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stabbvalk—stad 
	 3 

2 1 stabbvalk 	Stabbvalk 	och 
grynkvarn [standär] (13.4.1903) 

2 stad s. 2 



4 

3 stall 	J. Karlssons, Fie, stall. a 
väggen åt hagen är försedd m. 
svaip utan fönster mitt för ta-
gatu b väggen åt gården c 
hylla d svaip e båsväggen 
fr. tagatu 	f håimdduri 	g 
bås 	h dörrpost till håimdi 	i 
ribb en på var sida om båsbrä-
derna j fönster k dörrar I 
tagatå 	m tröskel 	n glugg 

häimd 
4 stallhussvep a svaip b dörr; 

se även ill. till svep 

stall—stallhussvep 
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stekel—sten 5 

6 

5 stekel Stikältäu n 
6 sten 



6 	 stensläp 

tainsle p
 pa Jakob  K

arlsson s, Fäiä,
 

gard
n

 (29.6 .1908) 



stensnara—stentun 	 7 

8 stensnara, se ill. till småsnara 
9 stenstroppa 

10 stentun 	»Staintäun» 	bäi 
Fäiä. Jakob Karlssons partn 
(1.8.1902); se äv. ill. till räcktun 



8 
	 sten vagn 

11 stenvagn Stainvagn bäi Sig-
laivs pa Näs. J. L. Hanssons 
(28.9.1917) 

12 stenvagn, som ovan 



9 stenvast 

13 stenvast Vastrand bål Klasn 
i Vamlingbo (16.9.1917) 

14 stenvast 	Stainvast i Häm- 
mår, Lars Olssons akar 
(25.9.1914) 



10 	 stenvast—sticksåg 

15 stenvast 	Stainvast i Karl 

	

Mårtenssons (Halsrä) baitning 
	

16 
(15.7.1914) 

16 sticksåg 



stocka—storsegle 
	 11 

19 

17 stocka v. 	Alfred Olsson, 
Fäiä, stuckar (27.5.1913) 

18 stol, se ill. till kräkmärke 
19 storbåge 	Än bit av storbu- 

gän fastsöidar bäi kruppän; se 
äv. ill. till sjörusa 

20 storlopp, se ill. till väderkvarn 
21 storsegle, se ill. till väderkvarn 



12 	 strakla—strandbodar 

22 strakla s. 	straklå 
23 strakla v., se ill. till russriva 
24 strandbodar 	La ubostrand, 

(»Nabbu»), fran nårdaust 
(24.7.1903) 



strandbodar 	 13 



14 	 strippa—stumle 

-- 

26 strippa, se ill. till vattensåg 
27 strippbytta 
28 strut, se ill. till snara 
29 strömminggarn A styckä av 

a strämminggan. (Masse 
Klintberg 	bredvid 	nätet.) 
(19.2.1902) 

30 stumle a kullu b råutgang- 
en 	c röitnar 

30 



stumlehop—stumlespel 	 15 

31 stumlehop Stumblähop u där bakum Närströms byggningar (8.9.1913) 
32 stumlespel Stumbläspel 1 Graunhagän, När (14.7.1909) 



16 stumlespel 

33 stumlespel Ole Petterssons, 
Hallute När, stumbläspel. Till 
vänster Jakob Eklund, Hallute 
När, till höger Alfred Olsson, 
Fäiä Lau (20.6.1903) 

34 stumlespel 	Vilhelm Karls- 
sons, Smiss, Lau, stumbläspel 
(8.9.1913) 



stut—styva 
	 17 

ar o oo 0 	 C=I 

36 

35 stut 	Kalar tämar stäut i 
Halsrä Hansäs ängä (14.7. 
1914) 

36 stutok 	a jernbeslag 	b 
slai c hånnband d sväng- 
län 	e ringän 	f kädi 

37 styva, se ill, till trösk 
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18 	 ståndtun 



ståndtun 	 19 



20 	 stånda—stävbåge 

A 
	

B 

A 
	

c 

42 

44 

  

	J 

 

k 

40 stånda, se ill. till stabbvalk 
41 ståndare, se ill. till spärr 
42 stångslag 	A stangslag me 

drivvalar B stangslag me es- 
tampen kring a sia 	C sia 
stangslag um n angelstain 

