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s sbst. äss öMor. 's-formad mönsterfigur i 
bandvävnad / s-shaped pattern in ribbon-weave' 
(se ill.; jfr SAOB Ib); trP iö'pbundiga ä'ss 'tre 
hopbundna s'. Syn.: sa. 

sa n. så Dju. Ga. 's-formad mönsterfigur (t. ex. i 
bandvävnad, som applikation på kjortelsäck, 
som form på vetebullar)'; ja ha ba'ka fä'm sår 
Dju. 'jag har bakat fem s-formiga bröd'. Syn.: s. 

sa partikel sa Leks. (i slutet av fraser uppträdande 
utfyllningsord utan iakttagbar bet. / word 
without any particular meaning, used at the end 
of phrases:) ä går då-ni' nå' hå sa 'det går inte 
alls, det'; ('är du hemma?' —)jå då hå' sa 'ja, det 
är jag'. 

saddig adj. I sa'ddu Tra. (jfr SAOB; V11, We. s ad-
da; Torp sadda, under sadd) 'slarvig / sloven-
ly'. Syn.: se slabbig; slapig; slarvaktig; sla-
sig m.fl. 

sadel m. I a så] Älvd. vMor. Ore (best. sg. dat. 
såVgm Älvd. så'kim vMor.) sal! Våmh. säl öMor. 
Soll. Ors. Rättv. Leks. Bju. Dju. Nås Äpp.—Tra. 
(best. sä'in Li.) sär Ve. 1. 'för ryttare avsett 
säte som anbringas på ryggen av riddjur / saddle' 
(SAOB 1) allm. Jfr klövje-, red-, rid-. 2. 'un-
derlag för stockände vid sågning i strömsåg / 
support for end of log being sawn' (jfr SAOB 2a) 
Li. Syn.: dyna, bet. 2. 3. 'mörkare, stor, oval 
flåck på ryggen av ko el. get / large, dark, oval 
patch on back of cow or goat' (SAOB n(3) 
Äpp.—Tra. så' Ig ås Mal. 'konamn'; så' kuppa 
Mal. 'getnamn'. Jfr sadlig. 

sadel-bakig adj. I så'lrbå'ku Jä. (jfr SAOB sadel-
bakad) 'vars främre del bildar en för djup böj-
ning (om självvuxet ämne till slädmed) / with its 
front part curved sharply (with regard to natural-
ly formed wood for sled runner)'. 

sadel-båge m. IV så'lLnigi Våmh. (Bon.) 'bågfor-
mat, självvuxet trästycke på klövje- el. ridsadel / 
naturally curved wood of pack-saddle or riding-
saddle' (SAOB). Syn.: sadel-kräppa, -rota. 

sadel-don m. J a såldön Ore 'klövjeutrustning, be-
stående av sadel, underlag och klövjekorgar / 

pack-saddle' (jfr SAOB). Jfr klövjesadel. 
sadel-dyna f. IV a så'Idina Rättv. (Bo.) Tra. (jfr 
SAOB) 'stoppat täcke, ingående i underlag till 
klövjesadel / padding used under pack-saddle' 
(se ill.). Jfr sadel-klut, -koppe, -paddra. 

sadel-gjord f. la såldjiid Ve. så'irdjölr Li. 'rem, 
grovt linneband etc., som spännes runt buken på 
drag- el. riddjur för att hålla sadeln på plats / 
belly-band, saddle-girth' (SAOB 1). Syn.: 
bukgjord. 

sadel-gräs n. såVgräs (—så'lgräs) Flo. 'ett slags 
bräkenväxt, ormbunke; träjon, Polystichum 
m.fl. / fern'. Syn.: se ormblad m.fl. 

sadel-klut m. J a sOkkaut Älvd. 'grovt täcke, ingå-
ende i underlaget till klövjesadel / thick padding 
under pack-saddle' (SAOB; Liv. Älvd., s. 64). 
Jfr sadel-dyna, -kläde. Syn.: sadelpaddra. 

sadel-kläde n. III—J a sOldräö Älvd. sa'llkiråöä 
Våmh. sX/k/Tidä Ors.; pl. så'kkkådär Ve. 'under-
lag till klövjesadel, bestående av täcken och 
fällar / padding and skin rugs used under pack-
saddle' (SAOB; Liv. Älvd., s. 64). Jfr sadel-
klut. 

sadel-koppe m. Illa så'lkupp öMor. 'läderdyna 
med tagelstoppning att placera ovanpå sadel / 
leather saddle-cushion filled with horsehair'. Jfr 
sadeldyna. 

sadel-krok m. I b så'llerfek Älvd. sä`lkrök Li. 'en 
av de järnkrokar på klövjesadeln, på vilka 
klövjekorgarna hänges / one of the iron hooks on 
a pack-saddle on which saddle-baskets were 
hung'. 

sadel-kräppa f. IV a sålkrepp Älvd. så'Ikräppa 
Mal. ÖVd. 'bågformat, självvuxet trästycke på 
klövje- el. ridsadel' (se ill.). Syn.: sadel-båge, 
-rota. 

sadel-makare m. III c så'delmäksr Jä. så'Imå'kar 
Äpp. så'Imå'ke Mal. så'Imå'kar ÖVd. 'person, 
som yrkesmässigt tillverkar och reparerar sadlar 
och seldon / saddler, harness-maker' ( SAOB). 

sadel-paddra f. IV a så'lpådra Ors. 'grovt täcke, 
ingående i underlaget till klövjesadeln'. Jfr sa- 
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del-dyna, -kläde. Syn.: sadelklut. 
sadel-rota f. IV a sä`lröta Ore sä`lröta Rättv. = 
sadelkräppa. 

sadel-säck m. Ib sa'llsekk Våmh. 'med halm el. 
tagel stoppad säck (fäs sing), ingående i under-
laget till klövjesadeln / straw- or horsehair-filled 
bag used under pack-saddle' (jfr SAOB). Syn.: 
hållsäck; sadelsäng. 

sadel-säng f. Ib så'isäyyg Ore alsägy Rättv. = 
föreg. 

sadel-tväng m. I b setwgjyg Älvd. 'kort, med 
snörhål försedd läderrem från klövjesadelns 
vänstra sida till bukgjorden, anv. vid bukgjor-
dens åtdragning / short leather belt with holes for 
lacing, stretching from left side of pack-saddle to 
girth, used for tightening girth'. 

sadel-varm adj. så'lvarrm Mal. ÖVd. 'överhettad 
genom bärande av hårt liggande, alltför tung 
klövjebörda i varmt väder (om häst vid bofö-
ring etc.) / overheated on back caused by carry-
ing too heavy pack-load in hot weather (about 
pack-horse)'. 

sadla sv.v.l. 	Älvd. så'(ö)la Våmh. så'Ira 
vMor. 	Ors. Leks. så`la Dju. så'i Mal.—sä`lr 
Li. 1. 'lägga el. spänna på sadeln / saddle' 
(SAOB 1a; styr ack.) allm. ukin a säl Älvd. 
'vem skall spänna på (klövje)sadeln?'; 	e'sstp 
Älvd. 'spänna (klövje)sadeln på hästen'. 2. 'vid 
skotillverkning pligga fast gamla läderbitar vid 

* lästen för att få den att passa / peg pieces of old 
leather onto the last to make it fit shoe being 
made' vMor. 

sadlig adj. I så`lug Ore så'ku Jä. så`lu—sä`lugen 
Äpp. så'/u Mal. 'som har en stor, sadelliknande 
fläck i avvikande färg över ryggen och ned på 
båda sidorna (om ko el. get) / with a large patch 
of diverging colour like a saddle over back and 
sides (of cow or goat)'. Jfr sadel, bet. 3. 

saffran oböjl. n. så"frgmm Älvd. salfrm Våmh. 
saffran Nås—Tra. (jfr SAOB) 'krydda, beredd av 
de torkade röda pistillmärkena av saffranskrokus 
/ saffron' (SAOB 2; jfr Gotl.Ordb.; We.). —Ssgr: 
saffransbrännvin n. Mal. Li. 'brännvin, färgat 
med saffran (anv. som bjudbrännvin) / distilled 
liquor dyed with saffron (used as treatment)'; 
saffrQnsbrå Våmh. saffransbrå Jä. 'högtidsbröd 
med saffran som ingrediens (bjöds vid jul, bröl-
lop, begravning m. m.)'; saffrgnsbulla Våmh. 

'dets.'; saffranskranns Jä. 'vetekrans med saff-
ran som ingrediens (bakades till jul och till barn-
sängskvinna)'; saffranskrigyirsr Jä. 'vetekringlor 
med saffran som ingrediens (bakades och bjöds 
speciellt vid begravning)'. 

saga f. V så"gå Älvd.—sOga Våmh. sa"gu vMor. 
Ve. Soll. sagä' öMor. sa"ga Ors. slegu Rättv. 
sä`gu övr.NeSi. Vd. 1. 'utsaga; talesätt / 
saying, statement; proverbial phrase' (SAOB 1; 
jfr SAOB 1d) Ve. Soll. Äpp. Mal. Jfr tal. 2. 
'kringlöpande rykte, hörsägen, obevisat påståen-
de, otrolig historia / rumour, hearsay, unproven 
statement, incredible story' (SAOB le; jfr 
SAOB 2) allm. gg'mp(t)sågå Älvd. 'gammal 
hörsägen'; llaijkt i då bara så"gur Våmh. (Bon.) 
'det där är då bara osannolika påståenden'; i sr 
eter sa"gumQ s hög eter li'yynumq öOrs. 'jag 
säger bara som jag har hört (eg. jag säger efter 
sagorna och ljuger efter lögnerna)'; ä låt som e 
sOgu Rättv. 'det låter inte sannolikt'; män jä ha 
hårt agu Leks. 'men jag har hört berättas om 
det'; ä gikk e slikka sä`gu am an Mal. 'det gick 
ett sådant rykte om honom'. Jfr tal; sann-. 
Syn.: sagn; sägen. 3. 'underhållningsberättel-
se i traderad form, sägen / story, tale' (SAOB 3 a 
och 3c) Våmh. Bju. Dju. Mal. ÖVd. 

sagg m. Ib sagg Bju. Ål. 1. 'lugg på vävnad / nap 
on surface of woven material' Ål. Syn.: sagge, 
bet. 1. 2. 'fibervävnad (t. ex. i näver) / fibre 
(e.g. in birch-bark)' Bju. Syn.: sagge, bet. 2. — 
Av!.: gra'nnsaggut adj. n. Ål 'med fintrådig 
struktur (om tyg) / fine-threaded'; grö'vsaggut 
adj. n. Ål 'med grovtrådig struktur (om tyg) / 
coarse-threaded'. 

sagg n. sagg Bju. Nås 'envist kält / continuous 
nagging' (SAOB; jfr Gotl.Ordb.). Syn.: se 
gnag, bet. 2; krämt, bet. 1; kälta, av!.; kärga, 
av!.; mjäxa, av!.; sarg n. m.fl. 

sagga f. IV a sa`gga Jä. 'årsring i träd / annual ring 
in tree'. Syn.: sav, bet. 3; savnad; sav-rand, 
-ring. 

sagga sv.v.l. sa`gga Bju. Nås 'kälta ihållande och 
envist / nag continuously' (SAOB saggall; Rietz 
555a sagga',bet. 3; Gotl.Ordb.). Syn.: se d or-
ga; gnaga, bet. 4; sarga, bet. 2, m.fl. 

sagge m. Illa sa`gga Leks. Ål. 1. 'lugg på vävnad 
el. skinn / nap on woven material or hair on skin' 
Leks. bssst möt sa`ggsn 'borsta mot luggen'. 
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Syn.: sagg, bet. 1. 2. 'fibervävnad i trä el. näver 
/ fibres in wood or birch-bark' allm. ns vatnä får 
ri'nn ätt sa'ggsn Leks. 'när vattnet får rinna 
längs fibrerna (på takspån)'; sa`ggän drår Sa trä 
bi krökut Al 'fiberriktningen inverkar så att trä 
blir vint (om det utsätts för väta)'. Syn.: sagg, 
bet. 2. 

saggig adj.I sa'ggu Bju. 'som kältar oupphörligt / 
nagging continuously' (SAOB). Syn.: gnagig; 
gnatig; jäxla, avi.; kälta, av!.; mjäglig, bet. 
1; sargig; sarvig. 

sagn f. Id sq'uyen Våmh. (Bon.) 'mindre tillförlit-
lig berättelse / rather unreliable tale' (SAOB sa-
gen' 2; Sdw. saghn; Wennberg); r gj"målr 
n'ugfrt 'en gammal otillförlitlig sägen'; i .5..1- etä 
sgu'ynom å Irgög etä 4fi'ygnorn 'jag säger bara 
som jag har hört (eg. jag säger efter sägnerna och 
ljuger efter lögnerna)'. Syn.: saga, bet. 2; 
sägen. 

sak f.—m. Ib såk allm. f. Älvd. Våmh. Ors. m. 
NeSi. Vd. (best. pl. så'kär Älvd. såtkran Ål 
så'kar Nås). 1. 'rättegångssak / legal dispute, 
trial, case' (SAOB 1) allm. eå ä 4 såtk Älvd. 
'det skall avgöras gm rättegång'; i wa fr.' mm 
djaa såttje, i gå'r Älvd. 'det där målet behandla-
des igår'; an djöir såtk å di Mal. 'han gjorde 
rättegångssak av det'. Jfr livs-, riks-. 2. 'del i 
ogärning el. brott, skuld / part in misdeed or 
crime, guilt' (SAOB 3 e) Våmh. (Bon.); ja ruffa 
såtk i då i 'jag har ingen del i det jag'. Jfr saker 
adj. 3. (i förb. grov a(de) saker:) 'framstående 
gärning, märkligt ting / amazing deed, remark-
able thing' (jfr SAOB 6 b p) Ve. Leks. Flo. Mal. 
Li. ä va fall grö`va så'kar va fP n du ä Leks. 'det 
var fasligt, så fin du är!'; hä va grö'va såtkär 
Mal. 'det var oerhört!' (uttryck för beundran, 
häpnad); grö`vade så'ker Li. 'höjden, det värsta 
man skulle ha hört'. 4. (pl.:) 'menstruation / 
menses, monthly period' (jfr SAOB 6h) Ve. on a 
sejn så'kär 'hon har månadsrening'. Syn.: se 
dendärdärna, bet. 2, m.fl. 5. 'något själv-
klart, givet / a matter of course' (SAOB 6 e ö) 
allm. J.' wa len  såtk Våmh. (Bon.) hå' vå en såtk 
Rättv. (Bo.) ä vå äjn såtk Li. 'det är självklart, 
naturligtvis'; en fruin såtk Bju. 'det är klart, 
naturligtvis'. 6.a. (i förb. stor sak el. sak 
samma:) ståtr såtk Mor. Ve. såk sa`mma Jä. 
'det gör detsamma / it's all the same' (SAOB 6a 

och 6); ståtr såtk i tji`nnstjyri.  vMor. 'det gör 
detsamma med kärnmjölken'. b. (negerat el. i 
frågesats:) 'svårighet, konst / difficulty, problem' 
(SAOB 7 d) allm. skuld å våt någu såtk kkesi-
-u"på e"ta tåttjä ä Soll. 'skulle det vara ngn konst 
att klättra upp på det där taket?'; ä é full  iyin så' k 
då' int vetj-i Mal. 'det är väl ingen svårighet då, 
vet jag'. 7. 'föremål, bohag, husgeråd, vara / 
object, furniture, household goods, article' 
(SAOB 11) allm. däm kömå rna flifttsåkrom nå 
Rättv. (Bo.) 'de komma med flyttsakerna nu'. Jfr 
j ä r n-. 8. (p1.:) 'medikamenter / medicine' (jfr 
SAOB 11 b) Soll. Li. alkessäkär Soll. 'apo-
teksvaror'. Jfr medicin; medikamenter. 9. 
(senare ssgsled:) 'brännvin / distilled liquor' Soll. 
Mal. ÖVd., se stark-. 

saka sv.v.1.-3. så"kå Älvd. Rättv. så"kå Ors. 
sa'kko Li. (jfr SAOB; Rietz 555 b; Gotl.Ordb.; 
V11 saka"). 1. (tr.:) 'försaka, icke vilja ha / give 
up, renounce' (jfr SAOB 3) Älvd. ig ar o'llde si' tt 
du a så"kåå jet  titätZr 'jag har aldrig sett, att du 
har hoppat över ett mål (mat)'. 2. (intr.:) 'för-
sämras, bli kraftlös, tröttna, ge upp / worsen, 
decline in strength, get tired, give up' (jfr Rietz 
555b saka 3) Älvd. Rättv. (Bo.) Li. gn a sä"kåå i 
kralft4tm Älvd. 'hans krafter har minskat'; dänn-
da hal-å så"k8r hatnn Rättv. (Bo.) 'den där 
(mannen) håller på att bli mindre arbetsför, han'; 
nök ve-tt bg.'rihad då sa`kkolz Li. 'där i norr vid 
Bernhard tog hans krafter slut'. Jfr kurkai; 
schappera, bet. 2-3. — 	så"kå si Ors. 
'sakta sig; bli på efterkälken / slacken; be left 
behind'. Jfr sakta av. — Särsk. förb. (upp:) an 
ad rätjnt sa`kkt-spp da Li. 'han hade alldeles 
tröttnat där'. 

sakel(e) m. I—III så"kul Våmh. så'kul—så`kul8 
Rättv. så'kul—så'kulrä Bju. sa'kkil Dju. så'kul 
Ga.; best. sakuln Mock. (jfr SAOB sakeli; 
Karsten i Folkmålsstudier X 494 saakeli). 1. 
'mycket ond människa, rackare / wicked person, 
scoundrel' Våmh. Rättv. Bju. Dju. Ga. Jfr 
knävel, bet. 2; näck, bet. 2. Syn.: djäkel, 
bet. 2; ondel, bet. 2; sate, bet. 1; savel. 2. 
(best.:) 'lindrig svordom / mild swear-word' 
(SAOB sakeli) Mock. 

saker adj. I så'kär—såk vMor. såk Ve. Dju. Li. 
såtkur Rättv.—såk Leks. (jfr sak, bet. 2) 'skyldig 
(till ngt ont) / guilty' (SAOB 1); dem e såtkär å' 
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dö vMor. 'de är skyldiga till det'; ä sinntäs4 
onum at an va så' k Ve. 'det syntes på honom, att 
han var skyldig'; an e då såtk te'-ddi Li. 'han är 
då skyldig till det'. 

sakna sv.v.l. sa`kken Älvd. Våmh. (Bon.) sa"kän 
Soll. sa`kkna vOrs. så'kna Ore akna Rättv. 
Bju. Flo.—Äpp. så'kina Mal. sa'yyna—sa'yyna 
ÖVd. (styr dat.). 1. 'märka frånvaron av / miss, 
realize the lack or the loss of' (SAOB 11) allm. i 
sa"knät uå'ttum Soll. 'jag märkte att vantarna 
var försvunna'; an sa`uun int di efftar äl 
ska brta ä Tra. 'man saknar det inte oftare än då 
man skall bruka det'. 2. 'känna saknad efter / 
miss, long for, mourn' (SAOB I 2) allm. itjä 
mj'tt du sa'kken dOndå'r Älvd. 'inte måtte du 
(väl) sakna den där (mannen)'; nög [lam ö' så'k-
na Rättv. (Bo.) 'nog blev det saknad efter hen-
ne'. — Pass.: sa`k(k)nes Älvd. 'fattas'. — P. 
pres.: ed i so sa`kknend etä-nä Våmh. (Bon.) 'det 
är en sådan saknad efter henne'; i wå' ful int so 
så"knend vMor. 'jag var väl inte så saknad'. 

saknad m. Ja sa`kknad vOrs. så`kna Bju. Nås så'-
kina Mal. 'avsaknad, förlust, brist / loss, lack' 
(SAOB 3 och 5). Syn.: se brist'; havlösa; 
nöd, bet. 1. 

sakramentet n. best. sakramd nntu Rättv. sakra-
mä'nntä Nås sakäämö'nntä Mal. 'nattvarden / 
the Holy communion' (SAOB 2 aa); an skull 
sä`ttjis zi'tum sakäämö'nntä Mal. 'han skulle 
sättas utanför sakramentet (dvs, borde nekas 
att begå nattvarden; om person som för ett liv, 
som uppfattas som ovanligt ogudaktigt)'. Jfr 
nattvard; skriftlös. — Avi.: sakramä`nn(t)-
skade Mal. sakinmi`nnskede Li. adj. best. 'förba-
skade, fördömda / damned, confounded' (jfr 
SAOB sakramentskad); sakramdnn(t)skade 
u`nni Mal. 'sakramentskade unge!'; sakinmr nn-
skede lä`jska Li. 'elaka stycke!'. Syn.: fördå-
nad, bet. 3. 

sakristia oböjl. sbst. —n. I—f. IV a sa`kkstie oböjl. 
Älvd. Våmh. snärstä nvMor. sa"käst n. Soll. 
så'kasti oböjl.—sä`ka(r)stia f. Ors. så'kurstia f. 
Rättv. så'kästia Bju. Dju. Nås så'käästjia Mal. 
så'ke,stia Tra. 'rum el. sidorum i kyrka, där bl. a. 
mässkrudar och nattvardskärl förvaras / vestry' 
(SAOB 1); pre' sstrjfr in i sa` kkst? Älvd. prä' sstn, 
e in i sa"kästi Soll. 	sstroz i ini så'kur- 
sån vOrs. 'prästen är inne i sakristian'; prif sstp 

kamm ju' sst ur så'käastjiun Mal. 'prästen kom 
just (ut) ur sakristian'. 

sakta adj. sà kkta Bju. 'långsam / slow' (SAOB I 
4); an kna'lla u je' kk i sa`kfcta må'k 'han knallade 
och gick i sakta mak'. Jfr mak. 

sakta adv. sà kkt(a) Älvd. Mor. Ve. Soll. Ors. 
sa`kkta Rättv. Bju. Dju. sa`kkta (bet. 1)—sak(k)t 
(bet. 2) Mal. ÖVd. 1. 'långsamt / slowly' 
(SAOB II 5) Ors. Bju. Dju. Mal. Li. Syn.: se 
makliga; segliga; segligt; sent, bet. 2; själ-
lat; själligt; själlo; smått m.fl. 2. 'tvivels-
utan, visst, minsann, nog, väl / undoubtedly, 
certainly, probably' (SAOB II 8 och 8 d; Rietz 
555b sagt; jfr Gotl.Ordb. saktens; Sdw. sakta 
4; Torp sagte under sagt) allm. utom Dju. 
djiir i sa`kkta Älvd. 'visst gör jag det'; nug trör 
då sakt P ä sakta Soll. 'nog tror då jag det (nog)'; 
i tror då sakt mjö' du e ga"kin Soft. 'jag tror 
sannerligen att du är galen' (jfr mjög, bet. 4); e 
wå'-pt sakt u'lla gs'yuga an U'vd 	vOrs. 'det 
var nog inte alla gånger, han behövde det'; flög 
sa` k(k)ta fek o kil' r Rättv. 'nog fick hon (en) man 
i alla fall'; i natt a je sakkt drämmt Tra. 'i natt har 
jag allt drömt (dvs, må du tro, att jag har haft 
underliga drömmar)'; (ironiskt:) sa' kkt di fik 
Älvd. 'visst då väl det!' (uttr. för hånfullt tvivel, 
t. ex. då man hör ett osannolikt påstående). 3. 
'däremot / on the other hand' Älvd. sakt i mo'rr-
gy kan e ful gö"i morgon däremot kan det nog 
gå för sig'. 

sakta sv.v.l. sa'kkta Ors. sa`k(k)ta Rättv. Bju. 
Nås Mal. ÖVd. 'förmå (ngn) att röra sig lång-
sammare, hejda / slow (someone) down, slacken, 
pull up' (jfr SAOB 3b; styr ack.) i sa'kkted an lit 
öOrs. 'jag fick honom (n: hästen) att gå litet 
långsammare'. — Refl.: 1. 'röra sig långsam-
mare / move more slowly' allm. o sa`kkt se fal 
Li. 'den (o: klockan) kommer nog att småningom 
gå mera sakta'. 2. 'lugna sig / calm down' Bju. 
han sa`kkta säg ful se'nn 'han lugnade sig sedan 
(efter att ha brusat upp)'. — Särsk. förb. (av:) 
sakkt-å' Nås Mal. 'röra sig långsammare'. Jfr 
saka v., refl. 

sakt-färdig adj. I sa`ktfäku Rättv. sa`kktfiiku Flo. 
'långsam av sig, senfärdig / slow, dilatory' 
(SAOB 3). Jfr långsam, bet. 3; sinkigil. Syn.: 
maffla, av!.; sedig, bet. 2; sedlig, bet. 2; seg-
hg; sekig; sen, bet. 1; sen-, små-färdig; sen- 
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sam, bet. 1; sen-rådig, -vorden, -vänd; sink-
sam, bet. 1; smuggig; sovligli; sölig. 

sakt-modlig adj. I sa`kktmödlä Mal. 'lugn, still-
sam, mild till sinnet / quiet, gentle, meek' (jfr 
SAOB saktmodelig). Jfr sedig, bet. 1; sed-
lig, bet. 1. 

sak-äska f. IV a så'kässtja Mal. ÖVd. (jfr sak, bet. 
7) 'svepask, (medförd på färder och myrslåtter 
och) avs. för diverse smärre verktyg / turned box 
used to carry small tools' (se ill.). Syn.: se 
rapaldsäske m.fl. 

sal m.Ia såk Älvd. Våmh. säl Soll. Leks. Bju. 
Flo. Mal. 1. 'finrum i högreståndsbyggnad / 
drawing room' (SAOB sal" 2; jfr Levander 
Våmhusfj., s. 154) allm. weemossåkly Våmh. 
'Våmhussalen (ett rum i Mora prästgård, anv. till 
nattvardsläsning, bröllop och barndop)'. 2. 
'danslokal / dance-hall' Älvd. grå"bjässåkti 'Grå-
bergssalen (en danslokal på Grundsets mark-
nad)'. 3. (senare ssgsled:) 'berså / bower' Leks. 
Dju. Jä. Li., se löv-. 

sala' sv.v.l. sak- vMor. så`la Leks. så`la Dju. Flo. 
så`ka Ga. 'öka el. höja i flera små omgångar / 
increase or raise successively' (SAOB sala"; 
Rietz 556a sala 1) Flo. — Särsk. förb. (inun-
der:) sål-indnnda Leks. 'lägga ngt under ett 
föremål för att höja detta; lägga ngt till ngt, öka'; 
(på:) sal-på' Dju. så-på' Ga. så'l-på' Flo. 'öka 
på (med virke), höja'; ja ska sä'l-på' hän Flo. 
'jag skall öka ut el. bredda här'; (under:) sak-
-u'nndär Ga. 'med tunna skivor (t. ex. stenar el. 
träbitar) småningom höja en sak'; (uppunder:) 
säl-pu`nndär Dju. Flo. 'småningom höja gm att 
skjuta under ngt (t. ex. vid byggande)'; (ut:) sak- 

Ga. 'öka på med virke'; (å:) sak-å' mg.' dry 
vMor. 'sätta en bit under meden'. 

sala" sv.v.l. så`la Soll. sä'la Dju. ÖVd.—a/s 
Mal. så`ka Ga. 'samla ihop, sammanskjuta 
(pengar) / club together' (SAOB sala" 1); ve 
så`la, ss an få'r en lla'nnt Mal. 'vi tar och gör 
sammanskott, så att han (n: spelmannen) får en 
slant'. — Särsk. förb. (hop:) säl-hö'p pä'nniytir 
Dju. 'sammanskjuta pengar'; (ihop:) såk-ihö'p 
Ga. 'samla (t. ex. pengar) till ngt'; (på:) du få 
så-på' mg.'r Ga. 'du får höja (insatsen) mer 
(t. ex. vid kortspel)' (jfr SAOB sala" 4). 

sal-gräs n., se sadelgräs. 
salt n. Ia so//t Älvd. Våmh. så//t Mor. Ve. Soll. 

ss//t Ors. Ore ÖVd. sallt Rättv.—Mal. '(såsom 
krydda och konserveringsmedel anv.) mer el. 
mindre ren natriumklorid / salt' (SAOB 1); itjä 
wii'r gt286 ket'n so'llte min Älvd. 'inte vore hon 
god att låna salt av' (om en elak käring); gninå 
so'lltea Älvd. gnu"kå så'llteö nvMor. 'krossa 
salt på salthäll'; vi em å'ta sa'1(1)t Rättv. 'vi äro 
utan salt'; nå ha du i'nntä nä' tta på sa'lltä Dju. 
'nu har du inte snålat med saltet'; må' sa'llt Flo. 
'en lek'; vå`g sa'llt Flo. 'en lek'; dig sa'llt Jä. 
'huskur mot ryggskott'; grå' 	Ore 'salinsalt' ; 
wetssllt Ore 'bergsalt'; 'tsallt Leks. (Silj.) 
'matsalt'; mi'llasallt Leks. 'salt av mellankvali-
tet'; sla`kktsallt Leks. 'grovt salt, avs. för ned-
saltning av kött och fläsk etc.'; fi'mzskstsallt Jä. 
'saltblandning som bot mot trollskott'. Jfr grå-, 
nål-, små-, smör-. 

salt adj. I sa/It ÖVd. 'salthaltig, saltad / salty, 
salted' (SAOB 1). Syn.: saltad; salten; sal-
t i g. 

salta sv.v.l. so'llta Älvd. Våmh. så'llta öMor. 
Soll. 	Ors. sa'llta Leks. sa'llta Rättv. Bju. 
Flo. Nås Äpp. Mal. staka ÖVd. 'strö salt på, 
salta in, salta ned / salt' (SAOB 1 och 2); så'//t 
tjä'tä Soll. 'salta ned kött'; bå'ra dam sa'llt 
stji'nna Iltä tgnlä Mal. 'bara de saltade skinnen 
litet lagom'. Jfr bet-, ram-, rim-. — P. pret.: 
(bildligt) ä kym tä 	so'lltad g.'da Våmh. (Bon.) 
'det kommer att bli dyrt, det där' (jfr SAOB 
salta 3d). Se f. ö. saltad adj. — Pass.: firä'sstje 
saltes-n' r Flo. 'fläsket saltades ned'. — Särsk. 
förb. (av:) solltea4v gir stnätfin Älvd. 'hon 
saltade bort den goda smaken (på smöret)'; (i:) 
so"llt-i kå'rä Soll. 'salta ned så mycket kött, att 
karet blev fullt'; (in n e i:) sollt-ini' Våmh. 'salta 
fisk inuti, där inälvorna legat'; (ned:) salt-nå'd 
Rättv. 'salta in (för vinterbehov)' (jfr nedsal-
tad); (upp:) sollt-u'pp sig Älvd. 'få sig litet salt 
mat'; solt-u'pp tyggspinn Våmh. 'salta på 
tungspenen vid svullnad'; salt-o'pp tu'yyspiinin 
Rättv. 'få sig litet salt mat'; (uti:) sallt-ti' litä 
Dju. 'salta litet!'. 

saltad adj. I so'lltab Älvd. so'lltaön nVåmh. så'll-
taö nvMor. så'lltadti svMor. öMor. så'llta Ve. 
sa'llta Rättv. Leks. Bju. Dju. Flo. Nås Jä. sa'llta 
Ål sa'llt, Mal. sa'lltrot Li. (jfr salta, p. pret.) 'salt 
/ salty' (SAOB salta 1c); j' va sa'1(1)ta fkä'ssk 
Rättv. 'det var salt fläsk!'; e`ttärsallta Dju. 'yt- 
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terligt salt'; (substantiverat:) je e ss strgandä ät 
ns sallta Jä. 'jag känner ett så starkt behov av 
ngt salt'. Syn.: se salt m.fl. 

salt-ask m. I b so'lltassk Våmh. så'lltassk vMor. 
Soll. sa'lltassk Rättv. (Bo.) 'träkärl (el. spånask), 
avs. för förvaring av okrossat salt / wooden con-
tainer (or turned box) used for storing uncrushed 
salt' (se ill.; SAOB; ÖDB III 365, 497; Granlund, 
Svepteknik, s. 271f.). 

saltat-fläsk n. I b so'lltafiressk Våmh. 'saltat och 
torkat fläsk, hängande i stugtaket / cured pork, 
hanging from cottage ceiling'. Jfr spicken. 

saltat-pick n. I b så'lltapikk öMor. 'blandning av 
salt, vatten och mjöl, i vilken potatis doppades / 
mixture of salt, water and flour in which pota-
toes were dipped'. Jfr pick n.; sill-dopp, 
-doppa. Syn.: saltdoppa, bet. 1. 

salt-butt m. la sa'lltbstt Mal. 'saltkärl / salt con-
tainer, salt-box'. Jfr salt-kärl, -äske. 

salt-bänk m. I b sa'lltbäyyk Mal. 'bänk i 
mjölkboden (sälet) vid fäbodarna, på vilken 
saltet skulle stå i ett träkärl för att inte ta åt sig 
fukt / bench in the storehouse for milk (s äl et) at 
shielings on which salt was kept in a wooden 
container in order to keep dry'. 

salt-doppa f. IV a sa'lltduppa Dju. ss'lltds'ppa 
Li. 1. 'saltlake, avredd med ngt mjöl, i vilken po-
tatis doppades / brine, thickened with flour, in 
which potatoes were dipped' allm. Jfr doppa", 
bet. 1; sill-dopp, -doppa. Syn.: saltatpick. 
2. 'alltför kraftigt saltad maträtt / over-salted 
dish' Dju. 

salt-dosa f. IV a sa'lltdösa Dju. '(näver)dosa, i vil-
ken salt förvarades / (birch-bark) box in which 
salt was kept' (SAOB). 

saften adj. III; n. sa'lltä Mal. 'salt' (V11). Syn.: se 
salt m. fl. 

salt-flaska f. IV a sa'lltflrasska Mal. 'förva-
ringskärl för salt, flätat av näver och försett med 
träpropp i öppningen / container for salt, plaited 
from birch-bark and with a wooden plug in the 
opening' (SAOB). Jfr salt-kopp, -korg. Syn.: 
näver-flaska, -hurra, -skrocka, bet. 3; salt-
kont. 

salt-grav f. II so'lltgräv Våmh.; obef. Soll. Rättv. 
Mal. Li. 'grop i ett hörn av matbordets skiva (el. 
i lillbänken), åstadkommen därigenom att grov-
salt under lång tid gnuggats på detta ställe / 

hollow in a corner of the kitchen table caused by 
coarse salt being rubbed there over a long peri-
od' (SAOB 2; ÖDB III 364, 490). Syn.: salt-
grop. 

salt-grop f. J a so'lltgröp Våmh. sa'lltgröp Leks.; 
obef. Soll. Rättv. Mal. Li. = föreg. 

salt-gröt m. J a sa'lltgråt Flo. 'starkt saltad gröt, 
vilken kom den ätande att drömma om sin till-
kommande / very salty porridge which made the 
person eating it dream about his or her future 
partner'. Syn.: se drömgröt m.fl. 

salt-gås f. Ja ss'lltgOs öOrs. 'maträtt, bestående 
av ett stycke tunnbröd, doppat först i kallt vatten 
och sedan i salt / dish consisting of a piece of 
clapbread dipped first in cold water and then in 
salt'. 

salt-hasse m. Illa sålta' ss öMor. 'på glöden under 
vissa ceremonier gräddat bröd, innehållande lika 
mkt salt som mjöl, vilket åts på kvällen för att 
framkalla divinatoriska drömmar / bread contain-
ing equal amounts of salt and flour, baked on 
embers and eaten in the evening in the course of 
certain rites; intended to induce prophetic 
dreams'; sttj sålta' ssan 'grädda salthas se'. Jfr 
drömgröt m.fl. Syn.: drömtasse. 

salt-horn n. Ja sålltvånn öMor. sa'lltörn öLeks. 
ss'lltiumn Tra. 'nötkreaturshorn, anv. som 
förvaringskärl för salt / horn of cattle used as 
container for salt' (se ill.; SAOB; ÖDB III 366). 

salt-häll f. I a—III so'lltell I Älvd. så'lltell 
—så'lltäll vMor. så'lltiill öMor. Ve. Soll. ss'lltell 
Ors. sa`l(1)thälls III Rättv. (Bo.) sa'llthäll I Bju. 
'flat, slät stenhäll, anv. vid krossning av grovsalt 
/ flat, smooth slab of stone used for crushing 
coarse salt' (se ill.; ÖDB III 363). Syn.: 
salthälla. 

salt-hälla f. IV a sa'llthälla Ål sa'llthälla Flo.—
Mal. S8‘ Ilthälla Li. (Ross s althella) = föreg. 
(ÖDB III 363). 

saftig adj. I sa'lltu Äpp. (V11, We. s al t o g) 'salt' 
(SAOB 2). Syn.: se salt m.fl. 

salt-kanna f. IV a sa'lltkanna Leks. (Silj.) 'laggad 
träkanna, anv. till förvaring av finsalt / coopered 
wooden tankard used for storing table-salt'. 
Syn.: saltstöp. 

salt-kar n. II—I a so'lltkär Våmh. (Bon.) ss'lltkar 
vOrs. saltkar Rättv. (Bo.) sa'lltkar Flo. sa'lltke 
Mal. 'större el. mindre träkärl av växlande form 
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och tillverkning, anv. till förvaring av salt av 
varierande kvalitet / large or small wooden con-
tainer of varying shape used for storing salt of 
varying quality' (SAOB 1; ÖDB III 365, 366, 
497). Jfr saltkärl m.fl. 

salt-kont m. Ja sa'lltkannt Jä. 'flaskformat, 
mindre förvaringskärl för salt, flätat av näver 
och försett med träpropp i öppningen / small 
bottle-shaped salt container, made of plaited 
birch-bark and sealed with a wooden plug' (se 
ill.). Jfr salt-kopp. Syn.: se saltflaska m.fl. 

salt-kopp m. Ja sa`1(1)tkopp Rättv. (Bo.) sa' lit-
kupp—sa'lltkapp Ål 'mindre förvaringskärl för 
salt, förfärdigat av rottågor el. näver / small con-
tainer for salt, made of root-fibres or birch-bark' 
(se ill.; ÖDB III 365, 366). Jfr salt-flaska, 
-korg, -puta m.fl. 

salt-koppe m. Ill a ss'lltkappe Li. 'saltpåse / bag of 
salt'. Jfr saltpåse. 

salt-korg m. I b sa'lltkarrg Nås 'låg, av rottågor 
flätad korg, anv. att förvara salt il small contain-
er for salt, plaited of root-fibres'. Jfr salt-
kopp m.fl. 

salt-kvarn f. Ja so'lltkwgnn Älvd. Våmh. 
sei'lltkvänn Son. sa'lltkvär Leks. Dju. Mock. 
'handkvarn, på vilken grovsalt maldes / hand-
mill for grinding coarse salt' (se ill.; SAOB; ÖDB 
I 470f.; III 364). Syn.: se dragkvarn m.fl. 

salt-kärl n. Ja so'lltkråld Älvd. så'lltkråld Mor. 
Soll. sa'llttjärl Bju. Ål sa'llttjällJä. sa'lltkäl Mal. 
'träkärl med (lutande) lock, anv. för förvaring av 
finsalt / wooden container or box with (sloping) 
lid, used for storing table-salt' (se ill.; SAOB; 
ÖDB III 365). Jfr salt-butt, -kar, -låda, -äske 
m.fl. Syn.: saltkärle. 

salt-kärle n. III sa'llttjålä Nås = föreg. 
salt-lake m. IV so'lltlatji (ack. och dat. solltiråkå') 
Älvd. so'lläki Våmh. (Bon.) så'lltlåkå Ve. så'llt-
Zråkå Soll. sa'lltlåkå Ors. sä`//åki Rättv. (Bo.) 
sa'1(1)tläki Rättv. saTtläka I3ju. sa'lltläka Dju. 
sa`lltläkä Flo. sa'lltläks Nås sa'lläks Mal. 'kok-
saltlösning (ofta tillsatt socker el. salpeter), anv. 
vid konservering av matvaror; vätska el. safter, 
som bildas när matvara ligger nedsaltad / brine' 
(SAOB); vi skum kök sa'llijki på firä'sstja Rättv. 
(Bo.) 'vi skola koka saltlake på fläsket'; å va 
strä'yyän saTtläka Dju. 'det var kraftig salt-
lake'. 

salt-låda f. IV a sa'lltlåda Ore 'låda för förvaring 
av salt / box for storing salt'. Jfr saltkärl m.fl. 

salt-mat m. la sa'lltmät Mal. 'insaltad (i motsats 
mot färsk) föda / salted food' (SAOB). 

salt-nöla f. IV a S8‘ lltnåka Li. (jfr nöla f.) 'tråg (av 
en urholkad trädstam), anv. till förvaring av salt / 
trough (made from a tree-trunk) used for storing 
salt'. 

salt-ost m. Ja ss'//tssst Li. 'mjukost, beredd av 
sötmjölk, tillsatt litet sur mjölk samt saltad / soft 
cheese made of a mixture of fresh and sour milk 
and salted'. Jfr fä r s k-, små-ost. 

salt-pung m. Ib sa'lltpuyy Rättv. (Bo.) 'skinn-
pung, i vilken jägare förvarade salt / leather 
pouch in which hunter kept salt'. 

salt-puta f. IV a sa'lltpata Leks. 'näverask, anv. 
till förvaring av salt / birch-bark box used for 
storing salt'. Jfr salt-kopp, -skrocka m.fl. 

salt-påse m. III a sa'lltpåsa Leks. 'påse av blag-
garnsväv, i vilken salt medfördes till fäbodarna 
och avlägsna slåttermarker / bag made from tow 
in which salt was taken to summer pastures and 
distant hayfields' (SAOB). Jfr saltkoppe. 

salt-rim n. sa'lltrim Mal. 'saltlager, utfällt ovanpå 
starkt saltat kött el. smör etc. / crust of salt on 
surface of strongly salted meat or butter etc.'. 

saltser n. J a sa'lltMr Mal. 'litet kärl att ha salt uti 
på matbordet / salt container on dining-table' 
(SAOB s als er; Gotl.Ordb.; V11; We Burträsk; 
Multrå; jfr Hq. och Torp under salt). 

salt-skrocka f. IV a sa'lltskrakka Mal. 'näverask 
med träbotten, anv. till förvaring av salt / birch-
bark box with wooden bottom, used for storing 
salt'. Jfr saltputa. 

salt-skål f. la sa'lltsla Ors. sa'lltskålr Tra. 'träskål 
för salt / wooden bowl for salt'. 

salt-sten m. Ja so'lltstr Älvd. Våmh sei'lltstn 
vMor. 	—så'llisti• öMor. sa'lltstg.n Ors. Ore 
sa'lltstn Rättv. (Bo.) Leks. 'Bju. Flo. Nås Jä: 
Mal. sa'lltstäjn Li. 1. 'rund el. oval sten med 
slät yta, anv. vid krossande av grovsalt mot ngt 
underlag / round or oval stone with smooth sur-
face, used for crushing coarse salt' (se ill.; 
SAOB 1; ÖDB III 363f.) allm. 2. 'knöl av berg-
salt, avsedd för husdjur att slicka på / lump of 
rock-salt for domestic animals to lick' (SAOB 2) 
Leks. Syn.: salttand. 

salt-stöp n. Ja sa'lltstaup Li. 'trästop som förva- 
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ringskärl för salt / coopered wooden tankard 
used as container for salt' (SAOB). Syn.: salt-
kanna. 

salt-säck m. I b salltsäkk Bju. Nås ss'lltsäkk ÖVd. 
'stor garnsäck med grovt salt / large yarn-sack 
containing coarse salt' (SAOB); rett-8'pp se me 
ss'lltsättjam Tra. 'idrottslek, bestående däri, att 
en person, som ligger på mage med en annan 
person liggande på mage ovanpå, försöker resa 
sig upp, samtidigt som den ovanpå liggande per-
sonen försöker förhindra detta'. 

salt-tand f. VI so'llttann Älvd. så`llttann vMor. 
= saltsten, bet. 2. 

salt-äske n. Ja sa'lltässtj8 Leks. 'saltlåda med (lu-
tande) lock (att hänga på väggen) / salt container 
or box with (sloping) lid (intended for hanging on 
wall)'. Jfr salt-butt, -kärl. 

salu oböjl. sbst. (endast i förb. till salu:) tä sä'lor 
Soll. tä sä"lu Rättv. tä så'ku Bju. te så'lru Nås 
'avsedd att säljas / intended for sale' (SAOB 2). 

salva f. IV a sa'Irva Våmh. sa`llua Bju. Flo. Nås 
Mal. 'läkande smörjelse / healing ointment' 
(SAOB salvan). Jfr kådplåster; smörjning, 
bet. 2; klåd-, vred-. Syn.: smorning, bet. 2; 
smörja, bet. 1. 

salvia f. salvPa Ga. luktsalvia; Tanacetum balsa-
mita' (jfr SAOB 2). 

sam-brugg n. I b sa`mmbr8gg Mal. 'ölbrygd, 
åstadkommen gm sammanskott av säd till malt / 
brewing of beer for which those taking part sup-
plied grain for malt'. Syn.: hop-, sam(man) - 
-brygga. 

samd adj. I sammd (pl. sa'mmdä) Flo. 'sams, ense 
/ agreed, reached agreement' (Aasen, Torp). Jfr 
o-. Syn.: samhållig; sams. 

sam-fällt adv. sà mmfällt Äpp. sa`mmfällt Mal. 
'gemensamt / in common' (SAOB samfälld 
1 ma); vi lå'r full stå' 8 hakk-tå' hä-då vi å 
sa‘mmfällt Äpp. 'vi måste väl iväg och slå av det 
där, vi har gemensamt'. 

sam-fängd adj. I sa‘mmfeiyud Li. (jfr SAOB 
samfäng) 'blandad, sammansatt av ting, indi-
vider etc. av olika slag / miscellaneous' (Aasen 
samfengd); dem sakt sa`mmfäyyd 'de är nog 
(hopplockade) av alla storlekar'. 

sam-hållig adj. I sa‘mmålldun (pl. sa`mmålldugär) 
vMor. sa‘mmhall8 Li. (jfr Aasen samhald; 

samheldig) = samd (SAOB 1); sa‘mmålldugär 
keså swa'jne vMor. 'som håller ihop liksom 
svinen'. 

samk n. Ib sk Älvd. Våmh. (Bon.) såy(a)k 
Soll. Rättv. Bju. 1. 'avfall, överblivet skräp, 
småplock / waste, scraps, odds and ends' (Gotl. 
Ordb.; jfr Torp sank m.; Aasen sank n.) allm. ä 
vä bår nå så'cuk Soll. 'det fanns bara litet (bär) 
här och där'; jä a-nt ä"na än så'u(y)k a ka'nom 
Rättv. (Bo.) 'jag har ingenting annat än smått hö-
och halmavfall åt korna'. Jfr rafs n., bet. 2; 
rask', bet. 1; från-. 2. 'knåpgöra / finicky job' 
Våmh. (Bon.); nog ir ä no sa'uuk tä old-j' min 
'nog är det ett knåpgöra att hålla på med'. Jfr 
finka, avl. Syn.: pester n., bet. 1. 

samka sv.v. I. sa'uuka Älvd. Våmh. så'yyk(a) 
Mor. Ve. Soll. Leks. Ål s8`yyka Ors. Ore 
så'y(y)ka Rättv. Bju. Dju. Ga. Flo. Nås så`gyka 
—sa`ygka Äpp. sa`yyka Mal. ÖVd. 1. 'samla 
(ngt, varav tillgången ej är överflödande), leta 
samman, plocka ihop / gather, collect' (SAOB 1) 
allm. sryk 	Älvd. så`uyk r vSoll. ski`uyk 

vOrs. så'y(u)k 	Rättv. 'plocka bär'; 
så'ygk i gra"si nvMor. 'småbita i gräset (utan att 
beta riktigt; om häst)'; då' ska g8-e'tt8r 8 ss'ygka 
vOrs. 'du skall gå efter (sädeslasset) och plocka 
(ax)'; ä vä tä gå å så'yyka Dju. 'det var att gå 
och plocka ett bär här och ett där'. Jfr flocka'', 
bet. 1; plocka, bet. 1; raska, bet. 1. Syn.: 
finna, bet. 2; hitta, bet. 3; hämta, bet. 2. 

(i förb. samka smör:) sa`uyk smg'öreå Älvd. 
'under kärnandet med mallan föra ihop smörku-
lorna till en enda klump / collect lumps of butter 
together during churning process' (jfr SAOB 1 a). 

