns gani sto JK. 14) [intaga el. be-
finna sig i upprätt el. mer el. mindre lodrät 
ställning]. Har kaln a lang läiå, u sedi star 
bra, sum de haitar, så JK. Män fuln han var 
för läitn ti kumm bäi na fastn han kund fa 
än [penis] ti sta kund n de JK. Däiki sum 
släntar el. säidår star el. int fallar ner, graväs 
dubbält så braid i dagän JK. Bryggän [bryg-
den] star = int' rindar MK. 15) [vara stilla-
stående, ha stannat]. Han [den drunknade] 
sag alldeläst äut sum a livnäs mänskä 	u 
var mjaukar i lidar u kruppän, fastn järt' sto 
u än var döidar JK(U). 16) [förbli stående, 
bestå]. Till bandfast täunar sum än har be-
räkning pa, att di skall sta u sträv än längar 
täid (en 15-20 ar), flyttar n bandar av am n el. 
gränä JK. 17) [om rörelse, särsk. om  ting som 
kastas el. slungas från ngt]. Ja gick pa u läs-
säd .. så att svaitn sto a mi JK. Sin plögäd 
vör, sått svaitn sto av bad uss u russ JK. U 
sen ti kåir, så stövän sto ättar dum OL. Läil 
A. ha ha ränt äut u tårv i snåiän .. sått snåiän 
ha stat ätta na haugt upp yva rövi JK. Förr 
. . så had di nuck allt sitt öl så gutt u kraftut, 
så att fraggår sto kring de OL. Plogar u bildar 
släitäs äut, för di skäurar sått smuträ star 
kring ä MK. A hail vattnvät pa gålvä, u så 
rod [åkte] sårkar där allt, så rispår sto kring 
gålvä MK. Så draivs de pa ti skäur inn bak 
sängar, så råikän sto kring OL. Så tuggäd di 
pa väitlök u spyttäd yvar vaggu, sått väitlök-
dauni sto kring i stäuu JK. Iblant när n taladä, 
har spyttn stat um än såsum a rängn MK. 
Mäffar hadd vart äut för trullharar, sum än 
had fat skjaut pa flair gangar um dagän, "sått 
lydn [lödjan] sto um dum", sum än bräukäd 
sägä JK(U). Så to än ätt annä [järn] ör esu, 
sum var varmt.. sum snaikstar sto um JK(U). 
Di.. slo dain prästdrängän, sått blodn sto ör 
n JK. Skäumfraggår u vattnä sto ör n börrä 
[om en drunknad] JK. Sumli skärd tann, u 
skäumän sto ör munsträngar JK. Da har di 
kunt fat spöit, så att gröin galln har kunt stat 
ör dum JK. 18) [i uttr. m. prep. äi (i): vämjas? 
kännas obehagligt?] U så jaugar di da till så 

mik sum di kan hinn iblant, ällar di jaugar sått 
de star äi [ändr. t. ör av MK] dum, sum än 
bräukar sägä [om tidningarna] JK. Had ja 
vart i B:s gubbäns ställä, så skudd daim ha 
fat plikt, sum had gärt ä, så att de skudd ha 
stat äi dum JK. — C. [med objekt]. 19) [vara 
utsatt för, utstå, bestå]. Di har melt me n 
snevalag laup, sått de star int mått JK. För 
de andrä så star väl gani måttä fyst u andrä 
u kansk trid arä, män sin jä de släut JK. — 
D. refl. 20) [hålla stånd, äga bestånd, reda 
sig]. Lökåiår, di fållar int för sol; fårgän star 
si MK. Gröidn star si någlund bra för uss läik-
väl JK. De yxi, de läiu, ha jär för len, ha har 
int blitt härdi så mik, att äggi star si, äutn di 
läggar si OL. Fåisnä däikar har dän fördailn, 
att di star si bättar JK. Såckarbetår sto si bra 
da i dän tårkän .. i sumräs JK. De där antalä 
pa lambi de sto si så längä 	ti däss att 
lag skiftä kåm JK. Han kund .. ha undastöd 
fiskrar i dän punktn . . så had n stat si väl mä 
dum u int såsum nå gär upp dum JK. Sta si 
bra (OL)MK. — E. p. pr. stanäs. 21) [i förb.] 
bläi stanäs. Han blai stanäs [stannade] MK. 
Ha kåm äut i kohäusä u blai stanäs där u ropt 
kuddu kuddu i duri JK. All fålk blai stanäs i 
körku, så läng än haldäd pa u speläd JK. De 
jä .. n styggar osid . . att gästar hälst int gar 
in .. äutn di bläir stanäs äut pa gardn JK. 
Vattnä fick int skär iginum dräivår, äutn de 
blai stanäs pa akajårdi JK. 22) [i förb.] ha 
stanäs. a) [ha placerat]. Bondn had a väda-
kvänn stanäs n bit ifran gardn JK. Ja undrar 
um L:s ännu har sängi stanäs pa luftä, sum ja 
lag äi i sumräs JK. Ti släut gick ha in i brygga-
häusä, u där har vörr a säng stanäs me någ 
gambläaktuä kledar äi JK. Var u en har alltut 
för de mäst a par träisko stanäs ner i bodi ti 
ta pa si i ställ för vadstyvlår JK. Vörr har int 
mindar än träi fåir styckän [soar] stanäs jär 
JK. Di.. drickar ör n haggvann pa gardn, 
el. u så har n vattn stanäs inn i häusä bäi 
dum JK. Di had n kast vid stanäs dä bak 
skolu JK. b) [om gröda o. d. på åkrarna, 
oskuren, oupptagen el. obärgad]. Nå har vör 
kånnä u havan u ärtar igän stanäs pa roti JK. 
Autndagstäid glaid A. u ja ste u skärd av än 
bit vait, sum vör ännu had stanäs JK. Vör har 
mästn ännu halv äng stanäs pa roti el. oslagä 
JK. Än fjortn fåmtn häckar fodar har vör sta-
näs äutä, sum pråmt skall kåiräs in nå JK. 
Vör har ännu murrättår stanäs i jårdi JK. I 
laudäskvälls fick vör all gröid undar tak så 
ner sum pa läit pärår, u daim har vör ännu 
stanäs JK. De tår väl ännu var a lass roår, 
sum vör ha stanäs, män . . så håppäs ja, att 
vör ska fa upp dum u haim dum i mårgå JK. 
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Da had vör ännu en bit stanäs av betår JK. 
Ja vidd ha en kal ti jälp mi me a äskvast, 
sum vör ännu har en bit stanäs av äut i 
Kluckabjänn JK. Sumt har ja avhugg ällar av-
sag u upphuggä .. män n hail hopän har ja 
ännu stanäs JK. 23) [i andra förb.]. När ja 
var pa trappi käikt ja äutat vägän, u da fick 
ja säi än skjuss stanäs äut i dräivår, sum kund 
kumm vaskän fram älla tibakas JK. — Särsk. 
förb. Sta bäi 	1) 'i fråga om borgen o. d.' 
MK. 2) Aldri sta bäi någä = aldrig hålla i 
med, framhärda med MK. — Sta imot [hålla 
stånd emot]. Ja had änd n duktur vammäls-
päls pa mi, män de hälläd ner så oskaplit 
mikä, sått de vidd int sta imot, äutn ja blai 
vatar läikväl JK. Släik råckar star imot bra 
mot rängn u stårm MK. När ja kåm in .. hård 
ja straks, att int nådafinstri kåm ti sta imot 
[ovädret], äutn di kåm ti bläi äutslagnä JK. 
Kräigsvapän 	sum int någ fästningar sto 
imot JK. Di sto imot jär i Lau, så läng di kun-
dä, ti ripprer upp körku JK. Ner pa sandn i 
ängä .. var de bäst skördi vör fick, ällar har 
stat imot tårkän bäst JK. — De än had lug 
[lovat], de sto fast OL. — Sta fram, skjuta 
fram, v. n. MK. — Vörr .. star äi u arbetar 
u gnor JK. Han .. har stat äi u arbet hail 
dagän JK(U). — Di star inn för lånä [ansvarar 
för]. De jär ja u ingän annar, sum star inn för 
de [deklarationen] JK. De var stor oret, att ja 
älla smidn skudd betal(ä) frakti. Antingän 
skudd järnvägän ha stat inn för de, ällar 
JK. — Sta pa: 1) [pågå]. Undar täidn arbetä 
(kardningen) star pa bläir de ti bästar jamt 
u samt me kaffi JK. Undar de att skift sto pa, 
så gick vör böindar u ryckäd i trolstubbar JK. 
I de hel så var de än tråku täid fö mang jä i 
Lau, mäns de [smittkopporna] sto pa JK. 2) 
[vara på färde]. Farsgubbän sum hård nöid-
ropä in, visst va de sto pa, u lätt bläi ti 
stäig upp JK(U). 3) [vanl. m. neg., dröja]. 
Ja .. fick skill av me malningi, sum just int 
sto så läng pa, för de blasäd duktut JK. De 
sto just int så läng pa, så var de gärt. De sto 
int mang minutar pa, så var vörr haim pa o 
gardn JK. De star int mang täimar pa, ick 
jårdi jä bär igän JK. Jär de da stårm u rängn, 
så star de int mang dagar pa, ick snåiän har 
gat sin väg JK. De sto int läng pa, ick de var i 
gang me dansn OL. Han tyckt de [fläsket] 
var så gutt, u sto int läng pa, ick än hadd fat 
ner sitt OL. Had de tat mair så yvar braustä, 
så kund de let ha gat at järtä, u .. de had int 
läng stat pa, ick de kund ha vart släut mäd di 
OL. De sto int läng pa ti läss pa a lass göisl 
JK(U). De star int läng pa ti kåir n mäil JK. 
De sto int läng pa, höigst a kvart me var mär 

[att betäcka] JK. De jär oskaplit, va täidn 
gar fort av, u de star int pa, så jär n äut-
gammäl u åidn JK. De sto int pa, så var hulä 
fullt av vattn JK. Ja va äut i kvänni u mald 
iginum a tunnå u de gick så de svissäd ät-
tar, sått de sto int pa JK. Stövän dän fick di 
sla a.  si, de sto int läng pa OL. — Sta till: 
1) [vara tillsatt]. Rackän sum nedäst sple-
ändn sitar äi, när sjägli star till JK. 2) [vara 
stängd]. Duri star till MK. 3) [om tillstånd, 
befinnande: vara beskaffad, må]. För n visst, 
va haim [hemma] sto till i dän vägän JK. 
Da visst n va haim sto till JK. Där danstäs um 
nati, så de sto härlit till OL. Nå, va star de 
till me Är, faffar? — Ja, de jär mästn rakt 
släut, för ja jär nå yvar åtti ar gammäl JK. 
Va star de till? — Jå tack, ja livar änd jå 
JK. Va star de till mei än (= gubben L.)? 
Ja, va star de till mei än? .. MK. Da had 
L.N. raist in u skudd håir ättar, lains de sto 
till me än JK. 4) 'anstå, dröja'. Vör hinnar int 
me mair akajård än va vör har, så att de far 
sta till tills väidarä [anstå med nyodlingar] 
JK. Låt de sta till (= töva av) MK. Nå så far 
vör lätt dum sta till _ da (vänta med upp-
tagningen av "pärår") MK. Da had ja ingu 
stund lidu um fredagän u laudagän ti kumm 
där upp pa Backar .. Sått de fick sta till ti 
sundagän JK. Allt ann sum ja had ti gär jaul-
aftnän fick sta till (för kistgärningi) JK. 5) 
'gå för sig', [vara möjligt, oftast med neg.]. 
a) [utan neg.]. Män häls till dum .., att i 
ovillkårliän, så väid i möiglihaiti de star till, 
di sändar de pa tågä um laudä JK. Så väid 
ä star till, så tas de varå pa ti sno upp var 
släk-kippå JK. U skall n ha någ nöit såsum 
me kledar u sko älla baindomt, så skall de i 
årning ti missåmman, så väid de star till JK. 
Di kund int lug riktut säkat, att i fick någ flak 
fåuglar .. män kan de sta till, så kummar de 
int pa frågän, ick di sändar JK. b) [med neg.]. 
Dän sårkän han jär da oskaplit hardsvämtar, 
ner n väckar pa n, så star de mästn int till 
ti fa läiv äi än OL. De star mästn aldri till ti fa 
n ti löidä MK. De var ti sätt um rakar.. var 
dag, män de sto int till ti fa dum så tårrä, 
att ä kund kåiräs in JK. Säir int skaffrar upp 
.. da har mästn all fålk kumm till borä, u så 
star ä da int till ti fa dum däit di skall OL. De 
jär. någ krångäl me statslånä sum de säir 
äut, de int star till ti fa ret u raidut JK. Trodrä 
jär så döirt u star mästn int till ti fa kaupä 
JK. Nå vidd vör kaup en (gräis) till, män de 
star int till ti fa JK. De har int stat till ti fat 
någän till jälp, um än aldri så gänn har vitt 
hatt JK. De star int till fö dän, sum ska kaup 
än vidtall, äutn da skall n rakt vägäs upp me 
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pänningar JK. I säistäs sto de mästn int till 
ti kumm fram vaskän me vangn ällar slidä JK. 
De sto int till ti yvartöig än um de JK. Han 
var hailar yvagivän .. sått de sto int till ti 
tröst n JK(U). Syru [sörjan] jär så tjåck u 
hoppacki, sått de star int till ti ro iginum na 
JK(U). U ti fa någän av dum ti jälp si me jård-
bräukä .. de star mästn int till JK. Förr n 
skogslagän kåm, så var vörr int i legarvald ti 
fa vid ti skolår, män nå star de int till JK. Da 
skudd vörr söik uss n annar plass igän, män 
de sto int till, för de var fullt all stans JK. 
Stäutar fassnäd där.. sått när vörr kåm däit 
u skudd ha låss dum, så sto de int till JK. — 
Någän skudd sta undar, sum ä hait, u [di 
skudd] dräg yvar hans ax'l [dra krokfinger] 
OL. Hans, han star undar, u Vilhälm u Oskar 
di drägar (krokfingar) MK. — Sta upp, [vara 
upprättstående]. De hårä de jär så uppstanäs, 
säs um än dail sårkar, sum har sån där purrur 
lugg OL. — Sta äut, utstå, tåla vid; dej sto han 
änd aldri äut me MK. De jär n olyckli, hall-
galn u frässammar stöv, sum int all star äut 
me; sumli far spöi, så de star ör dum JK. Till 
ta galdhamp upp var a häckänfålts gärä, för n 
blai sjaukar av de .. sått de var int all sum 
kund el. sto äut me de JK. — Um kånstgöisl 

skudd E. tal um da pa täistäskväldn, män 
de hannt n int me, sått de fick sta yvar JK. 
Så far de kappittlä sta yvar ti jär nest JK. 
Jfr an-, boll-, före-, på-, o. ut-stå samt natt-, 
åker- o. över-stånden. 

stål s. stål n., bf. -ä. När äggdomtä (dvs, allt 
sum jär av jan u stål ällar u så av bärt stål) .. 
jär sum de skall, haitar de, att ä jär lagum 

ällar gutt JK. Stålä jär avbröinä pa sigdn; 
stålä jär avvässt pa sigdn, yksi u knäivän JK. 
Plogbildar .. di var så trubbuä u äutslitnä, så 
att de fanns aldri stål pa dum JK. Um än far 
äutslag u sar pa si, så skall ä slas äld yva n 
me stål u flintå JK. De slo di yvar mi me 
flintå u stål, så snaikstar öiräd kring MK. [I 
bildl. uttr.]. Drickä sum var äi byttä, var ja 
räddar förä, att de skudd fraus ti stål sum än 
bräukar sägä JK. När ja sättäd gråitgröitu i 
späisn 	så frausäd gråitn i stål i gröitu el. 
gråitn blai stålfrusn JK(U). Jfr arm-, borr- o. 
eld-stål. -bit s. stå ibi't m. Mäurslaiv, än tun-
nar stålbit, stålplåt, sum jär träikantur me 
hantak pa OL. -brodd s. stålbrudd m., pl. 
-ar, 'stålstift' MK. Di stålbruddar råstar raint 
upp lädrä MK. -frusen p. a. stålfrusn [stel-
frusen]. Gråitn blai stålfrusn JK(U). -grep s. 
pl. bf. stå'lgraipnar [grep, gaffel av stål]. I 
min bandom, så fanns de int någ ann graipar 
ti läss göisl u släkå me än de där gam' träi-
graipnar . så kåm de där stålgraipnar i gang 

u di nyttäs nå yvar allt JK. De fyst "stålgraip-
nar" .. var amerikänskä u var .. än äut-
märktar fjädarhärrsl pa u bättar än svänskars 
tillvärkning JK(Uh. -gry(t) s. stå'lgraut [ma-
terial hårt som stål]. Se stål-kvarn. -krok s. 
pl. stålkrokar JK. [torskanglekrokar av stål]. 
-kvarn s. stå'lkvänn, pl. -kvännar JK(U), 
handkvänn ti mal sed pa av än sårts hardar 
stam; de jär riktut stålgraut äi MK. -penna 
s. f. pl. stå'lpännår. Ja undrar va di tar för 
stålpännår i böin; jär äut tar di 2 ör styck för 
dum JK. -pinna s. stålpinnå (OL)MK f., bf. 
stålpinnu [stålpenna]. -plog s. pl. stå'Iplåu-
gar. Vändplog a dän bäst sårtn älla daim, sum 
vör kallar för stålplogar, sum jä hail a jan älla 
sum int finns någ träivärk pa JK. Stålplogar, 
sum kåm i bräuk ättar Åkars gutnä plogar 
JK. -plåt s. stå'Iplå't [tunn stålskiva]. -råg s. 
m. bf. stå'lry'gän [en sorts råg]. Dän här stål-
rygän, sum vör har, de jär dän bästä MK 
(1900). -rör s. n. pl. stålråir, bf. -i ["rör" av 
stål i vävsked]. Stålråiri jär starkarä u bättar 
JK. -sked s. f. bf. stålskaidi [vävsked med 
stål-"rör"]. Ha jär nuck fåinlag ti vammäls-
skaid iss o [vår] stålskaidi OL. -skiva s. f. bf. 
stålskäivu [den plana översta skivan på 
smedstädet] JK(U). -skopa s. stå'Isko'på 
[-åu-] f. När vör da kåm där äut igän [till den 
nya brunnen], matt vör ta a stäur stålskopå 
me uss ti håis me för ti fa vattnä ör JK. Ti fa 
tak äi a stålskopå u kast stäigar upp JK. 
-stång s. stå'lstayg f., bf. -i. De [att spränga 
gråsten] gar till pa de väisä, att n har a runt 
stålstang umkring en tum tvärs iginum .. stål-
stangi haitar burn JK. -sätta v. p. pf. stålsät-
tar (OL)MK, pl. -sättnä JK(U), [förse järn-
verktyg med egg el. d. av stål]. All de umtalt 
sakar.  .. hamrar, maislar, spåttar jär int hail 
av jan, äutn di jär stålnä el. stålsättnä JK(U). 
-tjuga s. f. pl. ståltjaugår [hö- o. halmtjuga av 
stål, fabriksgjord] JK(U). -tråd s. ståltrad, 
-tråd m., pl. stå'ltrå'dar. Kardtännar av fäi-
nar ståltrad JK. -trådigrepp s. stå'Itra'dgri'p 
[grepe el. handtag av ståltråd]. -trådikrok s. 
stå ltradkrok m.1 främst ruckstandan bräu-
kar sit .. a klaint snöirä me n fåinar el. klainar 
ståltradkrok äi, sum haitar nurpu JK. -tråd' 
nät s. ståltradnät n. A apartut hynshäus 
sum fö de mästä jär avstängt fran de andrä 
kräki me ståldradnät JK. -trådsltun s. stål-
tradstäun m., pl. -ar [gärdsgård av ståltråd 
(ev. taggtråd), fäst på stolpar] JK(U). -trådj 
torskanglekrok s. Mik ståltradtåskangläkro-
kar kustar, har ja int raidå pa JK. -trådivira 
s. stå'Itrådväirå f. 'mycket fin ståltråd' JK 
(ordl.). 

ståla v. pass. pr. ståläs, p. pf. pl. stå/nä JK 
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(U), [stålsätta]. Bildn smäidäs av jan u stå-
läs älla(r) läggäs älla(r) välläs stål pa JK. 
Städn, släggår, hamrar, maislar jär int hail 
av jan, äutn di jär stålnä el. stålsättnä JK. 

stånd s. 1 stand n., bf. -ä, pl. =, bf. -i [växt-
individ, planta]. De var knaft någät stand 
sum var i aks [av korn] JK. Da drog ja av nå-
gät stand häit u däit [korn] OL. Vaitn .. var 
så kårtar . . u så tunnar me, sått dain standä 
sto u ropt ättar dannä JK. Pa lairu där bläir 
de aldri a stand [av råg], um ha int far myr 
JK. Da var iss akan sa(ä)n me ryg u de 
blai bön någlä stand upp pa själv backän JK. 
Än tar upp .. någlä stand [av lin] var gang 
JK. De jär duktut me pärår, storä u väl undar 
vart stand JK. Plogän var så ställdar, sått n 
läggd muldi upp undar standi [på potatis] 
JK(U). Pärskördi var dåli, läit undar standi u 

JK. Stäur u haug stand .. me gäul rosår 
pa, sum vän kallar för akakål JK. Jfr gart-
kummin-, gräs-, pär-, råg-, rödbärs-, senaps-
o. säd-stånd. 

stånd s. 2 stånd, stån(n) n., pl. =, bf. ståndi. 
1) [beskaffenhet, (gott) skick]. Till dän u dän 
dagän skall all ha säin tilldailt täunar u äut-
stäuår iståndsättnä u daim sum int har dum 
i stånd ti söini kummar, så sättäs de pa av-
sjon JK. Hald all täunar i stånd JK. An dail 
laigar någu källing .. ti ans u hald gravi i stånd 
JK(U). Ja, de to ja da i färd me u sätt sväin-
häusä i stånd JK. De där stäur broi gar ti 
hundratals rikstalar ti sätt na i stånd JK. Yva-
råckän skudd till skräddan u prässäs u sättäs 
i stånd u lagäs upp JK. De jär ståndsätt si 
[iståndsatt] nå sinä MK. De jä omöiglit ti 
skaff a hail u stark not för bättar präis, um a 
skall var årdäntlit i gutt stånd JK. Han [läns-
mannen] söind all vägar um haustar um 
vörr hadd kårt någ väl aur pa dum, u um di 
var braid nuck u var i stånd JK. 2) [i uttr. 
"vara (i) stånd": förmå, kunna]. De jär stånd• 
ti späk dum de (i behövs inte, ss.: i stånd) 
MK(1881). De ha nå vart ret duktut kallt a par 
träi netar, u de jä stånd till gärä de, att snåi-
dräivår bläir dubbält så säkrä ti tåi pa JK. Nä 
gröidn ha gynt vaksä, u så de bläir kaldar 
gaist u frustnetar, de jä stån till tynn äut ä de 
JK. Däu skatt ga täilit upp um mårgnar; de jä 
stån till gi bröi pa hyllu de JK. Män de sum 
bondn ällar värtfålki bjaud dum pa, de var 
stånd ti sätt läiv i de död baini OL. Um än 
skollärarä, sum haldar bani .. i lag, han var 
stån till hald dum i lag han OL. 3) [i uttr. få 
el. komma till stånd, åvägabringa(s); åstad-
komma(s)]. Ja undrar, um di int kan fa någän 
skogslag ti stånd snart JK. Um dän för-
eningän int had kumm till stånd, så had ä 

snart kumm ti gat äut [med bollspelet] JK. 
4) [samhällsställning, -klass; riksstånd]. 
Fastn vör int jär yvar ains i all styckar. Att 
vör int de jär, beror pa oläik stånd u plas-
sar, sum vör har jär i värdn JK. Andas Dan-
jälsn . . fick bondståndä ti hald mässi. Män de 
andrä ståndi, hälst prästståndä var förskräck-
lit rädd förä, att böindnar u arbetrar skudd fa 
ler u vit mair än rilljon JK. Jfr an-, bonde-, 
mot-, till- o. väl-stånd. -aktig a. standaktur, 
n. -ut [fast, stadig, bestämd]. Han har vart 
standaktur äi säin tro OL. De bräukar int bläi 
någ standaktut förrn trättndagstäid atminstn 
me slidvägän JK. -aktighet s. standaktuhait 
f. [fasthet, stadighet]. Han har ing standaktu-
hait äi si OL. U häit u däit n tall, sum star i 
sin flairåruä allvarliä skräud, sum vittnar um 
standaktuhait i såväl vintarkyld u slask sum 
summarvärm u vackart vädar OL. -billa s. 
standbillå [gammalt], 'är efter förklaringen i 
boken [C. J. L. Almqvists Sv. språk1.] det-
samma som "maskbilla" JK(ordl.), se mäsk-
billa. -kär s. standkä'r = standå, se stånda 
s. -man s. ståndman JK(U); standman n. 
OL. När di klippar av manä pa russi, att ä 
bläir så kårt, da star de stubbar, sum jär igän, 
läik upp .. de haitar standman OL. -panelning 
s. stå ndpannelning JK f. [brädvägg av ståen-
de bräder ovanpå stenvägg i ladugårdar]. 
Haug häus .. me stäur haug ståndpannelning 
upp pa bandi pa häusluftä JK. -pärs s. stånd-
pärs [skämts., stagnation, stillestånd]. Så att 
ädläningän i ängä blai ståndpärs pa JK. -sten 
s. standstain m., bf. -stain'n, pl. -ar [stående 
sidosten, sidomur i spisel]. Far sitar bäi 
brannstain'n ällar stannstain'n u jänkar bran-
dar ihop .. u mor sitar bäi dann stannstain'n 
u kardar smasaigar JK. Späisn me huggnä 
stannstainar JK. -torra s. standtårrå f., bf. 
-u, pl. -år, 'förtorkad tall el. gran' MK; 'torrt 
träd i skogen' JK(ordl.). Standtårrår, träi sum 
tårkar mäns di star pa roti MK. Finns de ingå 
standtårrå, sum vör kan fa huggä? Hugg de 
standtårru. Förr, da sto skogän hail väitar pa 
säin ställar me standtårrår JK(ordl.). 	s. 
standtäun m., bf. -täun'n JK(U), pl. -ar. 
Standtäunar sum än knafft far säi någän nå 
för täidn, sum de just int var så ont um förr, 
såsum kring träigardar u millum gasståmti 
[gårdstomterna]. Ja, de töinäs n vanlir täu-
bandtäun fyst, u uppa dän täubandtäun'n mil-
lum staurändar uppa troländar, sum liggar pa 
uppäst bandn, lägga n . . trolår langs uppa 
täun'n ätta si. Sinä sätta n trolår på änd pa 
skyns ällar snitt pa bäggi säidår um täun'n 
.. var annu, sått di liggar imot si u kärserar 
[korsar varandra] pa de trolu, sum liggar up- 
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pa täun'n. Sin, um ä skall riktut bläi fullstän- 
dut, lägga n trolår langs äi de kårsä 	sum 
bläir av de trolår, sum star pa änd. De gar 
atminstn at träi gangar så mik trodar till, sum 
än vanlir täubandtäun, män de trodrä, sum 
star pa änd, jär nuck läit kårtarä än vanlit 
trodar, sum än töinar me JK. Standtäun jär 
sjau änar haugar (nyttäs kring träigardar för ti 
fa le för träii) MK. Millum gasståmti förr, 
när di bod naug bäi si, had di.. standtäun JK 
(U). -ved s. standvid m., 'stockar s. avskalas 
på samma sätt [som fläck-ved] och dessutom 
klyvas för att torka bättre'. 

stånda s. standå f., bf. -u, pl. -år, 'ett slags 
tunna, gjord av en ihålig trädstam (för det 
mesta, tänker jag, gran) med en botten i och 
utan band, omkring 2 alnar hög, att förvara 
torra varor i, säd, mjöl o. d., och som man 
fick se alltid stå på loften; somliga voro 
gjorda av väldiga trädstammar av stor vidlek. 
Aven ett kar av stavar med band kring, 
lika vidt i båda ändarne o. smalt o. högt med 
en botten i'. De star a standå pa luftä, häll 
de mjölä där äi; de jär där i standu; di har täu 
standår fullä JK(ordl.). [Se ill.] Jfr mjöl- o. 
natt-stånda. 

ståndare s. standard m., bf. -an, pl. standrar, 
ståndrar [stående stolpe, stång el. pinne]. 
Dailar i själv kvännhäusä Storskogän me 
all fåir standrar u tvärstyckar pa säidår haitar 
grindar JK. Vör skudd ännu hugg byggnings-
skog ti smidu u snickabodi, såsum ståndrar 
u spärrträi JK. [Se ill. till spärr s.] Nåli u 
vängi m. m. sitar i täu styckän standrar (ruck- 
standrar) u nåli 	gar i lädar, sum sitar i 
standrar JK. Främst standan kan tas låss u ör 

JK. De täu stålpar, sum star upp, sum 
ruckvängi ällar tain'n sitar äi, kalläs för stan-
darä el. standrar OL. Ståndrar liggar äutför 
slahuli [på arbetsvagn] MK. När de var hop-
satt si så, de kalldäs för stiklän, fastn där i 
mittn de täu ståndrar di skudd väll var så 
haug, att bäggi valsrar kund fa gäräs fast me 
dairäs bislag bäi dum [i trösk] OL. Jfr bak-, 
fram- o. rock-ståndare. 

stång s. stayg f., bf. -i, pl. stäygar, bf. 
stäygnar, stäynar. 1) [i mera allmän bet., 
stake, slå, spira]. Raislaktn jär a lang räckå 
el. stang me a navarshul i ändn JK. Asar 
(torkstängar). De stängar, där sum hallar jär, 
när gani braidäs pa gangisträumi JK. Kräun-
tappän me de stangi, sum sat pa han OL. 
2) [hävstång]. De fanns int någu stang älla 
spel me dän där kättingän; ja de där stangi 
skall väl beslag pa [till stubbrytare] JK. Han 
jär när pa oröirlir .. sått de skall när pa stang 
undar n, förr n röirar si JK(U). Ja to a stang 

sätt undar ti häv me OL. 3) [notstång till 
isnot]. Stängnar (16 alnar långa) sitar bäi 
taugi (pa äisnoti). Längar de stängnar jär, 
mindar bihöva n väckä MK. Da gar en fran 
var arm till nergivu u kåirar älla puttar stäng-
nar ner undar äisn u tar klaivu u föirar stäng- 
nar fran dain hulä till dannä 	Så far n da 
stängnar (am n fran vart håll) i uppfårdi; da tar 
n u drägar stängnar upp pa äisn JK. 4) [i bot-
ten på en smedbälg]. Stang, sum sitar i butt-
nän u gar upp till bölgstangi . . sitar fast me än 
hakä i bölgstangi äi a mällå u så me a mällå 
i stomlän JK(U). 5) [stänger att hänga kor-
var m. m. på]. Ringpyls, sum hail stängnar 
hängäd full av pa luftä JK. 6) [brudstång, 
"ungmansstång"]. U så for hail stasn av .. 
U runt umkring stangi så mang sum var räid-
näs (från t. ex. bröllopsgården i brudens hem 
till brudgummens). U ungmansdrängar skudd 
tibakas u så ta stangi upp u braut tuppän av, 

stangi pa gatå [i väg] mässi, u så räid upp 
bräudstasn igän JK. 7) [stång, upprest som 
landmärke för fiskare]. Ner n sättar fast, så 
tas de alltut märk av landä såsum .. sam jär 
de me snarår, de jär håpu [en krokig tall] 
pa stängnar, håpu pa västas[t] hörnä OL. 
8) [tistelstång, plogdrätt]. Smålandsplogar 
de gamblästä var me lang drekt el. stang, män 
nå me kärt .. I kvistn glyggäs a hul, sum 
stangi el. drekti sättäs äi 	I väisn bakför 
bildn u upp i stangi el. drekti glyggäs a hul, 
sum sättäs a stark sla sum gar ifran väisn 

upp i stangi el. drekti 	JK. 9) [-= pärk- 
stång]. De umrådä inum stängnar u stickår 
haitäd "pärkän", u där skudd bålin träffa, an-
nas så haitäd de att n var äutä el. u så att n 
to stang JK(U). Daim sum var inn, di pasto, 
att de huggä de to framför, ällar de to fram-
sticku, ällar a ann hugg de to stangi OL. 

[redskap i idrottsleken]: stört stang JK. 
[i talesätt]. U så had ja vart i skogän me 

kal mä mi u had tänkt, att ä skudd ga 
fort, män så kåm ä stang i jaulä [hinder i 
vägen] JK. Jfr altar-, bak-, enbets-, fimmer-, 
fram-, görd-, hand-, hö-, isnots-, järn-, kron-, 
led-, lysare-, lång-, maj-, nick-, not-, predik-
stols-, pärs-, ryft-, skakel-, sten-, stut-, stål-, 
tistel-, ungmans-, upprännings- o. vakt-stång. 
-betel s. staugbi'll m. [stångbetsel]. Stangbitl 
me kinnkäd MK. -dike s. pl. stangdäikar, me 
lang' stängar ti täckdäikning, nyttäs int i Lau 
MK. -järn s. staugja'n n., bf. -ä. Janköl (av 
stangjan umkring 1/4 tum tjåckt ..) JK. 
Stangjanä, de avsäir mäst sånt jan, sum jär till 
ringar kring vangnsjaul ällar kälkmaidar u 
kalläs da för andarjan OL. -koppel s. ståy-
kåppäl m., bf. -kåppin, pl. -kåpplar [kätting 
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el. läder varmed tistelstången fastgöres vid 
lokorna]. Bringtamp, -ar = stångkåpplar mai-
nar ja atminstn för de mästä de där fäin kät-
tingar av jan, sum haitar gräimskaft (grim-
skaft). Jär di av lädar, så haitar di lädarbring-
tampar, jär di av jan el. kätting, så haitar di 
stångkåpplar [?] JK. Han hadd .. a gräimå 
me stångkåppäl äi JK. Laikarä, bigangnäs 
mäst i nautbinslar, i stångkåpplar. OL. -pas-
sare s. pl. stangpassrar, me flyttbar dåbbar 
me stift .. av jan, sum gär ritsn bigangnäs 
när n t. ex. skall rit av vangsjaul u andrä 
störr kåggjaul, för ti fa daim runtä JK(U). 
-slag s. stavsla k n., pl. bf. -i [ett slags knop, 
se ill.], när n slar esar um n staur älla sla 
e. d. MK. Dän sum bindar vindskaidi, slar a 
stangslag um vindskaidi me var drivval 
[halmrep] .. De där stangslagi jär int gutt ti 
ga i land me u beskriv .. De slas börr ätt 
stangslag me var drivval, män de bläir täu 
slag av um stangi ällar vindskaidi för var gang 
ällar av var drivval 	JK. Stangslag me 
estampän kring a sla JK. Sla stangslag um n 
angälstain MK. När n har fat all anglar 
(= krokar) i kluän .. så slar n a stangslag me 
ändn av raivän um lukä u kluän JK. Stang-
slag nyttäs um vidår ällar hankar äi klåbbår 
etc. MK. De sum jä ti yvas a taugi .. slas 
um stamnucku a hallslag u ändn um sjägäl= 
fåstä ällar me a stangslag um en a framtullar 
JK. -snara s staygsna'rå f. [= föreg.]. -spel 
s. staygspel [ett slags stubbrytare?]. rstekel 
s. 	staugsti-  käl n. [i idrottsleken] hupp el. 
spring stangstikäl [stavhopp]. Haugstikäl 
(-strikäl sär sumbliä) kalläd .. de gamblä för 
stangstrilcäl el. -stikäl. .. De sättädäs ner i 
jårdi täu styckän käppar me knaggar pa, um-
kring fåir änar ifran si u umkring fåir änar 
haugä. Där imillum daim fran dain'n till 
dann'n läggdäs de än käpp vågret. Så had 
dän, sum skudd hupp yvar, än lagum langar 
klainar stakä el. stang i hännar 	så tar n 
sats el. fart me stangi i hännar u när n kum-
mar fram ti stiklä, så änträd n si upp me hän-
nar i stangi .. för ti kumm yvar träikäppän 
JK(U). Till spring stangstikäl de sag ret falit 
äut, för di huppäd el. springäd så väldut 
haugt, u så skudd stangi fall avut tibakas, sått 
ha int fallt yvar sticku, när da dän sum hup-
päd yvar straik i jård pa dann säidu um stiklä 
(el. striklä) JK(ordl.). -störtning s. staugstört-
niyg f., bf. -i [idrottslek]. Kansk fålki mair 
gick däit [till slåttergillet] för till .. fa ro si me 
pärkspel u stangstörtning OL. Fålki kåm ti 
ta varå pa säin stäuår u ripprer upp dum .. 
så sto de int till ti fa någå stäuå 	ti ha laik- 
stäuå äi 	sått .. pärkspelningi u 	stang- 

störtningi to av JK. -ände s. m. bf. staygändn 
[ändan av en stång]. Stangi [på sädlasset] 
tryckäs ner bak, u bakraipä el. gördningraipä 
tas upp yvar stangändn, sum da föräut int har 
sit fast i mair n en änd av en av langstigar 
JK. När n skall ha äissnurru i gang, så binda n 
säkat fast än kälkä me tug bäi äutäst stang-
ändn JK(U). Äi de hulä, sum än da föirar 
stangi fram, säir n va stangi gäinar hänn 
Da bräida n na me klaivu, sått a gar undar 
äisn, ti däss stangändn tar imot käppän [vid 
isnot] JK. 

stånga v. staygä (tpl.), pr. -ar, pass. stangäs 
JK(U), pr. staygäs 	ipf. staygdäs JK 
[stöta (ngn) med hornen]. Stäutar stangar 
spannä kull, när n vattnar dum MK. De jär int 
nuck att di ["baggarna"] stangar fålk, äutn di 
stangar ear me, u de gar int an, för da kan 
ungar dåi äi dum JK. Stäutar stangäs JK. Kal-
vän jär vackar han, män han jär ovitur u jär 
n junkar u stangäs u buffläs JK. Där bäi 
Kauprä hadd vör täu styckän baggar me 
duktuä hånn, sum vörr, sum sårkar var, alltut 
lerd ti stangäs um vintrar JK. Baggar stang-
däs, sått sum än sto u int visst av någän ting 
.. så hadd n si n däng i akta(r)spägln JK. 

stånga-boe s. pl. staygbåuar [iv. i Stånga sn]. 
ståning s. sta'niyg f., bf. -i, gen. -is [stående 
ställning, stående]. De kummar mäst an pa 
staningi ällar va lains gani star u raki star, u 
da (nä de jä daulungt) star aldri all gan sträckt 
fö de mästä JK. De var staningi, sum gärd ä 
(nätens "staning") MK. De jär i all fall sta-
ningis skuld (om fisknätens ställning) MK. 

stånka v. staykä, statik', pr. -ar, 'stånka, jämra 
sig i värk o. vånda', (gammalt: staukä). Ja 
hård na ligg u stankä el. staukä, stäutn var så 
sjaukar, att n kund ligg u stank u gi si; han 
(ha) stankar el. staukar JK(ordl.). Um sol 
jär mik fait, så stankar ha, när a skall gräisä, 
män de gar lidut, när a jär magar MK. 

ståp s. stup (ou)[ä. 	sticiP HG, [stöp, blöt- 
vattenläggning]. De blandäs bättar (näml. 
sörpu) jär i lavu, u så fa de ligg i stup MK. 
Sta i stup, helgröin s. läggäs i vattn o. upp-
värmes o. sedan skall sta u drägä, star i stup 
(OL)MK. Sla malt i stup = lägga i blöt MK. 
Lägg maltä äi a kär u så häll varmt vattn 
pa 	så fick de sta u boknä läitä, imillartäid 
lagäd di råstn i årning .. sen hälldäs de maltä, 
sum hadd stat i stup så längä, uppa dän hal-
män i balju OL. 

ståpa v. stoupä MK, stiu y HG, pr. stupar MK, 
stupa När(U), sup. stu"p' [stöpa(s), bildas 
vatten på is]. De stupar, säges när det blir 
vatten på isen vid töväder. De stupar nå så 
mikä, nå bläir de tåi MK. Särsk. förb. Vattn, 
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sum rinnar upp pa äisn um vintrar, haitar, att 
de "stupar upp" u modar lent el. tåivädar JK 
(U). Förr n än kåm i gard ti H:s, var den hail 
hopän äis i vägän, sum vattnä had stup upp u 
fraus ti äis JK. De jä ti stup upp, det bildas 
vatten på isen (bådar blidväder) HG. — Mjö-
let sväller, de stupa äut si (stöper ut sig) (När 
U). 

ståta v. suitä, stut', pr. -ar, ipf. stutädä, 
'stamma'. Stutä el. sta'mä (stamma) MK. Di 
(bani) kummar ti snykst så föskräcklit, um di 
int far skräi äut, u sin' kummar di ti stutä 
MK. Nå far ja visst hald upp, för de bläir 
annas för langtråkut ti stut u stav pa MK. Dän 
sårkän stutar så oskaplit, ner n skall säg någä 
OL. De jär omöiglit ti äutraid u håir(ä) va n 
star där u stutar u pratar JK. Särsk. förb. 
Stut' fram någlä ård MK. De var svårt ti läsä, 
män de var så n kund stut si iginum [stappla 
sig igenom] MK. 

ståtig a. stutur, n. -ut, el. stutrur, 'stammande'. 
ståtlig a. ståtlir JK, stå't/i, f. ståt/i, n. stå't-
lit, pl. -/iä, superl. -/istä. örnän .. var ståtlir 
ti säi JK. A ståtli källing .. tjock u fäin sum 
än ål JK. Årjåfassadn tar si ret ståtli äut JK. 
Oskapliä u onöduä "byggrasar", sum fålki 
byggar, de skall var stort grant u ståtlit u säi 
duktut äut JK. Dairäs stor ståtliä ångarä JK. 
Svanar. De stöist ståtlistä sjofåuglar 	JK. 
Jfr stor-ståtlig. 

ståtrig a. stutrur el. stutur, 'stammande'. 
stäbba s. stäbbå f., pl. -år, 'ursprungligen en 
ihålig trästam med insatt botten att ha mjöl i; 
en balja utan öron på; att ha mjöl o. malt o. d. 
äi' MK. Stäbbå el. standå ti lägg sakar äi MK. 
Iblant pa ladin fick uxar a skopå sörpå mej, 
de bräukt di lägg äi ätt avsag [avsågat] kär 
ällar stäbbå, som de kalldäs JK(U). Ga u sutt 
u krap ällar skrap i säckar . . mjölkär, stand-
kär ällar stäbbår [efter mjöl] OL. 

stäcka s. stäckå f. 'stack'. De var vanlit förr ti 
bjär ihop säxti skupar till a lass, u di sättäs 
upp äi a stäckå (stack), u så mang sedstäckår 
de var pa sedtväri ällar akan, så mang lass 
sed var ä OL. Jfr stäcke s. 

stäcka v. 1 stäckä, stäck', pass. stäckäs, p. 
pf. n. (av)stäckt, [hugga av, avkorta]. Stuc-
kän ska stäckäs = huggas jämn i ändan MK. 
U så hadd ja så langt hår, sått ja behövd stäck 
mi ällar klipp hårä a mi JK. När kalas hårä jär 
fö langt, så stäckäs de el. klippäs de av JK 
(U). Stäck vängar ällar klipp av fjädrar av amn 
väng, när di [:hönsen] var instängd i hyns-
gardn, u så di flaug yvår u kom äut [alltså: 
för att hindra dem att flyga ut] (När U). Stäck 
rumpu, slå nederst i ängen vinkelrätt mot 
dem som ännu hålla på med det sista i rätta 

leden; "stäcka rumpu" gör den som blir till 
övers och slagit sitt färdigt på rätta leden 
MK. Stäck rumpå .. när de jär så läit igän 
så att int all far slag .. da slar n slagi tvärs 
pa de sum jär igän JK(U). Da skudd ä stäckäs 
rumpå, dvs, da slo di tvärs pa de sum var 
oslagä ällar i vinkäl mot de lang slagi OL. 
Särsk. förb. Stäck av de bredä = sag de kår-
tarä MK. Um änd de (ungdomsläiv) bläir av-
stäckt pa ätt håll, så springar de äut a skått pa 
a ann håll OL. 

stäcka v. 2 stäckä, skick', pass. -äs [sätta i 
stack]. Nå skall vör stäckä ällar stäck iss 
rygän (vaitn), nå skall rygän stäckäs MK. 
Vaitn stäckäs el. stackäs pa sam väisä JK. 

stäcke s. stäckä, stäck' n., pl. -ar, 'stack av 
"skupar" så!. vait u ryg, män stack sägäs 
um kånn u havrä, starr u halm; vait(äs)-
stäckä, rygstäckä; a stäckä ska var runt MK. 
Skupar star i stäckä ällar stäckar. Stäckar 
di gäs pa de väisä, att n sättar a lass i vart 
stäckä ällar säksti skupar, sum än sättar fyst 
a halft lass pa änd me aksi uppat u stubbän 
nerat tet ihop runt; u så dann halv lassä lägga 
n fyst flatt där uppa de aksi, sum star pa änd 
undar, me aksi mat imot si u stubbän äutat, ti 
däss de bläir höigar u höigar mat, så haugt n 
kan nå u fa skupar, u iblant så lägga n de säist 
skupar fåm säks styckän me stubbän uppat. 
U jär a sånt stäck riktut bra uppsätt, så bläir 
de mästn aldri iginumvat JK. Ja haldäd da pa 
u skäräd u had laig för visst (ackård ..) a 
par tunnland. De var K. L. sum hadd tat 
imot. Di skall bista si mat självä u skär av u ta 
upp u bind ihop u bjär ihop antingän i rakar 
älla stäckar JK. Jfr råg-, säd- o. vetes-stäcke. 

städ s. stdd m., grill. gen. städar, -år [!], gml. 
dat. stä' dum, 'ställe'. Pa en städ = pa ätt 
ställä. Ga int pa en städ, äutn spraid äut Är 
mair MK (1878). Um vör bär kund ha lau-
boän (Lau kyrka) i städ, da (dvs. att Lau 
kyrka stod på samma plats i förhållande till 
ett annat landmärke) MK. Sta i städ, de jär 
vanlit äuttryck um all gröid, sum int vaksar. 
Kånnä sto i städ = u vakst aldri ör fläckän 
MK. Ladissedä ällar kånnä u havan har 
kumm upp u säir gröint äut, män de star i 
städ ällar vaksar int någ nå, för de jär fö tårrt 
JK. Fran jaul ti tjugändag var ä ingän sum 
vidd spinnä, da skudd ruckar sta i städ OL. 
De star nå i städ, ti däss ägudelningsretn 
kummar (om skiftet) MK. Årkår har lissum 
ligg i städ nå någlä dagar för iss oskapliä 
miklä ovädrä u rängnä JK. Ska, vör int sätt 
upp dän stackän u* da? Nai, de far nå ligg i 
städ så läng de MK. De lag i städ alltihop 
MK. — Till städar, -år [tillstädes]. Ja var int' 
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till städar när 'n kåm MK. Ja skall var han 
[honom] till städar jamt till MK. A. var int ti 
städår da u pamint mi JK. L. H., sum svarar 
för påstn, var int ti städår JK. Skudd mor 
gynn me de (beröim) någän gang, sum han 
(far) var till städår, så sägd han gäinäst: tyst 
me sånt prat! JK. Bäi städum, ställ- el. bitvis 
MK. Bi städum = somligstädes, här o. där. 
Bi städum så jär ä ret väl håi; bi städum så jär 
ä ret go väg JK (ord!.). Jårdi gynnar bläi gröin 
bäi städum JK. Bäi fläckväis jär ä sandbuttn 

bäi städum jär ä svartbuttn JK (ordl.). Bi 
städum så jär de ret bra (kånnä), män atar 
igän så jär de dålit MK. Jfr håsband-städ. 

städ adv. ste*, stel [åstad, bort, iväg].!) [om 
rörelse el. förflyttning från en plats där ngn 
befinner sig, vanl, från hemmet]. a) [med 
utsatt rörelseverb]. När middäsrastn var av-
skildar, så bar de sum vanlit i väg ste u sla u 
räk igän OL. Da blai de int någ håikåirning 
av, äutn stäutar draiv ja ste igän [till betet] 
JK. Sårkar gav si ste u tjän' föstas JK. Släut-
hän blai middagän avskildar, sumbli glaid ste 

skudd väil middag OL. Dän täidn, när ja 
gynt plögä sum sårk .. så glaids de ste i akrar 
så täilit n kund kumm pa dur JK. Ga ste me 
stäutar MK. Di sum var ogift var int ret så 
traug ti ga ste häldar [på läsmöte] OL. De var 
nuck allt läit krånglut iblant, ner di skudd bid 
sletkalar. Sumbli vidd int ga ste pa viss stäl-
lar, för de kund var någ sum så där lag i 
vägän OL. När a häusald bistar av sjau åt 
stycknä pärsonar, så jär de int vanlit, att mair 
n fäir gar ste [på kalas] JK(U). De har vart n 
skogavsjon jär i Lau i dag u, män da gick ja 
int ste JK. Vörr gick ste klucku älvå bäggi täu 
JK. Förr n ja gick ste, så lugd ja, att .. JK. 
Dän sum nå fick de förtroändä, gick ste u 
räkäd ihop än läitn tutt håi u läggd där OL. Ja 
u flairä gick ste u sag pa hans graip JK(U). U 
de har hänt, att n dail har gat mik tyngar haim 
än ste OL. Ja jär nå så bundi me iss banä, så 
ja kan aldri kumm ste MK. Så far n änd vit 
någ jå, när n kumma ste MK (1877). Kåir dän 
lang vägän fram u ti bakas el. ste u haim 
JK(U). Um .. de blai någ fisk, att vörr kund 
fa någ ti kåir ste me, da gick de nuck an OL. 
När n kåirar ste någän stans u russi fröisar, 
när n kåirar ste, så kumma n välkummän däit 

skall JK. Kväldn ättar kåird di ste igän, u 
da visst russi aldri av a grand vaskän ste ällar 
haim JK. När ja kård ste, så kåm de ti rängnä 
JK. Män skudd n pa bastäuå, så skudd toä 
sättäs in pa dagän, sum än da kård ste me äi n 
häck JK. När n kård ste u plögäd me spits-
plog . . så var de riskabält ti kåir ste u plög me 
en plog ti vart par JK. Så årnäd stasn .. si 

ättar sam årning, sum när di kård ste ti körku 
JK(U). Kåir ste = sätta i gång. Söik nå kåir 
ste da JK(ordl.). Har Är int kårt ste ännu da? 

Kåir nå ste da JX(ordl.). Ja har vart pa väg 
u skutt .. laup ste ättar täidningar JK. Nå när 
ja var laupnäs ste, ner bäi S. var ja, så talt ja 
me fålki .. där JK. Han had vart laupnäs ste 
n kväld där i sokni .. ja han laup saint haim 
JK. Mang mang tackar.. för allt paläit u all 
vänlihait jär i böin, när vör raist ste [:reste till 
Stockholm] JK. Räid ste me russi el. ga  ste 
me russi [till betet] MK. Så had di fölor n bålt 
av vangn'n. Dän fart däu ränn ste u lait igän, 
Nickå, sägd B., u han jär int så langt ste JK. 
U da har ja vart skalnäs ste nå i dag för ti fa 
tak äi någ fålk ti jälp uss JK. Pa mårgnän 
sjusstäs kalar ste fyst [till slåttergillet] OL. 
Russi batar int bäi u ta ste lassä; de to di ste 
sum int de; kräki vill int ta ste [hugga i, dra i 
gång lasset] JK(ord1). b) [med underförstått 
rörelseverb]. Fick vör n järnväg jär äutat 
da var de int så langt ti fa betår ste u bet-
massu tibakas ti konar JK. När vör da fick 
betår upp u ste, så had vör ännu mair ti plögä 
JK. När de .. blai stort ovädar, da fick än ste 
så mang sum kund kummä u lait ätta dum 
[fåren] JK. Vör ha bondn ste u malar jå MK. 
Astäuås di matt visst skull ste me fisk i kväld, 
för di hadd laig än hopar källingar ti gailä OL. 
Nå skall Ar pråmpt ste u mal malt OL. Da 
gick ja upp ti astu E. u frågd, um han int 
skudd ste ättar vid me ti maiaräiä JK. Så 
arbetädäs me pärkän, ti di skudd ste u sia 
igän OL. Ner de laid fram mot ladiän .. da 
skudd di ste u spinn ti slingår, de var ret 
såsum läit haugtäidlit, ner di skudd ste u 
spinnä OL. De var jå självklart, att kalar 
skudd ste fyst u sia, så att kvinnfålki kund fa 
gynn räk, ner di kåm OL. Män L. han va int 
dän sum va räddar äutn skudd ste u säi va de 
var JK. Så fick vörr så mik mair känn pa de 
[ovädret], när vörr skudd ste u haim JK. Män 
så träfft ä till .. att ä blai rängn u ovädar 
Da var de ste så mang sum kund kummä ifran 
häusaldi u lait lambi igän u fa haim dum JK. 
Ja var väl någ oförsiktur, ner ja var ste u gärd 
kistå till Halsrä-gubbän, vätjä OL. All' kalar 
jär stei u slar MK. Ste u tråskäd göisl var ja i 
går, u de har ja ännu årkå me flair dagar JK. 
Ja har vart ste u laup i kväld u kåm just nå 
haim JK. Ste u pluck nytar har ja int fat täid 
någän sundag sinä JK. Därättar var ä bär fort 
ste u så ti gynn me slaningi OL. Män pärk-
spelä gick int an ti försummä; fort ste u ihop 
me de JK. När ä to släut, så matt ja var 
föräutn, för ja kund int fa bud ste ättar JK. 
Just äi dän snåiböiän gav ja mi ifran haimä fö 
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ti ste u håir ättar någän ti gravä JK. 2) [om 
riktning (från hemmet el. annan utgångs-
punkt)]. Aldri sag än vaskän ste [på bortvä-
gen] el. haim [på hemvägen], (man kunde 
icke se för yrväder) MK. Så snor dän sum 
star förä u star tibakas langs me dän strängän 

sum än slo ste OL. 3) [om (befintlighet på) 
avstånd från resp. ställe]. a) [med rumsadv.]. 
Di jär langt ste allt di; de jär så langt ste; ta u 
ga längar ste JK(ordl.). Var n da langt ste, så 
var de frågän um, um de blai någ plögning av 
mair dän dagän JK. De tornäd för a stund 
sinä västar äi, int just langt ste JK. När skalln 
[rävskallet] var i årning, så gynt daim rop, 
sum var längst ste JK. Daim sum liggar längst 
ste i kåirlagä [: till mejeriet] har de bäst JK. 
De va någ sum sag äut prässäis sum än klarar 
äld a lagli langt styck ste JK. En gang to en 
vädavärväl bårt n hailar sedstack .. så att 
skupar dansäd haugt upp i lufti u kåm ner.. 
sumbli en hal(v) fjärdingsväg ste JK(U). b) 
'borta' [bortfaren från hemmet]. De var så-
sum läit haugtäidlit ti var ste me sletkalgråitn 
[på slåttergillet] OL. Nå jär Löibasmor ain-
summi; bani di jär nå ste MK. Ha bräukar var 
så snäll, när ha jär ste MK. M. han jär ste u 
räckar någ täun ner äi a ängä MK. Nå var 
sårkar ste i sundäs u så skjaut n harä OL. Ja 
var ste u plögädä JK. Ja var int haimä äutn 
var visst ste någän stans u arbetäd bäi någän 
ångtråsk JK. Bräudpäikår .. gick kring bäi 
daim sum var ste bäi körku u sag bräud 
JK(U). Dän täidn var de gutt um laikstäuår, u 
da var de int nuck att drängar u päikår var ste 
u roäd si bad me klokt u galä, äutn da rigeräd 
gamblä gift kalar ste OL. Var de någ väl fålk 
ste da? (på föredraget) JK. Vör har vart ste 
me noti i nat älla vart ste u dräg not i nat JK. 
Inum var rot så skudd en bond hald kalas 
vart år [vid "läsmöte"]; de fick di int dräg si 
undar me, såväid di had vart ste bi någän 
annar ån föräut OL. 4) [i försvagad bet., 
delvis nästan pleonastiskt]. Ja säir int längar 
bäi dagslöisä, äutn ja far ste u sätt äld i lampu 
JK. Nå fa ja ste u läs i Åkerns sagor a stund 
JK. Ja fa ste u häll av de sum jä uppå JK. Ja 
ska ste me byksår [förrätta naturbehov], ja ha 
så olycklit ont i läivä MK. Prästmor matt ste 
u säi at um päiku JK. U i hast ste u fa kappu 
pa si JK. Ste u sla (bollen) MK. Ste u gi hänn 
luktä [egtl. (gå) bort och ge henne (blomman) 
att lukta] MK. a) [i uttr.] ga ste u [ta sig för 
att; råka]. Ja har gat ste u slat sundar hygrä 
tummän JK. Ja had vart så drumlur . att ja 
har gat ste u gynt pa gali säidå pa iss arkä JK. 
K. gick ste u to läiv av banä JK. b) [i uttr., i 
bet. åstadkommas]. Äldn kåm ste iginum  

tråskning JK. Ha gärd aldri någ ann än sätt 
förargälsä ste MK. -färd s. stefä'rd f. 'bort-
resa', [färd bort från hemmet]. I mårgå har ja 
sätt äut, att ja skall kåir upp pa Brandn 
män de tår var frågän um um de bläir någu 
stefärd av, för storvägän liggar hallvägäs till 
JK. -färdig a. steifärdur, 'resfärdig el. färdig 
att gå bort'. -gift p. a. stegiftar. När han blai 
stegiftar el. bårtgiftar JK(U). -körning s. f. bf. 
stelåirniggi. Män .. me stekåirningi [körning 
med betor hemifrån] jär vör mik vanlåttnä jär 
äutat framför daim, sum liggar naug janvägan 
u bäi fabbrikän JK. -resa s. f. bf. ste'raisu 
[bortresa]. U så tack' Läktons .. för all vänli 
mottagning jär i Böin, pa steraisu [resan till 
Stockholm] JK. -väg s. m. bf. ste'vägän 
[bortvägen]. När ha [botgumman] skudd 
kåiräs haim, så var de n arbetskal 	sum 
skudd kåir haim na u när han kård haim na, 
pa ste-vägän [: till gummans hem], så var 
russi bra ti kåir me .. män när n skudd kåir 
haim [: till sitt hem], da blai de någ ann ti gärä 
JK. 

städa s. stä'då f., bf. -u, 'stor klåbbå, sum 
bindäs bäi de fyst ganä, sum kastäs' MK. I 
vidi el. vida [vidjan] äi stain'n 	knöitäs 
fastsättningsraipä fast, u i uppäst ändn av 
raipä knöita n "städu" fast. Städa jär av let 
träi, för de mästä av gränä, u me a vidå i ändn 
ti sätt raipä fast äi JK(U). Städu jär sum a 
stäur ändklåbbå (dubbelt så stäur sum a vanli 
rak-klåbbå) JK. De var da int någ ann rad 
än ti fa gani upp u gläid i land .. så drog ja in 
taugi u så batganä u de där nest städganä, 
raipä u städu di fick sta där.  .. Ja biklagd mi 
att ja had förlor städganä u raipä u städu 
De bläir väl tungt um sundä .. så far vör nuck 
igän de, för städu bjärar de uppä JK. Gani gar 
kring me straumän u batn räkar upp pa 
gani um än da vill slipp u sit u ro u hald 
batn ifran . . da låisa n taugi ör ändganä u ror 
till städu u gär taugi fast där, u da jär int batn 
i vägän fö gani JK. [Se ill. till fastsättning]. — 
städ-garn s. n. bf. stä'dga'nä, 'det första gar-
net, som lägges ut, när man gör garnen fast'; 
gan nemäst raipä, när n gär fast pa grunt 
vattän MK-. Fyst ganä, sum sättäs fast bäi 
raipä u städu, haitar "städganä", u de säistä 

"ändganä" JK(U). Jär gumbrästain'n fö 
storar .. så kan tjan'n smäll(ä), pa någät a 
gani, u än kan förlor så mang, sum smällar 
äutför städganä JK. -garnsitelne s. m. bf. 
städganstjan'n JK [telne på städgarnet]. 
-märke s. städmärkä JK n. [ledmärke från 
sjön mot land] = tvärmärke, se d.o. Städ-
märkä = laid u tvärmärkä bäi snarår. Städ-
märkä säs, när n "sätta fast", t. ex. ro  till 
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städmärkä, till däss vör far städmärkä, vör 
fylga laidä, till däss vör hinna städmärkä 
MK. 

städa v. städä, stä'd', pr. -ar. Tvättä u städä u 
vask käri JK. A. svarar för städ u hald raint 
JK. Ätt av kvinnfålki atminstn jär inn u stä-
dar u lagar mårgmat JK. Städ i skolu, annas 
sopä, gär raint (OL)MK. Städ si, gär si fäin' u 
snyggä (OL)MK. 

städd p. a. städdar [stadd]. Han visst int, va n 
jär städdar pallä [någonstans] me kledar MK. 
Jfr av-städd. 

städe s. städä m., bf. städn 	smedstäd'. 
Namn på städn: fotn el. kruppän, fäirkantuä 
sparrä, runt sparrä, stålskäivu, körnarhuli 
JK(U); järnplåt att lägga på "städen" för att 
skydda denna o. mejseln vid avhuggning av 
järn JK. [Se ill.] Ja de har vart n duktur smid, 
u har nuck slat bra mang slag me hamman pa 
städn JK. Jfr skruv-, smedje- o. verk-städe. — 
städ-hugga v. stä'dhuggä, sup. =, pass. städ-
huggäs JK(U), 'när det är öppet mellan stålet 
och järnet och det skall göras tätt, så hugges 
yxan i städet i glödgat tillstånd, och sedan 
"svaisäs" (= välläs) ha u smäidäs äut' MK. 
Ja.. sättäd skaft pa a yks, sum ja had hatt bäi 
smidn u städhuggä, för ha var ypi JK. Yksi 
jär ypi .. ha skall "städhuggäs, för ha jär för 

lenvälld" JK(U). 
-städes adv., se alle-, en-, fler-, mången-, nå-
gon- o. till-städes. 

städja v. städä (OL)MK, pr. städar. 1) [taga 
emot en stöt på ett fast underlag, "svara"]. 
De svarar älla städar int gutt (= när man 
bultar på något och underlaget är dåligt) MK. 
Packän han städar bra MK. De städar intä 
(sade U. F. till E., när han skulle klyva ett 
vedstycke och ställde det på jorden, där det 
var mjukt och icke "svarade") MK. Um int 
träibitn fjädra si äutn liggar styddut el. pa  
någä sum svarar el. städar, da stussa n 
[:spiken] intä äutn gar äi träibitn JK(U). 2) 
[anställa tjänare]. Städä (en dräng mindre 
brukl., hellre fästä) (OL)MK. 

ställ s. ställ pa en sag (s. bladet sitter i) 
(OL)MK. Jfr bords-, säng- o. tallriks-ställ. 

ställa v. ställä, ställ', pr. -ar, ipf. ställd', stäl-
läd JK, sup. ställt, pass. ställäs, pr. ställäs 
JK, ipf. -däs, p. pf. ställdar, ställtar, n. ställt, 
pl. (upp)ställd', ställtä, imperat. ställ. 1) [an-
bringa, placera]. Så var ä ti ga däit, sum di 
hadd ställt säin sigdar u säin drickbyttar OL. 
U säi lains stainar var ställtä MK [hör möjl. t. 
4 nedan]. Pluck ihop säin sakar u ställ daim 
pa ätt visst ställä OL. 2) [sätta på visst sätt, 
inställa]. Pa de väisä så kan n ställ spitsplo-
gar, sått di gar lagum ner JK. [Plogen] kund 

ställäs, sått n kund fa plög braidarä u smal-
larä JK. För ti fa plogän ti ga lagum djaupt 
ställdäs n me käilar millum drekti u kvistn 
JK(U). Väisn [plogvisen] 	jär ställdar för 
mik upp at drekti JK. Ställ munn'n ättar mag-
säckän JK. 3) [göra till föremål för viss be- 
handling, äv. 	De jär gal ti ställ så 
hygglit fålk pa bisvär, män nödi har ingän lag 
OL. 4) [inrätta, arrangera, äv. 
sum jär i körk- u skolrådä, har hatt a jäklä 
gär, för de jär så mik, sum skall ställäs i 
årning. Biskåpän ler väntäs häit OL. Han 
jär så ställtar till umhöir MK. [I uttr.] vara el. 
ha så el. så ställt [i sådana villkor el. omstän-
digheter, förhålla sig så el. så]. De jä int så 
ställt fö mi för tillfällä (= jag har ej råd); ja de 
jä så ställt fö mi nå, sum de var, nä ja fick 
böiknar JK. Pa flair ställar var de så ställt, att 
bröföidu var otillräckli OL. Bär [bara] de var 
så ställt, att skogän vaksäd till tillräcklit ättar 
handi sum di huggäd OL. Me pänningar har 
ja int så ställt, att ja kan lägg äut JK. Di sum 
da hadd de så ställt, att di kund fa kåir pa 
hamni u säl skogvarår, di fick da läit pänning-
ar OL. Män nå jär de så gal ställt i ar, att 
vällaikän vill int fylg täidn JK. Di kund aldri 
bigräip, lains de va ställt mei än JK. Ja kan 
int begräipä, lains de jär ställt, män när di 
sättar u söikar [efter strömming], så far di int 
någä JK. Annas skrivar ja väidarä, lains de 
jär ställt JK. Ha frågd ättar, lains de var ställt 
me vällaikän JK. Nå har n de ret lagli bra 
ställt JK(U). Vörr .. tar laidå pa alltihop 
iblant, u da fallar tankar pa daim, sum har de 
bättar ställt JK. De var mik dålit ställt jär bäi 
uss JK. Ja vait int, lains L. har de ställt el. 
um  han kan bital någä JK. 5) [ordna, be-
styra]. Ga u stöir u ställä JK(ordl.). Di stöiräd 
u ställäd där bäi Hallsrä i någlä ar JK. 6) 
[adressera, tillsända]. Kansk L. vidd var så 
biskedli u skriv uppyvar, däit de [brevet] 
skall ställäs OL. 7) refl. a) [placera sig]. Da 
styvläd n si pa gatå u gick u ställd si u käikäd 
pa n märkstain JK. Stäutar vill int ställ si, när 
n skall spänn för dum äutä JK. Ställ di pa me 
(kälke) (OL)MK. [Skallkarlarna] di gynt ställ 
si av en u en straks bäi n änd pa skyttlinju 
JK. Vör ställd uss till där a stund JK. b) 
[förhålla sig]. Ätt prästhärrskap 	sum visst 
u ställ si så mot dum, att di blai umtyckt av 
dum OL. Kan di da fålk' si u ställ' si, så gar 
de nuck da MK. — Särsk. förb. Ställ av: 1) 
'styra av, städa av': var u en vill läikväl ställ 
av läit ti jaul; ta däu u så ställ av läit i stäuu u 
gär raint JK(ordl.). Ställ av = städa MK 
(1877). U sam så skall de gäräs raint i all 
rängar älla ställäs av u gäräs raint me skick 
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i all rängar JK. De .. jär vanlit, att ä ställäs av 
gäräs raint um laudäskväldar JK. De jär 

aldri avställt någä äutn star äi oårning MK 
(1877). 2) [lämna båten vid notsättning]. Dän 
sum star bäi läil taugi undar sättningi, bräu-
kar vad i vattnä i jamt batn, ti däss att n 
ställäs av, sum de haitar. När n ror taugi äut 

skall sätt noti, så jär de alltut vanlit, att n 
ror ti vänstar, så att dän sum jär avställdar 
har varpä u noti ti vänstar, när n star vändar 
äutat sjoän JK(U). — Ställ bårt spannä u ga 
ste u sätt di MK. — Ja had da ärnä u ställ fram 
mäin anspråk OL. Så ställd S. fram de frågu 