43 städa, se ill. till fastsättning 
44 städe Järnplåt att lägga på 

»städen» för att skydda denna 
och mejseln vid avhuggning 
av järn 

45 stävbåge an 



stör 
	

21 

46 stör Jakob Karlsson, Fäiä, kara(r) staur (11.4.1903) 
47 stör Halsrä-Hans u Oskar slar staur (22.5.1913) 



-0 

51 

50 

55 57 

56 

99 	 störthoe—sänglätta 

48 störthoe, se ill. till hoe 
49 sulträ, se ill. till vattensåg 
50 svedel, se äv. ill. till smeddo-

ning 
51 svep a svaipen = övre halv- 

dörren 	b sväinhäusduri; se 
äv. ill. till stallhussvep 

52 svängel, se ill. till väv 
53 så 	Rygän: J. 0. Larsson, 

Fäiä, gar u sar (30.8.1913) 
54 säkorg, se ill. till slaktkränka o. 

så 
55 såghatt 
56 sänghäst 
57 sänglätta 



sänke—sättningssten 	 23 

A 

0 	 10 	 20 

0 
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20 

58 

61 

      

—0 

Il 

    

    

58 sänke el. vagnssänke A un-
dasänke B [sänkhammarel 

59 sätt(s)hammare, se äv. ill. till 
smeddoning 

60 sättare 	Sättare tillhörig Fer- 
dinand Jakobsson, Halsrä i 
Lau (8.9.1913) 

61 sättningssten 
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24 	 söde 

62 söde Såidä sättäs in, tyst kransn. Masrä såidä. Karl Karlsson, Sunkörkä, skall brännä (29.6.1903) 
63 söde Såidä undar inläggning av Masrä såidä. Brostickor äutlägdä till dann kransn (23.6.1903) 



söde 
	 25 

64 säde Såidä insätt; ändvidn palägdar (29.6.1903) 
65 säde Sagdusn palägdar; såidä färdut ti sätt äld pa (29.6.1903) 
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E 

66 söde [efter MK, Spridda drag 
s. 38 f.] A Genomskärning 

av Masrä såidä i Lau 	B 
Haggvan'n mellan murarna 
och i källaren 	c [södeskäl- 
faren] C Genomskärning av 
fig. B från a—b med täck-
stenar D Haggvan'n a 
uppifrån utan lock 	b upp 
ifrån med lock c i genom- 
skärning 	d från sidan 	e 
framifrån 	f tapphålet 	E 
Tapp till tapphålet, 20 cm lång 



 

södeskula—ten 

 

27 

 

    

  

69 

 

67 sädeskula 	Säidäskäulu bäi 
Masrä såidä (8.1.1912) 

68 södeskällare, se ill. till säde 
69 sömten 
70 tagghjul, se ill. till vattensåg 
71 tamp Tjanar uppdrugnä; a 

tampän b krakfotn 
72 ten 	a se ill. till nät-ten 	b se 

iIl. till spinnrock 



28 	 tia-tjuga 

73 

74 

73 tia v. 	tal upp a raip 
74 tillskärslod [bredd ca 7 cm, 

tjocklek 1,2 cm; i mitten mäs-
singsplatta med fyra gropar 
inslagna] 

75 tir Trolår kårsernä ällar upp-
lägd i tirar (30.7.1906) 

76 tistel, se ill. till kälke 
77 tistelarm 
78 tjuga 	a håitjaugä, se ill. till 

ugnskvast 	b se ill. till kleva 

77 



tjärborst—toll 	 29 

80 

79 tjärborst 	Nils Lyander (Löi- 
andas Nickå) me tiärbustn u 
tiärspannä (17.8.1908) 

80 tolk 
81 tolkpinna 

81 	 82 toll, ill. utgår 



30 
	 torkugn—treaxel 

20 
	

40 
	60 
	

80 

 

85 

 

86 

r1-1 
	 rt-t 

1 o  
b 	b 

83 torkugn 	Läinä tårkäs i kölnå, 
häkläs, skäftäs u brakäs 
(28.12.1903) 

84 torskangel, ill. utgår 
85 torskangelkim 	a hul ti sät 

kluän äi 	b hul ti fäst snöirar 
äi för ti surr kring hail måuän, 
när n bjärar anglår ti strand 
ällar haim 