'med bandkniven plocka upp trådar till 
mönster vid bandvävningen / pick up threads for 
pattern in ribbon-weaving' Mor. Jfr samkat-
band. 4. 'pyssla med småarbete, knåpa / pot-
ter' Våmh. (Bon.); n olld fel å sa'ykär 
ati nogu 'han håller väl på och knåpar med 
ngt'. — Refl.: 'med möda samla ihop el. skaffa 
ngt / collect with some difficulty' Ore Bju. Jä. 
s8`yyk se n8n wPd Ore så'yvk sä 	Jä. 'samla 
ihop (litet) ved (åt sig)'. — Särsk. förb. (av:) 
ska åu sg`uyk-å'v di k'öi nVåmh. 'nu skall du 
plocka av dig kläderna'; (i:) å't å såyk-P dä Bju. 
'ät riktigt duktigt!'; (ihop:) 'samla ihop' Soll. 
Ors. Rättv. Leks. Jä. Mal. jä a såyka-illö'p 
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strå'när nu Rättv. (Bo.) 'jag har plockat ihop 
(halm)stråna nu'; få', jä vå' te ä' t a sayyk-ihö'p 
hå`r8fåkää  her Mal. 'ja, här blir det att ge sig ut 
och samla in fotavtryck av harar!' (skämt. om  
matbrist och svält); (in:)såykär-i'nn vPdi öMor. 
'plockar in ved'; (i s är:) såyk-iM' r dåm Ve. 'dela 
dem (3: de större fiskarna) med ryggsnitt'. Syn.: 
kasta sönder; (ned:) såyk-nii'd å'pZrär Rättv. 
(Bo.) 'plocka ned äpplena'; (upp:) 1. nå a fä 
såyka-o'pp ät då Rättv. 'nu har jag plockat upp 
efter dig'. 2. (abs.:) så` yyk-upp Soll. syyk-u'pp 
Ore 'samla ihop foderavfall (i kobåsen)'; 
(uppom:) såyk-opo'mm krå`kom Rättv. (Bo.) 
'dets.' ; (ur:) seyk-fi'rsstjtn nVåmh. 'plocka 
fisken ur näten'; (uti:) såyk-tr sä nå jå"tå atma 
vIrjäm Rättv. 'nafsa och äta litet gräs här och 
där utefter vägen (om kreatur)'; såyk-t1' dam n8 
Dju. 'giv dem (3: kreaturen) litet foder, vad som 
helst, att äta'; (åter:) 'samla ihop' Älvd. Våmh. 
öMor. Ve. an såyykär-a'tt smuNfur Ve. 'han 
samlar ihop smulorna'. 

samkat-band n. Ja seryykabannd öMor. 'vävt 
band i yngre teknik med plockat mönster / 
woven ribbon with pattern picked out'. Jfr 
hällband; samka, bet. 3. 

samk-doss n. II sg`uykdres Älvd. 'avfallshalm, 
som ratats av kreaturen på hösten, och som se-
dermera gavs dem på våren / waste straw left by 
cattle in autumn and given to them in spring' 
(Liv.Älvd., s. 82). Jfr båsfoder; frånsamk; 
samkor. Syn.: bås-, samk-halm. 

samk-halm m. l a s.rykOm Våmh. (Bon.) 
så'yykåm vMor. så`y(y)khakm Rättv. (Bo.) 
= föreg. 

samk-hö n. V sery(y)khb Rättv. (Bo.) slryykhä 
Äpp. 'hopsamlat höavfall / collection of waste 
hay'. Jfr småhö. 

samk-läppen m. I best. sdyykläppän Ål 'överläp-
pen, som borde samla de sista resterna ur ske-
den, innan denna sattes i skedträet / upper lip 
which was supposed to take the last morsel from 
the spoon before it was put into ske dträe t'. 

samkor f. IV a pl. seryykur öMor. så'yykor Soll. 
sa'yykur Ors. (jfr V11, We. samka f.) 'foderav-
fall, ratat av kreaturen / waste fodder left by 
cattle' ; ut å ta"-frå tjä'm så'yykor Soll. '(gå) ut 
och tag ifrån korna foderavfallet!'. Syn.: se 
samkdoss m.fl. 

samk-ved m. II så'y(y)kvåd Rättv. 'vid avverkning 
av skog uppkommet avfall av kvistar, toppar 
m. m., hopsamlat till bränsle / waste twigs and 
bits of branches, collected for fuel in connection 
with tree-felling'. 

samlags-arbete n. III sa`mmlagsa'rrbetä Äpp. 'ar-
bete, som utföres gemensamt av personer från 
två el. flera gårdar! work carried out together by 
people from two or more farms' (Rietz; 
Syn.: hop-arbete, -göra. 

samlig adj. I sa`mmbZr8 ÖVd. (jfr sammel) 'rörig, 
oredig, ostädad; bossig / messy, untidy; full of 
chaff'. Syn.: se bossig, bet. 1; oredig, bet. 1; 
rörig m.fl. 

samma oböjl. pron. sy'mmu Älvd. Våmh. su"mu 
—su'mmu vMor. Soll. sumå'—su'mmu öMor. 
sa"mu—sa`mmu—su"mu Ve. su'mmu vSoll. Ors. 
Nås Jä. su"mo—su`mmo Ore sa`mma Rättv. Flo. 
sa‘mma Leks. Ål samm- Bju. Dju. sa`mmu Äpp. 
sMal. ÖVd. så'mu nMal. (jfr Bergfors, s. 23, 
173ff.) 'idem / the same' (jfr SAOB samme) 
allm. (förenat:) ä vå su'mmu ka'll öMor. e wå 
su'mmu kå'r Ors. 'det var samme man'; su`mmo 
wå'g Ore sa`mm vå'g Rättv. 'samma väg'; i 
sa`mm å'llär Al 'vid samma ålder'; su'mmu 
kirrär Jä. 'samma karlar'; (u)tå sa'mmu .11X g Li. 
'av samma slag'; (självständigt:) å' ä suma' så 
vå' jån i vrttäs öMor. 'är det samma (person) 
som var här i vintras?'; itaft'n sa"muga ä ska wå' 
sås ä é' Ve. 'det här skall vara som det är'; däm 
sulld int ru"tå åuti su'mmu Soll. 'de skulle inte 
(alla) rota i samma (grötskål)' ; o tål,- om sa‘mma-
sa‘mma jä'mmt Leks. 'hon talar om ett och det-
samma jämt'. Jfr den-, han-. 

samma-en pron. skr mmu-renn Älvd. sa`mm8-
-e'nn—sa`mm-e'nn Rättv. sa`mma-e'nn Flo. 
su'mmu-e'nn Nås; n. sa'mm-e'tt Al 'densamme / 
the same' (SAOB samme II 1); eå 1 ski'mmu-
-renn so få' jär i wrttres Älvd. 'det är samma 
man som var här i vintras'; hå tykk jä'g ä a'll-
deläs sa‘mm-e' tt Al 'det tycker jag är alldeles 
detsamma'. Syn.: se densamme, bet. 3, m.fl. 

samma-ledes adv. su"mulrg.'s vMor. sa'mmu-H's 
—samul's Ve. su"mu-lr's—su'mmu-W s—su-
mu's Soll. sa.mmW ns Leks. sa`mmale'nns 
Flo. su` mmu-le' nns Nås sir mmu-le' ss Jä. 
sa‘mmu-löi ss Äpp. sirmule'ss Mal. sa`mmuläjs 
ÖVd. 'på samma sätt, likadant / in the same way' 
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(SAOB 1); sa`mmu-W s då wur a a"kukallär Ve. 
'på samma sätt, då vi ha körkarlar'; an för su- 
mulrj.'s sos 	vSoll. 'han gick till väga på 
samma sätt som vi'; ve äjt sa' mmuläjs Tra. 'vi 
heter likadant'; (i adjektivisk anv.:) jä ä sa'mm-
li.'ns ti fö' tti Leks. 'jag är likadan i foten'; ä bi 
sa.mml.1ns vii'dzir i ma'rrgo å' Leks. 'det blir 
likadant väder i morgon också'. Syn.: samma-
lunda; sammaså, bet. 1. 

samma-lunda adv. ni'mmuirkinnd Älvd. su"mu-
kunnd—su"mu-Zru'nnd vMor. sumulu'nnd öMor. 
su"mu-lru'nnd Soll. stemmulunnd—su'mulu'nnd 
Ors. = föreg. (SAOB 1); nemmulqinnd 	ö'g 
Älvd. '(det är) likadant (med) det också'; an 
djard su`mmulunnd vOrs. 'han gjorde det-
samma'. Jfr lund oböjl. sbst. 

samman adv. (endast i förb. ringa samman:) 
rrnndj-sa`mma Soll. rindj-su' mmu Ors. rinj-
-sa'mma Bju. riy-sa`mmo Nås riy-sa`mmo Jä. 
riyu-sa`mma Äpp. yy-ss' mmo Mal. (jfr Berg-
fors, s. 173ff.) 'gm ringning i kyrkklockorna 
ange gudstjänstens början / ring church bells to 
announce service' (SAOB 1 b (3). Jfr an n a n-
gång; förstgång, bet. 1; ringa" samman. 

sam(man)-brygga f. IV a su"måbriddja—su"mår-
briddja Ors. sei'morblyddja Ore sä"mårbriddja 
Rättv. (Bo.) sa' mmbreddja Tra. (jfr Fr. sam-
brugga; Bergfors, s. 173 f.) 'gemensam brygd el. 
brännvinsbränning / brewing of beer or distilling 
of liquor carried out together' (ÖDB III 524); vi 
em äts å be'ssom a sirmårbriddjån Rättv. (Bo.) 
'vi äro ute och tigga (korn) till den gemensamma 
brygden'. Syn.: hopbrygga; sambrugg. 

samman-mala st.v. s,p`mmqnmckfå Våmh. (Bon.) 
'mala säd utan att sikta bort skaldelar / grind 
grain which has not been sifted' (SAOB Ib). — 
P. pret.: sa`mmilrin Nås sa`mmanmearin Mal. (Y.) 
'som är malen utan att vara skrädd (om säd) / 
coarse (of meal)'. Jfr groppal  m.fl. 

samman-tjock adj. I sa`mmantjakk Flo. 'grumlig, 
grumsig / turbid, muddy' (jfr SAOB samman-
tjock och samtj ock 1). Jfr samtjockt. 

samma-slik adj. sy`mmu-lla'jk Älvd. Våmh. 
(Bon.) sä'mu-111'k Mal. sa`mmu-111' k ÖVd. 
'oförändrad, likadan / unchanged, the same' (jfr 
V11 samma slikt); da å sa' mmu-.11n stä'ller 
Tra. 'på likadana ställen'. Syn.: se lika-ens, 
-slik; sammatocken m.fl. 

samma-staden adv. sii'musan Mal. sa‘mmusan 
Li. 'till samma plats / to the same place'; ska er 
sa`mmustä'n idä'g Li. 'skall ni till samma plats 
idag också?'. 

samma-stans adv. nemmustås Älvd. nVåmh. 
sli`mmu-sta's Våmh. (Bon.) su"mu-sta'ss—su`m-
mustås vMor. sumusta'ss öMor. sa`mmu-sta'ss 
Ve. su"mu-sta' ss Soll. sä'mu-sta'ss Mal. sa`m-
musta'ss Li. (jfr SAOB sammastädes) 'på 
samma ställe, sammastädes / in the same place'; 
.211 byddjär su`mmu-sta's Våmh. (Bon.) 'han bor 
på samma ställe'; ve 111' sa‘mmustass, ha'nn &k' 
Li. 'vi lågo på samma ställe, han och jag'; (i 
Älvd. endast med preponerat, pleonastiskt där:) 

i öa sy`mmustås 'han är på samma ställe'. 
samma-så adv. sy`mmu-sö' Våmh. 1. 'på samma 
sätt, likadant / in the same way'; i-tit 'e"ba 
nemmu-sö' men cld'ööa nVåmh. 'är det inte på 
samma sätt med det där?'. Syn.: samma-
-ledes, -1u n da. 2. 'sakta och säkert / slowly but 
surely'; ä gör ni mmu-sö' Våmh. (Bon.) 'det går 
sakta och säkert'. 

samma-tocken adj. sa‘mmtökin Rättv. (Bo.) 
sa‘mmtakkän Bju. Dju. = sammaslik (V11 
samma tocken); flög e dö' nnda sa`mmtökin får 
hå' Rättv. (Bo.) 'nog är den där (mannen) lika-
dan för det'; er a sa`mmtöki ma fä'ra Rättv. 
(Bo.) 'är det likadant med far?' (fråga vid sjuk-
dom); ä ä sa`mmtakkä dä'nnä å Bju. 'det är 
likadant (samma elände) där också'; far ä 
dammdä'r sa`mmtakkän Dju. 'nog äro de där lika 
varandra'. Syn.: se sammaslik m.fl. — Adv.: 
sam tåkkä Ga. 'samma sak / the same'. 

sammel n. Id sa`mmbeZ,  ÖVd. '(höfrö)avfall, små 
smulor av ngt, boss / waste hay, odds and ends, 
chaff' (V11; jfr We. samle). 

sammel-lek m.Ib sa`mmä41ék Jä. 'täljda trä-
stickor, med vilka spelades ett spel / whittled 
sticks used in a game'. Syn.: se sticklek m.fl. 

-sammen enklitiskt adv. -sa.mmin Li. 'tillsam-
mans / together'; va ä `r tri'-sammin 'var det ni 
tre tillsammans?'. 

samp m. la sqmmp Älvd. 'myrparti, som har sten-
botten (s.k. flark), och där man alltså kan 
komma över med klövjehäst / part of bog with 
stone bed where one could cross with pack-
horse' (jfr Kulturdagar i Bonäs Bygdegård 1978 
(1979), s. 36f.). 



sam-rådas 	 2065 	 sand 

sam-rådas sv.v.3. pass. sa' mmrådas Rättv. 
sa' mmråas (sup. -råtts) Bju. sa‘mmråss Jä. 
'samråda, komma överens / consult with each 
other, agree' (SAOB samråda 2b; jfr SAOB 
samråda 3). 

sams adj. I—oböjl. såms—sgmms Älvd. sgmms 
Våmh. Mins Mor. Ve. Sol!. Ore samms Ors. 
NeSi. Vd. 1. (pl., attributivt:) 'likadana, samma 
/ the same' (jfr SAOB 1) Våmh. Ga. Mal. dem tå 
int sg`mmso tåtg Våmh. (Bon.) 'de drar inte 
jämnt'; ja sg`mmsg ku'rrt Våmh. (Bon.) 'jag har 
(alla spel)korten i samma färg'; sa‘mmsa tåtg Ga. 
sa'rnmsa tå'g Mal. 'tag som tages samtidigt av 
två el. flera personer (t. ex. vid rodd)'. 2. (predi-
kativt; böjl. el. oböjl.:) 'ense, enig, överens / 
agreed, in accord' (SAOB 2 och 3) allm. djem irå 
sg‘mmsä nVåmh. 'de äro ense'; nug erum wP r 
så`msär vMor. 'nog äro vi eniga'; jr ska wa såtms 
nu Ve. 'ni skall (eg. I skolen) vara ense nu'; and 
si sa`mrnsan mi pre'sstem vOrs. 'hålla sig över-
ens med prästen'; wi wartum satmms um pri's 
öOrs. 'vi blevo ense om priset'; dem i så`msär 
dem då' två' Ore 'de äro sams, de där två'; skull 
int vi va sa`mms8 (—satmms) Leks. 'skulle inte 
vi vara eniga?'; sa' mms am tå'ja Mal. 'med 
förenade tag'. Syn.: samd. 3. (adverbiellt i 
förb. komma sams; SAOB 2 ca:) dem a k‘rmi 
SQ'MMS Våmh. 'de ha förlikats / they are recon-
ciled'; dem kumå int satmms vOrs. 'de komma 
inte överens / they do not agree'; ni sku far 
fre'ssta kum sgtmms öOrs. 'ni skall väl försöka 
komma sams'; er a Så vi kö"mom satm(m)s om 
då'gspäninjan Rättv. 'om det är så att vi komma 
överens om dagspenningen'; kåm sa'mms Leks. 
'bli sams, komma överens'; kam satmms am 
prPsä Nås 'komma överens angående priset'; 
dam ha a'llar kumi sa' mms Mal. 'de har aldrig 
kommit sams'. 

samsa sv.v.l. samms- Ål Dju. Ga.; pass. sà  mm-
sas—sg`mmsas Ors. sa`m(m)sas Rättv. Bju. Dju. 
Jä. sa'mmsäs Flo. Äpp. (endast refl., pass. och i 
särsk. förb.). 	dam sa‘mms sä fall Dju. 'de 
blir väl ense så småningom / they will come to 
terms gradually' (SAOB II). —Pass.: 'vara ense; 
komma överens / agree; come to terms' (SAOB 
III 1 och 2) allm. sà m(m)sas i nu bårs Rättv. 
(Bo.) 'var ense nu bara!'. — Särsk. förb. (hop:) 
1. dam sam(m)sa-höt p dam Ål 'man passade ihop 

dem (D: kvarnstenarna)'. 2. vi samsa-hö'p ås(s) 
tä llätt Ga. 'vi blev eniga till slut'; (ihop:) sams-
-ihö' p Ga. 'komma överens, komma sams'. 

sam-så sv.v.3. sa' mms å Äpp. 'tillsammans så var 
sin del av en gemensamt ägd åker (om två 
bönder) / sow in common each separately owned 
part of a field (about two farmers)'. 

sam-tjockt adv. sa"mmtjåkkt Soll. (jfr SAOB 
sam tjock) 'i täta stim, tätt sammanpackade (om 
fiskar) / in dense shoals (about fish)'; däm gö so 
sa"mmtjåkkt så 'de (o: fiskarna) gå så tätt pac-
kade så'. Jfr sammantjock. 

Samuel m. sa`mmil Flo. Nås Jä. sa' mmil Dju. Li.; 
som gårdsnamn så' milda Ors. sa`mmils Flo. 
1.a. 'ett mansnamn / a man's name' Dju. Vd. 
b. 'ett gårdsnamn / a farm's name' Ors. Flo. 2. 
'(öknamn på) säck av flätad näver / (nick-name 
for) birch-bark sack' Jä. Jfr finn säck m.fl. 

samuel-krus n. la sa`mmilkräs Dju. 'ett slags bro-
deri / a kind of embroidery'. 

sam-vett n. II sg`mmwit (best. sg. dat. sa' mmwitf) 
Älvd. samvPt öMor. sa"mvit Son. sa‘mmviit 
vRättv. sa' mmvät Rättv. (Bi.) sa`mmv&t Bju. 
sa` mmva Nås sa'm~t Mal. (jfr SAOB under 
samvete). 1. 'samvete / conscience' (SAOB 
samvete 4) allm. du a dåli samvitt öMor. 'du 
har dåligt samvete'; fä kan int na'rr o får 
sa`mmviiti vRätty. 'jag kan inte bedraga henne 
för mitt samvetes skull'. 2. 'lust att göra ngt 
(som ens samvete ej förbjuder) / desire to do 
something' (jfr SAOB samvete 4 by) allm. je 
add sa‘mmva kka-atpp de Nås 'jag skulle ha god 
lust att ge dig stryk'. 

sand m. Ja sgnnd Älvd. Våmh. öOrs. sannd övr. 
OvSi. Ål—Tra. (best. satrindti Ore Jä. så' roz Ål 
satnnda Nås sa' nnd Tra.) san(n)d Rättv. Leks. 
(best. sa' nndp—sa' nnda Leks.) sann (best. sann) 
Bju. 1. 'jordart bestående av jämförelsevis små, 
mer el. mindre runda mineralkorn / sand' (SAOB 
1) allm. tja`irkan tjänn satnndtz Leks. 'kälken 
skrapar emot (eg. känner) vägsanden'; å"biet-
sgnnd Våmh. 'fin sand från åbotten'. Jfr bad-, 
bädje-, fjär-, flott-, fågel-, golv-, mal-, 
malm-, mör-, ras-, rinn-, skur-, skäll-, 
spit-, ström-, stöp-, tät-, vattu-, väll-, ör-. 
2. 'sandjord / sandy soil' (SAOB 1 da) Ål; vi skä 
ha jokpäron på så'n dell& åträ 'vi skall ha pota-
tis på sandjord detta år'. Syn.: sandjord. 3. 
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'markområde bestående av sand / land area 
made up of sand' (jfr SAOB 1 dö) Våmh. (Bon.) 
It'k e at 4 sq'ttndg 'kör ut det på dynvallen'. 

sanda sv .v.l. (endast refl.:) sa' nnd sä Leks. 'bli 
grusigt (om messmör) / become granular (about 
soft whey-cheese)'. 

sand-backe m. Ill a sg`nndbokkä Våmh. sa'n(n)d-
båkka Rättv. (Bi.) 'av sand bestående upphöj-
ning i terrängen, sand-dyn / sand-dune' (SAOB; 
K. E. Forsslund, Wåmhus 174ff.). Jfr backe, 
bet. 1. 

sandback-svala f. V sa` nndbakksvälru Mal. 
'backsvala, Riparia riparia / sand-martin'. Jfr 
dretsvala. Syn.: jord-, mjälg-, sand-svala. 

sand-bänk m. Ib sa'nndbe'yyk Ve. sa`tindbenyk 
vOrs. sa'nnbäyyk Bju. sa`nn(d)bäygic Mal. 
'långsträckt pulpet med sandlåda, där nybörjarna 
i skolan utförde de första skrivövningarna / rec-
tangular box with sand in which beginners at 
school learned how to write' (SAOB 3). 

sand-dunge m. III a sa`nndonndje Tra. 'sandhög / 
mound of sand'. 

sandels-kjortel m. J a sa` nndelstjorrtil Flo. 'kjol för 
mindre högtidsdagar, hemvävd, färgad med san-
delträ; äv. om  sidenkjol i motsvarande gredelin 
färg / skirt for minor holidays, hand-woven, dyed 
with sandalwood dye; also about silk skirt of the 
same purple colour' (ÖDB IV 194). Jfr'kjortel, 
bet. 1. 

sand-fjära f. V sa`nndfkru vSoll. 'ställe, där mar-
ken består av enbart sand (t. ex. utmed å el. på 
hed) / place where ground is entirely sandy (e.g. 
along stream or on moor)'. 

sand-fjäre m. IV sa`nndf erå vSoll. sà nndljäri 
öOrs. 1. 'strandremsa med sand, översvämmad 
vid högvatten / sandy part of beach which is 
flooded at high water' (DNO I: 1, s. 19) öOrs. Jfr 
fjärem. 2. 'liten sandås / small sand ridge' 
vSoll. 

sand-grav f. II ,w'nndgräv Våmh. 'sandgrop, sand-
tag / sand-pit' (SAOB 1). Syn.: sandgrop. 

sand-grop f. VI sa`nngröp Bju. sa`nn(d)gröp Mal. 
= föreg. Jfr sandtag. 

sand-har m. sa`nndär vMor. sa' nndhår Ve. 'sand-
bank / sandbank, shoal of sand' (SAOB). 

sand-hed f. III sa'nndhl Mal. sa` nndhäfe Li. 
'jämn, sandig mark, bevuxen med tallskog / flat, 
sandy area with pines growing on it' (SAOB). 

sand-hus n. l a sa`tindhäs Li. 'dosa för sand, anv. 
till läskning av bläckskrift / box for sand, used 
for blotting ink'. 

sandig adj.I sq`nndug nÄlvd. sq`rindkin Våmh. 
sg`nndun öOrs. sa'n(n)du Rättv. sa`nnu Bju. 
sa`nndu Ål Nås Mal. sa`nnda ÖVd.; n. sa`nndut 
öMor. 1. 'kornig, grynig (om vassla el. mes-
smör) / granular (about whey or soft whey-
cheese)' (SAOB 2) allm. Syn.: grusig, bet. 2; 
skärig, bet. 2. 2. (bildi.:) e'åa jr jenn so a 
s'nnduga rö'v nVåmh. 'det där är en man, som 
äger mycket jord (eg. som har sandig röv) / that 
is a man who owns a lot of land'. 

sand-jord f. s.p'nndg'rd Våmh. sa'nnjölr Bju. Nås 
sa'nndjök Li. 'jord som till övervägande del be-
står av sand; sandig jord el. jordmån / sandy soil' 
(SAOB). Syn.: sand, bet. 2. 

sand-koppe m. Ill a sg`nndkuppä öOrs. 'med sand 
fylld påse, anv. som sänke till nät / bag filled 
with sand, used as sinker for net'. Jfr stenpung 
m. fl. 

sand-mjälg m. I c sa`nn(d)mråkg Li. (jfr mjälg m.) 
'sandbrink / steep sandy river-bank'. Jfr mjä-
1(e), bet. 2; sandmäle. Syn.: mjälg. 

sand-mäle m. III a sa'nn(d)mälre Li. (jfr mäle) 
'sandbrink med lös rasande sand, sluttande ned 
mot vattendrag / sandy slope going down to wa-
tercourse' (jfr SAOB sandmäl). 

sand-pärla f. IV a sa`nn(d)pårla Flo. 'liten glas-
pärla / small glass bead'. Jfr stenbandskula. 

sandpärl-kedja f. IV a sa'nn(d)pärltkja Flo. 
'klockkedja, virkad av små glaspärlor / watch-
chain crocheted with small glass beads'. 

sand-skörd f. J a sa'nnstfölr Mal. sa`nnstffir Li. (jfr 
skörd, bet. 8; SAOB sandsköl) 'skikt el. rand 
av sand i grusbacke / sand streak in gravel-pit'. 

sand-svala f. V sq'nndsaku nvÄlvd. sa' nn(d)suaZru 
Mal. Li. 'backsvala, Riparia riparia / sand-mar-
tin'. Syn.: se sandbacksvala m.fl. 

sand-så m. V sa`nndså Leks. 'i boden placerad så, 
innehållande sand, som ströddes över stuggolvet 
/ tub placed in shed, containing sand which was 
strewn over floor of cottage'. 

sand-tag n. II sa' nn(d)täg Mal. 'plats, där man 
hämtar sand, sandtäkt / sand-pit' (SAOB 2). Jfr 
sand-grav, -grop. 

sand-tåtel m.I a sa`nn(d)tåttåk vSoll. 'ett slags 
gräs som växer i sandfj äran / a species of grass 
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growing in sandfj ära'. 
sand-ödla f. IV a sa`nndåla—sa'nndålra Mal. 
'sandmask, Arenicola / lob-worm'. 

sank oböjl. sbst. (i uttr. segla i sank:) sigå'l i 
sja'yyk öMor. 'ramma el. segla ett fartyg så att 
det sjunker el. förliser / sink (a vessel)' (SAOB 
sank(' a). 

sank n. Ib sokk Älvd. Våmh. såkk vMor. 1. 'sän-
ke på metrev el. nät / sinker on fishing-line or 
net' (Gotl.Ordb. sank" 2; Fxr.Ordb. sökk; 
ÖDB I 67, 111) allm. netsokk Älvd. 'sänke på 
nät'; sma'jdsokk sÄlvd. 'smitt sänke'. Syn.: 
sänke. 2. (senare ssgsled:) 'anordning för ned-
sänkning av lin i vatten / device for lowering flax 
into water' Våmh., se lin-. 

sank adj. I sayuk Ve. Ore—sakk Äpp. 'vattensjuk, 
sidlänt / marshy' (SAOB 1); må`ra e mitjä sa'yyk 
Ve. 'myren är mycket sank'. Jfr blöt, bet. 4. 
Syn.: sankt; sink; sinkeni, bet. 1; sinkigi; 
sinkvorden. 

sanka sv.v.l. so`kka Våmh. (jfr sank n., bet. 1) 
'förse metrev, nät el. not med sänke(n) / supply 
fishing-line or net with sinker(s)'. — P. pret.: 
mhji so'kkaörj Våmh. 'försedd med många sän-
ken'. 

sankt adj. I savykt Äpp. 'sank / marshy'; hä e 
sa`gykta ma'rrk da 'det är sank mark där'. Syn.: 
se sank m.fl. 

sann adj. I sann öOrs. sann Rättv. Leks. Nås 
—sann Mal. sann Ga. Flo. Jä. Li.; n.: sgnnt 
Älvd. sannt öMor. Soll. Äpp. 'överensstämman-
de med verkliga förhållandet / true' (SAOB 4); 
met' e wa sg'nnt Älvd. 'kan det vara sant'; i M so 
sa'nnt Soll. 'jag säger precis som det är'; je vii 
ha'll e för sa'nnt Nås 'jag tror att det är sant'; e 
sa' nn histö'ria Jä. äj sa'nn histö'ria Li. 'en sann 
historia'; hä sa' nn sä'gu Mal. 'det är sanning'; 

add an sa'nnt i dl' Li. 'nog hade han rätt i 
det'; (substantiviskt i uttr.:)sa'nn för sä`gu Mal. 
'alldeles riktigt'. Jfr sannsaga. —Adv.: du Gjö'g 
så sa'nnt så Soll. 'du ljuger alldeles säkert / you 
are certainly lying'. Jfr såsant. 

sanna sv.v.l. sg` nna Våmh. (Bon.) sa' nna vOrs. 
sa`nna Mal. 1. 'hålla med, instämma / agree' 
(SAOB sanna" 1g) Våmh. (Bon.) vOrs. i sg`nnä 
min di Våmh. (Bon.) 'jag instämmer med dig'; i 
sa'nnsd mi-nsm s'llt an sil`ds vOrs. 'jag höll med 
honom om allt han sade'. 2. 'erfara sanningen 

av, besanna / experience the truth of, see (some-
thing) come true' (SAOB sanna" 4) Mal. du ska 
få sa`nn 	ö'Ze• 'du kommer att få erfara san- 
ningen av mina ord'. 

sann-dröm(d) adj. I sa'nndr.Sadrj Våmh. (Bon.) 
sa`nndråmd Soll. sa`nndröm(m)d Rättv.—
sdrindrömm Mal. 'vars drömmar går i uppfyllel-
se, som drömmer sant / whose dreams come 
true' (SAOB 1; V11 sanndrömmad). 

sannerligen adv. sà nnääligän Mal. sa`nneggän 
Li. (förstärkande:) 'minsann / upon my word' 
(SAOB 3); nä'], nö' sa'nnääligän Mal. 'nej, nu 
sannerligen' (uttryck för stor häpnad, ilska el. 
dyl.); ns'kk sa'nneg'gän skall dem jå't ädä' Li. 
'nog skulle de minsann äta det där'. 

sanning f. Ib sani'yg öMor. sa"niug Soll. sa'nniyg 
Ors. Ore sOnig Rättv. sa`nniy Leks. Nås—Mal. 
sa' nniy Bju. Al Flo. sa' nniyg ÖVd. 'verkliga 
förhållandet / truth' (SAOB 2); dägenes sa`nniyg 
Ore daikksäns sa`nniy Bju. rg'`na sa`nninja Mal. 
dä`gande sa`nnigg Li. 'rena rama sanningen'; je 
tcrlrur sei"ninjä får dä Rättv. (Bo.) 'jag talar om 
fakta för dig'; hä så'j je då far sa`nniy Äpp. 'det 
säger jag då med anspråk på att tala sanning'. Jfr 
sannsak. 

sann-saga f. V sa`nnsägu Flo. sa'nnsägu Mal. 
'sann utsaga el. händelse; sanning / true state-
ment or occurrence' (jfr SAOB 2). Jfr sann adj. 

sann-sak sbst. sà nnsäk Äpp. Mal. (endast i förb. 
säga för sannsak:) ja hå' så'g i då fö sa`nnsäk 
Mal. 'ja, det säger jag då med anspråk på att bli 
trodd'. Jfr sanning. 

sann-spådd adj. I sa`nnspådd Bju. Flo. sa`nn-
spådd Nås Mal. 'vars spådomar slår in / whose 
predictions come true' (SAOB 1). 

sann-talande adj. I sa'nntåirp, d Ore 'som talar sant 
/ speaking the truth' (SAOB). 

sans m.Ia sanns Ve. Ore Leks. Bju. Nås Mal. 
ÖVd. 'klar uppfattning av verkligheten, medve-
tande, förstånd, själsförmögenheter / conscious-
ness, sense, mental ability' (SAOB sans" 1-2); 
sa' nnstj a 	ri Ve. 'själsförmögenheterna har 
försvunnit'; an a ju sa'nnsroz, så an mi'nns å kan 
ta4--u'mm Ve. 'han har ju själsförmögenheter, så 
han minns och kan berätta'; mrsst sa' 'insy Nås 
'förlora medvetandet'; ful ad (då) ha' nn sa'nnsp 
Mal. 'nog var väl han fullt redig'. Syn.: vettig-
sinne. 
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sansa sv.v.l. (endast refl.:) n'nns si öOrs. sà nns 
se Ore Nås ÖVd. sà nns sä Rättv. Bju. Mal. 
'hämta sig, lugna sig / come to one's senses, 
calm down' (SAOB I 4). 

sansad adj. I sQ'nnsa öOrs. sà nnsa Nås 'vid (fullt) 
medvetande fin one's right mind'; gn wå' do nt 
alls n'nnsa öOrs. 'han var då inte alls vid sans'. 

sar f.—m.--n. J a sår f. Våmh. (Bon.) m. Leks. n. 
Jä. så! m. Ga. (jfr Torp sor). 1. 'skal på lin-
knopp / coat of flax-bud' Våmh. (Bon.) Ga. 
(ÖDB I 266). Jfr saror; lin-. 2. 'blad på linstrå / 
leaf of flax' Leks. Jä. 

Sara f. så`ra Älvd. Våmh. så`ra Flo. Nås Äpp.—
Tra. 1.a. 'ett kvinnonamn / a woman's name' 
allm. b. (senare ssgsled:) 'flicka el. kvinna som 
gör sura miner / girl or woman who looks sour' 
Äpp., se snurp-. Jfr pattra v., ssgr. 2. 'sked-
krok / reed hook' Flo. Syn.: se kråka, bet. 6, 
m.fl. 3. (överfört:) a. 'svårigheter; ingen utväg / 
difficulties; no way out' Våmh. i si så'rti i'g i 
isugi"jag ser idel svårigheter, jag, i det här'. b. (i 
förb. med Sara:) 'med svårighet / with difficul-
ty' Älvd. go min så'ra 'gå med svårighet'. 

sar-fallet adj. III n. så'rfelliö Våmh. sa"rfälli Soll. 
så'rfulli Leks. —så'lfulli Ga. så' rfvlli Jä. ' som fällt 
sina stjälkblad på stjälkens nedre del (om lin) / 
which has lost its stem leaves in the lower part of 
the stem (about flax)' (ÖDB I 438). 

sarg m. sarrg ÖVd. 'kältande individ / nagger'. Jfr 
mjäglus, bet. 1. Syn.: gnagald; gnagel; käl-
ta, ssgr och avl.; sarv, bet. 2. 

sarg n. sarrg Rättv. Bju. Nås 'kält / nagging' 
(SAOB sarg" 3). Syn.: kälta, avl.; sargus. 

sarga sv.v.l. sa'rrga Älvd. vMor. Ve. sa'rrga 
Rättv. Bju. Nås Äpp. Mal. ÖVd. sa'rrga Leks. 
1. a. 'skära, såga el. hugga med otillräckligt vasst 
redskap / cut, saw or hew with blunt implement, 
lacerate' (SAOB sarga" 1) vMor. Mal. Jfr se-
kal, bet. 1. b. 'gnaga, tugga sönder / gnaw, 
chew (up)' Nås Mal. 2. 'kälta, gnata / nag' 
(SAOB sarga" 4) Älvd. vMor. Ve. Rättv. Leks. 
Bju. Äpp. ÖVd. du sa'rrg å sa'rrg me nä`ran 
jä'mmt Li. 'du tjatar och tjatar om någonting 
jämt'. Jfr puttra, bet. 2. Syn.: se dorga; gna-
ta; kärga; mjägla, bet. 1; möka, bet. 4; nag-
ga, bet. 2; nöta, bet. 4; sagga; sarva, bet. 2; 
sava", bet. 2, m.fl. 

sargig adj. 1 sa'rrgug nÄlvd. sa'rrgug Leks. sa'rr- 

gu Bju. Nås sa'rrga ÖVd. 1. 'ojämn i kanten / 
uneven along edge' Nås. 2. 'som kältar, gnatig, 
tjatigt nagging' allm. Syn.: se saggig m.fl. 

sargus n. sa'rrgss Rättv. = sarg n. 
saror f. IV a pl. så'rztr Leks. (jfr sar, bet. 1) 'kros-
sade skal av linknopp / crushed outer coat of flax 
bud'. Syn.: lin-knyre, -sar. 

sarv m.Ia sam) Flo. Nås Mal. 1. 'person, som 
oavbrutet gnor och arbetar; ihärdig person / per-
son who works very hard and industriously; per-
sistent person' (Rietz 558 b sarv') allm. han lät-
-gå' S8M sa'rrvän Flo. 'han gick på i ett kör'; an 
ligg-ti' jussvm sa'rrven Nås 'han håller sig fram-
me'. Jfr djärv adj., avl.; moding; ofred, bet. 
4; revvarg m.fl. 2. 'person, som gnatar och 
kältar / nagger' Mal. Syn.: se sarg m. m.fl. 

sarva sv.v.l. sa'rrva Flo. Äpp. Mal. (jfr Rietz 
558b sarv"; Torp sarva). 1. 'arbeta segt och 
ihärdigt / work hard and diligently' Flo. Mal. 2. 
'kälta, gnata, tjata / nag' allm. sa'rrva mä sa`m-
rna llå'g Flo. 'kälta med ett och samma'. Syn.: 
se sarga, bet. 2, m.fl. 

sarvig adj. I sa'rrou Mal. 'som kältar, gnatig / 
nagging'. Syn.: se saggig m.fl. 

sask n. I b sassk Bju. (jfr Rietz saskal  558b) 
'oduglig blandning, oanvändbara kvarlevor 
(t. ex. av foder el. mat) / useless mixture, worth-
less remains (e.g. of fodder or food)'. Jfr rat, 
bet. 1. 

saskig adj. I sa'ssku Bju. 'gm väta ohanterlig el. 
mindre användbar (om t. ex. halvruttnat hö) / 
unusable due to wet (e.g. about half-rotten hay)'. 

sat-bagge m. Ill a så'tbagg Rättv. (Bo.) 'rackare, 
lymmel / scoundrel'. Jfr sate, bet. 1, m.fl. 
Syn.: satkrok. 

sate m. III a så't(ä) Soll. så'tä Ors. Bju. Nås så'tn 
Rättv. Leks. sa`tta Mal. så'te—sa`tti Li. så'te 
Tra.; pl. -såtär Ore. 1. 'elak el. ömkansvärd 
människa, rackare, lymmel; stackare / mean or 
wretched person; scoundrel; poor wretch' 
(SAOB 3) allm. fdttin såm än så't(ä) å fått a's-
solr såm än plri'gg Soll. 'fattig som en sate och 
vass i ändan som en pligg' (uttr. för stor fattig-
dom); din så'tä Bju. 'din lymmel!'; an-då sa`ttin 
lakme på tra`tto krö'nttr Li. 'den där saten 
lurade mig på tretton kronor';•  kri`ppsåtär Ore 
'rackarungar'. Jfr nagel, bet. 1; odjur, bet. 2; 
rackare; sat-bagge, -krok; urdygd, bet. 2. 
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Syn.: sakel(e), bet. 1; savel, bet. 1. 2. 'sup 
brännvin / drink of distilled liquor' Rättv. (Bo.). 
Syn.: se pinne, bet. 8, m.fl. 

sat-krok m. Ib så'tkrök Nås (jfr krok, bet. 
12)= satbagge. 

sat-tyg n. Ic så'ttgg Soll. så'ttig Nås Li. sa`ttgg 
Mal. 'nidingsdåd, rackartyg / devilry, mischief 
(SAOB 2). Jfr odygd, bet. 2, m.fl. Syn.: 
savelstyg. 

sav m.—f. säv m. (bet. 1)—f. (bet. 2) Älvd. m. 
övr.OvSi. Rättv. Flo. Nås Mal. m. (bet. 1)—f. 
(bet. 2) Li. (pl. så'vär—så"vir Våmh. sa"vir Soll.). 
1. 'näringsvätska i träd el. buske / sap' (SAOB 1) 
Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ore Rättv. Flo. Nås Li. 
Jfr björk-. 2. 'tillväxtlager i trädstam, kambium 
/ growth layer in tree-trunk' (SAOB 2) Älvd. 
Våmh. Ve. Flo. Mal. Li. Jfr savbark. 3. 'års-
ring i träd / annual ring in tree' (SAOB 3; ÖDB II 
145) Våmh. Mor. Ve. Soll. Ors. so- p si så`va 
nVåmh. 'så att man ser årsringarna'; kirjö`v upå 
så'v vMor. Soll. 'klyva (t. ex. tallstam) efter års-
ringarna'. Jfr borst, bet. 4. Syn.: se sagga 
m.fl. 4. 'fiber i linstjälk / fibre in flax stalk' 
Våmh. (Bon.). Syn.: linresen; resen, bet. 2. 
5. 'avskavbart och ätligt parti av rova / edible 
part of tumip that can be removed' Våmh. Jfr 
sava", bet. 1. 

sava' sv.v.I. sä`v(a) Våmh. vMor. Soll. Ors. Ore 
så`va Rättv. Så‘V8 Äpp. 'befinna sig i savnings-
perioden, fyllas el. vara fylld av sav (om träd el. 
buske) / be in sap (about tree or bush)' (SAOB 
sava' 11 1) allm. skö'jan hal å så'var Rättv. (Bo.) 
'skogen är i savningstiden'. Syn.: löpa st.v., 
bet. 7. — 	o så'vär sä Ore 'den (3: björken) 
befinner sig i savningstiden (löper)'. — Pass.: eå 

så`vas ng' Älvd. 'träden befinner sig i sav-
ningsperioden nu'; ä sä`väs Mal. 'det bildas sav 
under barken'. 

sava!" sv.v.l. så`v(a) Våmh. Soll. sä`vo Li. (jfr 
sav, bet. 5; SAOB sava"; Torp sava"; We.). 
1. 'med kniv skava av ätbart material från rovor 
el. kålrötter (för att äta det rått) / scrape off 
edible parts of (Swedish) turnips' (SAOB sava"; 
ÖDB III 450; V11 sava!' 1) Våmh. Li. ann så'vä 

Våmh. 'han gröper ur rovan (med kniven 
och äter)'. Jfr skava v., bet. 2; skrapa', bet. 1; 
sävja v. 2. 'kälta, käxa / nag' Soll. Syn.: se 
sarga, bet. 2, m.fl. 

savande oböjl. n. så'vandä Äpp. (endast i uttr. i 
ett sav ande:) i ett sä`vandä 'i ett kör! without 
stopping'. Syn.: kör oböjl. n. 

savel m.Ia så'vel Ve. sä'vi/ Soll. Rättv. Leks. 
Bju. Nås Jä. Mal.; best. så`vilp Dju. (jfr Rietz 
savvel 560a). 1. 'lymmel, rackare / scoundrel' 
allm. (utom Dju.); ä va än sVg så`vil Leks. 'det 
var en seg rackare!'; peksavil Soll. 'pojkvas-
ker'. Syn.: se sakel(e), bet. 1, m.fl. 2. (best:) 
'djävulen, den onde / the devil' Dju. Syn.: se 
fan, bet. la; själven, bet. 2, m.fl. 

savels-tyg n. Te så`vilstig Ve. = sattyg. 
sav-bark m.I b så"vbarrk Älvd. 'vit innerbark, 
preparerad och anv. att dryga ut mjöl vid bröd-
bak / white under-bark which was prepared and 
used to eke out flour when baking bread' 
(SAOB). Jfr läckbark; sav, bet. 2. 

savnad m. III a så'vnä Flo. 'årsring i träd'. Syn.: 
se sagga; sav, bet. 3, m.fl. 

sav-näver f.I d så"vngver Älvd. 'savrikt stycke 
näver / piece of birch-bark full of sap'. 

sav-rand f. VI så"vrgnnd Älvd. sa"vrannd öMor. 
så'vrannd Ve. Dju. Mock. = savnad (SAOB). 

sav-ring m. I b sa"vriygg vMor. Soll. så'vriug Ve. 
så'vripy Mock. = savnad (SAOB 1). 

sav-tid f. Ja så'vtid Ore Leks. 'savningstid / period 
when sap is rising' (SAOB). 

sav-trä n. V så'vtrå Ål 'virke (ämnesved), som 
tagits under savningstiden / timber cut during 
period when sap was rising'. 

sax f. J a sakks allm. 1. a. 'verktyg att klippa med 
/(pair of) scissors' (SAOB sax' III; ÖDB 11 244) 
allm. ä skull add vyry å'lläs te bå'gsr på dam da 
si'grissakksom Mal. 'det skulle ha varit annor-
lunda konstruerade bågar på de där sigridssaxar-
na (tillverkade av Sigrids Jonas Mats son i Öje)'. 
Jfr får-, härjedöls-, klipp-, man-, plåt-, 
skinnar-, skräddar-, skägg-, ull-. b. (senare 
ssgsled:) 'redskap för putsning av den brinnande 
veken i ett ljus / implement used for trimming 
buming candlewick, candle-snuffers', se ljus-. 
2. 'fälla, anv. vid djurfångst el. fiske / trap' (se 
ill.; SAOB sax' II 2c; ÖDB 1 12, 25, 28, 29) allm. 
Jfr bet-, björn-, gädd-, har-, räv-, tramp-, 
utter-, v arg-, åtel-, åts-. 3. 'järnkrok, stängd av 
en fjäder, varmed notreven fästes i gärdträet 
/ snap-hook by which line of seine was faste-
ned to gärdträet' (jfr SAOB sax' II 2e; Grudd- 
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bo, s. 307) Soll. Jfr not-. 4. 'kryssbock som 
underlag el. stativ till bord el. bordsskiva / cross-
shaped trestle used as table-stand' (jfr SAOB 
sax' II 2g) Tra. Jfr bord sfot. 5. 'anordning för 
resande av majstång, bestående av två korslag-
da, medelst rep sammanbundna störar / device 
for erecting midsummer-pole, consisting of two 
poles bound together crosswise' (jfr SAOB sax' 
II 2g) Soll. 6. 'sprint i kärrhjulsaxel / wheel-pin' 
(jfr SAOB sax' II 2i) Mal. Jfr kärr-. Syn.: se 
kärrnål, bet. 2, m.fl. 7. (senare ssgsled:) 'sax 
att nita med på innersidan av sko / scissors used 
for riveting on inside of shoe' Ors., se n ö dj-. 8. 
(senare ssgsled:) 'järnten, anv. vid upphuggning 
av räfflor i bösspipa / iron rod used to make 
grooves in gun-barrel' Älvd., se räffel-. 9. 
'öppning baktill på saxrock / opening at back of 
saxrock' Älvd. 

saxa sv.v.l. sa` kks(a) Älvd. Ve. Ål sa'kksa Flo. 
1. 'klippa / cut, shear' (SAOB 1) Älvd. sa`kks 
ta'kkur 'klippa fåren'. 2. 'gå ostadigt (om beru- 
sad person) / walk unsteadily (about intoxicated 
person)' (SAOB 3 a p (39 Flo. 3. 'ta ojämna ryck 
(om häst som vill börja skena) / jerk irregularly 
(about horse ready to bolt)' (jfr SAOB 3 ab) Flo. 
nu sa`kks an 'nu rycker han (3: hästen)'. 4. 
'vrida, bända (med spak, stör, stång etc. för att 
flytta något) / wrench, break (with e.g. a pole in 
order to remove or transport something)' (jfr 
SAOB 6) Ål. —Refl.: i wat sa`kks mi fra' mm Ve. 
'jag var tvungen att kryssa mig fram' (jfr? SAOB 
3 c å). — Särsk. förb. (i:) sakks-1' si pa'nnkaku'r 
Älvd. 'sätta i sig pannkakor'. 

sax-bränd adj. I sa`k(k)sbrän(n)d Rättv. (Bo.) 
'som lyckats taga sig ur saxen, men som därvid 
skadats (om räv) / which has succeeded in escap-
ing from trap, but has been injured in the attempt 
(about fox)'. 

sax-båge m. IV sa`kksbåga Mal. 'saxhandtag / 
handle of scissors' (jfr SAOB). 

sax-hugg n. Ib sa`kksögg Ors. 'ojämnt klipp i få-
rets ull efter fårsaxen / uneven cut in sheep's 
wool caused by shears'. Jfr saxspår. 

sax-rock m. Ib sa` kksrukk Älvd. Våmh. 'svart 
långrock av vadmal, baktill kluven ända upp till 
midjan / black homespun tail-coat, split up to 
waist'. Syn.: skårdigrock. 

sax-spår n. II sa'kksspCer Älvd. 'gm klippningen 

uppkommen ojämnhet i fårets päls / unevenness 
in sheepskin which has &risen in shearing'. Jfr 
saxhugg. 

schablon m.—n.Ia skapkin m. Våmh. (Bon.) 
skaplä' n n. öMor. skapkö' n m. Ve. Soll. skamp- 
lö'n Ore skaplö' n Rättv. (Bi.) skaplän—skap- 
Idnnd Leks. skapla'n Ga. skå'plun Nås; pl. 
skaplirnär—skaplö'nä° Mal. 1. 'utformning, 
form; utseende / form; appearance' (SAOB 4) 
Ore Rättv. (Bi.) Leks. Ga. odå' a jrnan skamp-
lö'n på kru' ppän Ore 'den där (kvinnan) har 
vacker form på kroppen'; ä då fal ts'klam skap-
lu'nnd sam ä vö i sy'kskålr Leks. 'det är då väl en 
sådan form (på föremålet) som om det vore en 
silskål'. Jfr gärd", bet. 5. Syn.: skapnad, bet. 
1. 2. 'till utseendet ovanlig (konstig) person el. 
sak / person or thing with unusual appearance' 
Våmh. (Bon.) öMor. Ve. Soll. uken skapkö'n 
Soll. 'en sådan konstig kropp!'. Jfr skapnad, 
bet. 1. 3. 'något mindervärdigt, skräp / some- 
thing inferior, rubbish' öMor. o add nå skaplö'n 
så va öjtå ä`rrmär 'hon hade något uselt plagg, 
som var utan ärmar'. Jfr rapald, bet. 1; rap- 
pell', bet. 2; skrap, bet. 3, m.fl. 4. (sg.—pl.:) 
'fasoner, åthävor / behaviour, mannerisms' Nås 
Mal. hann ä he'nn far skå'plun Nås hån é ädå' 
far skaplö'nä° Mal. 'vad är det där för fasoner?'. 
Jfr bära, avi.; fason, bet. 2; fukter, bet. a; 
färd, bet. 4. 

schack adj. skakk Älvd. fakk Rättv. 'utmattad, 
förbi av trötthet / exhausted' (SAOB schack' II 
2); ny jr j 50  ska'kk Älvd. 'nu är jag så utmattad'; 
an såg så fa'kk ut Rättv. 'han såg så trött Ut'. 