JK. Ställ in: 1) [sätta in under tak]. Ja .. 
ställäd kärru in i häusä JK. Så ställäs de in i 
ugnän OL. Russi sättäs el. ställäs in i stall'n 
JK(U). 2) [installera]. När han blai inställdar 
äi pasturatä MK (1880). 3) [inhibera]. Av-
sjon, de jär de jamt till; så ställar n in de, u så 
jär de äutlöist igän MK. När di int kan kumm 
haim, så far sammanträdä u stämmu ställäs in 
JK. — Ställ till: 1) [ordna, anordna]. Fankår 
vait, lains n skall ställ till me alltihop JK. 
Iblant så ställd di till me någän laik JK. Ja, de 
had i da ställt till, nä ja int va haimä [anord-
nat]. JK. Ner di kåm ifran borä, da ställdäs 
ännu till me dans, u där danstäs um nati, så 
de sto härlit till OL. 2) [åstadkomma]. Ja 
tyckar ha kund var nåigd u int ställ till ovän-
skap u förargälsä OL. — Ställ upp: 1) [place-
ra]. Jet pärår u fisk .. pa a stainfläis, u fläisi 
jär uppställd pa a strandkränkå JK. 2) [ordna 
i viss formation]. Da star vör uppställd pa 
gardn allihop JK. När vör da kåm, så sto S. u 
F. uppställd där JK. Så var de årningsmän-
nar, sum ställd upp uss, säks i jämt si JK. 
När vör gick ör körku u skudd ställäs upp, så 
förlord vörr varandrä där i fålkträngsli [under 
bondetåget] JK. 3) [upprätta, uppgöra]. Nuck 
far n håir 	landsboar, att di int alltut talar 
ättar de reglår, sum L. har ställt upp JK. — 
Ställ äut: 1) [placera ut]. Fyst skudd brakar 
[linbråkorna] ställäs äut [i bastun], sått all 
fick räum (När U). 2) [ordna, bestämma]. 
Nå, da har ja tänkt till ställ äut ä så, att när ja 
kåirar ste me iså (plogen) till Stang statsjon, 
kåirar ja fram till Häms me de samä u kaupar 
en bäi Schwan JK. Jfr före-, gång- o. verk-
ställa samt fin-, grov- och o-ställd. — ställ-
passare s. ställpassarä [ställbar passare]. 
Ställpassarä me skräu MK. -såg s. ställsag 
JK(U), [ställbar såg]. 

ställe s ställä, ställ', n., bf. =, ställ', pl. stäl-
lar, bf. -i, -ar. 1) [plats, ort, punkt, fläck]. U 
da gynt de rop pa sam väisä igän u pa sam 
ställä u läit ättar strandäd Vidrington pa 
sam ställä, sum vörr tyckt, att vörr håird de 

ropä JK. Skall n sätt täun pa nöiar väisä el. 
pa  nöit ställä el. nöi sträckå .. så kåirar n bäi 
värkä [virket] JK. Ner da ungdomar kåm 
haim me de [blommor o. löv], så fick di jälpäs 
at ti plaser vart u ätt pa sitt ställä.. Ner de da 
kåm pa sitt ställ alltihop, så kåm de riktut ti 
säi missåmmaraktut äut OL. Da var de bär ti 
pluck ihop säin sakar u ställ daim pa a visst 
ställä, att n kund fa ret pa dum, ner n skudd 
ga haim OL. Sma grastain .. kan n begangnä 
.. i ställ för tigälråir .. Män de tår bläi döi-
rarä, ifall de int finns pa ställä någlundä, äutn 

skall transporter de langt JK. U så sträikäs 
de me am n hand pa var säidå u ner langsat 
halsn u braust u så äut at armän ti de ställ 
där de ond sitar OL. Da ska någ därav blan-
däs ihop u så skall de sjauk ställ vaskäs me de 
OL. Män så far n läss av igän, u da sinkar de 

bläir legar u legar, ti däss n star där me 
tomå el. pa  sam ställä [ståndpunkt], sum när 

gyntä JK. Vör .. tyckt, att de var längä ti 
sta pa ätt ställä JK. Så jär värdsårningäns lag 
.. att aldri någän ting skall sta pa ställ jär i 
värdn; antingän fram ällar ti bakas JK. Russi 
årkt int lassä ör ställä JK. Ha kan int kumm 
ör ställ(ä) knafft JK. Ja, sått n kan förarg si, 
sått n kan förarg stam n ör ställä JK. Um än 
träffar yvar någ sån ställar, sum de sma undar 
jårdi bräukar ha sitt tillhåll pa, de bräukar 
häldar int var bra OL. A stark sla sum gar 
ifran väisn u upp i stangi el. drekti [på plo-
gen] u sättäs fast där säkat pa bäggi ställar 
JK. Pa säin ställar [på somliga ställen]. De ha 
vart dålit pa säin ställar (me slidvägän) JK. 
Kånn, de jär väl [rikligt] pa jårdi, aindäst att 
tårkän har knäppt ä pa säin ställar JK. Pa 
säin ställar jär i lairhällar 	jär int gutt ti fa 
kårp de så djaupt sum de skall JK. 2) [lant-
ställe, gård, hushåll]. Gogs, sum förr har vart 
ätt räikt u ingro ställä OL. De jär i synnar-
hait pa ätt ställä jär inum sokni, sum nå var 
någ sårts giftarmål OL. De jär nuck mair n ätt 
ställ ällar häusald, sum ner de jär sån dispöi-
tar, de bläir lent u vatvädar inum häus me 
[dvs. gråt] OL. Ja jär ret gladar, att ja har 
kumm pa ätt sånt bra ställä, för de jär mik bra 
fålk ti liv ihop me allihop JK. Sått n fick 
halvar u öl pa vart ställ, sum än kåm in 
JK(U). Pa de ställ, sum bryllaupä skall varä, 
de kan var antingän bäi bräudis haim ällar 
bräudgummäns haim JK. Män da var di 
[ungdomarna] läikväl för de mäst sambläd pa 
ätt ställä u var för de mäst undar tak OL. All 
de där sakar (bord, stolar etc.) jär int säkat, 
att ä finns pa ställä, äutn de ska .. lanäs i 
grannlagä, u fö de mäst så vill n int ga u lan 
pa någät ann ställ än pa de ställar, sum ska 
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däit pa kalasä JK. De jär än dail (tjänrar), 
sum alltut far någ äutväg till kumm ifran de 
ställ di jär pa OL. De jä vanlit, um skaffrar 
har någ langt ti haimä, att i liggar pa ställ um 
nati JK. Skaffafar u mor gar kring bäi all 
gästar, sum jä liggnäs pa ställä, u gir dum än 
sup pa sängi JK. Så jär . de n byggmästarä, 
sum tar imot byggrasn, antingän för a viss 
summå .. el. u mat u drickä pa ställä u så 
dagspänning JK. U ner di da kåm pa ställ 
(fram dit de skulle) me de (maltä) så skudd de 
meläs in [vid "hopläggning"] OL. Män så 
straik da Gretä ifran haim u så straik Kallä 

u gick mik pänningar äut till arbetsfålk, 
sum skudd laigäs, sått de blai int stort mair ti 
yvas än hald pa ställä [bibehålla gården] JK. 
Skiftä de jär da a olyckli plågå för böindnar, 
hälst när n har gäld till bital pa, så att da jär 
de mästn omöiglit till hald pa ställä, u de jär 
full årkå älläs ti gär de JK. När di var läit 
häusald u träi arbetsföir mänskår ti liv pa än 
(gardn), da gick de bra för dum läikväl, så att 
di haldäd pa ställ läikväl JK. Ja tyckar de 
skall bläi rolit till kumm in pa all ställar u fa 
säi, lains fålki har de ställt JK. Så var vör pa 
jaulkalas 	pa n fäir fäm ställar JK. An- 
gåändä ustn så hadd i oläik pa sumbli ställar 
OL. I sundäs ränd ja kring pa flair otli ställar 
u frågd ättar räum ti sårkar JK. Arbetskalar 
.. di fick nårp si till än tall ällar täu bäi 
böindarnä pa flair ställar OL. Män um de 
granskäs, så jär de tälld [lätt räknade] ställar, 
ick de har gat i arv fran far ti sun el. dotar, 
fastn de har gat knyklut el. knagglut pa de 
fläst ställar JK. Pa de väisä gick de till pa flair 
ställar el. i flair gardar ti fa sitt namn in me de 
samä i bomärkä JK. Sumbli [slåtterkarlar] 
vidd int ga ste pa viss ställar, för de kund var 
någ, sum så där lag i vägän OL. För de mästä 
så hadd skummakan säin ställar, sum än söid 
baindomt till JK(U). Sumbli hadd sätt äut 
me slaning pa en u sam dag, u pa bäggi ställi 
kund di [arbetskarlarna] int var pa en gang 
OL. U var de så att de skudd vara kalas pa 
bäggi ställi .. da skudd ungmansdrängar 
bjaud bäggi täu JK. 3) [belägenhet, ställning]. 
Så kåm F. i dagningi; han skudd svar för 
söislä russi jär haimä i bräudgummäns ställä; 
han fick i ställä kåir ti Aitlaim i mitt ställä JK. 
Livar hussbondn ällar dän sum jär nemäst i 
hans ställä, så far han gi si av u håir ätta 
någän OL. Ja undrar, vaim di skall fa där till 
(årgälspelningi) i hans ställä JK. Ja ha jälp 
daim, så att di ska jälp uss i ställä JK. Kaup-
räfar han had u* fölor a styck skog u int fat 
någ i ställä JK. Ja skrivd jär föräut, att vägän 
var goar till i onstäs, män de skudd var tors- 

täs i ställä JK. Flundräanglår 	jär förästn 
förbudnä n täid av, u da nyttäs de flundränät i 
ställä JK. Sen längar täid tibakas var ä int 
vanlit, att di bräukt så mik pannkakå .. i ställ 
nyttäd di ust OL. Nå sen död de bårt me de 
äibjärningar [se i-bärning] i jaulhälgar, män 
va var de. Någ skudd de till i ställä OL. Int 
hadd di någän nackskräu ti skräu sigdn pa me 
.. I ställ hadd di glygg' hul pa örvä pa de 
ställä, sum krokar skudd sit i örvä OL. I ställ 
för mattår så stråid di lau ällar am n pa gålvä 
OL. Hadd n da int någän annar (plog) mässi i 
ställ för dän sum gick sundar, så var de int 
någ ann än' ti kåir haim JK. Tännar av jan i 
ställ för träi JK. Jär da björkvidår åidnä, så 
binda n nöi däit i ställ för de gamblä JK. Nå 
läsar fålki täidningar u rummanar .. i ställ för 
ga i körkå u ti nattvardn JK. Jfr bond-, 
bredes-, göm-, herrskaps-, kaffe-, kvarn-, 
middags-, pust-, rödbärs-, stor-, säng-, torsk-
o. vatten-ställe. 

ställning s. ställnigg f., bf. -i, m., bf. 	1) 
[sätt att stå, ligga el. föra resp. kroppsdelar]. 
Gaitbuckän .. han sto äi sin ställning till an-
fall JK. Ner n tjugåfäir man kummar äi än 
rad .. u gar me säin lang örvar u lang läiår u 
slar säin braidä slag .. u de i takt .. de jär int 
olikt äksäis, fastn äi n annar ställning OL. E. 
gar nå äut till F. K. .. u spelar upp någ bitar 
för hännä; ja tyckar ha har fat läit ann ställ-
ning me händarnä nå mot förr OL. 2) 'fallen-
het', [skick]. Han (H. Hallbjäns) har go ställ-
ning me bålln MK. De har int vart någ ställ-
ning till någä (= fallenhet, om P. M. N ..) 
MK. 3) [läge, belägenhet, äv. bildi]. N [man] 
.. skall ha ulli ör undakardu; da snor n unda-
kardus skaftä at hygar u drägar me pakar4 
(mäns undakardu liggar i de ställningi) JK. Ai 
hans ställning så kund n int bläi gladar MK. 
Ha var bekymri yvar säin ställning MK. Da 
var de mang böindar, sum de sat hart ihop 
för, ner di skudd ta si för sån därä [slåtteröl]; 
nå i sainarä ån i var ställningän mik annar-
lundä OL. 4) [tillstånd, beskaffenhet]. Vintan 
han har ann' ställning u ann' luft MK. Ättar 
S:t Olä bläir de straks ann' ställning i luftn 
MK. Män undalit jä de me luftns ställning, 
han lissum gäckäs me uss JK. Så sag vörr pa 
luftns ställning el. pa  all ställning, sum än 
bräukar sägä, att de int blai fagat ännu JK. Ja 
sag pa åll ställning, att ä blai kallt u snåi JK. 
Mot kväldn, när de gynt bläi skäumt, sag vör 
pa all ställning, att ä blai a himlandä rängn 
JK. Di bräukar säg, att ättarsum sväinmiltn 
jär pa ställning, så bräukar vintarn bläi stran-
gar ällar goar OL. Sumbli .. • nyttäd någ 
kytfätt .. da blai spån'n [sigd-spånen] för 
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hardar av de, män smörä de hadd n annar 
ställning, de halt träiä laust OL. 5) [stöd, 
ställ, underlag, byggnadsställning]. Ruck-
haudä .. sitar äi a ställning, sum sitar i hulä i 
ruckän u sum kan tas bårt JK. Yvar späisn 
var de a ställning ti lägg pärkar [pärtor] el. 
spånar pa, för di skudd var bra tårrä Aut-
för de ställningi var de a läiti grind JK. Ställ-
ningän el. stomln [för smed-bälg] MK. När n 
har kumm så där umkring täu u a halv än 
haugt me mäurar, så skall de ställningar upp 
.. De jär int nuck, att ä skall var ställningar 
äutför mäurn; de skall innför me, för de 
mäuräs för de mäst täu u täu imbt si JK. Män 
när n skall mäur uppför räigangän, sum nå 
täidns byggnadssätt jär, så nytta n räiar inn-
för mäurn ti ställning, sum än läggar bredar 
pa ti ha stam n pa u sia pa Stainar lämpäs 
ifran dain ställningi till dannu JK. Jfr drag-, 
fot-, kropps-, till-, torskkrok-, upp- o. ut-
ställning. -(s)lräcka s. f. pl. ställniuräckår 
[stående spiror för byggnadsställningar]. Så 
skall de ställningar upp .. Da graväs de ställ-
ningräckår ner runtumkring hail byggä Pa 
ställningräckår slas knapar, sum bomar liggar 
pa 	u för de mäst .. tvärs yvar mäurn in pa 
dann ställningsräcku innförä JK. 

stämma s. 1 stämmå f., pl. -år [ton, röst]. 
Päikår di singäd fyststämmu, u vörr, sum var 
drängar, singäd de andrä stämmår OL. Galtn 
haldäd stämmår äutförä, fö de mäst trid-
stämmu u basn JK. Va stämmår angår, de tår 
väl int var så heft me daim (i orgelverket) JK. 
Da sto de i täidningi, att de var a läiti päikå 
ällar frökän, sum me säin klarä, raiduä u 
oräddä stämmå el. mål läst någlä vers OL. Jfr 
tredje-stämma. 

stämma s. 2 stämmå f., bf. -u [sammankomst]. 
Stämmå el. sokänstäuå (OL)MK. Så va de a 
stämmå, sum ja vidd ha vart upp pa JK. 
Stämmu var um sparbankän JK. Ordförarä i 
kumnaln u stämmu JK. Jfr december-, kom-
munal-, kyrko-, mars-, oktober-, pastorats-, 
september- o. socken-stämma. — stämmo-
ordförare s. stämmåurdffYrarä. -protokoll s. 
stämpruttkåll n., bf. -ä. De finns stämprutt-
kåll pa, sum sär, att kumnalnämdn har retu-
hait till sätt dag äut.. (i o. för rävskall) JK. 
Nå funderar di ännu ti klag yvar de säist 
stämpruttkållä JK. 

stämma s. 3 se vatten-stämma. 
stämma v. 1 stämmä, stämm', pr. -ar, ipf. 
stämd', stämmäd, sup. stämt, stämm', pass. 
-äs, ipf. -däs, p. pf. pl. stämda. 1) [ge en viss 
tonhöjd]. Stämmä en fäiol (OL)MK. Undar 
täidn K. stämd årjår, kåm K. L. häit .., K. 
vidd int, att någän skudd var inn, när han 

stämmäd JK. Han fick täu stämmår kassernä 
u daim har n vart äut u stämm pa a par 

dagar nå, män ja tror di bläir aldri stämdä JK. 
Han grämar si um årjår, att i skall stämmäs. 
Han kan gär de u har stämt de nödvändustä 
JK. 2) [passa ihop, överensstämma]. Jär de 
någät ård, sum stämmar me svänsku, da skall 
di gär de flatarä JK. Där stämmar int hand-
lingar .. me arialn älla viddn JK. Sävän sär, 
at i sad ladis-sed jä pa Gåttland i gamblä 
täidn,, män de stämmar int ättar de gambläs 
minn at iss hållä attminstn JK. Ja skudd rit 
upp än kartskiss yvar min odläningän u de 
stämmäd me de uppmelningi JK. — Särsk. 
förb. S. skrivar någ um sletatingar .. män mik 
stämmar int ihop me sidn u bräukä jär at o 
traktar JK. De stämmäd (passäd) ihop 
(OL)MK. — A. sitar u singar pa skolsångar u 
väisår 	u mor stämmar in iblant me JK. 
Päikår spannt, u ruckar surrädä u [di] singäd 
väisår u valsar .. U vör drängar, sum sat u 
bant slingå stämmäd in me JK. Undar täidn 
singdäs de för me mäst väisår, sum vörr 
stämd in äi allihop JK. Sin så jaudäd orgln u 
dän vanliä jaulsalmän u fålki stämd in me 
JK. — Förr ner vörr gick någät slag langs 
vägän, så kund vörr stämm upp än fäirstäm-
mur sång OL. Kluckan stämmar upp än salm-
värs JK(U). Så stämd di upp staikstriki [stek-
låtarna] JK(U). Sångföreningän stämmäd upp 
än sång JK. Så stämdäs mussäikän upp äut i 
nöistäuu u dansn gyntä JK. — Ner tankar 
stämmar yvarains OL. Sin har ja int talt me 
Oskar, um han har skriv någ ällar intä .. De 
skall bläi rolit ti säi, um vörr har stämm yvar 
ains någlundä JK. Jfr in-stämma. 

stämma v. 2 ipf. stämd', p. pf. pl. stämd' 
[kalla inför domstol]. Ja, han to u stämd 
sokni ättar de fyst pruttkållä, u härsretn har 
int fäst någ avsäiändä pa de säistä, sått M. 
vannt JK. Läit därrättar stämd n na till tingä 
u vidd skill si ifran nä OL. Sumli maint pa, att 
vör kund bläi stämd u fa pliktä JK. Jfr stämna 
v. 

stämma v. 3 stämmä JK(U), pr. -ar, imper. 
stäm OL [hugga med stämjärn]. Navarä, sum 
di burar hul i vangsnavår, sum di sen stäm-
mar äi u så dräivar spaikarnä äi OL. Ta u 
stäm hul pa dän bitn OL. — stäm-järn s. stäm-
järn, el. slabur [slag-borr] (OL)MK. Säi ättar 
um de finns någät stämjärn, sum jär lagum 
bratt OL. 

stämna v. stämnä, stämn', ipf. stämnäd JK, 
pass. stämnäs, imper. stämn, p. pf. stämdar, 
pl. stämd' [stämma inför domstol]. Stämnä 
någän till tingä OL. Sin försöikt Kaupräkalar 
stämnä Hallbjänkalar ti tingä u vidd ha släk- 
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När hail täidn u ännu jär JK. När ja kåm fram 
ti mor Linas bostadn, så var där stängt u 
ingän haimä J. 2) [med stängsel ingärda, 
(in)hägna]. Var u en sum har aigår, sum grän-
sar mot vägar, har retuhait ti stäng där imot 
JK(U). Vör matt stäng för kräki pa a par 
ställar me tynnä [törne] JK. De jär int så gutt 
ti stäng för storkräk, sum flaugar u tar täun 
upp JK(U). När ha har hatt koi där, da har ha 
stängt yvar vägän MK. Sän hannt han me u 
fick de stängt igän, u dän stikältäun'n stängar 
ännu, fastn de int jä någän lagli täun JK. 3) 
[fungera som stängsel. Täunar .. gynnar nå 
bläi åidnä u fall ner, sått di vill int stäng för 
lambi längar JK. Vörjälpäd nå upp täun'n 
läitä, sått n kansk stängar i summarJK. Skall 
räcktäun'n stäng för lamb, så skall trolår var 
tetarä bäi si JK. Skall ä int var mak n träi 
trolår i vart räcklid yva si, sum stängar för 
storkräk män int för lamb el. smakräk, så slar 
n styttstaurar äi fyst JK. 4) [spärra, blocke-
ra]. Där lag a par grainlass, sum ännu mair 
stängd vägän JK. Nå kåm iss förskräckälsäns 
äurn u snåiän i mandäs u stängäd all vägar me 
välduä dräivår JK. När ja gick haim därifran, 
så lag kväiar u vägar till .. Ja sått vägän var 
stängdar, sått ingän kund kumm kåirnäs fram 
JK. Annu jär ä stänkt pa säin ställar i kväiar, 
ällar sum snåidräivår jär så stor, att ingän kan 
kåir iginum dum JK. De äuräd i mang dyngn, 
u kväiar lag stängdä u full av snåi upp yvar all 
täunar JK. — Särsk. förb. Di laikt gullstäuå 
inn i stäuu äi a räng där, sum di hadd stäng av 
me stolar u kränkår JK. Hynshäus sum jär 
avstängt fran de andrä kräki JK. — Gräisar 
skall tas (säläs) ällar di skall stängäs ifran u 
far int sick längar JK. — Stäng in: 1) [inneslu-
ta, stänga inne]. Ja var instängdar me, för ja 
var u* läit sjaukar, u mor mäin var instängd 
me JK. 2) [stänga inne fisk medelst not]. Noti 
star äi n ring hail full av äid, sum sprattlar u 
huppar instängd i noti JK. 3) p. pf. [om luft: 
osund, icke frisk]. Instängdar dålir luft JK. 
När n kåm in, så var de hallmörkt u instäng-
dar luft JK. — Di bräukar ha tillstängt MK. — 
Ta u så stäng äut kattu MK. 

döiän ti bakas JK. Män stämn u prussässä de 
vait vör, va de jär för sat-töig JK. Arbetska- 
lar 	stämnäd böindnar u vidd ha dail i all- 
männingän JK. De jär mang, sum vill .. att n 
skall ställäs undar åtal ällar stämnäs JK. 
Stämn, sägd han (länsmann'n) till härsretn, 
därifran till håvretn u därifran till kungs JK. 

stämning s. 1 f. bf. stämniygi [att stämma 
musikinstrument]. Had n tänkt, att ä skudd 
ga så kuntralt me stämningi för n, så had n 
visst aldri tat ihop me de gam skräpä [: or-
geln] JK. 

stämning s. 2 stämniyg f., bf. -i [inför rätta]. 
Ja, närkar angav uss för länsman S., u n 
vackar dag fick vör stämning av än JK. Ja 
skrivd väl pa stämningi i hastn OL. 

stäm-nål s. stämnål 	f., bf. -i, pl. stämnå- 
lar (skom.), 'flat i äggä o. kramp i augä; med 
ss. en [1] tveeggat svärd i ändan, syddes i 
läder o. skinn MK(1877)'. -ring s. m. bf. 
stämriyän, 'ss. en syring att skjuta på med 
(på högra langstangän [långfingret])' MK. 
-tråd s. stämtra'd (skom.). 

stämpel s. stämpäl m. Vaskän i böin ällar nå-
gän påststatsjon had di sätt stämpäl pa JK. 
Jfr sel-stämpel. 

stämpla v. stämplä [sätta stämpel på]. De ha 
vart så bråttum me de [brevet], sått di ha int 
fat täid u stämplä de pa påstkantorä JK. 

stän s. stän n. [stönande]. Ja håird ett slikt 
stän MK. 

stäna v. stänä, stä'n', pr. -ar, p. pr. stänäs, 
'stöna, flåsa' MK; 'flämta' JK(ordl.). S. u 
blasä MK. Um än tämar russ, när ä jär aust 
vädar, så kummar di ti stänä JK. Källingar, 
sum jär stäur u tjåck u stinnä, di kan äntliän 
stänä, när di skall röir si; de stäur stinn bäu-
kuä härrar di kan äntliän stän yvar bäukän; 
stäutar stänar u blasar u jär päustfullä JK. 
Han kåm stänäs MK. — stän-full a. stä'nfull 
[flåsande]. Ha jär läikväl så stänfull, ner a 
kummar, ällar sam sum päustfull OL. 

ständig a. n. ständut. Ständut till [jämt till] 
MK. 

-ständig suffix, se full-ständig o. om-stän-
dighet. 

	

stänga v. stäygä, stäyg', pr. -ar, ipf. stäygdä, 	stänge s. stängä n., pl. -ar 	[stängselan- 
stäyd', stäygäd, sup. stäyt, stäykt, stäng' 
JK, pass. stäygäs, pr. stäygäs, p. pf. m. 
stäygdar, f. (in)stäyd, n. stäykt, (till)stäyt, 
pl. stäydä, stäyd', imper. stäyg. 1) [tillsluta]. 

	

Ska ja stäng duri? MK. Da kan vör fa stäng 	.. haitäd späilgrind JK(U). Stängar för dum 

	

durar till u gläid äut allihop um dagän JK. Nä 	[grindarna] jär av mang slag JK(U). 
de da kummar ti brinn gillt i galtn [bastuug- stängel s. se frö-stängel. 
nen] .. stängäs duri till JK. Ja de var int någ stängsel s. stäysl, stäygsl f. (JK), bf. -i, n. 

	

ann rad än .. gi si iväg äut ti Krokstädt, förr n 	(OL) [hägnad]. Skog hadd närpa var bondä 

	

bodi blai stängd JK. Skolår ha vart stängd pa 	pa sitt hämmän till bad bränsl u stängsl JK. 

ordning]. Int någ st. för de duri (OL)MK. Vör 
ska sätt någ ann stängä för iss grindi, för de 
tar stäutar upp. Vör tar u sättar n hasp pa i 
ställ för närväl MK. A grind el. a stängä, sum 
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stängselförordning 	 1362 	 stärrig 

Där [i lagen] tyckäs de, sum um stängsl ällar 
täun jär avset för kräk u int för jård JK. Nå 
jär de int mang stans ti fa säi någän bryt-täun, 
u int jär de lag-gillt el. laglit stängs! JK. De jär 
n hail hopän täun el. stängs!, sum skall haldäs 
i stånd el. undahaldäs, sum kusta olycklit me 
trodar u staur u bandar u arbetä JK. Kräki 
kummar ti förstöir de (kårgpäiln), sått de 
skall stängsl ällar täun kring JK. Ja far ännu 
ga tibakas ti stängsli, lais di nyttäd de jä i Lau 
JK. -förordning s. f. bf. stäygsl-, stäyslförå'r-
niygi. Vör kan int riktut bläi klok pa, um 
vör har stängslskylduhait där el. intä, enlit 
lagän el. stängslförårningi JK. -lag s. m. bf. 
stäysla.  gän. I går var vör .. upp pa haidi u 
meld upp täun'n u diskuteräd täunfrågu u 
stängslagän JK. -skyldig a. stäygslskyldur. 
De jär int raidut i lagän, um än jär stängsl-
skyldur blått u bärt för jård ällar för kräk ällar 
djaur JK. -skyldighet s. stäy(g)slskylduhait 

k-) 	___. -virke s. stängslvärkä JK(U). 
Hynsgardn jär störr u mindar, allt ällar sum 
än .. har rad el. tillgang av stängslvärkä 
JK(U). 

stänk s. stäyk n., pl. =, bf. stänki JK(U) 
[kringflygande droppe, särsk. av regn]. Iblant 
pa sainhaustn så händar ä, att ä bläir så kallt, 
att ä äisar badde pa kledi u pa vagnsfjälar 
vart stänk OL. De va fäaktut, va de jä kallt i 
dag. Fö vart stänk, sum kummar pa kledi, så 
bläir de äis MK. Han låssäd sum än drickädä, 
män han hälld ä avut tibakas yva(r) aksli, u 
da kåm de någlä stänk pa ländi fö hästn [om 
trollens bägare] JK. I går va de ti rängnä 
läitä, män de blai börr någlä stänk JK. Någ 
rängn ha vör int fat i dag läikväl mair n någlä 
stänk i jåns pa förmiddagän JK. Soli gar i 
bänk, u i mårgä far vör stänk [ordspr.] MK. 
Jfr regn-stänk. 

stänka v. stäykä, stäyk', pr. -ar, ipf. stänkädä 
JK, stäykåd, pass. .-äs, ipf. stänktäs JK. 1) 
[intr., flyga omkring som droppar, särsk. om  
vatten]. U var ti stänk me rängn, män um de 
bläir någ av, de jä int gutt ti sägä JK. De jä ti 
gynn flaug i vädrä me rängn nå älla gynna 
stänkä JK. De stänkar me rängn bäi stund-
väis JK. Vattnä, sum star i vägän stänkar 
kring, när bilar kåirar fram JK(U). För var 
tyg [dragning] än tar, så strittar u stänkar 
vattnä kring JK. När n da ringlar pa taugar u 
gar u väckar [slår vak], så stänkar vattnä 
kring än JK. Han slo i vattnä, sått vattnä 
stänkäd kring än; när n kastar n stam n i 
vattnä, da kummar vattnä ti stänkä JK(ordl.). 
2) [tr., åstadkomma kringflygande droppar 
el. d.; bestänka]. Stänk kledar 	sum skall 
blaikäs 	Lärftä braidäs äut pa gröinjårdi u  

så har n vattn äi a spann, u så har n a ludi 
bärrästryså, sum än duppar ner i vattnä u 
stänkar pa lärftä Kvinnfålki bräukar stänk 
andrä kledar .. förr n di skall sträik dum .. 
När n slar i vattnä me än svaig el. käpp el. 
stakä, sått vattnä stänkar, de haitar ti stänkä. 
Ja minnäs när n var sårk, så bräukäd vörr 
stänk varandrä pa de väisä, när vörr laikäd 
JK(U). Ja tar u stänkar di me vattn; däu fart 
int lug ti stänkäs så JK(ordl.). Da braidädäs 
lärvtstyckä äut pa gröinjårdi 	u stänktäs 
vattn pa n täu träi gangar um dagän JK. Rus si 
stänkar så mikä, när n kåirar i trav mäd dum i 
vattn JK(U). Um pastain'n jär för tunnar sått 
n dail sedkånn stinkar ör augä .. de haitar: 
"att kvänni stänkar hailt" JK(U). Iblant ner 
sedi fastnäd pa någ väis da blai aug [ögat] 
fullt, u så rast sedi äut yvar stain'n, da hait ä, 
att ä stänkäd hailt (de var hail sedkånn i 
mjölä) OL. — stänk-moe s. m. bf. stäykmåuän 
[hög av säd, som trösken slungar längst bort]. 
-rappa v. pr. stäykrappar [rappa genom att 
stänka på murbruk]. När di så stänkrappar, 
da sär di spritrappä MK. -säd s. f. bf. stäyk-
sedi. De sedi sum flaug längst ste ifran tunnu 
haitäd stänksedi JK(U). Stänksedi u stänk-
moän, dän sum tråskän kastar längst ste; de 
jär tyngst sedi MK. 

stärka v. stärkä, stärk', pr. -ar. 1) 'frysa'. De 
har stärk täit i nat; de gynnar stärk läitä = 
frysa upp JK(ordl.) 2) 'stärka kläder'. Stärk u 
sträikä (OL)MK. Idag skall ja pråmt stärkä, 
för kledi har ligg där så längä; däu rustar u 
stärkar u sträikar JK(ordl.). 3) [göra star-
kare]. Dairäs ansäiändä läidäd int av de, äutn 
tvärtum stärktäs förtroändä OL. Jfr len-, ny-
o. styv-stärken. — stärk-skjorta s. stärkskörtå 
f., pl. -år. Stärkskörtår jär av vitt blaikt bo-
mullstöig el. kambriss, me nattkappbraust 
framtill, sum nyttäs till haugtäidsskörtå JK. 

stärkelse s. stärkälsä m. [för stärkning av 
tvätt]. Kaup läit stärkälsä, för ja skall stärk 
någ kledar. Ta u sla läit stärkälsä i kållu, så 
jär a int så bladdru JK(ordl.). Jfr styvelse. 

stärkna v. stärknä, sup. =, p. pf. stärkän. 1) 
'stelna' (om fett). Talgän fick starknä el. 
stärknä JK(U). Fättä har .. stärknä. Talgän 
jär nå .. stärkän JK(ordl.). 2) 'även när det 
börjar frysa upp' JK(ordl.). De har stärknä 
läit äut i nat. Sumpän har ret stärknä lagli allt 
JK(ordl.). Jfr starkna v. 

stärrig a. stärrur, n. -ut [starraktig, styv]. 
Gråft u stärrut gras MK(1877). De jä stärrut 
gras MK(1903). Så var stöist dailn av ängs-
håiä, sum vaxäd pa sånn säid ällar vattnsjauk 
ängar mair stärrut u int så kraftut OL. Skäft- 
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blår .. de nyttäs ti väv laknar av. De bläir så 
stärrut, så n skall spytt pa de MK. 

stätta s. stäitå f., bf. -u, pl. -år, 'liten stege på 
båda sidorna [: en på var sida] om en gärds-
gård att kliva över el. annars där det är en 
gångstig o. gärdsgården är låg o. nerkliven; 
när den trolan, som ligger pa hanken ["ban-
den"] inte räcker så långt el. högt upp som 
den skall, så att gärdsgården blir låg mellan 
'störarne'. Där jär stäitå ti kläiv yvar pa; där 
sum stäigän gar, jär stäitå pa täun'n; de trolu 
skall ga höigar upp, annas så bläir de stäitå 
JK(ordl.). Förr, da had di mästn stäitår all 
stans bäi stäigar, sum än skudd kläiv yvar 
täunar JK(ordl.). När n töinar bandfastar 
täun u dän uppästä troländn kummar langt 
upp nuck imillum staurpari, sått täun'n bläir 
lagar, haitar: att n har töint stäitå JK(U). Jär 
har han riktut gärt stäitå jär (um stäutn) MK. 
Han gick gäint yvar a ängä ällar yvar marki; 
så skudd n kläiv yvar a stäitå, da fick än säi 
de sma undar jårdi sing u dansä JK. — stätt-
skvaltra s. stäitskvaltrå f. [pinne i stätta]. 

stättig a. stäitur [försedd med "stättor"]. De 
jär stäitå [lägre parti] pa täun'n, u jär de pa 
flair ställar, så jär täun'n stäitur JK(U). 

stäv s. 1 stä v m. o. koll. 1) 'ett slags längre o. 
tjockare takspån' HG. Stäv u spån JK. 2) 
[tunnstav]. De lag i stäv alltihop MK. 

stäv s. 2 stäv [i uttr.] stick i stäv [rakt motsatt] 
JK. 

stäv s. 3 se ord- o. över-stäv. 
stäva v. pr. stävar [vända stäven mot, styra 

kurs på]. Skarphålmän, de jär dän, sum batn 
stävar ättar MK. 

stäv-båge s. stä vbu'gä m., 'ställbar vinkel, an-
nars smyg MK. [Se ill.] 

stävja v. stä'vjä, stäivjä, sup. = [hindra, hej-
da]. Kan n int fa stäivjä de där slipashugg-
ningi pa någ väis JK. Um di had stävjä äut-
föirsli JK. Stävjä brännväinsbränningi JK. 
[Rspr.]. 

stöd s. 1 styd [i uttr.] pa styd = pa skyns [på 
sned]. Sta pa styd MK. 

stöd s. 2 styrd, stök/ n., bf. stödä OL. 1) 
[stötta]. Da bräukt ä bläi mindar me kalar 
pa häusä, för de skudd säkat hud u säkrä bain 
till, när n int har någ stöd [ändr. fr  stöid] mot 
ryggän JK. Ha had int någ stöd mot luku, 
äutn da gick luku upp, u hå störtäd äut pa 
gålvä JK. Stäivår 	äutgärd själv stödä för 
tråskringän OL. 2) [hjälp]. A. var dän sum 
skudd var dairäs stöd pa gamblä dagar JK. 
Nå var de hännäs aind stöid, sum a had pa 
säin gamblä dagar JK. 3) [fog, hållpunkt]. Di 
had int alls någ stöid för sitt klagomål JK. Ja 

åbiropäd mi pa parrgrafar äi skiftäslagän,  

sum kund var ti stöd för mäin framställning 
OL. 

stöddig a. styddur, n. -ut, best. o. pl. -uä, 
superl. styddustä JK(U), [stadig, kraftig, re-
jäl]. Än styddur en MK. Ner ä kåm ti stårm 
så galä, da var ä bär frågän um ti kunn raid si 
me ro upp dum [snarorna], um ä änd var a 
par stydduä kalar OL. De var en part bi 
Sunkörkä, stydduä fålk för rästn, di blai i 
legarvald för mjöl.. OL. Kalar haldar pa me 
ti bland sin stydduä autndagshalvä JK. När n 
skall sia äi än späik äi än tårrar hardar träibit 

um int träibitn fjädrar si äutn liggar styddut 
el. pa  någ sum svarar .. da stussa n intä 
JK(U). Dän dubblä staintäun'n jä dän styd-
dustä u säkrästä JK(U). 

stöding s. sty'ding JK(U). Styttstaur, ällar 
styding, sägd de gamblä JK(U). Jfr en-stö-
ding. 

stödja v. 1 stydä, styd', pr. -ar, ipf. -äd, 
imper. styd. 1) [taga stöd mot el. på; vanl. 
refl.]. Ga u styd si me käppän JK. Ja matt ga 
u styd mi pa käppän JK(ordl.). Da fick ja tak 
äi a grain ti styd mi bäi JK. Frambaini, di 
stydäd så me knäii imot si, u bakbaini, di 
stydäd ätta si bäggi täu MK. Styd si fram .. 
gå mödosamt, stödd på en käpp .. ja matt ga 
u styd mi pa käppän JK. Ga me käpp u styd si 
fram JK(U). 2) [staka fram (en båt)]. Flatäskå 
el. flätå. Än läitn flatbuttnä bat 	sum än 
stydäd me i Lausmöir u fiskädä JK. Så hadd 
vörr a flätå, sum vörr hadd gärt självä (skol-
sårkar), sum vörr stydäd u sigläd me i 
Kluckabröiå JK. Där star di äut äi a stor flätå 
u stydar MK(1878). U ställa n si i batn u 
stydar, så gar an i så langt ner i vaisu [gyttjan], 
sått ingän kan fa upp na igän JK. Arar butt-
näd intä, sått vör kund int fa stydä JK(ordl.). 
Värst var ä för uss ti kumm äut ör vikän i 
gangän millum äutstäuår .. män di var ung u 
stark bäggi täu, sum sat bäi arar, u ja stydäd i 
bakstammän, så gutt ja kundä JK. Ta u så 
styd me an! JK(ordl.). Int kan n fa ro, int kan 
n fa stydä u int kan n fa hack si fram, när n 
kummar in i tjåck syrå MK. Han skudd styd 
me armän, män han buttnäd intä äutn straik 
pa häud i vattnä MK. — Stydä si fram m. en 
åra i båt MK. Styd si fram = staka sig fram i 
en båt; .. de jär ti styd si fram, när n skall äut 
me n bat ör Nabbvikän JK(ordl.). Styd si 
fram me äiskäppän [på is-läggar] JK(U). Män 
jär de int djauparä vattn, än att n kan na 
buttnän me bordshakar el. arar u styd si 
iginum, da jär de int falit ti kumm iginum na 
[issörjan] me batn JK(U). Särsk. förb. Styd av 
batn! JK(ordl.). Framkaln star iblant upp i 
framstammän u stydar av framstammän ti 
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däss n (batn) kummar kring JK. — 3) [peka 
snett utåt]. Kränkbaini stydar för mikä (för 
mkt ut pa snitt) MK. — stödje-käpp s. sty'd-
käpp m., bf. -än [promenadkäpp]. Där ska 
bläi till n stydkäpp MK. Jär har ja min styd-
käppän MK. 

stödja v. 2 stöid, stöd', pr. städar, sup. = inf., 
ipf. stöidäd [bildl., grunda, bygga på]. Han 
had vart pa all läsmöit i sin täid u därpa 
stöidäd han för de mäst säin salihait JK. Di 
ha fat inföirt .. n punkt i handlingar, sum 
stödar si pa n gammäl dom JK. Män nå sär 
Botis-kalar .. att di har vunn' n dom, sum 
hävar dän sum Löiboar ha stöd [ändr. fr. 
stöld] si pa JK. Jfr under-stödja. 

stöka v. 1 staukä (gammalt), pr. -ar, stankä = 
stånka, jämra sig i värk o. vånda. Ja hård na 
ligg u staukä el. stankä; .. han (ha) stankar 
el. staukar JK(ordl.). 

stöka v. 2 pr. stöikar [syssla inomhus]. Kär-
vaskasku sum ännu stöikar i bryggahäusä 
JK(U). 

stöld s. stöld f., bf. -i, pl. -ar. Ainäsbandar 
hugga n .. på andräs mark, äutn att aigan just 
sär någ um stöldi JK. All stöldar me dynamit-
inbrått u andrä rån JK. 

stöpa v. ståipä, ståip', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
pass. ipf. ståiptäs, p. pf. ståiptar JK(U), n. 
ståipt, (um-)ståipä. 1) [gjuta, smälta]. Han 
ståipäd knappar MK. Ståip yvar a ban el. 
vaim sum hälst me tin för ti fa dän ondä ti 
väikä MK. Mor, vait Är lains de gar till ti 
ståipä, när di skudd bot ban, sum had kumm 
äut för någ gal u blitt sjaukä? Masrä mor Kais 
.. ha had kumm äut för någ gal . . u da had a a 
botkälling där fran Lau, sum ståipädä .. män 
blöi nyttäd di, u bildn had set äut sum än kal 
me armar u bain JK. De gäiskaräiä, sum a 
nyttäd .. de var: ståipt blöi, väitlök 	u 
döivälsträck, läikbain u läikmuld insöit äi än 
lapp .. me a band um halsn JK. 2) [härda]. 
Än dail sticknålar jär av ståiptar stråltrad, u 
kalläs för ståipt sticknålar, u ståltradn jär 
stäivar u båigar si intä sum annar mjaukar 
ståltrad JK(U). 3) [tillverka ljus genom att 
doppa veken i smält talg]. Mor gär ännu jaus 
u dankar all ar.. Ha ståipar dum äi a apartu 
jauskännå JK. Ha sat u .. gärd jausvaikar, 
sum di skall ha när di ståipar jaus OL. När di 
ståipäd jaus OL. När di ståipäd jaus, så dup-
päd di jausvaikar i smältn talg JK(U). Naut-
talg .. bigangnädäs mik förr .. ti ståip jaus 
av. Lambtalgän ståiptäs u jaus av förr JK(U). 
De ståipäd di nå än täu träi oläik gråvlaikar 
OL. Jausi till jaulgräni har a tillvärk själv 
ällar ståip själv JK. Vattnä frausar pa taugar 
för var gang di drägäs upp iginum hular, sått 

de jär sum ståip jaus JK. 4) refl. [svälla, om 
mjöl]. De jär tårrt u gutt mjöil, bräukar kvinn-
fålki sägä, för de "ståipar" si bra, när di 
läggar kakdaig. Dvs, att de gar mindar mjöil 
till JK(U). — Särsk. förb. De blöisänk de 
skudd ha vart umståipä, da kund de ha blitt 
bra igän OL. Han (Carl Norrby) trod, att n 
me ains skudd ståip um närkar u lauboar 
JK(U). De ståipar upp (= när vattn kummar 
upp pa äisn) de modar tåivädar u lent JK(U). 
Jfr ståpa v. — stöp-is s. stå ipäis. När vattnä 
frausar upp pa äisn, när de ståipar upp, så 
haitar de "ståipäis" JK(U). -sked s. ståip-
skaid, 'stöpslev'. 

stör s. staur m. o. koll., bf. staurn, pl. staurar 
[gärdsgårdsstör]. Än duktu staur var n tvun-
gän ti ga me mässi ti lägg dum (rallrar) i skalln 
me, ifall di kåm JK. Där liggar någlä staur 
MK. a) [i användning vid gärdsling]. Ja, u 
upp pa haidi ätta staur ska vör ännu JK. A 
fyrlass staur: fäir u tjugå bördår u tåll staur i 
var bördå u så än talstaur kastäs av för var 
bördå .. a fyrlass staur de jär u int läit lass, 
hälst um staurar jär stor någä JK. Staur nytta 
n för de mäst av grän' u ainä någän gang av 
täll' JK. Aikgrainar, um di jär kännuä u int 
allt för kramp u galnä, nyttäs ti staur ti töin 
me.. u klauäs ti staur i täu träi fäir dailar JK. 
Staur u trodar huggäs pa vintan u för savtäidn 
pa ladingar, för da tular de längst ti ruttnä pa 
JK(U). Ainar, sum skall .. däug till staur 
skall var träi fäir änar langä u någlund rakä 
Än dail gränar, sum har sånn stäur grainar pa 
si, sått di däugar till staur jär kramp u skaivä, 
män di däugar läikväl, u n far sla gaitbain 
mäd dum JK. Någän gang kan de u träff till, 
att n kläivar upp u 	huggar av staurar u 
lättar gräni sta JK. Ja u så har vörr hugg staur 
me de samä, kvist av all gränstaur, sum jär pa 
gränar u hugg av all ainar, sum däugar ti staur 
JK. Ja, än buggar u staur av ung gränar i 
gränlundar 	sum gränar star för tet föstas 
JK(U). Klaunä staur av gråvar gränä kan u i 
nöidfall ga an JK(U). Män staurar jär int i 
årning ännu, äutn di skall karäs el. ränsäs u 
U så skall di spitsäs i storändn, sum skall sta i 
jårdi .. Än flyttar a läiti let handyks ti kar 
staur me u n huggpackä ti sätt staurn pa, när 
n skall väss n ällar spits n u bark än el. kar n 
.. Vässar n staur gär n me täu hugg, el. n 
spitsar int ändn runtumkring äutn börr pa täu 
håll .. at svikti el. at de säidu, sum ändn 
båigar JK. Kar staur de bräukar måffar svar 
förä JK. Staur gar de n jäklä hopar till, u di 
skall karäs ällar ränsäs u staurar di jär mäst 
åidnä i de gamblä täunar JK. Staurar ställäs 
för de mästä me storändn uppat, när di jär 
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karnä MK. Karnä staur u okarnä staur u 
alltihop MK. Trodar sum skall klauäs u staur 
sum skall karäs u bandar sum skall huggäs 
JK. [Se ill.] Till sia hul i jårdi ti sätt staurar 
ner äi haitar till sla staur, u raidskapä 
haitar janstaurn Täu staur, en pa var säidå 
um täun'n haitar a staurpar JK(U). När n har 
fat gasshaudä ["gårds-huvudet"] i årning (pa 
stikältäun) så slar n täu staur ällar ätt staur-
par pa skyns äut, en pa var säidå. Män stort 
arbet jär de, hälst um än skall töin i häll u sta 
u sia me janstaurar hal i hälli till staurar JK. 
Ja de var go töining staurar kund n fa ner i 
jårdi föräutn janstaur JK. De jär ännu för mik 
frusä ällar tjäl 	äi jårdi, sått när n skall ta 
upp de gamblä täunar, så sitar staurar fast, u 
när n skall töin nöiä, så kan ingän fa staurar 
ner JK. Staurar slas bäi täun'n undar töiningi 
ättar handi JK(U). Staurar hällar [lutar], män 
de skall så varä, för star di läik upp u int tvärs 
pa trolår, så säir de äut, sum um di fallar pa 
rygg, u så vill di fö de mästä ga tibakas, när 
täun'n bläir gammäl JK(U). A historjå um 
drängän, sum skudd kåir ätta a lass staur för 
bondn. Han .. gynt läss pa en staur i sändar 

u sägdä: årkar du dän, så årkar du dän JK. 
Staur me gaitbain = en mik krampar staur el. 
me knäi pa, sum knäiä väisar äutat ifran 
täun'n, sått n styttar täun'n. En släikar staur 
bindäs me täu bandar sum vanlit, sått knäiä 
el. buktn skall var nerför nedästbandn JK. b) 
[i talesätt]. Ha jär aindäst hynu i kårgän [enda 
dottern], sått fräirar kummar ti ränn staur äi 
si ätta na JK(U). c) [förstärkande, i uttr.]. 
Staur galn 	Li [alldeles galen], staur 
nårdä, västä [etc., rakt nordlig, västlig etc.]. 
De jär staur västä = rakt motväder för att 
komma i land JK. Vör trod, att ä skudd bläi 
slask u sump igän, män i kvälls gick vädrä pa 
nårdaustn, u i mårräs så var de staur nårdä 
JK. Såsom vädrä jär at sudas så jär ä staur 
nård JK. G. A. de var n staur galn gubbä pa 
allt sätt u väis JK. I dag ha nårdn vart staur 
galn ti stårm bäi böiväis JK. Ja kan int fa läs 
haugt, för da bläir hogstn staur galn fö mi JK. 
Så var da ännu tummän staur galn för mi, sått 
ja gick me armän i band JK. När ja da skudd 
back mi blai ryggvärkän så staur galn, sått 

JK. Sin så har de u vart staur galä me 
rängn u stårm u ovädar JK. Fibbavarus han 
har vart staur galn me snåi u äur u ovädar JK. 
I mårräs när ja staig upp, känd ja int någ av ä, 
män ja kåm int mair n lagum äut pa gardn, så 
var de staur gal för mi JK. Sin vörr fick skill 
av me håiä .. har de vart staur gal ti vart 
bråttum JK. När a sätt si pa i karretn, så blai 
rus si stårm ällar staur ällar tåpp galnä, sått  

5 	 störpar 

ingän kund hanter dum JK. Män de jär int 
gutt ti fa bärg någät kissbär för trastar, för di 
jär staur galnä ätta(r) dum JK. Jfr enes-, före-, 
gran-, gårdshuvud-, järn-, sido-, stött-, tal-
o. tälle-stör. -en s. staurain f., bf. -i, pl. -ar 
[en som duger till stör]. Där star a stäur 
vackar staurain, sum däugar till n styttstaur. 
Hugg av de stauraini, för ha jär så gråv u 
lang, sått a däugar till n staur, millum täu u a 
halv (2 1/2) än lang u täu träi fäir (2, 3, 4) tum 
tjåck så däugar aini ti staur, di däugar um 
di jär gråvarä u längar JK. -ene s. staurainä 
(koll.), [enar som duga till stör]. Jär star int 
läng pa ti hugg a fyrlass ainässtaur, för jär jär 
gutt um staurainä el. staurainar JK. -gin a. n. 
staurgäint [alldeles rakt]. Staurgäint väst' 
[västan] MK. -golv s. staurgålv n., pl. =. 1) 
= stör-par. De gamblä sägd staurgålv; de 
håirs int mik av nå, äutn de säs staurpar, män 
ja vait int, um de jär de samä (JK)MK. Täu 
staurar slas .. ijamt si, en pa var säidå um 
trolår, sum haitar staurpar, a staurgålv sä de 
gamblä JK. Än matt betal 90 kr. för a varpå 
täun (tåll staurpar älla staurgålv), sum än int 
vidd töinä JK. 2) [avståndet mellan två stör-
par]. Staurgålv = trolår millum täu par 
staurar MK(1876). Avståndä millum täu 
staurpar haitar staurgålv JK(U). Ain varpå 
täun jär tåll staurpar el. u så tåll staurgålv 
JK(U). -hop s. staurhåup m., bf. -hopän OL. 
Staurar sättäs för de mäst pa änd upp imot a 
vägg el. någu ann ställning me läiländar nerat 
u vässningi uppat, u haitar staurhop JK. Dräg 
vagnän äut ti trodarhopän u läss trodar u 
staur pa, för staurhopän bräukar gänn int var 
langt fran trodarhopän OL. U äut bakum 
häusi had n än stäurar staurhop, u dän bann-
sättäd n häusfålki, att ingän fick röirä u de 
pastos, att i dän staurhopän had n Nissn JK. 
-kara s. f. pl. staurkarår. De, sum bläir, när n 
karar staur, haitar staurkarår u jär yppali 
smavid ti bränn i späisar JK. Bastn 	sum 
bläir när n karar ainässtaur (= staurkarår) 
JK. -lass s. staurlass n., bf. -ä, pl. = [lass av 
stör]. Säkat undalag bihövs, när n kåirar 
stucklass ällar staurlass u va sum hälst MK. 
Ja far säg sum källingi sägd um staurlassä, att 
årkar du de andrä, så årkar du väl dän me 
OL. -par s. staurpar n., bf. -ä, pl. =, bf -i. 
Täu staur, en pa var säidå um täun'n, haitar a 
staurpar JK(U). A varpå täun = tåll staurpars 
längd JK(U). Gasshaudä ["gårds-huvudet' 1 
gynnäs me kärt stubbar ner bäi .. De kårtästä 
stubbar liggar börr pa en bandä, i fyst staur-
parä . Män när n har fat ä höigar el. stubbar 
längar, sått n har siat täu par staur, så liggar 
di pa täu bandar, en i fystä u en i dann 
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staurparä. När n da har fat ä så langväist, sått 	kund ha lässt ätt stöistlit lass, fastn di änd 
.. a hail lang trolå räckar upp i uppäst bandn i 	had tom vang'n JK. Had ja hald pa längar, så 
fyst staurparä i gasshaudä, da slar n de trid 	had ja blitt dän stöistli narr av JK. De var da 
staurparä, u da liggar ha (trolu) pa nedäst 	sum dän stöistli brunn MK. Såsum ingän vait 
bandn pa trid staurparä u pa uppäst bandn i 	av, så kan de ske de stöistli olyckå OL. De 
fyst staurparä .. Ja n slar n styttstaur i fyst 	var n sårts väkst till .. så stäur u haug sum 
staurparä i gasshaudä u 	JK. Styttstaur 	stöistliä sinapsstand JK. Fålk . sum har vart 
bräuka n för de mäst sia i vart fjärd staurpar 	stöistli fyllhundar.. har blitt nykträ u årdänt- 
JK. Staurpari jär a än [aln] ällar umkring am n 	liä JK. Betår var de så mik där uppä [vid 
u a halv än ifran si millum varandrä JK. Så 	fabriken], sum säi de stöistliä häussträckår 
skall n ha a par yxar mässi ti sia ner trolår i 	JK. Had ja fortsätt me de, så had ja vart dän 
staurpari me, ner di spännar för mik u int vill 	stöistlist narr MK. 
fall ner pa bandar OL. -rät a. pl. staurre t stört s. n. bf. störtä 	[del av ramsåg]. 
[med rätt uppstående störar]. Ja till u me störta v. störtä, stört', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 

stört', sup. stört', p. pr. störtnäs. 1) [falla till 
marken, stupa]. a) [om människor o. djur]. 
Han stört pa haudä MK. Han kåird', så russi 
skudd mästn störtä MK. Stäutn han hallt pa u 
ränd ti däss n dödä el. störtädä JK. b) [om 
nederbörd]. Där ör de molnä störtar de o-
skaplit ner me rängn JK(U). I täistäs störtäd 
de ner me rängn hail dagän JK. Ja, u slaggar 
me, sått de störtar ner JK. Så tyckt vör de 
slyträd upp läitä u int ret störtäd ner så oska-
plit mikä JK. Va de störtädä! de var såsum 
häll me spann pa finstri MK. 2) [kasta, 
stjälpa]. Ain av de källingjäklar 	skudd 
klämm än i skalin bakifran u så stört n pa hud 
i brunn'n sinä JK. Stört stang [idrottslek]. De 
stangi jär för tung, dän däugar ja int stört 
stang me JK(ordl.). 3) refl. [rusa, skynda sig]. 
Ha bråkt si upp fran borä u stört si däit till 
uss OL. Ja matt stört mi in fran grävstyckä 
MK. När ha sag, att de var n fåinar härr, sum 
vidd in, så störtäd ha si in, så fort ha kundä 
JK. Da skall n ränn där langs sandä [i Lausvi-
ken] .. Da far n vän si badä me kallt u varmt, 
så n gänn kan stört si kull me fartn OL. Fålki, 
sum vör kåm i möit me, di störtäd si alltut ner 
i däiki undar täunar JK. Å i hälvitä tänkt ja, 
va kan de var för galnskapar, u störtäd mi 
upp u skudd säi JK. Da störtäd ja mi upp u 
fick äld i lampu JK. Sumli var pa väg u skudd 
stört si äut iginum finstri JK. Da matt ja stört 
mi ör batn u vad' däit till n JK. Han.. skräid 
yva mi, att ja skudd ligg still u int stört mi ör 
späisn JK. 4) [rusa, fara iväg]. Han kåm 
störtnäs MK. — Särsk. förb. Di läggäd säin 
stuckar tet bäi uppa vältru .. så mik di kund 
fa räum ti stört fram OL. — Stört ner: 1) [falla 
ner]. Va snåi de kund stört ner pa am n nat JK. 
Så stört n träi gangar ner ifran stoln MK. 2) 
[rusa ner]. Da kåm de n väitar gräis störtnäs 
ner trappar JK. 3) [hugga ner, fälla]. Slipas 
[slipers] de jä äutn ho, va fålki ha stört ner 
JK. — Källingi kåra störtnäs upp ör sängi 
OL. — Stört äut: 1) [falla ut]. Da gick luku upp 

kund kåir yvar staurret täunar, sum dräivår 
lag yvar, föräutn kräki sinkäd ner JK. Far di 
van'n ti flaugä, så flaugar di [fåren] sum hund 

yvar staurret täunar (= nöi bandfast täu-
bandstäunar) JK. -stump s. pl. staurstumpar. 
Allt de gamblä värkä, staurar u trolår, sum 
däugar , bigangnäs igän, män .. än dail av 
staurar, sum jär avrutnä u jär för kårtä u 
haitar staurstumpar, de nyttäs till bädvid 
JK(U). -ände s. staurändä m., pl. -ar. Än täid 
ättar blai dän stor äurn i ladis. Da lag vägän 
till upp yvar all staurändar JK. I all kväiar 
kåiräs de uppa dräivår jamt me staurändar 
JK. Män ladingän bläir äuthalur i ar.. u själv 
staurändar av täunar gynnar nå söinäs fyst 
JK. Had Är int 0., da fick Är häng magän pa 
n staurändä MK. 

stör s. 2 styr m., pl. -ar, 'fisken stör'. 
störa v. 1 staur', p. pf. n. staur si [slå ned 
störar]. U int jär de ti staur för langt ifran si 
ällar för naug bäi si ällar ti sia staurar ällar 
staurpari för langt ifran si ällar för naug bäi si 
JK. Trolu kåm ti ligg millum träi par staur, 
män räcknar n ifran uppäst ändn fran upp- 
ästbandn 	u till nedäst ändn .. så liggar ha 
millum fäm u säks (staurpar) .. ja, jär de tet 
staur si, millum sjau par staur JK. 