86 treaxel Akslar a—b u a—c skal 
bårt u punktn a 1 b 

a 	b 

c 

J. 	1 



tremänning 	 31 



32 	 trisse—troderhop 

88 trisse, se ill. till vattensåg 
89 troder 	Halsrä-kalar klauar 

trodar. Nå lär stuckän klauän 
(22.4.1916) 

90 troderhop Trodarhopän bäi 
Fäiä, Jakob Karlsson (17.6. 
1904) 



troderstapel—träklubba 	 33 

       

91 troderstapel Trodastapäl bäi 
Smiss Vilhelm Karlssons partn 
(7.8.1907) 

92 trola, se ill. till gårdshuvud 
93 trut, se ill. till väderkvarn 
94 träharvel 	Träiharväl el. träi- 

pinnharväl (18.6.1904) 
95 träklubba 

     

__i CID 

 

      

     

95 
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34 

   

träsko—trävarv 

 

96 träsko J. 0. Larsson star u 
går träisko (29.4.1904) 

97 träskobock, -borr och -na- 
vare 	Träiskobur u träisko- 
navarä. [Valkbräden och trä-
skobock]. (13.4.1903) 

98 träskoborr, se ill. till träsko-
bock 

99 träskokniv 
100 träskonavare, se ill. till trä-

skobock 
101 trävarv, se ill, till väderkvarn 

  

99 

  

     

     

     

     



trösk 35 

102 trösk 	Lars Petterssons, 
Kauprä, tråskän inn pa lädu 
mitt för framifran (10.7.1903) 

103 trösk 	Lars 	Pettersson, 
Kauprä, tråskän inn pa lädu: 
tunnu, stjännjaulä etc. snitt 
fran säidu (10.7.1903) 



0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 0 0 

36 	 trösk—tumlingstake 

104 trösk a storjaulä b träsk- 
ringän 	c kåggar d bjär- 
arm 	e jälparm 	f dräg- 
bom 	g stäivar (16 st) 	h 
lajdstang (1,5 m utanför stora 
ringen) 	i letu 	j storjaul- 
drivä k stjännaksln 

105 tröskhjul, se ill. till trösk 
106 tumlingstake, se ill. till rusa 



tun 
	

37 

107 tun 	Kullfalln täun undar skiftä (21.8.1902) 
108 tun, bäda bandar, se ill. till bande 
109 tun 	Halsräkalar bindar um bandar. Hans Karlsson knöitar styttstaurbandn (22.5.1913); se äv. ill. till stör 



38 
	

tun 

110 tun 	Halsrä-kalar knöitar bandar (22.5.1913) 
111 tun 	Oskar Karlsson, Halsrä, läggar trolår pa (22.5.1913) 



r177,- 	114 

tun—tvet 
	 39 
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115 

  

112 tun 	Täubandtäun bäi Fäiä 
Jakob Karlsson (13.8.1902) 

113 tun, se äv. ill. till gårdshuvud 
och gårdsvinkla 

114 tunmöte 
115 tunnring, se äv. ill. till trösk 
116 tvet, se äv. ill. till kärlingtvet 

   

116 

 

   

     

        



     

     

     

     

118 

119 

   

40 	 tvåmänning—tvärspott 

120 

        

117 tvåmänning 	Smiss Vil- 
hälms u Arturs täumänning 
fran ändn nöismördar (29 
Jäuni 1918); se äv. ill. till 
stensläp 

118 tvädare, se äv. ill. till sten-
vagn 

119 tvärpänhammare 
120 tvärspott 
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e 	 

tång—ugnsskura 	 41 

121 

122 

121 tång (att spänna ihop golv-
bräder) 

122 tägelknut 
123 tög, se ill. till klubba 
124 tögsten, se ill. till klubba 
125 uddrist, se ill. till kräkmärke 
126 ugnskvast Handredskap för 

jordbruk m. m.: 	a vidyks 
b bindyks 	c skopå 	d 
tjaugå e lädkvastn f 
göislkåkså g nydå h 
räivå 	i janstaur 	j gro- 
lakå 	k ungskurå el. bak- 
skurå I ungskvast m 
skurå n spadä o bräuk-
ståitå p [på väggen någon 
sorts ej angiven kasse]. Fot. 
den 13 april 1903 hos Jakob 
Karlsson, Fäi i Lau 