schal m.Ia själ Älvd. öMor. Ors. sjå' Våmh. 
vMor. Ve. fål Dju. Mal. Li. ,sä/ Tra. 'klädes- 
plagg, avs. att svepa om el. lägga över huvud, 
hals el. axlar och rygg / shawl' (SAOB sjal 1); 
bransjåk Våmh. 'schal av fint, vitt, hemvävt 
linne, som bruden bar under vigseln'; ä'yyg-
Irandssjåk, ry'ssZrandssjälr nvMor. 'halskläde, in-
köpt under vistelse i England resp. Ryssland'. 
Jfr huvud-, ryss-, rysslands-, slyng-, stor-. 

schalong sbst. fällå'uy Ga. 'tunt, kyprat ylletyg, 
enfärgat i klara färger och med stark appretyr 
samt blank rätsida / thin twilled woollen material 
in plain bright colours with heavy dressing and 
shiny right side' (SAOB; ÖDB IV 18). Syn.: 
rask"; skintyg. 
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schalongs-förkläde n. Id fällå'yysfsrrkälr Ga. 'en-
färgat förkläde av schalong, rött, gult, blått eller 
svart, att vid bestämda tillfällen bära till dräkten 
/ plain-coloured apron of shalloon, red, yellow, 
blue or black, worn on special occasions' (ÖDB 
IV 18f.); rålällåcusfarrkäk 'förkläde av röd 
schalong'. Syn.: se glan smagd m.fl. 

schappera sv.v.l. fap`ra Nås Jä..--lappi''ra Mal. 
(jfr SAOB e c h ap p e ra). 1. 'ge sig iväg / 
leave, set off' (jfr SAOB echappera 1) Jä. 2. 
'bli sämre, förgås, dö / get worse, perish, lan-
guish, die' Nås Mal. bks'mmon hål-på' fapp -eä  
Mal. 'blommorna håller på att dö'. Jfr dö, bet. 1; 
dö av; dö bort; saka, bet. 2. 3. 'gå bet, ge upp 
/ be stumped, give up' Jä. Jfr kurka'; saka, 
bet. 2. 

schas m. fås Leks. Bju. Ga. (jfr SAOB sjas') 
'oordentlig person / disorderly person'. Jfr slar-
verus m.fl. 

schas n. fås Bju. 'vårdslöst undangjort arbete, 
hafsverk / a scamped piece of work'. 

schas interj. fås Leks. Bju. Nås Äpp. 'undan, 
bort, försvinn / away with you, be off' (SAOB 
sjas); få's, u`nna Nås 'flytta el. maka på dig!' 
(till kreatur). Jfr stiga åt. 

schasa f. IV a få`sa Bju. 'slarvig, hamsig kvinna / 
slovenly woman'. Jfr hamsa, avl. Syn.: kås sa, 
bet. 5; slabba, bet. 1; slafsa; slamsa, bet. 2; 
slasa; slusa; sluska. 

schasa' sv.v.l. sjås- Älvd. öMor.få`sa Rättv. Bju. 
fås- Ga. Nås fa'ss- Mal. 1. 'driva el. jaga bort 
(undan) / drive away' (SAOB sjasa' 1) allm. 
Syn.: sjusa. 2. 'utföra ett arbete slarvigt, hafsa 
/ do a work carelessly or slovenly' (jfr SAOB 
sjasa' 3 och sjasa" 2) Bju. Jfr schasa från. 
Syn.: se hamsa, bet. 3; slafsa, bet. 4, m.fl. — 
Särsk. förb. (från:) an få'sa-frå'nn säg ä Bju. 
'han fuskade med det där (arbetet)'; fås-frå' n så 
Ga. 'fuska undan ett arbete, göra ett arbete 
vårdslöst'; (in:) sjå's-inn öMor. fås-i' nn Bju. 
'fösa in, jaga in'; (i v äg:)je fås8-ivå'g dem Rättv. 
'jag schasade iväg dem'; fås-itkg Bju. 'jaga un-
dan'; fass-ivä' g så'an s gi'ttan Mal. 'schasa iväg 
fåren och getterna'; (und a n:) sjås-y`nnd4 Älvd. 
fås-d nna Bju. fås-u'nna Nås 'driva bort, fösa 
undan'; (väg:) fås-vål g dam Ga. 'fös iväg dem 
(3: kreaturen)'; (å:) sjås-et' Älvd. 'driva på'; (åt:) 
sjås-å' Älvd. 'jaga el. fösa tillbaka'; (ö v er:) fås- 

gs'4vä Ga. 'helt hastigt sopa golvet'. 
schasa" sv.v.l. få'sa Dju. Ga. Äpp. 'ge ifrån sig 
ett schasande el. prasslande ljud, susa / rustle, 
sough' (SAOB sjasa!' 1); ä få's8r da i blessksm 
Äpp. 'det prasslar i buskarna'. Jfr sj åsa m.fl. 

schasig adj.I få`su Bju. a. 'slarvig, hafsig (om 
person) / careless, slovenly (of person)' (jfr 
SAOB sjasign). Syn.: se slabbig m.fl. b. 
'slarvigt utförd (om arbetsuppgift etc.) / done 
negligently (of work)'. 

schatull n. Ja ska`tths11 Li. 'ett slags byrå med 
draglådor, men utan klaff / a kind of chest-of-
drawers or bureau but without a flap' (jfr SAOB 
2). Syn.: dragkista. 

schäs m. Ja stjäss Älvd. tjles Våmh. stfts öMor. 
Soll. Rättv. tfts Ors. fess Leks. Flo. Jä. fås Bju. 
fäss Mock. stjås Mal. Li. 1. 'ensitsigt, tvåhju-
ligt åkdon draget av en häst, anv. vid skjutsning / 
one-seater, two-wheeled vehicle drawn by one 
horse' (SAOB) allm. ja begå'', int fe' ssti, , sa hrn, 

å'kkt på vä'lltp Flo. 'jag begriper inte schä- 
sen, sade fan, då han åkte på åkervälten'. 2. 
'liten dragkärra, ofta anv. som barnvagn / small 
wheel-barrow, often used as pram for child' 
Älvd. Våmh. Leks. Mock. Flo. Syn.: drag-, 
lill-kärra, bet. 1; lusvagn, bet. 3. 3. 'kranium 
av hare / hare's skull' Flo. 

se st.v. sjj nÄlvd. nOrs. (Untorp) sgö  svÄlvd. 
Våmh. sjå söÄlvd. Mor. Ve. Soll. vOrs.—sj0 
öOrs. sjå—si Ore si Rättv.—Äpp. få Mal.--så 
ÖVd.; böjn. se  LD II 242f., 248f. 1. 'uppfatta 
med synen, använda ögonen / see' (SAOB I 1) 
allm. grz sir int gö' kyg.pn u.M'g andå'r Älvd. 'han 
har inte synförmåga så att han kan gå någon-
stans, den där (blinda kattungen)'; sjå' ska du få 
sjå' vSoll. 'se, skall du få se!'; Sa we si' mm wa 
we e' mm nsgur Ore 'så att vi se, var vi äro 
någonstans'; fö då', ska du få få' Li. 'titta där, 
skall du få se!'; (bildl.:) gö-rem o sa' in i 
sko'llan Våmh. 'gå hem och se in i huvudet (eg. 
skallen), dvs. sova'. 2. 'betrakta, beskåda, iakt-
taga / look at, regard' (jfr SAOB I 3) allm. si  dän 
då'a Ål 'beskåda liket, den döde (före jordafär-
den)'; stå å få brti`a Mal. 'gå åstad för att beskå-
da bruden (i bröllopsgården)'. 3. 'syna, grans-
ka, vittja nät etc. / search, go through; empty 
fishing-nets etc.' (jfr SAOB I 3 a) Jä.—Tra. si 
krö'kar Jä. 'vittja ståndkrokarna'; an a sett nå'tä 
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a me Tra. 'han har vittjat mina nät' (jfr se efter, 
bet. 3). Syn.: letal, bet. 2; syna. 4. (i vissa 
stelnade uttryck:) 'inse, förstå, tänka, tillstå 
(bekräftande) / realize, understand, consider' 
(SAOB I 3 b) allm. si  du, flög add-n pä"niygar 
Rättv. 'ser du, nog hade han pengar (förstår du)'; 
sr-nnu, mö'ra å jå' ä sy'sskobår Leks. 'när man 
tänker efter, så är modern och jag kusiner'; dam 
ha by'tt nu, si'-ddu Leks. 'de har gjort arvskifte 
nu, förstår du'; du skä ful hå' då, si-du Bju. 'det 
skall du naturligtvis (göra)'; dam ä gå'vä, si Äpp. 
'de är eftersökta, ser du'; du sir, an å i'yygi 
fä` tter då- y vak Pr Li. 'du förstår, han kan inte 
stå på benen (eg. han har inga fötter), då han blir 
full (eg. yr i huvudet)'. 5. 'se övernaturliga ting, 
som är fördolda för andra / see supernatural 
things which are hidden from others' (jfr SAOB I 
3 c) Ål Mal. Li. am an så`g, hån ä vd ä  fra' mma-
mä Mal. 'om man såge, vad som vore el. kom-
mer i framtiden (eg. frammanmed)'; ha' n mdtt 
ful å' så'g Mal. 'han såg visst också övernaturli-
ga ting'; då' så' dem fal bå' nå' t å då' g Li. 'där 
sågo de (övernaturliga ting) både natt och dag'. 
6. (i uttrycket få se, giva se:) 'låt mig tänka 
efter, fundera över / let me see, think over, 
consider, wonder' (jfr SAOB I 3j, n) allm. få sj' 
ym k4"mym a nu'pp i då'g Älvd. 'få se (el. jag 
undrar), om vi komma fram till (fäbodstället) 
Nupp i dag'; få sP har hå"da kom tä gå' Rättv. 
(Bo.) 'vi komma kanske att erfara, hur det där 
går (el. vi  få nog se hur det där går)'; je mä sP 
Leks. dje mä få' Mal. 'låt mig tänka efter ett 
tag'. 7. (i uttrycket låta se:) 'visa / show' 
(SAOB I 3 k a) Älvd. Ors. kat sjö'  Onym brPeveå 
Älvd. 'visa honom brevet'; lat sj' mi öOrs. 'visa 
mig!'. 8. 'se till, se efter, sköta / see to, look 
after, attend' (SAOB I 6) allm. ig uld sakt sjj 
djå"vå årm noå Älvd. 'jag borde se till (att) giva 
dem (3: kreaturen) ngt (foder)'; 4 uld sjj' min 
ener Älvd. 'hon (3: den äldre kvinnan) skulle se 
till (att hjälpa) henne (3: den unga vallflickan)' ;fä 
ska si å jP däm nå Rättv. 'jag skall se till och giva 
dem (3: kreaturen) ngt'; få ät å'lam Tra. 'se efter 
el. sköta elden'. Jfr se efter, bet. 2. 9. (i uttryc-
ket se ngn i nävarna:) 'be el. fråga ngn om ngt 
/ ask somebody about something'; so ig edd 
lluppe sjj' nQn i n'"1,4 bar ig ed bg' övt nQn 
kna'jv Älvd. 'så jag sluppe be el. fråga ngn, då 

jag behöver en kniv'. 10. (i vissa, starkt avvi-
sande uttryck:) 'nej inte alls; nej pyttsan, (prata) 
strunt / not at all, nonsense'; a du si' tt an i 
tu'yygälkösi Soll. (eg. har du sett den i månske-
net?); jo a du si'tt så Rättv. (eg. jo har du sett 
så?). — P. pres.: o é' då fal fre'ssk nö', få'an 
Tra. 'hon är då väl frisk nu, så vitt man kan se 
(eg. seende till, dvs, till synes)' (jfr SAOB I l ni). 
— Refl.: 1. (se sig för:) 'se upp/look out, take 
care'; an få sP sä få' r Rättv. 'man får se upp'; 
am int an sir sä få'r Jä. 'om man inte ser sig för' 
(äv. bildl.). 2. (se sig om:), 'tänka på, fundera 
över / think about'; å sfr gn 	si y' mm, nr 
gn TO' nod Våmh. (Bon.) 'och sedan får man se 
sig om, när man får ngt'. — Pass.: 1. (med 
passiv bet.:) 'vårdas; frågas efter / be looked 
after' OvSi. NeSi. flrå'sbrönär skull a siddas-
-ä`ttär Ore 'kreatursbroarna borde ha setts om'; 

si'ss int ät hå' nä' int Rättv. 'det frågas inte 
efter det nu inte'; ä ska då siss-dtts jä'mmt 
Leks. 'det skall då ständigt ses efter'. 2. (i förb. 
ses ögon:) 'tävla med att stirra ngn i ögonen / 
compete by looking a person in the eye'; dug du 
sjås-ä`gum mj 	öOrs. 'orkar du tävla med mig 
om att stirra varandra i ögonen?'. Jfr s e s ögon. 
Syn.: spänna. 3. 'hysa respekt, försyn, blygsel, 
fruktan för / respect, be afraid of (jfr Fr. sjå 9) 
sjås (pres. siss; pret. sr ddes; sup. sPddas) Älvd. 
sjåss (pres. slåss) Ors. siss Ore Rättv. Leks. i 
sP ss int gn noå Älvd. 'jag har ingen blygsel 
(vördnad) för honom'; an sjå' ss får fd tji vOrs. 
'han är folkskygg'; si'ss bä' när får dä nå då 
Rättv. 'har barnen ngn respekt för dig då?'; an 
add ryyan tå si'ss far öLeks. 'han hade ingen att 
ta hänsyn till'. — Särsk. förb. (av:) gn add sitt-
å'v drm Älvd. 'han hade sett bort från dem, 
tittat åt annat håll och ej haft uppmärksamheten 
på dem'; (efter:) 1. 'undersöka med synen' 
allm. i såg int dttär så ndga Ve. 'jag såg inte 
efter så noga'; i sulld låt å sjå-d ttär jätt tå' g 
Soll. 'jag skulle hit och se efter ett tag (hur ni har 
det)'; fö'tt ska du få få' Mal. ,sd tt ska du få få' 
Li. 'se efter (så) skall du få se!' (jfr LD 1 226). Jfr 
se till. 2. 'se om, se till' allm. sjå-dttär onum 
Soll. 'besöka honom och förvissa sig om hans 
tillstånd'; sjå-e` ttar ja'Ildim Ors. 'sköta brasan'; 
si-ä`tt ro'ggålrar Jä. 'se efter gärdsgårdarna' (jfr 
se, bet. 8). 3. 'syna, vittja' Ål ja ha sitt-ä`ttä 
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snå`ron 'jag har vittjat snarorna' (jfr se, bet. 3); 
(fram:) sjå-frarmm öOrs. 'se fram till målet (för 
vandringen etc.)'; (från:) sjei-fr'  sig Älvd. sjö-
fri' si Våmh. 'se ett stycke framåt, ha god sikt'; 
(för:) sjå-fair di Ors. 'se dig för!'; du ska få'-fä` 
Num nö Li. 'du skall se efter, var du sätter 
fötterna nu!'; (hit n a:) sjå-jå'nn je tå' g Ve. 'titta 
hit (besök oss) ett tag!'; (ifrån:) dam sir-ifrå' sä 
brå' opå Xsaklritt Leks. 'man har vid utsikt från 
Asaldite; (in:) 1. 'göra ett kort besök' Mal. er 
Yrt- då ful få-iinn da nä mii'g 'ni måste (eg. I 
lären) då titta in till mig'. 2. 'vara fäst vid skaf-
tet på så sätt, att spetsig vinkel bildas (om lie el. 
yxa)' Våmh. (Bon.) du ska skefft så ki`p sir-i' nn 
brå' 'du skall sätta lien på orvet, så att den pekar 
inåt branog'; (ini:) 4.10'n sir i'nni nVåmh. 'lien 
bildar en spetsig vinkel mot orvet'; (mot:) vi'sst 

o skulld sjå"-möt onum nå då ä Soll. 'begrep 
hon (eg. visste hon) att hon skulle undfägna ho-
nom med ngt då?'; (om:) si-81 MM fesskdön Nås 
'se till (laga) fiskredskapen'; (på:) ä kamm ss 
myttjy fulrk a såg(g)t-på' Mal. 'det kom så myc-
ket folk och såg på'; (till:) 1. 'titta' Ve. Flo. Jä. 
Äpp. si"-ttä Ve. sr-ttä få du si' Jä. 'titta, så får 
du se!'; si'-tä ss lå'yy lä'ppen ä å' onum Äpp. 
'titta, så lång läppen är på honom!' (om ett barn, 
som börjar gråta); hsrn står du så' a g4-ö`ssr 8sr-
ttär (sic!) Äpp. 'vad står du så och glor och ser 
stint på?'. 2. 'tillse; överväga, styra och ställa 
med' allm. ukym sjj-ti'k wen utri,im å"vå i bakm 
Älvd. 'vi skola överväga, vad vi skola ha i skinn-
säcken (med på färden)'; jä lår nog ta-på sr-ttä 
var hemma é' nå Jä. 'jag måste nog börja tänka 
på att gå hem (eg. taga på se till var hemma är) 
nu'; ss må'yyä små'ä tä sr-ttä ätt Äpp. 'så 
många små att vaka över'. 3. 'med synen leta 
efter, undersöka, se efter' Jä. Äpp. ÖVd. jä så 'g-
-ta smjä såg min da`dan Jä. 'jag tittade efter, om 
jag såg någon död (fågel)'; je skall a se`tt-tä nå 
4em fä'r Li. 'jag skulle ha sett efter, när de fara'; 
(upp:) 1. 'se upp, vara vaksam'; am i`nnt an a 
se`tt-s'pp Tra. 'om man inte har varit på sin 
vakt'. 2. (i förb. se  upp ögonen:) 'öppna 
ögonen och titta; se efter noga' OvSi. Rättv. 
såg an u'pp ö‘gym Älvd. 'då slog han upp 
ögonen och tittade'; ä bi tä si-o'pp ä'gom nå 
Rättv. 'det gäller att se efter noga nu'. 
3. sjå'-upp kitä Soll. 'hålla upp en stund (i arbe- 

tet)'; (ut:) 1. 'vara av ett visst utseende' allm. 
sgö  int a'ut $o 4-e`sstj Våmh. 'se inte så ledsen ut'; 

sjår-a'jt brå' Ors. 'hon ser bra ut'; män Xj, sky 
jå'n sir-å't Leks. 'men oj, så här ser ut!'. 2. 
(opers.:) 'tecken tyder på' allm. e sir-a'ut llajs-tz 
ed we jii"4-åk Älvd. 'det ser ut, som om han vore 
arg'; ä sir-å't sam ä skull värt ö'vär Jä. 'det ser 
ut som om det skulle bli oväder'. 3. (opers.; i 
bekräftande uttryck:) s'mm i mrnns, ja, ä fär ss 
å't hä Mal. 'om jag minns, ja, visst gör jag det!'; 
(uti:) kjj'n 	Våmh. 'lien bildar en trubbig 
vinkel mot orvet'; (å:) 1. sjå-ö'(--sjö') vOrs. 'se 
på'. 2. sjå-O' öOrs. 'se efter'; i ska gå 8 sjå-C1 
um i sjå'r ä öOrs. 'jag skall gå och se efter, om 
jag ser det'. 3. kö'na sä`r-å' Li. 'kon börjar se 
dräktig ut'; (åt:) 1. 'se efter, vaka över' Älvd. 
Leks. Tra. a bu sitt-å'b e`sstfm noa Älvd. 'har 
du sett till hästen (något)?'; jä ha-nt sitt-å't nu 
Leks. 'jag har inte sett efter (något)'; je våk ful 
få'-åt-p, i nå'tt Tra. 'jag måste väl vaka över 
henne (n: den kalvfärdiga kon) i natt'. 2. 'titta in 
till, besöka' Älvd. du åk sjj-å' mi mi'llmab 'du 
skall besöka mig ibland'; (återi:) sjel-a'ttri biem 

jå`p diem Älvd. 'se till dem och hjälpa dem'; 
(ö v er:) sjj-g"tyyr Älvd. sjå-y"vyr Soll. 'se efter, 
undersöka'; gra`nnkälliygan a volt ,sett-i`vi Li. 
'grannhustrurna ha måst sköta det nödvändiga'. 
— Avi.: wfn i llajkt fe syöniug-a'ut Våmh. 
(Bon.) 'vad är det där för utseende (miner) / what 
kind of expression is that?' ; ska siniy-a't Leks. 
'vilket utseende!'. 

se interj., se s ä. 
seask-tak n. sä`assktåk Li. 'tak på uthusbyggnad, 
företrädesvis härbre, medelst laggningsanord-
ning fäst vid gavelröstena / roof of outhouse 
building, fastened to gable truss by same tech-
nique as for making barrels'. Syn.: lagg-, lag-
g an-t ak. 

sed m. II slö Älvd. nVåmh. sid Våmh. (Bon.) 
öMor. Ve. Soll. Ors. Ore (pl. nom. si"der Ve. 
Ore srdir Soll.; pl. ack. si"öi Älvd. s1"do Ore) 
slö—sid (pl. srdir) vMor. säd Rättv. Leks. M 
Bju. Ål Ga. Nås Jä. Mal. ÖVd. (pl. sä'ar Bju. 
si'är Ål Mal. sä`der Jä.). 1. 'bruk, sedvänja / 
custom, practice' (SAOB 1) allm. dier åvå kajk 
si"bi Älvd. däm a ö'läjko si"do Ore 'de ha olika 
vanor'; ä (Ont ,gn da si' dp j#' nä öOrs. 'det är inte 
den seden här, det är inte brukligt här'; ha'nn 
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A'n a dam jä'nn Nås 'den seden har man här'. 
2. (pl.:) 'god sed, hyfsning / morals, manners' (jfr 
SAOB 2) Ve. Soll. Ore; uka si"der Ve. 'så du bär 
dig åt!'; o a int nå srdir si Soll. 'hon har ingen 
hyfsning'; ä e iygär si"der nä' -far-tP dtt Ore 'gam-
mal god sed uppehälles ej nuförtiden'. 

sedan adv., konj., se dels sen adv., konj., dels 
sidan adv. 

sedan-mer adv. sänam''r Jä. sinam" Mal. (jfr 
senmer; sidermer; SAOB sedermera"; 
SAOB sedan I 6). 1. '(inte) ens / (not) even' Jä. 
je a-nnt si'tt an sänam'r 'jag har inte ens sett 
honom'. Syn.: hellersid(er), bet. 1. 2. 'än 
mindre / let alone' (SAOB sedermera" a) Mal. i 
tro'dd ä då it då', sinam'a nä' jag trodde det 
då inte då, än mindre nu'. Syn.: hellersi-
d(er), bet. 2b; sidermer, bet. 1; tysider. 3. 
'dess mer, till och med, också / still more, even, 
also' Jä. an spa'rrk an sänamå'r 'han t. o. m. 
sparkade honom'; än ng' ra'kk sänam'r 'en ny 
rock också'. Jfr sidermer, bet. 2. Syn.: hel-
lersid(er), bet. 3; tysider. 

sedel m. IIIa—I a sa'je4- (best. sg. dat. sà j4m) 
Älvd. safir Våmh. saVelr—sejel—seil Mor. 
se`jdi Ve. säljä/ (best. sg. dat. seä/im) Soll. 
sajl—sa'jlä Ors så"dil—sidil (pl. så"dilar—st"dilar) 
Rättv. s å' dil Leks. Bju. Dju. Mal. (pl. M` dlar 
Leks. så'dilar Bju; best. pl. sg.'dilan Mal.) sejil 
Nås Jä. 1. 'mindre stycke av papper; kortfattad 
skrivelse el. trycksak, skriven resp. tryckt på ett 
litet stycke papper / slip of paper; bill, ticket' 
(SAOB 1 och 1 e) allm. djä"rå på se'llln Ve. 
'betala den på skattsedeln uppförda skatten'. Jfr 
brandstod, ssg; for-, krono-, lott-, pant-, 
pass-, passer-, rote-, skatte-, tum-, var-. 2. 
'banknot / bank-note' (SAOB 2) allm. 

sedel-bok f. VI—I a saykb" Våmh. sVdilbök Ål 
sejilbök Nås Jä. s'`dlbök—s -e'delbok Mal. 'plån-
bok! wallet' (SAOB 2). Syn.: penning-, plån-
bok. 

sedig adj. I si4äyn Våmh. så` dug Leks. se'du Dju. 
Mal. sä‘u Ga. si`u Li. 1. 'som uppför sig väl, 
sedesam, from / well-behaved, decent, mild' 
(SAOB 1-2) Våmh. Dju. Li. Jfr saktmodlig. 
Syn.: sedlig, bet. 1. 2. 'långsam av sig / slow' 
Leks. Ga. Mal. Syn.: se saktfärdig; sedlig, 
bet. 2, m.fl. — Adv.: på fa' ss tå'Zra dam så'dut 
Mal. 'i byarna i Fors talar man långsamt / they 

speak slowly in the villages of Fors'. Jfr sedlig, 
adv. 

sedlig adj.I st"äulig nÄlvd. srdulin nvMor. si"du- 
idn 	så`dulä Mal. så'delen Li. 1. 'sedesam, 
snäll, beskedlig (om människa el. husdjur)' (jfr 
SAOB 1) allm. Jfr saktmodlig. Syn.: sedig, 
bet. 1. 2. 'långsam av sig' nvMor. Mal. Li. 
Syn.: se saktfärdig; sedig, bet. 2, m.fl. — 
Adv.: st"åuiri Älvd. sidu'li öMor. 'långsamt / 
slowly'. Jfr sedig, adv. Syn.: se s e g ig", adv.; 
segliga; segligt m.fl. 

seg n. II sig Älvd. Ve. sg Li. 'ställe, där vatten 
sipprar fram ur marken, fuktigt drag / place 
where water oozes out of the ground, strip of 
moist land' (SAOB seg'; jfr Gotl.Ordb. seg"). 
Jfr sug; käll-, vattu-. Syn.: sega' f.V; sig; 
såg n. 

seg adj.I steg Älvd. Våmh. såg vMor. Ors. Rättv. 
Leks. Ga. Flo.—Mal. (n. sågt vMor. seg(g)t 
Rättv. såkt Leks. Nås sekkt Jä. Äpp. Mal.) säjg 
ÖVd. 1. 'fuktig / damp' (SAOB 2) vMor. Mal. 
ed é kitä så'gt e'nn å'd vMor. 'det är litet fuktigt 
ännu, höet'. Syn.: se rålig, bet. 1, m.fl. 2. 
'tänjbar till konsistensen / tough, tenacious, elas-
tic, viscous' (t. ex. om  svårplöjd jord, om skinn, 
om kärnved, om kött; SAOB 3) allm. si'eger e wa 
— be'tter wå'r e kä"vek-an't (eå) Våmh. 'ju segare 
det (3: degen) var, ju bättre var det att kavla ut'; 
dy'unsat Leks. 'trögt gm hästspillning på mar-
ken (om före)'. Jfr segigl; segsklig; senjig, 
bet. 2. 3. 'uthållig, arbetsför trots åldern (om 
person) / tough, able to work in spite of old age 
(of person)' (jfr SAOB 4a) Ors. Mal. an wå 
så'gsra, så'dar Ors. 'han hade kvar sin arbets-
förmåga längre upp i åren, Söder'. 4. 'svår att få 
bukt med, envist motspänstig / difficult to mas-
ter, stubborn, refractory' (SAOB 4a) Våmh. 
Mal. 5. 'seglivad / tough, tenacious of life, hard 
to kill' (SAOB 4b) Li. Syn.: seglivad. 

sega f. IV a—n. IV stega  f. Älvd. n. Våmh. (best. 
sl'egad Bon.) M`ga f. Mor. Ors. -säjga Li. 1. 
'ngt segt; segämne / something tough, viscous, 
elastic' (ÖDB III 409) OvSi. då'r ir e sregaå 
nVåmh. 'där (3: i kornmjöl) finns det segämne'. 
Jfr bröd-, lin-. Syn.: segnad, bet. 1. 2. 'svår-
bearbetad (svårodlad, svårplöjd) mark / rugged 
ground' Älvd. 3. 'seghet / toughness, elasticity' 
Våmh. Mor. e fr nns i`ntint stega  åya  nVåmh. 
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'det finns intet segt i det (p: mjölet)'; an a sku å 
si.'gu i ne"våm nvMor. 'man har varit tvungen 
att ha segheten i händerna (då man knådade deg 
av mjöl, som ej innehöll segämne)'. Syn.: seg-
nad, bet. 2. 4. (senare ssgsled:) 'rask och uthål- 
lig åldring; gäst, som aldrig vill gå sin väg igen / 
vigorous, tough old person; visitor who outstays 
his welcome' Li., se grå-. 

sega' f. V—IV a si"gu vSoll. ,sVga Bju. 'ställe, där 
vatten sipprar fram, fuktigt drag' (Rietz 563a; 
V11; Torp siga; jfr SAOB -sega 1). Jfr berg-, 
käll-. Syn.: se seg m.fl. 

sega" f. V st"ga Våmh. sPga Ors. (jfr SAOB 
sega). 1. 'seg köttslamsa / tough scrap of meat' 
allm. Jfr segig. 2. 'hinna över kopphornets 
öppning / skin over mouth of kopphorn' Ors. 
Syn.: kopphinna. 

sega' sv.v.l. sl'ega Älvd. 	Ors. .s`ga Rättv. 
(Bo.) (jfr seg adj.). 1. 'göra seg (om t. ex. deg, 
sand) / make elastic and malleable (about e.g. 
dough, sand)' (SAOB sega'; ÖDB 11 114) Älvd. 
Ors. sreg sa' nndtt Älvd. 'göra (gjut)sand seg 
(formbar)'. 2. 'vara seg / be elastic and malle- 
able' Ors. um du ev-a'jti n'tr pä"ron, ss M'gsr ä 
be'ttar vOrs. 'om du har i mer potatis (i degen), 
så blir det segare (o: håller bättre samman vid 
bakningen)'. 3. 'göra ngt sakta, jämnt och sä-
kert / do something slowly, evenly and firmly' 
Rättv. (Bo.); vi fåm ,sVga-101 'vi måste flytta (den 
tunga stenen) jämnt och utan häftiga tag'. Jfr 
sega", bet. 2. 

sega" sv.v.l. st"gå Älvd. Våmh. srgå Mor.—Ors. 
si"go Ore M'gå Li. (jfr SAOB sega"; V11 se- 
ga'"; Torp siga v.). 1. 'rinna sakta, sippra / run 
slowly, ooze' (Multrå; Burträsk) allm. ä srgår å 
ri'nn Ve. ä srgär å ri'nnSoll. ä sl"gär 8 Krm Ore 
ä M`g å ri'nn Li. 'det rinner helt sakta'. Jfr 
kvillra. Syn.: sekal, bet. 1; siga, bet. 1; 
sillra; tillra. 2. 'röra sig helt sakta / move 
quite slowly' (SAOB sega" 3) Älvd. Ors. e st"-
gär o gö'r Älvd. 'det går sakta'; i si"gär o drä'r 
Älvd. 'jag drar långsamt och tungt'; e sPgär a 
drä'r Ors. 'det går trögt (t. ex. om  släde på bar-
mark)'. Jfr s eka", bet. 2. 3. 'luta / slope' 
Våmh. (Bon.) e si"gär o Iraut-e'ttär 'det sluttar 
sakta utför'. 4. 'dra i sig vatten / absorb water' 
vSoll. o få si"gå 'den (gistna byttan) får dra i sig 
vatten'. — 	wä' tnä srgär si fra' mm Ve.  

'vattnet sipprar fram helt sakta'; M`go så Li. 
'sakta dra sig fram'. — Särsk. förb. (av:) e sigär-
-Xv Älvd. 'det bär långsamt iväg'; (efter:) ä 
sigär-e'ttär Våmh. (Bon.) ä sigä-e'ttä nvMor. 
'det är litet medlut'; (fram:) s"&`gå-fra'mm Li. 
'sippra fram'; (bildl.:) sö'4-a s'eg-fra'mm Jä. 'so-
len tittar fram'; (g e n o m;) ä sigär-ge"num vSoll. 
'det sipprar igenom'; (hop:) han Mg-hö'p Jä. 
'han segnade ned'; (mo t(a):) e slgä-mrta Älvd. 
'det lutar envist emot (om lång backe)'; e sigä-
-mrt Våmh. (Bon.) 'det är en sakta stigande 
uppförsbacke'; (n e d:) Mg-1M' Jä. 'segna ned' (jfr 
siga ned); (utur:) e sigär-anityr nVåmh. 'det (3: 
vattnet) sipprar fram'; (å:) se`gå-X Li. 'gå lång-
samt och tungt framåt; hålla på i ett kör med ett 
arbete'. 

seg-brottas sv.v.l. dep. sg'`gbråttas Mal. 'brottas 
envist och uthålligt / wrestle doggedly and per-
sistently'. 

seg-doss n. II st"gådies Älvd. '(strå av) tuvull el. 
ängsull, Eriophorum'. Syn.: se hövde m.fl. 

seg-draga st.v. sPegdrägd Älvd. s -e'gdrågå Rättv. 
sO`gdrå Äpp. Mal. 'draga jämnt och lugnt, utan 
häftiga ryck / pull steadily' (SAOB 1). Syn.: 
seg slita. — Refl.: sj.'gdrä säg Mal. 'häva sig 
långsamt och lugnt i armarna / lift (heave) oneself 
slowly and easily with one's arms'. 

segel' n. Id st gek Älvd. sl'gä Våmh. vMor. sPgäl 
öMor. sl'gä Soll. si'gBl vOrs. 	gult Rättv. 
M'g84 Leks. se'ggälr Bju. Äpp. Migälr Ål Ga. 
Flo. Nås sli'gälr Dju. se'gäk---se'ggäk Mal. sa'-
geir ÖVd. 1. 'på stång, mast etc. anbragt stycke 
tyg, avsett att med hjälp av vinden framdriva 
fartyg / sail' (äv. om  buske, anv. som segel; 
SAOB segel! 1) allm. Jfr rät-, snid-, stor-. 2. 
'flotte, hopdymlad av timmerstockar / raft made 
of logs dowelled together' Våmh. (Bon.). 

segel" n. Id -sjligelr vÄlvd. sjii'gelr (best. sfa'gZräd) 
Våmh. (Bon.) M'gälr Ål Mock.—serggifir Mal. 
sii'geZr ÖVd. (jfr segla n.—f.; Torp sigle n.) 
'avlångt järn (i hemmakvarn stundom trä), som 
gick diametralt gm kvarnstensögat / mill-rind' 
(SAOB segel"; ÖDB III 274, 275); kwe'nnsgi-
gelr vÄlvd. kvä'nnseggäk Mal. kvä'nnseigelr 
ÖVd. 'dets.'. Syn.: segla, bet. 1; seglan, bet. 1. 

segel-båt m. I a st"gäkbåt Våmh. 'båt, som fram-
drives med segel / sailing-boat' (SAOB). 

segel-håll n. Ja se`ggearhål nMal. 'ett av de båda 
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motstående spår, vari kvarnseglet var infällt i 
övre kvarnstenen / one of the two opposite cuts 
into which mill-rind was fixed in the upper mill-
stone' (ÖDB III 275). Syn.: segel-hålla, -öga. 

segel-hålla f. IV a seggtikhäla (pl. -hdiaä , bf. -hä-
lon) Mal. = föreg. hakk-s'pp se`ggälrhälon 'hac-
ka upp och fördjupa spåren i överstenen för 
kvarnseglet'. 

segel-kut m.Ia si"gekkaut Älvd. M'gekkiit ÖVd. 
1. 'längdhopp / long jump' ÖVd. då du ska Ni 

äjt brä'jtt drkan ss vak 4u tå äjn si`gekkät Tra. 
'när man (eg. du) skall över ett brett dike, så 
måste man ta ett långt hopp'. 2. 'galopp / gallop' 
Älvd. i st"gekketym 'i högsta galopp'. Syn.: se 
lång-, ränn-kut m.fl. 

segel-led f. Ja srkellieö Älvd. st"gäkkled Våmh. 
(Bon.) si"gäll&I nvMor. si"gälrIM vMor. sVgelläj 
Tra. 'den fåra i vattendrag, som kan befaras med 
båt el. flotte / waterway, navigable channel, 
fairway' (SAOB). Syn.: se båtled; segelväg 
m. fl. 

segel-navare m. I a si"gäknåvår vMor. 'grov bon, 
anv. vid hopdymling av ram till timmerflotte / 
auger, used when dowelling frame of raft made 
of logs'. 

segel-skuta f. IV a si"gäksketa Våmh. si"gäkskåjt 
vMor. si"gäksket Soll. M`gskskiita Leks. 'större 
segelbåt, segelfartyg / sailing-vesser (SAOB; 
ÖDB 11 184). Syn.: skuta; skutbåt; väder-
skuta. 

segel-stör m. la sigii'lstör öMor. 'rå till segel / 
yard for (square) sail'. 

segel-väg m. II si"gehag Älvd. si"gäkw4 nvMor. 
=segelled. 

segel-öga n. IV sjä"gälröga nvMor. (jfr segla 
n.—f.) = segelhåll. 

seger-huva f. IV a segerauva nÄlvd. .sVgsrhtiva 
Rättv. s'gärhåva Ål sg.'gärhåva Jä. sg.`gerhåva 
Li. 'hölje (bildat av fosterhinnorna) kring huvu-
det hos vissa nyfödda / caul' (SAOB). Syn.: 
segerluva; visdomshätta. 

seger-luva f. IV a sPegerkrtv öÄlvd. s'gäriråva 
Våmh. (Bon.) sVgär/dva vVe. = föreg. (SAOB). 

seg-fluga f. V M`glkugu Mock. 'hästfluga, Hippo-
bosca equina / horsefly'. Syn.: se hård-, 
skarp-fluga m. fl. 

segigl  adj. I; n. si"gut Ors. (jfr sega" f.; V11 se-
gog) 'segt (om kött) / tough (about meat)'. Jfr 

seg, bet. 2; segsklig. 
segigu a  .aj  •• I; n. sVgst Li. (jfr sega" v., bet. 1-2) 
'långsam! slow'. Jfr seglig. — Adv.: va'nne gå 
ss M`gst i se`ttsn Li. 'vattnet rinner så långsamt 
i ån Sittan / the water runs so slowly in the river 
Sittan'. Syn.: se sedlig, adv., m.fl. 

seg-is m. Ja sj.`gis Jä. Mal. 'is som bågnar, då man 
går på den / ice that sags (bends) when one walks 
on it, tough ice'; spri'vy på M'gisty Jä. 'springa 
på bågnande is' (ett pojknöje). Jfr bågna, ssg. 

segla n. IV—f. IV a sjii"geir n. (best. sjii"gkaö) 
Älvd. sjå'gka f. nVåmh. sjä"gka vMor. Ore (ack. 
sjä"gku vMor.) sjäglå öMor. tjä"gäk (best. 
tjä"gka) Ve. -sigek vSoll. sja"gla (best. sg. dat. 
sja"glun) Ors. -fegka Leks. (Silj.) (jfr segel"; 
seglan). 1. 'kvarnsegel' (se ill.; ÖDB III 275; 
jfr Gotl.Ordb. segle) allm. kwg'nnsjågelr Älvd. 
kwä'nnsigek vSoll. kwe'nnsjagla Ors. kvä`rfegka 
Leks. (Silj.) 'dets.'. Syn.: segel"; seglan, bet. 
1. 2. 'fyrkantig öppning i svarvaxeln, i vilken 
drillborren (teren) sattes in, när man borrade 
hål i ställningsplåten (vid urmakeri) / square ope-
ning in lathe-axle into which the drill (teren) 
was put, when boring hole in frame-plate (in 
watchmaking)' (jfr ÖDB 11 126) vMor. 3. 'plad-
drande kvinna! prattling woman' Ors. Ore. Jfr 
slammerhätta. Syn.: rappelkäring. 4. (i 
vissa bildl. uttr.:) 	(—Ikrå) åv sjii"girkim 
Älvd. 'bli på misshumör / get out of humour 
(temper), get moody'; gn a felleö åv sjii"g4n 
wJ.'k Älvd. 'han har av häpnad alldeles tappat 
besinningen'. 

segla' sv.v.l. sr`gek (pret. si"glreö) Älvd. si`sgäk 
—srgälr Våmh. si"gäk vMor. Soll. 
öMor. srgla (pret. srgläd) Ors. srgka Ore seg-
a Rättv. M'gka—se`ggira Leks. si;'gka Bju. Ga. 

Nås ÖVd. sä`glra Dju. se`ggka Äpp.—sVra 
Mal. 1. 'färdas i båt, som framdrivs med segel / 
sail, travel by sailing-boat' (SAOB 1) allm. 2. 
(intr.:) 'färdas på vatten (t. ex. i roddbåt el. på en 
stakad flotte) / travel on water (e.g. by rowing-
boat or raft)' (SAOB 1) OvSi. Li. a du sPgka 
jå'nn Ve. 'har du färdats över sjön hit'; sPgkaujt 
å ä'mundjem Ore 'färdas i båt (vanligen roddbåt) 
ute på Amungen'. 3. (tr.:) 'forsla (ngn el. ngt) 
över vatten / transport (someone or something) 
across water' (SAOB 1d) Älvd. (styr dat.:) gn i 
nogär o si"glre ti'mmbre 'han är (någonstans) och 
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forslar timmer på älven'. 4. 'glida el. röra sig gm 
luften el. över himlen / glide or move through the 
air or across the sky' (SAOB 4) Våmh. nvMor. 
Soll. Mal. an si"giräd a bå'kka nvMor. 'han (n: 
höken) gled långsamt (gm luften ned) till mar-
ken'; mglna sVgiiir Mal. 'molnen driva'. — 
Pass.: eö a si"gkas ml"tjiö får OvOter o niö i 
so' kknf Älvd. 'man har fraktat mycket varor på 
älven här uppifrån och ned till centrum av 
socknen'. — Särsk. förb. (över:) ig air sigeir-
-g"vyr gn Älvd. 'jag skall forsla över honom 
(över älven el. sjön)'. — Av!.: si"geirniuyg f. 
Älvd. 'färd på vatten med båt, flotte etc. / sa-
iling, boating'. 

segla" sv.v.I. si`gälr Våmh. st`gäk Soll. se'ggira 
Leks. se`ggira Bju. 'vara långsam av sig, röra sig 
långsamt, söla / be slow, move slowly, dawdle' 
(Gotl.Ordb. segla 2); sittä du går dan sö'n å 
seggsk Leks. 'varför (eg. sitta-till) går du där 
så och sölar?'. Jfr pingla" v., bet. 4; pj anka" 
v., bet. 1. Syn.: se dingla, bet. 2, m.fl. —Av!.: 
sPgäk Våmh. Soll. se'ggäir Bju. n. 1. 'långsam, 
sölig person / slow, dawdling person' Våmh. 
Soll. Jfr dingel m., bet. 1; pingel n., bet. 3, 
m.fl. 2. 'sölighet / slowness' Bju. Jfr fnalla', 
avl., bet. 1; silgira f. Våmh. 'sölig kvinna! slow, 
dilatory woman'. Jfr dingla f., bet. 4; maffia, 
avl.; muffla, avl.; mugga, avl.; pingla" f., bet. 
2b. Jfr äv. seglig; segliga; segligt. 

segla" sv.v.l. si"geir—sjå"geir Älvd. si`gka Våmh. 
s.`gek- ÖVd. 1. 'kasta, slunga / throw, fling, 
huri' Älvd. ÖVd. (styr dat.:) i si"gireö rnym 
jä'Ildbrynnd ete ärm Älvd. 'jag kastade en eld-
brand efter dem'. Syn.: kasta, bet. 1; pilalv, 
bet. a; slinga st.v., bet. 4; snara'; sno', bet. 4; 
snöra"; sola"; spänna, bet. 5. 2. 'hisna / feel 
dizzy' Våmh. (endast i opersonl. konstr.:) me nn 
ur e srgked nVåmh. 'men så jag hisnade (eg. hur 
det seglade)!'; ä djikk så ä si`gkäd i Våmh. 
(Bon.) 'det gick, så jag fick en hisnande känsla'. 
— Pass.: si`gkas nVåmh. 'kännas svindel'; e 
srgkes 'jag hisnar'. — Särsk. förb. (iväg:) i 
sjägkeö-iw' g eö Älvd. 'jag slungade iväg det'; 
ve M`gek-ivåg dem Tra. 'vi slungade iväg dem 
(J: stenarna)'. 

seglan n. la se"giran Soll. s 'e"giran Rättv. fä' g gkan 
Leks. (Silj.)fe'gOran Leks. M'gkan Bju. Ål Ga. 
Jä. sii'gkan Dju. se'ggiran Äpp. 1. 'kvarnsegel' 

(ÖDB III 275). Syn.: se segel" m. fl. 2. (senare 
ssgsled:) 'handtag på nyckel / part of key that 
one holds when turning it in lock' Nås, se 
nyckel-. 

seglig adj. I si"gukin Våmh. se`ggku Bju. (jfr seg-
la") '(mycket) långsam, senfärdig! (very) slow, 
dilatory'. Jfr dragnig, bet. 3; maffla, avl.; 
muffla, avl.; pinglig; segig 	Syn.: se sakt- 
färdig; sovlig" m.fl. 

segliga adv. si"guiriga Våmh. M'gåle Li. (jfr sega" 
v., bet. 2; segla") 'långsamt / slowly'; e kö'p så 
si"guiriga Våmh. 'det (n: vattnet) rinner så svagt 
el. sakta'; ä gor så st"guiriga a-nom Våmh. 
(Bon.) 'det går så sakta för honom'; ä a ge fe 

Li. 'det har gått för trögt och långsamt 
(att komma fram)'. Jfr sim a, avl. Syn.: se sak-
ta, bet. 1; sedlig, adv., m.fl. 

segligt adv. st"guirit Våmh. si`gkut vMor. = föreg. 
seg-livad adj. I sg.`glräjvady Soll. sVglajvadtz Ors. 