(?)störa v. 2 pass. pr. stauräs. Da stöiräs (= 
styra o. ställa) ällar stauräs snart bårt n täim 
ällar täu, för .. förrn di bjär läikä [liket] äut, 
så singäs de n salmvärs .. så sen har .. 
skollärarn läst någ u hald tal OL. 

störa v. 3 stöirä (sälls.) (OL)MK; ipf. stöiräd, 
stöird' [oroa, ofreda]. Di .. sat u pratädä, 
sakt föstas, sått di int stöiräd någ läikväl JK. 
De stöird andakti MK. 

störstlig a. stöistli, n. -/it, best. (dän, dä) 
stöistli', pl. stöistliä, -/i', best. (de) stöistliä, 
superl. best. (dän) stöistlist' [störst]. De håir- 
däs prässäis såsum fålk, sum var i stöistli 
sjöinöid JK. Han blai i stöistlit legavald me 
na (källingi) JK. När di kåm mitt för Löi 
körkå me dän sjussn, så var de så sum di 
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u ha störtäd äut pa gålvä JK. 2) [vräka ut]. 
De jär n .. galnskap ti stört äut så mik pän- 
ningar pa en gang JK. Jfr bråd-störta. — 
stört-flod s. störtflod [-åu]. Lag skiftä kåm 
yvar uss sum än störtflod JK. -full 
a. störtfullar, 'stupfull'. Sumli vikår kåirar 
n jär förbäi .. så störtfullar, sått n int kan 
sit pa sjussn, u häud hängar ner imillum 
baini JK. -hoe s. m. bf. störthåuän [lutande 
ho varigenom vattnet rinner ner under 
kvarnhjulet, se ill.] MK. -regn s. störträyn. 
Ruskvädar me n förflugän stårm u störträngn 
bäi böiväis JL. -regna v. störträynä, sup. 
=. När ja kåm där äut kåm de ti störträngnä 
ällar hällrängnä JK. Idag har de störträngnä 
när pa hail dagän JK. 

störting s. se ut-störting. 
störtning s. se om- o. stång-störtning. 
stöt s. ståit m., bf. ståitn. 1) [knuff, slag]. Had 
stigspittaln hal läik äut .. da had ja änd kunt 
fat hännar för mi, sått armar u hännar hadd 
tat stöist ståitn av JK. 2) [i uttr.] i ståitn [i 
sänder, åt gången]. De möitäd vattnä, så n 
kund fa ligg där u däm' flair täimar i ståitn 
OL. Sungnar ja till, så jär ä höigst n täi 
minnutar i ståitn, u så liggar ja da vakän a par 
täimar i ståitn sinä JK. De ha vart gutt um 
hälgdagar i ar, int mindar än täu u träi i ståitn 
JK. Fyst gick de bra för mi, för da kund ja 
räidä n hall mäil u träi fjärdingsväg i ståitn 
JK. 

stöta s. stå itå f., bf. -u. 1) [redskap att stöta el. 
krossa med], 'att slå bruk med, kallas på 
annat håll kalknydu' MK(1878). Mangkaväl 
[mangelrulle] .. di har nytt n till ståit pärår 
me .. de var väl i brist pa ståitå. Jfr bruk- o. 
jordpär-stöta. 2) [platsen från vilken man slår 
in bollen i "pärken"]. Ifran framsticku 
meldäs [mättes] de näi el. täi stig .. u där 
sättäd n ner a pinnå el. än pålä el. .. n stam, 
sum haitäd ståitu. De umrådä 	ifran de 
främst stangändar av pärkän till ståitu haitar 
u "ståitu" JK(U). Stännar bålln pa ståitu 
el. millum fram stang u ståitu, så far daim sum 
jär äutä kas, u där sum bålln har stännä pa 
ståitu sättäs de ner a pinnå. Män när all sum 
jär äutä har slat vassitt hugg allihop, u bålln 
har stännt äutför ståitu .. da far daim sum jär 
innä fäm, män har daim sum jär äutä kas .. 
da har daim sum jär äutä retuhait ti sta innför 
ståitu äutför kasn, el. di bihövar da int "vär 
[värja] ståitu", sum de haitar, u daim sum jär 
innä bihövar int fa bålln 'ängar äut at ståitu 
än äutför kasn JK(U). Star di inför läit mair n 
halv ståitu u di ska vär n kas .. da jär ä int ti 
sta u grund pa, um Daim, sum var innä, 
var där någ säkrä dräivrar .. di slo bålln  

längar äutat, ti däss daim där äut int mäktäd u 
dräiv än så langt mat, att di hannt ståitu än 
gang OL. 

stöta v. ståitä (OL)MK, ståit', pr. -ar, ipf. 
ståttä, stått', ståitäd, sup, stått, p. pf. ståt- 
tar, f. stått, pl. (sundar)ståitnä JK(U), p. pr. 
ståitnäs, imper. ståit MK. A. 1) [knuffa, slå]. 
Ret sum de var, gynt gubbän ståit pa källingi 
JK. Börr ja kan va fösiktu u akt langstangi, 
att ja int ståitar hännä älla kumma mot na fö 
hart JK. Koi stått bainä MK. 2) refl. Trillar a 
äut (= på golvet), så ståitar a si intä MK. 
Halsrä-Jakå jär sängliggnäs, han har stått si 
läitä MK. Hart u stått di da? MK. 3) [slå 
emot, komma intill, nalkas]. Så fort di ståitar 
backän, så jär ä ti bjär gani upp pa braidningi 
OL. Int bihövar di sit u våndäs bäi sling- 
tjaugu, så fort di ståitar stäuu [kommer in i 
stugan] OL. 4) [krossa, mosa]. Ståit bräuk 
[murbruk] JK. Kalk.. sum skall var ti bired 
ällar ståit bräuk av OL. Braut stam, hugg 
skog, ståit bräuk, bygg häus JK. 5) [såra, 
kränka]. Ja far bid um äursäkt, um de jär 
någät ård sum skudd ståit L. fö mikä JK. 
Fyst dailn av fyst fördragä .. de ståitäd 
mangä, sum jär för dummä ti fa håir slikt 
ännu JK. De ståitäd daim, sum had söikt 
ådlingslån JK. — B. intr. 6) [studsa]. Än gurk- 
bit [korkbit] innärst i krungän för att bålln 
skall ståit bättar JK(U). Bålln ståitar bra 
(OL)MK. 7) [slå emot botten]. De jär så 
grunt, sått storbatar ståitar MK. 8) [komma 
stötvis]. Um än [talaren] had däugt talä u hatt 
årdi mair sammanhängandä sått n hadd slipp 
u hårt u tänkt si tråttar millum vart ård, sum 
kåm ståitnäs fram JK. — Särsk. förb. Ståit 
ihop: 1) [möta, råka]. Så kåm de . ; såsum a 
stäurt svart mänskä 	u försvannt me de 
samä, när ä skudd ståit ihop mä mi JK. 2) 
[medelst stötning blanda]. Gam L. bräukar 
ha sånt (smidsindar) ti bland äi lair u sand ti 
ståit ihop ti bräuk OL. — Vag u dyning, de 
ståitar in pa ätt, de [har nästan samma bety-
delse] MK (1877). Bergs-pynt, nai de .. ståi-
tar för mik in pa svänsku JK. Um ja nå talar 
um rematistn .. de bön ståitar in pa, sum de 
star i salmvärsn: se hur krank och arm jag är 
JK. — Gynnar sit u pundä u känn .. um int 
sänk [sänket] ståitar pa någän tåsk JK. De 
var så mik tåsk i buttn, så att sänk ståitäd pa 
dum jamt till JK. — N skärar brö sundar äi a 
fat, u så håisa n fläskfätt pa de, u så ståita n 
sunda de läitä JK. Än .. hälläd pa de sun-
da(r)ståitnä pärår i gröitu så mik mjölk, sått 
gråitn [moset] blai lagum tjåckar JK(U). — Ja, 
dän förargälsän svälgar n ner mang gangar pa 
dyngnä u ståitar upp igän JK. — Ga ste u ståit 
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ör lortn ör slingrännu JK. — stöt-ord s. ståit-
ård n. 'stickor', -sam a. n. ståitsamt [som 
stöter]. -sko s. m. bf. stå itskoän JK(U), [en 
ring mellan hjulnavets insida o. hjulaxeln]. U 
så jär de mik nog me ti ställ ällar skränk 
vangsakslar .. att int vangsjauli gar för mik 
mat pa ståitskoän el. u för mik äutat pa 
vangsmuttrår JK(U). -spång s. ståitspayg f., 
bf. -i, pl. -späygar, bf. -späygnar, 'fjädrande 
ribbor ovanpå och längsmed övre sidoträna 
på vrånghäck; därpå lades åkbrädet' HG. De 
gamblä vrånghäckar var ingä ståitspängar pa 
MK. Väitgrän(ä) 	äutmärkt till .. ståit- 
spängnar pa vangskarmar u vrånghäckar JK. 
-styva s. stå itstäivå f. [= föreg.]. Ståitstäivår 
pa vrånghäckar u vangskarmar MK. 

stötig a. n. ståitut, best. o. pl. -uä [som stöter]. 
De tar vangnar väl iss hard ståituä vägän JK. 
Förskräcklit va de jä ståitut (på vägen) MK. 
Stainar jär så ståituä MK. 

stötta s. styttå f., bf. -u, pl. -år [stöd, sträva]. 
Sätt imot a styttå mot häusväggi; di har sätt 
styttår mot häusi JK(ordl..). Hälla n [gärds-
gården], så sätta n styttår imot JK(U). U så 
jär ä styttår, sum sitar unda(r) vindhästn (pa a 
kvänn) JK. De skall tåll styttår pa var säidå 
till a gangisträum för ti kunn röim älvå gan .. 
Asar liggar fastspäiknä pa legar [lägre] styt-
tår. Ganstakar läggäs upp pa pinnår, sum 
sitar äi lang styttår (ällar stjekår?) MK. Ja 
skall bital pänningar till andräs äutflyttning, 
män självar far ja sätt upp styttår mot stäuu 
MK. Jfr garnås-, kvarn- o. sned-stötta. 

stötta v. styttä, styte , pr. -ar, ipf. styttäd JK, 
sup. stytt' JK, p. pf. (upp)styttn (OL)MK. 1) 
'stödja under'. Gaitbain, en staur sum star 
äut ifran täun'n u styttar täun'n. Styttstaurar 
.. bör var någlund gäinä, för di styttar bäst 
JK(U). Ner nå a päikå had n sånnar fästman 
[en drucken], så var de säkart, att ha fick ga u 
slep u stytt pa n OL. Undahaltuä strandkalar 

sum sto u styttäd bodväggar JK. — Särsk. 
förb. Näti fick ligg där.. u de yvriä doningar 
me i batn, när vörr da hadd fat stytt imot n 
bra me a fotskutå pa var säidå JK. — 2) [tåla 
vid, stå för]. Han styttar för kånnkaffi [korn-
kaffe] MK. Han styttar han = tål vid en 
förlust e.d. MK. — stötte-pinna s. styttpinnå 
f., bf. -u [ledande person]. H. han jär stytt-
pinnu äi sokni MK. -stör s. styttstaur m., bf. 
n, pl. -ar. De staurar sum star läik upp inn 

langsat täun'n haitar säidstaurar. U daim sum 
star pa snitt äut ifran täun'n styttstaur JK. 
Ainar sum skall nyttäs .. till styttstaur minst 
n träi fäir tum gråvä .. at storändn JK. Grän-
staurar bihövar int karäs [rensas] hailä u 
börr ret de gråvästä styttstaurar pa fäir säidår 

u så spitsäs föstas JK. Styttstaurar jär vanliä 
staur av ainä el. gränä, män jär gråvarä än de 
andrä staurar i täun'n u bör var någlund 
gäinä, för di styttar bäst JK(U). Styttstaurar 
slas äi el. sättäs äi i täun'n me de samä, när n 
töinar u äi vart trid staurpar ätta si u en 
styttstaur at vassitt håll el. en pa var säidå 
um täun'n, u jär de mik låiskrut el. gaimaldut 
[öppet o. blåsigt] u hälli liggar naugä, så slar 
n tetarä me styttstaur, för int täun'n skall blas 
kull JK(U). Iblant så slar n styttstaurn i up-
päst bandn; da bläir de int mair n täu bandar 
um all staurpar, män när n slar styttstaurn i 
milläst bandn, da bläir de träi bandar um de 
staurpari sum de jär styttstaur äi Styttstaur 
bräuka n för de mäst sla i vart fjärd staurpar 

Träibandtäun .. skall de bläi säkat, så skall 
de var styttstaur i vart ann staurpar, sum 
styttstaurn slas i milläst bandn JK. Ja n slar n 
styttstaur i fyst staurparä i gasshaudä [gårds-
huvudet] u*, antingän i uppäst bandn el. i 
bandn där nest JK. Än kan u* sia styttstaur i 
vart par staur, en pa var säidå [i räcktäunar] 
JK. Styttstaurar slas-ner i jårdi me janstaurn, 
sum än da fyst slar a hul i jårdi me .. umkring 
am n u a halv än ifran täunväisn JK(U). Stytt-
staurar slas så langt ifran täun'n allt ättarsum 
di jär lang till ällar räckar till; längar ifran 
dästu bättar, för bättar styttar di. Di slas int i 
vinkäl äut ifran styttstaursparä äutn pa snitt 
läitä bakat, sått n kan fa äi än [: stöttstören] 
millum staurar, så att dän säidstaurn, sum jär 
at de säidu, sum styttstaurn jär, kummar 
framförä, u dann'n pa dann säidu bakförä JK. 
Att ä skudd jälp (mot frossa), um n kräupäd 
undar styttstaurar MK. Jfr enes-stött-stör. 
-störs I bande s. styttstaursbandä 
m., bf. -bandn, pl. -bandar. Dän bandn, sum 
slas um styttstaurn u de staurparä, sum stytt-
staurn spännäs ner äi (styttstaursparä), haitar 
styttstaursbandn JK. Än styttstaurbandä 
(sum skall var längar u störr än de andrä 
bandar) gar de int gännä ti sta pa vicku säidå 
sum hälst (när n bindar um bandn), äutn än.. 
skall sta pa de säidu, sum styttstaursändn jär 
u int pa de säidu, sum än jär slagän i jårdi JK. 
-störs I par s. styttstaurspa'r n., bf. -ä, pl. =, 
bf. -i, de staurpar, sum styttstaurar slas äi 
MK. Än töinar för de mäst .. så, att n slar 
styttstaurar i uppäst bandn . . u bläir läik så 
säkat, så väid n int har för klain staur i stytt-
staursparä JK. Än töinar .. att ä jär träi 
staurpar imillum styttstaurar ällar styttstaurs-
pari JK. -störs I par I stör s. m. bf. styttstaurs-
parstaurn [en stör i stöttstörsparet]. -stör 1 
ände s. m. bf. styttstaurändn [översta ändan 
av stöttstören]. Än .. skall sta pa de säidu 
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sum styttstaursändn jär u int pa de säidu, 
sum än jär slagän i jårdi JK. 

stöv s. stöv, stöiv m., bf. stO'vän, 'damm'; 
[trösk-, mjöl-, bastu-, rykt- o. vägdamm 
m. m.]. Han jär hail ludn i augu, sum än jär 
fullar me stöv u lort MK. De jär så mik stöv 
pa vägar, i stäuu; stövän sto kring än 
JK(ordl.). Han skudd da rais av [torka av] 
stövän MK. De gamblä fodrä ällar takä jär 
rut sum muld sumt; u va stöv u lort da! JK. 
De var n sånnar oskaplir stöv, sått mästn 
ingän kund liv' i lädu [vid tröskning] JK. I de 
gamblä kvännar, där hadd di da sånn där 
skaksiktar u av de skakningi så var ä värr 
me stöv OL. Ja var pa bastäuå järum dagän, 
u där jär n olyckli stöv, sum frästa braustä 
otäckt JK. Än äilackar galn stöv ti var pa 
bastäuå JK. De jär n sån stranga starka stöv, 
när n rykta russi MK. Um ja had vart aigar 
um än bra bust, da behövd ja int arbet mair n 
hältn så mik till fa stövän ör pälsn för russi 
JK. Va han [ryktborsten] to stövän fort u bra 
ör fä russi u stäutar me! de var bär, sått 
stövän dambäd kring mi JK. Stöv skodjaupt, 
di har fä fäin aur MK. De har kumm lort pa 
styvlår, män ja tror de jär int ann stöv MK. 
Läsbani .. var blafrusnä u gaistrivnä u tilläik 
hail väit av stöv, ner di kåm kåirnäs häit till 
körku. Stövän dän fick di sla a si, de sto int 
läng pa, män kyldi OL. Än kund hald pa u 
kväväs i all stöv, sum äuräd av vägän .. Ja, 
de var haplit vickän stårm JK. Vägar bläir 
sumpuä hälst där sum jär skogar u levädar, 
att int stövän far blas av um summan häldar 
JK. U sen ti kåir så stövän sto ättar dum OL. 
Rängnä, de jär så mik att ä stillnar stövän 
MK. I sundas fick vör någlä stänk, så att de 
knafft stillnäd stövän pa vägän JK. De gar 
sum stöv [talesätt] MK. De gick såsum stöv 
de MK. Jfr korn-, ladu-, mjöl-, russ- o. väg-
stöv. 

stöva v. stö'vä, stöivä, stöv', pr. -ar, ipf. -äd, 
'damma; damma på en väg'. För de int skudd 
stöv så mikä, när sandn skudd sopäs av 
gålvä, så stänktäs de vattn pa iblant JK(U). 
De stöva pa vägän (ej: dammar) MK. Vägar 
jär tårr u stävar JK. Vägar u jårdar har tårk 
av så mik i dag, sått i rakt stävar JK. Storvä- 
gän 	jär så tårrar, att n mästn stöivar JK. 
1846 da gynt bläi så gutt vädar i mass, sått 
vägar stöväd, såsum di nå gär JK. 

stövel s. styväl m. 'gammal gubbe (i elak be-
märkelse)' JK. De jär n gammäl styväl, sum 
gar där u styvlar JK(ordl.). 

stövig a. st0"vur, stöivur, n. -ut [dammig]. Nå 
jär de bra ti ga jär; vägän jär int stävur MK. 
Har n [timotejen] gynt glångäs, så bläir n 

stöivur JK(U). Undar tråskningi .. me aksi u 
angnar, sum var a mik bisvärlit arbetä .. för 
de var lortut u stöivut u jäklut JK(U). 

stövla s. styvlå f., bf. -u, pl. -år, 'stövel'. 
Styvlår jär skodomt me skaft äi, me kårtarä u 
längar skaft. Sma styvlår, sum ä haitar, jär 
kårt skaft pa, sum gar upp mot tjåckläggar, u 
daim har n fä de mäst innför byksår u di 
däugar bad summar u vingar JK. Styvlår söis 
de täu sårtar: tungstyvlår u krökstyvlår JK. 
Namn pa all dailar pa a styvlå: rissäftar, 
bakskaft, binnsulå, buttnlägg ällar hållfots-
lägg, hailsulu, hallsulu, kappu, kransn, klack-
lappar, klackpinnår älla klackpligg, klackän, 
sinkår u sinkspäik, hållfotn, buttn, styväl-
snäipu u krökän JK. Söi a par styvlår JK. 
Smör styvlår JK. När vör kåm upp u skudd i 
häus så var de så mik snåi, sått de kund ingän 
kumrn äut me träisko pa si, äutn styvlår matt 
pa straks JK. Ja far dräg styvlår pa mi JK. 
Iblant när vattnä jär haugt .. så kan n fa sta ti 
knäis i vattn u lässä [: släka] u da kummar 
de an pa, um än har sånn haug styvlår sum 
buttnar JK. Um da sjoän laupar till .. sått ä 
slar yvar så far n sta där me styvlår full av 
vattn hail dagän JK. Ti släut gynt vattn rinn 
ner i styvlår för mi, sått ä sjåggäd äi dum JK. 
När ja kåm iland u fick styvlår av mi u vattnä 
ör dum u pa me dum igän, så laupäd ja haim 
JK. Jfr becksöms-, högtids-, kipp-, knä-, 
krök-, kyrk-, läder-, löp-, pinn-, pinnbottens-, 
rossläders-, skogs-, släke-, sommar-, stor-, 
träsko-, tung-, vad-, vaxläders- o. vinter-
stövla. — stövle 1 block s. styvälblåck JK(U), 
[träblock, läster, att forma stövlar på]. -bot-
ten s. Styvälbuttnar jär så förbaskat halä 
JK(U). -fötling m. bf. styvläföitlingän [själva 
foten på en stövel] JK(U). -klack s. m. bf. 
styvälklackän. L. fallt kull . . pa a janväg-
skinå u fick styvälklackän imillum täu skinår 
JK. -knekt s. pl. styvälknäkt m., pl. -ar [red-
skap för avtagning av stövlar]. Förr bräukt 
böindnar tillvärk säin 	raidsak självä av 
träi, såsum styvälknäktar JK(U). -krage s. 
m. bf. styvälkragän [övre kanten av stövel-
skaftet]. -pipa s. styvläpäipå f. [rökpipa med 
skinn på skaftet]. -skaft s. styvläskaft JK n., 
bf. styvälskaftä, pl. bf. -skafti. Mindar styv-
lår me kårt skaft.. sum styvälskafti var inn-
för byksår JK(U). -sko s. sty'vläskåu, sty-
välsko JK, pl. -skoar, 'styvlå s. skafti jär 
örskärnä pa'. Han kåm slepnäs me en styv-
läsko u en träisko MK. -snipa s. styvlä-, 
styvälsnäipå f., bf. -u [tån på stöveln]. 

stövla v. styvlä, ipf. -äd, p. pr. sty'vlähäs 
[traska, kliva]. Ner de sen blai afttäidar, så 
var n [han] till ga u styvlä igän, måns kalar u 
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drängar ännu speld a käulå pärk OL. Han 
gick u styvläd där i jamt mi fran dain vägbrin-
kän till dann'n JK. Da styvläd n si pa gatå u 
gick u ställd si u käikäd pa n märkstain JK. 
Nå, när vör had vart där a stund pa mårgn, 
kåm härrn sättnäs u styvlänäs u var pa träi 
kvart ällar så druckän, att n nätt u jämt kund 
ga JK. 

subb s. m. bf. subbän ["subbert", "surv", 
massa]. Han skall ha älvä täusn kronår för 
hail subbän ällar kant u klart i årning var bit 
[om skolbygget] JK. Nå jär de bön ti kast 
alltihop pa byggnastöirlsn u så far di sta för 
subbän JK. Så sättäd di strandgröitu pa u 
kokt hail subbän, bad goä u lignä [: mav-ägg] 
JK. 

subtraktion s. suptrafåun (avh.) 
suck s. suck m., pl. -ar. Tänk um ja had någ 
rolit ti tal um .. att affärar gick bra u.s.v., 
män da fassnar tankän tvärt ällar stännar me 
n suck JK. Ja .. sättäd mi ti skrivä me n 
stäurar suck JK. Vart rop (av göken) jär ret 
suckar ättar rängn, sum blandar si äi o suckar 
u klagtonar JK. 

sucka v. suckä, suck', pr. -ar, ipf. -äd [utstöta 
suckar]. När n kummar ti tals um kungar, da 
suckar lissum de gamblä gubbar u tyckar, att 
de var n kung, sum var ti sätt värd pa (Karl 
Johan) JK. Män de var ingän av dum [lä- 
sarna] sum 	svard a ård, äutn di börr 
suckäd djaupt allihop JK. Än far ga u suck 
yvar sin förstöird gröidä JK. Särsk. förb. Di 
. såsum försänkt si äi n sårts andakt, luck 
augu till u häll pa hudä u lissum såsum suck 
till OL. Ja, suckäd ja äut, de jär frågän um, 
um än ännu jär pa baini JK. 

suck-hake s. pl. suckhakar, 'uppsvällda kört-
lar i halsen; sma knölar s. sitar införä; el. 
halsfluss' MK. Ha har pussjauku .. Ha gynt 
sullnä i mandäs undar åirnsnapar, u sin har ä 
gat ner langsat säidår av kinnbaini undar 
käksä u i suckhakar (förmodliän körtlar el. 
aitlar i halsn) JK. De gärd ont äutpa me undar 
käpän u undar käpbainä upp undar åirä ällar i 
suckhakar sä sumli, när n to pa de JK. Pa 
säidår undar käksä ällar käpän så har vör 
suckhakar me rosaitlar; där sum pussjäuku 
bräukar var gali JK. 

sud s. säud [i uttr.] pa säud [lutande]. Fjällt 
[föll] pa säud = häigä u villä kull = raiglä. 
Sedi star pa säud o. vill kull MK. 

sudarst a. superl., se suderst. 
sudd s. 1 sudd n. [slarv]. De jär nuck prästns 
skuld u jär mik sudd u försumlihait av han u 
JK. 

sudd s. 2. sådd, sudd (i bet. 4) m., bf. -n, pl. 
-ar. 1) [sockerlapp el. dyl.] 'för små barn att 

suga på' MK(1878). 2) 'trasa, ulltapp, bom-
ullstapp t. ex. att sätta i örat, när man har 
öronvärk, sudd, viska, t. ex. halm' JK(ordl.), 
(blårsådd) läiti viskå (OL)MK. Gär n sådd av 
de pasu u så tårk av de me dän; ta häit n sådd 
halm JK(ordl.). 3) [grästofs]. Sumblistans låi-
mar n da någ såddar [vid slåtter], de såddar 
daim kallar di u för stäutar OL. Galdhampän 
.. fick da ligg än täid, ti däss n blai råttar 
(råitn), u de proväd di pa de väis att di to tak 
äi än läitn sådd u så brod han millum hän-
darnä OL. 4) sudd m., 'att torka tavlan med' 
(OL)MK. Jfr bomulls-, hår- o. ull-sudd. -vis 
adv. såddväis [i form av viskor]. Ha har kast 
ihop håiä bäi såddväis MK. Di bant ihop läin 
bäi såddväis MK. 

sudda v. sup. suddä [söla, slarva]. Källingar 
har int sänd mi någ täidningar för iss viku, 
lais di har suddä JK. 

suddig a. n. såddut [tofsig, tovig]. Um de jär n 
snarvar sigdä, da tar n av grasä så jamt u 
snatt, jär n därimot slåiar, da bläir de mair 
lud u såddut ällar täistut OL. 

suddla v. suddlä m. någä [pyssla, söla?] 
(OL)MK. 

suddlig a. suddlur (sainar, pusslur) (OL)MK. 
suder adv. sudar, 'söder'. Väitar fåinar sand 
så langt aug kan säi um än käikar nådar el. 
sudar JK. Dän gam byggningän .. Han sto 
prässäis i vädasträck, u langsäidu sto nådar u 
sudar JK. Så har ja bigärt till fa mitt storhag-
skiftä för Kauprä brid [vridet], så att de kåm 
ti ligg sudar u nårdar i ställ för austar u 
västar, sum ä jär nå OL. Mot västar u sudar, 
sum jär täun, kan int bläi annlundä JK. De 
klarnar i sudar MK. Sudar um körku MK. 
När ja lodäd, så had ja 19 famnar me lauboän 
(Lau kyrka) sudar um Djaupdöi JK. Vör vå-
gäd uss int till ti ga sudar um hålmar JK. N 
far länd i gyli ällar i Sunngyli (sudar um 
Nabbu) JK. Ro däu sudar av (= åt söder); 
sättäd [: garn] sudar av MK. Gardbostrandi 
sum liggar sudar av Nabbu JK(U). Dän 
gamblä sokängränsn jär sudar av vägän JK. 
Ja skall ta u siglä sudar äi, kansk de kan var 
någ tåsk där JK. Än syr-rand, sum räkäd 
sudar äi MK. Jär at iss hållä ifran Jaugan u 
sudar äi 	nyttar di strämming ti baitä JK. 
Da to ja u drog taug u rod sudar äi än bit JK. 
Ja tänkar vör fa kast' sudar äi; när vör kum-
mar längar sudar äi, så bläir de grynnar MK. 
Sudar ifran MK. En ångare kåm käilnäs su-
darifran JK. Suda pa el. sudar äut JK(U). 
Fäuglar di flaug sudar pa MK. Da söikt ja 
tåskän pa n träi fäir ställar till sudar upp at 
Närkhålm JK. När n sättar sudar upp, sum 
vör bräukar sägä, ällar äutför hålmar JK. 
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För ti fa vinn iland, i fall de kåm ti stårmä, så 
sigläd ja sudar upp at gninnä u grunntangän 
JK. U så gick än längar sudar at käldår till 
JK. -grund s. pl. sudagrunnar [söder ut be-
lägna (fiske)grund]. Strämmingän har hald si 
nå at haustsäidu pa sudagrunnar: Tangar u 
Nöigrunn JK. -gut s. sudargut m., bf. -än, pl. 
ar [iv. på sydligaste Gotland]. -gute su'da-

gu'tä, -gu'e m., pl. -ar [iv. på sydligaste 
Gotland]; 'förnämligast de som bo på södra 
udden' JK(ordl.). Sudar äut där bor sudagu-
tar JK(U). De håirs pa talä, att de jär n 
sudagutä; sudagutar di sär: Juhan har de 
uppskriv pa säin nutu JK(ordl.). De håirar n 
straks pa talä, när de jär n sudargut kum-
mar de någän ifran Sudrä u säir pa na [en ko], 
så sär n: "de jär nuck a gu ku de" JK. När n 
skudd haim .. da akäd n me sudagutar till 
Ronhamn JK. -gute resa s. f. bf. sudagut-
raiså f. [resa till sydligaste Gotland]. Så bi-
gav de si, att n hadd gärt a sudagutraiså för 
jaul a ar JK(U). -gute I skjuts a. sudagutsjuss 
[skjuts från sydligaste Gotland]. Pa Ronhamn 
var de alltut någän sudagutsjuss, sum än fick 
ak me JK(U). -kant s. m. bf. sudakantn. Vä-
drä haldar si pa sudakantn JK. 
-marknad s. m. bf. sudamark'n, sudar-, su-
damarknän [marknad på södra Gotland]. Su-
damarknän, sum var pa Sandäsräum i Gråit-
lingbo .. i gynningän pa åktobar JK(U). -satt 
p. a. su'dasättar [satt åt söder]. Må'n jär så 
langt sudasättar MK. -sida s. f. bf. su'da-
säidu, sudar-, sudasäidu, 'sydsidan'. Pa su-
darsäidu av hålmar där jär så langgrunt, att 
där jär int gutt ti ga in me någän bat OL. 
Lodäd gärd vör 	u vör fick fäm u tillgå 
famnar pa iss [denna] ällar sudasäidu um 
Sandpall JK. Di kund fa sta u solbäd si där pa 
sudarsäidu av körku OL. Vörr 	speläd 
väggpärk för le av nårdn pa sudasäidu av 
häusi JK. -slag s. su'dasla'g n. [slag åt söder 
vid kryssning]. Se norder-slag. -socken s. pl. 
sudasoknar [socknar på sydligaste Gotland]. 
Fålk har flytt in [till Lau] ifran sudasoknar u 

JK. -strand s. pl. sudastrandar [söder ut 
belägna fiskelägen]. Fiskaräiä bäi Nabbu u 
Djaupdöi har vart dålit i ar, män längar sudar 
äi el. bäi sudastrandar (Kappällä u Hörtä) har 
ä vart bättar JK. -trakt s. f. bf. su'datrakti 
[södra delen av Gotland]. Hamnårningän 
gällar .. bäi all strandar fran Jaugan u hail 
sudatrakti sinä JK. Ja ha hårt fålk ifran sok-
nar äutat sudrä ha talt um, att de star int till ti 
fa kaup än laup ryg älla kånn .. i hail suda-
trakti JK. -udd s. m. bf. suda(r)uddn [sydli-
gaste udden på Gotland]. Så förstar vörr 
landsboar varandrä änd äut ifran Suda(r)- 

uddn u Fåröiboar JK. -väder s. sudar-, suda-
vädar [sydlig vind]. Nårdn dräivar all fisk 
jär ifran, sått umge .. int kummar ti blas upp 
äi någän annar vinn .. el. sudavädar, så jär de 
int äutsikt för uss ti fa någä JK. Vörr far visst 
snart någ sudarvädar OL. Vör far snart rängn 
i sudavädar JK(U). Ga de um ti sudavädar 
igän, da bläir de väl lent, tänka ja JK. 

suders adv. sudas [i uttr.] at sudas, ti sudas [åt 
söder till]. Ja, vädrä gick ör nårdn u ti sudas 
igän JK. De gynt snåi igår .. män da var 
vädrä at sudas u mästn lent. Vädaraimän jär 
at sudas. Um vädrä had stat at sudas JK. 
Vädrä haldar si pa sudakantn el. at sudas JK. 
Halda vädrä si at sudas, da tror ja, att ä int 
bläir snåi ännu da i JK. Ännu kan ä kast um u 
bläi vackat vädar bäi dagum, bär att vädrä 
gar at sudas JK. Så matt ä snart bläi någ ann 
vän(d)ning vätjä, u vädrä kummar ti ga ti 
sudas igän JK. 

suderst a. superi. sudarstä, sudastä, sudästä, 
su'däst' , m. o. f. sudast', n. (de) sudästä, pl. 
de sudästä JK(U), (de) sudast' OL, f. bf. 
självst. (de) su'dästu, 'sydligast'. Gangardar 
(bäi Nabbu) .. var täu styckän förr (nårdästä 

sudästä gangardn) JK. Sudast armän. Su-
dastä hålmän MK(1878). Imillum lansvägän u 
Bjärgäs åboars sudrä el. sudarstä skiftäsgräns 
OL. Sudast' klåbbu MK. Dän stain'n, sum 
jär ätt sträck pa, håirs till de nårdästä styckä 

dän me täu sträck till de sudästä JK. De 
sudast batar sum söins, de jär kapällsboar, 
sum gar äut OL. Män så jär de batar, sum har 
tat räum nådar av de sudästä batar JK(U). De 
nådästä linju gar paralällt me de sudästu JK. 

sudra a. oböjl. su'drä [i söder belägen]. Där 
var nå än hail hopän fålk fran all soknar i 
sudrä häradä OL. Bjärgäs åboars sudrä el. 
sudarstä skiftäsgräns OL. 

sud-väst adv., a. o. sbst. suvväst, superl. su-
västastä OL, m. bf. sud-, suvvästn. 1) adv. [i 
sydvästlig riktning]. De liggar ... ungefär 
suvväst jär ifran uss JK. 2) adj. [sydvästlig]. 
Vädrä jär suvväst jå! MK. Jär var ä klart, 
varmt, vackat solskäin u vädrä var suvväst 
JK. Um vädrä had blitt suvväst, så skudd 
vörr ha glid äut pa Väirvarpå i dag JK. De 
kan bläi riktut lent u blöit i luftn me sunn ällar 
suväst vädar OL. I suvästastä hörnä av sokni 
OL. 3) subst. a) [sydvästlig riktning]. U står-
mäd gärd ä i suvväst, sått stycki flaug av 
vattnä JK. Män så gick vädrä mair u mair pa 
austn u sunn'n u ti suvväst JK. b) m. bf. 
su(v)västn [sydvästlig vind]. Så kummar da n 
duktur suvväst u vräkar kull de (täun'n) JK. 
Sudvästn jä böiu MK(1878). I dag ha suv-
västn vart galn ti blasä JK. Bäst ä var ja lag 
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där, så gynt ä kumm vädarkarår för suvvästn 
JK. Där i suvästn där jär så svartmulä OL. 
De jär till bläi så tjåckt u lud jär undar i 
suvästn OL. Stjännår i suvvästn flammar, de 
bläir blasvädar i suvvästn JK(U). Nå har vä-
drä stat n langar täid i suvvästn JK(U). Pa 
dagän så kåm de ti blas duktut i suvvästn, 
sått ä var omöiglit till kumm äut pa djaupä u 
sätt um kväldn JK. De va föfärliä stårmböiar 
i suvvästn. I går stårmäd u raiv de si betöidlit 
i suvvästn JK. De gynt klarnä upp undatill i 
suvvästn, så att de tår bläi klart u kallt i nat 
igän JK. Så fick ja säi en bat langt inn i 
suvvästn.. så rod ja in i suvvästn ättar dän 
batn JK. Vädrä jär änd pa suvvästn, män de 
haldar si frauskallt läikväl JK. Gar da vädrä 
pa suvvästn a dyngn, så jär de strämming 
naug innä OL. Vädrä gick läit mair in pa ällar 
pa suvvästn JK. Vädrä gick at suvvästn i 
fredäs, sått da blai ä lenvädar igän JK. Jfr 
sunnan- o. väst-sudväst. -öst adv., a. o. s. 
sudaust, superl. sudaustastä, -ästä, suddaus-
täst', m. bf. sudaustn. 1) adv. När de int 
fanns tåsk någän annar stans, så fanns di 
sudaust av Sandpall pa tjugåen famn JK. 2) 
adj. Vädrä var sudaust u blasäd lagli väl JK. 
Så jär de sudaust j_ vädar, så nå jär de 
tillvädring för strämming u tåsk me MK. Män 
pa hail austäst u sudaustäst(ä) trakti jär blai 
int någä [regn] JK. I sudaustästä hörnä av 
sokni OL. Så var ä a bolag, sum sättäd upp 
saltaräiar bäi suddaustäst strandar JK. 3) 
subst. a) [sudostlig riktning]. Da blast de i 
suddaust JK. Sjägli till u ti siglä n bit i sudd-
aust JK. b) [vind från sydost]. Nå har austn u 
sudaustn blas så längä u så mikä, sått ä jär int 
någ håpp um, att ä bläir någ tåsk mair i haust 
JK. Suddaustn härdäd si mair u mair... kum-
mar suddaustn till snärr pa sum än gär, så 
kan de bläi årkå ti kumm i land JK. Tåskän 
jär traugar ti ta, när de jär äutvädar sudaustn 
u austn MK. De jär a gammält ård, att tåskän 
kummar me suddaustn um ladingän u gläidar 
me suddaustn um haustn JK. De har till u me 
tornä u tjåcknä till mang gangar i sudaustn 
JK. De häväd ner me vatar snåi u stårmäd me 
de sam i sudaustn JK. Har de blas hart i 
sudaustn a dyngn, så säs de iblant att nå ska 
de pråmt var strämming förä, för de var nå n 
sån go dyst i sudaustn JK. När vörr skudd ro 
äut imot suddaustn .. så kåm suddaustn ti 
sväid u blas mair u mair JK. Um ä (vädrä 
förstas) gick mair pa sunn sudaustn, att kyldi 
kund lägg si någä OL. Jfr sunnan- o. öst-
sudöst. -östra a. Pa sudausträ kustn av Gått-
land JK(U). 

suga v. säugä, säug', pr. -ar, ipf. -äd, säugd', 

imperat. säug, p. pr. säugnäs JK(U), p. pf. 
sugän, n. (ginum)sug' OL, pl. (gi-num)-
su'gnä. 1) [draga i sig (vätska, rök) genom 
munnen]. a) [i allm.] Päipu slucknäd, för ja 
lät bläi u säugä. Säug börrä, så drägar nuck 
päipu JK(ordl.). Flundräbåddar jär go ti säug 
pa JK(U). Säugä tåskbåddar el. flundräbåd-
dar MK. (Bildl.) Jär far vör säug tåskbåddar 
= räfsa i tuvor [vid slåtter] MK. b) 'dia'. 
Mamm ällar sick ällar säug, sum de annars 
bäst kund haitä OL. Smagräisar di kan änt-
liän säug u sick u släit i sickar el. spinar för 
soar JK(ordl.); äv. om  små barn MK. Gräisar 
gynnar smack u säugä JK. Gräisar .. di batäd 
int bäi u säug u sick sum di skuddä JK. c) [om 
hungerkänslor]. Da.. gynt de säug ej magän 
igän (När U). De gynnar säug mi MK. 2) [om 
ting, dra något i sig]. a) [om pump]. Pumpän 
säugar intä JK(ordl.). b) [om växter: dra till 
sig näring]. Äskröitnar di säugäd all must ör 
jårdi, så sedi fick int någä OL. 3) [rinna sak-
ta, sippra]. Vattnä kummar säugnäs iginum 
jårdi JK(U). 4) [om luft, draga, pina]. a) [om 
vind]. De säugar u blasar läit i austn JK. Duri 
.. var pa nårdäst gavin u ner ä da blai nård 
vädar, da säugäd ä u blast tvärs iginum OL. 
Någ kund di nuck bihöv ti värm upp si me, 
ner di sto äut pa a lädå, sum vädrä säugäd 
tvärs iginum OL. De jä blakallt u säugnäs 
vädar. Vädrä ha gat tibakas pa nårdn, så att 
de jär väl kallt u säugnäs JK. b) [om drag i 
spisel]. De säugar ändä [om kakel-
ugnsdraget]. Särsk. förb. [Lin o. hamp, som 
var rotail smidd 	ställäs upp ti tärKar mot 
någän täun ällar någ, där ä bäst kund bläi 
ginumsug av vädrä OL. Vattnä kan säug bärt 
hail flyckar me jård MK. Ha fick någ stark 
dråppår u så a glasråir till säug dum äi si 
me OL. Han säugd na (sockerråttan) äi si, 
gärd n de MK. Da bihövar unglambseiar fa 
någ rrijöldrickä än gang um dagän, för annars 
säugar raint ungar äut dum OL. Jfr föl-, ge-
nom- o. ugns-sugen. 

sugandes p. a. säugnäs, 'hungrig' MK; 
JK(ordl.). Se f. ö. u. suga v. 

sug-blomma s. sugblomå f., pl. sug-, 
säugblåmmår. 1) 'rödklöver'. 2) Echium vul-
gare. 3) Lamium parpureum. Raudä sugblåm-
mår MK. -tofs s. stegtåps, pl. sug-, säugtåp-
sar. 1) Echium vulgare. 2) Cichorium inty-
bus. -topp s. pl. sug-, säugtåppar, Echium 
vulgare. 

sugen p. a. sugän [hungrig]. Ja gynt känn mi 
sugän ällar sultn ättar allt kaffi u starkvarår 
JK. De var så förbaskat ti stårm där ner 
langsat sjökantn, sått ä blasäd tvärt iginum 
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fålk, sått ja blai ret sugän ällar sultn, förrn ja 
kåm haim JK. 

sula s. sulå f., bf. -u, pl. -år. 1) [på skodon]. 
När klackän skudd sättäs undar u sulu var 
där ojamn u kullru, da läggdäs där än rand i 
äutkantn av sullädar, sått de blai jamt JK(U). 
2) [förstärkning på vantar]. Sulå äi hankäl; ta 
u sätt sulår äi hankli = lappar när de bli slitna 
MK. Sulår sätta n undartill pa strumpår el. 
suckar, u da bigangnar n än vanlir skolaikst 
.. när n söir fast sulu JK(U). Bölghankli 
bräuka n söi sulår pa, pa insäidu, Sulår jär 
för de mästä av vammäl u iblant u av lamb-
skinn JK(U). 3) Sulu (pa n häst) JK [undersi- 
dan av hoven]. 4) [träskivan under hyvel- 
stocken] JK(U). Sulu jär av hardarä träi än 
stuckän. Apald däugar ti hyvälstuckar u ti 
sulår me JK(U). 5) [träskiva mellan 
"packen" o. "flötet" i ett vagns-"rede"], 
sitar pa framvang'n uppa packän u unda 
flautä MK. Tungu sänkäs ner i packän u så 
heläs sen sulu fast me a par helar där uppa u 
så sen lausflaut däruppa OL. Jfr bind-, halv-, 
hel-, in-, mellan-, ut-, vadmals- o. vagns-sula. 
— sul-läder s. sullädar. Till buttnar [i skodon] 
jär de sul-lädar, sum jär tjåckt u jär buntbarkä 
JK(U). Vardässkoar .. me tjåck buttnar av 
sul-lädar JK. De jär gal nuck, när n skall 
kaup allt sullädar JK. -läder 1 bit s. m. bf. 
su'llä'darbi'tn. Dän sullädarbitn vill ja int ha, 
för de jär int ann n bainling JK(ordl.). -trä s. 
n. pl. bf. sulträll (undar gangvang' n) [på ram-
såg; se ill.] 

sula v. suT, pr. -ar, sup. sta, pass. -äs, p. pf. 
pl. su'Inä. 1) [förstärka strumpor o. vantar 
med "sulor" av vadmal el. skinn]. Han had 
sul dum (hankli). Sul suck u sul hankäl. 
Sumbli sular me skinn u sumbli sular me 
vammäl. Sul hankli me vammälssulår MK. 
Töinhankäl [som anv. vid gärdsling], di ska 
suläs me skinn MK. Hankli ska suläs; ta de 
sulnä hankli MK. Till ha sulnä strumpår el. 
suck bigangnäs sum täidäst. Iblant så.. sular 
n dum straks u iblant så när di gynnar ga 
sundar u bläir slitnä. Än sular dum iblant me 
vammälssulår el. . . ann stickyllä u iblant me 
skinnsulår av lambskinn JK(U). A par stäur 
gamblä strandsuck, sum jär lappuä u sulnä, 
för di skall fyll upp äi de stäur vadstyvlår JK. 
Sulnä bölghankäl .. Än sular dum därförä, att 
di int skall släitäs äut så fort inn i hännar, när 
n har dum pa si undar arbetä JK(U). 2) [sätta 
en träskiva under hyvelstocken]. Bläir unda-
säidu sliti pa hyvälstuckän .. da bräuka n sul 
n el. sätt sulå unda n JK(U). 

sulke s. sulkä, sulk' m., bf. -än, 'svullnad, 
svulst'. När ja var sårk, så fick ja n sån där 

langar hardar ältar avlangar sulkä älla sulk-
valk i tjåck kytä pa armän uppför armbugän 

u de gärd ont JK. Nå ha ansiktä sullnä upp 
.. män släikar sulk de rna ick väl snart lägg si 
vätjä JK. De var n olycklir sulkä, sum aldri 
vill lägg si! Sulkän har lägt si MK. Sunda-
rivnä biktatar jär bra ti lägg imot sulkä, för da 
läggar sulkän si JK. Upp kan n ga u inn i 
värmän me ull imot u så i stillhait, så läng 
sulkän haldar pa Pa n halvar dag så had 
sulkän gat bårt JK. Kåm sulkän ti ga uppför 
armbugän, så fick ja gäinäst gläid i böin pa 
lasarättä JK. Sulkän har gat ör armän u handi 
JK. Ja had ont äi a knäi, män så had ja kallt 
umslag pa um netnar u da sank sulkän MK. 
Dän sulkän, sum hästn har i bringu, gynnar 
nå ga ti bolning JK(ordl.). Han .. var räddar 
förä, att sulkän skudd ga längar upp, u da 
kund ä bläi blodförgiftning JK. — sulk-bank s. 
sulkbayk m., bf. -än [= följ.]. -bård s. sulk-
ba'd m., bf. -n [långsträckt svulst]. -mossa s. 
sulkmusä m. [ett slags lav]. När ja var upp i 
Låist .. så träfft ja pa n sällsöintar sårts musä 
äi a täuå bäi n stumbäl, sum var graar u fäinar 
u mjaukar sum silkä. Da frågd ja .. va dän 
musn hait: "sulkmusä" sägd di JK. -valk s. 
sulkvalk m., bf. -än, 'svulst'. Hästn har n 
sulkvalk undar läivä (= svulst) JK(ordl.). De 
jär n sulkvalk, sum jär en par tum langar u 
umkring en tum braidar u gar så där läit snitt 
pa armän där yvar tanar JK. A klok botkäll-
ing .. skärar kårs u tvärs .. yvar sulkvalkän 
el. fiskän [ett slags svulst] .. JK. G.L., han 
had stor sulkvalkar av än gråvar battång MK. 

sullen s. sulln, f., sulli, sålli, n. sullä, sull', pl. 
sullnä, 'svullen'. Gubbän L. blai någ sjaukar, 
han blai någ sulln i dain säidu, i bain u armän 
OL. Han jär hail upp-poän u sulln i kruppän 
JK(ordl.). Han .. jär sulln i baini, sått ä jär 
frågän um, att n börr kan fa strumpår pa si, u 
ja har hårt n sägt, att n jär sulln kring magän u 
JK. När ja kåm upp um mårgnän, så var 
tummän läit sulln JK. Ha jär så sulli, sått a jär _ 
hail upp-poi JK(ordl.). Ja jär poi, sulli MK. 
Da blai a hail sålli i ansiktä MK. Soijär täidu 
el. galtgali, för ha jär sulli u raud (i föidsli el. 
fittu) JK. Ner de jär någän, sum har fat a sull 
bain 	ällar n sulln arm OL. Täibjällar [tå- 
knölarna] jär raud u sullnä JK. Pus-sjauku 
bisto däräi, att di [fåren] blai sullnä undar 
käksä JK. Jfr till- o. upp-sullen samt upp-
hoven a. 

sullna v. sullnä, pr. sullnar, ipf. sullnädä, -äd, 
sup. = inf., 'svullna'. Ha [hon] gynt sullnä i 
mandäs undar åirsnäipar JK. De gynt sullnä i 
knäiä MK. N [han] sullnädä pa braustä u 
magän u fick andtäppå JK. Nå sullnar mäin 
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handi straks MK. Hail handi u armän sullnäd 
till armbugän JK. — Särsk. förb. De had sullnä 
till pa bäggi säidår um halshul för dum JK. 
Tummän sullnäd upp sum täu träi tummar 
JK. Stickä [bistynget] sullnäd upp JK(U). 
Sumbli russ sullnäd upp u blai hail stäivä JK. 
Nå ha de sullnä upp än stor knöl bakum åirä 
JK. 

sult s. sult m., bf. -n, 'svält, hunger'. De kan 
nuck bläi sult pa färd iblant JK(ordl.). Dän 
han kan ga fastnäs änd ti upp mot middagän, 
förr n kan känn någän sult OL. Sum bot mot 
dairäs [sniglarnas] sult ällar goä matlust bräu- 
kar n dail .. sa pa någ oläskän kalk ällar tårr 
askå OL. När int sultn jär störr(ä), än n int 
huksar, da gär de de sam u da MK. 

sulten a. sultn, f. sulti, pl. -nä, 'hungrig'. Nå 
jär ja så sultn; kattu jär sulti; banungar di jär 
sultnä jamt till JK(ordl.). Nå gynnar ja bläi 
sultn, för ja har int fat någ mårgmat ännu OL. 
Han .. kåm haim u va sultn u fick mat u 
skudd ga ti Stang ti sun'n JK. Ner n da 
kummar iland .. da jär n så sultn, så de bär 
tjautar i magän OL. De var så räiklit av all 
slags mat u drickä, sått ingän bihövd ga där-
ifran sultn el. tåstur JK. Nuck far mang läid 
brist pa bad dain u dannä u far .. fösöik va de 
vill säg ti va sultn mang gangar JK. Gä så, 
kum nå, annas skatt däu ga sulti haim MK. 
Iblant när a [tärnan] jär riktut sulti, så kan a 
ta tåskbaitä ör fingri pa en JK. Vör vill int ha 
dum (strämmingar) ti tåskbaitä äutn ti kokä, 
för vör jär sultnä u har int någ mat JK. De .. 
känns tilläik ret hugnsamt för n dail fålk me 
säin sultnä magar, ner di ser de skjussar 
kummä OL. Di sum jär latä, di far lägg sin lat 
arm bäi sin sultnä tarm MK. 

summa s. summå f., bf. -u [belopp]. A summå 
pänningar JK. Nå för täidn när de skall byg-
gäs .. så jär de n byggmästarä, sum tar imot 
byggrasn antingän för a viss summå el. ätt för 
allt JK. De jär int sån stor summå JK. Ja 
sändar n väkslblankätt L. far fyll äi summu 
u täid JK. Jfr penning-summa. 

sump s. sump m., bf. -än [våt jord, våt väg-
smuts, sörja]. Vällaikän har int vart ti beröim 
i hail hälgi, äutn de har vart rakt lort: rängn u 
stårm u sump JK. De ha dräiv me rängn bäi 
stundväis, så att nå jär ä sump u slask igän 
JK. Um vällaikän haldar pa så i någlä dagar 
. . da bläir vägar uppgivnä u sump u mödå för 
fålk u kräk u vangnar ti ga äi JK. Da skudd di 
upp dän brant sagbackän, u där var så blatt 
me sump u sagdus så att .. OL. Vintan jär 
lort, för de jär int någ slidväg äutn sump u tåi 
JK. De jär snåi u sump undatill u vattn me 
JK. U än väntädä .. att ä atminstn skudd bläi 

frusä, sått n slapp u arbet äi slask u sump för 
var dag JK. Vägar har vart harkluä u stygg 
till bad laup u kårt pa, män de jä bätta de än 
sump JK. Än otäckar sump u galn väg JK. 
Ner i Hallsrä kväiar där jär så att sumpän gar 
yvar åiru iblant OL. Nå har ä vart frauskallt i 
någlä dagar, sått sumpän har kumm till haldä, 
sått ä har blitt a jäklä harkäl JK. Klucku 
10-11 da var de allt bär sumpän pa vägän JK. 
Såsum ä rängnäd, så kåm ä ti snåi läik ner äi 
de där vetu u sumpän, sått.. vattnä fick int 
sink ner n gang pa sedakrar JK. Vör fick kåir 
väidarä till Stainstäu i Stangä, för däit årkäd 
nuck russi uss i sumpän JK. Ja gick mitt i 
vägän u plaskäd i vattnä u sumpän me knäi-
styvlår pa mi JK. De skall kåiräs aur pa 
vägän um haustar, u böindnar baddar ner 
dain lassä pa dann i sumpän JK. Längst ner 
at häusi har vörr matt kårt bort flair otli lass 
sump u kårt stam n u aur däit i ställä .. sått 
vörr slippar u ga u jåck i sumpän där JK. De 
gär int a si ti braid äut aurn i de sumpjåcku, 
sum jär pa dum [vägarna], äutn sumpän skall 
skutäs av dum fyst JK. a) [om på kläder o.d. 
fastsittande (väg)smuts]. Va hart du fat pa 
däin byxår da? de säir äut sum sump OL. Nå 
hart u rakt smort ner kledi me sump OL. När 
vägar var vat u sumpuä, så att .. daim sum 
räidädä, så var di för de mäst hail nersmörd 
av sump u vattn av russi, sum stänkädä 
JK(U). När ja da fick vask sumpän av styvlår 
sum jär full av sump va iviän kväld JK. b) 
[i talesätt]. De kåm ti rängnä så oskaplit mik i 
går, så att de (halmän) blai vat sum sump JK. 
Betår .. di var vat sum sump, u de var för-
bannat kallt um fingarstumpar JK. Vör far 
kast pänningar i sumpän dain gangän, ättar 
dann'n u putt päipu i säckän u löid u var 
nåigdä JK. U onöidut .. rakt skudd ä varä ti 
kast tjugå kronår i sumpän JK. Män nå har de 
[:belysningen] blitt avjälpt me haimgärd lam-
pår [: karbidlampor], såt n har slipp u kast 
pänningar äut snart sägt i sumpän, till dän där 
härrlampkummisjon'n JK(1917). När han 
kaupt slåttarmaskin .. så maint n pa, gubbän, 
att de däugd aldri till a grand u di had kast a 
par hundrä rikstalar i sumpän JK. Jfr kaffe-
sump. -jocka s. sumpjåckå f., bf. -u [mycket 
våt jord el. vägsmuts, sörja]. I går rängnäd ä 
mästn hail dagän, sått ä var a sumpjåckå u 
slask, sått de var börr frågän um ti kumm 
yvar gardn me träisko JK. Vör .. har alltut 
hatt n gröinar, tårrar storgard, män i ar jälpar 
de intä, äutn nå jär de mästn i am n sumpjåckå 
hail storgardn JK. De gär int a si [lönar sig ej] 
ti braid äut aurn i de sumpjåcku, sum jär pa 
dum [vägarna], äutn sumpän skall skutäs av 
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dum fyst JK. -.mörja s. sumpmörjå f., bf. -u 
[sörja]. I går så va de rängnut u tjåckt, u stort 
bättar ha de int vart i dag, u a sumpmörjå, 
sum jä oskaplit pa vägar, så att di jä otjänliä 
bad ti kåir u laupä JK. -puns s. sumppuns m., 
'sumppöl'. -skärm s. m. bf. sumpskärmän 
JK(U), pl. -ar [stänkskärm]. Vangsjaulä skra-
par el. skrubbar imot sumpskärmän, när de 
gar kring JK(U). Um di int har sumpskärmar 
yva jauli (på velocipeder), da bläir di hail i 
sump, när de har rängnä MK. -surra s. f. bf. 
sumpsurru, 'öknamn på kaffepannan'. -vät s. 
pl. sumpvä'tar [pölar av vatten o. sörja]. 

sumpandes p. a. sumpnäs [i uttr.] sumpnäs vat 
[våt som "sump", genomvåt]. Kraku sägdä: 
min särkän han bläir sumpnäs vat .. [ur ugg-
levisan] MK. 

sumpig a. sumpur, -u, n. -ut, pl. -uä, -u' [sör-
jig]. Vägän jär sumpur u traugdrugän ti kåirä 
JK. Stort lass för hästn jär ä, u vägän jär 
sumpur u vatar JK. Vägän jär uppgivän u 
sumpu JK. Vägän var sumpur u galn bad ti 
kåir u laupä JK. Vangsvägän har vart häitn-
tills knåbblur u galn, när ä har vart frusä, u 
för yvrit sumpur u vatar JK. Annas att 
vang'n bär jär sumpur MK. De jär så sumput, 
så de jär oskaplit MK. Pa haustn, när de blai 
sumput u vat, så var dän vägän int hältn så 
sumpur sum dann vägar JK. Pa skogän mil-
lum När u Lau där bräukar var sumput för 
jäm'n JK. De har vart sumput u styggt ti 
laupä pa vägar häitntills, fastn storstyvlår 
nuck har kunt gat fram läikväl JK. När ja 
gick ifran körku, så gynt ä snåislaggä u tåiä u 
bläi sumput u slaskut igän JK. Gal jär ä, när ä 
jär för mik snåi u äur, män när ä jär så 
sumput u lent jär ä ännu mästn sämmar JK. 
Vägar ha vart betöidlit sumpuä u slaskuä hail 
täidn JK. Vägar ha blitt sumpu u hallgalnä ti 
kåirä JK. Däu spurar ner gålvä me däin vat 
sumpuä skoar JK(U). 

sund s. n. bf. sundä. Sum ordspråkä haitar: 
"rop int vunnä, förr n har kumm yvar sundä" 
JK. 

sund a. n. sunt. Sunt förnuft JK. Jfr o-sund. 
sunda v. sundä, sund', pr. -ar, sup. sundä, 
pass. -äs, p. pf. sundn, pl. -nä, 'bada' MK; 
[låta hästar bada]. Sundä russ (OL)MK. 
Russi har ja nå vart äut i sjoän u sundä. 
Hästn blai sundn i går. Russi jär sundnä. Han 
jär äut u sundar russi. Män i bihövar sundäs 
JK(ordl.). När n lättar än häst el. a russ simä, 
så haitar de sundä (sund russ) .. n har n bat, 
sum än sitar äi u haldar äi a russbaisl el. a 
häulag, sum än har pa russä, u när n da ror så 
langt äut ifran landä .. att int baini nar butt-
nän, da simar russä ijamt batn, de haitar ti 

sund russ JK(U). — sund-bälg s. sundbölg; 
sunnbölg, sumbälg m., bf. -än, 'simblåsa hos 
fisk'. Sundbölg de har all fisk. Sundbölgän 
skall tas ör strämmingän. Sundbölgar, daim 
jeta n intä JK(ordl.). Hu, han jetar upp sund- 
bölgän me i strämmingän JK(ordl.). Hart u 
tat ör sumbälgän ör dän strämmingän. Ner n 
skalar strämming till spiksträmming, da jär 
de väl skäl till ta ör sumbälgän OL. 

sunnan s. sunnä 	m., bf. sunn'n, [sydlig 
vind]. Sunn-sud-aust ällar millum sunn u 
suddaust kalläs för äutli sunnä JK. Vädrä jär 
äut pa, t. ex. äutlir sunnä JK(U). När n sättar 
[: fiskegarn] för sunnä, nårdä, austä, västä 
MK. Flaugi [flöjeln] star för sunnä JK(ordl.). 
Vädrä gick läit mair pa suvvästn u dyning-
än gick för sunnä JK. Sunn'n blasar MK. 
Fyst i mårräs .. var de gutt vädar, aindäst de 
blasäd läit i sunn'n JK. I dag blasar de väl i 
sunn'n u jär mair svalt i vädrä JK. Unda 
täidn så gynt ä sjaud läit vädar i sunn'n JK. 
Far u flair gamblä sägd, att di aldri kund 
minnäs, att de had ligg så mik till [igensnöad 
väg] me sunn'n JK. Nå pa ättamiddagän gick 
vädrä mair pa sunn'n igän u blai mul u lent 
JK. Män så gick vädrä mair pa austn u 
sunn'n u ti suvästn u klarnäd upp JK. De 
blasäd duktut i sunn suvvästn JK. Ja, änd till 
i går, så ha de blas full stårm .. i sunn suv-
västn JK. De äurar [yrväder], sum har vart 
nå i viku, har vart me sunn suvvästn JK. Bäst 
de var, så blai de läit mul i sunn-sudaustn, 
män i nårdaustn var de klart JK. Um ä (vädrä 
förstas) gick mair pa sunn sudaustn OL. 

sunnan adv. o. adj. sunnä, sunn'n [från söder']; 
'sydlig'. Straumän jär sunnä MK. Vädrä jär 
nård ällar sunn ällar austä OL. Dyningän kan 
laup för austä u vädrä kan var sunnä JK. 
De var go hall vinn iland, för vädrä var äutlit 
sunnä JK. I kväld jär de stjännklart u stjänn-
tet, sum bräukar mod sunn vädar JK. De jä 
nå sunn väda(r) igän u tåiar äutä JK. Ja, de 
kan bläi riktut lent u blöit i luftn me sunn ällar 
suväst vädar OL. Nård vädar u sunn sol, de 
har Gud skapä, sägd rävän MK. De jär nård 
straum u sunn straum el. allt ättar vädastrikä, 
sum straumän kummar ifran JK(U). Sunn 
straum MK. Vädrä var sunn suvväst JK. 

sup s. swp m., bf. -än, pl. -ar. När n fraus, da 
jär de bra ti fa si n duktur sup, för de värmar 
upp än invärtäs JK. U da bjaudäd 0. uss 
vassin sup brännväin JK. Ta däu flasku fram 
u gi L. n sup. — Sup? än halv [kaffehalva] 
skall ja ha. — Vill Är int ha n sup kan Är lätt 
bläi, för ja har int någ kaffi i årning nå.. så to 
än da n sup, sum A. slo äi till n JK. Um 
mårgnar, för mårgmatn .. så fick vörr int 
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kaffi äutn a smörrbröi u så dän sum vidd ha 
än sup brännväin JK. Fyst gangän när di 
(ungmansdrängar) jär i gard u så gär tal, så jär 
de vanlit, att di skall ha vassin sup JK. Ja, u 
så gynnar själv kallasä: fyst så far di vassin 
sup allihop, sum kalläs för körksup [vid bröl- 
lopsmiddag], U så när n da far skill av me jet 
fisk, da far n än sup igän .. Förr da to di n 
sup till kytä me .. U så pannkakå u lindbär u 
så n sup; da jär maltäidn släut JK. När de da 
var avskilt me fYst supän el. apptitsupän, så 
kåm skaffrar me läutfiskän .. så sägd skaffan 
till um, att di skudd vasså go u ta n sup pa 
fiskän 	Brännväinsborä .. De var a lang- 
bord bäi dain säidu sum gubbar sat bäi u 
råikäd u säupäd u speld kårt 	så skudd 
skaffrar bjaud igän pa vassin sup. Antingän 
råm el. brännväin ti kalar u väin ti kvinnfålki 
[vid bröllop]. Supar bäi borä [vid gravölet] 
var förr: fyst apptidssupän, dän andrä fisksu-
pän pa bärgfiskän, dän tridä pannkaksupän 
JK(U). Mårgmat me någän sup till [vid slåt-
teröl]. När klucku blai täi, så bjauds de pa 
drick u a par supar ör sylvarbägarn OL. I 
sletkalgildar 	ti autndagar fick di si a .. 
skäivå kakå u därtill n duktur ustbit u så n 
sup OL. — Da var de ti läss pa a lass [bräder] 
u så pa Jaugan ner u sälä, u där blai pänning-
ar u där blai supar, för va di int fick bäi 
kaupmann'n, så fanns de pa krogän OL. Jfr 
avskeds-, jul-, kaffe-, kyrk-, mat-, morgon-, 
pannkak-, syssle- o. välkomst-sup. -glas s. 
supglas m. [glas som innehåller en sup]. Pa 
stoln där sto än tallrick me a supglas pa OL. 
-vis adv. säupväis JK(U), [i form av supar]. 
Brännväin daildäs äut av drängars vågrar bäi 
supväis JK(U). Glygg brännväin, sum var äi 
a fat, to di int bäi supväis ör glas .. äutn di 
"säupäd" de me matskaidar ör fatä JK(U). 

supa s. se soppa s. 
supa v. säupä, säup', pr. -ar, ipf. saup, säu- 

pädä, -äd, sup. su'pä (tpl.), säupä, säup', 
säupt, pass. säupäs JK(U), ipf. -täs JK, p. 
pf. su'pän, säupän, f. su'pi, pl. su'pnä, imper. 
säup. 1) 'äta soppa'. Säup skyr MK. Säup 
gråit MK. Kånngråit av helgröin u fö de 
mäst söit mjölk ti säup till JK. U ti säup me, 
så var de träiskaidar JK. Kanst däu int säup, 
um däu vitt ha da? MK. Tann'n kåm ti värkä, 
nä ja säupädä (= åt soppa) MK. Kum nå häit 
u säup u lägg läiv, för nå ha ja kokt ä, sum M. 
ha sägt JK. I kväld har ja nå lägt bäi u säupt 
mi stinnar pa fisksäupå JK. Ja tror, att de jär 
n hail hopän av laubogubbar, sum int far säup 
jaulgråitn i ar JK. Ta nå upp säup, mäns 
säupu jär varm .. Ja far a skaid ti säup me 
JK(ordl.). Nä da var u en ha skilt av me 

säupä, så mik än ha vitt hatt.. så skall talld-
rickar äut igän JK. I går .. fylld A. (hustru 
mäin) jamnar u da var vör haim u saup 
jamnarsgråit JK. Da sägd gubbän än kväld, 
när n sat u saup ryggråit JK. Ja, vör har nå 
säup trättndagsgråitn i kväld JK. De jär int 
bra ti päust pa ustmjölki, um a jär för varm, 
när n säupar na JK(U). All fick säupä, sum 
var bäi borä, me vassäin träiskaid ör skyrfatä 
JK(U). När n säupäd säupå el. välling .. så 
säupäd n ör ätt fat el. bunkä allihop JK(U). A 
stäurt fat sättädäs pa borä, u där ör säuptäs 
de så mang sum kund ör fatä JK. Glygg 
brännväin .. to di int bäi supväis ör glas .. 
äutn di säupäd de me matskaidar ör fatä 
JK(U). Än klick smör . . sum var u en, sum 
säupäd ör fatä hadd retuhait ti dupp gråitn äi, 
när n säupädä JK(U). När jaulgråitn jär säu-
pän u än sitar kring brasn allihop .. JK. 2) 
'dricka, supa' JK(ordl.); 'supa brännvin' (an-
nars mest dricka i senare bet.) MK. Han jär 
galn ti säupä. Han har säup si fullar mang 
gangar JK(ordl.). Han säupar väl [mycket]; 
han säupäd väl, tror ja MK. A. han aggerd 
galn u saup u slos mot G. JK. Gubbar .. di 
gick u pa laikstäuå u sat i vardässtäuu u saup 
el. drack JK. Millum jaul u nöiar så skudd 
bryllaupä varä, u de blai de u', riktut pa gam-
mält väis me säup u livä u tretä u mair därtill 
OL. Da to än ti säup u liv galn .. tills ä blai 
släut me än JK. Gamblä gift kalar .. så säu-
päd di u speld kårt till langt pa nat OL. De 
var någlä gubbar, sum sat där u speld kårt u 
säupädä, u G., han had säup si så druckän, 
att n int kund sit ainsammän JK. Han saup si 
fullar MK. För n täid sinä så var de skam, 
atminstn ti säup si fullar, män int nå JK. 
Källingi .. var gali ti drick brännväin u saup 
si full sum täidäst JK. Da har n väl säupt si 
fullar där JK. Ja hadd n kussäin .. han saup 
ihel si MK. Ja, visst fanns de tillfällar.. när n 
kåm i sällskapar u de lissum skudd säupäs i 
kämp JK(U). — Särsk. förb. Ja ha int vart 
inri längar än n hall täimä u så fat säup gråitn 
äi mi JK. Ta u säup läit mjölk äi di u jet brö 
till JK(ordl.) Di .. glaid äut i marki ättar lau u 
blåmmår u fick säup äi si [insupa] dän dunstn 
av lau u blåmmår OL. Han säupäd ör a hailt 
fat säupå JK. — P. pf. su'pän, f. -i, pl. -nä 
'drucken'. Han var väl supän da, di var 
supnä allihop. Ha jär supi jå! JK(ordl.). — sup-
gille s. säupgillä n., pl. -ar, -guidar. Pa natt-
vardsdagän gick ingän pa någät säupgillä ällar 
i laikstäuå JK. Lains di ännu vidd hald dän 
gamblä plägsidn hälst i jaulhälgi u andrä 
haugtäidar me säin säupgillar JK. -gubbe s. 
pl. säupgubbar [supig gubbe]. Ja, än kund 



supliv 	 1377 	 surra 

hitt de gamblä säupgubbar äut pa vägar u i 
.däiki så full, att di int kund ga JK. De var fäir 
säupgubbar, sum diskuteräd frågu sum täi-
däst, va di skudd fa pänningar ifran ti kaup 
brännväin förä JK. -liv s. säupläiv n. [supigt 
leverne]. Ja de var nuck mik haidniskt 
tyckar vörr nå, såsum me jaulbuckän u spit-
takäl i häusi u dairäs säupläiv JK. -slag s. 
säupsla' g n., 'supig släkt'. -ut s. säupäut [su-
pig karl]. 