127 ugnsskura, se ill. till ugns-
kvast 



42 	 ullkränka—utliggare 

128 

128 ullkränka [höjd ca 30-40 cm] 
129 undersänke, se ill. till sänke 
130 ungmansdräng, se ill. till 

bröllop 
131 ungmansstäng, se ill. till 

bröllop 
132 uppsnoningslass 	Halsrä- 

kalar käirar i land med upp-
snoningslass (15.9.1913); se 
äv. ill. till släka 

133 utliggare, se äv. ill. till rusa 

133 

 

idx~~..iim.ukik.....~...2 0 



142 

utstuga—val 	 43 

138 

141 	 140 

134 utstuga Autstäuår bäi Nöiu 
(17.8.1911) 

135 vagnslätta, se ill. till hjullätta 
136 vagnsmutternyckel, se ill. till 

mutternyckel 
137 vagnsskiva, se ill. till skruv-

skiva 
138 vagnsstege 
139 vagnssänke, se ill. till sänke 
140 vak 
141 vakgång, se äv. ill. till isnot 
142 val 	(slaga) (19.9.1902) 
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44 	 valka 

4r724 `sx' 
	

3 / 

143 valka Valken vid Bjerges i 
Stånga [Skiss i original av M. 
Klintberg] 31.3.1904 



	_ 
h 

g 

[ b 1 

144 

a 

valka—vattenbytta 	 45 

147 

144 valka 	a vattnjaulaxlän 	b 
blyftare»j 	c valkstain'n 	d 
[träram] e stampå f 
[hammarskaft] g [»styr- 
stöd»[ 	h [ej identifierad de- 
talj] 	[b d f g, enl. uppg. fr. 
Gotlands fornsal] 

145 valkbräde, se ill. till hand-
valka och träskobock 

146 vandring, se ill. till trösk 
147 vaterpass 
148 vattenbytta 

    



vattenhjul—vattensåg 46 

150 

A 

C 
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vattensåg 	 47 

C 

r- 

Z 

149 vattenhjul, se ill. till vatten-
säg 

150 vattensåg [Tolkning av Jan 
A:son Utas, Gotlands forn-
sal, Visby, efter skiss av M. 
Klintberg] 	A [gangvagnän 
(a) sedd i genomskärning 
från sidan] B [gangvagnän 
(a) sedd uppifrån] 	C [grindi 
(I) sedd framifrån] 	a gang- 
vagnän b sulträi sum gang- 
vagnän väilar pa 	c läil' 
vängä 	d stor' vängä 	e 
trissä 	f kil 	g merla 	h 
kåggar (s. sitar äi gangvagns- 
värkä) 	i taggjaulä 	j pin- 
nar 	k drivä (pa sam axel s. 
taggjaulä) I ramen el. 
grindi 	m bladä 	n nick- 
stangi 	o tvärbjälke [vrid- 
bar] 	p knäcktän s. skut- 
stangi sitar äi q skut- 
stangi 	r stor' spadän 	s 
läil' spadän el. stoppen 	t 
kräunstangi u vattän-
jaulä v [vattänjaul-aksln] 
x kräuntappän y strip- 
pu = klyk s. stangi sitar äi 	z 
träihelän kalläs för strippnag- 
län 	å gjårdi (av jan), t.v. 
framifrån, t. h. från sidan 	ä 
lodstålpar s. grindi gar imil- 
lum 	ö yvarstä ukä s. bladä 
spännäs me öa tvärstycket 
kalläs nedarstä el. undarstä 
ukä pa grindi 



48 	 vedflo—ved 

154 151 vedflo Vidfloar me flohau-
dar bäi Jakob Karlsson, Fäiä 
(17.6.1904) 

152 vedstack Kauprä Lars Persns 
vidstackar (7.5.1916) 

153 vedyx, se ill. till ugnskvast 
154 ved s. 2 (vid fastsättning) 

n  
, t, 



verkfat—vevränna 49 

 

 

 

155 

 

156 

159 

158 

155 verkfat 
156 verkfat 	Löiandas värkfat. 

Inuti och under överstycket 
11 cm är en hylla utefter hela 
längden 10 cm bred och för-
sedd med en 31/2  cm hög 
list. Järnbeslagen gå tvärs 
över bottnen. 