Bju. Flo. Nås M'glivin Mal. 'som har 
svårt att dö; svår att döda / who is a die-hard; 
hard to kil!' (SAOB). Syn.: seg, bet. 5. 

seg-mjölk f. Ib M'gmjskk Dju. Ga. Mock. Flo. 
Nås Jä. Mal. 'tätmjölk / whisked sour whole 
milk' (SAOB; ÖDB III 347). Syn.: se fil n., bet. 
I; skör, bet. 2, m.fl. 

segmjölks-blomma m. III a—f. IV a se'gmjakks-
bkomma Ga. 'tätört, Pinguicula vulgaris / steep-
grass' (SAOB). Syn.: se blåbjälla, bet. 2; 
kärnskörs-, segmjölks-gräs m.fl. 

segmjölks-gräs n. Ja sVgmjairksgrås Ga. Mock. 
= föreg. 

segna sv.v.l. sPegen Älvd. s -e`gen vMor. Ve. s`g-
na Mal. 1. (jfr seg adj., bet. 1) 'bli fuktig / get 
damp' (SAOB segna' 2) vMor. Jfr råna. 2. (jfr 
seg adj., bet. 2) 'bli seg / toughen' (SAOB seg-
na' 1 och 3; ÖDB 11 139) allm. — Särsk. förb. 
(till:) a ig int ng' siegen-t1'4- Älvd. 'jag kommer 
väl att bli litet friskare nu'; (åter:) 	a segna- 
-a'tt vMor. 'höet har blivit fuktigt'. 

segnad m. Illa se` yyna—sVgna Leks. Mal. 
se'uuna Dju. sg.'gna Jä. Äpp. (jfr SAOB segna). 
1. 'ämne, tillsatt för att åstadkomma seghet, seg-
ämne / substance added in order to make another 
substance tough or elastic' Mal. Syn.: sega 

bet. 1. 2. 'seg beskaffenhet, seghet i 
toughness, tenacity' Leks. Äpp. Mal. se'yynan 
ha gått-gr mja'irtja Leks. 'segheten har gått ur 
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(tät)mjölken'. Jfr bröd-. Syn.: sega f.—n., bet. 
3. 3. a. 'segt ogräs / tough weed' Jä. b. 'kvick-
rot, Elymus repens / couch-grass' Dju. Jä. Syn.: 
se kvicka f.V; tåggräs m.fl. 

seg-ost m.Ia si.'gssst Mal. 'mjuk och seg ost, 
ystad av sur mjölk / soft and viscous cheese, 
made from sour milk' (Från Västerdalsbygder 
1917,s. 93). 

segsldig adj.I sreguskkin Våmh. (Bon.) M'gusklrin 
vMor. 'litet seg, segartad / rather tough'. Jfr seg, 
bet. 2; segigl. 

seg-slita v. sPegilajta Våmh. 'draga ihållande och 
utan ryck, segdraga / pull persistently and with-
out jerks'. Syn.: segdraga. 

seg-vatten' n. la 32' gvann Li. (jfr seg n.) 'vatten, 
som sipprar fram ur marken / water, oozing out 
of the ground'. 

seg-vatten" n. I d s "e`gvätti Soll. (jfr seg adj., bet. 
2) 'avkok på linfrö, anv. som segämne i deg el. 
på varp / decoction of linseed used to make 
dough or warp elastic' (ÖDB III 409). Jfr bröd-
-sega, -segnad. 

seka f. V srkku Leks. Dju. (jfr Aasen sika v.) 
'efterdricka, mycket svag maltdryck, åstadkom-
men genom att man vid brygd slog rent, kokande 
vatten över mäsken sedan vörten runnit av / very 
weak malt drink made by pouring pure boiling 
water over mash after straining' (ÖDB III 510). 
Jfr efterlake, bet. 2. 

seka' sv.v.l. shå Älvd. 1. 'skära med ovasst 
verktyg / cut with blunt implement' (Rietz 560b 
seka 1; VII seka"; We. seka'). Jfr kärga, bet. 
4; sarga, bet. la. 2. 'gnida / rub, scrape'; st'kå 
a' tt o fra' mix 'gnida fram och tillbaka (t. ex. med 
stråken på fiolen)'. Jfr gneda, bet. 1; kega", 
bet. 1; kekall, bet. 1; skabba v., bet. 1. 3. 'gno 
och arbeta / work and toil' (jfr We. seka"). Jfr 
skabba v., bet. 3. — Refl.: n si"kä si snä si sö' 
Älvd. 'han skubbade sig så förfärligt (för ohyra)'. 
Syn.: skabba v., refl. — Särsk. förb. (åg u 

Älvd. 'så du sliter och arbetar'. 
seka" sv.v.l. så`ks Mal. 1. 'rinna svagt, sippra! 
run slowly, ooze' (GotI.Ordb. seka"; We. se-
ka"; Torp sika; jfr Aasen sika). Jfr sekna. 
Syn.: sega", bet. 1; siga, bet. 1. 2. 'arbeta el. 
röra sig långsamt / work or move slowly' (Rietz 
560b seka 2; jfr VII seka"). Jfr sega", bet. 2. 
—P. pres.: an kumb srkkend Älvd. 'han kommer 

långsamt gående'. — Särsk. förb. (ur:) ä slasr-
-dr Mal. 'det sipprar fram'. 

sekel-järn n. la sikå'ljä'nn—srkäljänn öMor. (jfr 
Karsten i Folkmålsstudier X 508: sinkeli) 'skra-
pa för bakbordet, förfärdigad t. ex. av en gammal 
bordskniv el. ett gammalt sågblad / scraper for 
pastry board made from old table-knife or old 
saw-blade' (ÖDB III 423). Syn.: sekling. 

sekig adj. I så'ku Mal. (jfr s ek a", bet. 2) 'senfär-
dig, sölig / dilatory' (jfr SAOB). Syn.: se sakt-
färdig m.fl. 

sekling sbst. sikli'yng öMor. = sekeljärn (jfr 
SAOB sickling). 

sekna sv.v.l. så'kina Mal. 'läcka, sippra (om 
vätska) / leak, ooze (about liquid)'. Jfr seka", 
bet. 1. 

sel sbst. sél Ga. Mir Jä. 'lugnvatten / calm water' 
(SAOB). Jfr ave; lugn, bet. 1; siller. Syn.: se 
lugnvatten m.fl. 

sela sv.v.l. siVå- Älvd. si'Vå Våmh. si"lrå Ve. 
sy"lrå Soll. sirkå Rättv. 	Bju. så'la Ga. så'ku 
Nås Jä. Mal. sg.'lrå ÖVd. 'förse (häst) med seldon 
/ harness (horse)' (SAOB 1); sPlrå e' sstp Våmh. 
si"lrå he' sstty Ve. sä`lrs hä' sstp Mal. 'dets.'. 
Syn.: betsla, bet. 2.— Särsk. förb. (på:) sak-på' 
hi' s(s)tct Rättv. (Bo.) ssk-på' i' sto Rättv. säk-på' 
hä'ssttj Nås såirs-på' Jä. 'dets.'; gakk-ri t s sålts-
-på' bka'ttjin Mal. 'gå ut och sela på Blacken!'; 
(å:) sikå-O' e' sstij Älvd. 'sela på hästen'. 

sel-bossa f. IV a sielbåssa Ga.; pl. så'irbassär Dju. 
'selputa / harness-pad'. Syn.: se selkopp e, 
bet. 1, m.fl. 

sel-brott n. II si-Pkabråt Äpp. Mal. M'Iråbrät Li. 
(jfr brott, bet. 10) 'skada, t. ex. hudlöshet, upp-
kommen hos häst el. annat dragdjur genom skav-
ning el. tryck av sele / injury, e.g. rawness of 
skin, in horse or other draught-animal due to 
friction or pressure of harness' (SAOB). 

sel-don m.—n. Ja sndön Ål sil'Irdön—så'((t)clön 
Flo. sii`ksdön Mal. M'lrådön Li. 'sele, (alla) till-
behör till sele / harness' (SAOB); ä tffi'gå å 
(4'14 då vå'nisan ka'mm; däm add sejs,- ti 
A'kådönam Li. 'det knarrade och knakade då 
venjansfolket kom; de hade vidjor i seldonen'. 
Jfr selgredor. Syn.: seldoning(ar); sele, 
bet. 1; sel-red, -tyg. 

sel-doning(ar) m. (pl.) M'kådöning(er) Li. = föreg. 
sele m. IV st"(ri Älvd. Våmh. (Bon.) si"Iri— 



sel-gredor 	 2079 	 sel-pung 

snå—sy"kå vMor. 	öMor. si"kå Ve. sy"lrå 
Soll. srli Ors. sne Ore 	vRättv. sina Rättv. 
(Bi.) sra (best. sä'ku)öLeks. så'ka (best. sii`kg) 
vLeks. sna Bju. sVla Ål sii`ka Dju. så'la Ga. 
Mock. så'ks Nås—Mal. si`ki (pl. M`kår) ÖVd. 1. 
'seldon / harness' (SAOB 1) Våmh. (Bon.) Ve. 
Soll. Ore NeSi. Vd. wö' rrmlandssikå Ve. 
vii`rrmlann(d)ssg.lrår Tra. 'seldon, som inköpts 
från Värmland'; brå"dsykå Soll. 'sele, anv. vid 
skjuts av brud'; 	sålts Mal. vesiki ÖVd. 
'(häst)sele av vidjor' (man har med hån talat om 
att venjanskarlarna använt sådana; jfr seldon). 
Jfr bak-, bock-, ox-, åk-. Syn.: se seldon 
m.fl. 2. 'selbåge (inklusive selputor) / upper 
curved part of harness, incl. pads' Älvd.—Ors. 
Syn.: selkrok. 3. 'ok att bära med, vattenok / 
yoke for carrying, e.g. water-buckets' (jfr SAOB 
1(113 slutet) Älvd. vMor. Ore. Jfr bär-, vattu-. 
Syn.: se båra f. IV a, bet. 4, m.fl. 4. (senare 
ssgsled:) 'ögleformad del av kälkens dragrep / 
bop in pulling-rope of sled' Älvd. Ors. ÖVd., se 
kälk-. 5. (senare ssgsled:) 'till häst använt 
skyddsnät av remmar mot flugor / web of leather 
strips used to protect horse from flies' Mal., se 
rem-. 6. (senare ssgsled:) 'packsadel, anv. som 
underlag för klövjebörda / pack-saddle' vSoll., 
jfr klövj e-. 

sel-gredor f. IV a pl. srågräjur (best. sflrå-
gräjon) ÖVd. 'enskilda delar av seldonet el. hela 
seldonet / harness or part(s) of harness'. Jfr sel-
don. 

seljakarl-plog m. I c sg.'kkalpirög vMor. 'plog, till-
verkad i byn Selja (efter mönster av Anus An-
ders' plog) / plough made in village of Selja' 
(ÖDB I 375, II 85f.). Jfr orsaplog. Syn.: 
anusplog. 

sel-kläpp m. Ja sli'lekkäpp Nås 'ett av de två trä-
block (med dyna), fästa under selkroken som 
stöd mot hästens manke / one of the two wooden 
blocks (with pads) fastened to hook as support 
against withers of horse' (SAOB). Syn.: sel-
-kopp, -koppa, -koppe, bet. 2, -pung, bet. 1. 

sel-knä n. V silåknP —srlåkrzi öMor. srlåkrir Ors. 
snokni Ore sekåknii vRättv. 	vLeks. 

Bju. Ål se'kåknJ. Li., obef. Älvd. 'vinkel-
formigt trästycke (i öMor. ofta utskuret stycke 
älghorn), i vilket upphållsremmen, draglädret 
och bukgjorden var fästa, och där skakeln an- 

gjordes / angular piece of wood in which the 
traces and girth were fastened and where the 
shaft was attached' (se ill.; SAOB; V11; We.). Jfr 
selring m.fl. 

sel-kopp m. Ja sjeltskupp Jä. 'selpung, fäst vid 
selkroken som stöd mot hästens manke'. Syn.: 
se selkläpp m.fl. 

sel-koppa f. IV a s Irkuppa Flo. sa`lralcuppa Äpp. 
sli'kykoppa Mal. = föreg. 

sel-koppe m. Illa siN•åkappe ÖVd. 1. 'bogträs-
puta, selputa / hame-pad' Li. Jfr selputa. Syn.: 
se bogkoppe; ok-, sel-bossa; selpuls m.fl. 
2. = selkopp ÖVd. 

sel-krok m. I b shåkriek Älvd. Våmh. (Bon.) 
srlråkrök vMor. Ve. srlåkrök—silå1  krök öMor. 
syYråkrök Soll. srlåkrök Ors. sfirokrök Ore 
sekåkrök vRättv. siPlrakrök Rättv. (Bi.) sii`Krök 
öLeks. siVirkrok vLeks. M'Ikrök Bju. Ål sii'kkrök 
Dju. Flo. Nås så'Ikrök Mock. så'Irskrök Jä. Äpp. 
Mal. siNikrök ÖVd. 'övre bågformigt parti 
av seldon (med selputor), vilande på hästens 
manke / upper curved part of harness (with pads) 
resting upon withers of horse' (se ill.; SAOB; 
S. Kjellberg i Fataburen 1926, s. 6 ff.). Syn.: 
sele, bet. 2. 

sel-krus n. srlåkras öMor. 'prydnad för gästa-
budshäst, bestående av hjärtformad ståltråd med 
omvirade, brokiga band / ornament for horse at a 
wedding, made of wire shaped as a heart and 
entwined with coloured ribbons'. 

sel-kåve m. IV si'lråkuvi' Älvd. 'bod för seldon och 
andra redskap, sammanbyggd med vedbod och 
stall / shed for harness and other equipment, 
built onto wood-store and stable'. 

sel-pinne m. Illa siNpinna vLeks. M'kåpinne 
Tra. 'träpinne, varmed skakeln hålls fast i sel-
ringens märla (selårda) / wooden peg with 
which the shaft is fixed into the iron link (selår-
da) of the tug ring' (se ill.; SAOB). Jfr före-
kävel. Syn.: selsticka. 

sel-puls m. Ja M'kåpsIls Li. (jfr p ul sly) = selkop-
pe, bet. 1. 

sel-pung m. I b shåpyuyg Älvd. Våmh. snå-
puyyg vMor. Soll. silå' puuug—silåpu' yyg öMor. 
srlåpuyyg Ors. siriråpuuu Rättv. så '4puy 
vLeks. sV/puuy Bju. Ål. 1. 'träklabb, klädd 
med dyna el. klut och fäst vid selkroken med 
vidjor el. repstumpar som stöd mot hästens man- 



sel-puta 	 2080 	 sen 

ke' (se 	SAOB; Rietz 561b silåpung; jfr V11) 
allm. Syn.: se selkläpp m.fl. 2. 'stycke läder, 
fäst under selknä som skydd för hästens hud / 
piece of leather, attached under selknä to pro-
tect horse's skin' Älvd. 

sel-puta f. srlråpåt vMor. så'Ipata Ga. sifkapåta 
Mal. 'dyna av läder el. tyg, fäst vid någon del av 
seldon till skydd för hästens hud / harness-pad'. 
Jfr selkoppe, bet. 1, m.fl. 

sel-red n. I a—V st"Zrårn Älvd.—sPlrårä nVåmh. 
si"lråried Våmh. (Bon.) srlrårä—srlrår vMor. si-
lå'rå—silå'r öMor. si"Iårå (best. sg. dat. srlårå-
ni)—srlår Ors. snore (best. sg. dat. srlroråno) 
Ore 'seldon / harness' (se ill.; Rietz 561b silå-
ried; jfr V11, We. selrede); grg`nnsilråried 
Våmh. (Bon.) 'fln åksele'; bu`kksilårå Ors. 'sele 
för bock som drog ved, hö från kölen m. m.' (jfr 
bocksele). Jfr ox-, skjuts-, åk-. Syn.: se sel-
don m. fl. 

sel-ring m. I b si"låriyug Ors. 'till seldonet hörande 
järnring, i vilken draglädret, upphållsremmen 
och bukgjorden var förenade, och vari skakeln 
fästes / tug ring of harness' (SAOB; We. 1). Jfr 
selknä. Syn.: se dragremsring m.fl. 

sel-smide n. III silåsmä'jdä öMor. srlråsmejd Ve. 
sy"kåsmäjd Soll. sinssmi Mal. så'kåsmi ÖVd. 
'beslag på seldon / metal fittings on harness'. 

sel-stad m. srlåståd öOrs. 'ställe på hästens 
kropp, mot vilket selen vilar / the part of the 
horse's body against which harness rests' (Rietz 
561a). Jfr dragstad. 

sel-sticka f. IV a si"lråstikka Våmh. snåstikka 
vMor. vSoll. 	stik(k)a—silåsti' kka öMor. 
sywråstikk Soll. srlåstikka Ors. snostikka Ore 
selråstikka—sirkastikka Rättv. så'kstikka vLeks. 
såVstikka Bju. så'Istikka Ga. så'Irstikka Flo. Nås 
sii'lrastikka Mal. så'lråstekka ÖVd.; obef. Älvd. 
=selpinne (SAOB). 

sel-tyg n. V så'Iratå Jä. 'seldon / harness' (SAOB). 
Syn.: se seldon m.fl. 

sel-årda f. IV a si"kååra Älvd. si'Madda Ve. så'Ir-
Mra öLeks. 'märla av järn el. ögla av läder, som 
sitter på selringen, och som sticks i skakelns 
hål / link of iron or bop of leather, attached to 
the tug ring and which is fixed in the hole of the 
shaft'. Jfr selpinne; årda. 

sen adj. I sten Älvd. Våmh. sån Mor. Ve. Soll. 
vOrs. Ore—Mal. (komp. så"nar—sl"nör Rättv. 

se'nnar Leks. så'nar—seinnär Bju.; super!. s 
näst Soll. så"nast Rättv. sennst Leks. Bju. Dju. 
Flo. Nås Jä. se'sst- Mal.) sån öOrs. säjn ÖVd. 
(komp. senar Li.; superl. sest—senast Li. 
sä`jst- Tra.). 1. 'långsam av sig, sölig (om per-
son, djur, urverk etc.) / slow, dilatory, (of per-
son, animal, dock etc.)' (SAOB 1 och 1c) allm. 
die sy8ks -wa srener i wenndyn Älvd. 'de tycks 
vara sena i vändningarna'; så'n åv se Ve. sån åv 
si öOrs. sån å' sä Leks. så'n på sä Dju. 'senfär-
dig'; kiru`kka e far så'n Ore 'klockan går för 
sakta'. Syn.: se sakt-, sen-färdig m.fl. 2. 
'tidskrävande (om arbete etc.) / time-consuming 
(about work etc.)' (SAOB 1d) Våmh. kesukup-
pin i sren tä djä rl'en 'bladmagen tar det lång tid 
att göra ren'; srenkåölråöty 'som tar lång tid att 
kola (om mila)'. Jfr senfaren; sentåt. Syn.: 
senfärdig, bet. 2; sensam, bet. 2; sinksam, 
bet. 2. 3. 'långt framskriden (om tidsperiod); 
som tillhör en sen tid(speriod), som dröjer, som 
infaller sent / late' (SAOB 2-3) allm. e P so si'ent 
Våmh. 'det är så sent'; på srnör ti'de Rättv. 'på 
senare tid'; på sennst ti'da Dju. 'på senaste ti-
den'; sj?? 1t' dig Jä. 'sen vår'; bå'de brtti a ser/Int 
Mal. 'både bittida och sent'; ä vot sen kvä'lltz 
Li. 'det blev långt fram på kvällen (eg. sena 
kvällen)'. Jfr sent, bet. 1. 4. '(psykiskt och 
fysiskt) efterbliven / (mentally and physically) 
retarded' (SAOB 3c) Dju. så'n på sä tä gå' å 
tä'ka 'efterbliven i fråga om gång och tal'. 5. 
'som kommer, inträffar etc. efter en viss tid-
punkt / being (too) late' (SAOB 4) allm. fö se'nnt 
Ve. fe sä'jnt Tra. 'för sent'; tä'yuk va du va så'n 
ti tjö'rrtja i ss'nndas Leks. 'tänk, vad du kom 
sent till kyrkan i söndags!'; i senast llå'g Li. 'i 
senaste laget'. Jfr slag. 6. (super!.:) 'sist, den 
siste / last, the last' (SAOB 6b E) Älvd. Våmh. 
Mor. Soll. Ors. Ore Rättv. Leks. Flo. Nås Jä. 
Mal. Li. sl'enest skwe'kktp Älvd. så'näst dru"pen 
vMor. se'nnst skvä' tm el. drå'pan Leks. 'sista 
skvätten el. droppen'; tu'yulrä va ti se'nst kva'rr-
terä Leks. (Silj.) 'månen var i nedan (eg. uti 
senaste kvarteret)'; (självständigt:) fö sPenest 
Älvd. 'för sista (gången)'; ta' kk får senast Rättv. 
'tack för senast!'; (substantiverat:) srenestp 
Älvd. 'den sista (t. ex. i månaden)'; upg sPenes-
tyn Våmh. (Bon.) 'sist, på slutet'; drå ättär så'-
nästa Soll. 'dra sitt sista andetag'; ho se'nnsta 
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Jä. 'den sista kvinnan'; (adverbiellt:)å'ller irå bie 
ki`ebe wiö ann så sPenest kg'm Älvd. 'alla äro de 
leda mot den som kom senast'; se' sst å v' (r) 
Mal. sest å välp Tra. 'vid världens yttersta 
tid'. Jfr sen(a)st konj.; adv.; sensto. 

sen adv. sg Älvd. Våmh. så övrOvSi.-s&-s4 Ors. 
sån Rättv. (Bo.) sån Rättv. Dju. Flo.-så Leks. 
senn Bju. Nås få Jä. så Äpp. (SAOB sedan; 
Schl. sen, under sin). 1. 'vid en senare tid-
punkt, längre fram i tiden / then, after that, later' 
(SAOB sedan I 1(-2); jfr SAOB sedan I 4b) 
allm. så' tårrk däm lä'jnä då'r öMor. 'sedan 
torkar de linet där (n: i torkstugan)'; 	 fo du 
dje"rå så' vOrs. 'det får du göra sedan'; sätt-på 
dä didda gä'lr lu'rrka å kåmm sån Leks. 'sätt på 
dig den där gula toppluvan och kom sedan!'; få' 
kåm ä rä'uunä Jä. 'sedan kom det regn'. Syn.: 
senna; sidan. 2. '(längre) tillbaka i tiden, tidi-
gare / (far) back; previously' (SAOB sedan I 3) 
allm. får tri' å' r s. öOrs. för tre å'r få Jä. 'för tre 
år sedan'; ä va å'rä i ss'mmast sån Leks. 'det 
var ett år sedan i somras'; i hö`sstas å'rä sån 
Leks. 'i fjol höst'. Jfr långo-, länge-. 3. (mer 
el. mindre pleonastiskt:) 'nu då, så / then' (jfr 
SAOB sedan I 5c p) Älvd. Leks. wert atr du se 
Älvd. 'vart skall du nu då?'; neg dg' g du se 
Älvd. 'nog kan du (fara) under sådana förhållan-
den'; njr P se edå' ng' öj Älvd. 'när är det där 
nu då?'; ä så stårt besvk r å' sä Leks. 'det är 
så stort besvär, det också, så'. 4. (i förb. med 
vären, heller el. än; SAOB 5c&) we? se 
Älvd. äld så' då Sol få', hän så' då Äpp. '(ja,) 
än sedan (då)? / so what?'. 

sen konj. se Älvd. Våmh. sä Mor. Ve. Soll. Ore 
Äpp. 	öOrs. sen Rättv. (Bo.) Nås sän Rättv. 
Leks. fä Jä. 'från den tidpunkten då, efter det att 
/ since' (SAOB sedan IV 1); å" se i firr Våmh. 
'ända sedan jag begav mig bort'; sä du fö' vMor. 
Soll. ä'ttär sä du fö'r öMor. sen du fö'r Rättv. 
(Bo.) 'sedan du for'; sg prt wå' jg öOrs. 'sedan 
han var här'; fä o kam-he'mm Jä. 'sedan hon 
kom hem'. Syn.: sens; sid. 

sena' f. V si`nu Ve. Äpp. Mal. ÖVd. så'nu Bju. 
Ga. 1. 'strängliknande bildning av fast bindväv, 
som förbinder muskel med skelettdel / sinew' 
(SAOB sena' 1) allm. 	na a släft-nå' ji`non 
Mal. 'kons parti omkring korsbenet har uppluck-
rats (inför kalvningen)'; an add da`bble si`nur i 

kra`ppam Li. 'han hade dubbla senor i kroppen 
(sagt om man med ovanlig kroppsstyrka)'; ä e 
stä' t sam äj si`nu Tra. 'det är slitstarkt som en 
sena'; hkksinu Ve. 'hälsena'; stå' i hä'irtsinun 
Mal. 'stel i halsmuskulaturen'. Jfr draga v., bet. 
45; nack-. Syn.: senj a, bet. 1. 2. 'sentafs för 
metkrok / snell, snood for fish-hook' (jfr SAOB 
sena' 2b) Mal. 3. a. 'sädesledare / spermatic 
duct' Mal. b. (senare ssgsled:) 'penis' (We. se-
na' 2; jfr Fr., Aasen sin) Li. sta`nndsino (best.) 
'(erigerad) penis'. Syn.: se ball, bet. 4, m. fl. 4. 
'smal spjäla av segt virke, som vid klyvning hål-
ler samman de båda stockhalvorna / narrow slat 
of tough timber which keeps the two halves of 
log together when splitting' Ve. Syn.: senja, 
bet. 4. 5. (senare ssgsled:) 'ledvätska / synovial 
fluid' Ga., se fet-. 

senan  f. V si`nu Jä. Äpp. (jfr Torp snu 1-2) '(strå 
av) ängsull, Eriophorum / cotton grass'. Syn.: 
se hövde; sengräs m.fl. — Ssgr: sPnumgra f. 
Äpp. 'myr, där sena växer / bog on which sena 
grows'; sPnustra n. Jä. 'strå av ängsull / straw of 
cotton grass'; sPnutgv m. Jä. 'tuva av ängsull / 
tuft of cotton grass'. 

sena sv.v.l. (endast refl.:) så'n sä Mal. sirjn se 
Li. (jfr SAOB) 'gå för sakta, draga sig (om ur) / 
be slow (of clock)' (We. sena sig 2; jfr Rietz 
560b sena sej; V11 sena'); o så'n sä lrtä på 
la'yymåkä Mal. 'den (n: klockan) saktar sig litet 
med tiden (jfr långmålet)'. Jfr draga, refl., bet. 
1 b; forta. 

senap oböjl. sbst.-m. I a si"nap oböjl. Älvd. si"-
nap m. Våmh. så` nap Rättv. (Bo.) s å'nap Rättv. 
Mal. 'frön el. frökärnor av Sinapis alba el. Bras-
sica nigra / mustard-seed' (SAOB 2). 

sen(a)st konj.; adv. så'näst Ve. Soll. Ore s4'nest 
öOrs. senast Rättv. (Bo.) så' 'Last Rättv. (Bi.) 
se'nnst Leks. Ål Dju. se`nnäst-sennst Bju. Jä. 
säjst ÖVd. 'vid det senaste tillfället (då), sist / 
the last time (that)'; så'näst i war slita Ve. 'sist 
jag var ute'; wen wår ä fär dåg an wa jö't sg'nest 
öOrs. 'vad var det för dag han var hit senast'; 
se'nnst sky,  då Leks. 'sist jag såg dig'; sån ja 
se'nnst så'g an Dju. 'sedan jag såg honom sist'; 
se'nnäst jä va et Jä. 'senast jag var hit'. Jfr sen 
adj., bet. 6; sensto. Syn.: sist. 

senast-av adv. så'näst-å'y Soll. så'näst-å' Ore 
se'sst-å' Mal. 'på sista tiden; på sistone; mot 
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slutet av en viss tid / lately, at the end of a 
certain time'; an va döv si'näst-å'v an ki'vdä 
Soll. 'han var döv sista tiden han levde'; 

vir äldum-å' skå'rum Soll. 'i slutet av skör-
detiden (eg. senast-av vi höllo å skuro)'; se'sst-å' 
rikktit Mal. 'alldeles på slutet'. Jfr sensto; sent, 
bet. 1. 

senast-i adv. se'`nsst-i vOrs. 'sist i (ngt) / at the end 
of; an llo-u'pp bö'tji M`nast-I 'han slog upp i 
slutet av boken'. 

sen-drag n. II si`nudräg Ve. Mal. ÖVd. s'endräg 
Bju. sg.'nudråg Ga. 'smärtsam muskelkramp med 
åtföljande spänning av en el. flera senor (äv. om  
liknande smärttillstånd som t. ex. reumatism) / 
cramp' (SAOB). Syn.: senj-brock, -drag. 

sen-faren adj. IV M'nfirin Flo. 'tidskrävande (att 
arbeta med) / time-consuming (to work with)'; 
llö'gän ä M'nfirtz 'slogen är stenig och tar lång 
tid att slå'. Jfr sen, bet. 2, m.fl. 

sen-fattad adj. I M'nfatta Dju. 'som har svårt för 
att fatta / slow on the uptake'. Jfr senlärd. 
Syn.: senfattlig. 

sen-fattlig adj. I stenfatarin Våmh. (Bon.) = föreg. 
sen-färd f. la M'nfård Ors. 'flyttning till fäbodar-
na sent på eftersommaren / removal to shielings 
in late summer'. Syn.: höstfärd. 

sen-färdig adj. I siVe.rbug nÄlvd. se"nfårdån Soll. 
M'nfårdun Ors. M'nfälru Rättv. (Bo.) sg.'nfälrug 
Leks. sg.'nfillru Bju. Ål Dju. Ga. (pl. s&'nfeib•uä 

M'nfältu Flo.—Mal. 1. 'långsam av sig, sakt-
färdig / slow, dilatory' (SAOB 1) allm. Syn.: se 
saktfärdig; sen, bet. 1, m.fl. 2. 'som går 
långsamt framåt, tidskrävande (om arbete etc.) / 
time-consuming (about work etc.)' (SAOB 1c) 
Älvd. Flo. Syn.: se sen, bet. 2, m.fl. 

sen-gran f. II M`ngrän Mal. 'nödvuxen gran med 
tät, hård ved (tjur), i regel växande i el. i kanten 
av kärr och dyl. / slow-grown spruce with dense, 
hard wood (tjur, compression wood), generally 
growing in or on the edge of a fen etc.'. Syn.: 
kärr-, tjur-gran. 

sen-gräs n. II—la si`nugrås Äpp. si`nugräs Mal. 
Li. (jfr sena" f.) 'strå av ängsull, Eriophorum' 
(Aasen sinegras; ÖDB I 216). Syn.: se senan  
m.fl. — Ssg: si`nugräskåla f. best. Li. 'kvinnligt 
könsorgan / female sexual organ'. Jfr siltapp, 
bet. 2. 

sen-bale m. IV sPenalri.  Våmh. 1. 'slemslimsa, 

tillhörande kons efterbörd / strand of mucus, 
part of cow's afterbirth'; (äv. bildl.:) dfm a faj 
sPenå<in 'de är långsamma av sig'; i clä'g ar ig 
a'fft sl'enåkm 'idag har jag blivit efter med allt 
arbete'. 2. 'person, som är sen el. långsam av 
sig! dilatory person'. Jfr s en k ylla; s en s k o m a-
kare; sibba. 

senig adj. I A'nug Leks. 'full av senor / sinewy' 
(SAOB 2); dass p tjö'ttblitt va då S8 s'nug Sa 
'den här köttbiten var då så full av senor så'. Jfr 
senjig, bet. 1. 

senja f. IVa si'na Älvd. Våmh. Ona nvMor. Ors. 
srni—srne (best. srnju) vMor. Soll. sinjä' öMor. 
srnja vSoll. st'nja Ore si"nja Rättv. si`nnja Leks. 
sä`nnja Dju. Flo. Nås Jä. (jfr Walde-Pokorny 
463', nedtill). 1. 'sena / sinew' allm. tjg'ri a 
lläppa-ni 'd si`num nvMor. tj9're a lleppaö-ni 'ö 
srnjur vMor. 'kon är kalvfärdig (eg. kon har 
släppt ned s e nj o r n a)' ; si"nja drä' mä Rättv. 'jag 
har sendrag'; åj va sdnnja dra-ihö'p Dju. 'oj, en 
sådan muskelkramp jag har!'. Jfr stor-. Syn.: 
sena', bet. 1. 2. 'muskel / muscle' Rättv. (Bo.) 
an a bra si"njår 'han har starka muskler'. 3. 
'penis' Soll. Syn.: se sena, bet. 3b, m.fl. 4. 
'smal spjäla i kluvet trä, som förenar de båda 
itukluvna styckena' Älvd. Våmh. Mor. Dju. 
Syn.: sena!, bet. 4. 5. 'utslitet klädesplagg, tra-
sa / worn garment, rag' Våmh. (Bon.). Jfr slarv 
n., bet. 1, m.fl. 6. 'envist ihärdig person / very 
persistent person' (jfr Ross sin f.) öMor. Jfr 
lipa, ssgr; troll-. 

senja sv.v.l. srna Älvd. srni (pres. srnjär) vMor. 
Soll. sine- (pres. sinjär-) Ve. sinjä' öMor. Ona—
sIng Ors. si`nja Ore (jfr SAOB sena" v.). 1. 
'minska mjölkmängden; upphöra att giva mjölk 
(om ko) / give less ma; stop giving milk (of 
cow)' allm. o ålld-å srnjär a mi Soll. 'hon (p: 
kon) håller på och sinar för mig'. Jfr minka 
m.fl. Syn.: sina, bet. 1. 2. 'upphöra att giva 
vatten (om brunn el. källa) / dry up (of well or 
spring)' vMor. Syn.: sina, bet. 2. — Särsk. förb. 
(av:) 1. 'upphöra att giva mjölk el. vatten' allm. 
2. (bildl.:) ä kumm ful te sini-å'v å onum Soll. 
'det (3: förmögenheten) kommer nog att minskas 
för honom'. Jfr lj u dna. 

senj-brock n. Ib si'nbråk Älvd. = sendrag. 
senj-drag n. II—Ib sPndräg Älvd. Våmh. srne-
drag vMor. sinjå'drag öMor. srnidråg Soll. si`n- 
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drag Ors. si"njdråg—sry(y)dråg Rättv. sryydråg 
Leks. stryydråg Nås Jä. = föreg. 

senj-gräs n. Ia se'yygrås Flo. '(strå av) ängsull; 
Eriophorum'. Syn.: sengräs. 

senjig adj. I stmig nÄlvd. si"njun vMor. sinju'nn 
öMor. sPnjugän Leks. (Silj.). 1. 'senig / sinewy' 
Älvd. Jfr senig. 2. 'seg (om ved) / tough (of 
wood)' vMor. Leks. (Silj.). Jfr seg, bet. 2. 3. 
'ihärdigt envis / very persistent' öMor. 

senj-knut m. J a sPnknaut Älvd. srniknåut Soll. 1. 
'knutbildning på sena, senknuta / node on sinew' 
(jfr SAOB senknut) allm. 2. 'ett slags dubbel-
knut! a kind of double knot' (se ill.) Älvd. 

senj-ko f. VII b si"netjyr vMor. sinjä' ku öMor. (jfr 
senj a v., bet. 1) 'sinko / cow whose milk is 
drying up'. Syn.: sinko. 

sen-kylla f. IV a sVntjilla öMor. 'långsam person, 
person som är senfärdig i sitt arbete / person who 
is slow at work'. Jfr senhale, bet. 2. 

sen-kärnad adj. I s -entjiirna Dju. Flo. M'ntjinn 
Mal. 'som endast långsamt övergår till smör (om 
grädde) / slow to tum into butter (about cream)'. 

f. Ja si"ekajä Älvd. 'kvinna, som är lång-
sam av sig / dilatory woman'. Syn.: sibba. 

sen-lärd adj.I M`nriird Leks. (jfr SAOB) 'som har 
svårt för att lära / who finds it hard to learn'. Jfr 
senfattad. Syn.: hårdlärd. 

sen-mer adv. semPer Älvd. (jfr sedan-, side r-
-mer) 'tvärtom, i stället / on the contrary, in-
stead'; j a brynne-d ö se-ner 'den (o: brasan) 
har brunnit ned i stället (för att ha slocknat)'. 
Syn.: tysider. 

sen-mogen adj. III s'nmögin Mal. 'som mognar 
långsamt / which ripens slowly' (Aasen sein-
mogen). 

sen-na adv. sjenä Ore så' na Rättv. se' nnä Bju. 
Nås s' nä Dju. sä'nnä Ga. Flo. 'sedan / then, 
later'; e kam di'ttär sä'nä Ore 'jag kom dit (eg. 
ditefter) sedan'; ja skä för ä sä'nnä Ga. 'jag 
skall göra det sedan'. Jfr redo-. Syn.: sen, bet. 
1; sidan. 

sen-pack n. senpakk Li. 'sällskap av senfärdiga 
människor, sölkorvar / group of dawdlers'. 
Syn.: sovelfölje. 

sen-rådig adj. I 4nrädin öOrs. 'senfärdig (t. ex. i 
arbete, i att fatta beslut) / slow (e.g. at work, in 
making decisions)' (Aasen, Ross seinraadig). 
Syn.: se saktfärdig m.fl. 

sens konj. ses Älvd. Ve. säs vSoll. 'sedan / since' 
(jfr Noreen, Ordl. sedans; Björklund, Älvd. 
1622 i SvLm B58, s. 141); å' ses yn 14'm Älvd. 
'ända sedan han kom'. Syn.: sen; sid. 

sensam adj. I M`nsam(m) vOrs. Ore Leks. så'n-
sym öOrs. 1. 'långsam av sig' (SAOB 1; Rietz 
560b; 	Ors. Ore. Syn.: se saktfärdig m.fl. 
2. 'som det går långsamt att behandla, tids-
krävande' (SAOB 1) Ore Leks. Syn.: se sen, 
bet. 2, m.fl. 

sen-skomakare m. III c sä`nskammar Äpp. 1. 
'person, som är långsam av sig / slow person'. Jfr 
senhale m. fl. 2. 'den som vid badning sist får 
på sig kläderna / the person who gets dressed last 
after bathing'. Syn.: se simfitta m.fl. 

senst konj., se senast konj. 
sensto adv. se'ssta Mal. sesta ÖVd. 'senast, sist / 
last time'; si i så'g dä se'ssts Mal. 'sedan jag såg 
dig senast'; ta' kk fe Lresta Tra. 'tack för sist'. Jfr 
sen adj., bet. 6; sen(a)st; senastav. 

sent adv. sient Älvd. Våmh. sänt Ors. Leks. 
sen(n)t Rättv. Mal. säjnt ÖVd. 1. 'långt fram (i 
tiden); mot slutet / late' (SAOB sen 30 allm. 
sl'ent i .11å"nindjin Våmh. 'mot slutet av slåtterti-
den'; se'nnt am kvä'llar Rättv. (Bo.) sä'nt om 
kvelan Leks. 'sent om kvällarna'; vi ska nt jå'r 
Sa sJ''nt i kvä'll int Leks. 'vi skall inte låta det bli 
så sent (eg. göra så sent) i kväll inte'; (komp.:) 
komm båt å' må lita senar Rättv. 'kom (bort) till 
mig litet senare'. Jfr sen adj., bet. 3; senastav; 
sidan. 2. 'långsamt, sakta / slowly' Ors. du a 
skri'va M'nt 'du har skrivit långsamt'. Jfr sent-
åt. Syn.: se sakta, bet. 1, m.fl. 

sent-åt adj. n. sent-å' Rättv. sänt-å' Leks. s'nt-å't 
(— -å't) Dju. 'långsamt, tidskrävande / slow, 
time-consuming'; nög var ä s'nt-å' far 118' SS 

Leks. 'nog tog det lång tid för oss'; ä va s'nt-å't 
in(n)a dam fe/ck min rå'gtjärrva Dju. 'det dröjde 
länge innan de fick någon rågkärve'. Jfr sen, bet. 
2. —Adv.: ä jekk nt-ä't Dju. 'det krävde myc-
ken tid'. Jfr sent, bet. 2. 

sen-tänkt adj. I srentyjyt Älvd. sl'entgjykt Våmh. 
(Bon.) sVntäyt vMor. sä'nteyyt Ors. M`ntäyyt 
Leks. si.'ntäyy(k)t Mal. sentäyykt ÖVd. 
(SAOB; Gotl.Ordb.) 'trögtänkt / slow-witted'. 

se-nu interj. fö-nö` Mal. ÖVd. (jfr se v.) 'gå! 
(uppmaning till häst att sätta sig i rörelse och 
börja dra) / giddy-up!'. Jfr gå, bet. 2. — Utvidg- 
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ning: 	kk-no Mal. '(se) gå nu!'. 
sen-vorden adj. s'nvökin Bju. 'långsam av sig'. 

Syn.: se saktfärdig m.fl. 
sen-vänd(ad) adj.I M`nvännda Dju. = föreg. 
september oböjl. sbst. septe'mmber Älvd. stip-
tä'mmbär Bju. septä'mmbär Nås Äpp. Mal. 
se`pptämber Li. septä`mmber Tra. 'årets nionde 
månad / September' (SAOB). 

servett sbst. salvg''t Mor. särv't Ve. sa'llvät Soll. 
salv'et Mal. '(vitt) tygstycke el. liten duk / servi-
ette' (SAOB 1). 

servett-stycke n. la sa'llvätstyttj Soll. 'ett slags 
dräll, vävd i halvbredd / a kind of diaper woven 
in half-breadth' (Gruddbo 443). 

sese oböjl. adj. si'ssä Jä.; obef. Flo. Äpp. (i förb. 
varda sese:) 'råka fästa uppmärksamheten 
(blicken); komma att se intensivt el. med stort 
intresse / happen to perceive or pay attention to 
with great interest'; je vart si'ssä på e va'kkär 
ha'Irmkrtina 'jag kom att stå och se på en vacker 
halmkrona'; ann skä a`kt-sä, ss int ann vär si'ssä 
på ~Hy, ä'rmr am ann e mä bä' man skall 
akta sig, så att man ej fäster ögonen vid någon-
ting, särskilt om man är med barn'. Jfr hugsa, 
bet. 3b. 

se-så adv. sisö'—sisä' Ore sisa' Äpp. sisö' Mal. 
(jfr SAOB; VII; We.), 'på det sättet, så / in this 
way, like this'; 	ska do djä"ro ö0re 'så bör 
du göra'; je ty'kkt du skull fä'mmes tä jå'r siså' 
Äpp. 'jag tyckte, att du skulle skämmas att göra 
så'; siså' na`kku Äpp. 'så tunnklädd'. Syn.: se-
såna; sesåvordet; slik adv.; slikna; så; 
såna; såvordet. 

se-såna adv. sisö'n Ore siså'nna Äpp. 'på det (här) 
sättet, så, så här / in this way' (V11). Syn.: se 
seså m.fl. 

seså-vordet adv. siso'vvok—siso'vvok Mal. 'på det 
här sättet, just så / like this'; la'tt du an 
hu'n(n)dsvsta'' dä siso'vvok Mal. 'låter du ho-
nom behandla dig så där illa?'. Syn.: se seså 
m. fl. 

ses-ögon n. pl. si'ssiigur Bju. (jfr se v., pass., bet. 
2) 'stint stirrande ögon / intensely staring eyes'; 
däm ko'kksa si'ssägur mä varä'n 'de (3: två per-
soner) stod mitt emot varandra och såg skarpt in 
i varandras ögon'. Jfr stinn, bet. 5. 

se-vördad adj. I s oåka Rättv. si' vaka Leks. 1. 
'underkänd, ringaktad, utskämd / failed, des- 

pised, put to shame' (jfr Sdw. sivirdha; Fr. 
svivir0a; Torp svivyrda) allm. &ila a vorti 
s'e'våka Rättv. 'flickan har blivit utskämd'; e Hk 
vi"kus jä"rå vart sevåka Rättv. 'en hel veckas 
arbete blev underkänt'. 2. 'skadad, skamfilad / 
damaged, the worse for wear' vLeks. kti'ra ä 
shaka 'kon är skadad, missbildad (om trespent 
ko)'. 

sex r. sjäkks Älvd. säkks Våmh. Mor. Soll. Ore 
NeSi. Vd. sekks Ve. Ors. '6 / six' (SAOB). 

sex-huggare m. III c sjä`kksogger Älvd. 'bössa 
med sex räfflor i pipans lopp / rifle with six 
grooves in barrel' (SAOB 2; ÖDB II 96). Jfr 
räffelbössa; åttahuggare. 

sexkvarters-kar n. II sä`kkskwatäskår Ve. 'lagg-
kärl, en aln högt och med sex kvarters diameter! 
wooden container made with staves and hoops, 
one ell tall and six kvarter in diameter'. 

sexkvarters-lie m. III a— V b sä'kkskvattäasli'a 
Mal. sdkkskvatti,sjå ÖVd. 'sex kvarter lång lie! 
scythe, six kvarter (i.e. 1 92  ells) long'. 

sexkvarters-ved m. sdkkskvagoäsvg. Ål 'kluven 
ved, 6 kvarter (ca 1 meter) lång! split-wood, in 
lengths of about 1 meter'. 

sex-makar m. IV pl. sä`kksmäksä  Mal. (jfr make) 
'ett slags kortspel / a kind of game of cards'. 

sex-man m. VI sjä' kksmfn sÄlvd. sdkksman(n) 
öLeks. Äpp. säikksman Ål 'ordningsman för 
kyrkotukt i viss del av en socken / overseer for 
church discipline in certain part of parish' 
(SAOB b; Sdw. siäxman). Jfr rotemästare; 
uppsyningsman m.fl. 

sex-söm m. la stakssåm—se`kksMm Ors. 'pryd-
nadssöm, bestående av sex rader korsstygn hop-
sydda i bredd / ornamental embroidery, made up 
of six rows of cross-stitches sewn together side 
by side'. — Ssg: sti`kksämsnuggor Ors. 'picot i 
kanten av krage el. ärmlinning som broderats 
med sexsöm / point in edge of collar or wrist-
band embroidered with sexsöm'. Jfr nugg a, 
bet. 4. 

sexte r. (förenat:) sjä`kkst- Älvd. se'kkst vMor. 
Ve. Ors. sä`kkst- öMor. Soll. ÖVd. 'sjätte / 
sixth' (SAOB); (självständigt:) sjä`kkstp Älvd. 
sä` kkstrj öMor. Soll. an sä` kksta Tra. 'den sjätte 
/ the sixth'. Syn.: sjätte. 

sexte-del m. Ja sä`kks(t)d'ar vMor. sdkkstdgl 
öMor. sdkkstdg.k Ve. Soll. se' kksiM Ors. sä'kks- 
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däfir Li. 'sjättedel / sixth'. Syn.: sjättedel. 
sextio r. sjä'kksti Älvd. sä'kksti Våmh. Mor. 
Leks. Bju. Nås Mal. se'kksti Ors. sdkksti ÖVd. 
'60' (SAOB). 

sextionde r. sä'kkstionda Leks. säk(k)strndä Bju. 
Nås 'ordningstal till sextio / sixtieth' (SAOB). 

sexton r. sjä'Ickstå Älvd. sä'kkstQ Våmh. sdkkstå 
Mor. se'kkstå Ve. sdicksto Soll. Nås—Tra. 
se'kksto—sekksto Ors. sdkksto (—Idtto) 
vRättv. sdicksto Rättv. (Bi.) sdkksta Bju. Ga. 
'16' (SAOB). 

sexton-band n. Ja sdkkstobannd Soll. 'mönstrat 
band med sexton kru s än d ar / patterned ribbon 
with sixteen krusändar'. Jfr fem-, nitton-
-band. 

sexton-bit m. J a sdkkstobit Våmh. 'band av män-
niskohår, knypplat med sexton blylod / ribbon 
made from human hair made with sixteen lead-
weights'. 

sextonde r. sä`k(k)stildgt Rättv. stakstryda Leks. 
siakstroidä Nås Jä. sdkkstonda Mal. 'ordnings-
tal till 16 / the 16th' (SAOB). 

sextonkringel-krus n. siakstokriygulkrrts Ors. 'ett 
slags prydnadssöm / a kind of embroidery'. Jfr 
kringla f., bet. 9. 

sexås-harva f. IV a sä`kksåsharrva Mal. 'harv med 
sex parallella åsar och med raka pinnar fästa i 
åsarna / harrow with six parallel ridges and with 
straight iron tines fixed to the ridges'. Jfr slät-
harva. 

si adv. (endast i förb. si  och så:) st' å så' Ve. 
Bju. sP s si-i' Nås sP s så' Mal. 'tämligen dåligt, 
klent, halvdant / rather poorly, in a mediocre 
fashion' (SAOB e). 

sia f. IV a—VII—n. V sjä f. Älvd. öMor. (—dän) 
Ors. (best. skiing nÄlvd. sjå' na öMor. vOrs. 
sjdna öOrs.) sgö—sn (best. sg' öni) Våmh. Van 
vMor. Ve. vSoll. (best. sjå' ni vMor.) sjön n. 
(best. sjö'nä) Soll. sjö' (best. sjö'ä) Ore sl'a f. 
Rättv. Dju. sra Leks. Ål (jfr Rietz 562a sia"; 
LD II 60; Liljefors i Nysv. stud. 1949, s. 1 ff., 
5f., 14ff.; LiUn i ANF 1933, s. 297f.) 'kort, 
mjukt, finstråigt gräs, Deschampsia flexuosa' 
(SAOB sia"; jfr Lyttkens 1362, 1506). Jfr 
mjögräs; fet-. Syn.: rusk!' m.; rysk; si-gräs, 
-tåt e 1. 

sibba f. IV a se`bba Li. (jfr SAOB; Rietz 562a—b 
sibba v., argsibba, sebbe) 'långsam, sölig 

kvinna / slow, dilatory woman'; hebt sebbon 
'(öknamn på) folket i byn Heden i Lima (eg. 
Hedby sibborna)'. Jfr maffla v., av!.; senhale, 
bet. 2, m.fl. Syn.: senlid; smugga. 

sibbig adj. I se`bbs Li. 'kladdig, degig / sticky, 
doughy'; se'bbst brå 'kladdigt bröd'. 

sibel m. I d si'bi/ (pl. si`blar) Leks. sPbäl (pl. 
sPblrär) Ål 'sidensvans, Bombycilla garrulus / 
waxwing'. Syn.: rönntrast, bet. a; sibel-, 
siden-svans. 

sibel-svans m. la sPbälsvan(n)s Rättv. (Bi.) srb-
bilsvanns—sPbilsvanns Leks. sP bänsvanns 
si' b(b)älsvanns Ål sPbensvan(n)s Flo. sPbän-
svans Jä. (jfr SAOB sidensvans) = föreg. 

sibylla f. IV a si"billa 	 Våmh. sy"- 
billa—sr bylla—srbilla vMor. sibr Ila öMor. 
Leks. srbilla Ors. sPbylla Ore siby'lla Ål sebi'l-
la Mal. (Y.) Li.; best. siby'lla Bju. Mal. sibi'lla 
Nås Äpp. 1. 'kvinna, som utövar spådomskons-
ten, spåkäring / prophetess, fortune-teller' 
(SAOB) vMor. Jfr gammel-, bet. 1. 2. 'spå-
domsbok; bondepraktika / book of predictions' 
(jfr SAOB b) allm. die firr ete 	Älvd. 'de 
handlade med ledning av spådomsboken'. Jfr 
gammel-, bet. 2. 3. 'struntprat / nonsense' 
vMor. Syn.: se slapper, bet. 5, m.fl. 

si-bädda f. IV a sjirbedd (best. -bedd) Älvd. (jfr 
sia f.) 'plats, där tätt växande, frodigt gräs (sia) 
lagt sig / place where thick, lush grass (sia) has 
been flattened'. 

sicka f. V, se s e k a. 
sid adj. I sl Mal. ÖVd. 'vid, som hänger löst; långt 
nedhängande (om klädespersedel) / wide, hang-
ing loose; long, hanging low (about garment)' (jfr 
SAOB sid' la a); an e sP il bra`klam Mal. 
'byxorna är så vida, att de hänger på honom (eg. 
han är sid uti brackan)'; o vak tss si' ss Li. 'den 
(våta älghudsbyxan) blev så vid så'; an ä int nö' g 
si' rs'kk Li. 'han är för kort i rocken (eg. han har 
inte nog sid rock)'; (bild!.:) an va-nt nö'g si' i 
rsittjam Li. 'han var ingen auktoritet'. 

sid konj. si  Mal. ÖVd. (Torp si(d)). 1. 'sedan, 
efter det att / after' allm. si  ä vd,s,sta djekk-Pvi 
Li. 'sedan det värsta gick över'. Syn.: sen; 
sens. 2. 'då ju, eftersom / as, since' ÖVd. ä e 
tudyygin te väk 118 ö‘dir, si suirsan sö pass 
stje'gg Li. 'det måste bli något oväder, eftersom 
laxöringarna är så pass skygga'. Syn.: se där, 
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bet. 2; efter, bet. 1, m.fl. 
sid-, se sido-. 
sida f. IV a sa`jaa Älvd. nVåmh. (best. sg. dat. 