super s. se ut-super. 
superi s. n. bf. säuparttiä. Di vill ha bårt säu-

paräiä JK. 
supning s. säupning f., bf. säupniygi. Säup-

ning tar av ar för ar me ret stor stig JK. Um ja 
hadd a släik hustru, da lägd' ja säupningi av 
MK(1877). 

sur a. säurar, f. säur, n. -t, pl. säurä, säur'. 1) 
[starkt syrlig]. Säurar u baiskar släilag [slån-
saft] JK. Säupu jär för säur. De säupu var int 
för säur, äutn ha var så söitsäur u go 
JK(ordl.). De jär säurt vattn, sum kummar 
UPP MK. Di hadd någ drick, de var säurt sum 
päirå. De äppli daim kan ingän jet, för di jär 
säur sum päirå OL. Säurt sum aitar [etter] 
HG. 2) [surmulen, tvär, trumpen, misslynt]. 
Få'lk sum gar u säir så där säur u arg äut OL. 
U skudd u* källingar mot dairäs vii' äut me a 
läit bit smör, så blai di säur u mulnä OL. 3) 
[svår, mödosam]. Bröiä pa sjoän jär säurlit 
förtjänt u jär a säurt bröi, sum ä haitar JK. 4) 
[jäst, surnad, gällen]. U int far di någ ann 'n 
säurt brö JK. Drickä bläir så fort säurt OL. 
Säur mjälk OL. Kaffigräddn jär säurar JK. 
Iss de har blitt säurt u fäult u allhandä 
JK(ordl.). 5) [vattensjuk, sumpig; våt, (ge-
nom)blöt]. Vattnsjauk jård (= dålit avdäiki 

jård, sum u kalläs för vat u säur jård 
JK(U). Kårgpäil . . de skall planteräs i säur 
jård JK. Jårdar har blitt tårr . . så att de gar an 
ti sa nå.. där de int jär för lagt u säurt ällar 
vattnsänkt JK. Lairjårdar har vart säur u vat i 
ladi, män nå skarpnar di u tårkar så fort JK. 
Grainar jä läit vat u säurä älla vat u fäulä u 
tung ti kåir pa JK. Grainar .. di lag äutä u var 
nödvändut, att di skudd undar tak, förrn di 
blai vat u säurä JK. Jfr blå-, själv-, söt- o. 
vin-sur. -apel s. säurapald m. [vildäppleträd]. 
Um ja int minns galä, så jär visst säurapald 
de säkrästä [: virket] JK. -bröd s. säurbröi 
JK(U), [bröd berett med surdeg]. De pastas, 
att gåttlänningar jär tannlaus allihop, därförä 
att di jär uppföid bäi mjaukt bröi el. säurbröi 
JK(U). -gräs s. säurgras (Rumex acetosa). 
-hets s. f. bf. säurhaiti. Så skudd ä .. gäräs 
ainlag .. så skudd de tynnäs pa käri så varmt 
ä var., för ti fa öir de säurhaiti OL. -mulen a.  

säurmu'In [misslynt, purken]. Män L. skall 
int tro, att ja jär dän, sum jär svårmodu u 
säurmuln u missbilåtn JK. -ribbor s. pl. säur-
ribbår JK (Rumex acetosa), de kallar vör för 
säurväirå JK. De finns daim sum sär säur-
ribbår MK. -söt a. säursöit [sötsur]. Sväskån-
säupå skall var säursöit JK(ordl.). -vira s. 
säurväirå f. (Rumex acetosa). Ja n sånnar 
kargar täid 	sum få'lki matt nytt bad säur- 
väirå u hässläknupp u aldår [ollon] me [i nöd-
bröd] JK. -vitta s. f. bf. säurvittu = drick-
byttä MK(1879). Va gärd u av säurvittu, 
sårk? (a gammäl källing bäi Bot i Alskå) 
MK(1901). -äpple s. säuräppäl JK n., pl. = 
[surt äpple, sur äppelsort]. -äpple 1 apel s. 
säuräppälapald f. [apel med sura äpplen]. De 
apaldi där de jär a säuräppälapald JK. -äpp-
le i träd s. säuräppälträi n. pl. = [träd som 
bär sura äpplen]. -ögad a. säuraugar 
(OL)MK, -aug' [surögd]. 

sura s. f. bf. säuru. De jär gam säuru (äppel-
träd med sura äpplen) MK. 

surlig a. n. säurlit [svårt, mödosamt]. De täu 
kronår fick ja säurlit förtjänä JK. Bröiä jär 
säurlit förtjänt pa sjoän u jär a säurt bröi, sum 
ä haitar [surt förvärvat] JK. 

surme s. säurmä m., 'surhet'. Iss, de har blitt 
säurt u fäult [skämt] u all handä. Int smakar 
ja någän säurmä. Lägg äi läit sackarin, så tar 
de bårt säurmän JK(ordl.). 

surna v. säurnä, pr. -ar [bli sur]. Maskän 
[mäsken] dän far vörr gi konar, förr n än far 
sta u säurnä OL. 

surr surr m., bf. -n, o. n. 1) 'allarm' [oväsen, 
liv o. rörelse]. Ja håird någ surr ner i grasä. 
När ja da käikäd ättar, så lag där n stäura 
brims MK. Fålki 	slo av skallögar [skratt] 
dain värr n dannä, så de var ätt surr i hail 
stäuu OL. U så ha di da surr ällar laikstäuå a 
par kväldar, um varår räckar så längä JK. Da 
föräut i hälgi hadd di sam surrn ner bäi F.J:n 
Hallsrä [om lekstuga] JK. 2) [i uttr.] surr u 
durr [brådska]. Ja minns int n gang, va ja har 
äutret all dagar, äutn de gar lissum i surr u 
durr JK. Visby (ångbåten) var da inn i Jaugan 
u låssäd u lastäd pa en gang, u de gick börr i 
hurr u durr u surr pa Jaugans bryggå JK. 3) 
[snöstorm, snöyra]. Ja kumma de nå ti blas 
pa iss snåiän, förrn de bläir lent, da jä de 
säkat, att ä bläir surr älla äur av JK. Kummar 
ä ti blasä, da skall ja säg, de bläir surr av, så 
mik lausar snåi, sum ä nå jär ti ta av JK. Ja, 
de jär ännu sam surrn äutä ällar sam brum-
män u int någ bättalaik alls JK. 

surra s. se sump-surra. 
surra v. 1 surrä, surr', pr. -ar, ipf. surrädä JK, 

surräd. 1) [brumma, giva ifrån sig ett sur- 
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rande ljud]. När kvänni gynt surrä JK. De bär 
surrar i raivän MK. De björkgrainar, nä di 
kumma ti brinnä, di blasar, så de surrar ättar 
MK. Päikår spannt u ruckar surrädä JK. Au-
tomobilar, sum surräd u tutäd kring uss JK. 
De surräd för åiru MK. 2) 'allarma' [stimma, 
väsnas]; 'leva o. kalasa' MK. 3) [pirra, kry-
pa, ila i kropp o. lemmar]. Um nati kåm de ti 
surr u siv i armän u handi för mi JK. Så har ja 
hatt n odräglir rematis värk i kruppän u hälst 
i hygrä säidu u armän, u handi sivar u surrar 
JK. Baini u läggar de kändäs sum um ja kund 
ha dum i äiskallt vattn, u de börr surräd äi 
dum JK. När ja skall laupä, så skärar de till 
för vart stig u surrar u gär ont i håfti u larä me 
JK. Summatäidn sum än far arbet i attn 
täimar um dyngnä, så att de surrar i hail 
kruppän, när n da kastar si äi a säng JK. U så 
ha ja lagli arbet mi nåigdar för i dag, så att de 
ret surrar i läggar JK. 4) [bränna, svida lätt på 
tungan]. Smörä smakäd gaitlök, u de surräd 
pa tungu MK. 5) 'ränna fort'. Surr' i väg MK. 
Särsk. förb. Ja har så mik ti tänk pa, bad me 
arbetä u bekymmar annas, sått när n gynnar 
tänk yvar alltihop, så surrar de mästn kring i 
skalln för mi JK. 

surra v. 2 surrä, surr', pr. -ar, ipf. -äd, p. pf. 
surrn k5.) '- ', 'göra fast'; [linda om]. I ställ för 
nackskräu hadd di a rem, sum di lindäd ältar 
surräd um sigdtjaugi u örvnackän OL. [Refl.] 
Han har surr si bra han (en tågstump) MK. 
Gani tjanar si, när läinä surrar si um tjan'n, 
så att hail ganä jär såsum ätt tug MK. Han 
ainsummän kåm pa köln u had fat tak i taugi 
u had fat surr si fast där JK. Säckän skudd ha 
vart bättar surrn MK. 

surrig a. n. surrut [stimmigt, livligt]. Han vill 
aldri var me, när de jär någ rumblut u surrut 
MK(1877). 

surv s. surv m., bf. -än, pl. -ar, 'sarv' (Leucis-
cus erythrophtalmus); 'en sorts fjällfisk med 
röda ögon' JK(ordl.). Survän, har har raud 
augå u jär braidar el. flatar u kårtar u har 
fjällar pa si såsum äid. surv de var gutt um i 
Lausmöir, förrn ha blai äutdäiki JK(ordl.). Di 
var ner u maitädä; da fick di mästn int ann 
surv OL. Han jär raudar i augu sum än surv 
JK(ordl.). 

surva v. survä. 1) [slarva]. Survä el. slurvä 
ifran si MK. 2) Slurvä el. survä ihop (= 
slamsa ihop, "samblä ihop") MK. 

sus s. säus [i uttr.] säus u däus [lättsinnigt 
leverne]. Di fick vaks upp i säus u däus u 
brännväin JK. Livar, sum um var dag jär dän 
säistä; livar i säus u däus JK(U). 

susa v. pr. säusar, p. pr. säusänäs. Far jär 
ännu ret väl dauar u de dystar så där ällar 

sydar älla säusar i hud u åiru för n JK. Da 
kåm där n spårvangn säusänäs JK. De säusar 
i luftn, när svan'n flaugar JK(U). 

susing s. säusiug m., pl. -ar, 'gjord'. 1) 'breda 
band av hampa' MK. Lätt mi fa 20 änar 
säusing (äi a bod) MK. Kaup haim läit säu-
sing, för vör skall ha nöi säusingar ti sla el. 
knäpp um russi, att di int räivar täckar a(v) si 
JK(ordl.). Ja har int någ ann än säusing till 
silraip JK. 2) 'rem att slå om hästtäcken på 
hästar' MK. Hart u pågän säusing till sla um 
täckä MK. Säusingar jär åidnä [slitna, dåliga] 
JK(ordl.). Far han bräukäd väv säusingar ti 
russi pa n släikar bandstol MK. 

sussa v. sussä [sova, om barn]. 
sutlig a. n. sutlit, 'sakta' (ex. sutlit kull). Sänd 
spannä sutlit ner i brunn'n MK. 

sutta v. suttä, sutt', pr. -ar, ipf. -ädä OL, -äd, 
sup. suttä, pass. suttäs JK, p. pf. suttän ‘-) 

imper. sutt, 'skaka, rista' JK(ordl.). 1) tr. De 
jä förarglit i ar för uss ti tråskä, för staggän 
vill int ga av, u da jä de så gal ti häng i halmän 
så att de ska go jälp ti sutt halmän JK. Ner de 
da har gat um än täid, da jär dairäs stöist 
bikymmar ti ga u sutt u krap i säckar, mjölkär 

OL. De mattu fart du ta u sutt(ä) lortn av. 
Sno säckän u sutt n rainar JK(ordl.). Än sut-
tar skävän ör blårnar JK. Han bräukt ha a 
tjaugå, sum än stack äi halmän u suttäd ällar 
ruskäd halmän OL. De [kornet] braidäd di 
äut pa lädlauän u suttäd kånni ör halmän 
JK(U). Ain av dum suttäd u ruskäd dokän 
JK(U). Vör suttäd u vör kråmäd, män de var 
lyngn, att strämmingän gick ner äi spannä 
MK. I onstäs da va de .. än oskapli värk, så 
att ja gick börr u vaiftäd u suttäd me handi 
JK. 2) intr. När n vangn suttar mikä MK. I 
mårräs .. da stårmäd ä läik gal, sått ä suttäd i 
allting JK. Att .. sikti int skakäd sum a 
skuddä (ruskäd ällar suttädä) OL. Ja har sit 
jär bak i vangskarmän u suttä JK(ordl.). 
Särsk. förb. Sutt av di läit lort! Sutt ihop läit 
håi u halm! JK(ordl.) I sållä ällar saigkärä så 
kastäs .. a äldsglod 	sum da suttäs kring 
läitä, sått äldsglodi dansar runt JK. Sutt stö-
vän ör JK(ordl.). De far vör sutt ör läit de 
MK. Han jär darrur fyst supän kan n int ta, 
äutn dän suttar n äut MK. 

suttig a. n. suttut [skakig]. Jär bläir suttut ti 
skrivä MK. 

svacka s. svackå f., bf. -u [sänka i marken]. 
Svackå el. svikt äi franvändningi (= sv. slut-
fåror) MK. Ja vidd ha däikä ti ga parallällt me 
västäst linju, män de gar int ihop me svacku 
ällar svikti JK. 

svag a. pl. superl. svirgäst. Iblant to di si a 
ryggkast, u dän sum da var svagäst, han 
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damp i backän OL. Syn. klen a. -dricka s. 
svagdrickä. Äi a bondhaim sum aldri .. var 
ont um tarvlir mat u svagdrickä ällar sval-
drickä (sum de, tt haitar) JK. Di sum bryg-
gädä skudd ha tunndrickä ällar svagdrickä för 
sitt bisvär DL. -het s. sva'ghait. Vör far be-
klagä o äuslhait u svaghait JK. -sint a. sva* g-
sintar [sinnessjuk]. De var såsum ätt banhud, 
sum än hadd fat pa krokän .. män va de var, 
så blai än svagsintar u mästn fullgaln ätta de 
färdi JK. 

svaga v. svag', pr. -ar. 1) 'försvaga'. Norrkö-
ping(snäus) svagar jänn'n för mikä MK. De 
svagar boki, när a jär så MK. 2) Svag' av äut' 
mot kantar [bli svagare?] MK. 

svaja v. svajå, svai', pr. -ar, ipf. svajäd 
(OL)MK [svänga, vaja]. 

Pr.: 
hålmar . så 

gumbra n mästn aldri, äutn gani far svai ällar 
ga kring hur sum hälst ätta straumän JK. De 
varpu svajar mair in MK. De jär int täit, sum 
straumän u vädrä jär yvar ätt, u när de int de 
jär, da jär de bäst ti .. lätt gani svai kring me 
straumän JK. Träii svaiar el. svaisar fram u 
tibakas JK(U). Batn svajäd kring (OL)MK. 

sval a. svalar, f. sval, n. -t, komp. -arä [kylig, 
föga varm]. Ungnän jär för svalar JK(U). 
Släku har n mair svalar ällar kaldar egänskap 
än göisli, så att ha svalar jårdi mair n göisli 
JK. Lännu ällar vörti, ner ha da blai lagum 
sval, så tyndäs ha pa käri DL. Släik sval 
mark jär de yppalit vädar förä MK. Säupu jär 
sval. Kaffiä jär svalt JK(ordl.). När de var.. 
nätt u jamt så svalt inn i bastäuu, att dän sum 
svard för na kund ga in JK. Ner vör da fick 
luck upp finstri, så blai de svalarä DL. Så 
fick ja än [honom] upp äi än ypän vangn, för 
där var svalarä DL. I de hailä var de n svalar 
kaldar summar JK. De var failä, att ä var för 
svalar glångningtäid JK. Ti stor lyckå för uss 
ha de vart, att ä ha vart svalar vällaik hail 
täidn i summar JK. Vällaikän har vart svalar 
u kaldar häitntills JK. De jär svalt i vädrä i 
dag JK(ordl.). De ha vart läit svalt i luftn JK. 
Summan jär släut u de har allt blitt svalt u 
haust JK. De var svalt u kallt vädar JK. Att ä 
ännu skall var så svalt u kallt, sått int kräki 
kan bigå si u ligg äut(ä) um netnar JK. I dag 
så jär de änd fagat fastn mulä u svalt sum 
vanlit JK. Att ä kan bläi vintar när sum hälst, 
för de har blitt svalt u kallt i nårdaustn JK. 
Vickän tårk u hit vör har hatt i summar! Nå 
har de läikväl blitt svalarä, män rängn har vör 
ännu fat för läitä JK. De jär svalarä i vällai-
kän nå JK. -dricka s. svaldrickä, -drick' n., 
'svagdricka'. Brö u skyr u fisk i vardäslag u 
gutt svaldrick till JK. Alltut så fanns de starkt 
gutt svaldrickä JK. Strandkokän var dän 

härrlistä måltäid n kund fa.. u så ättar matn 
än gang gutt sval- el. svagdrickä ör strand-
drickbyttä JK(U). I dag har vör dän fyst maj 
u sum än skall drick märg i baini, män ja tror 
de int bläir någ ann av för mäin räkning än 
drick läit svaldrick u mjölk JK. Haimbryggt 
öl bläir de ti all måltäidar .. män annas i 
malmillum .. da bistas de int ann svaldrickä 
[på slåtteröl] JK. Svaldrickä jä pa väg ti ga all 
värdns väg .. jär äut pa landä, u de drickäs 
vattn i ställä JK. Sumli sär svaldrickä u sumli 
sär tunndrickä MK. -sand s. svalsand m. 
'vitaktig sand som håller fuktigheten bra' 
HG. Nå har vör vart ihop me såckarbetår 
män vör har dum pa svalsand, u där jär di 
sämmar i ar, än va di var i fjord JK. 

svala s. svalå f., bf. -u, pl. -år. Svala jär en me 
de säist summafäuglar sum kummar JK. Ja, 
svalu sag ja fyst gangän i torstäs JK(12/5 
1889). Svalu jä kummi häit till uss nå; vör sag 
na fyst gangän i går (9/5 1890). Kattu ha to a 
svalå i går. Nå har svalu kummä, för ja sag 
am n i raidrä i dag DL. Svalu haldäd pa u vidd 
bygg inn i fastäuu pa räii mitt yvar nöistäu- 
duri, sått fastäuduri 	ällar äutduri matt sta 
till i någlä dagar JK. När svalu kummar, u n 
säir na fyst gangän, da skall n päust ätta na 
träi gangar äi träi skåv. När da ganä jär kilt-
rut, så gar de äut bad fiskgan, ullgan u annä 

Däu hart int päust ätta svalu MK. När 
svalår flaugar i ringar ner langs at jårdi modar 
rängn JK. Svala ha singar: "Jumfru Maria, 
ha beskylldä mi för silkäsnystä u sker, u har 
ja tat ä, så matt ja sinkä läik' ner". Sked, de 
jär stjärtn, silkäsnystä, de matt var krävu 
MK. Jfr hus-, ring- o. svart-svala. — sval-
stjärt s. svalstjärt. Laksning kallädäs förr fö 
svalstjärt. Se laxning s. 

svala v. svalä, sval', pr. -ar, sup. svalä, pass. 
svaltis, 'svalka, avkyla'. Släku .. svalar jårdi 
mair n göisli JK. Säupu jär int varm, för dän 
har vör hatt äut u så svalä; lätt ä ligg där u så 
svaläs, så bläir de snart svalt; janä skall sva-
läs av (el. köiläs av) JK(ordl.). [Refl.] När n 
(bruttbondn) nå dansäd si svaitn, u så n 
skudd äut u sval si, da var alltut någlä 
stycknä me JK. Ja skall ste u sätt mi u sval mi 
läitä MK. 

svale s. svalä m., bf. svaln (g1t), nu fastäuå, 
'förstuga' MK. Stäuu var hail full av lort u 
svaln var int bättar stort, sum ä star i änglä-
väisu JK(ordl.). — svals-dörr s. f. bf. svalsduri 
[förstugudörr]. -loft s. n. bf. svalsluftä, 'loftet 
som är över förstugan' (OL)MK. 

svalg s. se svälg s. 
svall s. se kåd- o. tät-svall. 
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sydlig a. svallur JK(U), [om skog] "med 'svik-
tar' i stammen". 

svalme s. sva'lmä m. 'svalka'. De var n fasli 
svalmä de nå blai MK(1876). 

svalna v. svalnä, pr. -ar. 1) [bli sval]. Kum nå 
u drick kaffi, annas bläir ä kallt! A ja, de tular 
allt svalnä läitä, så slippa n u blas u päust pa 
de så mikä JK. Så star de u svalnar, ti däss de 
mästn bläir svalt, u da ska jästi äi MK. 2) 
'svalka'. Släku svalnar (= svalkar) mair MK; 
(jfr svala v.). Särsk. förb. Da var de lissum att 
de gynt svalnä av läit me dän hitn för de 
andrä täu OL. Matn svalnar av MK. De 
vattnä ällar de drickä, de skudd ha vart av-
köil ällar avsvalnä läitä OL. 

svamp s. svamp m. (o. koll.). Ja minnäs sum 
sårk, att n kund fa n skyrbunkä me saigar 
tunnlagä skyr, sum lissum hängäd ättar i 
skaidi .. de birod där pa, att konar jetäd 
svamp JK(U). Ja talt um för kvinnfålki .. att 
ja fick svamp, u de smakt så obigräiplit gutt 
JK. Däu hart en (stam) såsum n svamp [om 
petrifikat] MK. Jfr fåk-svamp. -dosa s. 
svampdoså JK. f. [egtl. liten metalldosa inne-
hållande svamp indränkt med parfym]. Väit-
sandn hadd di undar trappgangän i fastäuu, u 

kattår pissäd äi n, sått de blai go svamp-
doså, när n stråidäs pa gålvi JK. 

svampig a. svampur, n. -ut, pl. -uä [porös]. 
När de [poppelträ] bläir iginumtårrt, så jär de 
hart u fast träi, män vat jär de laust u svam-
put u mik svårt ti fa klau sundar JK. Svam-
puä u goä (um kakor u bröi, sum vaxar väl i 
ugnen) MK. 

svan s. svan m. (o. koll.), bf. sva'n, pl. 
svanar. Hart u set någ svan i dag? Jå, de var 
någlä svan, va de de. — Mang svanar. — Håir 
pa sva'n! va han skräiar MK. De flaug a 
skåck svan jär läik yvar gardn JK (ordl.). Va 
svan! MK (1878). A hail straitå me svanar 
MK(1878). Svan .. De stöist ståtlistä sjofäug-
lar, sum kummar pa haustar, när de gynnar 
bläi kallt, u jär jär hail vintrar u ladingar, till 
däss de bläir varmt. Aindäst när de bläir för 
mik sjoäis langsat landä u bäi Laushålmar, 
sått di int kan na buttnän me dairäs lang 
halsar, da söins de int någ av dum, för da kan 
di int fa någ ti liv av. Annas liggar de fullt jär i 
Lausväiki pa sandä u singar sin svansång. Ja 
ha tänkt, att ja skudd ga ner.  .. at strandi i dag 
u pass pa svan u skjautä, män ja vait int um 
sva'n jä lug-givän ti skjaut ännu JK. Sälln 
bläir någän [svan] skjautn el. fångän jär, för 
di jär mik skutvarå JK. Män undalit nuck, att 
de jär aldri så fullt av svan jär pa Sandä ällar i 
Lausväiki nå um vintrar sum de var förr. 
Förr.. var de så obeskrivlit fullt, sått Sandä 

lag hafit fullt av svan, sått de skulläd hailt vitt 
jär haim, u hail skåcki flaug jär yvar sum 
täidäst. Da sto Lausmöir full a vattn .. Da lag 
svanar upp i Lausmöir haihskåcki JK. När 
ja kåm ner til Nöigärdä, da gick de täu svanar 
u spasseräd pa strandi. Svanar, di flaugar 
iblant så sum äi n käil u iblant äi a lang linå 
Me svan skilläs int pa hann u honå; de gra, de 
jär ungar MK. Sva'n liggar u kauma(r) si MK 
[jämrar sig]. Ja, till u me så lag de ännu någlä 
svanar u simädä u kåkläd där äut i vattnä JK. 
När de jä(r) ret stillä, da har sva'n årkå ti 
kumm upp [i luften] MK(I877). Sva'n flaugar 
nåda pa, u de bräukar mod ladi u gutt vädar 
JK(26.3.1905). Lauän gynnar gäulnä u fall av 
träii, u sva'n gynnar ligg u kuträ ällar rop ner 
pa sandä, u de modar int någ gutt äutn tvärt-
um JK. Sva'n bräukar ha någ i hudä, när n 
liggar så u gir si; antingän bräukar de mod 
kallt ällar u så äutvädar JK. Män sva'n liggar 
ännu ner pa sandä u har ligg u sing u kuträ så 
mik i dag, sått kanhänd nårdn kummar ättar 
JK. Sva'n har vart orolir äut i aminnä u pa 
Kosandä i dag ällar har sing u rop u skräiä, u 
de bräukar mod vintar u kallt JK. Svan'n jär 
allt kummän, sått vörr far täilit vintar JK(U). 
-gräs s. svangras [ej övs.] u lort sum aldri 
däugar till a grand, dåli släkå, vaksar pa sjo-
buttn, runt gras me lidar pa MK. -sång s. 
svansång. Vör har rosamt där äut pa strand-
räum .. för svansång kan vör fa håirä JK. 
-vals s. De jär n vals, sum haitar Svanvalsn, 
män ja kan n intä JK. 

svang s. svagg [i uttr.] i svang [i gång, gängse]. 
Flair sån där roliä stråfar, sum gubbän sägdä 
u sum ännu jär i svang ätta gam Olä JK. Ja 
kummar nå ihåg en pasjas, sum ännu gar i 
svang ätta gubbän G. JK. A historjå, sum ja 
ha hårt ifran bandomän, sum ha gat i svang 
jär JK. Så kummar de i svang, att fålki kum-
mar ti bränn brännväin JK. Män de jär de, 
sum ja ansäir jär värrä, sum har kumm i 
svang av syndar u lastar JK. 

svans s. jfr rumpa s. -skruv s. svansskräu m. 
[på mynningsladdare: pipans stötbotten, som 
är inskruvad baktill]. Ti sätt svansskräu äi 
päipu, när han var åidn äi de gamblä bys-
sår JK(U). -stjärna s. svansstjännå f. 'ko-
rnet'. 

svar s. svar n., gen. svars, svarrs JK, bf. -ä, 
pl. svar. Käppän dän fick ja int någät raidut 
svar pa, um di vidd var av me ällar intä JK. 
De (bond-djäväl) far vör hait haim iblant u' 
de, maint ja pa, män fick int någ svar ti bakas 
JK. När ja kåm däit u ringäd pa pa duri, så 
fick ja int svar el. blai int insläpptar JK. Nai — 
bläir svarä JK. Iblant så far n de svarä: nai, ja 
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har så mik ti gär för aigän dail, så.. OL. Um 
.. di frågd dum um ti fa kaup än vidtall u så 
di frågd va än kustädä, da fick di mairndails 
de svarä: ja, ja vait intä, de fart u jälp mi sia n 
dag förä OL. Um än (man) .. sägd sum så att, 
ja tror de säir äut till bläi ovädar av ja, da 
hadd n för de mäst de svar, att ja tänkt .. i 
jåns .. att de bläir nuck någ ovädar snart, för 
de star så mik vädarsolar OL. Män da va 
de ja, sum gav svar pa tal u maint pa JK. 
Da sättäd ja mi ner i sundäs u gav än svar pa 
tal JK. De var a äutmärkt bra brev, u skriv 
flair släikä, så skall ja så gutt ja kan gi svar pa 
tal fastn dumm' svar för de mästä, tänkar ja 
JK. När H.O. kåm fram u skudd sta till svars 
för säin räusläggningi, så frågd härshövding-
än .. JK. Um di skudd sta ti svars för de di 
talar mang gangar, så var di ti biklagä 
MK(1877). De tår väl bläi måtlit beröim, um 
än (S.) skall sta ti svars för daim (böindnar) 
JK. Frågu jär fräi, u svarä fa sta därbäi JK. 
Jfr ansvar. -s I god a. svarsgor,'en som kan ge 
snabbt svar på tal' MK. -lös a. svarslausar, f. 
-laus JK(U). Dän sum alltut har svar ti hanns, 
um han (ha) säs, att n (a) aldri jär svarslausar, 
el. ha int svarslaus JK(U). 

svara v. svarä, sva'r', pr. -ar, ipf. svarädä, 
-äd, sva'rdä, svard', sup. svarä, sva'r', 
svart, imperat. svar. 1) [ge svar, ge till svar, 
genmäla]. Um di int kund svar n pa sjau 
frågår . JK. Så gick än kring bi fålki u frågd 
dum um, lains di hadd sin sak me Gud; sumt 
svarädä u sumt svard intä OL. De var n träi 
fäir styckän, sum var till fråg än um någ 
planar.. män de svard n bär så, att de fick än 
säi, u svard just ingänting pa de OL. Han 
svard fystä, att han had tänkt täcknä si pa 
listu mang gangar, män .. JK. S. han blai 
förargän .. sått han svard int n gang JK. Han 
gick någlä slag pa gålvä förr n svarädä JK. Ja 
svard int pa ä MK. Dän gangän svard ja 
varkän jå älla nai JK. Da svard de djävlar nai 
JK. De (skriv gåttlänskå) kund di ha bisvär 
me självä .. Ja, di däugd intä, har di svarä. Ja 
de kan var läik mik um u, har ja svarä JK. 
Hon skall ha en som heter B., had prostn 
svarä JK. H.N. 	had frågt härshövdingän 
E., vaim sum skudd undarhald de där bro'i, u 
da hadd han svarä, att de skudd äutdäik-
ningsbolagä gärä JK. De var ingän av möir- 
låttsaigrar 	sum vidd ga in i bolagä me .. 
äutn di had svar nai allihop, sum var uppä 
JK. Vör har svar de, att vidd i int kast 
[skotta] ällar undarhald dän bitn me.. så fick 
di gär, va di viddä JK. Kund di int svar pa 
frågår [vid husförhör], så blai prästar tåpp 
galnä. Da var di väl för ogudaktuä .. ner di 

int kund svar pa katekesfrågår n gang OL. 
Prästn .. ner han .. gynt bräuk säin myndu-
hait, så blai fålki så rädd u tafatt, så di svard 
iblant mair gal ån klokt OL. 2) [om djurs 
läten]. Hästn var mik troän, sått när n kåm ti 
haglidä u kalläd ätta n .. så bräukäd han 
svarä el. gnäggä. När ja kåm i hagän .. så 
kalläd ja ättar hästn, u han gnäggäd el. sva-
rädä JK(U). 3) [bilda fast underlag för slag 
med hammare el.d.]. När n skall sia äi än 
späik 	um int träibitn fjädra si äutn liggar 
styddut el. pa  någä sum svarar el. städar, da 
stussa n intä äutn gar äi JK(U). 4) [ansvara 
(för), sköta om]. Lyftu svard för upplöisningi 
JK. Han däugar int första [förestå] älla svar 
för någ häusald JK. Um sundagar så svara n 
för sångän i skolu JK. Fyst jär de n kal ällar a 
källing, sum svarar för bastäuu JK. Skaffafar 
han skudd svar för all flaskår u glas JK. Så va 
de da hälsningar fran skolläran, att ja skudd 
svar fö skolu, fö M. va sjaukar JK. Anna.. 
svarar för all tvättning JK. Dän am n drägar 
vässtain'n u dän ann svarar för själv väss-
ningi OL. Än dräng sum var stranddräng u 
svard för sin plass så väl haim sum bi strandi 
OL. Ja har int svart för någän plass på rak 
[vrakfiske] ännu JK. De jär a par duktuä 
kalar ti svar för sitt JK. Dän sum svarar för 
kluckatjänsti jär i Lau, ällar ring u grav u städ 
ällar all söislår, sum håirs ti körku .. var jär 
bäi mi i kväld JK. Läil A. har ligg u vart sjauk 
.. sått ätt av dum har skutt pass upp hännä, u 
dann har skutt svart för gräisar u kalvar u 
vask u bak u bryggä u gärt raint JK. Ja har 
täu russ u fäm stäutar ti svar förä, u di skall 
ha: russi säks sjau gangar u stäutar fäm säks 
gangar um dyngnä JK. Förr hadd di int sånn 
stor träigardsland, sått skåitsli av de svaräd 
kvinnfålki förä JK(U). Han .. lätt godmännar 
svar för stak' u stainsättä ainsumnä JK. Ha 
fick läit ull, sum a skudd svar för bland' .. u 
kard smasaigar av JK. Dän sum svarar för 
bastäuu skall svar för ta toä äut JK. A. (käl-
lingi mäin) svarar för lag mat u mjölk konar u 
vävar u spolar u JK. Mor matt svar för 
söislä u bak u brygg ti jaul när pa ainsummi 
JK. Skaffarfar skudd svar för bjaud bränn-
väin JK. Ungmansdrängar skall svar för skaff 
gräntuppar JK. Um ja vidd svar för plögä, så 
vidd ha svar fö broä [grusa] JK. Di svarar för 
grav u planterä där upp pa plantasn JK. En 
skall svar förä ti ta halmän bårt JK(U). Så 
skall n svar för ti söislä sjau åt naut JK. Bak-
kaln .. svarar för ti stöirä undar sigläningi 
(när de ros, så svarar framkaln .. för ti hald 
kurs) JK. Da svarar ja för ti fa vangnar u 
doningar pa u i årning, mäns kvinnfålki mjöl- 
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kar u lagar mat JK. Vaim svard för ti lag pa 
borä OL. Far har svart för ti sat allt kånn u 
havrä um dagän JK. A. har hatt de me ti svart 
förä? JK. Kvinnfålki rustar u vävar mattår 
ännu. Ungmor svarar för de .. JK. Så kledäs 
da jaulgräni, sum A. svard förä JK. De bräu-
kar int var höigar, än att n stickar fodrä upp 
me tjaugå, u de bräukar kalar svar förä JK. 
Haldäd bårtå ograsä i tresakrar svaräd lambi 
u andrä storkräk förä JK(U). Särsk. förb. Va 
haldar du för a käbbäl u svarar imot? JK(U). 

svart a. svartar, -a(r), f. svart, n. svart, bf. m. 
(dän) svartä, svart', f. (de) svartå; svartu, pl. 
svartä JK(U), svart'. 1) [av färg som liknar 
sot, kol, beck]. a) [om föremål]. En i var 
ändä haldar svärtsnöirä 	u lättar de smäll 
ner, sått ä bläir n gäinar svartar rand ti hugg 
ättar JK. En ulltrad i dain åirä för unglambi 
raudar u svartar el. blåar u gröinar JK. Tors-
käiln .. var sletar u svartar u smallar i dain 
ändn JK. Svarta(r) gråit (ryggråit) jä mitt läiv 
JK. Han .. lag u sivd sum än gräis, fastn 
flugår jetäd pa än, sått n var hail svartar JK. 
Di hadd så mik gräim [sot] i vaitn, att kaku ha 
var svart sum pyls OL. Bainvidsbladar + 
viktajol gärd svart [vid färgning] MK. Gub-
bän .. välvd hail mjölkbunkän yva si, när n 
kå'm fran körku, mäns n ännu had svart 
råckän pa si u fick hail svart kledi full av 
grädd u mjölk JK. Svart Pättar, öknamn för 
kaffepannan MK. b) [om djurs färg]. Da fick 
vör säi än hail svartar fäugäl så storar sum 
umkring än veling JK. Dän svart hästn (tpl.) 
MK. Svart hästn, svart män, svart koi, svart 
eii JK. Svartar stäut, häst, svart ko, mär; 
svart ungnaut, ungruss, fyl JK. Så skudd vörr 
kumm haim u ta svart håpu haim me uss JK. 
De raudå (sc. män) fick ja tak äi, män de 
svartå ha gar ännu i hagän MK. Svartu har 
nuck vart ti hygar um de gäulå (män) MK. 
Stäur svart russ JK. c) [om jul: utan snö]. Ja 
vörr hadd svart jaul u mästn sumput JK. 2) 
[mörk, mulen]. Tornäd gärd ä.. u rängnäd, 
sått ä var hailt svart yvar sjoän JK. 3) 'smut-
sig'. Svartar u lortur JK. Svartar i söini sum 
än smid el. sotarä JK(U). Nai va du säirt äut! 
däu jäst svartar sum än kårp OL. Ha var int 
svart (otvättad och oren) me skapning 
MK(1877). Di jär läikväl så svart, att n int 
kan säi augu äi dum n gang MK. Snåidräivår 
jär hail svart sum jårdi JK. 4) [mörk, dyster, 
trist]. Atar igän jausnar de för mi, när ja int 
säir framtäidn så svartar u mörkar JK. 5) [i 
sammanställningen] svart: vitt. Han lag där u 
kund förmodliän int tänk varkän svart ällar 
vitt OL. Um de had vart någän sum had 
fårsk så mik i gottlänsku sum L., u de nå 

hadd vart svart pa vitt ti set lains di da taltä 
JK. Jfr grå-, o. ram-svart. -bereda v. pass. pr. 
svartbiredäs, p. pf. pl. -birednä [en sorts 
garvning]. Kalvskinni u gaitskinni svartbire-
däs för de mästä u bigangnäs ti yvalädar 
Svartbirednä russhäudar bigangnäs sälln ti 
baindomt JK(U). -björnig a. svartbjånnur, 
bräun u svart uppa o. ljausarä ner' undar 
läivä MK. -blackig a. svartblackur (avh.). 
-blå a. svartblåar, n. -blå't, pl. -blå' Buldn 
blai svartblåar JK. Fingrä va hailt uppsullä 
u svartblåt JK. De vaksäd bäggi sårtar .. sått 
ä var hailt svartblåt u sag äut ti bläi duktut av 
(korn och lusernklöver), män nå jär de gäult u 
nerfallä av tårkän JK. De molnä säir så 
svartblåt äut, de haglar bistämt ör JK(U). Di 
(pärår) vaksar, sått di jär hail svartblå i grasä 
JK. Blåkrakår .. Svartblå till färgän u läit 
störr än kajår JK. -botten s. svartbuttn m. (= 
där sum de vaksar släkå pa buttnän) JK(U). 
Bäi fläckväis jär ä sandbuttn u bäi städum jär 
ä svartbuttn JK. U så sträika n da äut u 
kastar [anglor], u de skall var pa sandbuttn u 
int pa svartbuttn, för far n dum pa svartbuttn, 
da far n släkå ällar lort .. pa baitä JK. -brun 
s. svartbräun f., bf. -i, 'fläck pa sjöbottnen 
m. släke, som ser svart ut mot sanden' MK. 
-brun a. svartbräunar, f. -bräun, pl. -bräunä. 
Tornä slo straks bäi uss äi n storar grastain 
u de söintäs n svartbräunar fläck i stain'n JK. 
Han [hingsten] jär av nårskt ras .. u svart-
bräunar ti färgän JK. A läiti svartbräun håpå 
JK. -fläckig a. svartfläckur. Svart- u väit-
fläckur (kalv) JK. -havre s. svartha'vrä m., 
jär n gammäl inhämskar Gåtlandshavräsårt, 
sum närpa har gat äut nå män sum för n 30-40 
ar sinä närpa var dän aind havräsårtn, sum 
ådlädäs jär äutat. Han jär mörkar el. svartar i 
kånni u fäinar i halmän u jär int kinkur pa jård 
män bläir saint moän u aukar nuck mindar n 
de andrä havräsårtar män gar me sam äut-
sedä föräutn kaup nöit fran fråikåntori JK. 
Ätt slag kalläs för hausthavrä ällar svart-
havrä, han bläir saint moän, män dann sårtn 
kalläs för summarhavrä u bläir täilit moän 
JK. -hyad s. svarthöiar, f. o. n. -höi' [mörk-
hyad]. Han var så svarthöiar älla mörkhöiar; 
ja tyckt ret de var n bösar kal MK. Ha jär så 
svarthöi, han jär så svarthöiar, de gamblä di 
sär nuck: han jär så svarthöi OL. Va jär de 
för a svarthöi kvinnfålk, sum sitar där ner pa 
dän bänkän? ha jär ret såsum ti säi än zige-
narä OL. -junker s. svartjuykar. Rygmjöils-
gråit el. svartjunkar JK(U). Vör sär svartar 
gråit JK. -klädd p. a. svartkle'dar. När n 
skudd ga haim .. så kåm än i möit me än 
svartkledar kal JK. -kråka s. svartkra' kå f., 
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pl. -år, 'råka'. Svartkrakår el. rokar JK. Rå-
kår, sumt kalld dum för svartkrakår OL. 
-kummin s. svartkummän [kymmel, Nigella]. 
-mulen a. n. svartmulä, -mul'. Ja, så blai de 
svartmulä u kåm ti stört ner me rängn så JK. 
Nä vör had arbet a par träi täimar .. så gynt 
de säi svartmul äut undar i vädar ällar i suv-
västn JK. Da var de svartmulä u mörkt sum 
säck JK. Så kåm de ti rängnä u sag förskräck-
lit svartmul äut JK. -musslig a. svartmusslur, 
f. -/u [svartmuskig]. U svartmusslu sag a u 
äut i ansiktä JK. -mylla s. svartmyldå f., bf. 
-u. Jä de riktu go jård me väl svartmyldå pa 
lairbuttn u väl göidi u buttnsyru avdäiki .. da 
strävar de bad för vetå u kyld JK. N. .. hadd 
vart upp pa backar ättar aur ti simmänt-
bräuk. När han sto ner i gropi u lässädä u 
gravd undar kantn (för svartmyldu sum jär 
uppa däugar intä) så falt myldu .. ner i gropi 
JK. De jär för mik djaup svartmyldå pa de 
akajårdi, sått ha jär kyldnem JK(U). -myra s. 
svartmaurå f., pl. -år. Svartmaurår u rau-
maurår, di har ing stackar MK. -målen p. a. 
svartmå'In. De var n gammäl svartmåln 
stuck, sum de sag äut, sum um de had vart av 
a fartöigsmast JK. -nacke s. svartnackä (Or-
chis ustulata). -rand s. m. bf. svartrandn 
[mörk del av sjöbottnen]. Ställar sum än kas-
tar flundräanglår pa dann säidu um Nat-
uddn, innför svartbuttnän el. svartrandn, a 
sand sum haitar Brändu JK. Da bräukt ä .. 
bläi grundganssträmming inn pa Väilår el. 
pa  Svartrandn JK. -ribes s. svartrips (Ribes 
nigrum). -dins !buske s. svartripsbuskä, bf. 
-än, pl. -ar, ällar svartripstånn JK. -ribes i 
torn s. svartripstånn m., pl. -ar [svart vin-
bärsbuske]. -röd a. pl. svartraudä. Branduä 
naut .. Än nautras, sum jär så där svartraudä 
(stripuä). Int jär di prässäis svartä u int raudä 
äutn mitt imillum JK. -sjuk a. svartfauk. 
-skalle s. pl. svartskallar el. möirmavar 
[skrattmås]. -soppa s. svartsäupå f. Vör bräu-
kar fa 3,50 (för en gås) .. män da jär halsar u 
vängar avpicknä, för någ skall vör ha själv till 
kok svartsäupå pa JK. Svartsäupå kokäd di 
förr pa gasblodn, när di slaktäd gässnar .. Nå 
bräukäs de för de mästä kokäs svartsäupå pa 
kalvblod u gräisblod JK(U). Sankt Mårtnsda-
gän .. da fick än svartsäupå u gaskyt JK(U). 
-svala s. svartsva'lå f., bf. -u, pl. -år, 'torn-
svala' MK(1877). (Förmodliän sam sårtn sum 
ringsvalu el. tornsvalu, sum jär svartä) JK. 
-trast s. svarttrast m., bf. -n [koltrast]. Svart-
trastn jär svartar u int så fullt av sum gra-
trastn JK. -vatten s. svartvattn JK(U), [vat-
tenyta som synes mörk]. Där sum jär blikå 
[lugn] haitar blikstrik, u där sum jär karå 

haitar svartvattn JK(U). -vax s. svartvaks 
(skom.). 

svartna v. svartnä, ipf. -nädä, -äd [bli svart]. 
Pärgrasä gynnar svartnä u luktä JK. Vidd int 
äldn brinnä, så haitäd de: ätt äldn svartnädä, 
u da läggdäs mair faitvid undar skäidi, sått 
skäidi kåm ti brinn u brassä JK(U). Ungsluku 

lucktäs ha till, da svartnäd u slucknäd 
glöidnar JK(U). Da va de så, att ä gynt 
svartnä fö augu fö mi, sått ja skudd sväimä 
JK. De svartnäd fö augu fö mi gang ätta gang 
JK. 

svarva v. svärvä, svärv' JK, ipf. -äd, sup. = 
inf., p. pf. svärvän, f. (iårning)svärvi, pl. 
svärvnä, 'svarva'. Svärv vagnsnavår OL. Så 
svärväd di träitalldrickar u träifat JK. Ja ha 
gärt träisko u far ha svärvä JK. Var bit pa 
ruckän [spinnrocken] jär svärvän JK. Navu 
hadd blitt iårningsvärvi OL. Träitalldrickar 
var svärvnä av bok ällar bökä JK. Än stor 
haugar stol me svärvnä bain JK. De fanns för 
n 50 60 ar sinä gubbar, sum gick kring u säld 
svärvnä träisakar, såsum träiskålar u träifat 

u laiksakar 	u nytknäckår u snurrår 
JK(U). — svarv-järn s. svärvjan (OL)MK n., 
bf. -ä JK(U). Svärvstålä el. svärvjanä jär av 
flair sårtar, män i nöidfall så gar a vanlit 
stämjan .. an JK(U). -stol s. svärvstol m. 
Daim sum arbetar me snickaräiä haddä u har 
ännu än svärvstol äi snickabodi sum tram-
päs, u pa sumbliä jär de a valv pa svängjaulä 
el. svärvstolsjaulä .. så att när de jär gråv 
sakar sum skall svärväs .. så drägäs u tram-
päs svärvstoln pa en gang JK(U). 

svarvare s. svärvarä (OL)MK m., pl. svärvrar 
JK(U). Jär att iss traktar var de än gammäl 
båsman, sum gick u säld svärvnä smasakar, 
sum fick hait svärva-kraian JK, [båtsman 
Krejare]. 

svarvning s. f. bf. svärvningi JK(U), [arbetet 
att svarva]. 

svavel s. svaväl. Gäul jård, sum mästn säir äut 
sum svaväl [i jordlager i myren] JK. Kledar u 
allting .. de skudd da råikäs me svaväl u sprit 
[efter smittkoppor] JK. -regn s. svavälrängn 

Rängn i "Mai nidar" kalläs för "sva-
välrängn" u ansäis att de skadar väkstar el. 
väkstlihaiti JK(U). -sticka s. f. pl. svaväl-
stickår [tändstickor med svavel i tändsatsen]. 
Svavälstickår bigangnädäs mang ar ättar di 
var fö(r)budnä jär äut pa landä JK(U). Än 
skall häusald me svavälstickår [ordspr.] 
JK(U). -syra s. svavälsyrå, -söirå (tpl) f. 
Nuck ättar iss nöi täidns sätt, kan akasinap-
pän förstöiräs av syrår (svavälsyrå tror ja de 
jär), undar de att n glångäs JK. 

sveda s. svi'dä, 	m., bf. svi'dn, 'sveda o. 
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värk'. De värkar just int mikä, män de jär n 
sånnar olycklir svid(ä) äi JK(ordl.). I neträs 
fick ja int ro u siv fö hogst u svid i braustä 
JK. Svidn i braustä ha gat yva lagli fö mi i dag 
JK. De var sagblad, ska ja sägä .. de gick äut 
me värk u svidä, dålit bit äi u tjåck gråv 
tändar OL. Ner n da gynt sia dum (stäutar) 
de var ret så, att ja känd n dail av svidn OL. 

sveda v. 1 pr. svaidä JK(U), [bränna, sveda]. 
Svidln jär n klainar runtar janbit, sum än 
värmar raudnäs i ändn, u så svaida n (= 
bränna n) hulä me än i träibitn JK(U). 

sveda v. 2 svi'd', pr. -ar, p. pf. svidn [bränna, 
p. pf. vidbränd]. Svidl ti svid upp hul me 
MK. Svidn gråit MK. För int gråitn skudd 
bläi svidn, så skudd n röir me sol JK(U). — 
sved-lukt s. svi'dlukt m., 'lukt av eld el. något 
svedt'. De jär sån svidlukt; de kan ja int gär 
bäi MK. De var n drupä, sum kåm pa späisn, 
u de blai än sån svidlukt MK. De jär sån 
svidlukt, de har någän äld i kledi JK(ordl.). 

svedel s. svi'd1 	m., bf. svi'dln, pl. -lar. 1) 
[smal järnten att bränna upp hål i trä e.d.], ti 
svid upp hul me, när di jär för sma (i träi) 
MK. Fäirkantu svidl, när n burar hul i 
vangnsraidi för ti sätt skräuar äi, så svidar n 
upp fairkantuä hul ti sätt skräuar äi iginum 
tväda(r)n, raidä u aksln MK. Ja har ingän 
svidl; gurkflaar [korkflarnen] di skudd sväi-
däs, män ja kan int bigräip, va ja har gärt av 
svidln MK. Flaar; av gränä u me ätt hul i var 
ändä, sum skall sväidäs me n svidl .. ja nyt-
täd täu svidlar JK [Se ill.] 2) [gnällig, grinig 
person]. De var en sv. ti ga u kaum' si MK. 

svedje-land s. svidland (OL)MK. 
sveg s. svaig m., bf. -än, pl. -ar 'smal lång 
kvist el. gren' JK(ordl.) [spö]. Han to u skar 
av än svaig JK(ordl.). U så slo än bystar 
[svinborstar] me än mjaukar svaig el. käpp, 
sått kalkstövän sto kring JK. Täu styckän jär 
skyttar fyst, u di har vassäin värjå, sum vörr 
kallar, fastn de int jär ann'n svaig [i en lek] 
JK(U). Dän sum gick äut fyst läggd täu 
styckän stickår el. täu styckän klain svaigar 
pa jårdi än bit ifran si så langt sum han ansag 
si kunn huppä JK(U). Kårgpäil .. bra svaigar 
blai de tr av ti ag sårkar me JK. Jfr björk-, ek-, 
gran-, hässle-, pil-, rönn- o. tälle-sveg. 

sveg a. svaigar 	, f. svaig, pl. svaig' [böjd, 
krum]. Svaigar i ryggän (om en häst) MK. Di 
läikna ret svffin pa kruppställningän; di jär 
svaig yva ryggän MK. -ryggad a. svaigryg-
gar f., n. o. pl. -rygg' [svankryggig]. Harf var 
så svaigryggar, han gärd si så svaigryggän el. 
-gar; män i jär så svaigrygg el. -ryggi 
JK(ordl.). De fylä de var vackart, bär de int 
hadd vart så svaigrygg, ällar de män i ha var 

för svaigrygg, de säs såväl um russ sum um 
naut, sum har sånnar ställning OL. Di vill int 
ha sån svaigrygg russ till räidhästar OL. Va 
de ko'i jär rakrygg u int svaigrygg någ alls JK. 
-ryggen a. svaipyggän, f. -ryggi, pl. -ryggnä 
[svankryggig]. Ex. se föreg. 

svegig a. svajgur, se sveg a. 
svemma v. svaimä, pr. -ar, 'virvla, slå ikring, 
svepa kring'. När n star i le, så kummar 
vädrä u svaimar kring häushörnä. De svaimar 
kring mi, dokar, sjalar, kållu, hårä svaimar 
el. flakrar kring mi JK. Vädrä svaimar ner 
ginum kustai'n; råckskörtä svaimar äut av 
vädrä MK. De jär olycklit vick sträiv kast-
böiar de jär jär undar backän .. för de svai-
mar (sv. = sveper) kring fran ymsnä håll, u 
än skall var uppsallvern [påpasslig] .. att int 
kastböiar kastar batn kring JK(U). Ga u 
svaimä i durar (luck upp dum täit) (OL)MK. 
Sv. kring, ner, ut, se ex. ovan. 

sven s. se kör-sven. 
svensk s. pl. (bf.) svänskar JK. A stor skam.. 
att Svänskar ännu int har kumm så langt, att 
di .. har gärt sån bra vändplogar häitntills 
sum amerikanar JK. 

svensk a. m. o. n. bf. svänsk'. De sum int jä 
föbud pa i svänsk lagän JK. Män pa grund 
därav, att ja int kan svänsk språkä 	JK. 
-född p. a. Va n Svänskföidar dän där haug-
färduä miljonärn? JK. 

svenska s. svänskå f., bf. -u [svenska språket]. 
Um kväldar sat ja u läst väisår, sum han had 
mässi, u så lerd ja n läs svänskå, sum han 
(positivspelaren) var mik anglägän ti lerä JK. 
Gåttlänsku skillar si vässäntlit mik ifran 
svänsku u ja har hårt flair lerd kalar sägt, 
sum har talt u skriv u läst svänskå ifran ban-
domän, att a jär läik så let ti ler ängälskå ällar 
franskå sum gåttlänskå riktut ret JK. Att vör 
försto stadsboar ällar stockholmrar, tyckt di. 
Jä, vasärra tre, så väid di talar svänskå JK. 
Att n int har skriv pa svänskå alltihop JK. Så 
klämmar di till u skrivar [: gotländska] i täid-
ningar, män de bläir pannkakå av .. di jär 
ovanä u retar si för mik ättar svänsku, u jär 
de någät ård, sum stämmar me svänsku, de 
skall di gär flatarä JK. Sodar (svänsku soda) 
JK. 

svep s. 1 svaip m., bf. -än, pl. -ar, 'glugg på 
ladugården JK, en mindre glugg, även en 
glugg, som är ursågad ur en större dörr' 
JK(ordl.), 'lucka på en laddörr; övre dörrhal-
van t. ex. till ett stall' MK. Ja skall gär n 
saip pa lädduri. Luck till svaipän. Nå har ja 
slat gangjan pa all svaipar JK(ordl.). Da fick 
ja säi de, att svaipar sto ypnä i häusi, u da 
skudd ja äut u så luck till daim JK. Däu tart u' 
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upp svaipän (liksom den andra grisen); = 
övre halvdörren MK. [Se ill.] Jfr hömd-, 
ladu- o. stalls-svep. 

svep s. 2 svaip m. (o. n.), bf. -än, 'liksvep-
ning'. Kum ihåg u kaup svaip ti läikä. Svai-
pän skall gäräs i årning JK(ordl.). När läikä 
jär läggt i kistu u svaipän, som jär a vitt raint 
lakän jär läggt upp pa läikä u årnä .. me 
hännar i kårs upp pa svaipän JK(U). De 
skall var bade svaip u rimså kring kistu u 
mair så OL. Jfr lik-svep. 

svepa v. svaipä, svaip', pr. -ar, ipf. svaipt', 
svaipäd, sup. svaipt, svaip', pass. svaipäs, p. 
pf. pl. (um)svaipnä [omlinda, inhölja]. Ja fick 
böiknar .. män sårkän .. begärd dum igän för 
ti svaip a papper um dum JK. Di svaipäd 
halmviskår um helar pa vastbandi MK. Daim 
sum hadd russtäckar u de var mik kallt, så 
svaipt di russtäcki um baini JK. Sin så tar n 
bukt ättar bukt av läinä [nätet] u lissum svai-
par kring hallar u armen JK. Ja läggar kytä äi 
än matpusä u svaipar papper um kytä JK. 
Svaipä ti kräki (= blanda hö o. halm) MK. 
[Refl.] Da to vädrä läintuppar u di svaipäd 
si kring u blai oraiduä OL. — Särsk. förb. 
Nauti .. di jär så galnä ätta betkål, sått di 
jetar u svaipar äi si JK. — När a kåm pa vägän 
där i Körkakan, så fick a si a ban där; de 
svaipäd a in i förklä u så at haimä igän JK. De 
var bön ti sätt si äi [droskan] u svaip in si i 
fällar u grai JK. Iblant så svaipa n in dum 
[liarna] äi än gammäl säck JK(U). Int sag ja 
prässäis, um än svaipt in dum all fäm [böcker 
i papper] .. män ja to .. daim han hadd svaipt 
in u gick min väg JK. Ha (prästfräui) har så 
mik fällar u kåddar, u de skall ha svaipäs hail 
in äi MK. "Orthis" [petrifikat] jär insvaipnä 
(näml. i papper) MK. F.J. u ja bäddäd bäi si 
me .. vassin filt, sum vörr svaipt in uss bäggi 
täu äi JK. — Svaip kring el. um  si MK. Da to 
ja u bäddäd där .. u svaipt täcki um mi u 
läggd mi där JK. A. svaipt um si n storar 
filtsjal JK. Så gick ja ner i lasträumä u svai-
päd filtn um mi JK. Ja to n rainar nasdok u 
svaipäd um, u så bölghanklä där äutpa [om 
tummen] JK. När vör da had fat ganä i 
säckän u svaipt um någ täidningar um låsä 
JK. Ja har nå svaip um mi så mikä, ja jär nå 
så braid att MK(1877). — All aks skall var 
någlund jamnä, u så tar n bön någlä strad u 
svaipar runt umkring straks undar aksi um 
hail bandä JK. — Sin så svaipar däu däin 
kappå yva mi JK. 

svesa v. svaisä (OL)MK, svais', pr. -ar, ipf. 
-äd, imperat. svais JK(U), [svänga, vifta] 
'svinga' JK(ordl.). Kledi hängar u svaisar u 
svingar för vädrä JK(ordl.). Träii svaiar el. 

svaisar fram u tibakas, när vädaböiar kum-
mar; ga int u svais så me sjaln JK(U). Svaisä 
me en dok i handi = vaiftä. Svaisar du där 
mitt för äldn (OL)MK. Särsk. förb. När n da 
gynt söi u svais kring me dän lang biktradn 
JK. De grasä sum läiu .. to av för var gang än 
svaisäd till, haitar a tak JK(U). Råcksköti 
svaisäd äut så mikä; ga int så u svais me 
dokän! JK(ordl,). När n da sat u söid pa 
körktakä u svatsäd äut me dän lang biktradn, 
så fassnäd han um körktånn'n JK(U). 

svetas v. svaitäs, pr. svaitäs 	i.'-i [svet- 
tas]. Da samblädäs ungdomar iblant för ti 
dans u laik .. da antar ja, att di .. kansk fick 
si a varmbad me ti svaitäs OL. Di far ga u 
drägäs me n otrolir äistarbäuk, sått di stänar 
u blasar u svaitäs u våndäs JK. Jär de da 
fagavädar, sått n kan fa lätt de [höet] sta äut 
än åt dagar u sia si igän, sum de haitar (brinn 
si el. svaitäs), så gär n de JK. 

svete s. svaitä, svait' m., bf. svaitn, 'svett'. 
Skörtår var så vat av svaitä, att n kund bräid 
vetu ör dum JK. Ja var hail iginumvatar av 
svaitä JK. De här, de to svait äut [var svettigt 
arbete] MK. De gamblä äskpackar.  .. di var.. 
hard sum stam n ti sag u hugg äi, sått di to väl 
svait äut, förr n de blai kväldar JK. I onstäs 
had vör n jäklä sträivar snåikastningsdag, 
sum to svait äut u de me skick JK. L. han blai 
så svaitn, så svaitn draup av än MK. Svaitn 
gick tvärs iginum alltihop, så att n matt yms 
var trad, när n kåm haim JK. Svaitn rinnar 
mästn a mi, när ja bär' tänkar pa de JK. 
Svaitn rinnar av han, såsum han var dragän 
ginum a bröiå MK. Vör laup u rändä, sått 
svaitn rannt av uss JK. Di .. skrivd u räck-
näd, sått svaitn rannt av dum JK. Så var n 
tibakas, sått svaitn råikäd av än JK. Han 
jetäd u pratäd, så att svaitn sprack äut i an-
sikt för n OL. Kald' svaitn sprickar äut 
(OL)MK. Sin plögäd vör, sått svaitn sto av 
bad uss u russ JK. Jfr arm-, ben-, o. kall-
svete. — svet-rem s. svaitrem (på en hatt) MK. 
-(es)-bad s. svait-, svaitsba'd n., bf. svait-
badä. I går hadd vörr 29 gradar varmt i skug-
gän, u de säir äut ti bläi läik så varmt .. i dag, 
sått de bläir svaitbad JK. Soli har da gass bra 
um dagän, sått vörr har fat mang svaitsbad 
um dagän JK. I mårräs drack ja mi n duktu 
halv igän u ja fick mi a svaitbad JK. -droppe 
s. svaitsdrup' , pl. svaitäsdrupar. De kund de 
sma russi int ha någän svaitsdrup pa si MK. 
De jär mang svaitäsdrupar, sum skall arbetäs 
äut därtill (att betala kyrkoreparationen) JK. 
-pärla s. f. pl. svait-, svaitäspirrIår, svaits-
pärlår JK(U). När di de gärdä (stodo kring 
liket), rannt svaitn av läikä, ja riktut stor 
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svaitäspärlår sum pa a livnäs mänskä JK. 
Svaitpärlår rannt av än MK. -rök s. m. bf. 
svaitäsråikän [svettånga]. Svaitäsråikän sto 
av flaini för gubbar, när di välvd äi si n hallsti 
kåppar iblant av de ölsäupu [om flipp] JK. 

sveten a. svaitn, f. svaiti, pl. -nä, 'svettig'. 
Han jär så svaitn; märl jär svaiti; russi jär 
svaitnä JK(ordl.). Ja atminstn jär så svaitn, 
sått ja int har n tårrar trad pa mi JK. Ja fick 
drick läit mjölk så varmt ja,kund fa ner; da 
blai ja svaitn u de me skick JK. Där (i sängi) 
blai ja riktut varmar u svaitn u sungnädä JK. 
I fredäs var de sånt varmt solskäin u vackat 
vädar, sått n ret kund sta si svaitn i solskäinä 
JK. Läil A. gick u vadäd upp i all snåidräivår, 
sått a var hail raud u svaiti JK. Ja matt yms 
skörtå var kväld mästn, sum a jär så svaiti u 
vat, så att n mästn kan bräid vetu ör na JK. 
Raud u svaitnä, fastn stöist dailn int har mair 
n byxår u skörtu pa si OL. 

svetna v. svaitnä, ipf. -näd [svettas]. När ja da 
had fat n tåddjä, så gick ja u lägd mi u kåm ti 
svaitnä så föskräcklit, att ja blai hail vatar 
MK. Dän halvän gärd så mikä, att kvinnfålki 
matt .. yms skörtå pa mi a par gangar, sum ja 
kåm ti svaitnä så mikä, sått di blai ginumvatä 
JK. Ja svaitnäd så mik, att ä rannt iginum 
kledi MK. 

svetnas v. svaitnäs, pr. =, ipf. -nädäs, sup. 
= inf. [svettas]. När bäiår har vart mik fläituä 
ti samblä u di släutar pa kväldn, u de jär a 
särskilt jaud i käupän, så haitar de att bäiår 
"svaitnäs" JK(U). Fläddate .. skall var bra ti 
drick .. sått n riktut kan fa svaitnäs ätta de, 
när n .. har blitt förköildar JK. Håiä svaitnäs 
el. slar si pa häusar um de änd aldri jär så 
tåra, när n kåirar in de JK. Ja har svaitnäs så 
mik, sått skörtu jär hail iginumvat JK. Särsk. 
förb. Ölust drickäs så varmt sum än kan fa 
ner de .. när n har snäuå u jär fö(r)köildar, u 
ättar dän sausn (dryckän) lägga n si äi a varm 
säng u hyllar väl pa si, så att svaitn kummar ti 
flod av en, u när n da har fat svaitnäs äut el. 
svaitnäs av, da jär förköilningi boti JK(U). 
De svaitnädäs da äut ättar handi MK. 

svetning s. f. bf. svaitniggi [svettning]. 
svets s. sviss m., 'svetsning'. Sätt n sviss (el. 
väll) pa de, så bläir de tet JK(ordl.). Sätt n 
sviss pa janä (= vällä) JK. 

svetsa v. svaisä, sväisä, svai(t)sä, pass. 
svai(t)säs, 'svetsa, välla ihop järn' JK(ordl.). 
Svaisä u vällä MK. De janä skall vör 
svai(t)sä; de skall svai(t)säs ihop JK(ordl.). 
Svaisä ihop MK. 

svevig a. svi'vur, 'sömnig'. Däu jäst så svivur, 
sägd de gamblä MK(1877). 

svick s. svick m., bf. -än, 'en liten pinne, som  

sättes upptill på en tunna för att släppa luft 
in' MK. Ta ör svickän, för kaggän jär svick-
tetar MK. Så skudd brännväinskaggän läggäs 
upp u slas upp u buräs svickhul äi me svick äi 
u tapp u hanick äi JK(U). -borr s. svickbur, 
'liten borr att borra svickhål med' MK. -hål 
s. svickhul n., bf. -ä [hål för svicken]. -tät a. 
svickte'tar, n. -tet [tät i svicken]. När int kärä 
jär svicktet, så skålna drick av MK. Kaggän 
jär svicktetar han MK. 

svicka s. svickä [f.?], bf. -u, [spetsen av häst-
skosömmet, som klippes av sedan sömmet 
slagits i] JK(U). Spitä sum knäipäs av av 
späikar, när di jär äislagnä, jär "svickä" u 
haitar "svicku", dvs, att uddn av späikän jär 
slagän pa säidu JK(U). 

svickla s. svicklå f., bf., -u, 'än rand baktill 
ifran heln upp till knäistyckä yvar hail 
strumpläggän' MK. När di .. saumar pa a 
strumpskaft.. u di saumar all lyckår ret änd 
ifran uppkastningi till heln, så bräukar di 
saum a "svicklå" i skaftä iblant 	pa de 
väisä, att baktill pa skaftä saumar di täu el. ty 
am n lyckå avut, sått de bläir n rand som skilläs 
ifran dann saumningi, u de haitar svicklå u 
saumningi ti svicklä JK(U). — svickle-rand s. 
m. bf. svicklerandn. Ex. nedan. 