157 vev, se ill. till repverk 
158 vevkrok 
159 vevränna, se äv. ill. till sno 

ihop 
0- 

4-869014 Laumålet 



50 	 vindhäst—viska 

160 vindhäst, se ill. till väder-
kvarn 

161 vind s. 2 'vindmaskin'. Vind 
bäi Jakob Karlsson, Fäiä 
(12.4.1903) 

162 vind s. 3 'grytvind' 
163 ving, se ill. till spinnrock 
164 viska, se ill. till småsnara 



vrakbåt—vrick 	 51 

165 vrakbåt 	Båtar kommer till 
Nabbens fiskeläge på mor-
gonen (29.7.1908) 

166 vrick 



52 	 vrång—väckningsstake 

167 vrång 	Rängar till n bat bäi 
M. 0. Larsson, Fäiä (22.7. 
1903) 

168 vrånghäck Vrånghäck från 
Alvä (9.7.1907) 

169 vårde, se ill. till fastsättning 
170 väckningsstake 

170 



a 

":".7Z.1r..ZXDA 

väderkvarn 
	 53 

171 väderkvarn 	Jakob Karls- 
son, Fäiä, vädäkvänn upp-
sätti pa nöit (23.6.1903) 



54 	 väderkvarn 

172 väderkvarn 	Oskar Daniels- 
sons, Hallbjäns, kvänni undar 
byggning (23.6.1914) 



väderkvarn 	 55 

173 väderkvarn 	Jakob Karls- 
sons, Fäiä, vädakvänn färdu. 
Marinen längst till vänster 
Jakob Karlsson (18.7.1903) 
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väderkvarn 

b 

190 200 

D Ga g 
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174 

174 väderkvarn 	A grind 	a 
nerfällning på 3 dm 	b o. 
c är motsatta sidor B knäi 
pa grindar C spärr a laks-
ning (pa snitt i övre kanten) 
b nerfällning i halvt träi 	D 
skräuband av jan E kvänn- 
stålpen 	F storsiglä 



H H 
n_ 

b 

a 

100 	 290 
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d 

a 
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c 
a 

väderkvarn 	 57 
G 	 G 

G vindhästen H kvänn- 
broi 	a b c slaar 	d ner- 
fällning 6 cm 	e nerfällning 
14 cm 	I [kvarnens stom- 
me] 	a grind b stålpen c 
storsiglä 	d golv 	e övre 
golvet f kvännbroi g träl-
varv 

4t-869014 Laumålet 
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	1 	 
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fl 
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c 

a 

d 	b 

g 
	e 	a 

c 

9  20 40 60 

0 20 40 60 

58 	 väderkvarn 

b 

J armar till kåggjaulä 	K 
buckän yva läil-lupä 
kvännaksl 	c järn»skoar» 
d i d sättas jälparmarna 	e 
storlupä pa axln 	f läillupä 
g janring 	M övre bandet 
a uppifrån b underifrån 	c 
från sidorna 	f avskärning 
efter d—e g storloppet h 
grindi 1 knäi pa grindi 



väderkvarn 59 
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N pärsn a b c d 	pärs- 
krämpå 	e pärsstangi 	f pärs- 
letu g letu h knäkt i 50 kuggar 
på hela hjulet o. 6 något olika fil- 
rar 	j arm kång 

N 
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A 

0 

V nålbalken 	a skära för ki- 
len; sitter i det stora hålet o. 
spännes med kilarna X 
näli 	a rund 	b fyrkantig 
Y skoen Z truten Ä mjöl- 
trummu 	a frän sidan 	b 
uppifrån c bakifrån Ä 
kvä n nbyttå 

n n 
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20 

   

     

   

c ÖA 

   

n 

Ö kvännstain a pastain b 
undastain; i hålet sättes en 
rund kubbe »bursn» med nå-
len lös i mitten samt den till-
plattade ändan uppät. Denna 
stickes i hålet på siglä 	c lå- 
set; kring [stenen] en järn-
ring med lås d 3 cm 
djupt ÖA masträ a b a 
skall sättas ovanpå b 	c 
mastalukä 	Över a lägges 
ett löst lock (mastalukä) ÖB 
[malster och sten] Hålets me-
delpunkt är 77 cm från väg-
gen där kvarnarmen går ut. 
Stenen vatras in och muras i 
den tjocka ramen av masträ. 
Den svarta rutan föreställer 
hål genom vilket mjölet rin-
ner ner a murbruk ÖC 
kvarn picka 
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ÖE 