sdj(å)p, Älvd.)sa'jda Våmh. (Bon.) Ors. sa'jba—
se`jda—seda vMor. sed(a) öMor. Soll. Ore 
(best. sg. dat. sedp, vSoll. Ore) se'jda (best sg. 
dat. selidp) Ve. sPda Rättv. Dju. Jä. (best. sg. 
dat. srnä—si`nnä Jä.) sPda Leks. sPa Bju. Ga. 
Flo. Nås Äpp. Mal. ÖVd. (best. sg. dat. sP p 
Äpp.) sPa Ål. 1. 'sida, t. ex. längsgående, yttre 
kroppsparti hos människa (mellan bröst- och 
bukpartierna framtill och ryggpartiet baktill) el. 
motsvarande parti av ett djurs kropp, viss yta av 
ett föremål, område som är beläget åt visst håll, 
släktgren etc. / side' (SAOB 1-3, 6 etc.) allm. 
turi`rdär sdjöun Älvd. a nii'där se`jdp Ve. 'på 
norra sidan'; 4 1"säsajöyn nVåmh. 'på den här 
sidan'; 6"öäsajakin nVåmh. å ä'r sä'jdp, Ore 'på 
den andra sidan'; ä'gg si å sed Soll. 'lägga sig 
på sidan'; ha'lld te wi'sstär sedp Ore 'styng i 
vänstra sidan'; ja stå hå'n sa ä i'llsvid a srdom 
Dju. 'jag står här och är orolig, nervös vid tanken 
på hur mycket arbete jag har hemma (eg. så det 
illsvider åt sidorna)'; ä`r sP nä å'na Jä. '(på) den 
andra sidan om älven'; a i'n sP p Äpp. 'åt den 
ena sidan'; bortmin kviaygsajöyn Våmh. 'utmed 
långsidan'; a' ttersajda öOrs. 'baksida'; mg‘nn-
fteksajag (best. sg.) Våmh. kä'rsajda vOrs. 
riWnnfokssajda öOrs. kä"rsida Rättv. 'männens 
bänkar till höger i kyrkan'; på mö'rsida Leks. på 
mo's(j)isn Mal. 'på mödernet'; 	Bju. 'den 
täta sidan av en mässingskam'; flrä'tsia Tra. 'flat-
sida'. Jfr avig-, bak-, blöt-, eld-, flask-, 
fram-, från-, hår-, karl-, klov-, kvinnfolk-, 
körkarl-, kött-, luden-, narv-, skinn-, 
stad-, ull-, åt-. 2. (i prep.-uttr. med bet. 'av-
sides, undan / aside, away'; SAOB 16:) 
kirgäö åv sdjöå Älvd. 'han tittade bort'; ukum 
ev 4 sdjö e nogär i'nne Älvd. 'vi skola lägga 
undan det någonstans inomhus'; kägg å sä'jd 
e"da vSoll. 'lägg undan (eg. å sido) det där!'; e a 
kämi Q sdjdu öOrs. 'det har kommit bort (un-
dan)'; te sräs Mal. te sPes ÖVd. 'åt sidan, un-
dan'; ä ss lå'yyt å sPur bulry å'vskg.Zrum Äpp. 
'det är så långt avsides borta i avkrokarna (eg. 
bortur avskälen)'; (bildl.:)eö a gajö 4 sdjö min 

jä 	nVåmh. 'det (ordet) har kommit ur bruk 
(eg. gått å sido) här nu'; int jr 	int Q sa'jdu int  

Våmh. (Bon.) 'inte är det någon omöjlighet (eg. 
inte är det inte å sido inte)'. 3. 'den del av köttet 
av slaktad kalv, get, tacka el. gris, som sitter på 
revbenen / flank of slaughtered animal' (SAOB 
4); kå'vsajda Ors. 'sida (bringa) av kalv'; 
flrä'ssksia Tra. 'sida av svin'. Jfr slak-. 
4. 'sidostycke i vävstol / sidepiece of boom' 
Våmh. Ål. Syn.: se karm, bet. 5, m.fl. 5. 
(senare ssgsled:) 'viss del av plog / certain part of 
plough' Älvd. vMor. Ors. Flo. Jä. Mal., se land-. 
6. 'tidsperiod, skede; humör, sinnesstämning / 
period of time; mood' (jfr SAOB 13 f1) allm. jär 
4 wiesajp Älvd. på lå`dissida Rättv. (Bo.) 'fram 
på våren' (jfr lådig); an a wenda-å'jt lo"desejda 
nä vVe. 'han har blivit på dåligt humör (eg. vänt 
ut ludensidan, den ludna sidan) nu'; ä på 
rä'yyvädussida Leks. 'det är i regnvädersperio-
den'; på glrä'dsida Leks. 'på gott humör'; ä bör-
-på bl mot kvä'llssia Flo. 'det börjar lida mot 
kväll'. Jfr skede, bet. 1 och 3. 

sidan adv. sPa Mal. ÖVd. 'vid en senare tidpunkt, 
sedan / at a later date, then' (Fr. sföan; Torp 
sidan). Jfr sent, bet. 2; långo-. Syn.: sen, bet. 
1; senna. 

siden-näsduk m. I b sPdpässtuk vMor. (jfr 
näsduk, bet. 4) 'sidenhalsduk / silk scarf worn 
by woman round neck and shoulders'. Syn.: se 
silke, bet. 2, m.fl. 

siden-svans m. Ja si'mmswems Älvd. sPdpswgns 
Våmh. sPdronsvanns öMor. sPdenswanns vOrs. 
srdänsvanns Ål—srdpsvanns Mal. sPdpsvanns 
Ga. Jä. Li. sPdensvanns Tra. 'sidensvans, Bom-
bycilla garrulus'. Syn.: se sibel m.fl. 

sider-mer adv. sim.' r— 	r Mal. (jfr se- 
danmer; senmer; SAOB sedermera" och se-
dan I 6). 1. 'än mindre, så mycket mindre, långt 
mindre / let alone, even less' (SAOB seder-
mera" a; Sdw. sidhermer); o ti'mms int fö'tt 
på ä, sim"ä  jä'tt näran å' di 'hon nändes inte 
titta på det, än mindre äta ngt av det'. Syn.: se 
sedanmer, bet. 2, m.fl. 2. 'än mer, vad mer 
är, ytterligare, till och med / still more, more 
than that, further more, even'; än 	'dets.'. 
Jfr sedanmer; bet. 3. 

sido-ask in. Ib sdjöassk nVåmh. 'svepask med en 
rak och en halvcirkelformig sida / turned box 
with one straight and one semi-circular side'. 

sido-ben n. la se(ö)brn Älvd. sdjöbQn—se`jdUn 
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vMor. sejdUn Ve. sirjdbin Sol!. Ore sa`jdUn 
Ors. sPelUn Rättv. Leks. s1'bn Bju. Al Dju. 
Nås sP ben Ga. Mock. Flo. Äpp. Mal.—sPben 
Jä. srbäjn Li. 'revben / rib' (SAOB sidben 1). 
Syn.: bröstben, bet. 1; revben. 

sido-bod f. Ja salklbtiö nVåmh. sedbåd nvMor. 
öMor. 'treväggshus med pulpettak / shed with 
three walls and overhanging roof (ÖDB I 290; 
III 252). Syn.: se kove, bet. 3; mjöbod m.fl. 

sido-bräde m. III—Ja sdj(ö)bråå Älvd. nVåmh. 
salklbrädä Våmh. (Bon.) 'bräde som ingår i el. 
utgör sidan av kärra, vagnsflake el. dyl. / side 
plank of cart, wagon etc.' (SAOB). 

sido-bör m. J a sP b3r Jä. 'vind från sidan, sidovind 
/ side wind'; hä va sP bår ss gäiki, ss je fekk int 
å'ra tä ligg kvii'r ti hå' na 'det var så stark sido-
vind, att jag inte kunde få kan att ligga kvar i 
årtullen'. Syn.: sidoväder. 

sido-el f. Ja st'S• Tra. 'med hyvel åstadkommen 
ränna på sidorna av en långskida / groove in the 
sides of a long-ski made with plane'. 

sidoel-hyvel m. Id sPekUvel 11-a. 'hyvel, medelst 
vilken man åstadkom rännor i sidorna av en 
långskida / plane with which grooves were made 
in sides of long-ski'. 

sido-får f. sifjdför Ore sPfår Ga. 'sista fåran, som 
plöjdes, då man började plöjningen mitt i åkern 
och slutade vid kanterna / last furrow at sides of 
field when one started ploughing in the middle of 
the field'. 

sido-grav f. II salidgräv Våmh. 'avlång grop, 
grävd i kanten av nyupptagen kolbotten / rectan-
gular hollow dug at edge of new base of charcoal 
kiln' (ÖDB I 518). 

sido-halsa sv.v. 1. saWallsa nVåmh. 'utföra det 
första inhugget på väggstockens sida vid knuten / 
make the first cut in side of wall-log to form a 
neck at the corner-joint'. 

sido-ister n. Id sPdisstsr Leks. 'ister på sidorna av 
buken hos slaktat svin / lard at sides of slaugh- 
tered pig's belly'; nog ä rrygissträ 	mmsr än 
sPdisstran 'nog är tarmistret sämre än istret på 
svinets båda sidor'. 

sido-kil m. la sPdtjllr Rättv. (Bo.) 'kil, anv. på 
vardera sidan om drevkil / wedge used on ei-
ther side of drevkil. 

sido-korg m. sa7(ö)korrg nVåmh. 'stor flätad 
spånkorg med lister på sidor och botten 

och med handtag på både lock och gavlar / large 
plaited chip-basket with edging on sides and 
bottom, and with handles on both lid and ends'. 
Jfr bis kall. 

sido-krokig adj. I salidkriekQn Våmh. (Bon.) 
sedkrökån Sol!. sPdkröku Rättv. sPkröku Jä. 
Mal. (jfr V11 sidkrokog) 'krokig i sidled, krökt 
åt ena sidan / bended sideways' (SAOB sidkro-
kig). 

sido-kvedig adj. I sa`j(ö)kwiöu'g nÄlvd. 'vars buk 
skjuter ut åt ena sidan (om ko) / whose belly 
sticks out to one side (of cow)'. 

sido-lider n. saijdiridä'r Våmh. 'sidobod utan 
golv, anv. som åkdonslider / sidobod without 
floor, used as a wagon-shed'. 

sido-lunna f. IV a sPlunna Jä. 'stock, mot vilken 
virke släpades fram utmed krokig väg / log 
against which timber was dragged along winding 
track'. 

sido-långs adv. sedkåuust Soll. 'längs efter / 
along' (SAOB 1; Schl. sidolangs); an Zeigg 
sedirlmyst min vä'ddjen 'den ligger längs med 
väggen'. Jfr längs. 

sido-läm m. Ja sP/ämm Mal. 'primitiv sidovägg i 
slog- el. myrbod, bestående av stockar inlagda 
mellan två störpar med sammanbindande vidjor / 
primitive side-wall in slogbod or myrbod, con-
sisting of two logs placed between two pairs of 
posts with binding withes' (jfr ÖDB III 54, fig. 
50). 

sido-med m. I a sali(ö)mrå Älvd. salidme4 Ors. 
'stjälpmed på släde / side runner of sled' (se ill.; 
SAOB). Syn.: se hävel, bet. 2, m.fl. 

sido-spårig adj. I sa'jdspu'ry'n nVåmh. 'full av si-
dospår (om väg) / full of side-tracks (of road)'. 

sido-stock m. Ib sPstukk Mal. 'kluven rundvirkes-
stock i bro över myr / split round log in bridge 
over bog'. Jfr motlägd. Syn.: se bro-klova, 
-teln, bet. 1, m.fl. 

sido-stycke n. III—la sedstittjä Ve. sälidstyttj 
Sol!. srdstyttjä--styttjs Leks. sP styttjy Flo. sP-
stittji Nås 'stycke el. parti, som ingår i el. utgör 
ngts sida / side-piece' (SAOB 1-2; t. ex. på 
laggkärlsbotten, snösko, vävstol, hätta el. dyl.). 

sido-stälp n. Ja sPdstä4p Leks. 'fall åt sidan (om 
träd vid fällning) / fall to the side (of felled tree)'. 

sido-stör m. la säljöstör—sedstör nvMor. 'var 
och en av de störar i vinterhässja, som stod i 
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bredd med v idje störarna / each of the posts in 
winter hurdle which stood alongside vidjestö-
rarna' (jfr ÖDB I 233f., med 

sido-väder n. Id—a sälidvdär Son. sedwe'dsr 
vOrs. srvår Bju. Äpp. 'sidvind' (SAOB 2). 
Syn.: sidobör. 

sido-väska f.IV a sPvässka Flo. Jä. Äpp. 'liten 
väska, som med axelrem bars vid vänstra sidan / 
small shoulder-bag carried in strap on left side' 
(jfr SAOB). Syn.: ledkoppe; ledväska. 

si-drägel? n. Id sjirdrege'k Älvd. (jfr sia f.; ? 
Goll.Ordb. drägel') 'glest växande bestånd av 
Deschampsia flexuosa / sparsely growing group 
of Deschampsia flexuosa'. 

sid-vördad adj. I, se se v örda d. 
siffra f. IV a srfär Soll. sefra Rättv. (Bo.) se'ffra 
Bju. ÖVd. —siffra Mal.; pl. sPfrur Ve. 'tal-
tecken! figure' (SAOB 2). Syn.: numra, bet. 2. 

sign. I c sig Äpp. (jfr siga v., bet. 1; Aasen, Torp 
sig) 'plats, där vatten sakta sipprar fram! place 
where water slowly oozes out' (SAOB); tjelsig 
'dets.'. Syn.: se seg m.fl. 

sig pron. sig Älvd. Våmh. öMor. —si Soll. si 
övr.OvSi. så Rättv. Leks. Dju. Mock. Nås Jä. 
såg Bju. Ål Ga. Flo. Äpp. Mal. så ÖVd. 1. 
(syftande på satsens subj. / reflexive pronoun; 
SAOB I 1) allm. gn djår a sP g Älvd. 'han arbetar 
åt sig (själv)'; o ad set fö sP Ve. 'hon hade sitt för 
sig' (jfr sin pron., bet. 4); o snöks r' da på sä en 
kä'r Rättv. (Bo.) 'hon snokade reda på en man åt 
sig'. 2. (icke syftande på satsens subj.; jfr 
SAOB I 1 u:) an ad äj litta ks'lla me-sse Sam 
U74 ä se Tra. 'han (3: den döve) hade en liten 
flicka med sig, som hörde åt honom'. 3. (pleon-
astiskt; jfr SAOB 11 h:) die wå' öa sjä've si 
Irq'jndj o gPte Älvd. 'de voro där ensamma 
länge och vallade'; 124' ar an we fr.'  mm si iessp 
nVåmh. 'nu har han varit framme (och gjort ngn 
odygd) igen'; kä'ri valt sä a'lldeläs g`vsr-ji'ven å 
ss'rrg Äpp. 'mannen blev alldeles utom sig av 
sorg'. 4. (i förb. allt-med-sig:) e kymmb o'llt-
min-sP g Älvd. 'allt kommer på en gång! every-
thing comes at once'. Jfr alltmed sig adv. 6. (i 
förb. sig-emellan el. sig-mellan; SAOB I 1 q 
a:) drm gård-u'pp e sP g imi'llå Våmh. 'de 
gjorde upp det sinsemellan / they settled it be-
tween themselves'; dem a`dd nå sP g imrlå Soll. 
'de hade ngt (o: en hemlighet) sig emellan'. 

siga st. v. sPga Rättv. Bju. Dju. Nås—Tra. sPga 
Leks.; pret. såg allm. utom ÖVd.: säjg; sup. si"ii 
Rättv. sPgi Leks. Bju. si`ji Äpp. si'dji Mal. sPg 
Li. 1. 'rinna mycket långsamt, sippra / run 
slowly, trickle' (SAOB 1; jfr Fr. siga; Torp 
siga) allm. ä a si"ji lita jr såtnam i na' tt Rättv. 
'det har sipprat (fram) litet (vätska) ur sån i natt'; 
ä sP g yr by'tta litä Leks. 'det läcker ur byttan 
litet'. Syn.: se sega", bet. 1. 2. 'röra sig sakta 
nedåt, glida ned! move slowly downwards, slide 
down' (SAOB 2; Gotl.Ordb. 1) Mal. ÖVd. — 
Pass.: sigas-ä't Dju. sigäs-a't Flo. 'sakta sippra 
fram! slowly trickle out'. — Särsk. förb. (avg ä 
sPg-å' Mal. 'det glider åstad'; (fram:) sig-
-fra'mm Leks. sig-fra 'mm Nås 'sippra fram'; 
(ned:) ä sig-nå'r Mal. 'det glider ner'; an seg-
-nå', dä-tt stö, å dö Li. 'han segnade ned, där han 
stod och dog' (jfr segau  ned); (stad:) hå'sä 
sPg-stå' Li. 'huset (lutar el.) glider åstad'; (ur) 
sig-Pr Dju. 'läcka ut'; (uti:) hä skä ful sig-tP 
nirtia tä må'nam Äpp. 'det kommer väl att sipp-
ra i litet (i kärlet) till i morgon bittida'; ä sPg fall 
ti' Li. 'det sipprar väl in'; (utur:) ä st`g-tä .  Li. 
'det sipprar ut'; (åter) ä sPg-att Li. 'det drar 
långsamt ihop sig'; hå'Zrä a sPg-att Li. 'hålet (i 
leran) har flutit ihop'. 

sigga sv.v.l. srgga Älvd. 'röra sig långsamt / 
move slowly' (Torp). — P. pres.: n kymmb 
si'ggennd Älvd. 'han kommer långsamt farande'. 

sigge sbst. si`ggä (vokativ) Tra. 'lockord till getter 
/ callword for goats' (jfr ? Torp sigga); sr ggä, 
si`ggä, grttan, kå'mm no å kå'mm no bo'kkin 
'sigge, sigge, getterna, kom nu och kom nu 
bocken!'. Jfr gosse, bet. 7; pyre m.fl. 

signa sv.v.l. si'yyen Älvd. stygn- Soll. sign- Ore 
segan- Rättv. seyyän- Bju. Dju. siyuän- Flo. 
stryyna Tra.; pret. seyna- Leks. (endast i särsk. 
förb. med adverbialuttr. el. adv.; SAOB signal  
under segna":) sim,/ i sta'kk Älvd. 'sjunka till 
marken (golvet etc.) / sink down to the ground 
(floor etc.), collapse'. Jfr sinka, bet. 1. —Särsk. 
förb. (avg sryyn-å'v Soll. 'sjunka ned, digna 
(vid svimning el. utmattning)'; (n e d:) 'dets.' 
allm. i siyyne-nPö atry'vyr Älvd. 'jag sjönk ned 
baklänges'; e halld-å' siyynär-ni'd Ore 'jag är 
nära att digna (av utmattning)'; o seyna-nå'd 
då'd Leks. 'hon sjönk ned död'; siyyän-nå'r Flo. 
'digna'. Jfr digna; drälla, bet. 4. 
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signe interj. srnn Mal. (kort hälsningsformel / 
short form of greeting; jfr SAOB signa" 3 a). Jfr 
Gud-signe. 

signe-Gud interj. si'yyn-gå Li. (hälsningsformel / 
form of greeting:) 'Gud signe! / God bless!' (van!. 
som svar på goddag). 

sig-om-lag? adv. si"gymkåg Älvd. sigymirä'g 
Våmh. (Bon.) st`gumbi'g vMor. srgumlåg—sig-
umlä'g—srgumläg öMor. sr g-um-lä'g—srgum-
lä'g Ve. sigumkäig—srgumkå'g—srgum-Zra"gum 
Soll. 1. 'tänkbart el. möjligt (el. annorlunda) 
under vissa förutsättningar / possible (or differ-
ent) in certain circumstances' Älvd. Våmh. 
(Bon.) öMor. Ve. eö i si"gymkä'g Älvd. 'det går 
för sig att göra så'; ja ed e'dd kynna wa sigym-
Zrätg ym ed e'dd we f.3`rä Våmh. (Bon.) 'ja, det 
kunde ha varit tänkbart, om det vore före'; ä wei 
si' g-um-lä'g um ä wei någu u'yyg ku'lla Ve. 'det 
vore annorlunda om det vore en (eg. någon) ung 
flicka (som sprunge oklädd genom rummet)'. Jfr 
slag, bet. 15. 2. 'än si, än så; hur som helst; 
sisådär; tveksamt / now this way, now that; no 
matter how; only so-so; doubtful about some-
thing' Mor. Ve. Soll. e wa srgumirä'g vMor. 'det 
var i den stilen'; srgumlå'g min ö'num öMor. 
'sisådär med honom; inte mycket med honom'; ä 
vä då ju' sst sigumkä'g um dö'mmda Soll. 'det 
var just detsamma med dem (ingenting att räkna 
med el. bry sig om)'. 

Sigrid f. srgri Våmh. srgre Ve. 'ett kvinnonamn / 
a woman's name'; ke`ppsigri Våmh. 'gråtmild 
flicka / tearful girl'. 

si-gräs n. II--I a sja"grås Älvd. sju"grås vMor. 
sjo"ngräs Soll. srgriis Bju. Al (jfr sia f.) 'mjukt, 
finstråigt gräs, Deschampsia flexuosa / soft fine 
grass' (SAOB; jfr Lyttkens 1362, 1506). Jfr se-
na" f; sjolgräs. Syn.: se sia m.fl. 

sik m. Ib sajk Älvd. Våmh. (Bon.) Ors. sik 
nVåmh. Rättv. Leks. Flo. Nås Mal. ÖVd. sejk 
vMor. Ve. säjk öMor. Ore 'fisk av släktet Core-
gonus / whitefish' (SAOB sik" 1); djii`psäjk 
öMor. 'ett slags sik'. Jfr siklöja; blank-, djup-, 
grå-, grön-, lek-, små-. 

sika sv.v.l. srka Flo. 'fånga sik / catch whitefish'. 
— Pass.: snäs Flo. 'finnas sik att fånga'; snäs 
ä nä i dä'g 'får ni ngn sik i dag?'. 

sik-löja f. IV a srklåga Mal. 'mindre fisk av släktet 
Coregonus / small fish of whitefish family' 

(SAOB). Jfr sik m.fl. 
sik-nät n. II—J a se`jkn't Ve. srkniit Ål Flo. sl'k- 
nét 	'nät (med 4-9-varvs maskor), any. vid 
sikfångst / net used for catching whitefish' 
(SAOB). 

sikt f. Ja sikkt Soll. Bju. Ga. Flo. Nås Mal. sekkt 
ÖVd. 'mycket fint såll, vanl. any. för siktning av 
mjöl / fine sieve for flour' (SAOB sikt" 1; ÖDB I 
478; Dal.Hemb. 1931, s. 156f.). Jfr mjöl-. Syn.: 
siktel; siktsåll. 

sikta' sv.v. 1 . si`kkta Mor. Soll. Ore sil(k)ta 
vRättv. Ga. Flo. Nås Äpp. Mal. —se'k(k)ta 
Rättv. (Bi.) se'kkta ÖVd. 1. 'sålla (mjöl m. m.) 
med mycket fint såll / sift (flour etc.)' (SAOB 
sikta") allm. 2. 'skräda (orden) / mince (one's 
words)' (SAOB sikta" e a) Mor. Soll. Äpp. 
do"nnda srkktär int ö'rdi Soll. 'den där (mannen) 
skräder inte orden'. 

sikta" sv .v .1. sy'kkta Älvd. Våmh. vMor. srkkta 
öMor. Soll. Ors. sakta Flo. Mal. sekkta ÖVd. 
(jfr syfta v.). 1. 'måtta, rikta / aim' (SAOB 
sikta! 3) allm. sè kkt a pre'ttjam nö Tra. 'sikta 
på pricken nu!'. Syn.: se bena", bet. 1; måtta, 
bet. 1, m.fl. 2. 'speja / spy, pry' (jfr SAOB 
sikta! 1) Älvd. 4 jr dat o sy`kkter ete mr g 'hon 
är ute och spejar efter mig'. Jfr bena", bet. 2. 
3. (intr. och tr.:) 'skaka el. vagga upp och ned / 
shake or rock up and down' (jfr Aasen, Ross 
syfta) Våmh. e sy'kktär i kwrdy 'magen hoppar 
upp och ned (av skratt)'; i ska sy'kkt jny'm 
(—,pn) 'jag skall hålla honom (n: den lille gossen) 
under axlarna och skaka honom upp och ned'. — 
Särsk. förb. (upp:) sy'kkt-upp se'ttjen vMor. 
'skaka säcken upp och ned (för att få innehållet 
att sjunka)'. — Ssg: sy`kktenn n. Älvd. 'person, 
som spejar och spionerar (eg. sikthorn) / prying 
person'. 

siktbröd-kaka f. V srkktbrökak(k)u Flo. 'en tum 
tjock brödkaka av rågsikt / one inch thick round 
rye-loaf'. 

sikte' n. III srkkte Älvd. srkkt(ä) Våmh. Soll. 
Ors. Ore Al Dju. Ga. srk(k)ts Rättv. srkkt Mal. 
1. 'fint såll, avs. för siktning av mjöl m. m. / fine 
sieve for flour etc.' (SAOB siktel; ÖDB 11 108) 
allm. Jfr mjöl-. Syn.: sikt; siktsåll. 2. 'sil / 
strainer' Al Dju. Jfr sil-. 

sikten  n. II sy'kkte Älvd. si`kkt(ä) Soll. Mal. 
se'kkte ÖVd. 1. 'föremål, som utgör riktmedel 
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på gevär / breech-sight' (SAOB sikten  10; ÖDB 
II 98) allm. Syn.: syfte. 2. 'spejande, spione-
rande / spying' Älvd. 

sikten sbst. best. (endast i förb. hålla sig i sik-
ten; jfr ? V11, We. sikt":) o'lld sig i sy' kkttj 
Älvd. 'hålla sig i styr / control oneself'. 

sikt-korn n. l a sy'kktkenn Älvd. 'korn på gevär / 
bead of gun, front sight' (SAOB; ÖDB II 98). 
Syn.: korn, bet. 5. 

sikt-skåra f. V se'kktskäru Tra. 'hak i siktet på 
gevär / catch in gun-sight' (SAOB). 

sikt-stol m. la sy`kktstänr Älvd. 'ställning el. ram 
för gevärssikte / stand or frame for gun-sight' 
(ÖDB II 98). 

sikt-såll n. la si`kktsålld Våmh. (jfr sikta', bet. 1) 
'mjölsikt / flour-sieve' (ÖDB I 478). Syn.: se 
sikt m.fl. 

sil m. I a sk Älvd. Våmh. Ve. Ore Rättv. Flo. Nås 
Mal. ÖVd. —sv' vMor. 	Soll. Leks. Jä. Äpp. 
si/ öMor. Ors. Ål Ga. Mock. 1. 'redskap av 
växlande utformning, anv. vid silning av mjölk, 
mäsk etc. / implement used when straining milk, 
mash etc.' (SAOB sill' 1; ÖDB III 344) allm. Jfr 
humle-, mjölk-, mäsk-, nöd-. Jfr silduk; 
silho m.fl. Syn.: se mjölksil m.fl. 2. (senare 
ssgsled:) 'ett slags tratt / a kind of funnel', se 
tunn-. 3. (senare ssgsled:) 'ostkärl / cheese 
container' Våmh., se ost-. 

sila sv.v.1.-3. sPka Älvd. Våmh. Ve. —s9 'a 
vMor. sPla öMor. Ors. (pret. sfidä Ors.) sy'Zra 
Soll. Leks. (pret. sy'kda Leks.) srka Rättv. Dju. 
Nås Mal. ÖVd. (pret. sPkä Nås Ok Mal.; sup. 
sikt Nås) sPla Ga. sy`ka Jä. Äpp. 1. 'filtrera 
(mjölk, dricka etc.) / filter, strån' (SAOB 1; 
ÖDB III 509) allm.» sP k i ske' ddje Älvd. 'ni får 
(eg. I fån) sila (det oklarade kaffet) genom 
skägget'; nysPla öMor. nPsild Ors. rtfi'sgkei 
Leks. nPsIka Dju. ny'silrtio (mja' kk) Mal. 'nysi-
lad (om mjölk)'. 2. 'dricka med nästan slutna 
läppar / drink with lips almost closed' ; gr: srker o 
dri'kk Älvd. 'han (n: hästen) dricker med nästan 
slutna läppar' (jfr SAOB la). — Refl.: wi skum 
sP1 was lit stjPr Ors. 'vi skola med tätämne 
åstadkomma litet tätmjölk åt oss'. — Särsk. förb. 
(efter) 1. sar-e'tte me'sstjin Älvd. 'sila drank 
så att mäsken ligger kvar i silen'. 2. sil-etter 
Ors. 'slå nysilad, kallnad mjölk över tätämne'; 
(i h o p;) sk-rp Våmh. (Bon.) 'vid mjölksilning- 

en i fäbodarna blanda ihop mjölk från olika hus-
håll'; (på:) silr-på' stjPr Ve. sik-på' Rättv. Mal. 
sy-på' tä`ttmjakk Leks. sil-på' tä`ttmjskka Bju. 
sil-på' Mock. syk-på' Jä. 'överföra tätmjölk i söt 
mjölk' (ÖDB III 347); (undan:) syk-u'imdå Jä. 
'sila av litet söt mjölk med grädde som ej skulle 
skummas'; (upp:) sPI-up i skiflär öMor. 'sila 
sötmjölk i med tätämne försedda skålar för att få 
filbunkar'; syk-aspp mja'ktja Jä. sir-a'pp Mal. 
'sila den nymjölkade mjölken på kärl'; (utav:) 
sylt-tå' rå`gan Jä. 'taga bort rågen (av mjölk i 
överfullt kärl)'; (å:)sy"k-å stjy'r Soll. sPI-d stjPr 
vOrs. 'tillsätta tätmjölk till söt mjölk'; i a silt-ö' 
jenafPlvOrs. 'jag har tillsatt tätmjölk till en skål 
söt mjölk'; å syka stjy'r Mor. 'söt mjölk med 
tillsatt tätmjölk'. 

sil-bunk m. Ib sPlrbugyk Ve. Mal. sg`kbuyyk 
Leks. sPkrbogyk ÖVd. (jfr SAOB silbunk e) 
'runt el. ovalt laggkärl, anv. att sila upp mjölk i / 
round or oval tub into which milk is strained'. Jfr 
silskål. Syn.: kärlskål; mjölkbunk. 

sil-duk m. Ib sHcirrIc öMor. 'nålad (dvs, med en 
platt nål av trä el. ben sydd) duk av tagel, pla- 
cerad i mjölksil vid silning av mjölk / nålad (i.e. 
sewn using a flat needle of wood or bone) cloth 
of horsehair, placed in milk-strainer when filter-
ing milk'. Jfr nålvante m.fl. Syn.: silsåll; 
silsållstapp; siltapp. 

sil-ho m. V srlrhö Mal. 'avlångt, holiknande 
träkärl, vari mjölk silades upp för kortare tids 
förvaring (särsk. för gräddsättning) / rectangular, 
trough-like wooden container into which milk 
was strained for short periods of storage (par-
ticularly for allowing cream to rise)'. Jfr ränn-
-skål, -tråg, bet. 1; silskål. Syn.: mjölk-, 
sil-tråg. 

Siljan sbst. sPirry Älvd. Våmh. (ack. si'lrAn 
Våmh.; dat. sPZrgm Älvd. si'kgm Våmh.) si`lrjan 
(dat. si9rjam—si`kjam) vMor. siljä'nn (dat. sil- 
ja'mm) öMor. sfirjädtz, (dat. snjätlim) vSoll. 
sy"Irjan (dat. sy"kjam) Soll. sPlin Ors. strirjan 
Rättv. se`kjen Leks. (Silj.)su`kjun—sä'kjan Leks. 
sä9rjän Dju. si'lljan Äpp. så'lrin (dat. sä'bjam) 
Mal. sPlpin (dat. sPirom—sVirjam) Li.; dat. sPk- 
jam Ore (jfr DNO I:1, s. 26f.) 'övre Dalarnas 
centrala sjö / Upper Dalecarlia's central lake'; 
siljd nn kö'kär idä'g öMor. 'Siljan är starkt 
upprörd idag'; ä-nt va'rrt sa sö'bbyjan, nar han 
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dra' kk yr sa'kjan Leks. 'det är inte värt, sade 
sörbyggebon, då han drack ur Siljan'; utyvy 
sis'Irin Mal. 'söderut över Siljan'. 

silke n. III si'lltje Älvd. si'lltjä Mor. Ors. 
Ore 	si'lltji—si'lltje—si'lltjä—se'lltje—sa'lltjä— 
sNji Leks. se'lltje Bju. Al ÖVd. sä'//tjä Dju. Flo. 
sä'lltji Ga. Äpp. sä'lltje Nås se'lltji Mal. 1. 
'silke, siden / silk, satin' (SAOB 1 b) allm. Jfr 
brud-. 2. 'sidenhalsduk för kvinna / satin scarf 
for woman' (SAOB 3b; ÖDB IV 299) Älvd. 
si'lltjesbyggde Älvd. 'de välbärgade byarna Rot, 
Holen och Näset'. Jfr silkeshalsduk; norges-. 
Syn.: sidennäsduk; silkes-duk, bet. 2, 
-halskläde, -kläde; silketrasa. 

silk(es)-band n. Ja si'lltjbmnd Våmh. si'lltjäs-
bannd Ore si'lltjäsbannd Leks. sä'lltjisbannd 
Ga. sii'lltjesbannd Nås se'lltjäsbannd Jä. se'll-
tjisbannd Mal. 'band av silke el. siden av olika 
bredd, färg och mönster, buret till stor 
högtidsdräkt av personlig karaktär / silk ribbon 
of different breadth, colour and pattern, worn 
with festal attire of individual type' (se ill.; jfr 
SAOB; ÖDB IV 29, 113). 

silkes-duk m. Ib sä'lltjäsdlik Äpp. se'lltjisdåk 
Mal. 1. 'tygstycke av siden el. silke / piece of 
satin or silk' (t. ex. anv. som brudhimmel; jfr 
SAOB 1) Äpp. 2. 'sidenhalsduk för kvinna' 
(SAOB 2; ÖDB IV 300, 465) Mal. Jfr hals-
kläde, bet. 2. Syn.: se silke, bet. 2, m.fl. 

silkes-halsduk m. I b sä'lltjäsha'lsduk Al 'siden-
halsduk! silk scarf' (jfr SAOB). Jfr silke, bet. 2; 
silkesännkläde, m.fl. 

silkes-halskläde n. III sällltjeshasskirå Flo. se'll-
disha'sykkä Mal. 'halsduk av silke el. siden (för 
kvinna) / silk scarf (for woman)' (SAOB; ÖDB 
IV 300; jfr ÖDB IV 43, 153). Syn.: se silke, bet. 
2, m.fl. 

silkes-huvudkläde n. III se'lltjishuvukkä Mal. 
'svart sidenhalsduk med frans el. bred spets / 
black satin scarf edged with fringe or broad lace' 
(SAOB; Malung sn.hist. 2, s. 418). Jfr knyt-
ningskläde. 

silkes-hätta f.IVa si'lltjesett Älvd. si'lltjäsätta 
öMor. si'lltjasätta Rättv. si'lltjeshätta Leks. 
se'lltjishätta Bju. se'lltjäshätta Ål (jfr SAOB). 
1. 'kvinnomössa av siden / woman's silk cap' (se 
ill.; jfr ÖDB IV 29, 92, 96, (113), 150, 153, 240, 
250ff., 276, 285, 292) allm. (utom öMor.). 

2. 'barnhätta av rött silke med gul bård / child's 
red silk cap with yellow edging' (se ill.; jfr ÖDB 
IV 131) öMor. Jfr kattunshätta, bet. 2; 
kripphätta. 

silkes-kläde n. III se'lltjäsklrå Mock. sä'lltjesklrå 
Flo. sä'lltjeslarää Nås sä'lltjeslarädä Jä. 'siden-
el. silkeshalsduk för kvinna' (SAOB; ÖDB IV 
287f., 300, 302, 304). Syn.: se silke, bet. 2, 
m. fl. 

silkes-kåda f. IV a si'lltjäskvåd Sol!. 'fln, tuggbar 
grankåda i gula, kristalliniska klumpar / fine, 
chewable resin in yellow, crystalline lumps'. Jfr 
klarknul m.fl. 

silkes-snörliv n. sa'lltjässnöllöv Leks. 'snörliv av 
siden / (woman's) silk bodice'. Jfr liv, bet. 8. 

silkes-stickad adj. I se'lltjässtikka Ål sä'lltjestikka 
Ga. 'prydd med svart silkesbroderi (t. ex. om  
halsduk el. schal för kvinna) / decorated with 
black silken embroidery (e.g. about scarf or 
shawl for woman)' (SAOB; ÖDB IV 20f., 306). 
Jfr halskläde, bet. 2. 

silk(es)-tråd m. la si'lltjestråä Älvd. si'lltjtrD 
nVåmh. si'lltjästråd vMor. si'lltjtråd Ors. '(tråd 
av) silke! silk (thread)' (jfr SAOB). 

silkes-ännkläde n. III se'lltjesäyyldrå--ännkkii Li. 
'halsduk av silke el. siden! silk scarf'. Jfr silke s-
halsduk. 

silke-trasa f. V si'lltjtråsif nVåmh. 'sidenhalsduk 
för kvinna' (ÖDB IV 364; jfr ÖDB IV 264, 297). 
Syn.: se silke, bet. 2, m.fl. 

sil-kopp m. Ja sg`kkupp Leks. 'träkärl, i vilket 
nymjölkad mjölk silades upp / wooden container 
into which new milk was strained' (ÖDB III 
341). Jfr mjölkkopp; sil-bunk, -ho m.fl. 
Syn.: silkärl. 

sil-kärl n. la srlk.åräld Ore sPktjå/ Nås = föreg. 
gr SAOB 1; ÖDB III 341). 

sill f. VI—I a silld OvSi. (pl. si'llder Älvd. si'lldär 
Våmh. Ore si'lldar vOrs.) sill Rättv. Leks. Bju. 
Vd. (pl. si'llar Rättv. si'llar Leks. Bju. si'llär Jä. 
Mal.). 1. 'fisk, Clupea harengus / herring' 
(SAOB sill" 1) allm. smä`ra— små'r si'll Leks. 
'småsill'; ha'sstjin si'll Jä. 'härsken sill'; 
nå`s(s)ksill Rättv. 'norsk sill'; ng 'sill Leks. 'sill 
av årets fångst'. 2. (senare ssgsled:) 'maträtt, i 
vilken sill ingick som en av ingredienserna! dish 
in which herring was one of the ingredients', se 
öl-. 
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silla sv.v.l. se'lla Li. 'sjuda, stiga upp små fräsan-
de bubblor vid randen av ett kärl, vari man ste-
ker el. kokar / simmer'. Jfr pirra! v., bet. 2; 
slappra v., bet. 4, m.fl. 

sill-ask m. I b sillassk Ål 'svepask, som rymde en 
mark sill, och som togs med som matsäck på 
kolningsarbete / turned box containing one mark 
of herring which was taken along as food when 
burning charcoal'. 

sil-lave m. IV sPirlräus Mal. (jfr sila v., bet. 1) 
'britsliknande underlag för silhoarna i fäbodar-
na / bunk-like shelf for s il h o ar n a in shielings' . 

sill-bete m. IV; best. si'lldbitjn Våmh. (Bon.) 
silldbitå' nn öMor. (jfr bete m., bet. 5) 'sill, in-
rullad i tunnbrödskaka / herring wrapped up in a 
piece of clapbread'. Jfr bete m., bet. 5. 

sill-dopp n. Ja silldupp Ve. si'lldspp Leks. (Silj.) 
'doppspad av sillake, vari bröd, potatis och dyl. 
doppades / herring-brine in which bread, pota-
toes etc. were dipped'. Jfr fiskdopp; pick n.; 
saltdoppa, bet. 1. Syn.: silldoppa. 

sill-doppa f. IV a sillddupa Ve. sillduppa Li. 
'maträtt (doppvätska), bestående av en avred-
ning av kornmjöl utrörd i sillake / dish (for dip-
ping) consisting of thickened barley-meal mixed 
into herring-brine'. Jfr sillsåd. Syn.: sill-
dopp. 

siller n.—f. Id si' lider n. Älvd. 	Våmh. 
vMor.—si'lldsr Ve. si'lldär f.—n. Soll. 
seller n. Li. 'lugnt ställe i vattendrag, sel / calm 
spot in watercourse' (J. Nordlander i Sv. Lm. II. 
6, s. 4, 19). Jfr sel m.fl. Syn.: flo(e), bet. 3; flå 
m. — Ssgr: sillderOng f. best. Älvd. 'lugnt ställe 
i å'; 	f. best. Älvd. 'lugnt ställe i älv'. 
—Avl.: silldrug nÄlvd. silldryn Våmh. adj. 'full 
av siller / full of siller'. 

sill-fjärding m. I b sr Ilfjålriy Bju. 'sillmängd 
motsv. 1/8 tunna / the amount of herring con-
tained in a Mot' (SAOB). 

sill-gröt m. I a silldglit Ve. 'gröt, i vilken sill 
ingick som huvudsaklig ingrediens / porridge, the 
main ingredient of which was herring' (ÖDB III 
497). Jfr fisk-, strömmings-gröt. 

sill-klubb m. Ja sillaubb Tra. 'i vatten kokad 
klimp av kornmjölssmet med däri inbakad sillbit 
/ dumpling of barley flour filled with herring 
boiled in water' (ÖDB III 466, 497). 

sill-lake m. IV silldkatjf Älvd. 	vMor. 

Dju. si'llåka Mal. sillattji Tra. 'saltlake, 
vari sill förvara(t)s / herring-brine' (SAOB; ÖDB 
III 491). Jfr silldopp. 

siffra sv .v .1. silldra Ve. sellra Li.; pres. 
Tra. 'rinna långsamt (med svagt tillrande läte), 
sippra fram / run slowly, trickle out' (SAOB; 
Torp sildra); ä seller å ri'nn djufft neP Li. 'det 
sillrar och rinner djupt nere (om underjordiskt 
vattenflöde)'. Syn.: se s eg a", bet. 1. 

sill-såd n. II si'llsä Tra. 'soppa, beredd av sillspad 
och kornmjöl / soup made from herring-stock 
and barley-meal'. Jfr silldopp a. 

sill-tunna LIV a silltunna Nås 'tunna för sill; så 
stor mängd sill som rymmes i ett tunnmått / 
barrel for herring; the amount of herring con-
tained in a barrel' (SAOB). Syn.: silltunn trä. 

sill-tunnträ n. si'lltunntr Tra. = föreg. (SAOB; 
ÖDB 1 135). 

sill-tång f. si'lltåyv Leks. Ål 'klämma av trä, anv. 
vid glödstekning av sill / wooden clip used when 
frying herring on embers' (se ill.; SAOB). 

sill-äska f. IV a sillässtja Li. 'oval svepask, vari 
sill kunde medföras som matsäck / oval turned 
box in which herring could be carried as provi-
sions'. 

sil-ring m. I b sPkriyug Ore 'ring, varmed silduken 
sättes fast i silen / ring with which the filter-cloth 
is attached to the milk-strainer'. 

sil-sikte n. III sfi'Irsikktä Leks. sP/sikktä Bju. Ål 
snsikktä Dju. 'mjölksil i form av ett litet såll 
med filtrerduk av tagel / milk-strainer with filter-
cloth of horsehair' (se ill.; ÖDB III 344; jfr 
SAOB silsikt). 

sil-skål f.Ia sPIrsklik Älvd. vMor. Tra. sP/sed 
Ors. sg'ksklik Leks. Jä. sPkskak Mal. 'träkärl av 
växlande form, i vilket nymjölkad mjölk silades 
upp / wooden container of varying shape in 
which new milk was strained' (se ill.; ÖDB III 
341; jfr SAOB). Jfr mjölkkopp; sil-bunk, -ho 
m.fl. 

sil-soppa f. IV a sPhappa Leks. sPlsuppa Ål 'liten 
kvantitet (dryck) av nysilad mjölk / small quan-
tity of newly-strained milk'. Syn.: mjölk-, sil-
-soppe; silsup. 

sil-soppe m. IV sPirsupå vMor. silsupt —silsupP 
öMor. = föreg. 

sil-sup m. I a sg'irsåp—sPksåp vMor. srlsåp Ors. 
Ål sPkstip Nås sg'ir,sap Äpp. = silsoppa. 
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sil-såll n. Ja st'ksilr—srtsåk Mal. si'ssålr—si'ssåk 
Li. 	,såk— si' s(s)åk 1a. 'mjölksil av hår el. tagel 
/ milk-strainer made of hair or horsehair' 
(SAOB; ÖDB III 341, 343). Syn.: se silduk 
m. fl. 

silsålls-nål f. J a si'ssegytiak Mal. Li. 'nål av mjukt 
ben med nålsögat mitt på nålen, anv. att tillverka 
silsåll och dalbovantar med / needle of soft 
bone, with eye in middle of needle, used to make 
silsåll and dalbovantar'. Syn.: se sil-
tapp(s)nål m.fl. 

silsålls-tapp m. la si's(s)åstapp Mal. si'så§tapp—
si'ss'å,stapp Li. = silsåll. 

sil-tapp m. Ja si'ltapp Älvd. öMor. Ors. Bju.—s1'-
tapp Våmh. 04-tapp vMor. Ve. Ore Rättv. Flo. 
Nås 4'4-tapp Soll. Jä. sg`Zriapp Äpp. slyapp Li. 
1. = silsåll (se ill.; ÖDB III 341, 343). 2. 
'kvinnligt könsorgan / female sexual organ' 
Våmh. Jfr sengräs, ssg. 

siltapp(s)-nål f. la st`ktappnjir vÄlvd. sfirtappsnjk 
Våmh. st`ktappnåk Ore 'nål av ben, mässing el. 
trä, varmed siltappar förfärdigades / needle 
made of bone, brass or wood with which sil-
tappar were made'. Syn.: se flätgärds-, sil-
sålls-nål m.fl. 

siltapp-trä n. V si`ktaptrii Rättv. (Bo.) 'avlångt, 
med hål försett trä, som placerades på silkärlet, 
och på vilket s il tap p e n lades / milk-strainer' (se 
ill.; ÖDB III 344). Syn.: se mj ö lk s il m.fl. 

sil-tråg n. sfiträg öOrs. si'Irträg Rättv. Mal. sfi'lr-
träg Leks. sl'Itrfig Bju. Ål Ga. 'avlångt, tråglik-
nande träkärl, i vilket nymjölkad mjölk silades 
upp' (se ill.; SAOB 1; ÖDB III 341). Syn.: se 
silho m.fl. 

sil-trä n. sr 4-tt• Tira. = siltappträ (ÖDB III 344). 
silver n. Id si'llver Älvd. si'llvär Våmh. Mor. Soll. 

si11(1)var vOrs. Rättv. sä'llvar Leks. se'llvär Bju. 
Jä. Äpp. Mal. sä'llvär Ål Dju. Ga. Flo. Nås sent; 
(best. se'llvre) ÖVd. 1. 'argentum / silver' 
(SAOB 1) allm. gaimmbalsillvar vOrs. 'gammalt 
silver'. 2. (senare ssgsled:) 'glimmer / yellow 
mice', se katt-, sparv-. 

silver-bägare m. III c si'llverbågär Våmh. (Bon.) 
si'llbägär Mor. se'llbligar Jä. 'bägare av silver / 
silver goblet' (SAOB). Jfr silver-kosa, -tum-
me, -tummel. 

silver-glitt n. si'llustykitt Rättv. (Bo.) (jfr glitter; 
SAOB s il v e rgl e t e; koll.:) 'glittertrådar (i kvin- 

nohatt, anv. vid kyrkobesök) / tinsel-threads (in 
woman's bonnet, worn to church)'. 

silver-ked n. silltjif öMor. 	Son. sä'lltjli 
Leks. 'prydnadskedja av silver, buren av brud / 
silver chain worn by bride' (se ill.; ÖDB IV 101, 
111; jfr SAOB). Jfr braskkedja; ked, bet. 3a. 

silver-kosa f. IV a si'llkos vMor. si'llvärkosa 
öMor. srlIkös Son. sällkösa—si'llvarkösa Leks. 
sä'llkösa Dju.—Flo. se'll(v)kösa Mal. 1. 'liten 
dryckesskål av silver / small silver cup' (se ill.; 
SAOB silverkåsa 1; jfr Sdw. silfkausa) allm. 
(utom Mock.). Jfr silverbägare m.fl. 2. 'ett 
mönster vid spetsknyppling / a pattem used 
when making lace' Ga. Mock. 

silver-penning m. Ib si'llpeniyg Ors. sä'llpänniy 
Dju. 'silverslant / silver coin' (SAOB). Syn.: 
silverslant. 

silver-ring m. I b si'llverrim—si'lluriyug Älvd. 
si'llvärrim—si'llrium Mor. 	Ve. Soll. 
sä`//riyy Leks. Dju. Ga. Flo. Nås se'llrigy Jä. 
'ring av silver / silver ring' (SAOB 1; ÖDB IV 
113, 359ff.). 

silver-sked f.Ia 	Bju. 	Dju. sä'llfi 
Ga. Flo. 'sked av silver / silver spoon' (SAOB). 

silver-slant m. Ja sy'llollannt Älvd. 
öOrs. se'llvärslannt Bju. = silverpenning 
(SAOB). 

silver-spänne n. III si'llspännä Ore si'llspänna 
Rättv. (Bo.) sii'llspännä Dju. Ga. se'llspännä Jä. 
Äpp. Mal. 'spänne (brosch) av silver, medelst 
vilken kvinnohalsduken fästes ihop / silver buck-
le or brooch used for fastening woman's scarf' 
(se ill.; ÖDB IV 22, 113, 167, 270, 272, 300, 302, 
307, 358ff.). 