svickla v. svicklä, ipf. -läd JK(U), [sticka 
svickla på strumpa]. Män ti svicklä el. ti 
saum svicklå .. de gär di int alltut, för dän 
svicklärandn bläir int så starkar JK. Förr 
svickläd di, män de gär di int nå, u de var 
bön am n svicklå bak pa skaftä JK(U). 

svid s. sväid n. [gnäll, jämmer]. De jär a stort 
sväid u gnäll JK(ordl.). 

svida v. sväidä, sväid', pr. -ar, ipf. svaid, sväi-
dädä, -äd, sup. svi'dä, svid, sväid', pass. 
sväidäs JK, pr. sväidäs, p. pf. svi'dn, sväidn, 
f. svi'di, sväidi, n. svidä JK, pl. svi'dnä, 
sväidnä. 1) [orsaka sveda, smärta, göra ont]. 
a) [om kroppslig smärta]. Dän sum int vill 
arbet um dagän, så de läidar, han far arbet 
um kväldar, så de sväidar MK. De brännar u 
sväidar där pa de ställ jamt till OL. Da var ä ti 
kast salt i rivu .. män de svaid el. sväidädä 
JK. Ja gav än a slag i ändn me knöitnävän, 
sått ä sväidäd JK. Fläckar pa kruppän me 
sma spräut el. sar äi, sum sväidäd u hatäd 
JK(ordl.). Ont i ryggän de kund n fa, så de 
bär sväidäd ättar OL. Sväid ha de gärt duk-
tut, män de fa ga de, um de kan jälp någä JK. 
Vör har ännu int fat någ mårgmat; de gynnar 
ret sväid i tarmar MK. Da gynt ä värk u sväid 
u gär ont i halsn igän, nä ja svälgädä JK. De 
jä rolit (ti räkä), ti däss du särt, att ä sväidar i 
tumlingraivar MK. De sväidar ret i ansiktä, 
när n ska ga imot vädar JK. När de jär fräis- 
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kar haugar luft ällar kallt, sått ä sväidar i 
nasar läitä (da träivs ja undar bär himmäl) 
JK. Allting va n tar äi snart sägt jär fullt av 
snåä, u de sväidar i hännar ällar fingri JK. 
När de där hogstskårkår kummar yva mi 
da sväidar u värkar de i braustä sum värst 
JK. Äut i dambän [snöyran], sått ä sväidar i 
skinnä JK. Sin huggar var u en pa sitt träi 
sått arbetä gar undar [undan] .. fastn de sväi-
dar i ryggän, förrn de bläir kväldar JK. Um 
de aldri var så kallt, så de svaid i fingri MK. 
Ja skall säg de var bra kallt; de sväidäd ret i 
ansiktä JK. Allting var vitt u fäint [av snö], 
sått de sväidäd i augu ti käik pa JK. Ja, de har 
kännäs, sum um braustä har vart hailt rat, 
sått ä har sväid u gärt ont, när ja har hogst u 
riv upp JK. Olycklit kallt, sått ä har sväid i 
ansiktä JK. b) [mera känslomässigt]. Bäi de 
gålvi u väggar har n lissum vaks fast, sått de 
lissum sväidar läitä.. när n skall därifran JK. 
U när dagar jär fullbordnä, så bläir nuck 
Böndlukå rippreri a dum; um de änd sväidar 
läitä, så gär de ingänting JK. De var så de 
svaid i järtä när ja sag, att koi jetäd upp va 
ivist a murrättå MK. 2) [sveda, bränna]. a) 
'svida [sveda] m. eld' MK. Till sväid hån i av 

pa n skålln gräis haitar ti sväid hån i av, u 
sväidä, u pa n pluckän fäugäl haitar u* sväidä 
u sum sväidäs me raudnäs jan JK. Han svaid 
hul pa kåftu me sigga'rn, när di dansädä MK. 
Kattu har svid el. sväid si, för de jär a sån 
svidlukt JK(ordl.). Flaar [flarn] .. me ätt hul i 
var ändä, sum skall sväidäs me n svid!. Ja 
gick upp i astu smidu u sväidäd hul i mäinä 
JK. b) [låta koka för starkt o. länge, så det 
bränns vid], p. pf. svidn, 'svedd, vidbränd'. 
Däu fart ta u röir i gröitu a stund, att int 
gråitn bläir svidn ällar att de int sväidäs bäi 
OL. Gråitn jär svidn (vidbränd) u luktar u 
smakar svidn, för kåckän jär "ligän" [ha-
vande], bräukar de haitä, när a kvinnfålk har 
kokt n, sum jär me ban JK(U). Pannkaku, ha 
blai svidi MK(1877). Säupu jär svidi; ärtar jär 
svidnä JK(ordl.). c) [om stark solvärme, tor-
ka el. frost: förtorka, göra vissen]. Hail stäur 
stycki [kornland] star hail gäulä, sum äld 
kund ha gat yvar, sum kyldi ha svidä. Pa lairu 
har int kyldi svid ällar gärt skad pa någ alls 
JK. d) [bildl.] 'träffa ngn med bollen i lång-
bod' JK(ordl.). Så skall n da sväid (kasta med 
bollen på) daim sum jagar (springa i långbod) 
MK. Ja skall sväidä, så skatt du nuck bläi 
svidn el. sväidn; däu blaist svidi el. sväidi, 
för ja sväidäd el. svaid di; nå jär di svidnä el. 
sväidnä allihop; ja har svid el. sväid Ar 
JK(ordl.). Daim sum var äutä skudd pass pa 
u fa tak i bålln u sväid någän JK(U). När  

bålln träffar någän, när n rännar langbod 
t. ex., da haitar de att n jär svidn (dän sum 
bålln träffar) JK(U). Sväidä si (t. ex. om  en 
puttkarl) MK. e) [bildl. vid dom i pantlekar]. 
Sväid .  pantar, en lek: "sväidar_ u brännar, 
kummar u kännar, dän sum dänna pant ägar 
skall ha dom, vaim skall sväidä .(pantar)"? 
JK(ordl.). När all sum jär i ringän har blitt 
prövnä me jausä [i domaredansen], u all sum 
har let, har fat gitt pant, så skall pantar "sväi-
däs", sum ä haitar, doman .. tar all pantar 

äi än dok.. u sättar si .. Så tar n en pant 
el. sak i nävän u väisar u sär: "sväidar u 
brännar, kummar u kännar, dän sum dänna 
pant tillhåirar skall ha sin dom" JK(U). 3) 
'blåsa sakta' MK. De har änd vart ti sväid 
(äi) läitä pa dagar MK. Ja tror de gynna sväid 
(= blas) i nårdn JK. När vör kåm pa väg u 
gick ner, så gynt ä sväid läit i suddaustn, män 
int någän ting sum var någä JK. Austn kåm ti 
sväid el. blas läitä undar de att vörr drog JK. 
4) 'ge sig, jämra sig; gå och ge sig över varje-
handa'. Ga u så sväid yvar slikt! De var visst 
någän ting ti ga u så sväid yvar de. De jär bör 
ti ga um dagän u så sväidä. Ha gar u sväidar u 
sjaudar JK(ordl.). — Särsk. förb. Sväid av 
murrhåri MK. Ner n da fick janä hatt, da to 
smidn u sväidäd bäi de bi träiä (ner di bislar 
någä) OL. Däu fart ta u röir i gröitu a stund.. 
att de inte sväidäs bäi OL. Vidn sto bär u 
sväidäd bort [veden sveddes utan att brinna 
ordentligt] MK. Skavår i gröitu, sum sväidäs 
fast MK(1877). Sväid äi [blåsa, se 3)]. De 
gynna ti sväid pa mair u mair [:blåsa mer o. 
mer] JK. Ja svor någlä brinnandä aidar yva n, 
sått ja halt pa ti sväid upp råckän för n JK. 
Han sto så naug äldn, sätt n sväidäd upp 
kledi JK(U). Han har sväid el. svid upp si bäi 
späisn. Sväid int upp kledi (suckar) 
JK(ordl.). 

sviga v. sväigä, sväig', pr. -ar, ipf. svaig, sväi-
gäd, 'svikta'. Sjoäisn bräukar kunn sväigä u 
va saigar män int bristä JK(U). De ska vaks 
vait [vete] jär pa, sått ä ska sväigä MK. Kånn 
pa möiri jär duktut, sått ä börr star u sväigar 
JK. Grainar sväigar me äpplar MK. Aisn 
sväigar (= sjunker under en) MK. Bred [brä-
det] svaig el. sväigäd ner så mikä; äisn svaig 
el. 'sväigäd undar baini .. De sväigäd så mikä, 
sått de mästn skudd bristä JK(ordl.). — svig-is 
s. sväigäis m. (= när äisn sväigar el. sviktar 
män int bristar) JK(U). Sjoäisn bräukar var 
saigar, sått n kan ga pa "sväigäis" iblant me 
n bat pa n slidä, sått äisn kan sväigä, sått ä jär 
n storar back' framiörä, u läikväl haldä JK. 

svigande p. a. sväigandä, 'böjande sig'. Nå jär 
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tånn'n [bärbusken] hail sväigandä av bär 
MK. 

svika v. sväikä (tpl.), sväik', p. pf. (la'dis)svi*-
kän, pl. -nä. De beror nå pa vällaikän .. för 
viln u hälsu tror vör int skall sväik uss JK. 
Arbetä gar traugt, när n säir förhoppningar 
sviknä JK. Jfr lådigs-sviken. 

svikt s. svikt m. [?] o. f., bf. -i, pl. -ar. 1) 
'inböjning' MK, [bukt, fördjupning]. Jär de 
int svikt mitt i sängi da? MK. Han har n [!] 
svikt i käppän MK. Pa uppäst ändn jär a svikt 
[på skäftstolen] JK. Än spitsar int .. at de 
säidu, sum staurn har rygg, äutn at svikti JK. 
Stuckflautä, särskilt fiautä me sviktar äi MK. 
2) 'däld' [relativt långsträckt fördjupning i 
marken]. Svikt i jårdi JK(U). De jär svikt i de 
tväri; där jär a svikt, sum vattnä star yvar 
JK(ordl.). Vattnä star upp pa jårdi all stans, 
sum jär någu svikt ällar hul JK. I svickti där 
sträva de fö tårkä MK. Dalar älla däldår 
= fördjaupningar i aurakrar; andrä fördjaup-
ningar haitar sviktar MK. Vattnä star ner i 
sviktar (me!!. ett par backar) (OL)MK. Stam-
dalar de var någ sviktar i jårdi, sum hadd 
samblä si mair stam n äi, iginum de att jårdi har 
blitt plögi u harvi i så mang hundrätals år, u 
för var gang di har plög u harv, så har de 
smastainar u smafläisar skack si läit mair u 
mair nerat svikti OL. De jär gutt um strand-
vallar .. ner bäi strandä [strandi?] u längar 
upp pa landä, me sviktar u backar JK(U). 
Vintardalar skall var fullä, förr n de bläir 
vintar .. de vill säga, att all hular u sviktar u 
rännår i markar u skogar skall sta full av 
vattn JK. Jär rinna vattnä fran backar, u så 
stänna de i sviktar MK. I all sviktar, sum jär i 
all strik ällar tvärar ättar iss nöi umläggningi, 
var n (vaitn) för gröinar u omoän. All de där 
sviktar matt vörr lätt sta pa förbättring JK. 
(Betår) di har u läid av rängnä, för i sviktar 
ällar deldar (svackår) jär di dåliä, män pa 
backar i tvärar jär di bra JK. Så blai de äis i 
all skvackår [!] u sviktar MK. 

sviktig a. sviktu [som har sviktar]. Jårdi jär så 
sviktu JK(ordl.). 

svim s. svim m., bf. -än, 'fart'. Ta svim = ta 
fart. Vänt bär tiss di kummar i svimän MK. 
Ränn u ta svim MK. Da när .. all lauboar u 
Närkar var i full svim me bräuk strandi JK. 
De var fyst summan, när ja kåm i svimän ti ga 
pa rak [drivfiske] MK. Vör har ännu int riktut 
kumm i fartn ällar svimän me töin riktut, för 
de gar int all stans ännu ti töinä JK. För 
umkring 25 ar sinä, när ja var i mäst fann älla 
svimän ti bräuk strandi bad summar u vintar, 
tyckt ja, att ä var så rolit ti ga u dräg äisnot 
JK. Päikungar jär a par riktuä öirbuckar, 

sum a par styckän mästn har årkå ti hald stöir 
pa, när di kummar i bäst svimän ti ras u laikä 
JK. Mäns ja nå var i mäst svimän ti skriv ti L. 

JK. 
svimma v: 1 sväimä, ipf. -ädä, -äd, sväimdä, 

sväimd', svi'mäd, sup. sväimä, sväim', p. pf. 
(a*v)sväimän, f. -i. Han blai väitar sum talg u 
skudd . sväimä MK. De .. gynt svartnä .fö 
augu fö mi, sått ja skudd sväimä JK. De ha 
värk så mik, att ja.. till u me vart pa väg u 
skutt sväimä JK. Män ha vidd börr int, att 
mamma skudd fa säi pa sari, för .. ha kund 
kumm ti sväimä JK. A bäiå stickäd n u han 
sväimädä JK. Ha gick upp än mårgän u kled 
pa si u gärd äld pa u sväimädä JK. Prostinnu 
.. ha blai rädd u straik av skjussn u sväimäd 

-äut pa gardn JK. Börr ja lyftäd hud upp, så 
sväimäd ja JK. Ja had naug [nära nog] sväimä 
MK(1877). Da var de faslit naug, att ja had 
sväimä, män ja strävd läik väl JK. Kansk att 
n börr ha sväim, att n fata si igän JK. Ja had 
naug sväim straks, när ja fick säi de hämsk 
söini JK. Särsk. förb. R. slo si så ill, att n 
sväimäd av a go stund JK. Da svimäd n av 
ällar lissum mästn rakt var dödar u ifran si 
JK. Han var så sjaukar, sått n lag avsväimän 
u avdån'n hail lang stundar, sum än aldri 
visst a si JK. Da lag än i vägän avsväimän 
MK. Ha lag avsväimi pa gålvä JK. — svim- 
färdig a. sväimfärdur, f. -u, pl. -uä. Ha säir 
äut sum a jär sväimfärdu. De var oskaplit ti 
säi, ja blai rakt sväimfärdur, när ja fick säi de 
JK(ordl.). Fålki gratäd u var sväimfärduä 
MK. -hige s. sväimhäigä JK [m.?] 'svim-
ningsanfall'. 

svimma v. 2 svimmä. Svimä unkring = ränn u 
fjantä MK(1876). 

svimming s. sväimning f., bf. -niggi. Att a 
kund bläi rask igän ätta sväimningi JK. 

svimsa v. svimsä, pr. -ar, ipf. -äd, 'svänga'. 
Förr när n had bani mässi äut i akrar u ängar 
u hagar, da var de börr ti smäck dum äi a 
vimpå, så fick di ligg där u svimsä. De vim- 
säd el. svimsäd för vädrä. Kledi vimsar u 
svimsar kring na JK(ordl.). U så svimsäd n 
me - säin raud mysså, så att slantar trilläd 
langsat gålvä JK. — Där jär n svan, sum svim- 
sar si fram MK. Än släppar dåstn [tagelknip-
pet] me vänsträ handi u lättar han svims ner u 
så sträikar langsat de hån, sum än da har 
dräg ör JK. 

svin s. sväin n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) [djuret, 
svin]. Tröinä, sväinhudä, -augu, -åiru, -ryg- 
gän, -rumpu, lan, knäii, läggar u smaklauar u 
klauar, sväinbaini, munn'n el gapä, tännar, 
vailundä u sträupä, sväinmagän, magäisträ, 
säidäisträ, kragän el. kragäisträ, smatarmar, 
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buttntarmän, ändtarmän el. assändtarmän u 
assändn el. assultarmän; järt, livar u lungå, 
galln, pissblasu el. pissbladru, häudi el. 
svadn JK. Nå sen di fick iss tunnhåräd 
sväini, da jär de mästn ingän sum flar dum, 
äutn di skållar dum .. för di har sån tunn 
häud pa si, så de launar si int ti fla dum OL. 
De föidäs int någ sväin nå, sum har sång 
gråvä el. stor bustar pa si, sum däugar ti 
skummakabustar JK(U). Di .. löisäd me 
hinnlyftå, u de var mik nog me att (d)i skudd 
ta varå pa hinnår, när di slaktäd sväin MK. 
Sväini skräiar u väinar u öffar JK. Gamblä 
mor .. rustar äut i bryggahäusä 	u kokar 
pärår ti sväini JK. All sum var inn i sväin-
avälsföreningän kund möiglitväis fa läit mair 
ti sväini JK. Ha skudd äut i häusi u gi sväini 
JK. Sväin jär a olycklit pack, sum aldri någ 
haldar, äutn de skall var nöit u starkt JK. Ja 
kummar int i böin i haust me någ sväinkyt, 
för o sväini gick åt i sumräs, när vör skudd 
laig så mikä JK. Me sväin de gar fordäst ti fa 
läit pänningar. De andrä, de tular så längä 
JK. Vör har för närvarandä 13 sväin nå ti 
söislä, sum jär o aignä, u för de mäst täu träl 
främnäs till betäckning JK. Ja, änd ifran Adrä 
kåirar di häit me sväin ti betäckning JK. De 
kund kumm häit säks u sjau sväin um dagän, 
sått.. fastgaltn kund int hinn u gär beskening 
JK. De jär a olycklit pack de där sväini, sum 
för de mäst int star, när fålki kummar me 
dum, äutn än skall ha besvär me dum i mang 
dagar, förrn de bläir gärt [:betäckningen] JK. 
För n 70-80 ar sinä så gick sväini äut pa 
äutmarki u annas pa baitar, sum nå andrä 
kräk gär. Ja, di fick ga äut för de mäst um 
vintrar me .. för de var int mang sum hadd 
någät apartut sväinhäus, äutn di fick båik si 
ner i göislhopar u inn i halmstackar, när de 
var kallt u ovädar.. Pa sumrar u mäns de var 
ofrusä u bärjård, så fick sväini ga äut vilt sum 
andrä kräk .. Män så blai de stiftn än lag, att 
sväini fick int ga äut langsat vägar, för di 
förstöird vägar me de, att di båikäd upp väg-
brinkar.. Män um di ringäd dum, sått di int 
kund fa båikä, da fick di lug ti ga pa gatu 
JK(U). När da dän lagän blai, att int sväini 
fick ga pa gatu .. da kård gubbän Åkaman (.. 
länsman ..) kring .. u to sväin, sum gick pa 
gatu JK. Prästn u kluckan had säin sväin pa 
körgardn dän täidn JK. a) [i tydor o. talesätt]. 
När sväini slepar lägå ällar gar me halm i 
munn'n modar ovädar JK. När sväini drägar 
strad modar ovädar. De bräukar n u* säg till n 
sårk, när han gar u råikar JK(U). De sum 
sväin gär bläir sväin JK. De jä flair svart 
sväin i skogän än prästns JK. b) [i jämförel- 

ser]. Ga ste sum fålk, kumm halm sum sväin, 
blodu, sotu, snoru MK. Di livd sum sväin u 
jetäd sum sväin u saup u drack sum sväin (i 
d. gla goda tiden) JK. Snäus hävar di i 
munn'n pa si, så de liggar stäur pagar bi 
läppar, så i dän vägän liknar di mair sväin än 
fålk OL. Di fick far ill sum sväin, sum de 
ännu haitar um fålk, när di far svält u fraus u 
far illä JK(U). Träii var full a snåi, u de var 
lent, sått ä rannt av träii .. sått ja blai vatar 
sum a sväin JK. Ner di da skudd ga u bjär pa 
de vat grasä, så vattnä rannt ör ä, da kund n 
vit, att di blai vat sum sväin OL. Så skudd di 
in u drick halvar .. så att n dail blai full sum 
sväin OL. Jär matt sväini sta [:otrevligt att 
stå här] MK. Nå haitar de um än dail fålk, 
som har de bra: "di har så gutt sum sväini" 
JK(U). c) [i lekar]. Sparkä sväin öir lägä, 
båda ligga på rygg o. knäppa ena armen ihop 
o. benet i vädret o. spjerna emot. Iblant kan 
de händ, när di jär jamngoä, att di kan stäig 
upp imot si pa nacken MK. Mitt sväin gar ti 
skogs [en lek] JK. Mäin sväini gar ti skogs 
[en lek m. nötter] JK. 2) [bildl., om smutsig, 
rå person]. A stort sväin JK(U). Skudd de 
händ någän gang, att någän jär a sånt sväin, 
sum än bräukar fa haitä, att n skudd drick si 
fullar, så bläir n haldn för n dåli kal JK. 
Drängar kund de väl händ, att di var någ 
klokarä (än gubbar), män de fanns allt sväin 
iblant daim me OL. Jfr gubb-, mar-, pinn- o. 
ung-svin samt galt, gris, gylta o. so. -aktig a. 
sväinaktur (OL)MK, JK(U), f. -u, n. -ut, pl. 
-uä JK [nedrig, gemen]. De var förbaskat så 
sväinaktut u fäaktut ti skiner Guss häus pa 
de väisä JK. Fyst u främst tyckar ja, att 
nårrmännar bar si fäaktut u sväinaktut at 
JK(1905). -avel s. m. bf. sväina'vin. Sväin-
avin gynt ga uppat jär pa Gotland ginum 
sväinavälsföreningar u ådling av rotfruktar 
JK. -avelsförening s. sväina'välsföre'nigg m., 
bf. -än, pl. -ar. Um sväinuppföidningi 
skudd ga, så skudd de bildäs n sväinavälsför-
ening u a sväinslaktaräi JK. Jär i Lau, sum u 
jär sväinavälsförening, u sum vör har galtn, u 
sum ja jär ordförarä i sväinavälsföreningän, 
vidd ja da att föreningän skudd upplåisäs JK. 
-ben s. n. pl. bf. sväinbaini [ben o. fötter på 
svin]. -blomma s. sväinblåmmå f., bf. -u, pl. 
-år (Taraxacum officinale), [maskros]. -borst 
s. sväinbust m., bf. -n, pl. -ar [svinhår]. Ja 
undrar um de svart hån i jär bust ällar sväin-
bustar [i ryktborsten] JK. Förrn di bikar 
tradn, så spitsar di än i ändar .. för ti sin 
[sedan] i ändar sätt bustar pa n, sum haitar 
skobustar u sum jär av gråv sväinbustar 
JK(U). Russhår u sväinbustar, t. o. m. bärt 
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[enbart] sväinbustar nyttädäs tu l spinn sank 
av MK. Hårsank, de jär a tug sum jär spunn 
av sväinbustar, nauthår u russhår OL. Jfr 
-börst nedan. -borst sank s. sväinbustsayk 
[sänkningståg av svinhår]. -bröd s. sväinbröi 
JK(U). Mjöil av smased u aks u angnar u 
av smavaitä u smakånn bräukäd n bak bröi 
av, sum haitäd "sväinbröi" u sum än gav 
sväini, när n skudd göid daim u di int vidd jet 
mjöilä. Russi gav än u* sånt dålit bröi JK(U). 
-bur s. sväinbäur m., bf. -n JK, pl. -ar [bur att 
frakta svin i]. Fjärddagän var ja upp bäi 
Sunnkörk V.K. u gärd n sväinbäur JK. 
-bär s. sväinbä'r n., pl. = [hagtorn, Cratx-
gus]. Sväinbär däugar int tu l någän ting, va 
ja vait, äutn kansk ti gi sväini Äikånn'n har 
ja set bräukar sit u jet pa dum u fäuglar JK. 
När n talar me n åtti ars gubb ällar källing, da 
kan n ännu fa håir .. att i sambläd bad hoksl-
bär u sväinbär u JK. -bärs 1 törne s. sväin-
bärstynnä n. [hagtorn o. virket därav]. Mat-
skaidar 'ällar träiskaidar, sum nyttädäs mik 
förr, var daim bäst, sum var gärd av sväin-
bärstynnä. Tullar till fiskbatar u träironingar 
jär sväinbärstynn' bra till JK. Harvälstännar 
av sväinbärstynnä, sum jär hart u saigt träi, 
när de bläir tårrt JK(U). -bärs I törnesIblad s. 
(etc.) sväinbärstynnäsrot, -grain, -kvist el. 
stilk, -blad JK. -bärsItörnesIbuske s. sväin-

bärstynnäsbuskä m., pl. -ar [hagtornsbuske] 
vaksar för de mäst störr u höigar u gråvarä 

i grainar än släitynnäsbuskar [slånbuskar] 
JK. -böka s. f. pl. sväinbåikår, 'hål, som svin 
bökat upp'. Jårdi .. ha jär hail full av sväin-
båikår el. sväingröipar JK(U). -börst s. sväin-
byst m., bf. -n, pl. -ar [svinhår]. Sväinhår 
ällar sväinbystar MK. När ä fanns sväinbys-
tar, så kardäs di ihop me russhår u nauthår 
u så spinnädäs de sank av de pa krok u rännå 
JK. -börst sank s. sväinbystsayk [sänknings-
tåg av svinhår]. Kauprägubbän han sat u 
spinnäd sväinbystsank pa krok, själv tatar, 
sinä slo n ihop dum pa rännå MK. -börsta s. 
f. pl. sväinbystår [svinhår]. Sväinbystår 
[ändr. fr. -ar] var ä int så synnalit ont um 
förr, fö dails så hadd sväini mair bystar pa si 
än nå, u så slaktäd n dum int förr n di var 
arsgamblä u da skålläd nu dum intä äutn 
flad dum .. Nå skålläs sväini, u så jär ingän, 
va ja vait, sum tar varå pa sväinbystår JK. 
-böste s. sväinbåistä [svinbog]. -drift s. f. bf. 
sväindryfti [svinhjord, -flock]. Sväini båikäd 
gatgrindi upp, u hail sväindryfti kåm pa gatå 
JK. -fett s. sväinfätt [flott]. Mylå (= kokt 
sväinfätt u bröi) JK. -foder s. sväinfodar 
JK(U). Till sväinfodar nyttäs u mikä ogras 
um sumrar, sum än lukar .. ör rotfruktslandi 

u 	sväinrosår .. För yvrit nyttäs de u* ti 
sväinfodar um sumrar: klöivar u humblälus-
sär JK(U). -grop s. pl. sväingröipar, bf. 
-gröipnar [grop som svinen bökat upp]. 
Sväini gar u båikar jårdi upp, sått ha jär hall 
full av sväinbåikår el. sväingröipar JK(U).. 
Prästfar hadd dumplä kull i all sväingröipar i 
mörkrä JK. -gräs s. sväingras [maskrosor]. 
De fanns int så mik sväingras .. da sum nå 
JK. -gård s. sväingard m. .. har n haim bäi 
sväinhäusä, inhängnä me säkar täun antingän 
av träi el. av stam n JK(U). -gödsel s. sväin-
göisl. När n talt um de gamblä medikamän- 
tar, så sum mänskfått u 	sväingöisl u rått- 
lort u 	JK. -haggvann s. m. bf. sväinhag- 
vann' n, pl. -ar [svinho]. Da sto ja i snicka-
bodi hail dagän u gärdä sväinhaggvannar 
JK. Nä ja va sårk ällar had nöis kumm ör 
sväinhaggvann'n (had fat gat u läst av) ällar 
var n säkstn sjuttn ar .. JK. Ja, de jär int stort 
ann sårk, sum int har kumm ör sväinhagg-
vann'n ännu u sum int jär tårr bakum åiru 
u drickar upp säin launstöivrar JK. -hinna s.f. 
pl. sväinhinnår [hinnor mellan tarmarna på 
svin]. Sväinhinnår sitar mot tarmar MK. 
-historia s. sväinhistorjå [historia som handlar 
om svin]. Ja, um Arr int tyckar, att ä jär för 
sväinaktut, så skall Ärr ännu fa håir amn 
sväinhistörjå till av mi JK. -hud s. sväinhäud 
f., pl. -ar. När n flar sväini, sum di har gärt 
mik mair förr .. haitar de sväinhäud JK (jfr 
svål). Sväinhäudar barktäs haimä. När da 
sväinhäudar hadd ligg i kalkhaggvann'n än 
täid, sått bystar el. hån i gick av, da tos di 
upp, u bystar tos varå pa JK. Sväinhäudar 
bigangnädäs, äutum ti fotsackar, ti baindomt 
u', u när di var svartberednä ti yvalädar u 
styvälskaft ti baindomt, sum än int skudd ga i 
vattn el. i vetå me, för de gar vattnä iginum 
JK(U). Ja ska kät iss sväinhäudi = skav fättä 
av a häud MK. -hus s. sväinhäus n., bf. -ö, 
pl. =, bf. -i. De fanns int någät apartut häus 
ti sväini älla någät sväinhäus, äutn di fick var 
unda bär himmäl bad vintar u summar u lag 
för de mäst i göislhopar JK: Ja skall pannel 
de till a sväinhäus JK. De jär a häus, sum 
vörr skall bygg ällar mäur av stam n u sum vörr 
skall inraid till lambhäus u sväinhäus u håimd 
JK. Sväinhäusi jär fö de mäst simmäntgålv 
äi, män ja .. ansäir de int bra, för di jär fö 
kaldä Vör har ännu träigålv till oä, män a 
nöit träigålv av bular haldar int mang ar JK. 
Undar gålvä äi a gammält sväinhäus, u där 
fanns äktä pummadjå [:gödsel] u där fick ja ta 
så mik sum behövdäs JK. När ja kåm haim, 
så hadd ja säks sväinhäus ti gär rainä u gi 
fastgaltn u a par främnäs soar JK. När ja kåm 
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pa förläsningi i skolu, haldäd n just pa me ti 
tal um, lains sväinhäusi skudd varä JK. 
-hus! dörr s. f. bf. sväinhäusduri. När n ypp-
näd sväinhäusduri me sväinspannä me sväin-
matn äi, så ränd gräisn imillum baini för Ållä 
JK. -huvud s. sväinhaudä, -hu'dä, sväinhud' 
JK n., bf. -häudä, -hu'dä, pl. -hudar, bf. 
-haudi. U kåm n [grisen] äut u pa gatå, så to 
kumsaln än, u da fick di .. ingät sväinhud ti 
jaul JK. U har di (böindnar) någän gräis .. så 
gläidar di i böin u sälar de, u kan di fa behald 
själv skalin ällar sväinhaudä ti jaul, så jär di 
bärgnä JK. Gröitu sto pa späisn sum sväin-
häudä koktäs äi JK. "Hu ha stäurt fat pa 
borä me ha stäurt hu ailt kokt sväin(h)udä 
ällar sväinäudä häi" (till jul) JK. När klucku 
blai åtä, så blai de jaulgråit u bärgfisk 	u 
fläsk av sväinhaudä JK. Så sättädäs matn pa 
borä 	hail sväinhaudä äi a fat me söitar 
sinnapsdupp till u limpå .. Var u en fick skär 
av sväinhudä u jet så mik sum än hadd lust 
JK. Vör har ännu fat smakt n bit av sväinhudä, 
sum blai kokt ti jaul, i kväld (trättndagsaftn) 
JK. All go fläskbitar av sväinhaudi sum di 
fick, nä di gick kring ätta jaul u to retuhaiti 
UPP JK. -ister s. sväinäistar n., bf. -äisträ. 
Nyttår jär av sväinäistar, sum klippäs i bitar 
u smältäs MK. Fätt u tjärå, sum blandäs 
ihop, så sum russäistar el. sväinäistar el. talg, 
sum jär smältä 	ti vangssmöirå (= hjul- 
smörja) JK(U). -kropp s. sväinkrupp m. Vait 
ärr.. va n landsboä sär.. när di int kan fa säl 
n hailar ällar halvar ällar fjärdails nautkrupp 
ällar sväinkrupp? JK. -kött s. sväinkyt n., bf. 
-ä. Matn [vid slåttergille] bisto av .. fisk .. 
kokt kyt, vanlitväis sväinkyt OL. Matretar 
bäi middäsmåltäidn [på begravning] jär .. fisk 

kyt: sväinkyt el. fläsk el. syltå, nautkyt u 
staik JK(U). Så kummar sväinkyt me bönnår 
(bönår) till JK. Sväinkytä, så sum a stätir 
skinkå el. a båistä, sto oskurä pa tinfat på 
vart bord [vid bröllopsmiddagen] JK(U). Ja 
tår kumm ti böin ti jaul me sväinkyt, så väid ä 
int bläir för lagt präis JK. Sväinkyt har vör 
int någ ti säl i haust, för vör kund int fa kaup 
någ gräisar i haustäs ällar i ladis JK. -lort s. 
sväinlo'rt [-åu-]. Um summan vill int krakår 
gi .mair n träi stöivar för n kånnstack, u um 
vintan far di gi tåll stöivar för n sväinlort 
MK. -lunds adv. sväinluns. 1) Ligg sväinluns, 
när man ligger 3 stycken i triangel med huvu-
det på den andres ben MK(1878). 2) [skav-
föttes]. De var n kväld, stim ja ställd a tvätt-
skål äutför kökä, u um mårgnän när ja kåm 
äut, da lag de täu pinnsväin sväinluns i skåli 
MK. -läder s. sväinlädar n., bf. -lädrä. Förr i 
min ungdom, så bigangnäd di sväinlädar el.  

lättäd barkä u bered di iblant ti smorlädar, 
för .. di flad sväini när di var stäur u ars-
gamblä .. Män ,sväinlädrä var dålit u sämmar 
än russlädar till baindomt, sått de bigangnä-
däs för de mästä ti fotsackarJK(U). De sämst 
jär sväinlädrä .. de gar vetu iginum JK. -läga 
s. sväinläygå f. [svinens liggplats i stian]. 
-länd s. sväinländ [om hästar]. -mage s. m. bf. 
sväinma'gän. -mat s. m. bf. sväinmatn. 
Sväinmatn hadd astumor lag i årning i sväin-
spannä .. män han skudd var mik uppsalvern 
[uppmärksam], när n yppnäd sväinhäusduri u 
skudd gi än u in till n u häll sväinmatn i kåilu 
för n JK. -mjälte s. m. bf. sväinmiltn. Bimär-
kälsä pa sväinmiltn angåändä vädalaikän u 
vintan hadd de gamblä; um än var langar u 
smallar, så blai de langar jamnar vintar, jär n 
tjåckarä i en ändä, så bläir de strangar vintar 
pa en änd av vintan JK(U). Sagst däu ättar pa 
sväinmiltn, lains han sag äut, um än var jam-
nar ällar han var tjåckarä i dain ändn. Di 
bräukar säg, att ättar sum sväinmiltn jär pa 
ställning, så bräukar u vintarn bläi strangar 
ällar goar OL. -mossa s. sväinmusä m., 'ren-
lav'. De var n sårts graar musä, sum väksäd 
pa hällmark JK(U). Dän sårtn backmusä, 
sum L. har u jär graar u pa svänsku haitar 
renlav, kan ja .. gi a ann namn: "sväin-
musä", fö förr, för umkring 30-40 ar tibakas 
kård lauboar u flair me daim i skogar me 
hällmark .. u pluckäd dän musn ti sväini i 
säckar.. Män nå pluckar ingän dän musn ti 
sväini, va ja vait JK. Till samblä musä till 
föidå ti kräki ... de haitäd, att n var ste u 
pluckäd sväinmusä JK(U). -penning s. pl. 
sväinpänningar [böter som länsman tog upp 
för svin som gick på vägar o. dl. -pris s. pl. 
sväinpräisar [penningsvärdet på svin]. -ras s. 
pl. sväinrasar. Han talt .. um sväinrasar u 
um fastgaltar u soar JK. -ros s. sväinros f., 
pl. -år [maskros]. Maskrosbuskar, sum if kal-
läs för "sväinrosår" jär mik bigärliä för 
sväini, i synnarhait um än kan fa upp buskar 
me roti me JK(U). Nå fö täidn säir de nuck 
mik grant äut .. när sväinrosår kummar äut 
pa ladingar .. män sin da; jå, da flaugar de så 
mik sväinrosglångä (sväinroslyd kan n kall de 
förä) i luftn, sått augu bläir snart sägt tet för 
en JK. -ros I glonge s. sväinrosglångä [blom 
o. frukt av maskros]. -ros I lödje sväinroslydä, 
-lyd' m. [frukt av maskros]. Nå kan ingän vär 
augu för all sväinroslydä, sum flaugar kring i 
lufn JK. -rumpa s. f. bf. sväinrumpu 
[-svans]. -rygg s. sväimygg m., bf. 
-än. Visst kan n tänk si, att någän kan säga: 
Ha, han u di star där u gär sväinrygg = star 
kramp i ryggän JK. -ränta s. sväinräntå f. 
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[innanmäte på slaktat svin]. Hadd ä int vart 
så förbannat inväcklä u krånglut, hail de där 
räntu, ja, de jär värr n sväinräntå till fa de 
skilt at JK. -sjuka s. f. bf. sväinsjauku. Um 
gräisn far sväinsjauku u dåir, de gir ja Gud 
skuldi för de JK. -skri s. sväinskräi n. Pa tal 
um slaktä så kan ja tal um, att n nå sum förr 
int far håir någ sväinskräi pa iss täidn ti jaul 
.. De bigangnäs slaktmask JK. -skötsel s. 
sväinskålls1 JK f., bf. -skåitsli. När agronå-
män N.B. gynt4Sitt fördrag um sväinskåitsli, 
så var skolu full av fålk igän JK. Launar 
jårdbräukä si måntro u mjölkförsälningi u 
sväinskåitsli! -slag s. sväinsla'g n., bf. -ä 
[svinsort, -ras]. De jär gal sväinslag JK. Ner 
di had dän gamblä sväinsårtn ällar sväin-
slagä, sum had så mik bustar, da flåd di dum 
OL. -slakteri s. sväinslaktaräi n. Så skudd de 
bildäs n sväinavlsförening u a sväinslaktaräi 
JK. -släka s. sväinslä'kå f. [en alg, Rhodo- 
mela subfusca?]. Sväinsläkå .. de jär sam 
sårts släkå sum raudar nöiar musä ällar sum i 
soknar längar nådar äut haitar "löiå" [liva 
s.]. Fålki jär i strandsoknar bräukar kåir haim 
sån släkå till sväini 	u när di värmar vattn 
pa na u röirar mjöl äi, så jetar sväini de bra 
JK. Musä, som vaksar pa sjöbuttnän u sum 
slar i land u haitar da mussläkå u haitar 
sväinsläkå, när de kåiräs haim ti gi sväini 
förr, för n 20-30 ar sinä, var de lagli allmänt 
JK. -sort s. m. bf. sväinsårtn. Dän gamblä 
sväinsårtn ällar sväinslagä, sum had så mik 
bustar OL. U så jär ä ingän sum tar varå 
pa sväinbystår, u förrästn så har int iss sväin- 
sårtn någän ting bystar pa si äutn jär när pa 
flagnä JK. -spann s. sväinspann n., bf. -ä 
[hink för svinmat]. Ha gick pa gardn me a 
sväinspann i handi .. för ha skudd äut i häusi 
u gi sväini JK. Sväinmatn hadd astumor lag i 
årning i sväinspannä JK. -stia s. sväinstäjå 
(OL)MK f., bf. -stäiu MK. -tass s. pl. sväin- 
tassar [grisfot]. -tryne s. sväintröinä JK(U). 
-uppfödning s. f. bf. sväinuppföidnitigi. Um 
sväinuppföidningi ällar sväinskåitsli skudd 
ga, så skudd de bildäs n sväinavlsförening u a 
sväinslaktaräi JK. -äta s. sväinjetå f. [svin- 
föda]. Så hadd n än hail hopän ärtbölgar 
mässi u sägd att ha skudd kokä i bärt vattn 
.. ja, män de gar int an .. sägd mor, för de 
bläir int sväinjetå ällar gräisjetå av än gang jå 
JK. Va jä de fö sväinjetå, sum du ha röirt 
ihop, rautäd n [jätten] JK. -öga s. n. pl. bf. 
sväinaugu. -öra s. n. pl. bf. sväinåiru. 

svina v. sväin' [i uttr.] sväin ner si [smutsa ner 
sig] JK(U). 

svindel s. svindi m. Så sum ja sto där.. så gynt  

de kännäs så undalit i häud för mi, me såndär 
svindl u druckän i häudä JK. 

svineri s. sväinaräi n., bf. -ä [sysslande med 
svin]. Jär haimä rustäs me sväinaräi för var 
dag, u de gärs gräisar u de föidäs gräisar JK. 
Ja, nå far ja visst släut me sväinaräiä [skild-
ringen av svinuppfödning] JK. 

svinga v. svingä (OL)MK, sving' JK, pr. -ar, 
ipf. -äd, [svinga, svänga]. Bani svingar; hand 
i hand. De hängar u svingar där (kledä e. d.) 
OL. Han .. gär kånstar me spasserskäppän u 
svingar han kring i handi JK(U). Täu styckän 
haldar äi a lagli langt tug, en i var ändä, u 
svingar me de, sått de gar i runt buktar mitt 
pa JK(U). Örnän .. var ståtlir ti säi, när n 
svingäd i luftn JK. Sving kring el. runt 
JK(U). 

svingla v. svigglä, pr. svigglar [svinga, slänga, 
singla]. Svinglä me baini. Han gar u slångrar, 
skaivlar u svinglar me baini JK(U). Krakår 
har vart jär i dag u skräiä u vidd ha ungän 
mässi, u han var ti gynn svinglä, män de var 
lygn att n glaid MK. Kraku, ha svinglar jär 
runt ikring MK. Fjädrä singlar, svinglar u 
simar i luftn fram u tillbakas, förrn de fallar 
ner JK(U). 

svinig a. f. sväinu, n. -ut, pl. -uä. 1) [smutsig]. 
Ja luktar hail sväinu MK. Fålki livd lortut u 
sväinut dän täidn framför nå JK. Äut pa F. 
matt di ännu ha vart sväinuä yvar(r) allt JK. 
2) 'slaskig'. De jär sväinut arbetä (= slaskigt, 
svinigt) MK. A slaskut sväinut arbetä [att dra 
torsk], för när n nå drägar pa snöirä .. så 
strittar u stänkar vattnä kring, så att hail läivä 
u graini bläir vat JK. Da hävd ä ret ner duktut 
me vatar snåi, sått de var sväinut u slaskut 
JK. Da bläir ä så olycklit sväinut i skogän, 
um ä kummar ti rinn a träii JK. De jär styggt 
u sväinut ti hanter kättingar, när de jär snåi 
44K. Så var ä ti ga äut u dräg upp bandar ör 
vattnä, att di fick ligg a stund pa tårrå 
annas var di så vat u sväinuä, att ingän kund 
hanter .. dum OL. 

svipa s. sväipå f., bf. -u, pl. -år, 'piska'. Ja har 
ingu sväipå ti russi; sia till stäutar me sväipu! 
All sväipår har kumm bårt JK(ordl.). Russi 
fick någlä rapp av a duktu sväipå, sått ä 
myssläd i skinnpälsn pa dum, sått di sprank 
ällar huppäd yvar (rännu) JK. Um n slar yvar 
n km me a sväipå så.. russ-sväipå skall de 
varä JK. Däu hart ingän snärt pa sväipu 
JK(ordl.). U så esar i dain handi u sväipu i 
dannu JK. Någ sum sag äut sum än stäur 
raudar kalv, u da svor Ö. till u så drog till de 
me sväipu JK. [Bildi.] Lan [låna] de vill ja 
int, förrn de gar så hart av, att sväipu sitar i 
kytä, sum än bräukar sägä JK. Atar igän sitar 
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sväipu i kytä för mi angåändä n väksl JK. 
Hälst när de kummar a missväxtår, så di 
(baptistar) far känn sväipu, de jär Guts vilä 
MK. Jfr herre-, köp-, nöt-, russ-, smäll- o. 
stut-svipa. — svip-rapp s. sväiprapp m. [pisk-
rapp]. U så skudd vör da kåir haim, u de gick 
bra, aindäst .. att russi int ret var så pågånäs, 
sum när vör kård ste, äutn di tuld gänn n 
sväiprapp mot de vör kåm mot haimä JK. U 
så stäutar vassin sväiprapp, u stäutar i väg 
me vändplogän JK(U). -skaft s. sväipskaft n., 
bf. -ä 'piskskaft'. De sum än skudd ha till 
sväipskaft skudd var råinä el. bainvid JK(U). 
Äinä bigangnäs .. förr ti sväipskaft JK(U). 
Hässlä var int bra till sväipskaft u pa sam 
väisä var de me björkä JK(U). Sväipskaftä 
har brist av JK(ordl.). -skaft I grov a. pl. 
sväipskaftgråvä [grov som piskskaft]. Klain 
späirår av råinplantår jär äutmärkt saig, bra 
sväipskaft, u när di jär ännu klainarä än 
sväipskaftgråvä, till räivbugar JK. -snärt s. 
sväipsnärt m., bf. -n [pisksnärt]. Um n siar n 
årm me n sväipsnärt, så bläir n liggnäs MK. 
Ja har kumm bårt sväipsnärtn JK(ordl.). 

svira v. sväirä, pr. -ar, sup. sväir', svir', 
'svira, rumla, leva i sus o. dus'. Ga i böin u 
sväirä; han jär galn ti sväirä; han sväirar så 
oskaplit mikä; nå har n snart sväir el. svir 
upp alltihop; sumli säupar, sväirar u slas sum 
själv sakran JK(ordl.). 

svirra v. svärrä, svärr', pr -ar, ipf. -ädä, -äd. 
1) 'surra' [om fräsande ljud]. När n duppar 
varmt jan i vattn, de kan äntliän svärrä; de jär 
int mik varmt, för de svärrar int n gang, när n 
spyttar pa de JK(ordl.). Janä jär så varmt, att 
de svärrar, när n spyttar pa de MK. När 
lairjårdi bläir så mik oskaplit tårr, u så ha jär 
så kalkblandi, da jär ha prässäis mästn sum 
sla vattn pa oläskän kalk, så att när de jär n 
sån starkar solhit me, da kan de ret håiräs, att 
de svärrar äi na, när de rängnar JK. De svär-
rar i pannu (staikpannu) MK. Han var ännu 
så haitar, så han svärrädä (torskäiln) MK. 
Varmt var de, så de svärräd ättar OL. 2) [om 
känselförnimmelser: surra, pirra]. De svärrar 
äi fingrar, ss. när man kommer från kölden i 
ett varmt rum MK. De svärrar ännu i mäin 
fingarändar [efter kölden] JK. Iss bålln han 
svärrar så förbaskat [framkallar en surrande 
känsla i handen] MK. Ja slo armbugän, sått 
de svärräd änd äut i fingarändar JK(ordl.). 1 
dag har ä vart bistrandä kallt u ret svärr i 
ansiktä u knäip i nasar JK. Snöitingar [örfi-
lar] de fick vör iblant, de svärräd läitä MK. 
Särsk. förb. Di har a särskilt jan såsum hakän 
pa n hässko, de svärrar [bränner] di bårt 

skaulä me [på hästar] MK. De kund gänn' 
svärr' äi läitä (blåsa) MK. 

sviskon s. sväskå f., pl. -år. Sväskår u rås-
säinar JK. -kittel s. m. bf. sväskånkättln [kit-
tel vari sviskonsoppa kokas]. Kokamor 
ska håis pa dum [tallrikarna] ör sväskånkättln 
älla säupkättln JK. -soppa s. sväskånsäupå f. 
U da anndagän [pa bröllopet] Staik u pu-
ding .. U så sväskånsäupå me a kakskäivå till 
.. Förr i värdn .. da fick di kål, ärtar, färsk-
säupå ällar gråit i ställ för sväskånsäupå JK. 
För de mäst sväskånsäupå, atminstn fyst da-
gän [på begravning] JK. Sagogröin .. i sväs-
kånsäupu i kallasi JK. Sväskånsäupå skall 
var säursöit JK(ordl.). 

sviss s. sviss m. 1) [häftig ovädersby]. De var 
bär n läitn sviss (om yrvädret) MK. 2) 'kalas'. 

svissa v. svissä, sviss' JK, pr. -ar, ipf. svissäd, 
svisst', p. pr. svissnäs JK, 'susa, om något 
som går med stor fart'. De gick så fort, sått ä 
börr svissäd förbäi; tågä de gar sått ä bön 
svissar ättar JK(ordl.). Snåiän han far äntliän 
svissä, när de blasar u äurar JK(ordl.). Ja 
tyckar de stårmar visst int ret så mik, sum de 
har gärt förr i dag, män snåiän svissar ännu 
pa finstri JK. De stårmar i aust-nårdaustn, 
sått ä börr svissar ättar JK. I mårgå har vör 
snåikastning, de jär säkat, för de äurar u 
svissar värrä jär äutförä JK. Da gynt de bla-
sä, u da var de i en damb gäinäst, sått ä 
svissäd kring åiru för mi JK. Da gynt ä blasä 
u stårmä, sått ä svissäd i talltuppar JK. Mor 
ha bråttum i dag; de bär' svissar MK. Ränn 
sått de svissar ättar JK(U). När far kåirar, de 
svissar int, de i [inte] MK. U så glaid a i väg, 
så de bär svissäd i kållu MK. Så skäras bandi 
av u kastäs ner, så de bär svissar iginum (vid 
tröskning?) MK. Sin så svissäd sigdar iginum 
grasä JK. Malvädar har ä vart yppalit i dag, 
sått ja var äut i kvänni u mald iginum a tunnå 
pa ättamiddagän, u de gick så de svissäd ättar 
JK. När n [elden] brinnar u svissar upp i träii 
u talltuppar, da så jär n sin aigän JK(U). — 
Särsk. förb. Svissä förbäi; käulu svissäd för-
bäi åiru för mi JK(U). Ja sag, de svisst förbäi 
JK(ordl.). Ja va läiti, u mårmår, ha svisst mi 
in i fastäuu MK. När vör rod ner kälkbackän 

sum ä var stor kånst lissum ti hald si fast 
pa kälkän, när ä svissäd ner JK(U). Da gynt 
de sviss pa u äur ret duktut JK. De svissäd 
ret pa duktut a stund me ti äurä JK. 

svordom s. svordom m., pl. -ar. U när di sägd 
fair fäm ård, så var ätt u täu svordom [om 
beväringar] JK. Svordomar u aidar yvar äm-
betsmännars stor launar JK. 

svullen a., se sullen a. 
svullna v., se sullna v. 

63 — 822597 Laumålet 
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svulst s. svulls m., bf. -n. Svulsn ha lägt si 
MK. De kan träff till, att n kan fa än avlangar 
svulls äi än muskäl, sum kalläs för fiskän 
JK(U). Jfr sulke s. 

svulten a., se sulten a. 
svåger s. svågar, svå' ga m., pl. svågrar JK(U). 

Um ja har a systar, sum bläir gift, så bläir ja 
svågar me hännäs kam.. u har ja n bror, sum 
bläir giftar, så bläir hans hustru mäin svä-
gerskå, u ha kallar mi för svågar, sått de bläir 
svågaskap där i millum pa ymsnä håll JK(U). 
Ja ha vart pa sletkalgild bäi Hämmår Las, 
svåga min JK. Di had svågar Jakå bäi si ifran 
Jaugan JK. -skap s. svågaskap JK(U). 

svål s. svad m., bf. -n. Häudi haitar svad 
(= fläsksvad), när sväini jär skållnä u bystar 
bårtå JK(U); när n flar sväini 	haitar de 
sväinhäud JK. Olyckli tjåcka svad iss gräisn 
had pa si MK. Jfr fläsk- o. grön-svål. 

svång s. svang m. '(på en häst o. på folk) över 
höfterna på kläder' MK. 

svånga v. svang öir rocken (ta in den) MK. 
svånge s. m. bf. svayän 	[insvängning], pa 
a kåftå = svängän i ryggen. Svangän sitar för 
langt uppä MK. Svangän pa kledar (OL)MK. 

svåra. svårar, n. svårt, pl. svå'r', komp. -arä, 
superl. (de) svårästä, -äst' JK, svå'rst'. 1) 
[tung, grov]. Ner ä kåm ti stårmä u de var 
svårar sjö OL. [Plogen] var svårar ti stöirä 
JK. Ti kåir me svår tung lass JK. Män så 
hadd int dragrar sånn svår raidskap ti dräg pa 
sum nå JK. Stäur bitar [av sten] .. så stäur 
sum jär a hailt lass äi, män int svårarä läikväl 
än di kan tas pa a stainslep JK. Stor batar, 
sum bläir mair ohanterliä 	u svårarä ti ro 
gani upp me i blasvädar JK. A par duktuä 
dragstäutar, sum to de tyngst el. svårästä 
arbetä JK. 2) [vansklig, påfrestande]. Far 
mainar pa, att de där svår an i var umkring 
1846 JK. Vintavägunderhaldningi ha jär just 
de svår'st för uss JK. 3) [besvärlig]. Ja, u så 
dän gamblä hamnårningän bäi Nabbu, män 
där jär tt* en nöiar, sum int jär svårar ti fa JK. 
Nä nå L. kan fa någ brev ifran mi igän, de jä 
svårt ti säg älla vit fö mi JK. De var iblant 
svårt nuck för dum ti skaff fodar till a ko, så 
mik vän da, när di had a russ me OL. De jär 
svårt ti fa ansnfodrä tårrt, um ä bläir vatvädar 
JK. Ti dräiv ste dum [fåren] var int svårt JK. 
Skriv L. ti mi.. att ja far någ retlaidå, fö de jä 
mästn de svåräst' fö mi [:vokalbortfallet] JK. 
4) [stor]. Svår mängd = a hail mängd, a hail 
svär mängd MK. Jfr svär a. 5) [bitter, plåg-
sam]. Till prusäss mot säin aignä syskå de 
skudd ännu var mik svårarä OL. 6) adv. U så 
had di mik svårt ti var av me kökä u bespar-
ningsspäisn JK. Nerkring gålvä där lag .. 

fullt me bark .. föräutn all sagdus .. så där 
var int svårt ti fa äld laus OL. Jfr udd-svår. 
-arbetad p. a. n. svärarbetä JK. Träisko gäs 
.. av rat träi el. björkä män kan gäräs av tårr 
u*, män de jär hart u svårarbetä JK. -förstålig 
a. f. svårförstali. Mäin beskrivningi, sum 
nuck jär skral u svårförstali JK. -modig a. 
svå'rmåudur, -u, pl. -uä. Ti var svårmodur u 
laisn u argar, de jär de tråkustä ja vait JK. Ja 
blai mästn svårmodur ti håir pa na JK. De där 
pänningar, sum aldri räckar. U iblant när ja 
tänkar pa de, så jär ja mästn svårmodu u 
argar JK. Så blai de läsrar 	u (ä)n dail 
svårmoduä fålk JK. -odlen p. a. Jårdi jär svår-
ådli JK. -skoen p. a. svårskoän JK(U), [svår 
att sko, om en häst]. -söven p. a. f. svårsfrvi 
[svår att söva]. Ha var ovanlit svårsövi, tyckt 
dåktan, för de vanliä kvantum dråppar räckt 
int pa langt JK. 

svårighet s. svåruhait f., pl. -ar. Ännu amn 
svåruhait till var de, att de int vidd bläi någ 
strämming fyst i haustäs JK. Män nå fö täidn 
skudd de just int var någå svåruhait ti fa ihop 
a sånt stort stainråir sum Digaråir JK. Han 
[bonden] gär sitt bästä, för de mästä undar 
stor svåruhaitar JK. 

svägerska s. svirgärskå, • svägaskå (JK)MK; 
svägarskå (OL)MK f., pl. svägärskår, svä-
garskår JK(U). För ätt ar sen så talt mäin 
svägä(r)skå (el. svägaskå) um JK. Klucku 
fäm da kåm häusmor u hännäs svägärskor 
(el. -a-) ällar kvinnfålki nemäst i släkti ner i 
äng me autndag JK. G.K. u hail hans släkt.. 
bröidrar u systrar u svågrar u svägärskår blai 
läsrar JK. När svågrar u svägars kår far.  .. ban 
i äktnskapä, så jär dairäs ban kussäinar 
JK(U). 

svälg s. svälg, svölg n., bf. svälgä, svölgä, 
'svalg'. När ja skall hogstä, så gär de ont hail 
vägän änd upp ifran svölgä ällar svälgä u ner i 
braustä JK. Ja har ont i svölgä MK. De sat i 
svälgä (OL)MK. Ha gutt svölg MK. 

svälja v. svölgä, svölg', svälg', pr. svälgar, 
svölgar JK. ipf. svölgädä, -äd, svälgäd JK, 
sup. svölgä, pass. svölgäs, p. pf. (ner)-svölg-
dar. I går gärd ä så otäckt ont i svölgä u 
halsn, nä ja skudd svölgä JK. Sått ja me 
möidå kan fa svölg u fa någ mat äi mi JK. U 
gär int hältn så ont i svölgä, nä ja skall svälg 
ällar svölgä JK. 1 förrkvälls nä ja jetäd aft-
mat, gärd ä läit ont, nä ja svölgädä JK. V. .. 
käikt mi stint i augu u svölgäd vart ård JK. — 
Särsk. förb. Ja dän förargälsn svälgar n ner 
mang gangar pa dyngnä JK. Färskt fått fläsk 

läiksum kittlar i halsn u magän, när n 
svälgar el. svölgar ner de JK(U). Än äusl 
förläsarä u lissum svälgäd ner de säist årdi 
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i mainingar JK. Ja svälgäd ner laisamhaiti 
JK. Spyttn .. smakar baiskt u styggt, när de 
skall svölgäs ner JK. 

svälla v. svällä, pr. -ar, ipf, -ädä, sup. svällä 
JK(U). När träiä svällar, så att durar u döi-
läikt int vill ga till u passä, så haitar de, att de 
har bolnä u svällä.. När t. ex. gålv svällar, 
sått de gir si upp i kantar pa bredi .. så haitar 
de, att de har kupp si JK(U). Gråitn var 
lenkoktar, sått n svällädä JK. — sväll-kött s. 
svällkyt n. 'vildkött', [dödkött]. Svällkyt i 
sår, sum gär mair gal än nyttä OL. Daukyt, 
ällar "svällkyt" bräuka n säg iblant, jär någ 
slags gal kyt, sum bräukar kumm äi ypnä sar 
iblant, sum jär känsllaust .. de skall tas bårt 
me lapispänn JK. Um de int sväidar, när ja 
pissar äi sarä, da kan de va falit me, ick de ha 
kumm daukyt älla gal kyt älla svällkyt äi sarä 
JK. 

svälta s. svänå f., 'ett slags kortspel' 
MK(1877). 

svälta v. svä/tä, svält', pr. -ar, ipf. svalt, sväl-
täd, sup. svält', p. pf. sultn [se sulten p.a.], 
(äut-)svultn, -svältn. Ingän skall behöv svält 
u frausä JK. Svält sum hund u jet sum hund, 
de fick än u de kund n MK. Far, han lag da u 
svältäd si fjortn dagar, sum än fick beskening 
av dåktan JK. Han had stat i körku u svält 
hail nati JK. — Särsk. förb. Sumli har ret vart 
ill däran, sått di mästn har skutt svält ihel u 
har int kunt fat någ mat äi si JK. Kräki, di har 
mästn skutt svält ihel för uss i summar JK. Ja 
av de sum vör skall ha [under ransonering-
en], så jär de för mik ti svält i hel pa, män för 
läit ti liv pa JK. Ja har någlä skuldsädlar, män 
förrn ja röirar n skilling av dum, så svältar ja i 
hel (citat ..) MK. Di pastar, att a svältäd i 
hel, för ha förterd int vaskän vat älla tårrt JK. 
Svalt i hel MK(1877). Svält' äut; svältäd äut 
MK. — svält-föda v. pr. svältföidar, ipf. 
-föidäd, p. pf. pl. -föidnä JK. Sumbli a fatti-
dom u sumbli a snålhait, sum svältföidar säin 
kräk pa ladingar JK. En dail svältföidäd säin 
lamb JK. Dails bläir sväini svältföidnä [under 
ransoneringen], sått de bläir int mik fläsk pa 
dum, u så .. JK. -kur s. svältkäur (OL)MK. 
-rem s. svältrem f., bf. -i, pl. -ar [svångrem], 
jär a rem el. bältä, sum än dail kalar flyttar ti 
hald byksår pa si me i ställ för hängslår JK. 
-rita s. f. pl. svältri'tår. Hästn jär så äutsvultn 
ällar äutsvältn, att n har svältritår, u ribbaini 
löisar MK. 

svämma v. svämm', pr. -ar, ipf. -äd. 1 äutlåis-
ningi pa ladingar da bräukar n sägä, att ä bläir 
flod u kummar ti svämm yvar 	Ällar u 
annas .. när de kummar mik rängn pa en 
gang ätta si, sått de int hinnar ti rinn äut ätta 

si, äutn svämmar yvar bräddar el. brinkar i 
aar u däikar, da haitar de, att de jär flod u 
flodar yvar JK(U). I al jär de så mik vattn, 
sått de svämmad yvar pa säin ställar JK. 

sväng s. sväng m., bf. -än. 1) [insvängning, 
bukt]. Så var de än sväng pa skaftä ner mot 
själv graipi JK(U). Dailar pa träispäiburskafti 
var: braustborä u svängän JK(U). 2) Ta en 
sväng [dansa] JK(U). 3) [i uttr.] De har nå 
kumm i svängän igän [i svang, i farten] OL. 

svänga v. sväygä (tpl.) MK, sväyg', pr. -ar, p. 
pf. sväygdar, (äut)-sväyän. 1) [svänga, 
svinga]. Sväng u släng me armar JK(U). V. 
svängar kring där någlä slag u far mor L. ner 
äi däikä JK. Han var stånd ti sväng si upp 
han (OL)MK. 2) 'svälta'. Han fick sv. bra 
han = svältä (OL)MK. Hästn jä raint äut-
svängän. Ja jär äutsvängän, ja fick sväng äut i 
dag (= int fick någ mat). Nä har hästn fat 
sväng äut, han jä så tornar MK. När n (hästn) 
jär läit svängdar MK. 

svängel s. sväygäl 	sväyäl m., bf. 
sväygln, sväyln 1 /41) , pl. sväyglar i . 1) 

'som draglinorna knäppas på' JK(ordl.). Dain 
svängln brast av i silbroi JK(ordl.). De däu-
gar ti gär n svängäl av JK(ordl.). Silheln sitar 
i drekti [plogdrätten]; u pa silheln sitar 
svängln. Pa svängln sitar silraipi fast, när 
hästn drägar, när n plögar JK. De sma sväng- 
lar, sum sitar i ändar av storsvängln JK. 2) 
[horntågsklabb pa oxok]. A stäutuk me 
svänglar u hånnband äi u så n träi styckän 
dragmällår JK(U). 3) [på väv], som sålvnar 
hängar äi, i st. f. lunår; snöirstumpar bindäs 
äi svänglar u däräi sålvstakar MK. [Se ill.] Jfr 
enbets-, sel-, selbro-, små- o. stor-svängel. 

svängig a., se lång-svängig. 
svängning-rum s. sväygniygräum [svängrum]. 
Jå, de bläir bra me de, börr att tårgä bläir 
störrä, sått ä bläir bättar svängningräum JK. 

svär s. svär, 'stor'. En svär mängd (= stor 
mängd) MK(1877). Så var [ä] n svär el. digar 
mängd (sum S. [Säve] bräukt sägä) me gub-
bar u sårk JK. 

svära v. svä'rä, svä'r', pr. -ar, ipf. svåur, 
svä'rdä, svä'rd', svä'räd, sup. svu'rä, svu'r', 
svä'rt, svä'r'. 1) [gå ed (på), ta på sin ed]. Nå 
matt visst plogän var i årning, va ja tror, män 
svär pa de vill ja intä JK. Ja, ja har tänkt ti 
släut iss brevä um byggrasar, fastn ja int kan 
svär pa um de har kumm me alltihop ännu 
JK. De kan ja svär pa u bläi sali läikväl JK. A 
källing pa Alskogän, sum haitar Gumbaldkäl-
lingi, sum had svur jård till si till Gumbald i 
Lau pa de väisä, att ha to muld i skoar av säin 
aigi jård u svor pa, att ha sto pa säin aigi jård 
JK(U). Gumbaldkällingi 	hadd svur till si 
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Gumbaldhagar JK. A källingi ifran G., sum 
had svär jård till si JK. Dän sum gärd falskar 
aid ällar svor falskt, svor själi bårt u kund 
aldri bläi salir JK. Um än änd aldri ha svärt si 
unda kungän så mang gangar, så vidd börr 
någ var slipp (att gå i krig), så väid n kund fa 
JK. 2) [begagna svordomar, förbanna]. Än 
far int svärä, när n fiskar, för da kan n fa 
päukän pa krokän el. u pa fiskgani JK(U). En 
gubb ifran H. i Lau, sum hait Olä, sum var så 
oskaplit galn ti svärä, u så had n vart pa 
tåskän n gang, u så vidd int tåskän ta, u da 
had n svur till: um däu int vitt ta tåskän, så 
matt däu ta päukän JK. Jäklän! ja skudd int 
svär, män .. JK. Svär har Ärr lert bra [om 
rekryter] JK. Ha svor värr n än kal MK. Int 
svärar di mindar nå än förr JK. Någ var trod, 
att n skudd kumm ti spök, när n dödä, för n 
svor mästn ti däss andn rannt ör n JK. Där 
lag ja u svor; jissus va ja svärdä MK. Da 
sväräd n (T.N.) äntlin MK(1877). Um än int 
svärd så mikä! MK(1877). Han svor tyst fö si 
självar JK. Um di int svor så förbaskat, när 
di blai fullä, så var de ändå de, män de jär 
hämskt va di svärar, hälst när di bläir läit 
fullä JK. Å fan, svor ja u blai läit haitar a mi 
JK. Da had n svurä MK(1877). De har aldri 
blitt svur si mik där äutä sum i ar (över torka 
o. dålig skörd) MK. Gam smidn L. sitar nå 
jär u svärar u pratar u dårmar yvar dotri säin 
JK. Vör, sum jär böindar, svärar nuck smat 
yvar de förbannadä stäur prästhämmäni JK. 
Vör svärar u döivlar yvar rikstasgubbar nå, 
för di har sätt ner fläsktulln JK. Han var tåpp 
galn pa L. u svor u spyttäd yva n värrä JK. Ja 
visst att 01 gick i körku u svor yva mi, att ja 
aldrig kåm JK. Da var ja förargän u svor 
visst förbannat yva lansmätrar .. ja skall .. 
tal um .. så kan L. fa säi, att ja inte fö ro 
skuld svärar yva dum JK. Gubbän svor yva 
plogän, sått aiträ sto ör n JK. Han blai argar 
sått n blai hall raudar u svor n dundrandä 
kytaid yvar K. JK. Iblant svärar ja äld u 
dundar yvar lansmätrar u tjänstmän JK. U ja 
minns ännu, att V. svärd n duktur aid yva n, 
när n kårdä JK. Ättar dän dagän så har ja 
svur satan yvar baptistar mang gangar JK. Ja 
har svur päukän i kväld, när ja skudd sätt mi 
u skrivä, för .. att ja int had någ papper 
haimä JK. Sanna förbitts [son of a bitch] 
bräukar amerikanar svärä JK. Jfr små-svära. 