ÖD kvännskaid uppifrån a 
tunn ribb 	b tunna bräder 
c kil 	d arm 	e sia 	ÖE 
skräuband OF jälparm a 
denna urglyggning är i stället 
på undersidan av den andra 
jälparmen OG [hjälparm 
med skruvband] a skåra för 
skräubandä 	b skräuband 
OH kvännskaid 	a slut på 
hjälparmen åt det hållet b 
kil 	Öl kvännskaid 	a de 
tunna bräderna heter tim- 
brä 	b de sma listar 	c 
slaar d de som fattas heter 
lukår; täu lukår ti var skaid 

a a d . 
a 

d 

_.,. 
d 

i 

0 	40 

d 
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175 vägg 	a gavälbandä 	b 

	

sylli 	c laushältn 	d möi- 
tarä e hännstuckän 

176 välskörd, se ill. till kräkmärke 
177 vända v. Karl Larsson, Sun-

körkä, »vändar» (»räitar») 
(28.7.1904) 

175 



66 	 vändplog—väss-sten 

178 vändplog 	Vändplog (Pol- 
hemsplogän) (19.9.1902) 

179 vändplog 	a vänstarstöirä 
b hygastöirä 	c stöirar 	e 
drekti f knäivän 	h, i drag- 
inretningi 	k bildn 	m bild- 
uddn n landsäidu o 
slepskoän 

180 vänge, se ill, till vattensåg 
181 värninglass, se ill. till bröllop 
182 väss-sten, se ill. till smedja 
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e 

c 

SO L.L.F 

a 
183 

183 väv 	'vävstol' 	A a gatår 
b ganstuck c töigstuck d 
brauststuck 	e kränku 	f 
käilar 	g slaborä 	h skald 
i lunår 	j luntugi 	k sål- 
var 	1 trudbandi 	m tram- 
pår el. trudår 	n janhakar 
o uppränning p töigä B 
sålv 	a uppdailn 	b sålv- 
augä c läggän 	C sålv- 
träi 	D vävskaid a råir E 
a sålvar 	b sålvstakar 	c 
slaborä 	d skald 	e lunår 
f luntugi 
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10 	20 

184 väv »Vävstol vid Fie» A ge- 
tår 	B spärrhake 	C sla- 
borä 	D skaid 	E lunår F 
triss G svängel 
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20 

         

K 

H ganstuck; c stickes in i hå-
let e och käppen d flyttas ef-
ter behov mellan pinnarna 
för att vrida kring stocken. c 
är av järn med en skruv o. 
mutter i ena ändan och är 
fyrkantig samt avsmalnande 
i den andra. I töigstuck J 
framsläppning K spröitä 
L sålvkäppar 
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M skälspånar N väv- 
spånar 	0 trampår, trudår 
P—T tvärslaar 	P [tramp- 
styckä] 	a [trampbult] 	b 
[järnbult] 	Q [lunträiä] 	R 
brauststuck S,T tvärsla U 
kränku 

185 vävsked, se ill. till väv 
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186 yxträ Jakob Söddalund med 
yksträiä (29.10.1912) 

187 yxträ 	Vilhelm 	Karlsson, 
Halsrä, haldar yksträi i handi 
(15.7.1904) 
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190 

188 yxtång 
189 yxögondorn 
190 ålputt 
191 ålriva 
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yxtång-ålriva 
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73 ålriva—återhåll 

c c d 

teesiuålledetue 
EMUN 

b' 	a l j  

193 

192 ålriva 
193 år a handtak b lunå c läg-

gän d bladä e hankän 
194 A—B ås, se äv. ill. till hus och 

spärr 
195 återhåll 

il 

195 
- ---. 

L-1-- - 

192 
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198 

	 14.1  

0 	 10 	 20 

	

L- 	

197 äreport, se ill. till bröllop 
198 ässjeborst 
199 örve J. 0. Larsson me örvä u 

sigdar, skall ste u sia 
(30.7.1912); se även ill. till 
pinn- och skruvörve 

200 örvkrok, se ill. till skruvörve 
201 örvslo, se ill. till skruvörve 
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