silver-streck n. II se'llustra Mal. 'malmåder, be-
stående av silvermalm / vein of ore, containing 
silver' (SAOB 1). 

silver-stöp n. Ja se'llvstaup Li. 'stop av silver / 
silver stoop'. Jfr tennstop. 

silver-tumme m. Ill a se'llvtumma Mal. 'fotlös li-
ten bägare av silver / silver tumbler'. Jfr silver-
-bägare, -kosa, -tummel. 

silver-tummel m. Id si'lltummbal vOrs. 'litet dryc-
keskärl av silver / small silver drinking-vessel'. 
Jfr silvertumme m.fl. 

silver-åt m. Ja si'llvärål öMor. 'nejonöga / river 
lamprey' (SAOB). Jfr h amp-, lin-ål. Syn.: 
nejonöga. 
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sil-väv m.IIsl' 4vtlo ÖVd. = silsåll. 
sima sv.v.l. sPma vMor. (jfr ? Rietz simmel; 
Torp si-) 'långsamt utföra ngt, söla / dawdle, be 
slow'. Syn.: sovlail. —Avi.: srmut adv. vMor. 
'söligt / slowly'. Jfr segliga. 

sim-fitta f. IV a si'mmfitta Ga. 'den som vid bad-
ning i det fria sist får på sig kläderna! the person 
who is last dressed after bathing in the open air'. 
Syn.: se efterbörda, bet. 2; senskomakare, 
bet. 2, m.fl. 

simma' st. v.—sv.v.l. si'mma Älvd. srma Våmh. 
si'mma Mor. Ve. Soll. vOrs. Ore Leks. si'mmf 
öOrs. si'mma Rättv. Bju. Dju. Flo. Nås sy'mma 
Jä. Äpp. sö'mma Mal. se`mma ÖVd.; pret. 
sgmm Älvd. öOrs. samm Mor. Ve. Soll. Leks. 
Bju. Dju. Flo.—Äpp. såmm—si'mma Rättv. 
samm Mal. ÖVd.; sup. sitemmeå Älvd. srmaö 
nVåmh. sr mad Våmh. (Bon.) stemmiö—
su`mmi vMor. su'mmi öMor. Soll. Ors. Leks. 
Bju. Dju.—si'mma Rättv. S8‘ MMi Nås Jä. 
su`mme Äpp. sö'mm Mal. se`mm ÖVd. 1. 'me-
delst kroppsrörelser flytande förflytta sig i vatten 
/ swim' (SAOB simma! 1) allm. dier u si'mm 
brPewi bå'trj Älvd. 'de (o: hästarna) skola simma 
bredvid båten'; si'mm a"vun Soll. 'simma på 
rygg'; si'mm bs'sst Bju. 'simma på ena sidan (eg. 
simma borst)'; an sa'mm ivi ö'nä Tra. 'han sim-
made över älven'; tå`ssksimm Soll. Id-o'ssimma 
Dju. ta'ssksymma Äpp. 'simma likt en groda 
(dvs. simma bröstsim)'. Jfr hund-, katt-. 2. 
'bada i sjö el. vattendrag / bathe in lake or water-
course' (SAOB simma! 2; We.) Älvd. Våmh. 
Ors. Jä. — Särsk. förb. (över:) sa'mm-Pvär Ve. 
sgmm-e"ver öOrs. 'simmade över (till andra si-
dan älven)'; dåm a su`mmi y"vir Soll. 'de (o: 
korna) har simmat över'. 

simmall  sv.v.l. sim- Våmh. (endast i särsk. förb. 
med av:) 	 jr ty`nndjin sirm-a'v edå'r 'man är 
tvungen att skumma av det där (skinnet på mjöl-
ken) / one is forced to skim this off (i.e. skin on 
milk)' (jfr SAOB simma" 1). 

si-mor f. la sjo"nmör Soll. (jfr sia f.) 'skog 
med markvegetation av Deschampsia flexuosa / 
forest with undergrowth of Deschampsia 
flexuosa'. 

simpel adj. V si'mmpäk Våmh. si' mmpäir Soll. 
si' minpal Leks. si'mmpäl Leks. (Silj.) Bju. Nås 
Äpp. Mal. 1. 'enkel; obetydlig / simple; insigni- 

ficant' (SAOB 4; jfr SAOB 8) Våmh. Bju. Nås 
Äpp. Mal. Jfr gemen, bet. 1. 2. 'enfaldig / 
simple, foofish' Leks. (Silj.) (SAOB 7). 3. (n.:) 
'fattigt / poor' Soll. däm å ä si'mmpält 'de har 
det fattigt'. 4. 'osympatisk, lymmelaktig, ge-
men, tarvlig / uncongenial, villainous, mean, 
vile' (SAOB 10) Våmh. Leks. Nås Mal. —Adv.: 
si'mmpält Mal. 'nedrigt, gement / meanly, nasti-
ly'. 

sin oböjl. n. sin Älvd. Våmh. sin Mor.—Mal. sn 
ÖVd. 'upphörande av mjölkavsöndring / drying-
up (of milk production)' (SAOB sin' 1; endast i 
förb. med stå el. s tånd a:) stgnnd i sr,: Älvd. stå 
i sP n Ve. Bju. stö i sP n Soll. stannd i sPnMal. 'ej 
lämna ngn mjölk (om ko el. get)'. Jfr sin adj.; 
sina v. 

sin adj. sin Leks.—Jä. 'som ej lämnar ngn mjölk / 
not giving any milk' (SAOB; Gotl.Ordb.); o ä 
sPn, kå'ra Leks. köa stå si'n Ål lana stå sP n 
Ga. 'kon ger ingen mjölk'. Jfr sin n. 

sin pron. senn Älvd. Våmh. senn vMor. Ve. Ors. 
sänn öMor. Soll. Ore—Leks. Dju. Flo.—Mal. sinn 
Bju. Ål Ga. Mock. ÖVd.; böjn., se min LD II 
212. 1. (syftande på satsens subjekt / reflexive 
pronoun:) 'sin; deras / his, her, their' (SAOB 1) 
allm. dum ha släji vå`ra 0'4- å trodd ä va sPna 
Leks. 'de ha slagit vår (dalkjusa) och trott att det 
var deras'; o had int sPn h*' där en gåyy Dju. 
'hon hade inte ens sina egna kläder'; an e lik få' 
,sinum Tra. 'han är lik sin far'. Se äv. hemma 
oböjl. n., bet. 2. 2. 'hans, hennes / his, her' (jfr 
SAOB 1 p) Flo. ä sPnä bå'r 'det är hans barn'; 
mo'-ssi va frå dehli'r so'kkna 'hans mor var från 
den här socknen'. 3. (i vissa adverbiella prep.-
uttryck; SAOB 1 m) allm. på senom (—sPnom) 
stä'llom Ore på sin stä'll Mal. 'på sina ställen / in 
some places'; på sina hå'll Leks. 'på sina håll'; ti 
sinsm tP Nås 'i sinom tid'. 4. (n. substantiverat; 
SAOB 4:) gn a se'tt fö sP Våmh. hann a sti' tt fö 
så'g Mal. 'han har sin mening (eg. sitt) för sig / 
he has his own opinion' (jfr sig pron., bet. 1); o 
sa å sti' tt fraimm Rättv. 'hon skall ha sin vilja 
igenom (eg. sitt fram)'; iygun kan kom-frå' sä'tt 
Rättv. 'ingen kan komma ifrån sitt (öde)'; nä få'tt 
ha d` säl tt Flo. 'när fan har tagit sitt'. 

sin adv. sin Mal. (jfr ? Schl. sin; Torp sid adv.) 
'under senare delen / during the latter part' (en-
dast i förb. med prep. om:) sP n am hälja 'under 
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helgens senare del'; sP n am däjn 'under en av de 
senaste dagarna'. 

sina sv.v.1 .-3. si` na Rättv. Bju. Dju. Ga. Flo. 
Nås Äpp. Mal. Tra.—sVna Li. (sup. sPna Rättv. 
Dju. Ga. sint Flo. Nås sinnt Äpp. M'n—sennt 
Li.) sPna Leks. Ål (sup. sint Leks.); pres. srnär 
Ve. 1. 'minska mjölken, upphöra att ge mjölk 
(om ko) / stop giving milk (of cow)' (SAOB la) 
allm. kö`na a M'n Li. 'kon har sinat'. Jfr jöna; 
minka; minska. Syn.: senja, bet. 1. 2. 'upp-
höra att ge vatten (om brunn el. källa) / dry up (of 
weil or spring)' (SAOB 2a) allm. bru'nn sPnär 
Ve. 'brunnen sinar'; e kä'lla som a'lldre sPnar 
Rättv. 'en källa som aldrig sinar'. Syn.: senja, 
bet. 2. — Särsk. förb. (av:) 1. 'upphöra att ge 
mjölk, sluta mjölka (om ko)' Ve. Rättv. Leks. 
Bju. Dju. Flo. Nås Li. 2. 'få ko att sluta ge 
mjölk' Ve. Äpp. i håll å sinär-å'y å Ve. 'jag 
håller på och låter henne (n: kon) upphöra att ge 
mjölk'; je a fa(r)s.ölkkt tä skull sin-å' o Äpp. 'jag 
har försökt få henne (3: kon) att börja upphöra 
med att ge mjölk'. 3. ä sin-å' Mal. 'det tar slut'; 
(ur:) 'sina, torka ut (om källa)' Ål; (utav:) kå' na 
ha sina-tå' Ga. 'kon har slutat ge mjölk'; je trö'k 
o a sinnt-tå' Äpp. 'jag tror hon (o: kon) har slutat 
ge mjölk'; (utur:) 'sina (om ko el. brunn)' Li. 
kiVan se`nn-tä 'korna sinade'; an kam itu tä sPn-
-tu 'den (o: brunnen) kommer inte att sina'. 

sinder n. Id si' nnder Älvd. si' nndär Våmh. si'nn-
där vMor. Soll. Bju. sti'nndär öMor. snäsr 
vOrs. si' nnder öOrs. si'n(n)dar Rättv. si'nndäl 
Mock. si`nnder ÖVd. (jfr Hq. sinter; de Vries 
sindr n.). 1. 'smått järnavfall, uppkommet vid 
smide, slagg / iron waste, dross' (jfr SAOB 1-2) 
allm. Jfr fil-, s m e d j e-. Syn.: slagg. 2. 'avfall, 
uppkommet vid slipning / waste produced when 
grinding' Älvd. Våmh. Mor. Jfr slip-, slip-
stens-. Syn.: slip-gorr, -grus, -sinder; slip-
stenssinder. 

singa st. v. si'ma Älvd. Våmh. srygg(a) Mor. 
Soll. Ors.; pret. sig Älvd. Våmh. sauug—
såyyg Mor. sam Soll. sayyg—sagyg Ors.; sup. 
stj'nndfeö Älvd. nenndjiö nVåmh. su`nndjiå—
su`nndji vMor. su'nndji Soll. Ors. (GotI.Ordb. 
singa, under sjunga); obef. Ore NeSi. Vd. 1. 
'klinga, genljuda, sjunga / sing, sound, resound' 
allm. e sim 	e`tter Älvd. 'det genljuder 
långt efteråt'; i 110 mi så ä saniug i sko'llan 

Våmh. (Bon.) 'jag slog mig, så det genljöd i 
skallen'; ä i så ty'sst så ä sruyg a we'ggQm 
Våmh. (Bon.) 'det är så tyst, så det sjunger i 
öronen (eg. åt väggarna)'; ä si'm nid i bå'ttnim 
då an re"k-ni'd fän stö'r Soll. 'det klingar nere på 
bottnen (av källan), då man sticker ned en käpp'. 
Jfr glamma, bet. 3; sjuda, bet 4. Syn.: klinga; 
singla', bet. 1; sjunga, bet. 2; sjångla, bet. 1; 
sångla, bet. 2. 2. 'susa / sing, sough, sigh' 
Älvd. Våmh. Mor. e si'm i gr'0"merp Älvd. 
'det susar i granskogen'; i u`kk å'ra si' yyg eb 
nV'åmh. 'i vilket öra susar (sjunger) det?'. Jfr 
dusa v., bet. 2; sjuda v., bet. 3. Syn.: singla', 
bet. 2; sjunga, bet. 3. 3. (om rykte:) e si'ygg i 
fink Älvd. 'det går ett rykte bland folk / it is 
rumoured'. 

singel adj., se singen. 
singel-bjälla f. IV a si'yyäkbjella Mal. sruogek-
bjälla Li. (jfr singla' v., bet. 1) 'ett slags bjällra / 
a kind of bell'; (bildl.:) sätt på sryygekbjälla Li. 
'gnälla, klaga högt och ljudligt (eg. sätta på 
singelbjällan; om person)'. Jfr bjälla f., bet. 
2. Syn.: singla': smalbjälla. 

singel-skälla f. IV a sruyehtjäll Älvd. (jfr singla' 
f. och v.) 'grov och starkt ljudande mässingsskäl-
la, anv. på häst vid vinterkörning / large, bud 
brass bell used when driving horse in winter' (jfr 
Rietz 567a; ÖDB II 106f.). Jfr bjälla, bet. 2; 

f. 
singen adj. 1—III si`nnjell Äpp. si`nnäl—si`nnjä'n 

—si`nnjin Mal. si'yyä1 Mal. (Y.) si`nndjä'nn—
si'nndjen ÖVd. 1. 'gnatig, grälsjuk, grinig, trött-
sam för sin omgivning (om person) / nagging, 
quarrelsome, grumpy, tiring to those around 
(about person)' allm. skkenä si'nnjellä u'yyår 
Äpp. 'sådana tröttsamma barn!'; hå va äjn sam 
vå si'nndjä'nn te å' ti slakam Li. 'det var en 
(pojke), som var besvärlig att ha i skolan'; dem -e 
si'nndjä'nn te retja demm Sam tå'-te Li. 'de 
som börjar röka är tröttsamt begivna på det'. 2. 
(n.:) 'mödosamt, tröttande, långtråkigt (om arbe-
te, väder etc.) / laborious, tiring, boring (about 
work, weather etc.)' allm. 

f. IV a srgyka Mal. (jfr singla' v.) 'liten, 
gjuten skälla med hög, klar ton, anv. till får el. 
getter / small brass bell with a high and clear tone 
used for sheep and goats' (jfr ÖDB 11 106). Jfr 
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bjälla f., bet. 2; singelskälla. Syn.: singel-, 
s mal-bj älla. 

singlar' LIV a sryyka Mal. (jfr singlar' v.) 'tunn 
stenskärva, lämplig att kasta / thin flat piece of 
stone suitable for throwing' (We.). 

sv.v.l. sfyygeir Älvd. sryylra Äpp. Mal. 
sryygka ÖVd. (jfr Rietz 567a singla 1; Torp 
singlar). 1. 'ljuda högt och klangfullt / resound' 
(t. ex. om  hästskälla, om (bristande) sågblad) 
allm. Syn.: se klinga; singa, bet. 1, m.fl. 2. 
'susa, sjunga för öronen / sing, buzz in one's 
ears' Vd. ä sruyilk fö 'rom å mä Mal. ä 
sryygek fe ersm å me Tra. 'det sjunger för 
öronen på mig'. Jfr dusa v., bet. 2. Syn.: se 
singa, bet. 2, m.fl. 

singlar' sv.v.l. sr yygälr Ve. 'sakta dala ned gm 
luften / slowly fall through air' (SAOB singla" 
Il la a); ä sr yygkär å snjö"enstaka snöflingor 
dalar ned gm luften'. Jfr dragna, bet. 5; gnista, 
bet. 2; slita st.v. m.fl. 

sink f. och v., se s enj a f. och v. 
sink adj. I sikk Älvd.—Ors. säkk Mal. ÖVd.; n. 
säyykt Äpp. 'vattensjuk, sank / waterlogged'; 
nemmära et a wa`ttni n kå'm, srkktära wa'rrd 
eä nVåmh. 'ju närmare (ut åt) vattnet han kom, 
desto sankare blev det'; (substantiverat:) i kam 
ut i srkka Soll. 'jag kom ut i det sanka (gungfly-
et)'. Jfr blöt, bet. 4; våt. Syn.: se sank m.fl. 

sinkar  f. IV a steka Älvd. (jfr sinkar sv. v.; SAOB 
sinkar). 1. (senare ssgsled:) 'försening / delay' , 
se tand-. 2. 'försenad person / person who is 
delayed'; nå' wart du steka 'nu kom du för sent'. 

sinkar' f. IV a sruyka öMor. Soll. öOrs. Leks. 
si'yyka Bju. 1. '(större) märla / staple, clincher' 
(SAOB sinka" 3; Rietz 567b sinkar' 1) öMor. 
öOrs. Leks. Bju. lö`ssiyyka öOrs. 'märla, gm 
vilken låstenen går in, då dörren låses' (jfr lås-
-krampa, -märla). 2. 'inskärning (t. ex. i brä-
de el. sten för att fästa rep) / incision or cut (in 
board or stone for fixing a rope)' (jfr SAOB 
sinka" 4a—b) Soll. 

sinka st.v. srkk(a) Älvd.—Ors. sdkka Mal. ÖVd.; 
obef. Ore NeSi. NeVd.; böjn. se  LD II 223 (jfr 
SAOB sjunka). 1. 'sjunka / sink' (Rietz 567a 
sinkar; Gotl.Ordb. sinka, under sjunka; V11 
sinkar') allm. (erre, fir6"tin so'kk Älvd. 'Herre 
(Gud), flotten sjönk!'; sikk i staikk Älvd. 'sjunka 
ihop, segna ned'; lrå'uti a stettji Soll. luten har 

klarnat'; dem ve'sst int hskkider ve add ss`ttje öl 
fterei Li. 'de visste inte, vart vi hade tagit vägen 
(eg. vilketdera vi hade sjunkit el. flugit)'. Jfr 
signa; sinkna. 2. 'försvagas, avtaga (om ljud) 
/ weaken, decrease (about sound)' Tra. 3. (med 
formellt subj.:) 'ra en psykisk chock / get a 
shock' Mal. ä vä ss ä sa'kk i mäg, ss rii'dd valt i 
'det var så det kändes en stöt (eg. sjönk) i mig, så 
rädd blev jag'. — Särsk. förb. (av:) sikk-å'v Ors. 
'sjunka undan'; (efter:) gn fikk sikk-e'ttä sg' öv 
Våmh. 'den (3: mossan) fick sjunka (av sig) 
själv'; (ihop:) å såkk-ihö'p Ve. 'hon sjönk ihop'; 
ihö'pszatjin Mal. 'som sjunkit ihop'; (ned:) an 
sikk-nr ö i dm Älvd. gn sikk-nP ö i dy'ttjy 
Våmh. 'han sjunker ned i gyttjan el. dyn'; 
(bildl.:) ädå' a ss`ttji-n a bs`nnam Li. 'det där 
har fallit i glömska (tills vi nu kommit att tala om 
det)' (jfr sinkna ned); (nedi:) gn å ny filr g'nn 
suttje-nPöi Älvd. 'han har ju redan sjunkit ned (i 
myren)'; o ed-ta suk-niöP o vMor. 'den sjönk 
inte, den'; å såkk-nidP , så ä va bar skålin upPr 
Ve. 'hon (3: kon) sjönk ned, så bara huvudet var 
ovanför (eg. så det var bara skallen uppur)'; 
(undan:) va' ttnä a ssttji-o'nnda Mal. 'vattnet 
har sjunkit undan'; (uppur:) sikk-u"pyr vMor. 
'komma upp på det torra, när vattnet sjunker 
undan (om timmerflotte)' ; (ur:) kat wå'tnä srkk-
-Pr vSoll. 'låt vattnet sjunka (rinna) ur (lagg-
kärlsvirkee ; (åter:) ä såkk-al tt a däm öMor. 
'det (3: vattnet) sjönk tillbaka med dem (3: laxar-
na)'. 

sinka' sv.v.l. steka Älvd. sryyk(a) Ve. Soll. 
Leks. sry(y)ka Rättv. Dju. Nås Äpp. Mal. 'krä-
va mycken tid, försena / demand a lot of time, 
delay' (SAOB sinkar 1); ä sryyk Mal. 'det tar 
bort tiden'. Jfr försinka. — P. pret.: sryuka 
Nås 'försenad'. — Refl.: stek si Älvd. si'yyk si 
Son. si' yyk sä Mal. 'bli försenad'. — Särsk. förb. 
(bort:) sruuk-bårrt 	Soll. sry(y)k-bårt tPdä 
Rättv. 'förslösa tiden, spilla tid'; (iväg:) tPa 
siyyk-ivå'g Äpp. 'tiden går'. 

sinkar' sv.v.l. sryyka Soll. sryyka Bju. Dju. Nås 
'sammanfoga (bräder el. snickeriarbeten) med 
urtagningar (sinkor) och (sink)tappar / join by 
means of dovetails' (SAOB sinkar' 2). 

sinkadus m. Ja si'yykkadåes Älvd. sryokadås 
Mal. 'örfil / box on the ears' (SAOB 2 b). Jfr fan, 
bet. 3. 
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sinkat adj. I srnntjal Ors. 'som är invecklad och 
därigenom kräver mycken tid / complicated and 
therefore time-consuming'. Jfr pinglig; sink-
sam, bet. 2; sovligli. Syn.: sinkenII. 

sink-bro f. VII si`yukbrö Rättv. (jfr sinkenl  adj.) 
'bro över sankmark, bestående av kluvna 
stockar, lagda i brons längdriktning / bridge over 
marsh consisting of split logs laid lengthwise in 
the direction of the bridge'. Syn.: fä-, stock-
-bro. 

sinkeni  adj. III srnntjen Ore si`n(n)tjin Rättv.—
Mock. 1. 'vattensjuk, sank (om mark) / marshy' 
allm. i srnntjna mPra Dju. 'en sank myr'. 
Syn.: se sank m.fl. 2. 'nedsjunken, som har 
nedsjunkna senor (om ko inför kalvning) / with 
slackened tendons (about cow before calving)' 
Ga. 

sinkenli  adj. III srnntjin Soll. (jfr sinka! v.) 
'krånglig, sinksam och besvärlig'. Jfr sinksam, 
bet. 2. Syn.: sinkal. 

sinkigl  adj. I srn(n)tju Rättv. Dju. 'sank'; jä gek 
ivir fliVr srn(n)tjugs mi`rur Rättv. (Bo.) 'jag gick 
över flera sanka myrar'. Syn.: se sank m.fl. 

sinkigu adj.   I sPekug nÄlvd. sry(y)ku Rättv. (Bo.) 
'sen av sig, som ofta kommer för sent, långsam / 
often being late, dilatory, slow'; du e så sru(u)ku 
så vi hi`nnom int Rättv. (Bo.) 'du är så långsam 
av dig, så vi hinna ej'. Jfr saktfärdig m.fl. 

sink-kvedig adj. srkkwidun vMor. 'tjockmagad, 
med hängande buk (om ko) / big-bellied, with 
bulging belly (of cow)'. 

sinkna sv.v. 1. sid`kina Mal. sä'ogna ÖVd. (jfr sin-
ka st. v., bet. 1) 'sjunka till bottnen / sink to the 
bottom' (om förorening i vätska); di'n fek u'lle 
struyna 8 pu'llsroz s'lle ,stå'na Tra. 'gyttjan fick 
aldrig sjunka till bottnen och pulsen aldrig stanna 
(vid pulsning i samband med notdragning)'. — 
Särsk. förb. (ned:) ä a sä'uun-ne a bs'nnam Li. 
'det har försvunnit i det undermedvetna, fallit ur 
minnet för tillfället'. Jfr sinka ned. 

sin-ko f. VII si`nkä Dju. sVnkä Li. 'ko som står i 
sin' (SAOB). Syn.: senjko. 

sink-rum n. I a srkkrfium Älvd. Våmh. (jfr sinka 
st. v., bet. 1) 'sjunkmån för gåten, upphuggen i 
dörrstocken / sinking space for rabbet, cut into 
door-post' (ÖDB III 123). Syn.: sj unkning s-
rum. 

sinksam adj. 1 sry(y)ksam Rättv. (Bo.) Bju. Nås. 

1. 'senfärdig, långsam av sig (om person) / dila-
tory (of person)' (SAOB 2) Rättv. (Bo.). Syn.: 
se saktfärdig; själlig m.fl. 2. 'hindrande, 
hindersam, tidskrävande (om arbete etc.) / inter-
fering, taking a lot of time (of work)' (SAOB 1) 
Bju. Nås. Jfr sinkal; sinkenn. 

sink-vorden adj. III si`kkvördin Soll. (jfr sink adj.) 
'vattensjuk, sidländ / marshy, waterlogged'. 

-sin(n) n. 'gång / time' (SAOB sinn'); se ett-, 
någon-, någotvart-, värt-. 

sinnad adj. I si`nnaö Älvd. si`nnadrj Våmh. (Bon.) 
si`nnadu vMor. srnna Rättv. Bju. Flo. Nås Äpp. 
si'nn Mal. 'med ett på visst sätt beskaffat sinne-
lag; hågad; som har lust (till) / minded; disposed; 
inclined' (SAOB 2 och 4); ig ed we si`nnaö aat i 
by' nn nÄlvd. 'jag har för avsikt att bege mig till 
Kyrkbyn'; jä e-nnt si'nna får tä jii"rå di dii"so 
vi"ku Rättv. 'jag är ej hågad att göra det denna 
vecka'; andli srnna Bju. a`nndäli si`nna Flo. 
a`nnlä srnn Mal. 'med intresse för andliga ting'; 
an ä nr så' si`nna Flo. 'han är inte sådan till 
lynnet'; nö a je vo'it rrkktet srnna te ska jii'r hä' 
e då'g Äpp. 'nu har jag kommit riktigt på humör 
att göra det idag'. 

sinne n. III si`nne Älvd. si`nnä Våmh. si`nn(ä) 
Mor. Soll. Ors. Bju. Ål Ga. Flo. Nås Äpp. si' n-
nä—sr nn Ve. Leks. si`nnu Rättv. (Bo.) si' nn 
Mal. srnne ÖVd. 1. 'sinnelag, håg, fallenhet, 
önskan, tanke / mind, temper' (jfr SAOB sinnen  
4, 7 och 11d) allm. Ovug i si' nne Älvd. 'från 
vettet, galen'; an a je(t) 	srnnä Soll. 'han 
har ett dylikt humör' ar bet. 2); ä full mä ti 
si`nns, at jä skull gå båt i bä'där Rättv. (Bo.) 
'det föll mig in, att jag skulle gå (bort) till fäbo-
darna'; vi sä`tt V85 i si' nn få'r, at vi skull gråv-
-o'pp ä Leks. 'vi föresatte oss, att vi skulle gräva 
upp det'; an å' ett si`nn, Sa an fåkbulrä'r s får 
a'nnfäl Mal. 'han har en sådan disposition (för 
att bli ilsken), att han mister kontrollen över sig 
(eg. far bortur) och får hysteriska anfall'. Jfr 
stel-, vettig-. 2. 'ilska, vredesmod; häftigt el. 
ilsket humör / anger, wrath; hotheadedness, bad 
temper' (SAOB sinnen  6c; jfr SAOB sinnen  
7 h) allm. må si`nnä 	öMor. 'innan ilskan for 
på (mig)'; uka si`nn an å' Soll. 'ett sådant häftigt 
humör han har!' (jfr bet. 1); i kennd at si' nnä 
rgnn-0' mi öOrs. 'jag kände att ilskan grep mig'; 
ojöZr sbl» får en 11`ttz smiesåk Rättv. (Bo.) 'hon 



sinnes-moder 	 2098 	 siste 

blev arg för en liten småsak'; o kuta dPt i fullt 
si`nnä Leks. 'hon sprang dit i fullt vredesmod'; i 
a'llt si`nnä Ål 'i vredesmod'; då add fullt' nåi te 
bråk-tå' mä si`nnä Mal. 'då (vid det laget) hade 
väl jag hunnit träta av mig ilskan'; an så't å drö'-
-ihöp si`nne å i'nnt så' i'man Li. 'han satt och 
retade upp sig (el. ilsknade till mer och mer; eg. 
drog ihop sinne) utan att säga något'; (ett tukks) 
jerWssinnä Leks.' (ett sådant) Erikers-släktens 
ilskna humör'. Jfr björn-. Syn.: mod, bet. 1. 
3. 'iver, hets / eagerness, frenzy' Li. sa fall vå` ä 
me si`nne, må du tra"så nog må du tro, att det 
skedde med verklig iver'. 

sinnes-moder f. VI; best. sì nnesmörä Tra. 'hyste-
ri / hysteria'. Jfr moder, bet. 6. 

sinnig adj. I si`nnug nÄlvd. sì nnyn Våmh. (Bon.) 
si`nnun Mor. Ve. si`nnon vSoll. si'nnån Soll. 
si`nnug Ore Leks. si'nnu Rättv. Bju.—Ga. Flo.—
Mal. 1. 'som har ett häftigt humör, ilsken av 
sig / bad-tempered' (jfr We. sinnog) Älvd. 2. 
'harmsen, förargad, vred / indignant, angry, 
furious' (SAOB 3) allm. (utom Älvd.); a si`nno-
gär ds' mmda wairrt vSoll. 'hur förargade de där 
blev!'; däm vorrt brå si`nnugu Rättv. 'de blev 
riktigt arga'; sprak si`nnu Jä. 'spritt rasande'. 
Syn.: se elak, bet. 7; sint, bet. 1, m.fl. 

sinn-sätta sv.v.2. (endast refl.:) si`nnsätt sä Rättv. 
(Bo.) 'sätta sig i sinnet att, besluta sig för / make 
up one's mind to' (SAOB; V11); fä a si`nnsätt mä 
tä ji"vå-n e kök strP k 'jag har beslutit mig för att 
ge honom ett kok stryk'. 

sins-(e)mellan adv. sì nnsmilla Ors. sissemi'lla Ore 
si`nnsimi'lla Rättv. (Bi.) 'fra. si' nnsmilla Nås 
Mal. si'nnsimi'lla Äpp. 'med varandra, inbördes 
/ with one another, between themselves' 
(SAOB); dem ad tå"låd si`nnsmilla Ors. 'de hade 
talat med varandra'; i hå'cl full hr, dum tå'irs 
si' nnsmilla ga`mmuku'bban Mal. 'jag hörde väl 
hur de gamla gubbarna talade sinsemellan'. 

sint adj. I sinnt Älvd. sinnt öMor. Ors. Leks. Nås 
Äpp. Mal. ÖVd. (jfr Gotl.Ordb. 2; We.). 1. 
'akut förbittrad, förargad, arg / angry, furious' 
(SAOB 4; Aasen under sinnad); firå'g si' nnt 
Mal.--flrå`gande si'nnt Li. 'ursinnig'; hu'tt je 
kå'mm ss e ho'nndan si`nnt på me Li. 'vart jag 
kommer, så är hundarna arga på mig'. Jfr bråd-, 
bränn-. Syn.: se elak, bet. 7; sinnig, bet. 2, 
m.fl. 2. (senare ssgsled:) '-sinnad / -minded' 

(SAOB 1), se en-, het-, kall-, sket-, starr-, 
stel-, stor-, stör-, svin-. 

sipa sv.v.l. sPpa Mal. 'kinka, gråta (om barn) / 
fret, whine (about child)' (Torp). Jfr gnöksla; 
kinka; plinna; sirpa; sjuda, bet. 6; skränja, 
bet. 3. 

sirap oböjl. n.— m.Ia sPrap n. Älvd. Våmh. si"-
rap m. vMor.—sy"rap Soll. sirå'p öMor. sPrap 
Ors. Leks. Nås Mal. ÖVd. (best. dat. srrapim 
Ors.) si"rap Rättv. (Bo.) sO`rapp Dju. sg'rap 
Äpp. 'tjock, trögflytande, söt och klibbig ätbar 
vätska / golden syrup; syrup' (SAOB 1-2). Jfr 
enbärs-. — Ssgr: sira'ppsfåt n. öMor. 'tunna för 
sirap'; sPrapsgås f. Leks. 'smörgås med sirap 
på'; sPrapssmargås f. Leks. 'dets.'. 

siraps-brännvin n. II—I a sy"rapsbrä'nnvin Son. 
sPrapsbrännvin Leks. 'brännvin, som sötats med 
sirap / distilled liquor sweetened with golden 
syrup' (SAOB). 

siraps-toppor f. IV a pl. srrapstuppsä Mal. 'tjär-
blomster, Lychnis viscaria / lime-wort'. 

sirat sbst. (endast i förb. för sirat el. för sira-
ten el. för siratens skull:)fö sirå't(n) Älvd. fe 
skett.? Våmh. (Bon.)fe sirå'ttz öMor. för sirå'tps 
sku'll Ve. fö syrå'tn Soll. får serå'ttt Rättv. far 
serå'tps skull Ga. fa ,sirå'tn, Flo. 'som prydnad, 
för utseendets skull, för syns skull, utan prak-
tiskt tvång / ornamental' (jfr SAOB 2). 

sirpa sv.v.l. si`rrpa Mal. (jfr SAOB) 'kinka, kälta, 
tjatigt gnälla och klaga (om barn) / fret, whine (of 
child)'; hån si`rrp du ätt, ku'lla 'vad gnäller och 
tjatar du för, flicka?'. Jfr sipa m.fl. — Ssgr: 
si'rrpgias m. Mal. 'oavlåtligt gnällande, klagande 
och tjatande pojke el. man / incessantly whining 
and nagging boy or man'; sruplisa f. Mal. 'oav-
låtligt gnällande, klagande och tjatande flicka el. 
kvinna / incessantly whining and nagging girl or 
woman'. 

sirpig adj. I si`rrpu Mal. 'gnälligt tjatig / whiningly 
nagging'. Jfr sjånglig; skabbigm, bet. 2. 

sist adv. sisst Äpp. 'senast, på slutet / last, at the 
end of' (SAOB sist II!); hä va si'sst am lö`j-
daskvälln 'det var förra lördagskvällen'; få si' 
si'sst i vi'kkun hur ä vå'r 'få se hur det blir i 
slutet på denna vecka'. Syn.: senast. 

siste adj. superl. best. si'ssta Jä. Äpp. 'som kom-
mer efter alla andra / the last one' (SAOB Il); ho 
si'ssta Jä. 'den senast färdiga (flickan)'; si'sst 
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tjä`rrvän Äpp. 'sista kärven (vid tröskning; spa-
rades till julen åt fåglarna)'. Jfr sen, bet. 6. 

sistone adv. (i förb. på sistone:) på si' sstone 
Leks. Äpp. på se'sstone Mal. 'på senaste (sista) 
tiden, på senare tid(er) / lately' (SAOB sist III 
3 b). 

si-tada f. V siiftåö(å) Älvd. sjö'tåda Ore 'tuvbil-
dande gräs med trådfina mjuka blad, Deschamp-
sia flexuosa el. Festuca ovina / wavy hairgrass, 
Deschampsia flexuosa, or sheep's fescue, Festu-
ca ovina'. Syn.: se sitåtel m.fl. 

sits m. la sittj Älvd. öMor. sitts Ore Rättv. Nås 
Mal. 'del av åkdon el. stol, på vilken man sitter / 
seat of vehicle or chair' (se ill.; SAOB sits' 4); 
up i srttjgm Älvd. 'på sitsen'. Syn.: sittstol; 
stol; säte. 

sitta st.v. si`ttja Älvd. Våmh. vMor. Soll. Ors.—
siittjä öMor. srtta Ve. Leks. Ål si'tt vSoll. sPtja 
Ore si"tå—si"ta vRättv. srtta Rättv. (Bi.) Bju. 
Dju.—Äpp. si`ttja Mal. se'ttja ÖVd.; böjn. se  LD 
II 227. 1. 'befinna sig i sittande ställning / sit' 
(SAOB 1) allm. du skuld a .0't i stu'ujim nvMor. 
'du borde ha suttit i (skam)stocken'; i si 'tum å 
bu`nndum öMor. 'vi satt och band (eg. sutto och 
bundo; t. ex. nät)'; ss så't wi å'tum Ors. 'så 
satt vi och åt'; ska du-nt si ta nå vRättv. 'skall 
du inte sitta (ned) litet?'; dam å't sa dam så'tt 
dar dam så'tt Leks. 'de åt så de satt där de satt'; 
ska i srttji stu'mm Mal. 'skall jag sitta stum'; 
si'ttji sam e fä'sstärptga Mal. 'sitta som en fä s t-
piga, dvs, med armarna i kors'; ä berö' på 
hakkin sam M't ti a`ram Li. 'det beror på vem 
som ror (eg. sitter uti årorna)'. 2. (i förb. sitta i 
husom el. sitta till hus; jfr SAOB 2:) sitt i 
hå`som Leks. 'hyra (bostad) / rent (lodging)'; 
srttji te Ides Mal. 'bo i bostad som man själv ej 
äger / be a sitting tenant'; an så'tt te las Mal. 
'han fick bo i ett hus, där andra (icke släktingar) 
bodde'. 3. 'kunna konstateras, finnas / exist' 
Leks. nög sitt ä lPv ti-n-ä 'nog finns det liv i det 
(n: trädet)'. 4. 'vara anbringad, befinna sig, ha 
sin plats; sitta (stadigt) fast / be put in place, 
have its place; be stuck' (SAOB 13) allm. ny"tjiln 
sPt upå vä'ddjen Soll. 'nyckeln hänger på 
väggen'; ä sått ss brå' å no ss Leks. 'det (3: 
klädesplagget) satt så bra på henne så'; dirra sitt 
sa strä'ym Leks. 'dörren sitter så hårt'; ä e sam 

an sa`tt il tjå'ra Jä. 'det är som om han sutte 
(fast) i tjära (om trög person)'; ä 	pond 
fä'ttam Li. 'det (n: snö och is) sitter fast under 
hovarna'; M't i bä' nnd Li. 'sitta fastklämt' (jfr 
bänd). 5. (i förb. sitta i samma:) 'höra ihop / 
belong together' Våmh. e sit i sy`mmu 'eåa 'det 
hör till samma ämne, det där'. 6. 'genljuda, 
skalla / ring, resound' Älvd. Våmh. (Bon.) die 
r?'m so e sPt i stergun Älvd. 'de vrålar (eg. 
rämj a) så att det genljuder i stugan'; dem rg`öta 
så e sPt P Våmh. (Bon.) 'de (x kreaturen) råmar 
(eg. röta), så det skallar (i skogen)'. — P. pres.: 
srttändäs Dju. 'fast / stuck'; nä), gå' nå' mäg 
srttjan Mal. 'nej, Gud nåde mig som sitter här 
sysslolös (eg. sittande)'. —Särsk. förb. (avg 'av-
tjäna (straff) Ve. Rättv. Mal. an å då sittji-å' 
hä'ita Mal. 'han har då suttit av hälften (av straf-
fet)'; (efter:) 1. ii"kåv a faj sitj-e'tter i dä'g 
Älvd. 'Olov har fått sitta kvar (i skolan) idag'. 

sa ä s't-ätt Li. 'i hög grad (eg. så det sitter 
efter)'; (emellan:) ä sitt-imrlla mä sa'llt Ål 'sal-
tet tryter'; (fast:) 1. an M`t-fa'sst Tra. 'han 
sitter häktad'. 2. 'vara hindrad att röra sig fritt 
gm ihållande arbeten' Älvd.—Soll. Leks. Dju. 
Mal. ku'llur wa ke'ssnär sitj-fa'sst i my"su-
gry-  tun vMor. 'flickorna var trötta på att stå i 
timtal vid vasselkokningskitteln'; o sitt-fa'sst ti 
gdmmait fs'kk Dju. 'hon är hindrad i sin rörel-
sefrihet gm att hon har gammalt folk att vårda'. 

'vara fastgjord, ha fastnat, ej kunna komma 
loss' Leks. Mal. ä såt-fa'sst ti vä'ddjin Mal. 'det 
satt fast i väggen'. 4. (bildl.:) ä sitt ent fa'sst i 
he' nndam Ve. 'hon (han) får arbetet att gå undan 
(eg. det sitter inte fast i händerna)'; dä'velå'gän 
såt ä-nt fa'sst Mal. 'där var det inte fråga om ngt 
knussel (el. ngn brist)'; ta ful vyry-ma' da tjrl-
livan a sittji-fa'sst Mal. 'jag har väl varit med i 
brydsammare situationer än den här (eg. där kil-
lingarna ha suttit fast)'; (fram:) sitt-fra'mm tä 
böl-ä Leks. 'gå fram och sätt dig vid bordet!'; 
sg.'t-fra'mm Li. 'gå fram i stugan och sitt ned!'; 
(före:) an sit-fy"ri Soll. 'han sitter i vägen' (jfr 
ligga före); (hop:) han sitt int hö'p mä na eftlä 
Äpp. 'han kan inte göra ngt annat (än förtret 
etc.)'; (i:) 'bestå, finnas kvar' Våmh. (Bon.) 
Mor. ÖVd. so  a set-P dem renunt Våmh. (Bon.) 
'som aldrig har gått ur deras minne (eg. som har 
suttit i dem jämt)'; 5'd såt-P ke`nndjä då vMor. 
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'höväxten på platsen bestod länge då (n: om man 
gödslade)'; (ihop:) 1. 'hålla samman, vara hop-
fäst' Ve. Rättv.; (bildi.:) ä e bä'sst du får he'm 
me du sit-ihö'p Ve. 'det är bäst att du beger dig 
hem, innan du skall föda ditt barn'. 2. 'bestå 
(av), sammanhänga (med)' Våmh. Mal. gn sit-
-giöp åv bara ky'ggnym Våmh. 'han kan inte 
annat än ljuga'; an-då sitt då-nt ihö'p mä nån 
a`nn hän ö`döjd Mal. 'den där (pojken) består då 
inte av annat än odygd'; hur sitt hå' ihö'p Mal. 
'hur hänger det ihop?'. 3. 'räcka en samman-
hängande period' Älvd. e itå d4 fik fra e' sittj-
-jirp för femmnäätz 'det lär då väl inte räcka 
hela perioden igenom (t. ex. om  söt mjölk som 
bordsdryck året runt)'. 4. 'jämt vara tillsam-
mans' Rättv. (Bo.) däm sit-ehötp som låtnä å 
lå"nåkrötjun 'de hänga ihop som gångjärnshängs-
le(t) och gångjärnskrok(en)'. 5. 'gnabbas, tvis-
ta' Älvd. Rättv. Dju. däm sit-ehö'p som 
a'r(r)vigar Rättv. (Bo.) 'de tvistar el. grälar som 
arvingar'; dam sått-ihö'p om nu Dju. 'de tvistade 
om ngt'; (kvar:) 'sitta kvar, sitta stilla' OvSi. 
Mal. vii du sittjä-kvåtr öMor. 'vill du sitta still!'; 
site-kwä'rr Ore 'sitt (eg. sitten) kvar!'; lättjä 
väki-nt sittji-kvå'r Mal. 'locket ville inte sitta på 
plats'; (på:) du skä-nnt vä'ggd dä sitt-på' mä 
fukk Jä. 'du skall ej vara så där elak mot folk 
(jämt)'; (till:) 1. ä såt ss "'lakt te', 58 i kamm 
int å' t di Mal. 'det satt så illa till, så jag kom inte 
åt det'. 2. 'hänga ihop, komma sig; bero på' Ve. 
Rättv.—Å1 Mal. Li. ur sit 8 tå' at du ska bi så 
irkak Rättv. (Bo.) 'hur kommer det sig, att du 
skall bli så arg?'; sks ä sått-tå' på fur vPs Leks. 
'(vi undrade) vad det hängde ihop på för sätt'; 
hur sitt ä te' sMal. 'hur kommer det sig?'; nog 
fek je' ve` ttå k:ass å' så't-te.  Li. 'nog fick jag veta 
hur det hängde ihop'. Jfr sittatill adv. Syn.: 
komma till, bet. 2; (upp:) sinn-8'pp Mal. 'resa 
på sig'; (uppe:) 1. an sit-dppä Ve. 'den (o: 
orren) sitter kvar uppe i trädet'; vårrar sit-o`ppu 
Rättv. (Bo.) 'orrarna sitter uppe i träden'; 2. 
sitj-dppä Ore sitt-o`pp8 Leks. sitt-8`ppa Ål 'hål-
la uppesitta'; (utav:) sitt-tå' Nås 'avtjäna 
straff'; (uti:) 1. 'finnas (kvar), hålla sig kvar, 
dröja kvar, sitta i (om livsgnista, känsla etc.)' 
Leks. Flo. 1Pvä sitt då d' no änn Leks. 'det finns 
då liv i henne ännu'; an va ss led mö't mä sa-r-ä 
sitt-tt' mä ätnn Leks. 'han var så elak mot mig, 

så jag känner det ännu'; Irvä satt-tt'- p Flo. 'det 
fanns liv i honom'; då sitt vdrrmän tt Flo. 'där 
håller sig värmen kvar'. 2. 'vara eldsvåda, brin-
na' Leks. Jä. tä'tjä sitt-tt' Leks. 'taket brinner'; 

sit-tP Jä. 'det är eldsvåda (eg. elden sitter 
uti)' (äv. om  skogsbrand etc.); (utom:) 'vara 
angelägen om, vara inriktad på, (energiskt) 
sträva efter' Älvd. ÖVd. n sk int e'ller a'tym 
Älvd. 'han har ingenting annat (än elakheter) i 
tankarna'; an se't int utstmm näran drin än te 
djiit riåo ste`gghäft Li. 'han strävar inte efter ngt 
annat än att göra ngt galet (ont, illa)'; dem såt- 

ut dem skull få' nå`ran me djelftun Li. 
'de (o: föräldrarna) var ytterst intresserade av att 
de (o: barnen) skulle få ngn egendom gm sitt 
giftermål'; (vid:) 1. 'sitta fast, fastna, ej vilja 
lossna' Älvd. Ors. Leks. Dju. äd a säti-wi 'd 
te' nnär öOrs. 'det (o: kådstycket) har fastnat i 
tänderna'; om int hu'vvu 	gkömmd an åtv 
ä «gäst Dju. 'om inte huvudet sutte fast, glöm-
de han kvar det någonstans'. 2. 'vara efter-
hängsen' Leks. Flo. Li. an se't-ve sam äjn be`k-
lapp Li. 'han hänger fast vid en el. är efterhäng-
sen som en becklapp'. 3. 'träget syssla med sitt 
arbete' Flo. Jfr v id sitta f.; (å:) 1. 'ha fastnat, 
finnas kvar' Våmh. sny'önn 	sy`mmstas 
g'nn 'snön ligger kvar på somliga ställen än'. 2. 
'åka med ngn' Älvd. Våmh. Soll. i såt-' flest 
4rw'm Älvd. 'jag åkte med honom i hans fordon'; 
i fikk sittj-j1  mgn einym Våmh. 'jag fick åka med 
honom'. 3. i förstår int vän äd sit-å' kaffe-
kvä'nnän öMor. 'jag förstår inte vad det är för fel 
på kaffekvarnen'. 4. 'driva gäck (med ngn), för-
löjliga, förklena' Ve. Soll. du sit-å' min fåtkk Ve. 
'du gör narr av folk'; o villd si"tt-å• nä'sst onum 
Soll. 'hon ville förlöjliga honom'; (åt:) 1. 'vara 
trång el. åtsittande' allm. däm sku sit-ät krig 
fö'tlidja Ore 'de (a: skorna) skall (eg. skola) sitta 
åt omkring anklarna'; an-ja tOtiln e ss Wtsittjon 
Mal. 'den här kjorteln är så trång'. 2. 'sitta hårt 
åt' Våmh. (Bon.) e ska någ sitj-å'd e'd 'det torde 
nog komma att visa sig svårt (att få lov till etc.), 
det'. 3. 'arbeta träget' Ve. ÖVd. å såt-å' å låts 
Ve. 'hon läste mycket ivrigt'; dem så't-ät i vrk-
kuvis Tra. 'de arbetade (med bouppteckningar-
na) i veckotal'; (åtan:) o vill int sin-a`ttå öMor. 
'den (o: luckan) vill inte sitta igen'; (åt e ru n d e r-
åter:) ska`käkksä såt-ato'nndatt mrttji da å 
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skafftä Tra. 'skålyxan satt så, att den pekade 
starkt bakåt under skaftet'. 

sitta-före oböjl. sbst. sitifi"ri vSoll. 'beckasin (en-
kel- el. dubbel-), Gallinago / snipe'. Jfr fiske-
lita. Syn.: se bläkbock, bet. 2, m.fl. 

sitta-till adv. sittä Leks. (jfr sitta v., särsk. förb. 
till:) 'varför?! why?' sittä du sö' n jår 'varför gör 
du så?'; sittä a'nnamosstar anar ä et na nåfar-
ti'da då 'varför är moster Anna aldrig hit (ngt) 
nuförtiden då?'. Syn.: varför; viså; vännså. 

sittauppe-kväll m. Ja srtupkwe'lld vMor. (jfr sitta 
uppe, bet. 2) 'gemensam arbets- och sällskaps-
afton varvid man sysselsatte sig med olika hand-
arbeten! social evening when people did various 
kinds of handicraft together'. Syn.: se fre d ag s-
natt, bet. 2; uppesitta m.fl. 

sitt-bräde n. III si"tubraöä—st"tåbrliää nVåmh. 
si"tubrådä Våmh. (Bon.) si"tbråds Rättv. srtt-
bråä Bju. Nås srttbrådä Ål Jä. srttbrå(ä) Flo. 
si'ttjibrå Mal. 'till vissa fordon el. körredskap 
(t. ex. kärra, vält, båt etc.) hörande bräde, avs. 
att sitta på / plank used as seat in vehicle, boat 
etc.' (SAOB; V11; We.). Jfr båtbräde, bet. 2; 
kärrbräde, bet. 2; robräde; sittbänk, bet. 2. 