svärd s. svärd n., pl. = sg. [ett vapen; bildl. 
om  horn, betar o. dl. De blai rissar i häudi pa 
soi av galtns svärd i gapä JK. N sån där 
figgäur me täu styckän stäur svärd i gapä [om 
getbocken] JK. 

svär-far s. swerfar [avh.] m. Svärfar u svär- 

mor, u för de mästä far di haitä far u mor u 
iblant svärfarsgubbän u svärfarskällingi, män 
de låtar mair ohövlit JK(U). -fars I gubbe s. 
m. bf. svärrfarsgubbän JK. Svärfar talt um, 
att när han var dräng .. så var di sjau ungdo-
mar .. jär i Fäigardn, u di speld pärk, kastäd 
varpå .. u di vannt alltut, talt svärrfarsgub-
bän um. Ja, män värst var de för uss, sägd 
svärrfarsgubbän ti fa n plass ti spel pärk pa 
JK(U). Män ättar svärrfarsgubbäns dagar .. 
så har ja int försöikt dän sårtns tjärbränning 
JK(U). -fars I kärling s. f. bf. svärfarskällingi 
[mindre hövlig benämning på svärmor] 
JK(U). -folk s. svcerfålk [avh.] n., pl. bf. svär- 
fålki 	u 'svärföräldrar'. -moder s. swer- 
mår [avh.], svärmor JK(U) f., bf. svärrmåuri 

1 /4D J_ . Så död G:s hustru, u da ärväd mågän 
säin svärrmor enlit lag OL. Da var ännu 
svärrmori haimä MK. De var mäin svärmors 
Mor, sum var gift bi Kauprä OL. -son s. 
svä'rsten. 

svärm s. svärm m., bf. -än, pl. -ar [tätt samlad 
hop av insekter el. fåglar]. A bäisamhällä 
kalläs än "svärm", när n har sin bostad äi än 
bäikäupä JK(U). Di kan svärm flair gangar 
sått de kan bläi fystä u andrä u trid svärmän 
JK(U). Hail svärmar me mygg kan n fa säi 
dans för var dag JK. När all trastar me trast-
ungar kummar i stäur svärmar JK. Jfr bi- o. 
mygg-svärm. 

svärma v: svärmä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
svärm' [flyga ut (om bin); myllra, vimla]. 
Bäiår svärmar JK(ordl.). Di kan svärm flair 
gangar um sumrar, um de jär gutt bäi-ar 
JK(U). Gaukän ropäd, u trastar u starar me 
all ungar svärmäd kring mi JK. I dag har ä 
rakt vart summavärmä, u flugår u bäiår har 
flaug u svärm all stans JK. Kuskän losäd si 
lycklit u väl fram, fastn automobilar svärmäd 
kring uss JK. Ja .. skrivd um trull u otöig, 
sått när ja gick äut i mörkrä .. så tyckt ja, att 
trulli svärmäd kring mi JK. Bäiår har tat sitt 
bo äi hol träi självä, när di har svärm bårt 
JK(U). 

svärmning s. f. bf. svärmningi [bisvärmens ut-
flygande]. Svärmriingi försigar um summan u 
så när de bläir täu väisar i samhällä JK(U). 

svärra v., se svirra. 
svärt s. svört f. (o. koll.), bf. -i, pl. svörtar 
el. 1 /41".) bf. svärmar [svärta, Melanitta 
fusca]. När ain'n glångäs u ainäsbuskar råi-
kar, da värpar svörti, jär de a gammält ord-
språk JK. När ainä råikar, de har di ti märk, 
att svörtar gynnar värpä MK(1877). Skjaut 
svört MK. Svörtar värpar el. svörti värpar 
MK. Förr för någlä ar sinä så var int svörti el. 
svörtnar fräilöistä äutn var luggivnä ti skjautä 
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vickän täid sum hälst. Män nå jär di fräilöistä 
än täid av. Män de var läik så fullt av svört da 
sum nå JK. -reder s. svärtraidar [svärtbo]. 

svärta s. 1 svörtå f., pl. -år [fågeln svärta] 
särsk. honan HG. A svört el. a svörtå; fäir 
styckän svörtår MK. 

svärta s.2 svärtå f., bf. -u. 1) [substans el. 
lösning som har svart färg]. De skudd bere-
däs ti smorlädar fyst .. di smöird in de me 
talg.. u så trampäd di häudar u så svärtäd 
di de sinä me svartar färg, sum haitar svärtå. 
Svärtu tillvärktäs av galläppäl, viktajol u 
vattn JK(U). Än gammäl kaus .. el. a obräuk-
bar kokpannå star me svärtå äi, sum jär sot u 
vattn [för att "snörslå"] .. När int snöir slar 
längar el. int svärtu söins .. så kastäs de ner i 
svärtu igän JK. 2) [skrift]. Hu, däu jäst galn, 
tår för de mäst [de flesta] sägä, sum far säi iss 
svärtu! JK. U jär de da någän klokar kal, sum 
vill ha raida pa, lains vörr pratäd jär i Lau, 
så tror ja nuck att de skall ga för si, så väid 
int .. täidns tann frätar upp ä, el. papperä u 
svärtu bläir åidä JK. — svärt-borst s. svärtbust 
m. (skom.), [borste varmed skomakarn 
stryker på skosvärtan] JK(U). Svärtbustän 
(till svärtä hailä stycke me när n tauar) MK. 
-burk s. svärtburk (skom.). -horn s. n. bf. 
svärthånnä [horn vari skomakarn har sko-
svärta]; (viktriol o. kimrök i, att svärta kan-
terna med) MK(1877). -pensel s. m. bf. svärt-
pänslen (svärtä sulkantar me) MK(1877). 
-snöre s. svärtsnöirä n. [snöre, som doppas i 
svärta o. varmed man "snörslår" timmer]. 
Än gammäl kaus.. star me svärtu äi, u där äi 
tiggar svärtsnöirä, sum för de mäst jär a äut-
slit tåsksnöirä. En i var ändä haldar svärt-
snöirä, u dän trid slar JK. 

svärta v. svärtä, svårt' sup. svärt', pass. -äs, 
p. pf. n. svärt si, imper. svärt. 1) [färga el. 
måla m. svart färg]. De skall bidäs någän, 
sum skall svärt kistu u', antingän me åljäfärg 
ällar me kimråik u läimvattn, sum för de mäst 
nyttäs OL. Kistu skudd svärtäs fö(r)stas, u 
rimsu skudd kring JK. Så skudd de da svärtäs 
m. fittrillen (viktriol) da m. svärtbusten 
(skom.) MK(1877). 2) [skriva ner, trycka]. 
Män nuck tror ja, att iss [JK:s språk] star pall 
längar n täidningar u de sum jär svärt si pa 
daim JK. — Särsk. förb. Svärt ihop någlä ård 
snart! [skriv några ord] JK. Svärt ner: 1) 
[skriva]. Ja ansäir de mästn int var launt ti 
svärt ner papper pa de JK. 2) [förtala]. Prat u 
svärt ner andrä JK(U). Däu hart .. jaug pa 
mi, sätt ner mi, svärt ner mi JK(U). — Svärt 
upp [skriva upp]. De jär börr mäin fundering-
ar.. sum ja kåm ti svärt upp pa papperä JK. 
Sum kund bläi a lang historjå av män sum ja 

avstår ti svärt upp JK. Ja, de var dagäns 
händlsär, sum ja nå har svärt upp jär pa 
papperä JK. De jär någlä tankar, sum ja har 
svärt upp pa de säist täimar JK. De jär nuck a 
jäklä smältå till ga iginum um djauri, fö de jä 
nuck pa hundrätals -ställar di jä nämdä u har 
blitt uppsvärtnä el. uppskrivnä JK. Ätta sum 
ja kåm ti gynn pa ätt ark till, så skall ja 
försöik u svärt yvar de me' JK. 

sväva v. svävä, sväv' JK(U), pr. -ar, ipf. svä-
väd. 1) [röra sig lätt och fort]. Olika sätt att 
springa: svävar fram (fort) JK(U). Kåird så 
fort, så han bär sväväd fram (OL)MK. Där 
sum ä var äisgatå, gick ä, sått ä börr sväväd 
fram JK. När värmän kålp .. de kåm da ti 
vaks, sått ä börr sväväd upp (kånn) JK. 2) 
Sväv i luftn än häit u än däit JK(U). 

sy v. söi, pr. söir, 2 p. söirt, ipf. söidä, söid', 
sup. söit, pass. inf. o. pr. söis, ipf. söidäs, p. 
pf. söidar, n. söit JK, söit si, pl. söid' JK. Söi 
u saumä MK(1877). Ha sägd, att a straks vidd 
ler si söi så grant sum L. kundä JK. Iblant 
söir a [:är hon sömmerska] u iblant tjänar a; 
ha jär vildru MK. Kvinnfålki söir u saumar i 
dag u laga mat u JK. I kväld sitar a u söir 
JK. Däu söirt MK(1877). Skummakan han 
straik i körku än kväld u sätt si till u söidä 
JK. Sokänskräddan söid haim bäi fålki JK. 
Till u me söir Ann fö de mäst atminstn all 
vardäskledar till dum själv, sum kvinnfålk 
jär, för hand JK. Till Anna har a söit va ivist 
n lapp häitn tills; ja, u all finnar ällar skörtår u 
särkar u lakän vävar u söir di själv till bad uss 
u si JK. Klippt till u söid(ä) skörtår gärd 
bondkällingar i vart bondhäusald självä JK. 
Far u hans kamratar var de fyst, sum kaupt 
bomullslärft u söid sjägäl av JK. All kledar, 
sum bräudi skudd ha.. söidäs haimä JK(U). 
Um än har n bit töig, så jär de mästn stöist 
bikymrä 	ti fa de söit si el. fa de söit, ti 
kledar JK. Töigä, sum kappråckar var söid 
av .. JK. De sag äut, sum um de var omöiglit 
till fa än skummakarä till söi a par nöi kängår 
till na JK. A par gubbar, sum sat u söid sko.. 
va di skudd söi för slags sko .. söirt däu 
biksaum, så söir ja biksaum JK. Däu sitar i 
körku u söirt sko u fötjäna di a ko [i en säga] 
JK. Da var han (Alfv.) bäi K. u söid sko, u da 
talt ham um . . JK. Skummakrar jär äut pa 
landä söid baindomtä äut bäi var part u int 
haim bäi si JK(U). Vör skudd ha söit uss a 
nöi gjård till OL. Um de jär någ för silar, så 
jär de alltut söit si rumpgjårdar äi dum OL. — 
Särsk. förb. Bomullsgan, sum u* flaar söis fast 
me JK. Lädabit fastsöid i kantar pa remi 
JK. Sari skudd söis ihop, för di gapäd för 
mikä u da matt vörr haim ti hänn igän ättar 
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graiar .. för ti fa söi ihop dum JK. Ruck-
snöirä jär dubbält u söit si ihop JK. De var 
ståipt blöi, väitlök döivälsträck, läikbain u 
läikmuld insöit äi än lapp, sum hängäd me a 
band um halsn JK. De bandä de skudd ha 
vart pasöit pa dän kleningän OL. -bendomt s. 
söibaindåumt [sydda skodon]. De baindomt, 
sum int pinnäs äutn söis, haitar söibaindomt, 
u di kan söis pa mang väis, såsum rand u 
vänd jä de vanliä nå fö täidn, män förr söidäs 
de pump u biksaum JK. -flick s. m. bf. söj-
flicken. Den innersta klacklappen heter söj-
flicken MK(1877). -handske s. söihandsko, 
sum skummakrar har pa vänsträ handi, när di 
söir me biktrad pa hygrä handi, sum di har 
söiln äi, flyttar di han ti sätt biktradn um, när 
di drägar till styngar JK(U). -maskin s. söi- 
maskin JK. Kvinnfålki söir skörtår självä, pa 
söimaskin föstas JK. -nål s. söinål 	MK 
f., pl. -ar. Lumpsamlarä böitäd si till lum- 
pår för sticknålar 	söinålar u 	JK(U). 
-rand s. m. bf. söirandn [sömmen i kanten av 
skosulan]. När di skall skär lädrä bårt av 
yvalädrä sum jär äutför söirandn ner imot 
sulkantn JK(U). -ring s. söirigg m., 'ss. 
skräddare [o. skomakare] begagna', [finger-
skydd vid sömnad]. -skrin s. söiskräin. Sån-
nar nykäl de ha ja ti mitt söiskräin MK. -skär 
s. söiske'r [sysax], 'sax till söm' (?) JK(ordl.). 

syd s. syd n., 'susning'. 
syda v. syda, söidä (?), pr. sydar, ipf. sydäd, 

sup. syd', p. pf. pl. sydnä. 1) [susa, brusa, 
sjuda]. Håir va de sydar i skogän! nå far vör 
stårm JK(ordl.). De sydar så mik för åiru för 
mi; de sydar u blasar; de sydar i sjoän; äldn 
sydar u brinnar i skogän; vädrä sydäd pa 
finstri läitä JK(ordl.). "De blasar int någ i 
dag, så de gär int a si, att Är kummar upp u 
malar i dag". "De sydar änd jå!" MK. De 
sydar änd läitä MK. När a had kumm där i 
kväiminnä had a kumm i möit me a sånt 
vädar, så att de had syd kring na JK. De 
dystar [bultar] så där ällar sydar ällar säusar i 
hud u åiru jär u JK. Söidä (?) u ringä för åiru 
MK(1876). Sydä el. ringä för åiru MK. De 
sydar äi talltuppar MK. Em. rännar så de 
sydar i kållu MK. 2) [sjuda, koka lätt]. Pärår 
di blai så sydnä MK. 3) [gnälla, jämra sig]. 
Ha gar u sydar u sväidar yvar ingänting (vanl. 
sväidä) JK(ordl.). 

syding s. sy'diyg m., bf. sy digän, 'sus, sus-
ning' MK; 'oredigt son på avstånd; susandet 
i skogen el. före ett regn' JK(ordl.); 'buller o. 
alarm el. sorl, som hörs på långt håll' 
JK(ordl.). Banungar, di kan äntliän hald n 
syding (allarm). Håir vickän syding i skogän; 
nå far vör stårm JK(ordl.). De jär n sånnar 

2asli syding i skogen av vädrä; där matt visst 
rängnä väl, för de håirs n sånnar syding; vä-
dasyding, rängnsyding JK(ordl.). Såsum de 
var, så blai de än sån förskräckli syding, så 
att vör kund aldri bigräip va de va ti gäräs, u 
bäst de var, så kåm de oskapliä vädrä fram 
me hagäl u rängn ihop JK. Antingän jär de 
stårm ällar u rängn, för de jär n släika syding 
sudar äi MK. Ja hård någ syding pa avstånd, 
vädasyding MK. När di had ligg u siv a 
käulå, så vacknäd di äi förskräckälsä a sy-
dingän av än stäurar brigg, sum sto me .. 
bokspröitä yvar batn för dum JK. Ja hård sy-
dingän av bryllaupä MK. Jfr regn- o. väder-
syding. 

syd-väst, -öst, se sud-väst etc. 
sydväst s. syvväst m., pl. -ar [sjömanshatt]. U 

så hadd ja n stor syvväst pa hudä, dän to ja u 
håisäd me JK. Sumli me syvvästar pa hudä 
JK. 

syfta v. 1 syftä, syft', ipf. syftäd JK. S. maltel. 
syftä pa malt = slå vatten på malt. Syft pa 
maltä MK. Syftä pa vattn, t. ex. pa  malt MK. 
Därnest var ä ti ta u lägg maltä äi a kär u så 
häll varmt vattn pa för ti syft ä läitä, så fick 
de sta u boknä läitä OL. Bäi Kauprä har di 
gytt syftä, älläs skudd halmän brist i tråskän, 
u de had blitt am n mylå (= stänk vattn pa 
rygän) MK. — När di skudd stråi mjöl pa än 
[halmen], sum di da syftäd pa än läit vattn 
JK. 

syfta v. 2 pr. syftar, ipf. -äd [häntyda på, 
avse]. Visst jä de int nå sum förr älla dän 
täidn, sum L. syftar pa jär JK. Dän sakän, 
sum källingi syftäd pa, tyckt någ var, att ä 
var oret u galä JK. 

syl s. 1 söil m., bf. -n, pl. -ar. 1) 'syl' (skom.). 
Ja far lan n söil av di ti lag silar me; dän söiln 
däugar; skummakrar, di skall ha mang sårtars 
söilar JK(ordl.). Så to n än söil u burd hul 
iginum knappän, sått n blai färdur ti söi pa 
kledi JK. Di sättäd hul pa ryggän millum någ 
särskild ribbain me n söil [mot trumsjuka] 
JK. Så fick di fyst de radä a någän, att när a 
(män) slö tibakas, så skudd i kåir n söil i rövi 
pa na, män de gärd aldri a grand JK. [1 jämfö-
relser]. Han for av sum n söil MK(1877). 
Russi ränd i trav u jagäd så sum söil JK. De 
jär a oskaplit mänsk ti jagä [springa el. gå 
fort], ner n säir nä kumm, så jagar a sum söil 
OL. 2) 'inklippt skåra i örat på får' MK. Jfr 
bind-, klack-, pinn-, pligg-, sel-, spann- o. 
stick-syl. -hål s. söilhul n., bf. 	1) Söil- 
hul sum skummakrar gär me söiln MK. De 
bihöfs bär a söilhul, så rinnar vattnä in OL. 2) 
'hål i stolen att sätta sylen i (vid snarflätning)' 
MK. -skaft s. södskaft (skom.) n. [skaft på en 
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syl]. -spett s. söilspi* t n., bf. -ä JK(U). De jär 
täu dailar pa söilar: söilskaftä u söilspitä, u 
spitä de sitar fast i skaftä JK(U). Pinalen att 
lägga alla söilspit äi; binnsöilspit, avsöilspit 
[?] etc. MK(1877). 

syl s. 2 säll m., bf. -n, pl. -ar, 'ett slags stege, 
bestående av en balke m. pinnar igenom att 
kliva på i en lada' MK; 'en uthuggen trä-
bjälke, som står upprätt under en bjälke 
(lädräi) i ladan vid rinderhålet, med pinnar 
att kliva på i st. f. stege' JK(ordl.). Ta u kläiv 
upp pa rinnar pa söiln. Er har int någän söil i 
lädu ti kläiv upp pa rinnar pa, Er i [inte]. Nai, 
vör nyttar stig' i ställä JK(ordl.). Aut i Präst 
gam häusi star ännu mang söilar JK(ordl.). 
Till rindhulä klaiv di upp pa helar, sum sat i 
söiln MK. 

syll s. syll f., bf. -i, pl. -ar, 'understa eller 
nedersta träbjälken i hus av trä med plank-
väggar' JK(ordl.); 'balkä sum byggningän 
väilar pa nemäst stainfotn (pa träihäus) u 
äuthäusar me' MK; 'undastä stuckar, s. hail 
häus' star pa (trähus)' MK. Dän talln däugar 
till a syll; de sylli jär ruti; syllar jär åidnä 
JK(ordl.). Laushålt = tjåckarä, gråvarä träi 
än buln, ligga nest sylli MK. Vältru de var 
träi styckän gråv träi, sum lag uppifran sylli 
ällar gålvä i sagi pa snitt äut pa backän OL. 
Um vör nå gynnar me stiklän [ställning för 
trösk-"tunnan"], da skudd där fyst a par lang 
träi till .. umkring än fäm änar langä u än sex 
sjau tum tjåckä, di kalldäs för syllar, i de 
syllar sto ä äiglygg si än stålp i var ändä 
OL. [Se teckn. vid vägg s.]. Jfr gavel- o. lång-
syll. 

sylt s. m. bf. syltn [inkokta bär o. d.]. Dän 
syltn han jär såsum läit mörkarä i höiän MK. 

sylta s. syltå f. [en maträtt]. U dann dagän [av 
bröllopet] da jär de syltå me ättickå till u 
staik u puding JK. 

sylta v. syltä (OL)MK, pr. -ar [göra sylt]. Har 
n rad ti kaup såckar, så syltar n sumt [av 
plommon] JK. — sylt-picka' s.f. pl. syltpickår 
[syltade småpäron] JK. 

syn s. söin f., ä. gen. -år [!], söinar (OL)MK; 
söins, söinäs, bf. -i, pl. -ar. 1) 'synförmåga'. 
Gubbän har ännu go söin, sått n ännu säir 
föräutn brillår JK(ordl.). Gam G.B., sum livd 
ti däss n var .. nemrä nitti ar u fick nöi 
tändar, u um ja int minns galä nöi söin u el. 
kund säi föräutn brillår JK. Ännu har ja söini 
go MK. Va ja fick augu sjauk av, tror ja, att ä 
var av vädrä älla stårmän, män söini jär int 
sämmar för mi, äutn ja säir läik bra för de 
läikväl JK. Söini gynnar bläi dåli bi äldslöis' 
föräutn brillår OL. Så att n kan ret undrä pa, 
att di int fördärväd söini i förtäid iginum så 

dålit löisä OL. Di skudd käik iginum hulagi 
[för att kunna se troll] .. män de var falit, sär 
n, för de had hänt, .. att di had förlor söini 
JK. a) [blick, ögon]. Da fick ja söin paa ård, 
sum 	JK. 2) 'ansikte'. Han skudd drick 
grädd ör kännu .. ja än fick all grädd i söini 
pa si JK. Han spyttäd mi mitt i söini (augu) 
JK(ordl.). Sum di sägd, så stratt ä upp i söini 
pa daim, sum var ovan ti drick ör ä [hornet] 
OL. När ja kåm haim, da blai ja såsum läit 
langar i söini, ner kvinnfålki to u yppnäd lukä 
pa dän kårgän OL. Di blai lang i söini JK. 3) 
[utseende, sken]. De jär söin för sägd, att de 
jär pa de väisä (OL)MK. Vör har arbet me 
ravidn i dag all träi kalar, fastn dän trid jä me 
snart sägt fö söins skuld .. Ja mainar Y. [en 
liten pojke] JK. Så har di, undar de di sägd de 
där kristnä, såsum försänkt si äi än sårts 
andakt, luck augu till u häll pa hudä kansk 
di gärd de för söins skuld OL. Bondn flaug 
kaväl umkring u lag där avdån'n a go stund, ti 
söinäs, sum um han var dödar JK. 4) [an-
blick, skådespel]. När vör kummar kåirnäs 
jär förbäi i mårgu, da skall Är äntliän fa säi a 
söin JK(ordl.). Bäst ä var, så fick di säi a 
söin, u de var förmann'n, sum gnod si iväg 
me örvä i handi OL. Int var ä alldaglit u int 
häldar mangstans ti fa säi a sån söin OL. 
Såsum än sto där .. så fick än säi a sånn 
undali söin, sum än aldri i sin täid had set 
förr. I Käldängä jär a käldå .. Kring de käldu 
sag gubbän måffar ban pa n täu ars storlaik 
me raud kållår pa si u raud myssår. Di dansäd 
kring käldu JK. Ja had naug sväim straks, 
när ja fick säi de hämsk söini JK. a) [i uttr.] 
ti, i el. till söinår MK, i, ti söinar (OL)MK, 
'till synes', [synlig]. Var i söinar el. till söinar 
(OL)MK. De var int någ kaul [alfågel] till 
söinår MK(1878). De jär int någ vädar [vind] 
nå jå! de jär nöi; da ska de kumm i söinår jå 
MK. 5) [vision, spöksyn]. Han sag söinar all 
stans: drakar u årmar u slikt MK. Ja läst äi a 
täidning jär um dagän 	um de där söinar, 
sum fålk sag, förrn olycku händädä JK. U nå 
så jär de gamblä dödä, u .. där me dairäs tro 
u söinar u historjår JK. 6) [syneförrättning]. 
Till dän u dän dagän skall all ha säin tilldailt 
täunar u äutstäuår iståndsättnä, u da haldäs 
de söin pa dum, u daim sum int har dum 
stånd ti söini kummar, så sättäs di pa avsjon 
JK. Sin så liggar vörr väl undar dairäs [:sta-
tens] kontroll u söinar JK. Jfr brand-; herre-, 
till-, tun-, upp-, ut- o. väg-syn samt kort-, 
lång-, när-, själv-, säll- o. vak-synt. -fri a. pl. 
söinfräiä [utan anmärkning vid syneförrätt-
ning]. Täunar skall var söinfräiä = täu änar 
haugä, . u de fick int var någän band' bårtå 
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häldar MK. -god a. pl. söingåu' [gillad vid 
syneförrättning]. Till släut blai de tillsägälsä 
av länsmann'n u böimann'n, att di skudd töin 
söingo täunar [i ramsa] JK. -is s. söinäis m. 
'klar [genomskinlig] is'. 1 blant fraust ä äis, 
sum blai läikså klarar sum vattnä var .. da 
kalldäs ä för att ä var bra söinäis. De flsk- 
raidskapi 	bistos av än klainar björkstam, 
sum var läit krampar i dän tjåckäst ändn . 
ti sia me.. u så .. a läiti yx ti hugg hul pa äisn 
me .. Så skudd di ha si a par skrittsko .. för 
fick di skräm äut någu gäddå in fran landä, så 
var ä ti bain' pa u söik hald ättar.. da läggäs 
de till a slag me möirslagu i äisn, u kan di da 
träff någ sådär mitt yvar dum, da dånar di av 
u välvar si me läiv i vädrä, da bihövs yxi för ti 
fa hul pa äisn u fa upp nä [:gäddan] OL. När 
n gar pa söinäis me a möirslagå, u än siar me 
slagu yvar fiskän pa äisn.. sått han dånar av, 
u än kan hinn u hugg hul pa äisn, förr n 
[ :fisken] fatar si, u ta upp än me hännar 
Män ja har .. nytt ykshamman, de har vart 
läik bra JK. I dag skall vörr ga äut pa träskä 
pa söinäis u sia upp gäddår, för de jär n 
ypparli söinäis i dag JK(U). -rand s. m. bf. 
söinrandn= horisåntn JK(U). -villa s. söin-
villå f. De jär bär prat ällar a söinvillå, att i 
sär, att soli dansar paskmårgn JK. Var ä 
söinvillå el. var de värklihait? JK. 

syn a. n. söint. De jär så söint = ram n let luft, 
att n kan säi langt MK(1878); .. att n kan säi 
när di gar MK. Um de jär haughimmäl 
(= luftn klarar, blåar u haugar) da jär de 
söint, sum* de haitar (god sikt pa svänskå) 
JK(U). 

syna v. söinä, söin', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
söind', sup. söin', pass. -äs, p. pf. n. söinä, 
söin', pl. söi'nä [besiktiga, granska]. När nå 
L. blai valdar ti söin årjår, så blai gubbän K. 
dispuratar JK. Iss länsmann'n haldar väg-
söini täilit framför gubbän Å. u S. gärd(ä). Di 
söinäd aldri vägar förrn millum dän 17:dä u 
tjugändä JK. S. han kård kring u söind vägar 
um haustar u skudd säi ättar, um vör had kårt 
någ väl aur pa dum 1.1 um di var braid nuck u 
var i stånd JK. U så kåm S. u söinädä; de var 
pa sam väisä i någlä ar JK. De blai bisläutä, 
att di skudd söinäs allihop [nunnorna] JK. 
Arbetä .. de jär ännu int söinä; ja trod de 
skudd var söin' för läng sinä JK (ordl.). Sår-
kar .. di har blitt söi'nä [av läkare] MK. — 
Särsk. förb. Prästn haldäd körkstämmå u frå-
gäd soknäboar till, vaim di vidd ha ti söin av 
årjår JK. De hindräd mair n halv dagän i 
fredäs till söin av härlihaiti (skolbygget) JK. 
Arbetä skall ännu söinäs av JK(ordl.). Di har 
byggt na [bron] ättar ritning u fusk värrä, 

fastn Landsbräuksinsniörn har söin av na JK. 
Di var nå jär u söinäd av prästgardn MK. Jfr 
av-syna. 

synas v. söinäs, pr. söinäs JK(U), söins, ipf. 
söintäs, söindäs, sup. söinäs, söintäs, söints, 
söins [visa sig, framträda]. Iblant har någän 
än läitn flagg pa käppän, för de skall söinäs 
längar JK. Idag har läikväl soli tåi så mik, att 
jårdi gynnar söinäs iginum JK. Um någän 
liggar sjaukar u de söinäs faigjaus pa gardn 
.., dän bläir int fräiskar mair JK(U). U da 
star ha [iden] .. pa så grunt vattn, sått 
ryggspjärri söins uppförä JK. När int snöir 
slar längar el. int svärtu söins .. så kastäs de 
ner i svärtu igän [se snör-slå 	JK. Sån där 
ruckå 	brinnar bra u säir äut sum ha jär 
äutbrunni, fär de söins int någ ann än falkän 
OL. De, sum di vävar, de söins uppränningi 
iginum för mikä OL. De söins pa de mänsku, 
att ha int jär fräisk, för ha jär rakt gäulblaik i 
ansiktä OL. De söins u gäinäst, um de jär n 
snarvar sigdä OL. De söins aldri a grand, va 
de jä gärt si fö de pänningar .. män va ska de 
bläi, nä de ska gäräs så att ä söins JK. Nå var 
vör snart frammä, för Nöinäs-fyrar söintäs 
Da söintäs land me skog pa ymsnä säidår i 
månskäinä JK. Bär' skinnä söintäs iginum 
byksår JK(ordl.). Någ särskild äutgidd böi-
kar, sum röird jårdbräukä, söintäs int blant 
fålki OL. Ner ja tänkar ättar, så jär de nuck 
någ avkåmmå sen i fjor av de sum da söintäs 
[om skadeinsekter på säd] OL. De söintäs hul 
i jårdi ättar han (stai'n) MK. U hårdäs, sum 
än luckt stäuduri upp u kåm in, män de söin-
täs aldri någä JK. De söintäs aldri en muln 
fläck pa himln JK. Vägän snåiäd rakt till, sått 
ä söintäs ingän väg alls JK. De var blickt sum 
talg, sått de söintäs int karå pa vattnä n gang 
JK. Dän (tåskän), sum fyst kåm, så to än, u ja 
drog ti däss de int söintäs någän mair pa 
buttn JK. Jär i svikti söindäs såsum kul u lair 
MK. De fåirknaggar [ruttna kvistar] di söin-
däs int förr n fyst bred [brädet] var fransagä 
OL. De var så fullt av kaul, män söindäs aldri 
någän veling MK. Da börr H. let [lättade] 
kistu av buttnän u så sätt pa na igän, när n 
fick så mik brännväin n vidd ha, för de söin-
däs da aldri pa kistu de i [inte] JK. De söin-
däs, att ä skudd bläi rängn av OL. De söin-
däs, att de var a torsmoln, sum gick där 
västar äi OL. De söindäs, va de hadd vart ti 
gärt OL. De där härrar har int söintäs ännu 
MK. De har int söintäs blad n gang för all 
glångä JK. Um de had vart a kattå, så had de 
söinäs spur ätta na, män de söintäs aldri så 
mik sum a grand ätta någä JK. — Särsk. förb. 
Någ snåi av någu snåidräivå söins int av nå 
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JK. De söins int av, att någän ha sätt plog älla 
harväl i jårdi i ladi ännu JK. Baggar söintäs 
int någ av, att di hadd de där sjaukdomar JK. 
Starn, han bräuka(r) va kummän i fibbavarus 
sumli ar, män i .ar ha n int söints av JK. Da 
lugäd n, att n skudd jälp uss .. män har int 
söintäs av förrn nå JK. Nå har di int söintäs 
av pa fiair ar JK(U). När vör kåm i land där 
bäi Nynäs, så söintäs de aldri a människ till 
JK. Vör trod, att di skudd kumm i dag.. män 
di har int söints till JK. Vör har vänt .. att L. 
skudd kumm jär äutat någät slag i summar, 
män N [han] har int söins till ällar av JK. Jfr 
tve-synas. 

synd s. synd f., bf. -i, pl. -ar. 1) [överträdelse 
av Guds bud, missgärning]. Gynnar någän 
röir si me någän laik, så jä de någän läsrä, 
sum gynnar sit u häll pa hudä u föklar, att ä jä 
synd ti gär de u de, u sumli a dum har allting 
ti synd, hälst de sum jä rolit u muntra sinn 
läitä JK. Allt va vör tar uss till, så jär ä 
"synd": ti spel pa fäijol sär n [prästen] jär 
synd.. ti spel kårt jär synd, ti ta brännväin jä 
synd, ti ga pa laikstäuå jär synd u ti dansä u ti 
ta a päikå undar armän pa n väg än sundäs-
kväld, de jär a stäur synd! JK(U). När n 
dråimar um årm, falla n i synd JK. Just någ 
apartut sum han tald um syndi, de var de int 
de MK(1877). När n hadd fat syndi fölåti, så 
fick än hannskoar ti häng igän JK. De haitar 
att syndi straffar si själv u bläir yttali straffi 
JK. 1 dag ha ja gärt körkgang u förson mäin 
syndar JK. U så hård ja de gamblä gubbar.. 
rislver um nattvard, för när di gick däit, da 
fick di säin syndar förlåtnä JK. a) [i talesätt]. 
Ja, ja sär de, u ja tror de jä äutn synd sägt, att 
L. jär dän bäst kal, sum ja ha vart i hånnlag 
[!] me JK. Min förlust pa ryg u vaitä jär me 
säkarhait u äutn synd sägt åt hundrä u fämti 
kronår JK. b) [i jämförelser]. Han jär ainväi-
sar sum syndi OL. L. vait, lains o nöistäuu 
jär: kallt sum syndi, när ä jär kallt äutä JK. 2) 
[orätt, skada]. Da förställd ja n änd, att de 
var synd till så gärä u att n skudd hald upp me 
ti sia dum (stäutar) OL. Vör tyckar de jär stor 
synd, att di [prästerna] skall ha så mik jård 
JK. De jär stor synd u skam, att de stöist 
launtagrar u kapitalistar skall sit pa riksdagän 
JK. Ja.. tyckar, att ä jär synd u skadä ti ta 
säikän, nå, u de skudd me retå var föbud pa n 
nå iss täidn JK. — synd(a)-bekännelse s. synd-
bikännlsä. Nå har ja skriv än syndbikännlsä — 
ja vait int um de skall ti Stassfiskaln ällar ti 
Rådstäuretn OL. -flod s. synd(a)flåud. Jå 
tänk da, ner de störtäd ner i älvå dagar ätta 
si, u ännu värst förstöird vetu pärår för uss 
dän sjätt Augusti, sum de var synd(a)flod, 

bad pa Backar u i dalar JK. Va skall ä bläi av 
för uss me allt rängn? de matt bläi syndaflod 
av, tror ja JK. De har riktut vart syndaflod 
me rängn JK. -fullhet s. syndfullhait f. O.J. 
präddäikäd u straffäd dum för säin synd-
fullhait JK. -paltor s. pl. syndäpaltår [gamla 
"syndiga" kläder]. De gick int alls ti föidäs 
pa nöit me .. de gamblä syndäpaltår pa si JK. 
-straff s. syndstraff n., bf. -straff [besvärlig-
het, plåga]. U så jä vör glad.. så läng de int 
jä snåi, att vör slippar ifran snåikastningi, 
sum jär a syndstraff JK. Di [tårna] jä raud u 
öim u sullnä u stickar u värkar.. så att de jär 
a riktut syndstraff JK. Iss ark um de synd-
straff me skiftä, de vidd ja gänn int att någän 

skudd fa nys um OL. -öga s. syndaugä (om 
en liten spegel) MK. 

synda v. syndä, ipf. -äd, sup. synd'. Päukän 
maint pa ti skummakan, att n syndäd så gräu-
lit mik, att n sat u söid i körku JK. Mang 
gangar bläir de int någän nattvardsgang av. 
Kansk int Lauboar tyckar, att di har synd 
någä JK. Ja hadd u har synd för mikä mot 
landsbräuksbäiblns lerå JK. 

syndare s. syndarä m., bf. syndan. U han var 
gladar u pratnäs sum än annar syndarä JK. 
Där matt ja stackäls syndarä ligg där i kul- u 
askstövän, sått ja haldäd pa u bläi kvävdar 
JK. För saint skall syndan vacknä, haitar de i 
salmvärsn JK. 

syndig a. n. syndut, best. -uä JK, pl. -uä. 
Syndut ti gär slikt (OL)MK. Va sed där lag 
pa jårdi, de var ret syndut ti säi OL. De jär 
för syndut ti säi, sum di fö(r)stöirar skogän 
mair u mair JK. Så gynnar n präddäik för 
dum um dairäs synduä levarnä JK(U). Ja vör 
jär int ainsumnä, sum ha vart så synduä u 
dummä — el. klok kanskä (?) — u arbet' pa 
sundagar i summar JK. 

syning s. 1 söiniug f., bf. -i [syn, granskning]. 
Nå jär de släut me söiningi pa sårkar, när 
dåktan har skilt av me dum; di har blitt söi'nä 
MK. Jfr av-syning. -s I man s. pl. söinings-
männar (vid avsyn av ngt) (OL)MK. -nämnd 
s. f. bf. söiniusnämdi. Ja var me i söinings-
nämdi ällar ti söin av arbetä JK. 

syning s. 2 söiniug f., bf. -i, 'sömnad', [söm]. 
Han kund söi jå; fålki bjär så mik söining ner 
till n MK. Han kåm ti mi me söining (Mäster 
H. P. Laurin) MK. De storgansmasku sum 
sitar laust pa patjan'n millum söiningi pa fla'i 
JK. 

synlig a. söinlir JK(U), -/i, n. -lit, pl. -/iä [som 
syns]. Starn har vart söinli jär äutat snart i 
fjortn dagar JK. Avsjon'n had n sätt i täid-
ningar, sägd n, sått han bläir väl söinli där 
JK. Ätta dän dag blai aldri päukän söinli mair 
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pa dän partn JK. När nöiä jär söinlit, så tar n 
töidår av de JK(U). Stam ällar bläcku 
bräukar var de fyst ladisfäuglar, sum bräukar 
var söinliä jär äutat JK. 

synnerhet s. synnarhait. A. bad, att ja skudd 
häls till Är allihop u i synnarhait till L. u M. 
JK. Vällaikän .. han har vart upp- u nervän-
dar hail ättarsumman .. i synnarhait för uss 
jårdbräukrar JK. Jårdi sum skudd var ti 
haustsedä plögdäs um ladingän, så fort 
jårdi var tjänli .. 1 synnarhait lairjårdar var de 
ti pass upp me, sått di int blai vatklimpuä el. 
knåbbuä JK. Där pratädäs u diskuterdäs 
mang frågår, u i synnarhait daim sum nå skall 
förä pa dässämbarstämmu JK. 

synnerlig a synnali, f. -Ii, n. -lit, pl. -Ii' [sär-
skild, anmärkningsvärd]. 1) adj. Ja, just någu 
synnali kyld kan vör int klag um JK. De jä 
bärjård pa gaimaldu u int just sån synnali stor 
dräivår bäi täunar JK. 2) adv. Ungdomar .. 
ansäir int n präst för någän apartut synnalit 
hauga kal JK. Rygän var int så synnalit dåli 
ällar läit [litet] pa jårdi JK. Sumliä var oroliä 
u galnä i skalln av spritvarår, män .. ställd 
just int till synnalit stort bråk JK. Ja ti fa upp 
dum (stumblar) ör jårdi mej n sån där inrätt-
ning .. jär just int sånt synnalit stort arbetä 
JK. När J. dödä, raivs de ner alltihop .. u jär 
just int synnalit mik läng sinä JK. De var int 
så synnalit mangä JK. 

syra s. 1 syrå f. (Rumex acetosa). Di sträikäd 
syrå i brö MK. — syr-gräs s. syrgras (Rumex 
acetosa). 

syra s. 2 söirå (tpl) f., pl. syrår [kemi. Kan 
akasinappän förstöiräs av syrår JK. Jfr bot-
ten-, salt-, svavel- o. vinter-syra. 

syren p. a. söirän, n. söirä, 'syrlig', (n.) 'litet 
surt' JK(ordl.). Gräddän jär söirän MK. De 
smakar läit söirä, män de jär gutt läikväl 
JK(ordl.). 

syrån s. sörre'n JK [m.], pl. söirenar, sörrenar 
(Syringa vulgaris). Blåmmår haitar sörrenar 
(flairtal), sörre'n (ental), såt bad träii u blåm-
mår har ätt namn JK. Av sörrenar har vör täu 
sårtar me väit u blå sörrenar ällar blåmmår pa 
JK. Sörrenar (blåmmår) di jär mik vackrä u 
luktar äutmärkt goä JK. -blad s. sörre'nblad 
JK. -buske s. pl. sörrenbuskar. De vaksar 
rotskott av dum (träii) u di vaksar så tet ihop, 
sått de kan bläi sörrenhäck av dum, u da bläir 
de sörrenbuskar av dum JK. -gren s. sörren-
grain JK. -kvist s. sörrenkvist el. -stilk JK. 
-trä s. sörräinträi JK(U), [virke av syr&i]. 
Tännar [i räfsan] någän gang av sörräinträi 
sum jär halt u saigt JK(U). Träiä jär harrt u 
halt, när de bläir tårrt, u läikså bra sum sväin-
bärstynnä JK. -träd s. sörrenträi n., bf. -ä, 

pl. sörrenträi, bf. -i, sörräinträji. U sörräin-
träii star hail väit u blå av söirenar, sått ä jär 
sum missåmmastäid JK. Pa sörräinträii u ung 
björkar jär knuppar äutslagnä me sma blad 
JK. Män Är skudd ha set va snåiän hadd 
fassnä pa pa träii. Sörräinträii jär pa gardn 
brast, sumli grainar, u sumt haldäd pa ti fall 
kull JK. 

syrlig a. söirli (OL)MK, n. -lit. De skall smak 
läit söirlit, de tyckar ja smakar gutt JK(ordl.). 

syrna v. söirnä, 'surna' (OL)MK. 
syrsa s. sirså (OL)MK, sä'rså, f., pl. särsår 

(Gryllus domesticus). Särsår har vängar, 
flaugar int mik langt MK. 

syrtut s. sattäut i 	m., bf. -n, 
Skatt u int ha svart sattäut pa 
MK(1878). 

syskon s. pl. sysk'å , bf. -u. Vör var mang 
syskå; mik mang änd vät jä MK. Di var int 
flair syskå MK. Mårmår jä uppföid 	bäi 
Andäsä i Lau, u di va träi syskå där JK. 
Kansk di var flair syskå JK. Vörr all sjau var 
ret [riktiga] syskå allihop JK(U). Till prus-
säss mot säin aignä syskå, de skudd ännu var 
mik svårarä OL. Pa sundagän bad ja till be-
gravälsän: gassfålki fäm partar u så pa all träi 
partar, sum ja har mäin syskå JK. Täu av de 
syskå [!] jär dödä JK. Ja minns ännu a par 
ställar sum halv byggningar sto, sum ätt av 
sysku had riv ner u byggt n annar nöiar 
byggning JK. Ätt av de andrä sysku JK. Pa 
de väisä så kummar ätt ällar täu av de fäm 
säks sysku där ner (till Amerika) JK. Han var 
de gambläst av de sysku MK. Ha var de 
gamblästä av sysku MK. Mäin sysku MK. 
Dän gardn han jär dailn imillum sysku OL. 
Jfr halv-syskon. -byte s. syskböitä n. [när två 
bröder gifter sig med var sin syster]. Di gärd 
syskböitä MK. 

syssel-sätta v. söislsätt', pr. -ar, sup. söisl-
sätt', p. pf. söislsättar, pl. -sätt', -sättnä JK. 
Nå.. har ja söislsätt mi me skriv u läsä JK. 
De andrä jälpar till u ror, när di int jär söisl-
sättnä me ti ringlä sanki in JK. L:s boki kåm 
ti söislsätt mi så dant, sått .. JK. Boki 
söislsättar tankar me skick unda läsningi JK. 
Bärt [enbart] laisamhaitar, sum mäin tankar 

jär mäst upptagnä ällar söislsätt me JK. 
-sättning s. söisl-, söisälsättnigg f., bf. -i. 
Söislsättning ällar arbetä finns de pa all håll 
för någ var JK. Ja har int vart i körkå pa mik 
längä, äutn ja har hatt ann årkå ällar söisl-
sättning JK. Ättar sum ja just int har någ ann 
söislsättning, så skall ja ännu försöik u rip 
ihop någlä ård i kväld JK. Skaffapäiku hadd 
full söislsättning ti häll kaffi äi JK(U). Fröik-
nar .. di flackar fram u tibakas langs vägar u 

'bonjour'. 
i dag da? 
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gatår pa säin trampvagnar äutn någ nyt-
tuarä söisälsättning OL. Ja vait int, um M. 
ännu har de söislsättningi, män ja minns för 
någlä ar sin - han rustäd me de JK. 

syssla s. söis/å f., bf. -u, pl. -år [göromål, 
arbete]. För de söislu angåändä sväinaffärn 
[under ransoneringen], de har Gardboar vält 
prästn till JK. Dän, sum svarar för klucka-
tjänsti jär i Lau ällar ring u grav u städ ällar 
all söislår, sum håirs ti körku .. var jär bäi mi 
i kväld JK. Han har så mik söislår för soknis 
räckning MK. De var int någ gråv hard söis-
lår MK. När vör har fat matn äi uss, så gar 
var u en till säin söislår, sum jär mangfalduä 
JK. Sin så var de da ännu de vanliä söislår 
igän i häusi me kräki, sum da skudd ha sitt 
kvällsfodar u konar mjölkäs JK. För de mäst 
sakar, sum håirs till de vanliä söislår för da-
gän JK. 

syssla v. söislä, pr. söislar, ipf. -ädä, äd, sup. 
söislä, pass. -äs, pr. söisläs JK(U), 'kasta ut 
dyngan, rykta o. ge kreaturen mat'; 'göra 
rent för kräken' MK. 1) [utan obj.] Ja skall nå 
äut u söislä u gi kräki JK. Um kväldar kardar 
kvinnfålki u um dagar me föstas, när di int 
skall ta varå pa kräki älla söislä JK. Ja gynnar 
mitt vanliä arbet fyst um mårgnar i stalln 
millum klucku fäm u säks u där har ja årkå 
till däss ä bläir dagar me ti gi u vattnä u kast 
göisli äut u skrap u ryktä ällar me ätt ård sägt 
söislä JK. När n ha fat skilt av me söislä u 
annä, da jä klucku sjau iblant, när n kummar 
in JK. Far tänkar si till ti svar för söislä i 
vintar igän, bär ja vill jälp än bjär vattn u kast 
göisli äut JK. Söislä (um mårgnar) = [1)] gi 
russi (fodar, havrä etc.). 2) fa kaffi. 3) skjaut 
ner u kast äut göisli; 4) ryktä russi (= skrapa 

bustä); 5) gi ansn; gis middag. Söislä um 
kväldar: 1) gär raint, 2) vattnäs u gis MK. Da 
var de mörkt, när vörr kåm haim. De sum da 
ännu var igän ti gärä, såsum söislä i kohäusä 

stalln u gi all sväin, de gäräs bäi jaus el. bäi 
lyftå JK. De kund kansk int var så omöiglit 
sen, ner n fick kräki äut u slapp u söislä OL. 
De har blitt så kallt, sått vörr har all kräk inn 
um netnar, sått - vörr matt allt ga u söislä JK. 
A. .. smörar silar äut i kamman um kväldar u 
för yvrit söislar i stalln bäi jaus JK. Klucku 
träi hall fäirä staig ja upp .. u straik äut u 
söislädä JK. Kalar söisläd i stalln u kvinn-
fålki i kohäusä JK. Nå har ja vart äut u söislä 

skilt av för dagän JK. När ja da fick söislä 
av [syssla färdigt] i kohäusä, så to ja skriv-
doningar fram JK. 2) [med obj.]. Har da int 
kvinnfålki söislä.. da skall n ännu söislä all 
kräk i stalln, såsum gi dum u vattnä dum u 
kast göisli äut JK. Ja har säks kräk i stalln, 

träi russ u träi stäutar ti söislä JK. När n da jä 
täilit upp um mårgnar me u ska söislä kräki 
JK. Så skall n svar för ti söislä sjau åt naut, 
träi russ, sjau aignäs sväin JK. Jär de da en 
sum svarar för ti söislä nauti i kohäusä, så gar 
de till pa sam väisä där JK. Mor u Annä har 
fullt sjau me ti söislä konar u gräisar u kalvar 
u hynsi u gässnar JK. Mjölkningpäiku .. fick 
förr svar för söislä konar me i kohäusä 
JK(U). Nå jär de andrä årningar me konar, 
bad ti söislä u ti mjölk dum, u för de mästä så 
mjölkar drängar u kalar me nå u söislar konar 
me JK(U). Kalvar, sväin u lamb u hyns 
di skall u söisläs JK. Russi .. Di gis u söisläs 
för de mäst um mårgnar samtäidut sum i 
kohäusä u iblant någän täim förr JK(U). Till 
fa dum ti sta bra, när di skall skoäs, kummar 
an pa dän sum söislar dum, när di jär fyl u 
fular .. Ja för min dail, när ja söisläd russ, 
gynt straks mäns di var fyl till ta baini upp för 
dum JK(U). Vör har för närvarndä 13 sväin 
nå ti söislä JK. Ja .. söisläd lambi bäi Kaup- 
rä, där sum ja jär uppföidar, när ja int var 
mair n tåll ar gammäl JK. — syssle-dags adv. 
söislädags, -daks, söisldags. Nå gynnar de 
bläi skäumt u söislädags JK. Ja ska var haim 
ti söislädaks MK. När ja kåm haim, så var de 
söislädags, u da blai de int någ mair av än 
söislä JK. -dräng s. m. bf. söislädrängän. Jär 
de än tjänstdräng, sum söislar russi u kåirar 
daim, han haitar söislädrängän u kåirdrängän 
JK(U). -karl s. m. bf. söisläkaln. Söisläkaln 
(sum ä bräukar var n apartur laignäs) skall 
svar fö ti skaff vid in i kökä ti kokamor u ti 
kärvaskasku i bryggahäusi [vid bröllop] 
JK(U). -mellom adv. söis/ämillum [mellan 
morgon- o. kvällssyssling]. Nå en par dagar 
har ja gärt träisko söislämillum JK. Ja har nå 
arbet a par dagar ner i hagen söislämillum u 
tat upp stumblar JK. -sup s. m. bf. söisläsu*- 
pän. U så (:efter dansen) gynnar da trakter-
ningi sen igän: fyst far n än sup, han haitar 
söisläsupän u sen kaffi u n stäurar bullä [på 
bröllop] - JK. -tid(er) s. söislätäid, -täidar 
[dags att "syssla"]. I jåns söislätäid ällar i 
skäumningi var de ännu sum värst ti snåiä 
JK. Snart jär ä söislätäidar, u ja skall äut u 
söislä igän JK. När vör kåm halm me säist 
lassä, så var de lagum söislätäidar JK. 

sysslening s. söisläniyg f., bf. -i [arbetet att 
"syssla"]. Till söislä lambi jär a let söisläning 
JK. När ryktningi el. söisläningi var avskild, 
så var de mårgmatstäidar JK. När vör int jär 
haim sum kalar jär .. far kvinnfålki svar för 
söisläningi JK. Far har sägt si ifran söislä-
ningi i vintar JK. Nå i skäumningi da sag ja, 



syster 	 1404 	 så 

att ä had tärr läit pa sumpän, när ja gick in 
fran söisläningi JK. 

syster s. systar f., gen. systas JK, bf. systri, pl. 
systrar. 1) [i fr. om släktskap]. De jär mäin 
systar MK. Pa ofålkis partn där sum mäin 
systar jä gift JK. Systar mäin ha väigäd si, 
när kallasä var bäi K. JK. Mäin systar Gretä 
JK. Ja har a systar, sum jär gamblarä än ja 
JK(U). Ha had säin systar gift där JK. Systri 
hans, Finä JK. Ha jär systar me Vilhälm 
MK. Issu [den här] jär systar me hans källingi 
MK. A päikå 	sum va systar till älla me 
Ann-Läisn JK. Ha var systar till X. MK. 
Systas kängår daim hadd n gåimt [sade bro-
dern] JK. Systrar u svågrar JK. 2) [ss. tilltals-
ord obekanta kvinnor emellan]. Va jär systar 
haim någänstans JK(U). 3) [i bild!. uttr.]. Väv 
systrar = när det är två trådar i var solv; da 
skall täu trådar trädäs äi am n sålv el. bäggi 
sålvnar i jamt si MK. Bind systrar = de bin-
däs täu u täu tramptug um trampår u sålvsta-
kar MK. Jfr halv-syster. -dotter s. systadåu-
tar. -son s. systasu'n JK. -rand s. pl. systa-
rändar. Väv systarrändar pa; di skall rännäs 
upp di MK. -säng s. systarsägg; systasäng 
JK(U), när täu päikår u täu drängar tiggar bäi 
si MK. Ligg systarsäng MK. Ungmansdräng-
ar u bräudpäikår liggar i systasäng all fäirä i 
grannlagä, där någän av dum jär haimä u de 
finns någu stäur braid säng JK. Undar håi-
bärgningi u ättar håiä hadd kumm in pa häus-
lufti, så var ä mik vanlit .. att n lag pa håiä 
um sumrar . När flair par, päikå u dräng, lag 
i jamt si, um int mair n täu par lag i en rad 
ijamt si, så haitäd de "systasäng", u de var 
de samä, um än lag inn i stäuu fäir styckän i 
am n säng JK. De bäddäs systarsäng u lags 
[lågs] um vart ann hail kåiru, till soli sto i 
haug himmäl OL. 

systerlig a. n. systarlit. Förr da kund n fa säi, 
att gamblä kvinnfålk kund ga till varandrä um 
sundagar u sit u lysk varandrä pa ätt systarlit 
väis OL. 

så v. sa', pr. sar, 2 p. sart, ipf. sadä, sad', 
sup. sa', sa't, pass. inf. o. pr. sas, ipf. sa'-
däs, p. pf. sa'än, sa(ä)n, saVar ..L , f. sa'i, 
best. (äut)sad', n. sa'ä, sa', sat, sa si, sat si, 
pl. sa'nä, sad' JK [strö ut el. nedlägga frön i 
jorden]. Sa jårdi tårr u så de kummar rängn 
uppa, de jär de bästä MK. Dän spitsplogän 
me lang drekt nyttädäs ti plög me .. när n 
skudd raid jårdi till ti sa, u när n sad u ti myld 
sedi ner me JK. Var jårdi vat el. de var bra 
myr [jordfuktighet] så gick janharvlar (slet-
harvlar) ännu ti sa me el. ti myld sedi ner me 
JK(U). De var., nog [noga] me ti sa jamt el. 
ti sa så att sedi fallt jamt pa jårdi, u att n int 

sad för tjåckt el. tunnt JK(U). Än dail gamblä 
böindar 	bräukt int sa pa ladingar, förr n 
maj-nidar hadd gat äut JK(U). Vör jär vanä ti 
fa skill av i april me sa u sätt rotfruktar i 
gynningän pa maj JK. I täistäs gynt vör pa 
lairu me sa kånn u da sad vör någ yvar träi 
tunnår JK. Täidn jär innä ti sa ryg JK. Vaitn 
kan vör int fa sa JK. Da kård A. u ja upp pa 
backar igän u skudd sa ärtar JK. Börr vör nå 
kan fa skilt av me sätt pärår u sa betår u 
murrätår u roår 	JK. Rygän fick vör sa i 
sed-dagar.. da var jårdi tjänli u bra. Män när 
vörr skudd sa vaitn, blai de topp galä. Män så 
gick vör da u passjaläd n åt dagars täid, ti 
däss de någlund gick an ti sa för hand JK. Jär 
de svalar vällaik, så sar vörr täilit JK. När n 
lätta n sta ti fråi, så fallar n stor dail fråi av, 
sått n sar si självar [om humlelucern] JK. Um 
int sedi vill kumm upp, när n sar, för att jårdi 
jär för tårr, så jär de a gutt gammält rad förä: 
däu gart i skogän u lanar maurår till domdag 
av maurkungän u sart pa jårdi, så kummar 
sedi upp JK. Pa lairjårdar blai int sedfråiä 
igän (ättar så mik sum di sadä) JK. Ja kåm nå 
just äut ifran Lausmöir u har set pa lains de 
star tu l i kyldi me kånnä u fodrä, sum ja int 
har set, sin ja var där äut u sadä JK. Förr när 
di int hadd någ ann än sletharvlar, så sad n 
sedi för hand upp pa jårdi, när a var sletharvi 
JK(U). De gamblä gubbar sad int mair n me 
am n hand, män ja u mäin bröidar u flairä lerd 
uss ti sa me bäggi hännar JK(U). I stainu jård 
u aurjård sad n tjåckarä t. ex. a tunnå pa 
tunnlandä, män i myldå u stainfräi jård tyn-
nar JK(U). Dän täidn sad di sedi um jårdi 
var tjänli ällar intä ällar um ä var myr ällar 
intä JK. I mandäs gynt vör me kånnsaningi u 
haldäd pa i täistäs u onstäs u da sad vör någ 
yvar täu tunnår me kånn u havrä JK. Ja sad 
mästn fäir tunnår kånn u fick åtä, u ja gärd mi 
pa minst trätti, när ja sadä; ja, u de fick ja 
yvar, när ja had sam jårdar sanä i förrarä JK. 
När jårdar blai tjänliä, för de mäst i april, sad 
vör kånn u havrä u blandsed u ärtar u linsår 
JK. Ännu har ja int fat sat någ kånn u havrä, 
män i möiri har ja .. fat jårdi i årning ti sat 
JK. I iss viku ha vör kårt läit göisl äut u sat 
läit vaitä JK. Pa möiri, sum ja har sa i (el. 
sat) n fäm tunnland .. JK. I iss viku har vör 
rust me sat kånn u havrä JK. Till skillnä 
millum var låttaigarä plöigdäs de a märkfur 
förr me än spitsplog, när di hadd fat skilt av 
[slutat] me sat jårdi JK(U). När de jär gärt, så 
far jårdi ligg där igän, ti däss a skall sas JK. 
Akrar sum de skudd sas kånn äi pa lading-
än .. JK. Så skall de sas ryg. De dålistä jårdi 
sas fyst JK. Da var ännu umkring halv jård- 
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styckä igän där, u de skudd sas kokärtar äi 
JK. Allt sum skall vaks nerat skall sas i nidar, 
män all ann sed sum skall vaks uppat skall 
sas i nöi JK. De jårdbitar . . sum di ådlädä, de 
var alltut all haug aurbackar 	u de sadäs 
alltut ryg pa vart ann ar JK. Roår sadäs för de 
mäst umkring missåmmarstäid JK. Ja, sägd n 
(far), fyst nä ja blai bondä, da var iss akan 
sa(ä)n me ryg JK. Hälst vaitn pa lairjårdar, 
sum var täilit saän i fjord haustäs, stännäd i 
väkstn JK. Iss havrän han blai sadar, sått n 
skudd skäräs av, när n gick i aks, till gi kalvar 
MK. När sedi jär sai, u så ha jär ti kumm 
upp, de kalläs för brudd OL. Bläir de mik 
vetå ättar ha (lairjårdi) jär sa'i, så bläir rygän 
vantrivli JK. Nå jär tresjårdi sa'i me haust-
sedä JK. Um de int hadd vart så tårrt i haust, 
så hadd all akajård i Lau vart plögi u sai u 
vart gröin sed pa JK. Nå pa iss varm dagar 
har ha (sedroti) ret tat si pa säin ställar, de 
sum jär täilit saä JK. Kånnä, de sum blai säist 
saä, har fraus av JK. De jär int bättar de sum 
jär sat si häldar, för de bräukar int fa någ 
trivnä, när de kummar så oskaplit mik vetå 
straks ättar de bläir saä JK. De sum jär jäs-
lairå .. mår int bra av iss (nattfrostar) häldar, 
de sum jär sat me ryg ällar vaitä JK. De jär 
int tjänlit pa all slags jård, um de bläir mik 
vetå ättar de jär sat JK. Förr n di sad rofråiä, 
så blandäd di ihop de me sand el. tårr askå, 
för att de int skudd bläi för tjåckt sa si [sått] 
JK(U). Ner ä da bläir så mik slagg, da bläir 
jårdar så harddänguä u vat, så de sum da jär 
sat si ällar saä föräut, de bläir så vantrivlit 
JK. Um de kummar ti sta så tårrt n fjortn 
dagar till, da bläir de rakt släut .. me vaitn u 
kånnä u havan me, de sum jär sat si pa tårr 
lairjårdar u aurjårdar JK. De kan bläi snåi 
ättar de jär sat si, män snåiän skadar de intä 
JK. Så blai de sat si, u när de hadd blitt sat si, 
da skudd de bläi pänningar. Nå har de vart 
sat si n hailar månä, män int har de håirts av 
någ bitalning i [inte] MK. Ja tror de har blitt 
sat si gröin [gryn] jär ja MK. Någ nöiådlä-
ningar, sum da allt var sanä me roår JK. Um 
murrättår var för tjåckt sanä JK(U). Så jär 
all nöiodläningar sad i haustäs u de yvriä, 
sum inte jär sad i haust, bläir sad i ladi JK. — 
Sa läin [en sånglek:] "Vill ni se hur min fader 
sår linet [etc.]" JK(U). — Särsk. förb. Sa till 
[så igen]. Vör skudd ännu sa till någ jård me 
klövar u timmänte JK. När n sar till ypi 
akajård till fodar, så sar n klövar u timmute-
fråi ihop ällar u så bärt klövarfråi JK. I ladis-
sedä sar n till me de samä me raudklövar u 
humblälussärn JK. I dän gamblä täidn för n 
60-70 ar sinä sad di int till el. sad grasfråi äi  

akajårdi, äutn de kåm i bräuk sin längar fram 
i täidn JK(U). Har n sat till me timmänte u 
lättar de ligg i vall i träi ar .. JK. Ättar 
rotfruktar ladissedä, sum sas till me de sam 
me klövar JK. Åtndä, näiändä u täiändä ani 
vall pa de sum jär tillsat si me timmänte u 
klövar JK. Dåliä aurjårdar, sum int jär till-
sanä me blålussärn nyttäs för de mäst börr 
i täuskiftä JK. — Ner ä nå var så tårrt .. da 
bräukt di sa äut sedi pa kväldar, för de att 
daggän skudd fall pa sedkånni OL. Murrätt-
fråiä blandädäs i sand u askå u sadäs äut för 
hand JK. Dän sum skudd plöig el. harv ner 
sedi, när ha var äutsal pa jårdi JK(U). Vör 
fick tåll lass u int mair n 13 tunnår, män ättar 
äutsad sedi ällar ättar äutsedä, så va de just 
int så klaint JK. — När n sar läin el. retarä 
läinfråi, så skall de sas så tjåckt, sått n skall 
sa yvar jårdbitn täu gangar JK. [Se ill.] Jfr o-
o. sen-såen. -havre s. m. bf. sa'havan [utsä-
deshavre]. -korg s. sakårg m., bf. sakårgän 
[korg vari man bar säden, då man gick o. 
sådde]. Sakårgän var för de mäst av träi hai-
lar [hel av trä] me a tunn vidå (= tunt bräde) 
till kant u buttnän tjåckarä u var fårmän så, 
att n sat någlund ättar kruppän framm pa 
läivä u så me a rem fastgärd i sakårgkantn, 
sum än had yvar hygrä aksli, u så haldäd n 
me vänsträ handi äi a handtak, sum sat i 
äutästä kantn pa sakårgän u gick u sadä me 
hygrä handi, när da sakårgän hängäd framm 
pa läivä at vänsträ säidu JK(U). [Se ill.] 
-korge s. sakårgä (vanl.) = föreg. -korn s. sa'-
kånn [utsädeskorn]. Vackat kånn .. så att vör 
sälar de för de mäst haim ti böindnar ti sa-
kånn JK. -mör s. sa'my'r JK(U), [lämplig fuk-
tighet i jorden för att kunna så]. 
-pinna s. f. pl. säpinnår. Se så-sticka. -rova s. 
f. pl. sa'råuår. Än sårts roår, sum di kalld för 
saroår, i andrä soknar kalld di dum för brand-
roår OL. Jfr sådd-rova. -råg s. sa'rys m. 
[utsädesråg]. De skall .. ,tråskäs sedryg älla 
saryg JK. -sticka s. f. pl. sa'stickår JK(U). Ti 
ha retlaidå, sått de blai sed all stans, så sättäd 
n pinnår upp .. "sapinnår" el. sastickår, u 
arbetä haitäd "stickä" JK(U). -säd s. sased 
f., bf. -i [utsäde]. Sased el. sed ti sa JK. Till 
sased nyttäs int .. gammäl sed el. fjordgam-
mäl sed äutn av aräs skörd JK(U). Sasedi 
kårdäs äut i akrar i säckar u ställdäs pa jårdi 
där sum di int var i vägän JK(U). Så jär de 
daim, sum matt kaup sased OL. Vörr har 
tråsk någlä lass ti sased u ti brös pa o gam 
tråskän OL. -vete s. savaitä JK(U) m., bf. 
-vaitn [utsädesvete]. Annas ludd vörr väl fat 
beskrivningi lains savaitn skudd baitäs JK. 
-ärter s. pl. sa'-ärtar [utsädesärter]. När ja 
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kåm ifran möiri, så var ja äut bäi K. u kaupt 
sa-ärtar till sa där JK. 