sitt-bänk m.Ib shåbq'jyk nVåmh. sì ttbäugk 
vMor. Ve. (jfr VID. 1. '(väggfast) bänk att sitta 
på / bench (fixed to the wall)' (SAOB) vMor. Ve. 
Syn.: se brits; bänk, bet. a; lave', bet. 1, m.fl. 
2. 'säte på vält / seat on a roller' nVåmh. Jfr 
sittbräde. 

sitt-göra n. si`ttdjärå Ve. srujidjåra Mal. 'arbete, 
som utföres i sittande ställning, sittarbete / work 
carried out seated' (SAOB). Syn.: sitt s y s slor. 

sitt-lek m. I b si'tariek nVåmh. si'ttla Leks. si'ttji-
/g< Mal. 'lek, som man leker sittande / game 
played in a sitting position' (SAOB). 

sittra sv .v .1. si"tär vSoll. (jfr sega v., bet. 1 och 
tittra v.) 'sippra / trickle' (jfr SAOB 2); ä si"träd 
å ra'nn 'det rann sipprande'. Jfr droppa; dry-
pa. Syn.: läcka st.v., bet. 1. 

sitt-sak m. Ib srttjisåk Mal. 'lat el. slö person, 
som förblir sittande (fast vederbörande borde 
vara i farten) / lazy person who remains seated 
(though he should be on the go)'; jä', [valt si'ttji-
såk Ja  dirk& 'ja, jag kom att bli sittande (eg. 
blev sittsak) här riktigt'. 

sitt-sjuk adj. I si'ttsgök Våmh. st"tåfak Rättv. 
(Bo.) si' ttsg k Äpp. si' ttjifåk Mal. 'som gärna vill 

sitta (overksam) / who likes sitting (doing noth-
ing)' (äv. om  barn som vill upp i knät; SAOB 1). 
Jfr liggsjuk. 

sitt-stol m. Ja srtt(Dstö/ Ors. siwtostök Ore shå-
stök—s1"tastök vRättv. srustölr Leks. Bju. Nås 
Jä. srttfistök. Mal. (jfr SAOB). 1. 'stol med 
ryggstöd / chair with a back' Mal. Syn.: karm-
stol, bet. 2. 2. 'stol med hål i sitsen, anv. som 
portativt avträde (för småbarn) / chair with hole 
in seat, used as portable closet (for young chil-
dren)' Nås Jä. Syn.: se krippstol, bet. 1, m.fl. 
3. 'sits i åkkärra / seat in cart' Ors.—Bju. Mal. 
Syn.: sits; stol. 

sitt-sysslor f. IV a pl. si'ttsysslar Leks. 'arbete, 
som utföres i sittande ställning, sittarbete' 
(SAOB sittsyssla). Syn.: sittgöra. 

si-tåtel m. I a sjä"ted Älvd. (jfr sia) 'mjukt, fin-
stråigt gräs, möjl. Deschampsia flexuosa el. Fes-
tuca ovina'. Syn.: se rusk" m.; si-gräs, -t a d a 
m.fl. 

si-vard m. J a sPitiåk Ore 'strån av tuv- el. ängsull, 
Eriophorum vaginatum el. angustifolium / stems 
of cotton-grass, Eriophorum vaginatum or an-
gustifolium'. Syn.: se hövde m.fl. 

sjagg n. sjagg Ors. (jfr sagg n.; SAOB under 
sj agga f.) 'kält / nagging'. Syn.: se skabb n.; 
skav m.fl. 

sjagga sv.v.l. sja'gga Ors. (jfr sagga v.; Rietz; 
V11; We.; Torp; Fxr.Ordb.; Shetl.Ordb. sj ag'") 
'kälta / nag'. Syn.: se dorga; kärga, bet. 1; 
sjuda, bet. 6; skava m.fl. 

sjaggig adj. I; n. sja`ggut Våmh. (Bon.) (jfr SAOB 
under sj agg a f.; Shetl.Ordb. sj ag") 'som ford-
rar trägen uthållighet! demanding assiduous per-
sistency'. 

sjaldra f. IV a sja'Ildra vMor. 'person (man el. 
kvinna), som är långsam av sig! slow, dilatory 
person (male or female)'. Jfr maffla, ssgr och 
avl.; masa', ssg; själlig. Syn.: mas m.; pala, 
bet. 4; pingel n., bet. 3; sölkodd. 

sjaldrig adj. I sja`Ildrun vMor. 'långsam av sig / 
slow, dilatory'. Syn.: se masa', avl.; saktfär-
dig; själlat; själlig; sovlig" m.fl. 

sjamla sv. v .1. sja'mmbeik- Soll. (jfr Shetl.Ordb. 
sj amm v., bet. 2) 'tala långrandigt och innehålls-
löst! talk long-windedly and without contents'. 
Jfr bamla; famla, bet. 3; jamla", bet. 1; pim-
la, bet. 2; ramla, bet. 3; svamla; tamla, bet. 4, 
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m.fl. — Särsk. förb. (uppeå:) sjammbälr-dpå 
Soll. 'dets.'. 

sjampa f. IVa fa`mmpa Leks. 'slamsig kvinna / 
slovenly woman' (SAOB). Jfr sjanka. Syn.: se 
schasa; slafsa m.fl. 

sjampig adj.Ifa`mmpug Leks. 'slamsig / slovenly' 
(SAOB). Syn.: se slabbig m.fl. 

sjanka f. IVa fa'yyka Leks. (jfr SAOB sjana f.; 
? Rietz sjank adj.) 'sluskigt fruntimmer! sloven-
ly woman'. Jfr sj ampa. 

sjanke m. Ill a fa'yyke Leks. 'sluskig karl / shab-
by, slovenly man'. Jfr sjaskus; slabbas. 

sjankig adj. I fa`yykug Leks. 'sluskig / slovenly'. 
Syn.: se slabbig m.fl. 

sjappera sv.v.1., se schappera. 
sjarga sv.v.l. sja'rrg(a) Soll. 'mola och värka 
oupphörligt / ache dully and incessantly'. Syn.: 
gnila, bet. 4; gnöla, bet. 5. 

sjas m. etc., se schas m. etc. 
sjaskus m. fa'sskus Mal. (jfr SAOB sjask) 'oren-
lig, lortaktig person / dirty, filthy person'. Jfr 
sjank e. 

sjattla sv.v.l. 	Ga. 'tissla och tassla / tattle' 
(jfr SAOB). 

sjok n. I b stjök—sjök vMor. stjök öMor. Soll. sjök 
Ve. fök Rättv. (Bi.) Leks. Dju. fåk Flo. 'stort 
avrivet, avskuret, avklippt el. på annat sätt av-
gränsat stycke / lump, chunk' (SAOB; V11 sj åk); 
få' i jet stjö'k min di åv brå' nå Soll. 'får jag ett 
stort stycke tunnbröd av dig?'; ba'rrksjök Ve. 
'stort avflått stycke bark'. Syn.: sj oka. — Avi.: 
fö'ku adj. Rättv. 'stor och svårhanterlig, åbäkig! 
awkward, bulky'. Jfr obötig m.fl. 

sjoka f. V fö'ku Leks. få'ka Flo. = föreg. 
sjoks sv.v.l.fö'ka Rättv. fö'ka Leks. fo'kka Dju. 
(jfr SAOB sjokal; Wennberg; ? Torp sokkall  
v., under sokk m.). 1. 'gå slängigt, slänga och 
svänga med kroppen, röra sig hoppande / sway, 
bob up and down' Rättv. an bard-å fö'ka å gå' 
'han började gå, slängande med kropp och ar-
mar'; å så fö'Ica vi 'och så dansar vi (runt) häftigt 
ett tag'. Jfr fju c kal; fj u k a. 2. 'gå hållningslöst, 
sloka (med kroppen) / walk loosely, slouch' 
Leks. Jfr sloka, bet. 2. 3. 'arbeta intensivt / 
work strenuously' Rättv. Jfr ragasa. 4. 
'slänga, slunga / fling, throw, huri' Rättv. Dju. 
— Särsk. förb. (av:) an fökur-å' utivir getu 
Rättv. 'han går slängigt utöver (by)gatan'; 

(iväg:) 	skrifpä Dju. 'kasta iväg skrä- 
pet'; (stad:) an föks-stå' sa'nan Rättv. 'han 
slängde iväg stenen'. — Avi.: fök m. Leks. 'man 
som går h'ållningslöst / man who slouches, 
slouch';fö'ka f. Leks. 'kvinna som går hållnings-
löst / woman who slouches'; fö'kug adj. Leks. 
'slokig / slouched'. 

sjol-gräs n. II sjö'irgrås Ve. (jfr ? sia f.). 1. 'strån 
av ängs- och tuvull, som växer upp tidigt om 
våren / stems of cotton-grass that emerge early in 
the spring'. Jfr segdoss; sigräs. 2. 'fjolårs-
gräs / grass from the year before'. Jfr dö d do s s 
m.fl. — Ssg: sjö`kgrastårnur f. pl. Ve. 'flickor, 
som börjar bli på överblivna kartan / girls getting 
to be laid on the shelf 

sjoska f. IV a få`sska Li. 'långsamt arbetande, slö 
kvinna / slow-working, listless woman' (jfr Gotl. 
Ordb. s j o s k). 

sju f.—n., se sia. 
sju r. sfr/ OvSi. (—stjti—tja Ve.) fa—sa Rättv. fa 

Leks.—Å1 Nås—Mal. —fi Dju. Ga. sitt —ja —sa 
ÖVd. 1. '7 / seven' (SAOB I) allm. sjå' ba' nnd 
upå 	öMor. 'sju (sädes)band på en snes'; i e 
sjå' å'r in e å' tte Ore 'jag är 87 år' ; ja ä fi' å fu` tti 
Dju. 'jag är 77 (år)'; i sju"tidtz vMor. 'omkr. kl. 
7'; (bildi.:) n ifrä sja' dar rnndjin Pr Våmh. 
(Bon.) 'han ser spöken mitt på ljusa dagen (eg. 
hör sju där ingen är)'; o så' t da fro fa' a te ta' 
Mal. 'hon satt där timme efter timme (eg. från 7 
och till 2)'. 2. (förstärkande innebörd / emphatic 
or augmentative sense; SAOB I j) Ål Ga. Mal. fä 
tå' san Ål fa' hu`nndra Mal. 'milt kraftuttryck'; 
du hå då fi hå' Ga. 'du har då sannerligen det'; 
vä-nt ojl ba'rrg Ga. 'nog ville hon vara mycket 
duktig'. — Ssg: fufä'le adj. n. Äpp. 'väldigt'; e 
fufå'le revent"en fasligt oväsen'. 

sjua f. IV a fii` a Leks. fre a Bju. Nås 'siffran 7 / the 
figure 7' (SAOB 1). 

sju-band n.Ia fri`bannd Leks. firbannd Dju. 
'hemvävt band med 7 mönstertrådar i varpen / 
home-spun ribbon with 7 pattern threads in the 
warp' (se 	Jfr femband. 

sjud n. I afftd Leks. (jfr SAOB) 'kok, kokning, ngt 
som står och kokar / sthg boiling, potful (of meat 
etc.)' innt få' du iyua 	ssulimmpa il ds`tta 
fä' dä int 'inte får du ngn meslimpa i det här 
koket, inte'. Jfr såd n. Syn.: kok, bet. 1; sjuda 
f., bet. 1. 
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sjuda f. IV a—V sjö`da öMor. Soll. fieda Rättv. 
få'du Leks. Ål Flo. sg`a Äpp. 1. '(stort) kok, 
ngt som står och kokar' öMor. Son. Rättv. Leks. 
Ål Äpp. sätt-u"tå je sjö`d(a)Soll. sät-pa' e få'da 
Rättv. 'sätt på ett kok (kött)!'. Jfr palt-. Syn.: 
se sjud m.fl. 2. 'hopkokad smörja / mishmash 
(of something)' Äpp. Jfr rambambula, bet. 3. 
3. 'massa, hop, myller (av ngt levande el. rörligt) 
/ crowd, swarm (of something living or mobile)' 
Soll. däm jr yug je ry'kkty sjö`d åv 	kktum 'de 
fingo ett riktigt myller av siklöjor'. 4. 'kvinna, 
som tjatar, käftar och mal på / nagging woman' 
Soll. Jfr gnag, bet. 3; gnaga, ssgr och avi.; 
kärga, avi., bet. 3; käringgnag, bet. 2; skava 
v., avl., m.fl. 5. 'arbetsperiod mellan två vilo-
pauser, arbetsskede / period of work between 
two breaks' Flo. Äpp. Syn.: se b et alll; rapp, 
bet. 4; sjuda, p. pres.; vilskede m.fl. 6. (se-
nare ssgsled:) 'häftig regnskur / heavy shower of 
ram' Mal., se regn-. 

sjuda st.v.—sv.v.3. sjåna—sg'öåa Älvd. sg 'öa 
nVåmh. sg'öda Våmh. (Bon.) sjö`ba—sjö`da 
vMor. sjö`d(a) öMor. Ve. Soll. Ors. Ore frecia 
Rättv. Ga. freda Leks. fil'a Bju. få'a Al frda 
Dju. jya—sg Flo. fl Nås få Jä. Li. fg-sg 
Äpp. fg`a—sg'a Mal. aså Tra.; pret. söä Älvd. 
nVåmh.—söä vMor. sjöd—söd Ve. söd Soll. såd 
Ors. föd Rättv. Leks. Dju. j6 Bju.—fu`äää Al så 
Flo. Nås—fy`äää Äpp. sö—fy`dd Mal. s?—fö'dd 
Li.; sup. stiniö Älvd. sink) nVåmh. su"öiö—
su"di vMor. sju"de Ve. su"di Soll. Ors. su"de Ore 
firäi Rättv. _Kai Leks. frri Bju. Ål fiVi Dju. sä`i 
Flo. Nås få Jä. fytt—sytt Äpp. fg -fy Mal. Ni 
ÖVd. 1. (intr.:) 'koka (sakta); bubbla omedel-
bart före kokning / boil, seethe; simmer' (SAOB 
1) allm. e fa sg' öåa Våmh. ä tår lä få' Li. 'det 
börjar koka upp'; ä stå' å sjö'd Ve. 'det står och 
sjuder'; ha ä fidi ä' nn Dju. 'har det börjat koka 
ännu?'; grg`ta få' når sam hä'llst Jä. 'det kokar 
upp i grytan när som helst'; gr' ta a fä' hå'l tirda 
Jä. 'grytan har kokat hela tiden'. Jfr fräsa, bet. 
3; pirra!, bet. 2; slappra, bet. 4, m.fl. Syn.: 
koka, bet. 4. 2. (intr.:) 'bubbla, sjuda, brusa 
(om forsande vatten) / rush, bubble (of water)' 
(SAOB 2) vSoll. Mal. Li. i ä`rd ä sö'd i wå'tnä 
vSoll. 'jag hörde att det brusade i vattnet'. Jfr 
fräsa, bet. 1 b. 3. (intr.:) 'susa, brusa (om vin-
den); prassla / sough (of wind); rustle' (SAOB 3) 
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Älvd. Våmh. Mor. Mal. e din i skåkm Älvd. 
e sgöä i slant nVåmh. 'det susar i skogen'; ä 
bari-på fg'a upp i vå' än Mal. 'det börjar susa i 
luften'. Jfr frasa; fräsa, bet. ib; singa, bet. 2; 
sjåsa; söda. 4. (intr.:) 'ge eko, genljuda / 
echo, resound' (jfr SAOB 3) Våmh. Mal. 
ra"pt så e sö'å i skten nVåmh. 'han ropade så 
det skallade i skogen'. Jfr sing a, bet. 1, m. fl. 5. 
(intr.:) 'surra, sorla, väsnas, bullra / buzz, mur-
mur, be noisy, rumble' (jfr SAOB 3) Älvd. Soll. e 

sos i bg'stgmmnyn Älvd. 'det är ett oväsen 
som i bystämman'; då'n i'nn sjö'd ä såm i jenä 
ry`kkty dje"tiugbgki Soll. 'där inne surrar det 
som i ett riktigt getingbo'. Jfr krålla; mödj a, 
bet. 1; sorla, bet. 1. 6. (intr.:) 'kinka, kälta, 
tjata / fret, whine, nag' (jfr SAOB 3) Soll. Rättv. 
vänd sjöd då' ättär Soll. .6"ka fåd då' ivir Rättv. 
'vad kinkar du för?'. Jfr sipa. Syn.: se sj agga 
m.fl. 7. (tr.:) 'koka / boil' (SAOB 5) Älvd. 
nVåmh. sjå'» mg"sy Älvd. 'koka vassla'. Syn.: 
koka, bet. 1. 8. 'myllra / swarm' Soll. Leks. 
Syn.: se kräka, bet. 3, m.fl. — P. pres.: fa`dan 
Mal. (sbst.:) 'arbetsperiod mellan två vilopauser 
/ period of work between two breaks'. Syn.: se 
sjuda f., bet. 5, m.fl. — P. pret.: stinin Älvd. 
'kokt / boiled'; på `rur i siednär Våmh. 'potati-
sarna är kokta'; (bild1.9 ig lllafs i wä' sänin i 
re4-  krzeppem Älvd. 'jag känner mig kokt i hela 
kroppen (»dagen efter»)'. — Särsk. förb. (ihop:) 
flid-ihö'p en grå't Rättv. (Bo.) 'hastigt koka en 
gröt'; (t ill:)faci-tå' a k' dom Rättv. (Bo.) 'koka 
upp kläderna (före tvätt)'; fäd-tå' a mjö'4-tjan lita 
Rättv. (Bo.) 'koka upp mjölken som hastigast'; 
(upp:) 'börja koka; koka upp' (intr. och tr.) allm. 
syöö-dpp wa'ttneä Älvd. 'värma upp litet vat-
ten'; i ska sjöd-u'pp di fen mjö`kktår Ve. 'jag 
skall koka upp en tår mjölk åt dig'; i ska sjöd-
-u'pp kaffepana Ve. je ska få'-app pa'nna Li. 
'jag skall låta kaffepannan koka upp'; mt`sugrita 
fäd-o'pp Rättv. 'grytan med vassla kokar över'; 
sg-nt o s'pp nu tå'g Äpp. 'kokar den (o: grytan) 
inte upp snart?';fö-a'pp kg' Mal. 'koka upp klä-
der'; (upp(e)i:)sjod-u"pi Son. 'koka över'; sy-pli 
Äpp. 'koka upp'; (uti:) e sgöå-atr nVåmh. 'det 
kokar över'; (åt erå:) fud-atå' Rättv. 'koka vat-
ten och slå på agnar el. mjöl (till blötfoder el. till 
bakning)'; fä ska fud-atå' kka`där Rättv. 'jag 
skall koka vatten och slå på klädtvätten' (jfr 
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ÖDB III 508, 522); (över:) sjöd-ä' var vOrs. få-
-Ii'vär Ål få-g` vy Jä. 'koka över'; ä fg-g'vär Flo. 
ä fg-g`vyö  Mal. 'det kokar över'. — Avd.:fredas 
n. Rättv. 'kinkande, gnäll / whining'. 

sjuda-uppå-gröt m. J a sjö‘dupågrät Ors. 'maträtt, 
bestående av kallnad gröt, på vilken man slagit 
uppkokt mjölk / dish consisting of cold porridge 
poured over with heated 

sjuden-humle m. III a su"nummbäk Soll. sä'n-
hummlra Dju. Ga. Jä. sä`(r)nhommbelr Li. (jfr 
sjuda v., p. pret.) '(en gång) urkokt, urlakad 
humle / (once) boiled, soaked hops'. 

sjuden-mjölk f. Ib syNnmjök Älvd. sy' nnmgök 
nVåmh. su` nnmjök öMor. sa' nnmjakk Leks. (jfr 
sjuda v., p.pret.). 1. 'kokt mjölk / boiled milk' 
allm. 2. 'maträtt, bestående av uppkokt mjölk 
med ibrutet kornmjölsbröd / dish of boiled milk 
containing pieces of broken barley-bread' (ÖDB 
III 455) öMor. Leks. Syn.: se mjölkbröd; sju-
denmjölksbröd m.fl. 

sjudenmjölks-bröd n. J a stennmjoksbrå' öMor.= 
föreg., bet. 2. 

sjudenmjölk-skinn n. Ja sy'nnmjokstjinn Älvd. 
'hinna på kokt mjölk / skin of boiled milk'. 
'person, som är ömtålig av sig / delicate per-

son'. 
sjuden-skör n. II s41`8nnstjg r Älvd. 'tätmjölk, be-

redd av uppkokt skummjölk / curdled milk, made 
from boiled skim-milk' (ÖDB III 347). Syn.: 
källarskör. 

sjuk adj. I sjfek nÄlvd. sgök Våmh. sjök övr.OvSi. 
fåk Rättv. Leks. Bju. Ål Äpp. fik Dju. Ga. Nås 
fgk Flo. fåk—läk Jä. fåk Mal. fak---,säk ÖVd. 1. 
'behäftad med sjukdom, icke frisk / not well, ill' 
(SAOB 1) allm. då' n var ä då så fint så Rättv. 
'där var de då så sjuka (eg. var det då så sjukt 
så)'; da' mmbsjök Soll. 'sjuk av damm (under 
linberedning)'; ö`sfak Leks. (Silj.) 'sjuk av 
kolos'. Jfr barn-, bröst-, dret-, döds-, fall-, 
fes-, fyll-, gul-, innan-, katt-, kripp-, liv-, 
mag-, sjö-, sket-, spy-. Syn.: se dålig, bet. 2; 
klen, bet. 1; sjukvorden; skrabbig, bet. 1, 
m. fl. 2. 'ej av god kvalitet, dålig / bad, poor' (jfr 
SAOB 3) Älvd. Våmh. sg`ökpårur Våmh. 'dålig 
potatis'. Jfr klen, bet. 2. 3. 'i olag, som ej 
fungerar bra / out of order; upset' (jfr SAOB 9 
och 13) Rättv. a e nög nå fu'k(k)t mäla dämda 
'det är nog någonting i olag (dvs. osämja) dem 

emellan'; ä va så fu'k(k)t de'da 'det var så lömskt 
det där'; då'rä e sma'r(r)ifiik 'dörren behöver 
smörjas'. 4. 'som åtrår el. längtar efter ngt, 
tokig efter ngt / longing or yeaming for some-
thing' (SAOB 4) allm. an  e fä' k på lä sku vå tita å 
jä`ga å fi's(s)tja Rättv. (Bo.) 'han är tokig efter 
att (skola) vara ute och jaga och fiska'; dam ä 
N/ca å vill dl' t Leks. 'de är fyllda av åstundan att 
få komma die; mg"nusgök Våmh. (Bon.) 
'mammasjuk'; e"matsjök Sol 'som längtar 
hem'; grå`lsjök Ors. 'som jämt vill gräla'; lå`k-
sjök Ore 'som bara vill leka'; da' nnsfik 
Ga. 'danstokig'. Jfr boförs-, bry-, giftes-, 
hemma-, innan-, karl-, klå-, ligg-, lär-, 
papp-, popp-, rall-, räck-, sitt-, syt-, tal-, 
vii-. 

sjuka f. IV a dåna Älvd. sg'öka Våmh. sjö' k(a) 
öMor. Soll. Ors. fina Rättv. Bju. fä'ka Leks. 
Ina Ga. Nås fg'ka Flo. få'ka Jä. Mal. 1. 'sjuk-
dom / illness, malady, disease' (SAOB sjuka! 1) 
allm. summ känär käm fö döda sjöko vän vi'ttär 
öMor. 'somliga kor råkade ut för (eg. kom för) 
denna sjukdom varje vinter'; ä kåmm e ri'k(k)tig 
fä'ka ä' mä Rättv. 'jag råkade ut för en verklig 
sjukdom'. Jfr innansjuk, avl.; bränn-, drag-, 
fall-, gall-, gul-, hals-, knavel-, kring-, 
liv-, ljut-, långt-, mag-, moder-, månads-, 
mångfalds-, orsakarl-, råm-, sjö-, sket-, 
skravel-, skrovel-, slipstens-, snor-, som- 
mar-, spring-, stel-, strup-, torr-, trån-, 
vattu-. Syn.: klena; klenhet; sjukdom; 
sjuke; sot. 2. 'åtrå (trånad, lystnad) efter ngt / 
desire, craving for something' (SAOB sjuka! 3) 
allm. we/ i ildjkt fö sjä''ka Älvd. 'vad är det där 
för en orolig åtrå?'; an fikk me"riksjöko Soll. 'han 
fick trånad efter Amerika'. Jfr lustnad; lyst-
nad, bet. 1. 

sjuka sv.v.1.-3. fä' ka Rättv. 'längta (efter)! long 
(for), desire'; an fa`kar ätt nå gå' tt 'han längtar 
efter något gott'. — Pass.: sjö`kas Soll. fä'kas 
Rättv. fa' käs Ål (jfr SAOB sjukas) 'åtrå, vara 
lysten efter; kasta begärliga blickar på / desire' 
(Vll 2; We. 2); näg ädd i sjö'ktas te få jen pe"nipg 
Soll. 'nog hade jag bra gärna önskat mig en 
slant'; ä djå'r int nå du sjö'käs Soll. 'det är inte 
lönt att du står och kastar begärliga blickar (på 
den goda bullen)'; o fiekas på-p, hö' å' Rättv. 
(Bo.) 'hon vill ha honom, hon också'; o 
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ftek(k)tas på mä'nn tjo'ills Rättv. 'hon ville 
gärna ha min kjol'; du fil`käs fäll på tä få var mä 
på jässpa Ål 'du skulle allt bra gärna vilja vara 
med på bröllopet'. Syn.: snåla, pass., bet. 2; 
välnas. 

sjukdom m. Ia sjokdö'm öMor. sjo'kdom Ve. 
sjo"kdöm Soll. fu`kkdom Leks. Bju. fikdom(m) 
Ga. Nås få'kdomm Jä. Mal. fa`kdöm—sä'kdom 
ÖVd. = sjuka, bet. 1 (SAOB). 

sjuke n. III sg'tje Äpp. = sjuka, bet. 1. 
sjuk-folk n. I a fri`kfskk Nås få'kfakk Jä. 'sjuk och 
sängliggande person, sjukling / person being ill in 
bed'; vi ha få'kfakk he'mma Jä. 'vi har en sjuk 
person hemma'. Syn.: sjukling. 

sjuklig adj. I sjö`kirin Soll. fä'kkin Rättv. fu`kkkin 
Bju. Ga. få'kZrä—fö'kklrä Mal. fä'kken Li. 'klen 
till hälsan / weakly, poorly' (SAOB 1); fialrin 
sä Rättv. 'dets.'. Syn.: se skrabbig, bet. 1, 
m. fl. 

sjukling m. I b frelariyy Rättv. fu`kkiriy Bju. !nk-
Ga. 'sjuk person' (SAOB). Syn.: sjukfolk. 

sjukna sv.v.l. sg'ken Våmh. (Bon.) sjö`kna Ors. 
fä'kna Rättv. /inkas Bju. finna Ål frkkna Ga. 
fikna Nås fä'kina Mal. 'bli sjuk / be taken ill' 
(SAOB). — Särsk. förb. (av:) fukkän-å'v Bju. 
fäkän-å'v Ål 'insjukna'; an lår a fukn-å' Rättv. 
'han lär ha insjuknat'; (om:) i syöknäd-4i'mm 
Våmh. (Bon.) 'jag sjuknade på nytt'; (utav:) 
fikkän-tå' Ga. 'insjukna'. 

sjukvarters-kar n. la sjä`kwatäskir Ve. 'laggkärl 
med sju kvarters diameter / barrel with a diame-
ter of about one meter'. Jfr sexkvarterskar. 

sjukvarters-lie m. fa`kvatteslia Mal. firkvattisjå 
ÖVd. 'sju kvarter lång lie / about a one-meter 
long scythe'. 

sjukvarters-ring m. Ib sja`kwatäsri'yyg Ve. 'upp-
sättning av i varandra stående laggkärl med 
sjukvarterskar som största kärl / a set of bar-
rels standing in each other, the largest being a 
sjukvarterskar'. 

sjuk-vorden adj. firkvolrin Leks. 'sjuk / ill'. Syn.: 
se sjuk, bet. 1, m.fl. 

sjunde r. (förenat:) WO- Älvd. sju`nnd- Mor. 
Ve. sjå"' nd- Soll. Ors. fa' n(n)d- Rättv. Leks. Bju. 
Äpp. froold- Nås fa'on Mal.; (självständigt:) 
shrydy, Älvd. sju'nndroi Mor. sjä`ndp Soll. Ors. 
fu'ndp, —dän fu'n(n)da Rättv. fu' nnda Leks. dan 

fide Nås an fä'ona Mal. 'ordningstal till 7, 
(den) 7:de / (the) seventh' (SAOB); an tjagujiron 
jälli Mal. 'den 27 juli'. 

sjunga st.v.—sv.v.l. sjy` yyga Älvd. Våmh. 
sju'yyga Mor. Ve. Soll. Ors. sjsyyy vSoll. 
sja`yuga Ore fu'yya Rättv. Bju. Dju. Ga. Flo.—
Mal. fu'uya Leks. Ål fo'yyga—,so'yyga ÖVd.; 
pret. sjy`yugeb Älvd. sjy`yyged Våmh. (Bon.) 
sju'yygäd vMor. —sju'uygät Ve. sju'yygä(d) 
öMor. sju'yugät Soll. sju' yygad vOrs. 
såyy—fåyy Rättv. såyy—föyy Leks. föyy Ål 
fayy Dju. sayy Flo.—Mal. sayyg ÖVd.; sup. 
sjy`yygab Älvd. sju'yuga öMor. Ve. su`nndje 
Ore 	 Rättv. fu'yyi Leks. Bju. 
fu`nnji Dju. sa'yyi Nås sa`nnji Jä.—ss'yyi Mal. 
so'nndji ÖVd. 1. 'med rösten frambringa toner 
som bildar en melodi, utföra sång / sing' (SAOB 
1) allm. an sjy`yugeb o tra'llea Älvd. 'han sjöng 
och trallade'; u denndä' sprlär 8 sju'yyger öOrs. 
'så den där (pojken) spelar och sjunger!'; i su'uyi 
gä"lri Rättv. 'ni sjöng (eg. I sjöngen) falskt'; an 
sa'yyg ss ä ga'll i skö'in Li. 'han sjöng, så det 
genljöd i skogen'. Syn.: kväda", bet. 2. 2. 
'klinga, genljuda' (jfr SAOB 10f) NeSi. Vd. han 
slö'g i vä'ddja ss (h)ä fö'yy bårrti sko'jän Ål 
'han slog i väggen, så att det ekade borta i sko-
gen'; ä sa'yy Jä. 'det klingade'; ss ä ad so'nndji 
ti`tt Li. 'så det skulle ha genljudit av det (eg. 
efter)'. Syn.: se singa, bet. 1, m.fl. 3. 'susa' 
(jfr SAOB 10c) Våmh. Ore ä i nog Q gri'sstQ strå 
dar så pass så ä sj4eyygär i 4-1`.2n Våmh. (Bon.) 
'det är några glesa (hö)strån där, så pass (myc-
ket, att) det låter i lien'; ä sjs'yyg up i trä'jm Ore 
'det susar (uppe) i träden'. Syn.: se s inga, bet. 
2, m.fl. — P. pret.: 	vesa e snärt sju'ygadp 
öMor. 'liten visa är snart sjungen'. — Särsk. 
förb. (bortur:) sjuyg-bå"rrtyr Soll. 'sjunga i fal-
sett'; (ihjäl:) sjuyyg-j'k nån Soll. 'förebåda 
ngns död (om kyrkklockorna, då de klingar sär-
skilt vackert)'; (in:) sjuyg-i' nn le'jk Ve. fuy-i'nn 
li'tja Rättv. 'sjunga vid jordfästningen i bårhu-
set'; (ned:) sjyyg-ni' ka'jtjäö nVåmh. 'sjunga vid 
likets jordfästning'; (ut:) sju'uyg-djt fö nogum—
sju'yy-djt lä'jtjä nvMor. sju'yg-djt däm svMor. 
sjuyg-ö'jt dem—sjuyg-ö'jt lä'jtjä (el. jätt lä'jk) 
öMor. sjuyg-å'jt dåmm—sjuyg-å'jt le'jk Ve. fuy- 

t 11108 Rättv. fuy-ti't nan—fuy-ti't li'tjä Leks. 
fuy-ä't Nås 'hålla bön med psalmsång vid den 
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dödes kista omedelbart före avfärden från går-
den'. Jfr läsa ut, bet. 1. Syn.: kväda!' ut. 

sjungande adj. (adv.) fu'yyandä Bju. fdyyande 
Dju. Mal. 1. 'utomordentligt bra / exceedingly 
good' (SAOB sjunga 13) allm. fu'yyandä prP s 
Bju. 'mycket gott pris';fu'yyande tä ta'rrkvådär 
Dju. 'enastående fint torkväder'. 2. (i lindrig 
svordom / mild swear-word; jfr SAOB sjunga 
13e:) hä va ful å fdyyande fallu`ggär Mal. 'det 
var väl också tusan! / 	be damned!'. 

sjungare m. III c fu'yysr Rättv. fu'yyar Bju. Nås 
Äpp. fu'yyaräJä. 1. 'försångare i kyrkan, kyrk-
sångare / lead singer in church' (jfr SAOB 1 a) 
allm. Jfr klockare, bet. 1. 2. 'gårdsnamn / 
name of farm' Rättv. (Bo.) Jä. 

sjung-skullen m. Illa best. sju'yugskullan öMor. 
'sångläktaren (i kyrkan) / gallery for choir (in 
church)' . Syn.: se g a p hj äl 1 e n m. fl. 

sjunka st.v. sjs'yyka Ore fu'u(y)ka Rättv. Bju. 
Dju.-Äpp. fdyyka Leks. Ål; obef. Älvd.-Ors. 
Mal. ÖVd.; böjn., se LD II 223 'sänka sig, bli 
lägre; försvinna under vattenytan / sink' (SAOB 
1 och 4); tja få' u(y)k Rättv. 'ekan sjönk'; 	la 
fu'yyk Bju. '(kol)milan sjunker ihop'. Syn.: sin-
ka, bet. 1. — Särsk. förb. (hop; p.pret:) hö'p-
funntjin Dju. 'som sjunkit ihop (om människa, 
kolmila, jordhög, snödriva etc.)'; (ned:) o halld 
å sjsyk-ni 'd e si'njom Ore 'hon (n: kon) håller på 
och släpper ned senorna' (jfr släppa ned, bet. 
3); ä va ss si`nntji, ss an fayk-ni.'d tä knå'na Dju. 
'det var så sankt att han sjönk ned till knäna'; 

fuyk-n -e'r Ga. 'axeln sjunker ned (då ar-
men gått ur led vid axeln)'; (p. pret.:) n'dfunn-
tjin Dju. 'nedsjunken (om mark, om ko strax före 
kalvning etc.)'; (und an:) vatnä fuck-u`nna å P sp 
kåm i lyfftä Leks. 'vattnet sjunker undan och 
isen ligger upphöjd över vattnet (eg. kommer i 
lyfte)'. 

sjunkare m. III c fu'yykar Leks. Li. fdykare Jä. 
'sjunken timmerstock / submerged or sunken 
timber-log'. Syn.: drinkare; dykare. 

sjunknings-rum n. la sjs'yykniusröm Ore = sink-
rum. 

sjus interj. sjås Soll. (jfr ? Ideforss 70, 321, 331 
s c h s) 'schas! / shoo !'; sjä's ut i tji`ttan 'schas in i 
kätten!'. Jfr schas interj. Syn.: sjy. 

sjusa sv.v.l. sjå' s(a) vMor. Soll. 'schasa'. Syn.: 

schasa', bet. 1. — Särsk. förb. (till:) sj:Tes-dir a 
ta`kkum Soll. 'schasa i väg fåren'. 

sjusovar-dagen m. I c best. sjuså'värdan öMor. 
sja'så'värdån Soll. fa'ssvardåjsn Leks. fressvar-
dån Bju. fi'savardån Ga. fressvä(r)cläjän Jä. 
få'såvärdäjän Äpp. fa'såvadäjn Mal. 'sju sova-
res dag den 27 juli / Sluggard's Day, the 27th of 
July' (SAOB). Syn.: sjusovare, bet. 2. 

sju-sovare oböjl. sbst.-m. sjirsåvare oböjl. Älvd. 
sjfesåvär m. Soll.; best. få' skivarn Leks. 1. 
'person, som sover länge (på dagen) / sluggard, 
person who sleeps late (in the day)' (SAOB 2) 
Soll. 2.= sjusovardagen (SAOB 5) Älvd. 
Leks. 

sju-stjärnorna f. IV a pl. best. sjå"stiennur Älvd. 
sju"stjännur vMor. sjå`stjänur öMor. sjii`stjan-
nor öOrs. frefTirnon Bju. fy'fii(r)no Flo. fifiirnor 
Nås fii'fiirio Äpp. fiestjännon Mal. 'stjärnbilden 
Plejaderna / Pleiades' (SAOB). 

sjustjärn-tappen m.I a best. sjii"stien(n)tappin 
Våmh. = föreg. 

sjuttio r. sjuitti Älvd.-Ors. sjurtte Orefu'tti Rättv. 
Leks. Nås Jä. Mal. fu`tti Rättv. (Bi.) Bju. Dju. 
frid Ga. fu`tti---,su`tti ÖVd. '70 / seventy' 
(SAOB). Jfr sju r., bet. 1. — Avi.: fu'ttionda 
Leks. futPndii Nås fu'ttionda Mal. r. 'ordnings-
tal till 70, 70:de / the seventieth' (SAOB). 

sjutton r. sju'ttjj Älvd. (jfr Lev. Älvdalsm. §98) 
sju'ttio nVåmh. sju'ttå vMor. sju'tto öMor. Soll. 
su'ttå Ve. su`tto-su`ttp Ors. sy'tto Ore fdt-
to-fa'tto vRättv.fu'tto-Ntto Rättv. (Bi.)fö'tto 
Leks. Nås Äpp. Mal. fö'tta Bju. Ål Ga. Mock. 
fö'tto-iö`tto ÖVd. '17 / seventeen' (SAOB); 
fö'tto sty`ttjar Äpp. 'sjutton stycken'. — Avi.: 
sju`ttjeindp Älvd. (självst.; jfr Lev. Älvdalsm. 
§100) ftettpd (fören.)-fu'ttpdrj (självst.) Rättv. 
fö'ttpda Leks. fö'ttpdä Nås yttonda Mal. r. 
'ordningstal till 17, 17:de / (the) seventeenth' 
(SAOB). 

sjuttonhundrakallt fä' ttohunndra-ka' llt vLeks. 
Mal. (skämts. härm efter gammalt folks tal / 
jestive mimicry of ancient peasant expression:) ä 
va fö'ttohundra-ka'llt nu a'sska frå's ti spi 
Leks. 'det hände sjuttonhundrakallt (dvs, för 
länge sedan), när askan frös i spisen / it happe-
ned ages ago when the ashes froze in the hearth'. 

sjy interj. fg Mal. (jfr ? We. sjy). 1. 'se här! 
varsågod! / here you are!'; fy då få' r du 'var- 
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sågod, där får du!'. Syn.: s ä. 2. 'schas / shoo!'. 
Syn.: sjus. 

sjya sv.v.3., se sjuda v. (bet. 3). 
sjåga sv.v.l. få'ga Rättv. Bju. få'ga Leks. 'till 
leda hålla på med ett och detsamma (särsk. med 
spel el. sång) / do something again and again till 
one is sick to death of doing it'; jä få'gs rna li`ni 
e U'lr vi"ku Rättv. (Bo.) 'jag knogade med linet 
en hel vecka'; o a huli å j'a'ga rna sa`mm a'sa 
U'Ir (Vajar! Rättv. (Bo.) 'hon har hållit på och 
tragglat med samma visa hela dagen'. — Av!.: 
fag m. Leks. 'man, som till leda håller på med ett 
och detsamma / man who is going on and on 
about something till one is sick to death of it'; 
fag n. Leks. 1. 'person, som jämt håller på med 
ett och detsamma / person who is always going 
on about something'. 2. 'något enformigt, ento-
nigt / something rather tedious, monotonous'; 
få'ga f. Leks. 'kvinna, som till leda håller på med 
ett och detsamma / woman who goes on about 
something ad nauseam'; få'gug adj. Leks. 'som 
ständigt håller på med detsamma / who is conti-
nuously still going on about something' (jfr sj å-
kig). 

sjå-hase m. IV få'håss Mal. (jfr? SAOB has"). 1. 
'sjåare, hamnarbetare / docker'. 2. 'ovårdad, 
slarvigt klädd man / untidy, carelessly dressed 
man'. Jfr pyltai, ssgr och avl. 

sjåigt adj. In. sjå'ut Älvd. få'ut Ål Äpp. Mal. 
'arbetsamt; brådskande / laborious, pressing; ur-
gent' (SAOB). 

sjåk n., sjåka f., se sjok n., sjoka f. 
sjåkig adj. I få'kug Rättv. (Bi.) (jfr sj å g a) 'uttrå-
kande, uttröttande / boring, tiring'. 

sjångel m. sjå'yygälr Soll. få'uyak Leks. 'man, 
som talar sjungande el. jämrande / man who 
speaks in a sing-song manner or complaintively'. 
Jfr sjångel' n., bet. 3. 

sjångel' n. sjå' mg- Soll. få' yysk Leks. (jfr 
sjångla v.). 1. 'klingande el. sjungande ljud / 
jingling sound' Leks. 2. 'tal i sjungande el. jäm-
rande ton / speech in a sing-song or complaintive 
tone' allm. 3. 'person, som talar i jämrande ton; 
person, som alltid jämrar sig / person who speaks 
in a complaintive tone, who is always whining' 
Leks. o väi fall i få' mik ho 'hon var just en 
jämmerlisa' . Jfr sjångel m. 

sjångel" n. få'yyeZr Dju. 'tunt kok- el. köttspad / 

thin concoction or brine' (jfr ÖDB III 469f.). — 
Ssg: få'uyekduppa f. Dju. 'köttspad, som koka-
des upp med vatten och ev. mjölk och åts med 
potatis / brine, in which meat had been stored, 
boiled with water and sometimes with milk, and 
eaten with potatoes'. 

sjångla f. IV a sjå'yugka Soll. få'uulra Leks. 'kvin-
na som talar i sjungande el. jämrande ton / wom-
an who speaks in a sing-song or complaintive 
tone'. 

sjångla sv.v.l. sjå'yvgäb- Våmh. sjå'yygetk vMor. 
Soll. sjel'ougä/ öMor. få'y(y)lra—stjå'y(y)lra (jfr 
tjångla v.) Rättv. få` yyka Leks. få'yylra Dju. 
1. 'klinga (med ett metalliskt ljud) / sound ringing 
(with a metallic sound)' allm. ä sjå'yylrär i å'rum 
a mi vMor. 'det ringer i öronen på mig'; ä 
stjå'u(u)kur å (el. ti) kelrom Rättv. 'det klingar 
av (el. i) kolen' (ÖDB I 522). Syn.: se singa, 
bet. 1, m.fl. 2. 'nynna, gnola / hum' Våmh. 
öMor. 3. 'tala sjungande och långsamt / talk in a 
sing-song manner and slowly' Leks. Dju.få'yyka 
sam nå'kaätsfakk Leks. 'tala sjungande som folk 
från Ovansiljan (eg. nordaneftersfolk)'. 4. 
'jämra sig / whine' (äv. om  t. ex. jamande katt) 
Leks. ma'rrgitamosstar kamm få'uylamdss 
jä'mmt 'moster Margit korn jämt och jämrade 
sig'. — Ssg: få'yvairkål Leks. '(nedsättande be-
nämning på) man från Våmhus / (derogatory 
name for) man from Våmhus'. 

sjånglig adj. I sj,rygglryn Våmh. sjå'uogkån Soll. 
få'gyku Leks. 'som talar i en sjungande ton; 
jämrande, kältig / who speaks in a sing-song 
tone; whining, nagging'. Jfr sirpig. 

sjåpa sv.v.l. (endast refl. 	sä Rättv. 'bete sig 
fjolligt / act foolishly' (SAOB). Syn.: fjolla. 

sjåsa sv.v. 1. få'su Mal. 'susa, brusa; prassla, rass-
la lätt, knastra / sough; rustle' (SAOB sjå sa"; 
V11 sjåsai  1). Jfr frasa; schasa"; sjuda, bet. 
3, m.fl. 

sjåssa sv.v.I. få`ssa Bju. (jfr Vll sjå s all) 'vara 
vårdslös; gå och dra benen efter sig! be slovenly; 
biter'. — Avi.: fåss n. Bju. 'vårdslöst beteende / 
slovenly behaviour' få`ssu adj. Bju. 'vårdslös, 
slapp / slovenly, languid'. Syn.: se slabbig 
m.fl. 

sjägel n. sjå' gek Älvd. 'långsamt beteende, söl / 
dawdling behavior'. Jfr dingel, bet. 2; sovel". 
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sjägla f. IV a sjå'gla Ors. 'kältande kvinna / nag-
ging woman'. Syn.: käringgnag, bet. 2. 

sjägla n. IV, se segla n. 
sjägla sv.v.l. sjirgek Älvd. sjå'gla Ors. sjirgka 
Ore (jfr ? Gotl.Ordb. sj äga; Rietz, Torp sjag-
ga). 1. 'vara långsam, söla / be dilatory, daw-
dle' Älvd. Syn.: se mjägla, bet. 2; sovlali  
m.fl. 2. 'kälta, gnata, traggla, gräla / nag, carp, 
go on about, squabble' allm. Syn.: se mjägla, 
bet. 1, m.fl. 

själ f. Ja sjå/ öMor. Ors. sjiik Ve. fil.--18--fål--fåk 
Rättv. !ål Bju. Nås Jä. Mal. 1. '(tänkt) säte för 
vissa psykiska förmögenheter hos en människa / 
soul' (SAOB 1) allm. å e såm e sjålr um ö`gur Ve. 
o e som e fin ti å'gom Rättv. 'hon är mycket 
blek (eg. som en själ) i ansiktet'. Jfr ande, bet. 
2; hamn', bet. la. 2. 'människa, levande varel-
se / human being, living creature, living soul' 
(SAOB 3) Ve. Jä. int en kri'sstp 01'1 dug då tä 
vå'r då'r Jä. 'inte en anständig människa kan 
(förmår) då vara där'. Jfr människa, bet. 1. 

själa-mässa f. IV a få'lamässa Mal. 'klockringning 
vid gravöppning / passing bell, knell'. 

själamäss-dagen m. best. sjä'Imessdpjn öOrs. 'da-
gen efter allhelgonadagen / the day after All 
Saints' Day' (jfr SAOB sj älamäs sodag). 

själas sv.v. 1.-3. pass. sjå'4-as Älvd. sjå'kes Ve. 
sjirlus Ors. sjå'las (sup. sjå'las) Ore 
las Rättv. få'las Leks. Bju. Jä. (sup. få'Itas 
Leks.) firlras (sup. få'kas) Nås få'llis Äpp. fåls 
Mal. fdles ÖVd. 1. 'ge upp andan, dö, förgås / 
give up the ghost, die, perish' (SAOB 1) allm. hå 

sjii`las änn Ore 'har han dött ännu?'; nå fa`ltas 
svå'dopesjerrk Leks. 'nu dog Sved-Pers Erik'; je 
va sa räidd ss je kunn a få'Iras Nås 'jag var så 
rädd så jag kunde ha dött'. Jfr schappera, bet. 
2. Syn.: se dö, bet. 1; rakna, bet. 3, m.fl. 2. 
'våndas, ängslas / be anxious, worry' (SAOB 2) 
Rättv. Jä. Mal. 

själlad adj. I sja'Ilda Ors. (jfr ? Torp sj eld an) 
'trött, matt, utarbetad / tired, faint, overworked'. 

själlat adv. sjä'Ildaa Älvd. sja'llda Ors. (jfr Sdw. 
sialdan; Torp sjeldan). 1. 'sällan / seldom, 
rarely, hardly ever' Ors. i går dPt ss sja'llda 'jag 
går dit så sällan'. 2. 'långsamt (och tyst) / slowly 
(and quietly)' allm. kku`kkg gö sjä'lldaö Älvd. 
klu`kk,a går sja'llda Ors. 'klockan går för sakta'; 

sta'jg sja'llda öOrs. 'han (o: den gamle) går  

långsamt steg för steg'. Syn.: se sakta; seg-
liga; själligt m.fl. 

själlig adj.I sjä'Ildyn nVåmh. sjä'lldon Våmh. 
(Bon.) 'långsam av sig, trög / tardy, slow'. Jfr 
sjaldra. Syn.: se saktfärdig; sinksam m.fl. 

själligt adv. sjä'lldut Våmh. 'långsamt, sakta'. 
Syn.: se själlat; själlo m.fl. 

själlo adv. sjä'Ildu Älvd. nVåmh. = föreg. 
själskinns-hätta f. IV a sjå'irstjin(n)shätta Ore 
'mansmössa (delvis) av sälskinn / man's cap 
(partly) made of seal's skin' (ÖDB IV 450). Jfr 
busshätta m.fl. 

själ-späck n. Ib fifkspekk Leks. 'sälspäck / seal 
lard, seal blubber'. 