så adv., konj. m. m. så', så. I. adv. [angivande 
sätt]. 1) [hänvisande till ngt föreg. el. efter- 
följ.]. Ha pratar när a så frågar MK(1877). De 
far så varä; så kanst u så gärä! De kan nuck 
händ, att så jär MK(1877). Ja så fick ja så gär, 
maint ja pa JK. Da gar ja me, sägd L. u gärd 
så me JK. Skriv upp na (raväinu) läikväl! Jo, 
så fa ja så gär vätjä JK. U nyttäd rotbaini u 
buln ti täisl, um ja så skall kall de förä JK. 
Arbetsfålki skudd ha gitt fankän u gat där bäi 
släik, sum så gärdä OL. De hadd nå en gang 
så blitt, u pa de ställ fick ä så vara OL. Män 
förr i täidn .. da bröidäd ingän si um slikt, 
äutn de fick så varä, u var u en slo de börr i 
galnskap JK. Arbetskaln .. han förjänt vid- 
talln. Bondn han kansk fick än tjugå trätti 
riksdalar; så jär de ti var skuldur u därme 
bundn OL. De jär sant, att de så jär JK. 
Kanhänd att de graipar u spadar int finns i 
Fornsaln, så skall ja skaff dum, um de så jär 
JK. Så matt n sia si äi pa nöjt igän; så gar de 
för dän sum int kan sans si OL. Um Alma så 
tyckar JK. Skam kansk ti säg så JK. Så till 
häud dum mikä, de jär häldar int bra [att 
sådär tukta dem ..] MK. När di så far rust' 
ainsumnä, da gar de da MK. Han har int lust 
ti sit så i stillhait häldar MK(1877). Iblant 
händar de, att di sitar en pa var änd pa väs- 
stainskränku u vässar så pa täu håll OL. Di 
sum int hadd de så [bra ställt], di fick vänt ti 
strandi blai ypi OL. Pa flair ställar var de så 
ställt, att bröiföidu var otillräckli OL. Kvinn- 
fålki jär mik tacksam för prässantn .. män 
nå tyckar di så, att di vill sänd än läitn änkäl 
prässant nå ti jaul OL. Flytt krokar så.. att 
spån'n hadd lagum räum pa krokän OL. 
Trort däu så, att Gud retar si ättar barometan 
alltut da? MK. De jär så, att R. var pa jakt i 
dag u fick så bukt me än harä OL. De var så, 
att gam H.J., han hadd döt, u så skudd gub- 
bän L. däit u så gär kistå OL. 2) [i mer el. 
mindre fasta förbind.]. De va så u så ställt, 
sum da gubbän sägd av hail historju JK. Så u 
så skall de varä, u så u så skall de gäräs JK. 
De u de täidningi för så u så otrolit billit präis 
JK. Iblant had ä set äut så u iblant så, män 
iblant sum än harä JK. Han var atminstn aldri 
räddar, um de var så ällar så JK. Ja far väl 
försöik .. med vändplog u stäutar, för ja vait 
att di tar de, um de jä så ällar så JK. Så kåm i 
u me de samä rotfruktsådläningi i gang, me 
sockabetår 	u fodabetår 	u roår av flair 
sårtar u murrättår sam så [likaså], till kräki 
JK. Ja tår kumm ti gynn så jär: JK. Lars 
Larsn skrivd ällar skärd äi så jär: [bomärke] 

JK. Så = så där, vid pass MK. De var väl så 
umkring a vikå för jaul (sum di skudd bjär äi) 
OL. U fålki jär tämliän upp sluppnä så ti säg-
näs OL. Någän sinn lissum lyftar upp dum 
fran dän så ti sägnäs försuffning ällar dosu-
hait OL. Dann hältn vidd ja ha av o aig så 
kallädä Kyrkäng OL. Så kallnäs bättar fålk 
OL. — II. adv. [i fråga om grad, ofta förstär-
kande]. 1) [allmännare]. Hårä raisar si mästn 
pa änd för mi .. så argar jär ja JK. Han ällar 
ha jär så bansli, så de jär aldri någ raidå me 
än ällar me nä OL. Var de int så bihändut 
sum de jär, så hadd mang träi vart skonädä 
OL. Kansk L. vidd var så biskedli u skriv 
uppyvar, däit de skall ställäs OL. De skudd 
var så faslit rolit ti fa dans a läiti stund OL. 
Nå sen så har ja vart så ginumtåstur, såja har 
mästn int kunt bigåt mi OL. Säupu jär så hait, 
så de kan ingän fa na äi si OL. Gubbar u 
källingar, sum blai kvar pa själv läsmöitska-
lasä, di hadd häldar int så laisamt OL. De 
fålki di jär läikväl så äilack, så ingän kan 
fördräg dum OL. Han raisäd så snällt = 
snart, hastigt MK. De rängnar så bäi skåv-
väis MK. De äurar så! JK(U). 2) 'vidare', 
[dessutom]. Ha bisvär u sänd äut säckar u så 
dän pusn, sum L.A. glåimt bårt u ta mässi äut 
OL. Bjärgäs gardn gav än träi täusn kr. förä, 
u så dän åtndailn, sum än säist kauptä, fäir 
täusn kr. förä, u så skudd vörr da ha vassitt 
täusn kronår JK. Män så hadd sinn lagli gat 
av mi .. män så int för mik läng sinä så kåm a 
B.K.-historjå i täidningar igän JK. För just 
int så läng sinä, för n tjugå ar el. sådär, 
klauäd n alltut trodar av rispret gränä JK. Så 
var de int alltut sägt, att vädrä bar pa JK. 
Han (ploglagsföreståndaren) sättar börr äut, 
va n skall möitas pallä u så klucktäimän u så 
mang di skall varä JK. 3) [i särskilda und. 
Dubbält så mikä JK. Just int så mik fålk, sått 
all bänkar var fullä JK. De jär så ont um fisk, 
att um än änd äiktar bäi strandi dag u nat, 
så star de int till ti fa så mik, sått n kan 
fiskföid si JK. Tack så mik för säist OL. Int 
raist fålki just någänting så mik varkän häit 
ällar däit OL. De var förr n bomullsganä kåm 
i gang så mikä, så skudd de någ ti stranddont 
da me OL. Sen längar täid tibakas var ä int 
vanlit, att di bräukt så mik me pannkakå OL. 
Längar n kund fa na [ungmansstången], så 
mik bättar JK(U). Dän halvän .. de var int 
någän falskar en, u så mik mair rolit blai de 
OL. Dän täidn längtädäs de så mik mair ättar 
missåmman, för de di visst, att da blai de 
alltut rolit OL. Dän andrä fick knapp av pa 
sitt dygn u fick däriginum sag så mik mindar 
OL. I fall dän död ha gärt någ gal .. da kan 
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prästn gär så mik, att ä bläir int kläpp si u 
sing si för dän dödä JK. U så var n da där a 
par ar .. u had int fötjänt så mik sum raisår 
kustädä JK. Så u så mik skudd vörr hinn me 
fö dagän JK. Gär byggä i årning till bestäm-
dar täid för så u så mikä JK. Va de anbiträffar 
slaningjälpi, så var de läit krånglut förr ti fa 
dum dän dagän än viddä u så ti fa så mang än 
viddä OL. Så mang, sum kan kummä, så 
raisar di JK. U så räknäs de da pa, mang 
döinår di har mässi, så haitar de: ha el. han 
hadd så u så mang däundöinår mässi OL. 
Starkt hålt di pa rangskillnä, så langt di försto 
OL. Börr n aldrig sag så läit argar äut, så var 
vör rädd u löidäd pa fläckän JK. Släutliän 
rannt punsn än så dant i hågän, att n yvargav 
spelningi OL. Hånnstuckar u laushåltar u 
buckskog u så väidarä JK. Så någä, så någå 
MK(1877), [så ungefär, omkring, någorlunda, 
något vidare]. Däu kanst änd skriv så någä 
MK(1877). Räknä så någ de kund int källing-
ar de MK(1877). De var så någ (omkring den 
o. den summan) sum a haddä MK. Di har så 
någ sma ban ti lerä MK. — III. adv. [i inskrän-
kande uttr.]. Ner de nå händar, att någän 
sådär omistli dåir OL. För de fyst så fick di 
väl lug till ga ihop någän sundäskväld sådär 
läit för jaul u hald rad OL. Män en dag el. 
sådär föräut dräga n dum [bandar] ör vattnä 
JK. [Ang. så där jfr ovan 1:2.] Da kåm vörr 
all Lauboar i fylgä så ner sum pa Sunkörkän 
JK. All häusfålki var bårtå, så ner sum pa ätt 
kvinnfålksmänskä JK. Vörr har fat in all 
gröid unda tak så ner sum pa kånnä JK. 
Så= 'hur som hälst'. De jär int så ti hanskäs 
me de i [inte] JK(ordl.). —IV. adv. [i fråga om 
tid]. 1) [sedan, därpå]. Da hadd han tat u 
kräup in i n skinnsäck u så strik i säng JK. Så 
ränd ear ti bakas igän, där sum di hadd åinä, 
u så ti bakas igän me ungän JK. U så skall di 
da räid upp bräudstasn igän u så för' haim u 
så gär tal JK. Så to di tråju av än .. u så raiv 
sundar i pasår JK. Så kåm täurn ti tänk pa 
sigdar OL. Slingganä av läingan skudd fyst 
spinnäs 	u så sin haspläs av ruckän .. i 
härvår u så härvår sin kokäs i askläut JK. 
Vart par så gynt di räk in ifran braidä u så 
äutat OL. Pa mårgnän da sjusstäs kalar ste 
fyst u så sen haim ättar kvinnfålki OL. Fyst 
fick di si a störr ällar mindar skäivå kakå u 
där till än duktur ustbit, så n sup OL. U så 
litan upp straks, u så to vör vass sin klunk, u 
så snod vör kring u kård ti bakas igän JK. Så 
var ä bär ti ha bråttum u fa lägg in sigdar OL. 
Så ti bjär skupar ihop .. u så fa dum i rakar 
JK. Så russi för häckar u kvinnfålki ti jälp mi 
u så ti kåir vait in JK. Så där ifran u så ti 

Teodors JK. U så i väg upp till läil måstar 
JK. Ner de nå var mik vattn, da gick de yvar 
damarmar u så äut yvar lairu OL. 2) Så län-
gä = undar tiden. Vörr har mästn int någ malt 
igän; de vait ja int ann n ste u fa lan av någän 
så längä OL. Pärkspelä .. de gick me läiv u 
lust ti de blai skäumt. Va gärd da päikår u 
kvinnfålki så längä? Ja, di var int årklausä 
OL. Kansk att brev skudd rekomderäs .. så 
kansk att han läggar äut de så längä OL. Da 
kan ja ta u väil mi så längä, till däss di kum-
mar haim JK. — V. adv. [pleonastiskt]. Ner 
han skudd till Alltaim i Buttlä u så fräiä, da 
ränd han kring i grannlagi OL. Han.. bad 
hänn, att ha skudd söik u så fylg än JK. Ja 
ska ta u så yvasätt JK. När fammor var 
ban, så var ha u flair me hännä .. ner i 
Kauprä storhagar u så pluckäd bär OL. Nå 
var sårkar ste i sundäs u så skjaut n harä OL. 
Angan haldäd prissäis läik pa batn .. da drog 
di taug in u så skudd ro pa säidå för n JK. U 
så nå i säistäs så sägdn till uss, att nå glaid 
han ste, u så to sin täun'n upp JK. Så hälld 
han äi a hailt ölglas väin ti mi u sägd, att ja 
skudd ta u drick äut de. De to ja u så drack 
äut, män .. JK. De var oskaplit va de Botls-
mor gar kramprygg nå så OL. De var läikväll 
förarglit de så OL. De var bestut, va dän 
maskin'n har räiv ör mik sed så OL. Klucku 
tåll da skudd vör haim u så ha middag JK. 
När nå n nytbaggä pa täu till n sjau, åt nytar 

fallar pa jårdi, så jär de int mair n amn 
nyt, sum har springä Attminstn har ja aldri 
träfft ällar kan paminn mi, att de har vart 
mair n am n plantå 	JK. — VI. [pron.-adj., 
sådan]. Han jär int så MK. Sakän var så, att ä 
[pärkspelet] to av JK. Så jär min tank för 
tillfällä OL. Pa så väis kan gräusä fa gär nytt 
längar, än va de annas gär OL. — VII. konj. 1) 
[i inledning till huvudsats]. När jaulgräni var 
kled u jausi blai tändä, så drack vör kaffi. 
Sin, när klucku blai åtä, så blai de mat JK. 
Um än da skall ha de jamt, så skall de sas me 
vädar JK. Bäst ä var, så gynt di skjaut yvar at 
hygar JK. U var de någän läck (brännväin) 
haim, så skudd de alltut någ me OL. Ner ja 
nå säir lains de har gat, så kan ja ret skämmäs 
JK. De fyst sum di to ättar um mårgnar, när 
di kåm upp, så var de brännväinsflasku JK. 
Um någän har döt, så jär de vanlit, att di 
anmodar någän till raid upp i boä OL. Jär n 
där yvar (60 år), så kläppäs de int mairn 60 
kläpp träi gangar, u så ringäs de a stund JK. 
Ja unda täidn nä skaffrar sarnblar talldrickar 
äut, så smakar gästar pa ölä JK. Lätt fotugra-
fistn ta grajar mässi.. så tår n int gär raisu 
aikumt JK. Tvaitar kan nyttäs till mikä, um 



så 	 1408 	 så 

int till någ annä, så till töin me JK. Um di nå 
har gärt sum ja sägdä me batn, så vait ja intä, 
för ja har int vart ner bäi Nabbu sinä JK. Bäst 
ä var, så to än träi fäir drängar tak äi am n u 
hiVäd upp na OL. Vörr hadd läit snåi i någlä 
dagar.. sin så hadd vörr frus u kallt .. män 
nå sin så har vörr hatt rägn u slask JK. Änt-
fiän så har de hald upp me äurä JK(U). Pa 
dän täidn så var de int sa fafit me ograsä i 
tresjårdar såsum nå JK. I mandäs så var slid-
vägän int ret så-  dålir . för vattnä, sum sto i 
spuri had fraus till äis JK. Kvänni har vädar u 
da gar de jamt, sått .. u atar igän så stännar a 
JK. Så gar täimar faslit fort .. för alltut så jär 
de någän pussroli gubb me JK. Da gick de 
[spöket] av vägän u så ner till de bredäsväggi 
. . u så sto de u så käikt där iginum väggi JK. 
Da fick ja tak äi a par gamblä byksår, u så 
lägd ja daim där, sum vattnä rannt in JK. U 
till u me så kund int själv G.O. funder äut, va 
de kund var äi de brevä OL. Iblant så var de 
besvärlit u ännu jär ti sa för hand, när de 
blasar JK. Pa de väisä så kan n ställ spitsplo-
gar, sått di gar lagum ner JK. Vart par så gynt 
di räk inn ifran braidä u så äutat imot si OL. U 
så jär um dagän så skudd ungmor ga bårt a 
ärndä JK. Nå för täidn har di int någänting 
brännväin stort, män så nyttar di kånjak u 
punsch i ställä OL. 2) = 'så att'. Ner kring .. 
gålvä där lag .. fullt me bark .. föräutn all 
sagdus .. så där var int svårt ti fa äld laus 
OL. U sen ti kåir, så stövän sto ättar dum 
OL. U drucknä var di iblant, så de kändäs 
OL. Ner de nå var mik vattn, da gick de yvar 
damarmar u så äut yvar lairu, så de var i en 
flod hail vägän OL. Kanst u int hald äi kräki, 
så di int far jag' så fort? OL. Han har rill 
bainä, så nå däugar n int ga pa de OL. Daigän 
jär så lausar, så ja far knåd äi läit mair mjöl 
OL. Han damp i backän, så sagdusn råikäd 
OL. lut var ä någän skolgang, sum var år-
däntli, så bani .. fick int ler någ bättar fran de 
hållä OL. Skudd n ha de ti pass ihop, så de 
blai ret, da skudd n riktut ha augu ypnä OL. 
De jär nödvändut ti låim av så mik ti häu-
saldä, så de räckar för arä OL. Di skudd ha 
mang ti badä sla u räkä .. så där var väl fålk 
OL. Sumbliä (fat) slapp tämliän lindrut fran 
ä, så där var mair (gråit) igän OL. 3) [i förb.] 
så att, sått. Ner någän plögar så dålit, så att n 
rissar häit u däit a fur OL. De snåislaggar 
äutä, så att de aldri jär likt någä JK. P.N. han 
jär jå läsräpräst självar, så att de var någ 
otrolit, att han skudd 	skriv historjår um.  
daim JK. U sumbli (hallar) di jär hard sum 
flintå ti bur äi, så att ner n skall bur till a 
slingå, så jär de mästn så att braustä bläir 

kråm in mot ryggän OL. De var mästn så nå 
säist ja var innä, att ja skämdäs för till ga u 
gär paläit OL. Di hålt räivtråiu ner mot knäiar 
me stakän upp i vädrä, så att n lag mot aksli 
OL. Kalar skudd ste fyst u sla, så att kvinn-
fålki kund fa gynn räk ner di kåm OL. U så 
var de så brant upp, så att di [dragarna] 
mästn skudd spräck upp si OL. I fjord haus-
täs så blai vaitn saint moän, så att vörr fick sa 
än saint JK. Vägän . . de var a idlt stainbuldar 
.. så att ner n skudd kåir där, så var de int 
rolit varkän för fålk ällar kräk OL. De var så 
mik fålk, sått de var me nöid u päinå vör 
kund kumm in JK. Fastn just int så mik fålk, 
sått all bänkar var fullä JK. Di tackäd så 
saktä, sått di knafft röird munn'n JK. 0. u ja 
fick så mik ti prat u tal um, sått de blai ret väl 
saint JK. De blai så rängnut, sått vör kund int 
kumm at någä.. sått han matt gläid haim JK. 
Ja har int så mik täid ti yvars, sått ja har hatt 
a sån stund lidu JK. I går så stårmäd ä så 
oskaplit mikä, sått mästn ingän kund ga pa 
jårdi JK. De var så lagt vattn, sått släku lag 
mästn tårr JK. Till däss att jårdi tårkäd så 
mik av, sått a gick an ti harvä JK. Han halt pa 
u kumm undar bakjauli. Män kåm läikväl så 
mik pa säidå, sått bakjaulnavu to än i ryggän 
JK. Så slas de knapar pa.. a karmträi, sum 
gar så haugt, sått di (knapar), gar ti uppkantn 
pa bandä, sått vastbandä kan fa ligg där pa 
JK. Västn jär tåpp galn, sått bäi böiväis jär ä 
rakt årkan JK. De äuräd, sått ingän kund säi 
handi ifran si JK. U n äur u damb, sått ingän 
kan käik äut, sått snart har vör väl snåikast-
ningi JK. Tarår sitar i augu för mi .. sått um 
ja int raist [torkade] bårt dum, så fallt di pa 
papperä JK. U så var vör pa jaulkallas var u 
varann'n kväld, sått ti slänt to vör laidå pa ä 
JK. T. lag sjaukar, sått dän fick ja int tal me 
JK. Så var de int alltut sägt, att vädrä bar pa 
.. sått n kund fa sa u plög pa en gang JK. De 
har int vart just någän sjöäis pa flair ar, sått n 
har int kunt gat fran landä u äut pa Laushol-
mar pa sjöäisn JK. "Baggän" jär a krampt 
bagghånn me hul iginum storändn, sått n kan 
fa fast ä i raipä JK. Ha (jårdi) jär för tårr, sått 
a da bläir knåbbu. Da harvar n na (jårdi), sått 
n far knåbbar sundar JK. U rängnäd, sått de 
sto blankt pa gardn um mårgnän JK. Så 
varmt .. sått de rakt jär summavädar JK. 
Sjoän blai galn ti ga haugar, sått de kund 
mästn ingän hald si fast pa tuftu JK. Di gick 
olycklit tungt, sått de matt täu duktuä stäut 
förä JK. Lagt vattn ha de vart hail täidn, sått 
de har vart skaplit ti snot upp [:släke] JK. 
Jårdi var för vat u kald, sått de [:råg] har vör 
int sat någä äutn bär vaitä JK. Kaulår singäd, 
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sått de var n mussäik, sum var riktut vackar 
JK. De rängnäd, sått ä hälläd ner JK. Så jär 
takä i årning, u daim, sum da ännu star pa 
ryktä, hurrar allihop, sått ä håiräs lang väg 
JK. Staurar kummar upp u kummar ti sta upp 
pa jårdi, sått di int far någ fäst i jårdi JK. 4) 
'hur än'. Da sättäd di säupu pa borä, så glo-
hait a var OL. Så kallt de änd' jär, så har jär 
vart riktut hitt i dag pa dässämbarstämmu 
OL. Så mik rängn de änd' har vart i summar, 
så blai de sum tårräst just i saningtäidn OL. 
De jär n äiktur gubbä, så gammäl n jär MK. 
Så tråttar ja var, så tyckt ja de kund var rolit 
läikväl ti skriv ti L. JK. Me kistgärningi kund 
ja int gutt säg nai, så bråttum ja haddä JK. Så 
onaudut ja nå vidd kumm L. pa mair bestöir 
u gnäll, så jär ja nå när pa tvungän JK. Tigar 
gär n aldri .. så lang sum dagar jär JK. 5) [i 
andra konj. uttr.] a) så fort = 'så snart'. Jårdi, 
sum skudd var ti haustsedä plögdäs pa 
ladingän, så fort jårdi var tjänli JK. De var 
gäinäst um haustar, så fort tjänrar hadd flytt i 
tjänst, så um kväldar, så fort drängar kåm in 
fran äutårkår, så var de ti sätt si bäi sling-
tjaugu OL. Di gynt kumm däit kl. täu träi pa 
mårgnän, så fort di kund säi u sia OL. Så fort 
de bläir laudäskväldar u di [tjänrar] kan slipp 
låss så jär de bär till lag si i årning OL. b) 
[så + adv. (vanl. + som)]. Ha har nå skutt 
raist all sumrar, så läng ha kan minnäs JK. Ja 
när n arbetar så läng sum än kan säi så .. JK. 
Så fort sum ta kundä JK. Han for av så mik 
sum ta kundä JK. Pa de väisä så gutt som 
tvang di dum till jälp si OL. Vör har fat in all 
gröid unda tak så ner sum pa kånnä JK. 
Stikältäun sum än töinar föräutn.bandar så 
ner sum pa gasshaudä JK. Nå tyckäs de, sum 
um de jär gutt um all ting så ne' sum pa 
pänningar JK. Hald avsjon pa såväl mattria-
lar sum arbetä JK. Di hadd så de räckäd till ti 
ta av, så väl mat sum dricksvarår OL. Han 
var nå där inn i äng pa såväl middag sum 
autndag OL. Fiskän jär rädddar för äldn 
så väl sum andra varlsär JK. Visst läggdäs de 
till u föidädäs kräk upp, så väl sum nå JK. — 
Vm. interj. 'uttryck av förundran'. Ja var väl 
någ oförsiktur, ner.. Så? va kund de var me 
för sia da? OL. Så ja: 1) [seså]. 2) 'jaså'. Så 
ja, jär ä möiglit slikt JK(ordl.). Så ja, har 
Läkton kumm i håg uss i ar u da! JK. Så nå, 
lägg nå armän upp pa döinu, så skall vör 
försöikä JK. Jfr lika-så o. ock-så. — så-där 
adv. sådiVr, så där. 1) [på det sättet, i den 
stilen]. Summarn kåm u slaningtäidn me da - 
låtäd ä så där: vör ska sla kanst u fa täid ti 
jälp mi da? OL. Så där låtar de, när n kum-
mar däit OL. Ner di har sägt så där .. OL. 

Män har a (sedi) fat ligg u blitt någ vat av 
rängn u så där, u så a da har blitt sprungi 
OL. Di hålt räivtråiu ner mot knäiar me sta-
kän upp i vädrä .. de pamind um äxersfålk, 
ner di kåm me bangnetar pa giväri, da stack 
de u* så där i vädrä tämligän haugt OL. Ner n 
da kummar ste u skall bröin upp sigdn läitä, u 
så de gynnar knäck till så där. läitä OL. De 
jä faslit rolit ti läs sån böikar, sum jär så där 
roliä JK. Ner de gick någ motut ältar galä; da 
läggäd di av än aid u så där OL. En sum har a 
mindar jårdbräuk u han kan .. förtjän si någ 
imillumat me snick u smäid u så där, så .. 
OL. Torsmolni .. di gar ättar skogstraktar 
u säid traktar, t. ex. möirar u vataktuä sand-
jårdar u så där JK. 2) [på något sätt]. Dain 
russ de var rytt, män dann de var så där 
graskymblut OL. Talldrickar sag så där mörk 
äut i .. färgän OL. A bit gammal säl [sälg], 
ner han var så där raudar inäi, de Var .. me 
de bäst träiä ti gär spån av OL. Aikän han jär 
sådär päipur u graar OL. Daim sum nå var så 
där av gamblä stammän, di .. OL. Gräusä 
skall var så där läit vat, att ä hängar ihop läitä 
OL. Sumbli vidd int ga ste pa viss ställar, för 
de kund var någ sum så där lag i vägän OL. 
Däu jäst såsum a gammäl fammor, säs ti päik-
ban, ifall di jär så där traug u tungä OL. Um 
de jär n pärson, sum jär så där opaläitli ällar 
ostadur OL. Ja lugäd så där hallvägäs, att 
ja vidd skriv um någ smat OL. Ängsmark, 
sum jär så där tjåck grasrot OL. Jär ä så där 
någät ård, sum jär så där någ ovanlit, så läitar 
int ja pa mi självar JK. 3) [omkring, ungefär]. 
Nå pa n tjugå år så där umkring, kansk 30, 
har de int bihöfts glyggäs hul i örvä till krokar 
OL. Män så pa dän täidn, de jär väl nå n trätti 
år sen sådär, da.. OL. Räkningkvinnfålki di 
kåm alltut sainarä, så där hall sjau ällar sjau-
täidn OL. Män en dag el. sådär föräut dräga n 
dum ["bandar"] ör vattnä JK. Sått vörr jär 
sådär i röirning än säkstn sjuttn täimar um 
dyngnä JK. Ner n har yvarsträft n vintar så 
där pa de nemästä OL. Di (staintäunar) läg-
gäs så där täu änar haugä JK. -här adv. så 
AVI., se u. hjär adv. -som konj. o adv. såssum, 
såsum, så sum. 1. konj. 1) [uttryckande jäm-
förelse: liksom, på samma sätt som]. Um än 
bidar n släktingä pa begravälsä el. bryllaup u 
han int kummar, så jär int bidningi avlägd för 
de.. såsum me dän, sum jär äutum släkti JK. 
Di [spetsplogar] 	läggar int ograsä ner ällar 
undar så sum vändplogar JK. Ja kummar ihåg 
de bär' såsum än dråim OL. Dän täidn var de 
aldri någ bräukssigdar såsum nå OL. Så 
tycks de mästn, såsum att di gar tibakas till 
dän täidn da OL. De tycks, såsum att de int 
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ret vill smak någä OL. 2) 'såsom om'. De var 
så sum di var i någ fruktan för att ä skudd 
gäräs någä OL. Ner n bröinäd, så håirdäs de 
så sum än bär sto u kimbäd mot sigdn OL. 
Ner di talar um de, så bläir di ännu glad u 
livliä u tycks mästn var såsum di ännu kund 
var me. De jär såsum de kund var inpränt äi 
dum OL. Di.. säir äut i gäipu, såsum di kund 
ha vart smörd me tjärå OL. Så kan de nuck 
kännäs, såsum någ kund var livnäs u ränn 
fram u tibakas OL. Ner di nå sat så u iblant 
gräinädä u glodä ättar dum .. da var de lis-
sum såsum att de gynt svalnä av läit me dän 
hitn för de andrä täu OL. Såsum vänd handi 
kring så var de gärt MK. 3) [i egenskap av]. 
Dän trid han bihövs såsum hantlangarä OL. 
4) [till exempel]. De fålki di bor så avsäidäs 
fran vägän, såsum Gannar t. ex. OL. Där sum 
jär någ gråft gras såsum någ hundlök-käppar 
ällar sävpinnår OL. Män ti fa rot ograsä ör 
jårdi, så sum smatisslår u sväingras u vävaldå 
u annä JK. Dän täidn var de mik sämmar 
me dairäs sladoningar .. Bär såsum örvi di 
var bra sämmar di OL. U ti fa någän ti jälp si 
me jårdbräukä, så sum sia u skärä u grav 
däikä u tråskä, de star mästn int till JK. 
Såsum talldrickar u fat de ska kärvaskasku 
svar förä ti ränn igän me JK. 5) [om tid], 'bäst 
som, rätt som'. U såsum de var, så blai de a 
sån föskräckli syding, så att .. JK. De var n 
sån galn vällaik, att, såsum de var klart 
vackat solskäin, så hälläd de ner me rängn 
JK. Såsum de var, så ropäd di, att ja skudd 
sia pa u sia pa OL. Såsum de har set äut ti 
bläi fagat u solskäin .. så har de kumm än 
rängnbuck JK. Såsum ä var, så kåm nårdn 
såsum ör n säck JK. Såsum ä rängnäd, så 
kåm ä ti snåi läik ner äi de där vetu u sumpän 
JK. De var såsum ja kård me stumblar pa, så 
.. gick maidar tvärs iginum gröinjårdi JK. 
Såsum han yppnar fastäuduri, så skjautar di a 
skått in i fastäuu JK. Män såsum ha kåm ti 
duri u skudd ga äut pa trappi, så sto där n 
stäur svarta kal pa trappu JK. Så sum än 
[man] sto u int visst av någän ting.. så hadd 
n si n däng JK. De värst jär, ner äisn jär så 
tunnar .. för så sum än jär uppa äisn me bat u 
alltihop, så bråkar de iginum OL. De jär o-
skaplit, va täidn laupar fort, så att såsum ingän 
vait ård av, så jär summan släut JK. Såsum 
vör gick u slo där, så kåm tjänstpäiku rännäs 
ner till mi JK. — II. [ss. adv.] 1) [som det 
tyckes, till synes]. Såsum di käikar upp i träi 
. . så var de såsum säi a lyftå me jaus äi JK. A 
vådlit styckä såsum säi a stor möir JK. Di 
[örnarna] sat langsat strandkantar så sum säi 
stäur gubbar JK. Målan måld 	bäggi de 

körkväldrar såsum kunn säi dum JK. De var 
såsum kumm mitt äi än bäisvärm OL. Vägar 
di jär såsum ga pa såpå JK. Dän kaln de jär 
just int ti ret si ättar, för de jär just så sum 
sno kring a flaug [flöjel] OL. När ja har dräg 
andn till mi, så har de gärt ont i braustä, sum 
har skär till såsum styng JK. Än dail snod 
dum (träitalldrickar), u än dail hadd dum så-
sum haitäs retä, sumbli ageräd u skudd så-
sum spel kårt mäddum OL. Så har di .. så-
sum försänkt si äi än sårts andakt OL. Präs-
säis såsum håir o hästns gnäggning JK. De jär 
såsum sårg u förstämning yvar alltihop OL. 
L. skudd var såsum mästar OL. De kan var 
såsum än läitn bäinäring vätjä OL. Däu jäst 
såsum a gammäl fammor, säs ti päikban i-
blant såsum skällsård OL. Di hadd såsum läit 
räspäkt för n OL. Ha var såsum äi nöd OL. 
Da blai ja såsum läit langar i söini JK. Stäur 
raud plaitår pa skinnä just så sum ättar fingar 
OL. De har int gat såsum undar någät tvång 

äutn pa fräivilur väg OL. 2) [på sådant sätt 
som]. Såsum han anstaltädä, lag bäi strand u 
blåckäd dag u dygn u int bröid si um u arbe-
tädä me jårdar va skudd de kunn bläi ann 
åidä JK. De var åinklit såsum han gav si 
[jämrade sig] OL. Såsum han har hanskäs me 
dän hästn, va skudd han kunn bläi ann hal-
tar? JK(ordl.). Da så sum förr sägt jär, var de 
mang böindar, sum de sat hart ihop för OL. 
-vida konj. så väid', såväid' [om, ifall]. De 
strandbräukä skudd ga bad sundagar u varda-
gar, såväid vällaikän var så OL. Skriv någlä 
ård ti mi snart, så väid täidn tillåtar JK. Så 
väid int tårkän bläir för galn för uss, så kum-
mar de nuck ti bog in [med betodling] JK. 
Gar de vädrä pa suvästn a dyngn, så jär de 
strämming naug innä, så väid de finns fisk ti 
fa OL. Så väid ja int raint skall glåim bårt u 
skrivä, så skall ja.. rip ihop någlä radar JK. 
Di gar da äut langs vägän u dräivar fram u 
tillbakas, så väid att de int jär för gal ovädar 
OL. Bredi u plankår blai slet u fäinä såväid 
di däugd hald bladi bra i årning OL. Än nöi-
vässtar sigdä, så väid n jär vässtar ti äggar, 
jär alltut ra pa äggi OL. Um middagar så 
kund ä iblant var mang roliä pasjasar, sum 
gick av stapäl iblant, så väid att vädrä var 
vackart OL. _ 	_ 

såd s. sud m., bf. -n, 'spad'. Vattnä, sum än 
kokar kyt ällar fisk äi, haitar sud; säs så um 
sjövattnä me: i dag da var sjövattnä så varmt 
såsum sud OL. De jär så mik sud pa fiskän 
(fisksud); ta u häll sudn av; va jär de för sud? 
kytsud JK(ordl.). Di kokt n harä, u da to han 
a bit brö u duppäd äi sudn MK. Fiskän tos ör 
sudn, sum koktäs säupå pa JK(U). Haitväg- 
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gar .. me sås till, av sudn (= vattnä sum di 
var kokt äi) JK(U). De tjåck av ärtar de hadd 
Jakä för si självt äi n kättl ti Lauboar, u 
Böiboar di fick .. sudn av ärtar JK. De var 
såsum saftar sud (en dryck på kristningskalas 
.. på Norrbys tid) MK. Jfr fisk-, jordpär-, 
kött- o. pär-såd. 

sådan pron. adj. sånnar, -a, sånn, f. sånn, n. 
sånt, pl. sånnä, sånn' A. [som är så beskaf-
fad som nämnts el. antytts i det föregående 
el. följande]. I. [i attributiv anv.] 1) [med 
anknytn, t. ngt föregående]. a) [i fören. m. 
subst.]. Tänk um vör had hatt rängn äi än 
sånnar värmä, de .. JK. Snäuu u hogstn jär 
mik värr för mi, när ä jär sånna luft (regn o. 
tjocka) JK. Ja vait, att än sånnar mans ård di 
gär stor värkan OL. Ner n har fat si än sånnar 
paminnälsä um att n int har någän varaktu 
stad jär i värdn OL. De jär mangä sum 
tyckar, att va för ja skudd läid sånnar oföret 
OL. Ja har funder.. lains ja skudd fa rad till 
fa n sånnar plog JK. Um de jär n stäut ällar a 
ko, sum har sånnar färg, så säs de aldri att di 
jär gäul 	OL. Än hail hopän grai sum jär 
bihövliä för n sånnar tillställning OL. Di hadd 
väl aldri någän aning um att di skudd fa någän 
sånnar prässant OL. I sånnar äur .. de kum-
mar ingän präst fram än gang JK. Sånnar 
nykäl de ha ja ti mitt söiskräin MK. Um int 
framtäidn sag så dystar äut, så skudd ja aldri 
vill var L. till a sånt tyngä OL. Att n to u 
skärd av kanhänd fjärddailn av läinä, sum 
ganä var av, så fick än ta a sam sånt styck av 
a ann gan, sum var hailt OL. De jär ingän 
haidar för dum ti häusald pa sånt väis OL. 
Sånt bråt de kanst däu höis pa OL. Bi sånn 
tillfällar frodäs 	ograsä bäst OL. För va ja 
tyckar, så jär de int någ apartut för än präst ti 
ga för me sån exempel OL. b) [i fören. m. 
adj. + subst.: 'så till den grad']. Ja kan int 
minnäs n sånnar tårrar haust me sånt gutt 
vädar JK. Ja har int set någän sånnar stäurar 
grastain förr JK. Di kaupar vanlit koksalt i 
ställä pa sandjårdar, u de gär läik sån stor 
nyttä JK. Di var så förbaskut döirä .. sått 
vörr nyglädäs förä ti kaup än sånnar döirar 
plog JK(U). Viktuarä sakar .. än n sånn 
struntn hundsak OL. Ja n sånnar kargar täid 
minns änu far u mor JK. De än hadd ti gärä to 
mang gangar sånn langar [så lång] täid JK. De 
jär när pa dubbält sånt stort arbet ti vänd än 
plög annas (om jordar) JK. Soli had int sånt 
starkt skäin da fyst, när a kåm upp JK. Sått 
vörr int behövd mair n hältn sånn lang broträi 
JK. c) [i fören. m. pron. en]. Än sånnar en 
MK. De dracks .. än riktur Löiandarä, för 
skudd sånn kalar ha si en [:kaffehalva], så 

skudd de var n sånnar en OL. 2) [med an-
knytn. t. ett följ. led, inlett med som]. Än 
sånnar vällaik, .sum de nå ha vart .. pa iss 
täidn, de kan knafft någän minnäs JK. Ja har 
set n sånnar stam, ner ja va ban, sum di sägd, 
att de var n torskäil OL. De jär n sånnar kal, 
sum mästn aldri bläir goar igän OL. De bräun 
män i ha drägar äi a sån gjård, sum di har nytt 
förr i värdn OL. Sånn sigdar sum di smäidar 
bårtå pa fastlandä OL. Vör sum jär sånn 
fiskgjausår, sum jetar upp mästn en val färs-
kar strämming för dagän JK. I värklihaiti har 
ä vart sånn bikymmar u sånn anstaltar till 
sletkalgildar, sum ja har skrivä OL. Läik stor 
skad var ä, att sånn fålk skudd fa de, sum int 
har någ sinn för ti akt u vård de OL. Män än 
sånnar äutmärktar goar vällaik, sum vör ha 
hatt hail haustn, de kan aldri ynskäs bättar 
JK. De förfalla si mästn otrolit ti bjär ihop så 
oskaplit mik grastain, hälst sån stor me, sum 
nå täidns fålk har årkå ti lyftä .. Män nå för 
täidn .. finns de raidskapar ti .. lyft u flytt 
sån stor stam n sum hälst JK. Att svänskar 
ännu int .. har gärt sånn bra vändplogar 
häintntills sum amerikanar JK. Dagspänning-
än jär så förbaskat döirar u hälst sån kårt 
dagar me, sum de nå jär JK. 3) [med anknytn. 
t. ett följ. led, inlett med så, så att, att]. Han 
har sånnar bainsvaitä, så baini jär hail ra OL. 
De jär sån evjäbuttn, så de kan mästn ingän 
ga där OL. Um de haldar si sånnar vällaik el. 
fagat, sått n kan bärg si där JK. När de jär 
sånnar vällaik, att ä int snåiar ällar rängnar, 
så jär vör äut i hagän JK. Ja hadd sån kväl-
ning, så ja skudd mästn spöi OL. De jär jå 
sånnar hallgaln väg jå, sått vör kan int kumm 
uss någänstans ste JK. De var n sånnar o-
skaplir stöv, sått .. JK. De jär sånnar galn 
ridl i vattnä, att ä jär sum äi a kvänntrumbå 
JK. När n har sånt stort lass, att .. JK. 
Sårkar di har slat ihop a sånt vackart däu-
häus, att OL. Ner de jär någän, sum har sån 
tändar, så dän am n vaksar äutför i jamt dän 
andrä 	OL. — II. [i substantivisk anv.] Jär 
jär en till sånnar (stam) MK. Smidn L. kalld n 
sånnar [bägare] för syndmåttä OL. Män dän 
täidn fanns de ännu natäurliä gaitar, så di 
kund ha hatt a sån mässi OL. Än dail jär mik 
årdäntliä u gär säin skylduhaitar .. män .. de 
jär int för tetsätt me sånnä OL. De finns u 
hardarä ård för sånnä: "bättar att n kvänn-
stain .." JK. Nå i säistäs säld vör träi 
styckän (gräisar), män till sånn, sum int had 
pänningar JK. Ja, till u me matt di mang 
gangar sänd sån (dat.) atarbud [återbud åt 
sådana], sum di had lug langt föräut OL. 
Hundar.. um de var sån sum gar pa täu ällar 



fair bain, de de nämtäs intä OL. Aind äutvä-
gän för daim, sum hadd de så ställt, de var ti 
fa lan bi sån, sum hadd förset si OL. Va sånt 
(syner o. troll) skall var, de gar yvar mitt 
förstand JK. Um någän invändar mot daim, 
sum tror så starkt pa sånt .. OL. Säist gangän 
ja var me um sånt (hopläggning), da var vör 
någlä styckän, sum hadd a sån bjaudning OL. 
Iblant var de fäint sum a har u iblant gråft 
sum a lar, sånt var int mik tjänlit ti bind 
[:fiskegarn] av OL. Hundlökkäppar ällar säv-
pinnår u mair sånt, sum jär hart u sträift OL. 
Sånt sum fallar ifran, ner n ruskar håi, de 
kalläs för håifråi OL. Läit kytfätt, sånt sum 
blai, ner di kokäd kyt OL. — B. [utan direkt 
anknytning till ngt föreg. el. följ.]. Han har 
fat n sånnar hat [klåda] pa kruppän OL. De 
jär sånnar svalar täid nå JK. De bani di har 
sånnar fräiskar höi OL. Da fick vörr n sån 
storar abbur OL. De jär n sån backur galn 
väg ti kåirä JK. Ja hadd n sån bisynnali dråim 
i neträs OL. Lains de kan kumm si, att lans-
mätrar har sånnar haugar dagspänning JK. 
Skolärarä, .. di har just int sån läiti laun JK. 
De jär sånt vackat vädar i dag JK. De var 
sånt ohygglit vädar, u ja blai ginumvatar JK. 
Da gynt de rängnä sån förskräckliä stor dru-
par JK. Han har sån sma ban OL. Att di had 
sån duktuä raidskapar ti förflytt de föskräck-
liä stor tung stainar JK. — sådan där pron. 
adj. sån där, f. sån där, n. sånt där, sånt 
därä, såndär OL, pl. sån där, sån därä. A. 
[med anknytn. t. ngt föreg. el. följ.] 1) [i 
attributiv any.] a) [med anknytn. t. ngt 
föreg.]. De jär a par bolag förr, sum har n sån 
där stumbälbrytarä .. män de jä ingän av 
dum, sum har än sån där säka kätting JK. Än 
sån där figgäur me täu styckän stäur svärd i 
pannu, de jär int gutt ti tas imot JK. Lauboar 
kård alltut .. alltihop pa en dag (vid till präst-
gardn). En sån där dag var Hans u ja me JK. 
Bäi bitväis såndär vais ällar evjäbuttn, sum 
vaxäd såndär kårtaktut gras, sum vara de flat 
slet grasä OL. Um än har bränt jård pa någät 
ställ, sum jär sån där ruckå .. så brinnar a 
OL. Ha (mårgstjännu) har sånt där vitt skäin 
bäi stundväis [som en topplanterna] JK. A 
sånt där blikstrik . . har ja set mang gangar 
JK. Sätt tro till all sån där ovädartäckän JK. 
De jär ret lort .., när ä så träffar till .. att ä jär 
täu sån där dagar ätta si (hälgdagar) JK. Där 
var flair sån där ståndspärsonar OL. Ja vait 
int häldar, lains de jär angåändä betalningi för 
sån där paket JK. Di har blitt Maddluä i 
läggar .. De har för de mäst vart såndär 
gamblä trattar, sum just int har vart så bi-
tagnä av sårg OL. Haldar n pa u bröinar pa 

sådvälling 

de väisä, så bläir de mang sån där smastyckar 
ällar sma gröin, sum fallar ör äggi OL. b) 
[med anknytn. t. efterfölj. led]. Sånt där 
ogras sum tisslår u kungsjaus u annä JK. Nå 
ja, de jär sån där sakar, sum vör int kan ändrä 
ällar gär någ bäi JK. Fålki tyckar att ä jä rolit, 
sån där bitar, sum jär skrivnä pa gåttlands-
språkä JK. Di bränd någ sån där lorur ällar 
purrur vid, såsum bärräsgrainar, till u me 
tårrt am n u sån där vid OL. 2) [i substantivisk 
atm]. Da.. var de mang böindar, sum de sat 
hart ihop för, ner di skudd ta si för sån därä 
[:slåttergillen] OL. Di jär så stortänkt u vill 
bär hald si i fylg med härrskap u någ sån därä 
OL. Fyst talt ja me än löiboä, sum ja vait, att 
n kan n hail hopän sånt därä (gåtår) .. ner pa 
Jaugan, där är u' en.. sum kan n hail hopän 
sånt därä OL. — B. [utan anknytn. t. ngt 
föreg. el. efterfölj.]. De rygtunnu skudd n 
kaup äut bäi n bondä pa När ifran H., sum de 
ännu finns en sån där jortrian JK. De skudd 
var n jamnar kal ti sla, dvs, han skudd int var 
någän såndär hippgalgä OL. Kund n fa tak äi 
a bit såndär haidaikä OL. Där har vart en 
sånndär gammälmodur byggning me flatt tak 
JK. När.. de star a sån där väit tjåckå yvar 
säid markar modar gutt vädar OL. Ja nämd 
.. att ja söik skudd håir me a par styckän 
sum kund n hail hopän såndär gåtår u trullhis-
torjår OL. 

såder s. pl. sadar j. MK, OL, sadår JK. 
'skal pa säd, som går av vid "skräudning" ' 
MK. De sum kummar ifran sedi när n siktar 

kalld de gamblä för "sadår", så sum: ryg-
sadår, kånnsadår, män vaitäs-sadår kan ja int 
paminn mi, att någän har sägt; män de vanliä 
namnä nå jär kläiar JK(U). Kläiar kalläs u för 
sador JK(U). Kånngröin sum sadår dryftä-
däs ör me dryftning.. när gröinkvännar kåm 
i gang .. da kåm sadår el. kånnsadår bättar ör 
JK. När di gärd gröin .. så skudd de ga undar 
stainar flair gangar för ti fa skalar el. sador av 
kånnä. Kvinnfålki .. me säin gröinsåll u 
dryfttrug u sållädä u dryftädä för ti fa sador 
ifran gröi'n JK(U). När n da braid [vred] u 
vaiftäd så, da flaug sadar bårt MK. Sumt var 
bidrägliä u blandäd sadar i maltä (sadar fick 
di ner di maläd kånnmjöl, för kånnskalar 
daim sålläd di ifran mjölä u fick så hait sadar) 
OL. De gar an ti kok havräsäupå me bärt 
havrämjöl, män sadår (= skalar) skall börr 
tämsäs ör JK. Jfr korn- o. råg-såder. — såd-
vatten s. sa'dvattn JK(U). Kläivattn el. sad-
vattn (= vattn sum än hällar pa kläiar el. u 
sadår) JK(U). -välling s. f. bf. saVvälliggi 
[dålig mjölvälling]. Ryggråitn .. de var så 
sum läit rygmjölsvälling, stim var koktar pa 

sådan där 	 1412 
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vattn u någ gammält marjet rygmjöl .. Män 
böiboar di kåm da me säin kräukår u skudd 
ha säin påttsjonar av de sadvällingi [under 
excercisen] JK. 

sådig a. sa'clur [bemängd med sådor]. Dän 
gröi'n han jär tagän för läitä, för skali sitar 
ännu pa, u gråitn bläir sadur MK. 

såg s. 1 sag f., bf. -i, sågi MK(1926), pl. 
sagar. 1) [verktyg att såga med]. De jär sag si 
[sågat] späik me de sagi MK. De gamblästä 
sagar, sum di bigangnäd ti sag me .. när di 
snickäd raidskap u änklarä sakar jär sagi 
sum haitar ställsag .. När n bräidar väl snod i 
spännsnöirä, så haitar de attsagi jär spänd, u 
har n för läit snod äi de .. da jär sagi för slak 
u skall spännäs mair 	Till ta snodn ör 
spännsnöirä haitar ti släpp sagi ti bakas .. 
När a sag int vill bäitä, så haitar de att ha jär 
slåi .. ha skall fäiläs 	sagi jär hall väit i 
tanngardn (= tännar pa sagbladä) sått ha skall 
fäiläs upp el. skörtäs upp.. Sagi jär för tvär-
fäili, sått tannuddar jär för tvärä .. När 
skördi jär fö(r) nägg [smal], sått sagbladä gar 
traugt .. så haitar de, att sagi jär för nägg el. 
för läit läggd 	sagi jär fö väidläggd 	Sagi 
skall skränkäs el. läggäs, för ha vill int ga 
lidut iginum äutn knäipar i skördi 	Ättar 
sum än dail .. int kund fäilä u lägg(ä) sagar 
självä, så var de än snickarä el. u än sagmäs-
tarä bäi någu klingsag, sum svaräd för ti fäil u 
lägg sagar JK(U). An bräukar sägä um ägg-
dont, sum jär slåiä .. att di jär slåi sum sag 
JK(U). Ja har någ hyväljan u slaburar (stäm-
järn), de jär slåit stim- sag. Kan sägäs så um 
vick äggdomt sum hälst OL. Ta häit sågi! ja 
ska sagä (citat 	MK(1926). 2) [sågverk]. 
Namn på delar av en [vatten]såg: vältrå = trä 
(2 till antalet), som ligga en bit ifrån varandra 
att vältra stockar på; kräuntapp, stäur vaiv, 
sum sitar pa vattnjaulaksln, u däräi sitar 
kräunstangi, u dän gar upp i grindi, sum bladi 
sitar äi MK. Jär ner bi gam' Fäi- ällar Botels-
sag, där var nå n åt näi låttaigrar, män var u 
en hadd säin dygn u säin aignä blad (sagblad 
förstas) .. OL. Bi sagi där kund ä iblant 
kumm ti tul badde väl u läng iblant, ner .. ä 
blai läit me vattnä u än hadd flair töltar 
stuckar ti sagä. De var så da me de sagi, att di 
var mang låttaigrar um nä, för pa dain säidu 
um ai där hadd Botls aigår, u pa dann säidu 
där hadd Fäi säin aigår, u där var a läit fall för 
vattnä, u där hadd di .. förr i täidn a sag, a 
bladsag, u nå i sainarä , så var di väll n åt näi 
låttaigrar um nä. Da hadd di dailt ä så att var 
hail-lått hadd vassi ätt dygn, u da gick ä um 
än åt näi dygn, förr'n di fick dygn igän, u pa 
de dygni kund vattnmängdi ha förändrä si .. 

di hadd n läitn kammarä upp pa sagi, u där 
brasstäs ä da pa iblant .. De händäd iblant pa 
netarnä, ner ä var läit vattn, att Gannar dä-
mäd uppför ti dairäs kvänni, u da var jå damä 
tom[t] bi sagi pa stundi OL. De händ si (ja 
minns int årtalä), att de gamblä sagi brannt 
av, trolitväis iginum någ oförsiktuhait me 
äldn Ättar de batalju matt di bygg upp nä 
igän .. män i sam stöili igän .. för de blai 
bladsag da sum förr .. OL. Kåm än ti sagi, 
ner n hadd dygn, så var äuträkningi, att n 
skudd hinn så u så mikä OL. Fyst när ja.. 
kåm häit, så byggd vörr um Fäisag el. Botls-
sag fran bladsag till klingsag. Fäi u Botls 
hadd de sagi ihop JK. Di kåirar me säin bilar 
[lokomobiler] u kaupar dain skogsstyck ättar 
dannä u huggar ner u sagar .. flyttar sagar u 
bilar ner i skogän. Nå har vör fat bil straks jär 
bäi uss i Kauprä N.T:s storhagän, sått vör 
håirar sagi u säir råikän pa gardn JK. Vör fick 
just lagum all sagstuckar till sagi fran Syllsko-
gän JK. Vör ha vart i Gard i dag ättar någ aik, 
sum ja ha ropt in där u sum vör skudd ha ti 
sagi u sagä JK. Jfr blad-, båg-, bög-, cirkel-, 
häst-, kling-, klo-, stock-, ställ-, vatten-, ved-, 
väder- o. ång-såg. -arm s. pl. sagarmar 
[sidoträn på en ställsåg] JK(U). -backe s. m. 
bf. sagbackän [backe som ledde upp till vat-
tensågen]. Da fick di ta ihop me ti sno upp 
stuckar, um di hadd någ mair, sum lag där-
nerför sagbackän .. han var så brantar u 
tilläik lagli haugar OL. Dän sagbackän, han 
skudd var så haugar bär för de att kräuntap-
pän u kräunstangi skudd ha räum där ner 
undar grindi OL. Pa sagbackän pa dann säidu 
um Storbro, där langsat a'i [i När] JK. -blad 
s. sagblad n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. Låttaigrar 
.. var u en hadd 	säin aignä blad .. de var 
sagblad ska ja sägä, någ gråv tjåck spitalar, 
sum var haimsmidnä trolitväis, u häit u däit 
sat da en av de stäur gråv tändarnä Sumb-
liä .. di var så dumm .. så att di int däugd fäil 
ällar lägg u hald a sagblad bi läikä, ännu 
mindar rikt in de, så att de skärd gäint OL. 
Grindi var de sum sagbladä sat äi [i vatten-
såg] OL. -bock s. sa'gbuck m., bf. -än [ställ-
ning att lägga ved el. dyl. som man sågar av]. 
-damm s. n. bf. sa'gda'mä [damm vid vatten-
såg]. Da skvaläd snart vattnä äut, hälst där 
upp bi Gannar u Botels kvännar u sagdamä 
blai fullt me n fart OL. -doss s. sa'gdu's m., 
bf. -n, 'sågspån'. Sagdus värmar ret bra ti 
lägg pa äldn, börr de jär bra tårrt JK(ordl.). 
Sagdus jär bra ti stråi kräki me; di pastar, att 
sagdus jär int bra ti bland i göisli JK(ordl.). 
Han damp i backän, så sagdusn råikäd um 
dum [brottarna] OL. Han lag pa knäi där i 
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sagdusn u bar spånar bårt, när ja sagädä JK. 
Han skudd gär n plåtkamin till uss .. sått vörr 
kan fa bränn sagdus JK. Nerkring de så kal-
läd gålvä [i sågkammarn] där lag .. fullt me 
bark .. föräutn all sagdus sum sleptäs in där, 
sumt ti bränn u sumt ti ligg pa um netarnä 
OL. Upp dän brant sagbackän u där var så 
blatt me sump u sagdus, så att .. OL. Där 
uppa [såidä] läggäs a tjåckt lagar me halm u 
uppa halmän sagdus, sum karäs jamt äut yvar 
halmän JK(U). Vörr 	fyllar me stain 	u 
kastar läit jård u sagdus där uppa [för att 
anlägga väg]. JK. -fil s. pl. sagfäilar, ti fäil 
sagar vass me JK(U). -filare s. pl. sagfäilrar. 
Än täid av så grasseräd de rysk sagfäilrar jär i 
soknar JK(U). -gubbe s. pl. sa'ggubbar [kar-
lar som arbeta vid sågen]. -handtag s. n. bf. 
saghanntakä [handtag på såg]. När n haldar i 
saghanntakä, när n sagar, så gnor n kvadu in i 
skinnä innäi hännar JK. -hatt s. sa'ghatt 
'att spänna sågbladet med'; innundar skall 
slas käilar MK(1879). [Se ill.] -kammare s. 
sa"gkammarä m., bf. -kamman [en kammare 
vid vattensåg]. Jå, där jär bad sagkammarä u 
späis u kustain pa takä u bänkar i kamman u 
.. [på modell av vattensåg] JK. Di hadd n 
späis där inn i sagkamman, sum di kallädä 
OL. -klinga s. f. bf. sa'gkhygu. Sagklingu jär 
sprucki; de skall sättäs säggar [sinkar] äi 
JK(ordl.). -klämma s. sagklämmå f. De sum 
än sättar sagi el. sagbladä fast äi, när n skall 
fäil na, haitar sagklämmå u klämmu sätta n 
fast äi än hyvälbänk JK(U). -lott I ägare s. 
pl. saglåttaigrar. All saglåttaigrar bläir ain-
sumnä ti släut (att kasta snö för att få vägen 
öppen till sågen) JK. -mästare s. m. bf. sa*g-
mästan, sagmästarn OL [förman vid såg]. 
Antingän n skudd ti kvänn ällar n skudd ti 
sagi, så skudd ä föiras mat ste ti möllarn ällar 
ti sagmästarn u till daim sum än hadd laig 
mässi me OL. Ja skall ga ste u tal me sagmäs-
tan, för saglåttaigrar vill, att vör skall gynn 
me sagningi um mandä u fa sagmästan där 
ner u fa na i gang JK. -nyckel s. m. bf. sa*g-
nyklän i .L L, 'nyckeln till såghuset'. -snöre 
s. sagsnöirä n., el. spännsnöirä, för de jär me 
de sum än spännar sagbladä [i ställ-såg] 
JK(U). -stock s. sa'gstuck m., pl. -ar. Skog 
sum skall sagäs ti bredar, plankår, 	u.s.v. 
haitar sagstuckar u jär för de mästä sjau el. 
näi änar langä .. När de bläir flair sagstuckar 
av ätt träi, så haitar dän fystä, nemäst jårdi, 
storändstuckän el. jårdändn 	JK(U). Vör 
har ännu så mik kåirning igän u har int fat 
kart någän sagstuck älla någä JK. -stock 1 grov 
a. n. sa'gstuckgråft, pl. -grå'vä, -grå'y' [grov 
som en sågstock]. Vidtallar hait sån, sum var 

kramp ällar skaiv ällar vingluä, um de änd var 
sagstuckgråft, män däugd därför int ti sag 
bredar ällar plankår ör OL. Räiar jär attn 
änar langä u millum sjau u näi tum i läiländn u 
sumli sagstuckgråv i storändn JK. -stock 'tall 
s. sa-gstucktall m., pl. -ar [tall varur man kan 
få sågstock]. Ja har bär vart ner i Storhagar u 
hugg kull n sagstucktall JK. U så had vör 
ännu a par sagstucktallar kullblasnä upp pa 
haidi, sum vör ovillkårliän skall ha haim ti 
sag i ladi u JK. -stock träd s. pl. sagstuckträi 
[träd varur man kan få sågstockar]. 1 skogar 
jär oskaplit ti säi, de liggar träi pa träi 	u 
sumli sagstuckträi av u tvärs [efter stormen] 
JK. -ställning s. f. bf. sagställningi [stommen 
i en ställsåg]. Namn pa sagställningi: sagar-
mar, millstyckä, sagsnöirä, spännsticku, tap-
par sum sagbladä sitar äi JK(U). -tand s. pl. 
bf. sagtännar JK(U). -vatten s. sa'gvattn n., 
vattn i aar, sum jär vattnfall, sum kvännar gar 
äi 	u vattnsagar JK(U). Vör ynskar, att ä 
matt bläi lent nå, att vör kan fa sagvattn u 
siktvattn snart JK. -ägare s. pl. sa*gaigrar. 
Daim av sagaigrar, sum fyst gynt kåir säin 
stuckar ti sagi, di läggäd säin stuckar tet bäi u 
uppa vältru OL. 

såg s. 2. sug n. 1) [sugning]. De blai a slikt 
oskaplit sug i vattnä JK. Hart sug, han sugar 
[säugar?] hardarä MK. 2) el. vattensug, 'stäl-
le där vatten suger sig igenom' MK. 3) [ener-
gi]. Närkar har nuck sug di u, läikvälk sum 
Lauboar; gutt sug MK. — såg-blomma s. (etc.) 
se u. suga v. 

såga s. su'gå f., bf. -u, 'återfallande våg' MK; 
'vågdalen' JK(ordl.); 'när sjön går in mot 
landet och för var bölja rinner vattnet ut, de 
haitar sugu' JK(ordl.). Sugu drog batn äut 
igän; sugu jär så gali, sått ha drägar släku äut 
igän JK(ordl.). Sugu drägar batn tibakas, när 
de jär haugar sjögang, hälst när n skall siglä 
för fördi vinn u sjöiar leiar för sjägli 
JK(ordl.). Ti kumm in i sugu me n läitn bat, 
de jär int gutt de i [inte] JK. Sugu drägar 
tillbakas, såsum millum sjöar; de har sugu tat 
el. dräg äut igän t. ex. släkå MK. Sugu finns 
inn bäi land MK. Sugu (millum var sjo, sum 
laupar ällar slar in, u han dängar till land-
backän, da spolar ällar rinnar vattnä äut igän, 
ti däss ä kummar en till) drog sum [somlig] 
släkå äut igän JK. De kan var ridl u sugå äut 
pa djaupä u JK. När n siglar ällar ror äi 
haugar sjöigang u än kummar ner imillum 
sjöiar, så bräuka n sägä, att sugu drägar batn 
ti bakas JK. Um sårkän aldri rod u kaivläd så 
mik at dann landä, så drog sugu än mässi JK. 
Aggu el. sugu: där me mainäs vågdaln millum 
sjöar u dyningän JK(U). Män de hadd just int 
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kumm in någån ting släkå .. för de har vart u 
ännu jär för haugt vattn, u rivlaikän för stor, 
u sugu drog äut na igän JK. 

såga v. sagä, sag', pr. -ar, -a, ipf. sa'gädä, 
-äd, sagd, sup. sagä JK, sag', pass. -äs, pr. 
-äs, ipf. sagdäs, p. pf. m. (0'r)sa'gän, n. 
sagä, sag', (ör)sag si. 1) [såga för hand]. Pa 
lädu sagdäs de u huggdäs u hyvlädäs JK(U). 
Ja sto äut u sagäd vid haj! dagän JK. I man-
däs sagäd ja ravid JK. De skårår, sum än da 
har sagä u sum krokar skall sättäs äi .. [på 
angle-klove] JK. 2) [såga vid sågverk]. Mal u 
sagä var ann'n gang MK. Klingsagar .. De 
var någänting otrolit .. att di kund sag me 
sånt OL. När n skudd sag, da skudd n ner u 
så sno stuckar upp OL. De jär mair n siktä, 
sum skall gäräs, de skall sagäs u OL. Där pa 
skudd all stuckar rulläs upp .. av daim sum 
skudd sagäs OL. De blai tvung att di skudd 
däm [dämma], ifall di vidd sagä OL. Gannar 
dämäd uppför.  .. de var förarglit för daim sum 
sagadä OL. De var nuck bra harmlit, ner dän 
am n skudd fa våld si till ti fa sag yvartäid OL. 
Gränstuckar saga vörr bredar ällar plankår äi 
JK. Vör fick dum (sagstuckar) till sagi i täis-
täs, u så sagäd vör i onstäs, så att nå ha vör 
skilt av me sag u JK. Han.. bar spånar bårt, 
när ja sagädä JK. Di sum int kund hald fingri, 
di to stuckar av andrä u sagäd sum säin aignä 
OL. Ja skudd var bäi sagi klucku hall sjau u 
gynn sagä. Ja, u da sagdäs ä tillgå varpår (tåll 
i var varpå) trodar u a tölt fyrstuckar till 
bredar u plankår JK. Nå för täidn så sagäs de 
för de måst trodar .. de sagäs träikantut u 
stuckän sagäs mitt i täu fyst u var halvå mitt i 
täu sinä u dailäs var fjärd dail sinä JK. Någän 
gang ännu kan de träff till, att n klauar trodar 
u int sagar, när n har letkluä u rispret gränä, 
män för de mästä så sagäs de trodar nå för 
täidn JK. Väitgränä bläir äutmärkt starkt tro-
dar, nä de bläir sagä JK. Räckår, sum.. int.. 
däugar sagäs el. klauäs, barkäs bäi fläckväis 
.. män ann sag u klau [sågat o. kluvet] trodar 

däugar sum de jär ti töin me JK(U). Förr n 
iss nöi skogslagän kåm, kustäd a varpå trodar 
75 örä u höigst a kronå för sag trodar JK. U 
så jär ä täunar av sag värkä [sågat virke] .. 
späiltäun ällar staket-täun u slantäun JK. Sta- 
kettäunar 	sättäs täu sagnä räckår millum 
täu stuckar. Mitt imillum täu stuckar star n 
klainarä stålpä, sum jär sagän umkring täu 
tum tjåckar u fäir tum braidar JK. Till gålv-
bredar gränbredi sum jär sagnä av väit-
gränä JK. — Särsk. förb. Sag av: 1) [kapa av 
med såg]. Sag av tallar, sum jär kullfallnä förr 
JK. Tvaitar, sum än sagar av pa säidår, kan 
nyttäs till mikä JK. Så far förmann'n svar för 

till ta äut u sag av de bitar sum bihövs OL. 
Han [tallen] skall ännu sagäs av, de håirs till 
upphuggningi MK. Attminstn så skudd all 
bain u stjärtar sagäs el. huggäs av, förr n 
kund läss dum [stubbarna] pa lass JK. Ars-
ringar söins i .. buln, när n jär avsagän el. 
avhuggän JK. Sumt har ja avhugg ällar avsag 
u upphuggä JK. När da träiskopackar jär av-
sagnä JK. 2) [sluta såga]. Män di hadd bär 
ätt dygn var gang .. så fick di da int sag av 
ällar sag all säin stuckar.. da lag di i vägän 
för flest låttaigarä OL. — Sag bårt MK. Fot-
sagä: när n sagar bårt el. i täu bredar el. ann 
träistyckar me a handsag, sum träiä skräuäs 
fast äi hyvälbänkän JK(U). — Stålpä sum 
slanår jär äisagnä äi JK. — Sag ifran si JK(U), 
[genom sågning skilja åt?]. De fåirknaggar, di 
söindäs int, förrn fyst bred var fransagä OL. 
— Slanår bräuka n sätt in el. sag in i stuckar 
sått di sitar jamt me säidu av stuckän [på 
slan-tun] JK(U). — Um ja sagar itäu än stuck 
mitt i känn'n, så bläir de täu retsäidår OL. — 
Krokar [örvkrokarna] di skudd da var så 
lang, att n kund fa sag pa än tapp pa dain 
ändn OL. — Di matt sag stoln sundar JK. Så 
fort de blai dagar.. så var ja äut i vidbodi u 
klauäd vid, för sag sundar had A. u ja gärt 
laudagän föräut JK. När vör da had fat snot 
ihop all stuckar, så skudd ä sagäs upp el. 
sagäs sundar ti kastvid el. flovid. K.L. u ja 
sagäd sundar de pa täu dagar JK. I mandäs 
sagäd vör jaulvid sundar JK. Ner n sagar 
sundar a träi, sum har vart girvaxä, så säs de 
um de bredi, att di jär så gråvgarä OL. 
Stuckar fick vörr sag sundar da pa en ätta-
middag, de sum vörr skudd ha ti bredar u 
plankår, män takspånar skudd vörr sag dann 
dagän JK. Ja skudd ha K.J:s drängän i fylg 
mä mi ner i Storhagar u sag sagstuckar upp 
(sag av tallar, sum jär kullfallnä förr) JK. Ti 
hugg grainar av [fällt timmer] haitar ti hugg 
upp de, u ti sag av de bitväis el. ti stuckar 
haitar ti sag upp de JK(U). — Ja har rust nå 
um dagän u sag ör pa häusgavlar u väggar 
till sätt äi någ finstar JK. Packän var nerha-
kän äi plankår (örsagän läitä) MK. Äi de tuftu 
jär örsag si [ursågat] a hul OL. — Nå för täidn 
hugga n int äut byggningsskogän äutn sa-
gar äut n [till virke] pa klingsagar JK. Sått n 
sagar byggningsskogän äut i ställä JK(U). N 
nyttäd rotbaini 	u buln ti täisl 	sum än 
sagäd äut pa klingsagar JK. Förr klaudäs jan-
aikän ti spaikar, män nå sagäs bitar äut pa 
klingsagar JK. — När n jä täu styckän ti jälps i 
skogän, så fälla n bär läit undar, när n skall 
ha kull träii, u så sagar yvar ällar pa dann 
säidu JK. Jfr fot-såga. Sms. se under såg s.l. 
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sågare s. pl. (bf.) så'grar [karlar som såga]. Di 
[!] sagrar där äutä, di skall pråmt skill av di 
MK. 

sågning s. sa'gniyg f., bf. -i. Pa förmiddagän 
var ja.. äut bäi Halluttsag bäi W. u tingäd pa 
någ sagning JK. Ingän hadd sånt yvarlup me 
sagning sum han OL. Ja, de blai int någ av 
me någ sagning i mårgå JK. Ja fick gynn me 
sagningi klucku 12 JK. De var avskilt me 
sagningi pa fäm täimar JK. När n skall kaup 
skog, sum star pa roti, u laig fålk u betal 
sagningi .. da launar de si int mikä JK. 
-s I backe s. m. bf. sagningsbackän [sågplats]. 
Da jär de pa sagningsbackän J_ Li 	MK. 

såka v. sukä MK, su'k' OL, pr. -ar MK, pass. 
pr. -äs JK(U), [sippra, sugas]. Vattnä sukar 
si iginum bärgä el. s. si fram MK. Vattnä 
kummar säugnäs el. sukäs iginum jårdi (= int 
någ vattnådrå) JK(U). 1 de yvarstå [:baljan] 
läggd di .. askå, sen hälld di varmt vattn där 
pa, så fick de sta u tåig u suk däräi OL. 

såll s.salci, nu: scill n., bf. -ä, pl. = , bf. -i. Han 
var kårgmakarä u gärd risslar u såll JK. Um 
än to a såll ällar fat pa hudä, så fick än sar i 
hudä JK. Laup sald = gär trullkånstar MK 
[med ett såll, en sax etc. söka spåra en tjuv]. 
Di had laup sald, när Nils kåm de pänningar 
bårt MK. Jfr gryn-såll. 

sålla v. saldä (g1t), nu: sållä, ipf. sålläd, p. pf. 
sålln 1 /41,  . 1) [medelst såll frånskilja]. Kånn-
skalar daim sålläd di ifran mjölä OL. 2) p. pf. 
sålln [beströdd]. Hail gardn var såsum sålln i 
prästkragar MK. 

sållning s. saldning f., bf. saldniygi. Ja kum-
mar pa bakslag me saldningi MK (1877). 

sång s. sagg, såyg m., bf. såyän, pl. såygar. 
Kvinnfålki .. di slo si ihop u laikäd någ lai-
kar, sumt föräutn sång u sumt me sång, u 
dansäd ättar sång i ställ för spel OL. När vör 
gick någät slag langs vägän, så kund vör 
stämm upp än fäirstämmur sång OL. De var 
bad sång u spel, sum var värt till håir pa JK. 
A:s arbetä, de gar för de mäst me sång hail 
dagar JK. Mä när di int kund årdi el. läsä män 

viddä var me i sångän, så diktäd di självä 
ård ti sångän [i kyrkan] JK. Han (skolläraren) 
skall ovillkårliän i körkå u svar för sångän u 
pass prästn upp JK. S. han har int alls när pa 
åir' för sång JK. Nä kluckan gynt sångän 
JK. U kund di int hald munroi biläikä, så 
singäd di väisår u sångar u salmar [på kard-
gille] JK. Da fick än [:spelmannen] säi de sma 
undar jårdi sing u dansä, u han sat pa stäitu 
u löidäs pa sångän, u han lerd sångän ällar de 
sum di singädä, så att han to ti spel för dum 
JK. De gar sin gamblä vanliä gang ällar sum 
än bräukar säg iblant: "de gar sin gang u 

singar sin sang" JK. Täidn han gar sin gang u 
singar sin sang JK. Jfr fågel-, skol- o. svan-
sång. -bok s. bf. såygbåuki. A. jär så glad 
yvar sångboki, .sum a fick JK. -fågel s. pl. 
sångfäuglar JK. -förening s. såygföre'niyg m. 
Sångföreningän stämmäd upp än sång net4 bäi 
årgln, sum Hallbjens A. laidädä JK(1925). 
-förmåga s. såyförmå'gå. Han har äutmärkt 
sångförmågå JK. -hus s. sanghäus n., 'koret i 
en kyrka'. -hus I golv s. sanghäusgålv, sang-
arsgålv n., bf. saygas-, saygäsgålvä, sang-
arsgålvä JK, sangälsgålvä MK [korgolvet], 
'platsen i kyrkan där konfirmanderna stå' 
MK. U bräudpäikår u ungmansdrängar di 
star pa sanga(r)sgålvä undar hail bräudväigsli 
JK. Läikä sättäs pa apartuä pallar pa sang-
äsgålvä, där sum prästn förrättar jårdfäst-
ningi JK(U). A par styckän jaulgränar pa 
sangarsgålvä me jaus äi JK. Siglaifs Olä 
sägd så: körku jär läik så mik o som prästns 

u straik in me de samä u gick fram pa 
sangasgålvä u slo duri pa gain ypi där JK. De 
.. skall läggäs simäntgålv in i all gangar u 
sangasgålvä JK. -stycke s. sångstyckä 
(OL)MK n., pl. såygstyckar. Dairäs sång-
styckar de jär bär någ ovituä väisår, sum di 
har lert av rallrar OL. -tavla s. f. bf. såyta'vlu 
[tavla för psalmnummer?]. -öra s. såygåirä n. 
[musiköra]. Årjår jaudar bra, tyckar vör, 
fastn di int stämmar riktut sum di skall för a 
fäint sångåirä JK. 

sångare s. pl. såygrar. Så kund di .. fa håir 
mang vackrä drillar av skogäns sångrar OL. 

såning s. sa'niyg f., bf. -i [sådd]. Förr .. da 
skudd jårdar plögäs än träi gangar för saningi 
OL. Män skudd de gal varä, att jårdi bihövs 
plögäs kårt för saningi (sum int jär bra), sått a 
int far sätt si, så sättar vör ihop na .. me 
ringvält JK. U så jär de ännu en sak till, sum 
vör behövar storlit fagavädar förä, u de jär 
saningi, för fyst seddagän har vör i mårgå JK. 
Nå för täidn jär ä int så nog [me] saningi, um 
än änd jär n fjortn dagar ättar seddagar OL. 
När n plögäd sed ner haitar: plög saning JK. 
Värst bråttum me plögningi var de, när n 
skudd sa ällar de skudd plögäs saning JK. 
Instruktörar, sum skudd undarväis uss, bad 
me saning el. sättning u.. [av betor] JK. De 
blai för varmt u tårrt ättar saningi JK. Artar u 
pärår fick myr [fuktighet] tillräcklit ättar sa-
ningi u sättningi JK. Jfr korn-, till- o. vetes-
såning. -dag s. pl. sa'niygda'gar [dag för 
sådd]. Så kom saningdagar i ar u*, män int 
någ saningmyr JK. -mör s. sa'niygmy'r m., 
bf. -n, 'lagom myr [jordfuktighet] i jorden för 
att kunna så' K. Läit rängn fick vör da till 
seddagar ällar saningmyr JK. De kund aldri 
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sia fail, ick de blai rängn u saningmyr nå; um 
int förr, så blai de nuck i nat JK. De var int 
saningmyr i jårdi, sått sedi kund 	int fa 
springä JK. Bra saningmyr har vör fat i dag, 
sått vör skall gynn sa i mårgå JK. Så gynt vör 
sa i mandäs, u de gick alldeläs yppalit, för 
jårdi var alldeläs tjänli, för de var lagum sa-
ningmyr JK. Män jär rängnä ti förargälsä för 
uss, så jär ä ti stor nytt u', för de jär yppali 
saningmyr, u de sedi (el. rygän), sum vör fyst 
sadä, jär allt uppkummi JK. De jär snevat 
saningmyr pa lairu u sandn läikväl, fastn de 
ret ha rängnä duktut bäi skåvväis JK. Ner nå 
saningtäidn kåm, så blai ä bråttum 	hälst 
um ä var dålit me saningmyrn, u de var ä sum 
täidäst förr i gamblarä täidn. De var nuck mik 
dairäs aigi skuld iblant u", för de fyst så skudd 
dairäs akrar plögäs träi gangar, u dän trid 
träi vikår ällar fjortn dagar för' saningi u så 
fick de ligg yppnäfur OL. -si man s. m. bf. 
saningsmann'n var alltut bondn självar när n 
sad för hand JK(U). -si  maskin s. sanlysma-
fin m., pl. -ar. Saningsmaskinar jä de ingän 
sum har jä i Lau ännu MK(1892). I dag skall 
vör sa kånn Vör skall sa me såningsmaskin 
JK(1906). Fyst så har vörr dän vanliä sa-
ningsmaskin'n sum än sar allt stråsed [strå-
säde] (ryg vaitä kånn havrä u linsår) me. U så 
jär de fråisaningsmaskinar u så jär de bet- 
fråimaskinar 	JK. Män de nöi sanings- 
massjinar (sum sas vanli sed me) jär gärd 
så, att n kan sa vick fråislag sum häls[t] me 
JK(1925). -tid s. m. bf. sa'niy(g)täidn [tid för 
sådd]. Så mik rängn de änd har vart i sum-
mar, så blai de sum tårräst just i saningtäidn 
OL. I saningtäidn så säs de; sedi ha jär allt ti 
kumm upp .. ja sag ret mang bruddar OL. 
-vecka s. f. bf. sa'ningvilu JK(U), jär de säist 
viku i Råitu u gynnar dän 19 aggusti JK(U). 

såpa s. så'på f. U vägar di jär såsum ga pa såpå 
JK. — såp-bogla s. så'pbåuglå f., 'såpbubbla' 
JK(ordl.). -bubbla s. så'pbubblå f. JK(ordl.). 

sår s. sar, sår n., bf. så'rä, sår, pl. sar, bf. 
-i. Nå far ja sar undar nasar MK. Um än to a 
såll ällar fat pa hudä, så fick än sar i hudä JK. 
Um än sätt si pa än .. huggpackä u än int 
spyttäd pa än, förrn sätt si pa än, da fick än 
sar i rövi JK. Um de lag än lapp ällar någ så 
där pa jårdi u än to upp dänn u int spyttäd i 
handi, da fick än sar pa hännar JK. De ha 
kumm daukyt 	äi sarä JK. Ja kan int fa 
snäusä, för de sväidar i sari så förbannat JK. 
A ko sum har.. sar pa spinar JK. U så pasto 
än de, att n had int någ sår i magän, sum 
dåktan sägd, att n haddä JK. Lägg värgnät 
[spindelväv] u salt smör mot sar, så bläir ä 
gutt snart, el. u så piss i sarä JK. Sårä blåitar 

vör pa me gas ällar renad bomull, sum vör 
blåitar i lysol JK. De jär n sånnar hat [klåda] i 
de sårä OL. De sår, de skatt däu akt i, att u 
int fart daukyt äi OL. Jfr bränn-sår. -grand s. 
så'rgrand n. [litet sår]. De säir äut sum de var 
a läit läit sårgrand MK. -spenad a., se u. sår 
a. 

sår a. sarar, f. sar, n. sart, pl. sar'.!) 'sårig'. 
Da bläir tumlingraivän sarar MK. A ko sum 
har sar' spinar JK. De jär int bra ti päust pa 
ustmjölki, um a jär för varm .. för da far ko'i 
sar' spinar JK(U). Um än gräinar at n brak-
släpparä ( =brakskäit), så far n sar' armbugar 
JK. 2) [öm, smärtsam]. Ti ga pa skall bröidäd 
ja mi int um, för ja känd mi så olycklit sarar i 
kruppän i går mårräs, älla de gärd så otäckt 
ont i kruppän för mi JK. Ja jär sarar jär; ja 
har gat u bräid mi hail dagän MK. De var bär 
nå sart u öimt a slängän, så att n kåm int ti 
kunn äutret någ JK. Visst kändäs de läit 
sart i kruppracku, när n gyntä [:slå hö] män 
de gick fort yvar JK(U). De gär ont i ätt bain, 
när n skall ga, sått n trampar sart pa de sum 
än har ont äi JK(U). 3) [trög, ovillig, ogärna, 
med svårighet]. Ha el. han gar sart pa de; u 
ha jär sar u han jär sarar, män di jär int sar för 
de el. har någ sar pa si, äutn de maina n: di 
jär lat u oäinuä JK. De gick sart, fö(r)stas (ti 
kumm upp um mårgnar) u gick int så kvickt ti 
stäig up sum ga i säng JK. Ja vidd, att n 
skudd jälp mi me lansmätan, män de gick sart 
de MK. Ja va skudd n gärä? Um de änd gick 
sart, så fick än lugä (ti kumm u jälp till me 
sia) OL. Män va vör skall fa ti säl ti äutgiftar, 
de förstar ja mi int pa. Ja, de far lanäs, vätjä, 
fastän än gar sart pa de JK. 0 gam nöistäuu 
halt el. haldäd dum [ungdomarna], tyckt vörr 

fastn vörr gick sart pa de ti släpp in dum 
JK. -spenad a. f. sarspin' (JK, OL), pl. sar- 
spinä, sarspin' OL, de säs um a ko sum har 
sar [såriga] spinar el. sar pa spinar JK. De 
kol ha har blitt så sarspin, att ja mästn int 
kan fa målk nä; de gamblä förr di sägd sar-
spin, män nå säs ä för de mäst sårspin OL. 
Koi jär så sarspin (ällar sarspint) sått de star 
int till ti fa mjölk na. Konar jär så sarspinä el. 
sarspintä, sått i sparkar u riggerar, sått .. JK. 
Da bläir konar sarspinä, um n jetar smörbrö 
till mjölk MK. Ja har int set makän ti kor ti 
var sarspin såsum de K. konar OL. -spent a. 
sarspint, pl. -ä JK [= föreg.]. Ko'i jär så .. 
sarspint, sått .. Konar jär så .. sarspintä, sått 

JK. -tänt a sartännt JK(U), [ömtänt]. 
såra v. pr. sarar. De sarar mi (han) ti kåirä 
MK. 

sårig a. sarur, sårur 	MK. Jfr sår a. 
sårme s. m. bf. sa'rmän [sårighet, smärta i 
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sår]. De (sarä) säir int så styggt äut i dag, för 	[nedersta delen av en smidesbälg] JK(U). 3) 
de jär int så djaupt, u bön-  sarmän ällar öm- 	[säckliknande utbuktning]. Skjaut slingå de 
haiti kan ga ör, så tror vör int, att de skall ha 	var int läik fram .. än var tjan'n för spänt 
någå nöd JK. Läit brännväinssprit .. de blåi- 	padrugän, att ä blai för mik säck i läinä OL. 
täd ja n lapp äi um kväldar u så slo um um 	Jfr flundre-, foder-, guano-, gryn-, halvtunn-, 
netnar .. de to lissum sarmän ör, så att de int 

	
kapp-, lung-, mag-, mat-, post-, präst-, pär-, 

var så öimt JK. 	 skinn-, vetesmjöl- o. vrak-säck. -lärft s. säck- 
sås s. 1 sås m. Strämming u bärgfisk u not- 	le'rät, -lär(v)t, 'säckduk'. 

ningfisk u så me dupp ällar sås ti vart fisk- säcka v. säckä, pr. -ar, ipf. ädä, -äd, 'hugga' 
slag JK. Fisk me sås (sinap) OL. -spillkum s. 	MK, [stöta, knycka]. De säckar, ss. när en 
såsspillkum m., bf. -kummän, pl. -ar. U så 	släde stöter o. hugger, då vägen är ojämn o. 
kummar da skaffrar .. me bärgfisktalldrickän går upp o. ned m. hålor MK. Vägän var så 
i dain handi u såsspillkummän pa n talldrick i 	mudu u hallgaln u lausar u läit kårdar, sått ä 
dannu JK. U så säir da skaffrar ättar, när 	gick u säckäd JK. Fyst u främst var snåiän 
någän bärgfisktalldrick ällar såsspillkum bläir 	lausar, så att ä gick u säckädä JK. De jä allt a 
tornar JK. 	 stygg knipå pa slidvägän jä äut pa lairu, u så 

sås s. 2 saus m., bf. -n [blandning av olika jä snåiän så lausar u pa vägän, sått ä gar u 
vätskor o. andra ingredienser]. Dän sausn 	säckar JK. Särsk. förb. Nä de tåiar u snåiän jä 
(um ja så skall kall de förä) hälldäs up äi a fat 

	
lausar, så säckar kälkmaidar ner lissum, älla 

u dracks ör tekåppar [om flipp] JK. Da straik 	snåiän sinkar ihop undar maidar, u da gar ä u 
ha (mor) ste ättar n halvar kåpp brännväin me 	säckar, sum vör kallar JK. — Säck upp = dra- 
gartkummän äi u sägd, att ja skudd ta de, så 	ga upp byxorna i brist på hängslen e. d.; ryc- 
gick de väl yvar. När ja fick dän sausn äi mi, 	ka i övre kanten på en säck, att innehållet må 
så straik ja i säng igän JK. Di sägdä, att dän 	sammanpackas. Byksår fallar a mi, sått ja far 
där sausn skudd kokä minst en hall täimä [om 	säck upp dum läitä; säck upp säckän läitä 
garn-let] JK. Fr. sauce. 	 JK(ordl.). Säck upp (säck upp säckän), dra 

såt a. pl. såt', [i uttr.] såt vännar (OL)MK. 	en säck högre upp pa ryggän MK. Han sum 
Vän-  var mik såt vännar bäggi täu JK. 	svard för kvänni bad dän andrä ti säi ättar u 

säck s. säck m., bf. -än, pl. -ar. 1) [stor påse, 	säck upp (säck upp de var ti let [lätta] ällar 
vanl. av tyg; innehållet i en dylik]. Var u en 	ryck upp säckän, så än blai jamt ällar lagum 
så har n än säck me halm ti ligg pa [i båten] 

	
fullar) OL. 

JK. Han .. bad dän andrä ti böit um säck, ner säd s. sed, seid OL f., bf. -i, gml. gen. se'dar 
en blai fullar .. ner ä nå blai för längä, da blai 

	
[stråsäd (särsk. råg), frö därav]. De gamblä 

säckän fullar .. da staig kläiar ällar mjölä upp 	kalläd ryg för sed, män de andrä sedässårtar: 
så haugt att ä rannt yvar OL. Så var där n 	vaitä, kånn u havrä fick hait sitt namn JK(U). 
trätti ars dräng sum bar säck [vid träsken] 

	
När n har plög sedi ner så sletharväs de .. ja 

JK(U). Så skall n ha fodar mässi ti kräki 	mainar, när n har sat ryg JK. Sedi jär nå ti ga 
[dragarna], sum än fä de mäst stampar i 

	
i aks (= rygän) MK. Jårdi gynt gröinä u sedi 

säckar JK. Sin stampäs de [:ullen] i säckar el. 	(rygän) u vaitn me JK. Far sedi (rygän) ligg i 
ullmaisar JK. U vör skudd da ha flundrår ör tårr lairjårdi osprungi yvar åt dagar, da jär de 
batn u så i säckar JK. Fålki malädä hail frågän um, um ha springar ällar kummar upp 
säckar mästn me bärt hässläknupp u bark JK. 	.. Så för dän dail så sar vän-  int sedi i lairjår- 
Så skudd vän-  ta u mel [mäta] upp pärår i 

	
dar, nära [jorden] jär fä(r) tårr JK. Vör har.. 

säckar. De bästä, sum nå star i säckar, jär täi a halltunnland sum ännu star, sum kansk 
laupar u a par kokar, el. goä täu u a halv 	bläir någlä tunnår sed ällar ryg JK. I allmän- 
tunnå el. fäm säckar me a halltunnå i var säck 

	
hait aukar sedi läitä (me sedi, ner n sär så, 

JK. Hamplerät, sum nyttädäs ti säckar u mainäs i allmänhait rygän; jär de någ ann 
annä JK. [I talesätt]. Käppän u säckän gir slag, så nämnar n sedslagä ..) OL. Da frågd 
bröi pa fläckän [säger tiggaren] JK(U). Putt 

	
kaupmann'n: har n sed mässi ti sälä? — Nai, 

päipu i säckän [stämma ned tonen]. När Vis- ja har kånn u vaitä JK(U). Pa de väisä så 
byboän fick de läksu yva si, så matt n putt förtjänt han så mang kronår, sått n kund kaup 
päipu i säckän u tigä JK. Såsum ä var så kåm si a tunnå sed el. a tunnå ryg JK. Nå skudd ä 
nårdn såsum ör n säck JK. Mörkt sum säck försöikäs, um ä blai bättar sed, um jårdi blai 
[beckmörkt] JK; OL. När ja gick ifran A:s, så vändi JK. De gärd int a si [lönade sig ej] ti 
slo klucku säks, u da var de mörkt sum säck kast sedi i de tårr varm jårdi JK. Förr da var 
JK. Putt mörkt ällar säck mörkt u än äur, sått ä mang, såväid di hadd gammäl sed, sum 
ingän kund säi handi ifran si JK. 2) säckän int var äuri ällar munki, sum sad av de 
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gamblä sedi .. di bräukt sa sånn sed än dag 
ällar täu för seddagar.  .. för de ha int springäd 
så fort i jårdi OL. Um de int hadd vart så tårrt 
i haust, så hadd all akajård i Lau vart plögi u 
sal u vart gröin sed pa av ryg el. vaitä JK. 
Där sum int de haglä gick yvar, där var sedi 
vackar; vaitn var tt vackar JK. Gi märk pa 
um sedi gar äut för nagäl .. da jär a mol (.. 
dvs. di tar me handi um axä, u så sättar di 
tumnaglän in mot axä i undarkantn av sed-
kånnä u så tryckar han uppat ..) OL. Kalar 
skärar u kvinnfålki tar upp.. någän gang träi 
kvinnfålk ättar täu kalar, um de jär tjåck el. 
väl sed pa Skupsedi (ryg u vaitä) skäräs 
imot sedi, sum star.. Har kaln a lang läiå u 
sedi star bra, sum de haitar, så far n nuck jälp 
na bind någ skupar iblant. Jär sedi bra tårr i 
halmän u grasfräi u langvaksi .. så läggäs de 
täu famnar pa vart band JK. De var imillum 
håiä u så sedi [mellan höslåttern o. sädes-
skörden] MK. Seddagar ha vör just int så 
langt till, så att de skall pråmt plögäs tresn 
[tredje gång] u tråskäs till sedar älla(r) tråskäs 
sedryg älla saryg JK. När pa all vädakvännar 
har blas kring.. u bläir di int lagnä snart, så 
far vör jet hail sed JK. För ti bigå mi för värk 
så matt ja .. värm sed äi a gröitå 	u lägg i 
pusar u bad imot dum (armar) JK. Bjär sed 
(OL)MK = bjär' säck [bära säckar med säd 
från träsken] HG. Jfr bland-, bröd-, höst-, 
lådigs-, läg-, skup-, små-, strakel-, strå-, 
stänk-, så-, tionde-, välling-, ök- o. ör-säd -ax 
s. sedaks n., pl. =, bf. -i. De finns allt sedaks 
äut pa säin ställar, u vällaikän ha vart goar 
JK. I april var de allt sedaks äutä JK. Än hail 
hopän sedaks har u' kyldi tat JK. Sedaksi 
(rygaksi) har ännu int kumm äut JK. I fjord 
dän fyst mai var allt sedaksi till kumm äut 
JK. En mack sum haitar lidmack, sum jetar 
rygstandi av i uppäst lidn, u sedaksi bläir väit 
u tårkar u haitar lidaks JK. -bing s. sedbing 
(OL)MK [binge för förvaring av säd]. -blom-
ma s. sedblåmmå f., pl. -år. Blå sedblåmmå 
(Centaurea cyanus). Raud sedblåmmår 
(Agrostemma githago) MK. -bläding s. se'd-
blä'diyg m., bf. sedblädingän, pl. -ar OL, 
'nya, uppkomna sädblad' JK, 'sädesbrodd' 
JK(ordl.) = rygbläding. Förr da visst i aldrig 
av ann sedbläding än rygbläding MK. Bläir ä 
go haust .. da kan ä hinn u bläi rot, dvs, att 
sedblädingän jär så äutvaxn, att n årdäntlit 
lyckar jårdi OL. Da fick vörr säi, att ä var 
lagli skillnä pa sedblädingar, där sum släku 
blai lägd OL. -brodd s. se'dbrudd m., bf. -n, 
pl. -ar. Sedbruddar di säir läikväl så trivliä 
äut ällar sedbruddn han säir så trivli äut OL. 
Dän sum 	förstöirar sedbruddn, när han 

kummar upp, jär snägln, u han gär raint stor 
styckar iblant sumbliä haustar JK(U). Fick di 
[sniglarna] hald bäi, så gärd di raint för sed-
brudd pa hail stäur styckar OL. De sedbrud-
dar, sum kåm upp av de sedi, sum blai sal så 
saint, av ryg u vaitä, gick bårt pa vintan u 
ladingän igän JK. Sedbruddar fallt ner u tår-
käd bårt JK. -dag s. m. bf. seddagän, pl. -ar 
[dagar då man skulle så höstsäd], 'gammalt; 
nu saningsdagar'. Magnus jär fyst seddagän 
MK. De säist dagar i råitu .. i Aggusti haitar 
sed-dagar, u da sad alltut de gamblä rygän, 
män nå för de mästä intä, äutn dråigar !ängar 
fram pa täidn. Aindäst någrä tårr autjårdar 
sas ännu i sed-dagar. Magnus dän 19:dä jär 
dän fyst seddagän. Dän 24 Bartl haitar än 
grasdag, u pa dän dagän sad int de gamblä, 
för da vaksäd int sedi äutn blai börr gras 
JK(U). Dän 18 Agusti jär fyst sedagän JK. 
Täidn jär innä el. sed-dagar jär innä, ti sasyg, 
sum alltut förr var de säist viku i råitu. Allar 
fyst sed-dagän var dän attndä (18) Aggusti, u 
de sadäs da förr, um de var tjänlit ällar otjän-
lit ällar för tårrt ällar vat. Män sumliä sedagar 
kalld de gamblä för grasdagar, u da lättäd di 
bläi u sa pa de dagar JK. Vaitn jär int någ viss 
sed-dagar pa el. när han skall sas JK. Pa 
ladingar .. da var de int någ apartuä sedda-
gar, så sum pa haustn, när n sad ryg JK(U). 
Sumt gynt sa i de fyst seddagar (d. 19, 20, 21 
agusti) u sumt dråigädä till längar fram OL. 
[Så] fort de bläir dagar, så skall ja upp u så 
äut i stor Akanöiu u sa ryg, för vör har fyst 
seddagän um sundä JK. Fyst seddagän var i 
onstäs, u fålki var till sa pa haug jårdar JK. 
Rygän fick vörr sa i sed-dagar JK. De var för 
tårrt, sått vör kund int fa sa i sed-dagar i 
haustäs JK. Vörr fick a rängnskäur da n 
fjortn dagar ättar sed-dagar JK. -frö s. n. bf. 
se'dfråjä [utsäde]. Tårkän var skuldi ti de 
mästä, att de int blai någ sed ti fas; hälst pa 
lairjårdar blai int sedfråjä igän (ällar så mik 
sum di sadä) JK. -gata s. f. pl. sedgatår [i 
kvarnsten]. Ifran augä pa stainar .. hugga n 
djaup rändar äut pa halv stainar, sum kal-
läs för sedgatår; sin där äutför(ä) sedgatår at 
kantar picka n hul, sum haitar hynspick 
JK(U). -häck s. sedhäck JK(U) m., pl. -ar 
["häck" lastad med otröskad säd]. Där kum-
mar n hail hopän sjussar, sum har häckar, 
sumli me tomå u sumli me sedhäckar JK. 
-höst s. m. bf. se'dhålstn [sädesskörden]. Ha 
[jorden] skudd plöigäs igän tridgang, u de 
skudd ske förr n sedhåistn gyntä JK(U). -kast 
s. sedkast n., bf. -ä. De jär dän plassn i lädu 
framför tråsktunnu u så till lädväggi 	sum 
hait mobalkän .. Var ä langt imillum el. stort 
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avstand någ(ä) i lädu ifran tråsktunnu u till 
mobalkän, så haitäd ä: att ä var langt sedkast, 
u var ä kårtarä ifran tunnu u ti väggi el. 
mobalkän, så var ä kårt sedkast JK. Fäaktut 
langt sedkast Er har i ed lädu, dvs. tråsk-
tunnu jär langt ifran väggi MK. För var 
päustning [omgång] så skudd sedkastä gäräs 
raint för sed u agnar JK(U). -korn s. sedkånn 
n., bf. -ä [sädeskorn]. Ja fick a sedkånn in i 
dain åirnhulä OL. Däu kanst tro, astumor, att 
vör aldri har a sedkånn i o larn MK. Nå har 
vör int fat tråsk någänting ännu u fat någät 
sedkånn ti sätt, sum jär de aind, sum vör skall 
fa pänningar för nå JK. Där säir vörr, sum 
börr jär n småsak, sum ätt sedkånn äi a tunnå 
sed, mot de stor hailä JK. Sedkånnä skall ha 
så mik makt, att ä kan föid de trid järtbladä 
MK. -körning s. sedkåirning f., bf. -i OL [att 
köra säd från åker till lada]. Sum ja nå ha 
nämt någ jär föräut um äutsoknars skärning u 
sedkåirning jär äut fran Nöiu u Hammarn .. 
OL. Va de angick me sedkåirningi, så röimd 
di mairndails rygbasä .. fullt fyst, för de di 
skudd ha de sedi ti sased, u da lag ha nemäst 
bi tråskän 	OL. -lass s. sedlass n., bf. -ä, 
pl. =, bf. -i [lass med otröskad el. tröskad 
säd]. Vägän jär smallar, män de jär int falit, 
för vörr har langstigar, fastn lassä säir läikså 
bratt äut 	sum de sedlassä, sum jär lässt i 
häck JK. Äutsoknar kård flair hundrätals lass 
sed el. ryg ör de akrar .. Ja, än bihövar börr 
tänk pa, när di skudd ha säin sedlass haim 
dän lang vägän a par mäil JK(U). Ti laun 
har akavaktan .. en skup pa laupslandä, sum 
fålki låimar pa säin akabitar, när di ha fat kårt 
all sedlass därifran JK. Hans [prästens] löid 

u kräk fick aldri arbet n minnut um kväldar 
ättar de hadd ringäs aftringning. U um di änd 
hadd kräki för sedlassi, u di kård pa vägän u 
de kåm ti ringäs aftringning .. så kård di int 
haim me sedlassi n gang, äutn kräki tos ifran, 
u lassi fick sta pa vägän JK. Ner nå fålki kåm 
kåirnäs därner [till kvarnen] me säin sikt- 
ällar sedlass 	OL. -lös a. pl. sedlausä 
JK(U), [som ej har någon säd kvar]. -magasin 
s. m. bf. sedmaggsäin'n [särskilt rum för 
förvaring av säd, vanl. en del av ladan el. 
ladugården]. Han kund ta täu 100-kilosäckar, 
en undar var arm, u bjär upp a trapp pa 
sedmaggsäin'n JK(U). -mask s. se'dmack. De 
mackar de kalläd di för sed- ällar jårpärmack, 
för di jetäd upp än hopar pärår me, mäns di 
sto i jårdi, de var någ stäur gra mackar ällar 
skämming, sum di sägdä. De var visst .. än 
sårts larvar.. (ållonborrlarvar) OL. Släkgras 
jär de värst sum finns för sedmack MK. -moe 
s. se'dmåuä m., bf. -än, pl. -ar [hög av trös- 

kad säd]. Lädväggi (mitt framför tråsktunnu) 
hait mobalkän, för sedmoän bräukt alltut 

ligg där imot undar tråskningi JK. Förr .. så 
bräukäd di häll sedmoar 	pa stäulufti 
JK(U). -mälda s. se'dmäldå f., 'mjöldryga'?; 
avlånga korn av ngt vilt slag s. växer i åkrar 
o. har int någ skal äutn jär bär' kännän (svart 
äutpa) någ styggt jär de int dej i' [inte] MK. 
-nejlika s. sednälk (Agrostemma githago) 
MK. -näve s. pl. sednävar [näve full av säd]. 
Gubbar sum hadd sedi äi a vanlit vattnspann 

u to sednävar ör spannä, när di sadä 
JK(U). -pris s. pl. se'dpräisar. 1 haustäs när 
sedpräisar fallt så mikä JK. -påse s. m. bf. 
se'dpusn, pl. -ar [påse med säd]. När vör har 
hunn så langt .. att vörr kan sätt sedpusn äi a 
kärrå el. kast n pa nackän u gläid ti kvänn me 
n .. da jär de yvavunnä JK. Um netnar har ja 
matt ligg me varm sedpusar um armar .. för 
rematis värk JK. -rot s. se'dråut f., bf. -i 
[sädesbrodd]. Nå blai de kallt u mair rängn 
igän, sått nå har vör int någ håpp um att ä 
bläir någänting sedrot av i haust JK. Um ä int 
bläir go haust .. da bräukar ä bläi tunn u dåli 
sedrot, ällar sedroti ha säir så tunn u pinnu 
äut, ha blai ick för sainsa'i vätjä 	Iblant 
händar ä, att sedroti vaxar äut så mik, att a 
kumar ti liggä u ner da snåiän kummar, u 
jårdi int jär frusi tillräcklit, da bräukar sedblä-
dingän ruttnä OL. Sedroti ("rågbrodden") 
säir äutmärkt vackar äut i haust JK. Frust-
netnar gär mäst skad för uss pa gröidn um 
ladingar, hälst nä de jä tårrvädar, för da jesar 
lairjårdar kring så olycklit mikä u föstöirar 
sedroti ällar rygroti u vaitäsroti JK. Snåiän 
kåm ner pa ofrusnä jårdi . . de förstöirar sed-
roti för uss JK. -råg s. sedryg, seidryg OL 
m., bf. -än [utsädesråg]. När n fick rygän 
undar tak, u n fick tråsk sedryg ällar ti sedä 
(ryg ti sa) u någ ti bröis, så to än ihop me 
tråsk vaitn JK. Sin pa fredagän kård ja in än 
sjau åt lass .. ti tråsk ti sedryg JK. Vör har 
tråsk sedryg äut n dag pa o gam tråskän JK. 
Sedrygän han skall pråmt tråskäs, män vaitn 
bräuka n tråsk, ättar handi n kåirar in JK. Ja 
fick läikväl bihald a par bitar, sum ja fick än 
säks tunnår ättar, så de var bra sed ti seidryg 
(sedryg MK) OL. -skupe s. pl. sedskupar 
[sädeskärve]. Sedskupar jär så let [lätta] i år, 
så de tycks, sum int sedi kummar ti auk mikä 
OL. När di skärd ryg u när de andrä skärd i 
jamt Andasä jårdi, så flaug sedskupar av 
dairäs jårdi u in pa Andasä jårdi (Nissen stal 
till dem) JK. Än apartu akavaktarä, sum fick 
a var låttaigarä fäm sedskupar .. för vart 
tunnland JK [efter Säve]. -slag s., se sädes-
slag. -slätt s. se'dslätt, 'svarta nästan runda 
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korn [av bla akarosor — i säd]' MK(1878), 
[frön av blåklint el. snarare av klätt, "slätt", 
Agrostemma githago]. -socken  s. pl. sedsok-
nar  JK(U), [socken där det växer bra med 
säd]. Bäst sedsoknar, talt de gamlä um, var 
När u Lau, för di hadd mäst haug aurjårdar 
langsat strandi  JK(U). -stack  s. se-dstack m., 
bf. -än, pl.  -ar  [otröskad säd upplagd i stack]. 
En gang to en vädavärväl en haffar sedstack 
JK(U). -stycke s. n. pl. bf. se'dstycki [jordbit 
med säd på]. Sån där vädavärvlar di kan 
kumm u ta halv stackar bårt, ja hail sedstycki 
OL. -stånd  s. n. pl. bf. se'dstandi [sädplanta]. 
Pa sedstandi a sumli gras-stand jä de u* lid 
älla lidar [leder] JK. -stäcka  s. f. pl. sed-
stäckår  OL [sädstack]. Så mang sedstäckår 
de var pa sedtväri .. så mang lass sed var ä 
OL. -stäcke  s. se'dstäckä n., bf.  -ä, -stäck', 
pl.  -ar,  bf.  -i [stack av sädeskärvar]. A sed-
stäckä sättäs alltut upp av a lass skupar, sum 
jär 60 styckän JK. Nå jär vör framm bäi 
sedstäckä me sjussn u skall gynn lässä JK. 
Di har läikväl sätt upp så mik sedstäckar i 
dag så. De sedstäck de kummar snart ti fall 
kull de OL. -säck  s.  pl. sedsäckar [säck med 
tröskad säd]. Så ställdäs sedsäckar så, att 
dän sum sadä hadd naug [nära] me ti fa sedi i 
sakårgän JK(U). A olyckli brant gali trapp ti 
bjär stor sedsäckar upp pa, pa luftä JK. -tvär 
s. f., bf. sedtväri OL, pl. -ar JK [sädesteg]. 
Så mang sedstäckar de var pa sedtväri ällar 
akan, så mang lass sed var ä OL. Flair gangar 
sag ja ättar äut i sedtvärar, att ja skudd fa säi 
dän där gynnan [:fågeln], sum ropäd så JK. 
-upptagning s. f. bf. sedupptagningi. Di har 
hatt för sträivt arbet me de sedupptagningi 
förr OL. -vigg s. sedvägg m., bf. -än, pl. -ar 
[insekt], 'bärfisarter t. ex. Dolycoris bac-
carum'. Syn åker-vigg. -vigga s.  se'clväggå 
f. 'en insekt', [= föreg.]. -åker s. se'da'kar 
m., bf. -akan,  pl.  -a'krar [sädesåker]. Släpp 
än stäut äi a aiga, sum int jär någ ti jetä 
Liggar de da n sedakar imot, så tar n täun'n 
pa hänni u gar in pa sedakan u jetar si mättar 
JK. Sedakrar gynnar gröinä JK. Vattnä fick 
int sink [sjunka] ner n gang pa sedakrar JK. 
Täusn vait va de gar av me sedakrar, sum nå 
star u jäsar i vattn u snåi JK. Snåiän kummar 
ti gär skad pa sedakrar, för de att jårdi jär 
ofrusi JK. När snåiän blasar av u sedakrar 
tiggar bärä [bara] JK. 

säda s. se'då f., bf.  -u,  pl.  -år,  'såning'; iss jär 
nå trid' sedu ättar si — vör har hatt så mang 
sedår pa än MK. Upp pa all haug aurbackar 
där bläir int så mik sed pa däri [inte], äutn att 
n kan fa göid dum me släkå för var sedå; da 

kan de ret bläi vackar sed där me JK. Asku 
göidäd a par sedår  JK(U). 

säda  v. sedä, 'beså (en åker)' MK. 
säde  s. sedä JK, (OL)MK n. [utsäde]. Tråsk 
till sedä (ryg ti sa) JK. Vör skall tråsk ti sedä 
(= tråsk sased el. sed ti sa) JK. Vör ska tråsk 
ti sedä; va mang tunnår behövar Et ti sedä el. 
sa? Dän akan har vör tråsk hailar i ätt sedä 
MK. Jfr höst-, lådigs- o. ut-säde. -sj bläding 
s.  seds-, se'däsblä'cliug el. rygbläding = råg- 
brodd JK(ordl.). -gås s. sedäsgas me gäular 
näbb u gäul bain MK(1926). [Anser fabalis 
(A. segetum)]. -mål  s.  sedsmal n., bf. -ä, 
pl. =, bf. -i  'åkerlapp  s. begränsas av 2 rader 
pinnar, el. två fåror till märke vid såning;' så 
bratt sum en kan a, när n gar fram MK. Ätt 
sedsmal = dän brädd sum de spraidäs guanu 
pa n rad fram (5-6 stig bratt) MK. Sätt pinnår 
ällar stickår ner för vart sedsmal ti säi ättar, 
när n sar, de kalläs fö stickä. Alläs bräuka n 
fyrä [föra v. 2], när n int ha någän ti stick fö 
si. Da plöga n någ furar, så langt ifran si sum 
sedsmali jär braidä, så att n ha retlaidå ti sa 
där ättar JK. Iss tväri ha gar ti sa yvar me fäir 
sedsmal. Sa halft sedsmal; de jär int mair n a 
halft sedsmal igän pa de tväri MK. Där sum 
int sedsmali had nat ihop, äutn de var låimt si 
imillum, där var de int fingar haugt MK. 
-målig a. n.  sedsmalut. Sa sedsmalut = sa 
ojamt, så att de bläir tjåckäst me sed pa 
ymsnä säidår män tunnt äi mittn MK. Um än 
int sad jamt, el. tjåckarä pa am n säidå u tynnar 
[tunnare] pa dannu av sedsmalä, sum söintäs 
när sedi kåm upp, så haitäd de, att n had sat 
sedsmalut JK(U). Sedi kummar upp så seds- 
malut MK. -pris s. pl.  sedspräisar. Så kåm 
tullar u jälpäd upp sedspräisar JK. -råg s. 
se'dästyg _LL,  i  [utsädesråg] el. saryg  MK. 
-slag  s.  sedsla'g n., bf. -ä, pl. =. Ryg el. 
någät ann seds-slag JK. Jårdi blai bättar ar-
beti, gav så bättar skörd i flak sedslag  OL. 

säden  a.  se'dn, f. sedi _L 1 /4  - d, n. sedä [grobar]. 
Fråiä har int vart sedä (= haft grokraft) MK. 
Um ladissedä va(r) sedä el. springädä, luktäd 
börr de gamlä gubbar pa de, u luktäd de da 
int munkä .. el. var äurä, så var di säkrä pa, 
att de var sedä u kåm ti springä el. gro i jårdi 
JK(U). Där har vart a pärå, sum int har vart 
sedi MK. Kånnä jär int sedä i ar, för kyldi har 
tat ä = de vill int gro ällar springä. Ja skudd 
kaup sakånn i ar, för de sum ja har däugar int 
sa, för de jär int sedä (de jär förstöirt). Vaitn, 
rygän etc. jär int sedn; sedi jär int sedi; kånnä 
jär int sedä = har ingän grokraft MK. 

säga v. sä'gä, sä'g', pr. sär, sä,  2 p. särt, ipf. 
sägdä, sägd', sup.  säkt,  pass. sä'gäs, pr. 
sä's, sägs, sä'gäs, ipf. sägdäs, sup. säkts, 
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säktäs, p. pf. f. sägd, n. säkt, säkt si, pl. 
(till)sägdä, sägd', p. pr. sä'gnäs, imper. säg. 
1) [yttra, uttala, nämna]. Ja far säg såsum 
gam H.A. jär i Lau sägd, ner han rappäd än 
späis inn i stäuu OL. Sum än bräukar sägä 
JK. De var sum di har bräukt sägt förr.. OL. 
Di (sigdar) bäitäd smat, sum di sägdä OL. 
Tänk pa va du särt JK. Din förbaskadä gap-
stuck, sum int vait va du särt JK(U). Gud 
välsingnä di, sägd Kais bäi körku JK(U). Da 
sägd n fyst, lains prästmor had sägt JK. Däu 
sägd u ja tänktä, bräukar n sägä, när täu 
pratar u en av dum sär de sum dann'n tänktä 
JK. De sägd ha bär så me rolihait [på skämt] 
MK. Män, sägd ja, ja var väl någ oförsiktur 
OL. En av mäin kamratar sägd till mi ällar 
imot mi, när vör gick ner till hamni JK. De 
sum flautar sakt uppa vattnä bräukarn sägä, 
att de simar fram .. De gamblä sägd sam 
JK(U). Än lenar fjädar . De kan u sägas um 
än fjäda- ällar lastvagn .. de jär sån len fläd-
rar undar JK. Daigbaintar u daigbaintä säs 
för de mäst um kräk JK. Ra .. sägs um vid, 
sum int jär tårrar OL. Avkvistnä säs um 
grainar (täll ällar gränä) OL. Jäst u avur ti 
bjär di at, mänsk da, säs sum a äutrop JK. 
Vör jär i Lau sär alltut t. äks.: de sär ja di de. 
Längar at sudrä, at Alvä u Hablingbo sär di: 
de sägar ja di de JK. Urigmorskleningän el. 
klänningän (sum de nå säs) JK(U). Ävjut äl-

lar vaisut säs de fö de mäst alltut där, sum 
star vattn JK. Aurburgi, män aldri aurburgän 

sum jä har hårt sägts mang gangar JK. För 
de mäst sägdäs de far u mor (som tilltalsord) 
OL. Pa kväldar .. da sägdäs de iblant så, att 
de var änd oskaplit va snaikstar öiräd äut 
ginum kustain'n OL. 2) [påstå, mena, anse]. 
En ting vill ja sägä, u de jär de, att .. OL. Ja 
har hatt .. misstankar till ed K. .. nai, de kan 
ja da bestämt säg, att ä int jär, sägd n JK. Så 
ja sär de att, had de vart mäin kräk, sum än 
så rigerd me, så had ja tat u päisk upp än OL. 
Att L. skall, de säja alls intä JK. Nå ja, de 
tår så var sum däu särt, fastn de förfalla si 
otrolit.för mi JK. Ja, jär ä så sum du särt, så 
vill ja int häklä di därförä, män jauga du, så 
skall päukän ta di JK. De jär nuck bäst sum 
du särt, att vörr lättar prästn uk [oka] ihop 
dum JK(U). Ja har nå sägt min u flairäs tank 
um ungdomän OL. Ja har int jär me sägt, att 
di stal dagspänningar JK. Me fläskä [beträf-
fande fläsket] har 0. säkt (älla kansk retarä 
säggt) nai JK. U så har n sägt hail täidn, att n 
livd int längä JK. Män varför leräs u säs de.. 
att kräki int har någän själ? JK. 3) [förtälja, 
prata om, upplysa om]. Nå har ja vart i körkå 
u håirt pa va prästn har hatt ti sägt i dag JK. 

Sin har ja hårt flair sägt, att di hadd sält 
brännväin för de präisä JK. De skall va sant, 
sä di JK. Fakläfammor sägd för astu fammor 
u astufammor sägd för o fammor, u ofammor 
sägd för mi JK(U). Um ja int minns galä, så 
finns de nuck någ fotografiar pa, när vörr 
bärgar skördi .. sått de tår behöväs sägäs 
någlä ård um JK. 4) 'skvallra'. U de va så 
dain ätta dann'n, så matt i säg dain pa dann'n 
(= skvallra) JK. Han rännar u sär = skvallrar 
MK(1879). Ja tråss di um däu gart in u särt 
MK. 5) refl. a) Säg si av me [avsäga sig] ti var 
körkväld MK. Säg si ifran [frånsäga sig]. De 
sär ja mi ifran, att de förstar ja intä JK. Vitt 
du grav mair för L.? — Nå pa vintan jär de 
otjänlit, u sin pa ladingän da far ja int täid, 
sått de far ja säg mi ifran, maint n pa JK. Lina 
bjaudäd pa kaffi, män de sägd ja mi ifran JK. 
Där blai ja bjaudn pa kånjak, för ja sägd mi 
ifran kaffi JK. När n blai änkman, sägd n si 
ifran gardn JK. Ja har set i täidningar, att L. 
har sägt si ifran ti var i skolstöirlsn JK. b) 
[operson1.]. Um de var så där någ vänskap.. 
imillum någän dräng ällar päikå, så skudd di 
bidäs däit, u de sägd si själft, att di gänn 
viddä OL. Pa var säidå sägd si själft, att di 
skudd ha sin förman OL. Daim av sagaigrar, 
sum fyst gynt kåir säin stuckar ti sagi, di 
läggäd säin [sina] tet bäi u uppa vältru .. de 
sägd si själft, att di var de fyst sum fick sagä 
OL. 6) [ge besked om, meddela, låta förstå]. 
Polisn sägd mi, att de var klokäst, att ja 
megav, att .. OL. Ja blai sägd MK. U sägd 
da sitt ärndä JK. Jär de någ mair av jård-
bräuksaffärar, sum failar jär, så var så bra u 
säg beskening, så skall de bläi beskrivning 
JK. När du nå fart de i årning, så särt du mi 
biskening igän JK. Sin säs grannlagsfålki u de 
nemästä släktingar biskening um döidsfallä. 
Prästn säs biskening 	Kluckan säs biske- 
ning JK(U). Fästmåjus far sägd prästn bi-
skening .. När ä var sägt si biskening 
JK(U). 7) [uppmana, bestämma]. När all ka-
lar int har någ ti säg knaft mot källingar, när 
di nå har fat raustret allihop JK. Sum int 
bondn lätt säg si täu gangar JK. Säg än ner u 
jetä (= säga till honom komma ner och äta) 
MK(1880). Säg kalar ti bors. Särt u ti bors nå 
da? MK. Um än hadd löid' sum ja hadd sägt 
n.. JK(U). De nödvändustä har ja raid upp, u 
de andrä har ja anstånd me ti sägd täid JK. Så 
gick vör såsum vör var sägd ti ga (vid konfir-
mationen) MK(1877). 8) [p. pr., i vissa und. 
De var ingu jälp ti sägnäs [att tala om] 
MK(1877). I sundäs da gick ja apartut ti säg-
näs [så att säga] där ner u skudd prat me han 
JK. Ja tyckar de jär rolit till kumm i körku, u 
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de jär snart ti sägnäs de aind nöi sum vör har 
jär äut pa landä um sundagar JK. Ja far ännu 
int täid 	ti skriv någät langt brev, äutn de 
bläir bön till sägnäs a affärsbrev JK. Ja had 
täu sårkar mämmi ti sägnäs JK. Ja ha hatt 
a äutmärkt go hälså ti sägnäs i all min täid 
JK. Di var så ti sägnäs läit nöifiknä fran bäggi 
hålli [:ungdomarna] OL. Brännväin u öl fö-
stas, de flaut i strömmar så ti sägnäs OL. 
Vaims jär skuldi? Jå skam ti sägnäs för de 
mäst o aigi JK. Da hadd ja u* vart någ för kal, 
män nå jär ä bär lortn, skam ti sägnäs, sum än 
bräukar sägä JK. Ja har hårt ä sägnäs [!] att ä 
int ha blitt någ bra JK. De skall ja da säg' att 
de jär sägnäs sant JK(U). 9) [p. pf. särsk. i 
vissa uttr.]. Där hart du mäin hand pa, att de 
jär säkat u paläitlit, u de sum jär sägt så jär de 
sägt JK(U). De fanns en [:vändplog] bäi 
Kauprä .. me sum sägt jär, ätt stöir pa JK. Så 
va så go, sum sägt jär, u säg till JK. De jär int 
sägt = de jär int säkat, att de så sker JK(U). 
De jär int alltut sägt, att di (tjänrar) passar pa 
maltäidar än gang OL. Så jär de int alltut 
sägt, att n plögar för änd me JK. Män, um de 
slar in, de jär int alltut sägt JK(U). Sumbli 
böindar ällar retarä sägt bondkällingar var så 
nogräknädä u ginumsnålä, att .. OL. Ja skall 
ta u sätt o rus si för gäinäst u gi mi i väg i kyldi 
u stårmän Jå, u de var sägt u gärt, sum än 
bräukar sägä, u han gav si av straks JK. Da 
fylgar ja me, så kåirar vör äut ti F. me a tunnå 
vait ti siktä Jå, sägt u gärt JK. Sägt u gärt, 
de lycktäs (ti fa Ian väitläimbustn) OL. De 
var sägt u gärt gäinäst de MK. — Särsk. förb. 
Säg av, 'omtala'; han har vart upp u sägt av 
för prästen v. s. händer o. sker MK. Jaug u 
säg av (= ljuga ihop historier) de kan n de 
MK. När de da var väl, da sägd n av för dum 
allting (= talade om). Iblant sägd n av för o 
sårkar MK. De sär ja int(ä) av, äutn de haldar 
ja tyst me JK(U). Dän sum biröimar si självar 
.. när n sär av, va duktur han jär JK(U). Di 
har nå vart äut u ak me bil, så nå har di änd 
någ ti säg av MK. Sing väisår u säg av histor-
jår JK. U gynt säg av sitt äväntöir um nati 
JK. Rolihaiti var dän, att P. sat u sägd histor-
jår av, riktut roliä stråfar JK. Nä da kluckan 
had sägt av hail historju JK. Da kåm ja ti 
sit u prat me n bekantar bondä, u da sägd han 
av, att han hadd vart i legavald ti fat fråi ifran 
fråikontorä JK. Ja, de tyckäs, u de säs av av 
främlingar, sum gravar där, att ä jär de fyst 
ällar bäst möirjård, sum finns pa landä JK. 
Da jä de säist sundagän i dag, sum han haldar 
sundasskola, u da säs de av, att ä skall var 
fäst [fest] JK. När gassn trädar, så sär n av de 
straks, när n far skill av, för da kaklar n u 

skräiar JK(U). Va di skudd gär fö sia pa 
sammanträdar .. när de had sägtäs av nå så 
läng, att i kund däik möri när di viddä JK. — 
Säg' ättar MK. Så hadd a (= källingi) hårt, att 
de var någ sum sägd ättar i skogän (eko), när 
a ropt i skogän JK. — När da int far u mor 
viddä, da vidd ja int säg imot JK. De ha vart 
n duktu gubbä u sum har hatt rispäkt för si.. 
u de var int värt ti säg imot, äutn de sum var 
sägt, så var de sägt JK. — Ja invändäd, att de 
me retå skudd drägäs lått, vaim sum skudd 
däit (pa slåttä), sått ja sägd ifran pa grund där 
av JK. De kund nuck int ha vart så omöiglit, 
um di ännu int hadd hatt ätt räum ofärdut 
sått ha sägd ifran JK. Ja har hatt bud pa ti 
skriv i täidningar .. män, ja har sägt bestämt 
ifran ällar nai JK. Pa mårgnän klucku fäm 
sägd jårdgummu ifran, att ha kund int ta de 
ainsummi JK. G. vidd int säg ifran si [från-
säga sig husbondeväldet] läikväl till dotri u 
mågän JK. Sen blai de så, att G. sägd ifran si 
till stjausun'n OL. Nä da G. sag, att de kund 
int ga för n längar sägd n gardn ifran si ti A. 
JK. De har han fransägt si MK. — Sägä in o. 
äut, 'be ngn komma in el. ut' MK. — Säg um: 
1) [yttra sig om, kritisera]. Så huggäd n 
bjaurar va än kåm yvar.. de sägd int aigan någ 
um alls JK. Ja sär int alls någ um, att .. JK. 
Nå va säs um de? JK. 2) [upprepa]. Säg um 
de årdä en gang till JK(U). — N sup, sum int 
skaffrar hällar äi, äutn dain far häll äi till 
dann'n, sum skaffrar sär till um JK. Säg till 
för mi pa läsmöitä .. att ja har förhindar 
JK(U). Ner nå päukän u all hans gastar bläir 
tillsägdä, att nå skall Ar var så go u pack Ar 
iväg.. OL. — Säg upp: 1) [uppgiva]. Dän sum 
förlorar samsspelä, skall säg upp sitt fräispelä 
fyst JK. När kaffidrickningi var avskild, så 
sägd drängar upp sitt fräispelä, u de var rännä 
JK(U). Ner di hadd skilt av me samsspelä, da 
skudd fräispeli sägäs upp OL. Säg tal upp 
[redogöra för räknetal i skolan] JK. 2) [upp-
säga kontrakt o. dl. Säg upp tjänsti el. säg si 
ifran tjänsti, han jär uppsäggdar u ha upp-
säggd JK(U). Att av dum sägd upp förlug-
ningi JK(U). — Säg äut: 1) [uttala]. De kan n 
braut tungu av si me ti säg äut JK. Di far int 
täid ti säg äut mak n halv årdi JK. Ård u 
benämningar, sum int täit sägäs äut u taläs 
um JK. De säist årdä sägd ja int äut, sått V. 
hård ällar försto nattäurlitväis JK. 2) [ge klart 
besked om, sjunga ut]. Han var int räddar ti 
säg äut va n visstä JK(U). Där sägdäs de raint 
äut pa sak äutn umsvaip JK. Jfr o-sagd. 

sägd s. sägd [sagen, i uttr.]. Han beklagd si, 
att ä var rasnäs så galä (ti grav kannaln) u de 
sag ja u straks, sått ä var söin för sägd, sum 



sägen 	 1424 	 säker 

än bräukar sägä, för han had braut upp än 
förbaskad hopän stam n JK. De jär söin för 
sägd, att de jär pa de väisä MK. De gär [?] 
söin för sägd MK. Ätta sägdum (äutgang i 
Lau) MK [:detta uttr. är utdött i Lan]. 

sägen s. sägn, sä'gän m., f., n., bf. säyn, 
säng'n, sängnän JK(U), pl. (n.) sängn, (m. 
el. f.) säynar k-J [sägen, folktradition, folk-
tro]. Ja far tal um någ sängnar um fäuglar så 
längä JK. De jär ännu en sängn um svalu, lais 
ha kvittrar u singar JK. A sängn um de 
(adamsäpplä) vait ja JK. Ja tror int att de 
finns någän sängn, sum sär, att näckän har 
gärt någ arbet för bondn, äutn de skall för-
modliän var nissn i ställä JK. Skräddan jä int 
säka pa att de jä sanning, män så ha hans 
fålki talt um, u säng'n gar så ännu [om en 
kvinna som kröp in i ugnen naken, när präs-
ten kom] JK. Sum sängn gick u ännu gar ällar 
troi retarä, att Digaråirsgubbän ällar -källingi 
väisar si .. sum än harä JK. De jär n sängn, 
att rävän föirdäs häit pa landä för de att han 
skudd ta läiv av lindarårmän MK. De taläs 
um, att när di byggd Lau körkå, så var de 
sånn stor kalar sum byggd na, att di liggäd pa 
knäi pa jårdi u jetäd ör kluckhuli! De var 
läikväl a ivi lyngn de. Ja, va vait ja, ja sär 
börr av ättar säng'n, sum de gamblä har talt 
um för mi JK(U). Jå, de jär n gammäl sängn, 
sum löidar så jär: När Frälsan hängd pa 
kårsä, så tigd all fäuglar, män Bläcku .. ha 
skräidä. Da fick a de till straff, att a aldri kan 
tig sinä någän täim pa dyngnä JK. Gammält 
sägn MK. Yvarnattäurliä väsn i vattndrag 
De finns ännu sagår u sängnar um ättar de 
gamblä JK(U). Män otrolit haldar ja de int 
förä, ättar sum sängnän [om bjäru] ännu finns 
i språkä JK(U). De jär u n sängn, sum sär, att 
all far int säi slikt (trull) JK. Um än jetar 
tuppå [senor], när ha jär kokt, så far n langt 
hår, ainlit än gammäl sängn JK(U). När a 
stjännå fallar u har a jaus strimå ätta si. De 
bitöidar att någän dåir, ainlit gammäl tro u 
sängn JK(U). Ja, män vait [vete] de jä ännu n 
gammäl sägän, att han skall sas i Sant Mick-
äls nidar JK. De jär n gammäl sängn, att inum 
träi dyngn bläir de ovädar, när äuglu u harn 
skräiar älla ropar um kväldar älla netnar JK. 
Humblu, gaukän u tärnu jär de säist sum-
marfäuglar sum kummar enlit gamblä sägnar 
OL. När de har snåi mikä, så att skogän u 
träii jär full av snåi .. da haitar de, att skogs-
räuskan kummar inum träi dyngn u gär dum 
rainä, fastn de int alltut star in, män så löidar 
a gammält ordspråk ällar n sängn JK(U). 
Män um gamblä märkar ällar sängnar skall 
sia in, så skall de int bläi någ stadur vintar 

ännu JK. Gamblä sängn sär, att de ska var 
motsatsn, ällar um Andas braskar så ska jaul 
slaskä JK. 

sägg s. sägg m., bf. -än, pl. -ar,' det som man 
sinkar el. sätter ihop med'. Kåggjaulskräm-
pår, sum jär ihopsättnä i skäggi .. me säggar 
(janåiglår el. skräuar) JK. De skall sättäs n 
sägg äi, så kan de bläi starkt igän; säggän har 
gat upp; de jär så mik säggar äi iss stainfatä; 
sagklingu jär sprucki, de skall sättäs säggar äi 
JK(ordl.). Jfr bly- o. tråd-sägg. 

sägga v. säggä, sägg(ä), pr. -ar, pass. -äs, p. 
pf. n. (håup)säggä, 'sätta ihop tallrikar o. d.' 
MK; 't. ex. borra hål i vardera kanten av en 
remna i ett sprucket fat och sedan från varde-
ra hållen binda el. sinka det tillsammans med 
tjänligt material så som stark linnetråd, stål-
tråd, tenn o. d.' JK(ordl.); 'sinka' OL. De 
fatä kanst däu ta u sägg(ä) ihop. De jär så mik 
sundar, sått de kan int säggäs ihop. Aja, däu 
säggar nuck ihop de JK(ordl.). De fatä, de 
skudd ha vart hopsäggä OL. 

säker a. säkar, -a, f. säkar, n. -art, -at, pl. 
säkrä, komp. -rarä, superi. -räst, (de) sä'k-
rästä. 1) [lugn, trygg, riskfri]. Da blai ja mik 
bättar till humöir u känd mi säkrarä OL. De 
fanns u mang sum var säkrä u hadd fullt upp 
ti ta av badä till mat u drickä OL. Pa de väisä 
jär ä säkräst, föstas, när n gläidar pa sin aigän 
bat [:om man inte kan få "förhyra" hos nå-
gon annan] JK. Ja tänkt annars till skriv läik 
till bolagä .. män.. skrivar ja till L., så jär de 
så mik säkrarä OL. 2) [stadig, bestämd]. En 
man star pa jårdi me säkart augänsiktä för ti 
säi, att spärrpari kummar ti sta gäint JK. 
Säkrä närvar [nerver] JK. Mair di röirar u 
bråkar me uss starkarä u säkrarä bläir vörr 
[:bönderna] JK. 3) [pålitlig, tillförlitlig, viss, 
förvissad]. Plögningi jär annas de säkrästä [i 
st. f. att harva ner sådden] JK. Än sigd, sum 
jär dåli, de jär mästn de säkräst [sannoli-
kaste] ti fa, när n skall kaupä OL. Ja vill 
minnäs, män ja jär int riktut säkar pa de, att 

JK. Jär ja int säkar, da tigar ja da MK. Så 
jär de nuck säka(r)t, att int läivä ällar någän-
ting förintäs JK. U de var häldar int så sä-
kart, att di hadd någät (läilhäus) OL. Ja kund 
just int var någ säkar um äutgangän OL. L. 
jär säkar pa stavningi JK. Vör har vart säkrä 
pa o sak JK. Nå jär ja säka pa, att nå bläir a 
(lairu) så vat u blaut, sått nå kan ingän kumm 
pa na JK. K. har ännu int slipp ifran Lauboar 
hailskinn'n, de kan n var säka pa JK. Va 
pallä [på lag, någonstans] de tillståndä skall 
begäras, de jär ingän av uss säkar pa JK. 
Di vill sänd än läitn änkäl prässänt .. män di 
jär int säkrä pa um de kan bläi umtyckt ällar 
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