själv pron. sjä9v—sgöv Älvd. sv Våmh. sjöv 
Mor. Ve. Soll. sjäv Ors. sjukt) Ore fukv Rättv. 
nLeks. Dju.—Mal. flikv sLeks. Bju. Ål fa-av 
ÖVd. 1. (självständigt:) 'för egen del, i egen 
person, personligen etc. / myself, yourself, him-
self, herself, itself, oneself, ourselves, your-
selves, themselves' (SAOB I 1) allm. ka'llär få 
sku'lld si sjö'vär öMor. 'karlarna få skylla sig 
själva'; a si sjö'vär Ve. 'åt sig själv'; i arrgud-
-u'pp mi sjå'van vOrs. 'jag retade upp mig själv'; 
a mi sjä'vum Ors. 'åt mig själv'; e-p U` ma sju'kv 
Ore 'är han själv (o: husbonden) hemma' (jfr 
själv en, bet. 1); sjå' se sfs`-van Ore 'se sig själv 
(i spegel el. dyl.)'; an e se sjs`Zrvam näimmst Ore 
'man är sig själv närmast'; vi vå"t int fu'Irve 
Rättv. 'vi vet inte själva'; du kan ful tå tä då 
fs'kv nLeks. 'du kan väl försöka föreställa dig 
själv i denna situation (eg. ta till dig själv)'; ä va 
ss tå'kut tä allar tjä`nn så faikv nLeks. 'det var 
så tråkigt att aldrig känna sig vara sin egen (eg. 
känna sig själv)'; dam vå fur så fa'47.4 Dju. 'de 
lagade maten åt sig själva (eg. var för sig själva)'; 
rP k vå' an i sä fs'Irv Mal. 'rik var han genom eget 
arv'; ha' nn fs'Irv Mal. 'gårdens husbonde' (jfr 
själven, bet. 1). 2. (n.:) 'av sig själv / by itself 
Våmh. Soll. e fä sfi' övt u'pptär Våmh. 'det rör 
sig uppåt av sig själv, av egen kraft'. 3. (i förb. 
av el. utav sig själv, självt el. själva:) 
'självmant / by himself, herself etc.' (SAOB Ib 

allm. int djå'r a' nn ä d̀o si sjö`vam (—sjö`van) 
Soll. 'inte gör han det självmant'; åv si sjö'vum 
öMor. åv si sjå'vt Ors. å sä fu`kvom nLeks. Mal. 
tå sä fs'Irvän Dju. 'av sig själv'. Jfr självmant. 
4. (adjektiviskt:) a. 'självrådig / self-willed, wil- 
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ful' (jfr SAOB I 1 r a) Li. Syn.: själv sig, bet. 2. 
b. 'ensam / alone, by oneself' (SAOB 11 r 
allm. tfrryms int två" jä sjii'z'ver Älvd. 'vi våga 
ej vara här ensamma'; i e é'm spri' tt sjö'v vMor. 
'jag är hemma alldeles ensam'; an wå sjå'v vOrs. 
'han var ensam'; dam ä alldebs fa`Irva dar nu 
Leks. 'de är alldeles ensamma där nu'. Syn.: 
ensam. 5. (substantiverat:) 'ensam (enskild) 
person / individual' Soll. je'nn sjö'v a gårt eta 
då' n 'en ensam person har gjort det där'. 
6. (förenat; i formerna själva och självaste:) 
'just; till och med / himself, itself etc.; even' 
(SAOB I 2) allm. dir!) stirget Älvd.fu'im stu`g-
gu Li. '(själva) bostadshuset'; sg'va sjii"Irgnn-
däd Våmh. (Bon.) 'själva (sjö)stranden'; sjöv 
&tina ke'mmbät si Ve. 'till och med Anna kam-
made sig (själv)'; Jakt, mö"far kå' mm Rättv. 'till 
och med morfar kom'; fa'kvasta dä' nn Rättv. 
fa'kve få' tz Leks. fa'kva de' nn Dju. 'själva(ste) 
fan' (jfr själven, bet. 2); fa'irvaste ko' yyan 
Leks. 'självaste kungen'. Syn.: självade, bet. 
1. 

självade adj. fa'kvede Leks. fa'kvade Ga. fa`kvade 
Nås. 1. 'just (densamma) / the very (same), 
himself' Leks. fa4vede ko' yuan 'själva kungen, 
kungen själv'. Syn.: själv, bet. 6. 2. (substan-
tiverat:) a. 'djävulen, fan / the devil' Leks. då 
fekk dam st fa`kvede såt på la' ssä 'då fick de se 
själva den (djävulen) sitta på lasset'. Syn.: se 
fan, bet. 1; själven, bet. 2; snöde, bet. la, 
m.fl. b. (i kraftuttryck:) 'tusan, fan / the devil, 
the deuce' allm. näj izä' du hart på fs'kvede 
Leks. '(nej) har du hört på själva den!'; sam 
fs'kvade Nås 'som tusan'. Jfr djäk el, bet. 1; 
själv, bet. 6. Syn.: fan, bet. ib; själven, bet. 
2; snöde, bet. ib. 

själv-dö st.v. fs`kvda Rättv. Bju. Nås Äpp. Mal. 
fa'kvdäj---tra`bvdäj ÖVd. 'dö en naturlig död 
(av ålderdomssvaghet, näringsbrist, sjukdom 
el. dyl.) / die of oneself (SAOB 1); grin: a fs`G-v-
daji Rättv. (Bo.) 'grisen har självdött'. 

själv-död adj. Ifs'kudödan Leks. fa'4vda Bju. Nås 
Mal. 'som dött en naturlig död / that has died of 
natural causes' (SAOB 1). 

själven m. Ill a best. sjti"vin Älvd. sg' ötTn Våmh. 
(Bon.) sjö'vän öMor. sjö'ven Ve. sjö'ven(d)Soll. 
sja( kvärtj Orefs`kvan Rättv. fu'Irvan Mal. tru'kvin 
Ib. (jfr SAOB själv 1 10. 1. 'husbonden i 

gården / the master of the farm' Älvd. Ve. Jfr 
själv, bet. 1. Syn.: gubbe, bet. 4a; husbon-
de, bet. 1. 2. 'den onde, fan / the devil' allm. 
sjö'ven tå' Soll. 'fan tage dig!'; ä va fa`lrvan 
Rättv. 'det var fan!'; utå ,sa`kvin 'fra. 'av bara 
fan'. Jfr själv, bet. 6. Syn.: se fan, bet. 1; 
savel, bet. 2; självade, bet. 2a—b, m.fl. 

själv-folket n. Ib best. fs'kvfatt,sä Mal. fs'kvfaltie 
Tra. 'den familj, som äger gården / the family 
which owns the farm'. Syn.: gårdsfolket. 

själv-god adj. I sjii'z'vgied Älvd. sg'övgägö nVåmh. 
sjå'vgöd Ors. sja'Zrvgöd Ore fa`kvgöd Rättv. 
Leks. fä'lrugö Bju. jit'kugö Flo. Nås Jä. Mal. Li. 
Att'kugö Tra. 'självtillräcklig, självbelåten; själv-
rådig, egensinnig, självsvåldig / self-sufficient; 
wilful' (SAOB 1). Jfr själv, bet. 4a; själv sig, 
bet. 2; självsvåldig. Syn.: självklok. 

själv-grå adj. VI sjo"vgrår Sol 'som har sin natur-
liga grå färg / of a natural grey colour'. 

själv-gräs n. II sfi'vgrås Våmh. 'självvuxet (icke 
sått) gräs / grass of spontaneous growth'. 

själv-håg m. II sg`övrig Våmh. (Bon.) sjö`utig 
vMor. 'eget initiativ, energi, humör (om person 
el. häst) / own initiative, energy, temper, spirits 
(of person or horse)'. 

själv-härskare m. III fu'kvhärrskar Flo. 'självstän-
dig, egensinning, härsklysten person i indepen-
dent, wilful, imperious person' (SAOB). 

själv-klok adj. I fa'kvkkök Tra. = självgod 
(SAOB). 

själv-löp n. I a 	Äpp. 'självkoagulerad mjölk 
/ self-curdled milk'. Syn.: se gloss; löpen-, 
självlöp-mjölk m.fl. 

själv-löpen adj. III fs'llspin Jä. fa' kvlispin Äpp. (jfr 
SAOB sj älvlupen) 'självkoagulerad (om mjölk) 
/ self-curdled (of milk)'; fs`kvliOna mja'kk Äpp. 
'självkoagulerad mjölk'. Syn.: själ vlöpna, p. 
pret.; självlöpt. 

självlöp-mjölk f. I b fu'llspmjakk Jä. = självlöp. 
självlöpmjölk-ost m. la fu'llupmjskku'sst Jä. 'ost, 
beredd av självkoagulerad mjölk / cheese pre-
pared from naturally curdled milk'. Jfr gros s el-, 
gryn-, skör-ost m.fl. 

själv-löpna sv.v. 1.; sup. fs'llapna Jä. 'koagulera 
av sig själv (om mjölk) / self-curdle (of milk)'; o a 
fa'llapna 'den (a: mjölken) har självsurnat'. — 
P. pret.: fa'irvlapna—fa'llapna Nås 'självkoagu-
lerad (om mjölk)'. Syn.: själv-löpen, -löpt. 
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själv-löpt adj. fa' klöpt Jä. = sj älvlöpen 
(SAOB). 

själv-lösa f. IV a fa`lrulåsa Flo. 'skärva, som av sig 
självt lossnat från en större sten / fragment that 
has fallen off a large rock by itself. 

själv-mant adv. sjä'gvmänt Älvd. sjs'Irvmånt Ve. 
fs`kmänt Nås 'frivilligt / of one's own accord' 
(SAOB). Jfr själv, bet. 3. 

själv-sagt adj. In. sjövsatkkt öMor. sjo"vsakt Son. 
fs`kvsakkt Mal. 'självfallet / a matter of course' 
(jfr SAOB självsagd). Jfr sak, bet. 5; själv-
tagen, bet. 2. 

själv-sig adj. sfirv-sig (pl. sjii've-sig) Älvd. 1. 
'självständig, som tar eget initiativ / indepen- 
dent'; (äv. adverbiellt) 	åvå 	gåtrt sfirve- 
sig 'det har de gjort på eget initiativ'. 2. 'egen-
sinnig, självrådig / wilful'; an i so sj ri8v-si so 
sjät8v-sig 'han är så egensinnig, så egensinnig'. 
Jfr själv-god, -klok. Syn.: själv, bet. 4a. 

själv-skont adj. fs`kskonnt Li. 'driven till bråd-
mognad och utan kärna i axen (om säd, sädesfält 
etc.) / prematurely ripe and without grain in the 
ear (about crop, grainfield etc.)'; å'kkran va 
fa'kvskonnt 'åkrarna var självskonta'. Syn.: 
se gråmata v., p. pret., bet. 2; sol-skonad, 
-skont. 

själv-spilling m. I b sjö`vspilligg Ve. fa'kspilliy 
Leks. Jä. Mal. fä'kspilliu Bju. Aspilliy Ål 
fa`kvspiiliy Nås fiavspellic Äpp. 'självmördare / 
suicide' (SAOB); fs`kspiliyar fek iya klrå` klaff 
Leks. fa`kspillioää  fi'kk int kka`kkon nät Mal. 
'självmördare fick ingen klockringning vid jord-
fåstningen'; får fs'kuspiiliu å' se Nås 'begå själv-
mord (eg. göra självspilling av sig)'. Jfr klocka, 
bet. ib. 

själv-spricka f. IV a fu'Irvsprikku (--sprittju) Dju. 
fa`kvsprikka Flo. 'spricka el. reva (i hud el. trä), 
uppkommen utan yttre åverkan / crack or rent 
(in skin or wood) arising without external influ-
ence' (SAOB). 

självs-våld n. I a få'irsvåll Bju. fge'yvald Mal. 'själv-
rådighet, tygellöshet / self-indulgence, wanton-
ness' (SAOB 2). 

självs-våldas sv.v.l. pass. fä'ksvålldas Rättv. 
fa`k(v)svålldas Jä. 'vara självsvåldig, bete sig 
självsvåldigt / be undisciplined, wanton etc.' 
(SAOB). 

självs-våldig adj. I fä'ksvålldig Rättv. Ål 

fa`kvsvålldig Leks. fu'Irsvåldu Jä. fä'tsvalldu Mal. 
'självrådig, tygellös / wilful, self-willed, unruly, 
undisciplined' (SAOB). Jfr sj älv-g o d, -klok. 

själv-så sv.v.3. (endast refl.:) sjö'vså se Ve. fdkv-
så sä fa'kuså sä Mal. 'så el. sprida frön själv 
utan mänskligt ingripande (om växt) / seed natu-
rally (about plant)' (SAOB); e a sjö`vsåe se Ve. 
'det har självsått sig'. 

själv-sådd adj. sjö`vsådd Ve. fä'lrvsådd Ål fa'irv-
såin Mal. 'sådd genom fröspridning av växten 
själv utan mänskligt ingripande / self-sown, self-
seeded' (SAOB). 

själv-tag n. II fs'Irviäg Mal. Li. (jfr SAOB själv-
taga) 'egenmäktigt tilltag / arbitrary proceed-
ing'. 

själv-taga st.v. fs`ktå Mal. (jfr SAOB) 'våldtaga / 
rape, ravish'; ä vå en llitkkän-än sam skull karm 
faurvtä kyr nnfattsa, sa ii'lihöp va rätdd an 'det 
var en man av det slaget som skulle kunna våld-
taga kvinnfolk, så alla var rädda för honom'. 

själv-tagen adj. IV sjirvtajn Älvd. sjö'vtein Ve. 
sjit'utäjin Ors. fs'kutlijin Rättv. Leks. Mal. fdlev-
täjin Bju.fs`k(v)titz Flo. fa'irvtäjn ÖVd. 1. 'som 
man egenmäktigt tagit sig själv; som man gjort på 
eget bevåg / self-assumed; done of one's own 
accord' (SAOB 1) Mal. ÖVd. 2. 'självskriven, 
självklar / self-evident' (jfr SAOB 2 a) Älvd. Ve. 
Rättv. Leks. Flo. Mal. hå' e än sätk Sam fs'irtitt 
Flo. 'det är en given sak'; hä e a'lleläs fs'Irtie 
Flo. 'det är alldeles självskrivet'. Jfr sak, bet. 5; 
själv sagt. 3. 'som genom fusk el. av misstag 
bryter mot reglerna i en lek / breaking the rules 
of a game by cheating or by making an error' (jfr 
SAOB 2b) Ors. 4. 'som dömer sig själv genom 
sina ord / judging oneself by one's words' Ors. 

själv-vuxen adj., se sj älvväxt. 
själv-vässa f. IV a sjä'vwessa Ors. 'hacka, som 
placerats så på kvarnstenen, att den slipats (un-
der kvarnens gång) / hoe placed on the millstone 
so that it became sharpened (during the rotation 
of the mil)'. 

själv-växt adj. I--III sja'vwekksp (pl. -wekksner) 
Älvd. sg'vwekkst Våmh. fa`k(v)äkkst Dju. Jä. 
Äpp. (jfr SAOB sj älvvuxen) 'som växt upp av 
sig själv, ej sådd el. satt, naturvuxen (om växtlig-
het); som fått sin form genom spontan växt, 
naturvuxen (om träkrok, trästycke som ämne till 
redskap etc.) / naturally grown' (jfr SAOB). 
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själv-åt n. fa'Irvåt Jä. (jfr ? SAOB självåt; 
själväta) 'hudsjukdom, eksem (hos ko) / skin 
disease, eczema (of cow)'. 

sjäppa f.IV a sjä`ppa Älvd. Våmh. vMor. Ore 
sja'ppa Ors. -fäppa Dju. (jfr E. Hellquist i Arkiv 
7:44) obef. öMor. 1. 'hynda / bitch' OvSi. 
ra`lcksjappa Ors. 'dets.'. Syn.: bicka, bet. 1; 
hynda, bet. 1. 2. (bild!.:) mjö`k sjii`ppy Älvd. 
tei"gå sjä`ppy Våmh. 'vissla (eg. mjölka el. tåga 
(dvs. dia) sjäppan) / whistle'. Jfr hundpipan. 
3. 'bråkig, oregerlig feminin varelse (t. ex. kvin-
na el. ko) / troublesome, unruly female creature 
(e.g. woman or cow)' Ors. ljöt tji' sjappa 'för-
bannade ko-as'; ö'rsjappa 'otuktig kvinna'. 
Jfr bicka, bet. 2; bråk-, rack-. 4. (senare 
ssgsled:) 'hög av ris, pinnar, småsten etc., upp-
kastad på platsen för en olyckshändelse / heap of 
twigs, sticks and small stones, gradually piled up 
at a place where some accident had occurred' 
Ors., se bleck-. 

sjätte r. (förenat) sjä'tt- Våmh. vSoll. Orefä'tt--
sdtt- Rättv. Leks. sä `tt- Bju. Ga. Flo. Nås; 
(självständigt:) sjä'ttti Våmh. dän fä'tta vRättv. 
dän sä'tta---lä'tta Leks. dan sä`tte Nås. 1. 'ord-
ningstal till 6, (den) 6:e / (the) sixth' (SAOB). 
Syn.: sexte. 2. (subst.; senare ssgsled:) 'lie 
med en längd av 51/2 kvarter / scythe 51/2 quar-
ters long' Mal., se halv-. 

sjätte-del m. Ja stjä'tt(d)ék Ve. sjä'tt(d)ge Ore 
fä'ttedg• Rättv. (Bo.) fä'ttd8---tjä'ttd8- Rättv. 
sä`ttd -Or--lä'ttdiqr Flo. fä'ttM• Mal. 'var och en 
av de delar som erhålles, då en enhet delas i sex 
lika stora delar / sixth (part)' (SAOB). Syn.: 
sextedel. 

sjö m. Va sjå Älvd. Våmh. (Bon.) Mor. Ve. vSoll. 
Ors. sgö  nVåmh. sjö Soll. sjå Ore få Rättv.—Mal. 
f5-0 ÖVd. (böjn., se LD 11 178). 1. 'insjö / 
lake' (SAOB 1) allm. et  da' s Älvd. ät sjåiss Soll. 
'till sjöss'; sjä'n a rennt Älvd. sjö'n a lra'kkt si 
Soll. 'sjön har frusit till'; ä ra'nndäs öjtå sjCi'm 
öMor. 'det bildas ränder ute på sjön (på vatten-
ytan; då väntas regn)'; ut å sjö'm Soll. at Q 
Sill' MM öOrs. ut å få'nam Rättv. ut å få'nam 
vLeks. Citä på få' num Äpp. ut å sji‘nam Tra. 'ute 
på sjön'; sud mi sju'mm öOrs. 'nere vid orsaby-
arna utmed Orsasjön';figa ä fri'ssin Dju. 'sjöar-
na är frusna';f4a e fä`ligä nä Äpp. 'sjöarna är 
farliga nu'; sud å stii'rsjitm öMor. '(söderut) på 

den öppnaste delen av Siljan'; västafönnasfaWc 
Rättv. (Bo.) 'folk från västra sidan sjön (dvs. 
från Kärvsåsen)'; fi'sskfå Jä. 'fiskrik sjö'. Jfr 
sjöe; Orsa-, skogs-. 2. (i förb. slå sjön:) .11å 
sjq' nn Våmh. (Bon.) 'meja foderväxter, som 
växer i sjö / mow grass growing in lake for fod-
der' (jfr ÖDB I 248 ff.). Jfr fär n-, sj ö-b o t t e n, 
bet. 2; sjöbotten-, sjö-sloge. — Ssg: 
-blrö'ta adj. pl. Leks. 'genomblöta / wet 
through'. 

sjö-botten m. Id sjerbletttj Älvd. sjo"båttly Soll. 
få`battti Bju. Nås. 1. 'botten av sjö / bottom of a 
lake' (SAOB) allm. 2. 'som slåttermark nyttjad 
sjöbotten, bevuxen med färne / lake bed used as 
mowing meadow, where färne is growing' Soll. 
//å sjo"båttp 'meja vattenväxter i sjö el. tjärn, 
där man måste vada i vatten'; dåm båtå sjo"-
båttnim 'de är (borta) på sjöbottenslogen (och 
slår foder)' (jfr ÖDB I 248 ff.). Jfr f är n b o tte n; 
sjö, bet. 2. Syn.: sjöbotten-, sjö-sloge. 

sjöbotten-kälke m. Illa sjo"båtntjök Soll. 'kälke 
med skidliknande medar, anv. vid ilandforsling 
av fräken / sledge with ski-like runners used to 
bring horsetail ashore'. 

sjöbotten-lie m. sjo"båttydå Soll. 'lång lie, medelst 
vilken man mejade fräken (färne), växande i sjö 
/ long scythe with which horsetail growing in 
lake was cut'. Jfr färn-hök, -lie m.fl. 

sjöbotten-sloge m. III sjo"båttAlög Soll. få`battp-
hlöga Dju. 'område av sjö el. tjärn, där man, 
vadande i vatten, mejade vissa foderväxter / area 
of lake or tam where certain forage plants were 
mown by wading into the water' (Gruddbo 154, 
158; Forsslund, Ljura 11-12; jfr ÖDB I 248ff. 
med litt.hänv.). Syn.: se sjöbotten, bet. 2, 
m. fl. 

sjö-båt m. Ja sjet"båt Älvd. 'roddbåt, anv. i sjöar 
och tjärnar, men ej i större vattendrag / rowing 
boat used in lakes and tarns but not in larger 
watercourses' (SAOB 1; ÖDB 11 186). Jfr älv-
båt. 

sjö-dun n. I a—d fö'clitn Leks. (kol!.:) 'vippor på 
vass, Phragmites communis / panicles of reeds, 
Phragmites communis' (samlades vintertid och 
användes som fyllning i kuddar; SAOB). 

sjöe m. Illa sjö'gä (best. sjö`gan) Soll. 'mindre 
skogssjö / small forest-lake'. Jfr sjö, bet. 1. 

sjö-fågel m. Id sjectigä4---sju"fiigäk Ve. fåfug- 
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giik--få'fiigäk Ål 'fågel, som företrädesvis lever 
på el. vid insjöar (el. hav) / sea-bird' (SAOB). 

sjö-färne n. III fåfännä Jä. Äpp. 'fräken, Equise-
tum, växande ute i vattnet längs sjöstrand / 
horsetail growing in the water ailong shore of 
lake'. Jfr slätfärne. 

sjö-gorr n. II fri`gär Li. 'slam på sjöbotten / mud at 
bottom of lake'; ä va få'går nirran 'det var ngt 
slags sjöslam'. 

sjö-gräs n. II—I a sjirgräs Älvd. sju"grås—sjti'gräs 
vMor. sjCi'gräs Ve. sjä` gräs Ore fli"grås Rättv. 
(Bo.) fi3'grås Flo. 'olika slag av vattenväxter, 
bl. a. starr och fräken / different species of 
aquatic plants, including sedge and horsetail' 
(SAOB). 

sjö-grön adj. I sjii"grgön Älvd. (jfr SAOB 1) 'häf-
tigt förbittrad / intensely embittered'. 

sjö-jungfru f. VII iii`jummfru-fäljuyyfru Leks. 
'ett mytiskt väsen i kvinnogestalt / mermaid' 
(SAOB 2). 

sjö-kant m. Ia firkannt Tra. 'sjöstrand / shore of 
lake' (SAOB 1); je vä da å få'kanntam 'jag var 
(där) på sjöstranden'. Syn.: sjöland. 

sjö-karl m. Ja sjii`kall Ors. 'man från ngn av byar-
na nära Orsasjön (Holen, Kårgärde, Vångsgärde) 
/ man from one of the villages nearby Orsasj ö n' 
(jfr SAOB 1). 

sjö-klen adj. I fii`kkin Mal. 'sjösjuk / seasick'. 
Syn.: sjösjuk. 

sjö-klubb m. la sju"klrubb vMor. 1. 'stock el. 
träklabb, som legat länge i vatten och därigenom 
blivit tung och ohanterlig / log or piece of wood 
that has long been in water and has thereby 
become heavy and unwieldy'. 2. 'kroppsligen 
och andligen trög individ / person who is physi-
cally and mentally sluggish'. 

sjö-kärra f. IVa få'tjärra Rättv. (Bi.) 'kärra med 
hjulaxel av trä och höga hjul, anv. vid transport 
av i vatten mejade foderväxter / cart with wheel-
axle of wood and high wheels, used when trans-
porting forage plants mowed in water' (ÖDB I 
250). 

sjö-land n. Ja s9"%nnd nVåmh. sjii"(Tnnd Våmh. 
(Bon.) sjula' nnd öMor. sju"land Ve. sjå'lannd—
sjå'lannd Ore få"lan(n)d Rättv. få'lannd Bju. 
Mock. Jä. Mal. 'strandremsa vid sjö, sjöstrand' 
(SAOB 2); alt wi sjå' lanndä såg e lena då'da 

Ore '(ute) vid strandkanten såg jag en 
död gädda'. Syn.: sjökant. 

sjö-lus f.VI.TäVäs ÖVd. 'vattenloppa, Cladocera / 
water flea'. 

sjö-malm m. I a td`makm Jä. 'järnmalm, upptagen 
från sjöbotten / iron ore gathered from bottom of 
lake' (SAOB; ÖDB 11 44; om olika malmarter, jfr 
Lima och Transtrand. Ur två snars hist. bd  1, 
1982, s. 35ff.). Jfr myrmalm. 

sjö-man m. VI sjirm,gnn Älvd. få'mann Bju. få'-
mann Nås 'medlem av besättning på fartyg / 
sailor' (SAOB sjöman' 2). 

sjö-nät n. II sg"önt—sjä"qt Våmh. 'läggnät, anv. 
i sjöar och tjärnar / net used in lakes and tarns' 
(SAOB 1; ÖDB 1117). 

sjö-orre m. Ill a sjuvå' rr öMor. 'svart sjöfågel / a 
kind of black waterfowl' (jfr SAOB 1). Jfr havs-, 
strand-orre. 

sjö-plutt m. Ja sjå`pkutt Ore 'helt liten sjö / very 
small lake'. Syn.: sjö-puss, -putt. 

sjö-puss m. la j'hyuss Bju. = föreg. (SAOB). 
sjö-putt m. la fä'patt Mal. Li. = sj öplu tt 
(SAOB). 

sjö-rak n. II sju"råk Ve. (jfr rak'; SAOB sjövrak 
1; We. sjövrak"; Aasen sj orak) 'sjögräs (frä-
ken?), som flyter i land och samlas på stranden 
om våren / lake vegetation floating ashore in 
springtime'. Jfr rakfärne. 

sjö-ros f. fä'rös (pl. -rösur) Bju. 'näckros, Nym-
phxa alba / water-lily' (Lyttkens 1043). Syn.: se 
blädderkanna; gylta, bet. 5; sjötoppa m.fl. 

sjö-rå(d) n.—m.—f. sja"råå n. Älvd. sjurå'd öMor. 
sju"råd Ve. sjö"rå Ore fli"rii n. —Iå'råd m. Rättv. 
få'råd n. Leks. f/Prå f. Bju. 'mytiskt sjöväsen av 
växlande gestaltning, sjörå / mythological being 
of varying appearance, lake sprite' (jfr SAOB 
sjörå). Jfr sjöråma(n). Syn.: sjö-rådande, 
-speck. 

sjö-rådande n.—f. Ja sjo"rådtozd n. Son. få'rådtj 
Leks. (best. f'd'råd(edi Leks. (Silj.)) få'rånnd f. 
Bju. Jä. = föreg. 

sjö-råma(n) f. IV a (best.) sjå'råma Ore 'mytiskt 
sjöväsen i kvinnogestalt, sjörå / mythological be-
ing of female appearance, lake sprite'. Jfr Rå-
man; sjörå(d) m.fl. Syn.: sjöråmd. 

sjö-rtund f. la sja`ramd Ore = föreg. 
sjö-sjuk adj. sjusjö' k öMor. sju"sjök—sjii'sjök Ve. 
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sjö"sjök—sjå'sjök Soll. 'illamående av fartygs 
rörelser vid sjögång / seasick' (SAOB). 

sjö-sjuka f. sjö"sjök(a)—sliPsjök(a) Soll. 'tillstån-
det att vara sjösjuk / seasickness' (SAOB). 

sjö-sloge m. Illa sjä'llög (best. sg. dat. 
gam) vMor.fji'llöga Äpp. 'som slåttermark nytt-
jad sjöbotten' (jfr SAOB sjöslog; ÖDB I 
248ff.). Jfr färnbotten; sjö, bet. 2. Syn.: se 
sjöbotten, bet. 2, m.fl. 

sjö-speck fl. fii`spekk Leks. = sj ö r å(d). 
sjö-städja f. IV a sjä'stedja vSoll. firstäija Bju. 
Mal. (jfr städja" f.) 'mer el. mindre brant 
strandkant ned mot sjö / more or less steep 
shoreline falling down towards a lake'. 

sjö-toppa f. IV a f3'tappa Li. 'vit näckros, 
Nymphxa alba / white water-lily' gfi'k få'tappar 
(pl.) 'gul näckros, Nuphar luteum'. Syn.: se 
läderblomma; sjöros m.fl. 

sjö-tryg m. I c; pl. sja"tryögär Våmh. (Bon.) 'brett 
bräde, som spändes fast vid foten då man mejade 
sanka ängar / broad board strapped under foot 
when mowing water-meadows'. 

sjö-tåtel m. sjä'tåll vOrs. (jfr SAOB) 'tåtel, som 
växer längs sjöstrand / a kind of grass, growing 
along lake-shore'. 

sjö-vass m. I a få'vass Bju. Äpp. 'vass, Phragmites 
communis / reed' (SAOB; Lyttkens 1513). Syn.: 
se nuna, bet. 2; rör; vass m.fl. 

skabb' m.Ia skabb Älvd. Våmh. Mor. Ore skabb 
Rättv. Ga. Flo.—ÖVd. 1. 'hos människor och 
vissa husdjur förekommande, starkt smittosam 
hudsjukdom, scabies / (the) itch, scabies' (SAOB 
1) allm. Jfr lus-. Syn.: borstris; styggskorv. 

(i förb. med blöta v bk.å't ska' bbin Älvd. 
bköt-tå' sä vrnntärskabbän Jä. 'ta sommarens 
första bad / take the first bathe of summer'. 

skabb" m.Ia skabb Älvd. Våmh. 1. 'kort, glest 
och torrt gräs / short, sparse, dry grass' Våmh. 
(Bon.). Syn.: se rask', bet. 2, m.fl. 2. 'slåtter-
mark, bevuxen med dåligt gräs / inferior hay-
field' allm. Syn.: skabbe; skabb-, skrabb-
-slått; rant-, skrabb-, skrap-, små-slog(e). 

(senare ssgs-led:) 'törstig varelse (t. ex. man, 
oxe) / thirsty creature (e.g. man, ox)' Ve., se 
tork-. 4. (senare ssgsled:) 'fårull, som klipptes 
medan den ännu var kort / sheep's wool, shorn 
while still short' Våmh. Mor. Ål, se lådigs-, 
vår-. 

skabb n. la skabb Bju. 1. 'gnideri, snålt beteende 
/ niggardliness'. 2. 'gnat, kink, kält / nagging'. 
Syn.: se sjagg; skav m.fl. 

skabba f. IV a ska'bba Rättv. 'mager, dålig ko / 
thin, poor cow'. Jfr ranka', bet. 2. 

skabba sv.v.l. ska'bba Älvd. Våmh. (Bon.) vMor. 
ska'bba Leks. ska'bba Bju. 1. 'klia, skubba, 
gnida, skava / scratch, rub' (SAOB skabba"; 
We.) Älvd. Leks. Jfr gneda, bet. 1; klå, bet. 
la—b; sekal, bet. 2; skava m.fl. 2. 'beta el. 
meja där gräset är kortvuxet och glest / graze or 
mow where grass is short and sparse' OvSi. 
Leks. ig ed sku bot å ska'bb lritä mi1, bo'sskom 
dan Våmh. (Bon.) 'jag skulle bort och slå litet 
mellan buskarna där'; o a by"rt-å ska'bb å få nod 
P si ö ö'g nu vMor. 'hon (o: kon) har börjat beta 
litet och få ngt i sig, hon också'. Syn.: skrab-
ba", bet. 1. 3. 'arbeta envist och ihärdigt / work 
persistently and assiduously' vMor. Jfr s eka', 
bet. 3. 4. 'vara gnidig, bete sig girigt / be stingy, 
act miserly' Bju. 5. 'kälta, gräla / nag, quarrel' 
Älvd. Bju. Syn.: se gnaga, bet. 4; skava, bet. 
4, m.fl. — Refl.: ska'bb sig Älvd. 'skubba sig 
(t. ex. för loppor)'. Syn.: s e kal, pass. 

skabb-blomma m.; best. ska`bblämmän öMor. 
'kabbeleka, Caltha palustris / marsh marigold' 
(SAOB). Syn.: se näck-, bet. 2, skop-blomma 
m. fl. 

skabbe m. Illa ska'bbä nVåmh. 'slåttermark, be-
vuxen med dåligt gräs'; 11X ska`bban 'vara sys-
selsatt med slåtter på föga givande mark'. Syn.: 
se skabb", bet. 2, m.fl. 

skabbig' adj. I ska'bbu Rättv. Ål Mal. ska'bbu 
Flo. (jfr skabb') 'behäftad med skabb / suffering 
from scabies' (SAOB 1; We. 1). 

skabbig" adj.I ska'bbu Ga. 'föga givande, dålig 
(om slåttermark) / low-yielding, poor (about hay-
field)' (SAOB 2). 

skabbig" adj. I ska'bbug Älvd. ska'bbu Bju. 1. 
(jfr skabba v., bet. 4) 'småaktigt snål / miserly' 
Bju. Syn.: se gnetig"; snål, bet. 1, m.fl. 2. 
(jfr skabba v., bet. 5) 'gnatig, grälaktig / nag-
ging, quarrelsome' allm. Syn.: se g n ag ig ; sag-
gig m.fl. 

skabb-jäxel f. I ska'bblek.i Älvd. 'grälaktig kvinna / 
quarrelsome woman, shrew'. Jfr gnaga, avl.; 
jäxla, avl.; skabbus. 
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skabb-slått m.Ia ska'bbilått Älvd. Våmh. = 
skabbn, bet. 2. 

skabbus m. ska' bbus Älvd. 'grälaktig man / quar-
relsome man'. Jfr mjäglus, bet. 1; skabbjäxel 
m. fl. 

skack adj.I skakk Älvd. Våmh. skåkk Soll. skakk 
Mal. ÖVd. (jfr skånk) 'sned, vind, skev (t. ex. 
om  lie) / crooked, askew (e.g. of scythe)' 
(SAOB); grå`to e skå'kk Soll. 'grytan är sned i 
upphängningsanordningen (så att den lutar)'. Jfr 
gävla v., avi., bet. 2; hörn-. Syn.: vind. — 
Adv.: få`tonä sitt ska'kkt på grå`tan Mal. 'hand-
taget sitter snett på grytan'. 

skacka sv.v.l. ska'kka Mal. 'lägga el. hålla (ngt) 
på sned / put (something) askew' (Rietz 577a 
skakka; Gotl.Ordb.); ska`kk på hu'vvä—ska`kk 
i hu'vvun 'hålla huvudet på sned'. 

skacke oböjl. sbst. (endast i förb. gå å skacke:) 
gå' å ska`kke Li. 'gå på sned; gå galet! go askew; 
go wrong' (jfr Aasen skakk e 2). 

skaclda sv.v.l. ska`kklra Bju. 'skaka, huttra, 
skälva! tremble, quiver, shake' (SAOB skack-
lan). Jfr huttra, bet. 1; rista", bet. 1 och pass.; 
skaka, bet. 2; skälva. — Refl.: ska' kkeZr sig 
Älvd. 'lägga sig att vila (en stund med kläderna 
på)'; o åå' a ska`kklra di flest ma'sse 'och du har 
lagt dig att vila bredvid misse'. 

skacklig adj. I ska`kkku Bju. 'darrande, som hutt-
rar / trembling, shivering (with cold)'. Jfr hutt-
ra, avl.; skak adj.; skakig, bet. 1; skaklig. 

skada m. IV—III a skå"öi (ack. skleåå) Älvd. 
ska"di Våmh. skå"då vMor. Ve.—skä'da Soll. 
skadi' öMor. ska"di—ska"da (ack. skå"då) Ors. 
sktl"di—skä'da Rättv. skä'da Leks. skå'a Bju. 
skä'a Ål skä'da Dju. 	Ga. skå'ä Flo. skä'v 
Nås Äpp. skä'da Jä. Mal. slai ÖVd. (jfr Berg-
fors, s. 75). 1. 'åverkan, (ngt som medför) 
försämring el. förstörelse, förfång, förlust, 
avbräck / damage, harm, disadvantage, loss' 
(SAOB 1) allm. stjrnneå a taj skii"åå Älvd. 
'skinnet har tagit skada'; je ad står skiedi når 
kirkkåja brånn-o'pp får mä Rättv. (Bo.) 'jag led 
stor förlust, då kolkojan brann upp för mig'; jä 
/kto mä tä skii"dår Rättv. (Bo.) 'jag bytte, så att 
jag led förlust' (jfr skadby ta); jä skull då hit å 
tår ad skä'da å Leks. 'jag skulle då hit och göra 
er skada också (genom att få förtäring)'; han 
högg säg tä skå'däs Bju. 'han högg (fin ungskog) 

till skada för sig själv'; an a'izt jo'(r)t tian skä'da 
ve ä Jä. 'han har inte förstört det (eg. gjort 
någon skada vid det)'; skö'tskådå Soll. 'skott- 
skada'. Jfr härt adv.; obestånd, bet. 1; ofärd; 
ogagn, bet. 1. 2. '(mindre) olycka, missöde, 
synd / mishap, pity' (SAOB 1) allm. ukin skå"öi 
at e då' fre-sainnd Älvd. 'vilket missöde, att det 
där gick sönder!'; ä va skä'da i do"mmda ä' sstim 
Soll. 'det var skada på den där hästen'; ä va 
skå"då i do"mmda Soll. 'det var synd om den där 
(mannen)'; ä va skä'da ä skull bi rä'yy Rättv. 
(Bo.) 'det var skada, att det skulle bli regn'. 3. (i 
förb. komma i skada för; SAOB 1 m:) 'råka 
förstöra, råka skada / happen to destroy, happen 
to damage' Älvd. Ve. Soll. Rättv. Mal. Li. ig a 
kamiö i skii"åå fö tjii`kam Älvd. 'jag har råkat 
förstöra kälken'; jä kåmm i skii"dår får-ty Rättv. 
'jag råkade skadskjuta den (3: älgen)'; i kam i 
skä'da få' ä Mal. 'jag råkade slå sönder det (3: 
glaset)'. 

skada sv.v.1.-3. skleåå—skå'åa Älvd. skå"då 
Våmh. (Bon.) skåda' öMor. skå"då Ve. Ors. 
skå'a Bju. skä'da Dju. skå'a Nås Äpp. skä'da 
Mal. skå`å—skå'o ÖVd.; pres. skå'dar Rättv. 
(Bo.) (jfr Bergfors, s. 205) 'åstadkomma skada 
(på) / damage, hurt' (SAOB; styr dat.:) du kan 
skledå to'llgm Våmh. (Bon.) 'det är fara för att 
du skadar tallen'; han skå` om Äpp. 'han ska-
dade honom'; (negerat i opers. konstr.; SAOB 
c:) e skå'be bo Print at-ti 	eå Älvd. 'det 
skadar då inte, att han får höra det'; jä vä lita led 
fän e 	män ä skå'dtir int Rättv. (Bo.) 'jag 
var litet elak här igår, men det skadar inte'; ä 
skå'o-m int te kå'mm jåt Tra. 'det skadar honom 
inte att komma hit'. — P. pret.: ä-nnt skatt just 
assint Dju. 'det är inte nämnvärt skadat'; an e 
skä'da Jä. 'den är skadad'. Jfr oskadad; 
oskadd. — Refl.: skå"då si Ors. 'skada sig'; je 
ha skå'd mä Jä. 'jag har skadat mig'. 

skad-bot f. skå'böt Äpp. Mal. 'skadeersättning, 
skadestånd / damages' (SAOB skadebot). 

skad-byta sv.v.3.-1. ska"dåbita Rättv. 'göra ett 
ofördelaktigt byte / make an unfavourable ex-
change'. Jfr skada m., bet. 1. 

skadlig adj.I skå"åulig—skå'lig nÄlvd. skå"öttkin 
sÄlvd. skå"åulin nVåmh. ska-"dulrin Våmh. 
(Bon.) skå'dlin vMor. —skadt-elin öMor. slca"du-
kin Ve. Soll. Ors. skå'len Ore skå'dlin—ska'llijin 
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(— ska'llin) Rättv. skä'rlin 	skä'dlin 	skä'li 
Leks. skå'dlin— skä'rlin Bju. skä`lin Ål Ga. 
—skä'rlin Dju. skä'len Mock. Flo. skå' lin Nås 

skå` lin Jä. skå'dlen— skä` len — skå' len Äpp. 
skäVlä—skå'd8lä Mal. skå'dåle—sla ule—skå`o-
len Li. skä`ulen—skå'olen Tra. 1. 'som gör 
skada; skadande / injurious, harmful, noxious' 
(SAOB 1) Rättv. Bju. Mal. 2. (n., negerat:) 
'olyckligt, skada / harmful, unlucky' Mor. Jä. ed 
e-nt skä'dli fast wi få'mm någär vMor. 'det ska-
dar inte, om vi får några'; hä vö-nt skäile tä kast-
-tå' ä Jä. 'det vore ingen skada att kasta bort det'. 
3. (nästan alltid föregånget av för el. ov-:) 'utsatt 
för skada; av (alltför) god kvalitet el. (för) fin (att 
bruka i vardagslag el. grovt arbete) / suffering 
from damage; of (too) good quality or (too) fine 
(for everyday use or to use in rough work)' 
(SAOB 2) allm. gn-da rinken i åå fö sklaulig 
åvå et tj919s nÄlvd. 'den där rocken är då för fin 
att ha på myrslåtter'; an olld si fe skedukiggn a 
då' gnn Våmh. (Bon.) 'han anser sig för fin till 
det, han'; didå'r fdrrklrä ä far skei`rli tä ha tä 
va'nndas Dju. 'det där förklädet är för fint att ha 
om vardagarna'; da' nn mått fur int vår far skå' lin 
Nås 'den (pälsen) måtte väl inte vara för fin'; 
(utan föregående för:) ä va Sa 	tä lå'n ä 
Dju. 'det var så svårt att få låna det (för det var 
för fint)'; da i` nnt hä é ss skå'let Äpp. 'där 
marken inte är för värdefull (att göra kofålla av)'. 
Jfr o-, ov-. 4. (n.:) 'sorgligt, synd / sad, a pity' 
Våmh. (Bon.) tOntj u skOduki ä a sku wå 'tänk, 
hur sorgligt det måste ha varit! (om enda barnets 
död)'. 

skad-lik n. Ib skä'ilk Dju. skå'lik Flo. skä`olik Li. 
'person, som avlidit i unga år och som lämnat ett 
stort tomrum efter sig / person who died young, 
leaving a great sense of emptiness' (SAOB). Jfr 
tarvlik. 

skad-lös adj. I skå"dålås Rättv. (Bo.) (Sdw. ska-
p alö s; We.) 'som ej lider förlust, skadeslös / not 
suffering a loss, indemnified' (SAOB skadeslös 
1c). 

skad-skjuta st.v. skå'fåta Äpp. 'med skott såra 
utan att döda / wound by shooting' (SAOB). 
Syn.: se felskjuta m.fl. 

skad-slåter n. Id skå"åållåter Älvd. 'kreatur, som 
är för värdefullt att slakta / animal that is too 
valuable to slaughter'; (bildl., alltid negerat:) eå i 

åel rnnt no skå"åållåter 'det är då ingen skada 
skedd'. 

skaffa sv.v. 1. skaffa Älvd. Våmh. skaffa Bju. 
Flo. Nås skaffa Mal. 'anskaffa (åt), förse (med) / 
procure, provide' (SAOB 3; styr dat.) dum ha 
måtta skaffa hännä rea på lådidjän Bju. 'de har 
måst köpa säd (eg. skaffa henne) nu redan på 
våren (ett fattigdomsbevis)' (Magnevill); skaff 

'm hä Mal. 'skaffa hem det (a: viss vara i 
handelsboden)'. — 	skaff si Våmh. 'an- 
skaffa (ull, råg etc. på färder)'. 

skafföttes adv. skälfgötes Älvd. slafgötäs Våmh. 
(Bon.) skäföttäs nvMor. skaföttes Ve. 
ska`föt(t)äs Soll. skdrOss 	skaffass vOrs. 
skåwfatss 	skåfåtas Rättv. skaffstss Leks. 
skafföt(t)äs Bju. Mock. Flo. skaffstäs Dju. 
ska'ffstäs Nås skaffst(t)äs 	skäfötäs Jä. 
skaffät skaffäs Mal. skåfättes ÖVd. 'intill 
varandra, men med huvud mot häl, axände mot 
rotände etc. (om personer, sädes- el. lövkärvar, 
störar i slö da m. m.) / head to foot, head to tall' 
(SAOB; jfr ÖDB III 494); du ska lägg ba'nndan 
skaffstas Leks. 'du skall lägga kärvarna växelvis 
med axände mot rotände'; dem vart 4-egg 
skåfättes da i sä`nndjin Li. 'de måste ligga hu-
vud mot häl i sängen'. 

skaft n. I a skappt 	skafft Älvd. skafft 
Våmh.—Äpp. ÖVd. skafft Mal. 1. '(avlångt) 
handtag på vissa redskap och bruksföremål / 
handle, shaft' (SAOB 2) allm. ska'fftä up i 1:'vä 
Soll. 'skaftet upp mot näsan'; ä fär då'li tta 
ska'fft Ors. 'det är för dåligt bakom (eg. åtan) 
(yx)skaftet (dvs, den som hugger är för svag)'; 
kndjuskafft 	kng'jvskafft Våmh. knäjvska'fft 
öMor. 'skaft på kniv'; kg`jmskafft Våmh. li'm-
skafft Äpp. 'kvastskaft'; hå`vskafft Ve. 'tre alnar 
lång stör som skaft på fiskhåv' (jfr ÖDB 1104); 
pa`nnskafft Rättv. '(löst el. fastsittande) skaft till 
stekpanna' (jfr ÖDB III 447); å'rskafft Ål 'hand-
tag till åra'; grg.'vskafft Mal. 'skaft på jord-
hacka'. Jfr borr-, lie-, navar-, slev-, svep-, 
yx-. 2. 'solv(käpp) i vävstol / heddle(-rod)' 
(SAOB 4) Leks.—Jä. Tra. vå'vskafft Leks. 
'dets.'; lä'sskafft Leks. 'solv (med finare tråd) 
till lärftsväv'. Syn.: skaftpinne; solv, bet. 2. 
3. 'blomstjälk / flower-stalk, stem' (SAOB 5 i) 
Leks. 4. (senare ssgsled:) 'övre del av fot-
beklädnad, täckande underbenet / leg (of stock- 
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ing, boot etc.)' (SAOB 5c) Våmh.—Ors. Rättv. 
Leks. Mal. ÖVd. skö"skaft Rättv. 'ovanläder på 
känga, som når upp på vristen el. vaden'; 
stb'skskafft Mal. 'stövelskaft'. Jfr s o ck-, 
sockring-. 5. (senare ssgsled:) 'byxben / trou-
ser-leg' OvSi., se brok-, hås-. 6. (senare 
ssgsled:) 'rep till grimma (för häst) / rope fas-
tened to halter' Mor. Rättv. Bju. Nås Mal. 
ÖVd., se grim-. 7. (senare ssgsled:) 'småning-
om avsmalnande och sluttande utskjutande del 
av ett berg / protruding, sloping part of a moun-
tain that gradually narrows' (jfr SAOB 5 h) Li. 
bå'jtskafft 'dets. (eg. bergsskaft)'. Jfr tånge. 8. 
(bild!.; jfr SAOB 2d och 6b:) drå"gå sig l'emte 
ska'pptg Älvd. 'bege sig hemåt (eg. draga sig 
hemefter skaftet) / start off homewards'; an a 
flkji å skaffiti Rättv. 'han har börjat slarva (eg. 
flugit av skaftet)'; nog a di"da mu'nnsn på 
skaffiti Rättv. 'nog har den där (kvinnan) mun-
nen på skaft'. 

skafta sv.v.l. skaffta Bju. Flo. Nås 'sätta skaft 
el. handtag på / furnish with handle' (SAOB 1). 
Syn.: skäfta. 

skaft-bulle m. Illa skafftbslle Tra. (jfr bulle") 
'liten, med skaft försedd dricksskål av trä / small 
wooden drinking-bowl with handle'. Syn.: 
skaftskål. 

skaft-gryta f. IV a ska`pptgrgt Älvd. skafftgrfit(a) 
Våmh. Soll. Ål skafftgrita öMor. Ve. ÖVd. 
skaltf)tgrita Rättv. skafftgrOta Bju. skafft-
grfita Mal. '(järn)gryta med tre fötter och skaft / 
(iron) cauldron with three feet and a handle' 
(SAOB; ÖDB III 443). Jfr fattan-, fot-, häng-
-gryta. Syn.: skaftpanna. 

skaft-gräs n. II skafftgrås Äpp. 'ett slags fo-
dergräs (möjl. Equisetum) / a kind of grass for 
fodder'. Jfr skur-, skäft-gräs; skäfte, bet. 1, 
m. fl. 

skaft-gång m. Ib ska' tgåu(u) Rättv. Leks. Ål 
Flo. Nås skafftgayg Mal. skafftgayug ÖVd. 
'uppsättning (omgång) solv (med tillhörande 
skaftkäppar) i vävstol / set of heddles in 
boom'. Syn.: solvgång. 

skaft-hjul n. Ja skafftifik Jä. 'trissa i vävstol, 
vävluna / top-roller in bom'. Syn.: se kringla, 
bet. 5; skafttrissa m.fl. 

skaft-holk m. Ja skaffthåkk Ve. 'strumpskaft / leg 

of sock or stocking'. Jfr sockring m.fl. Syn.: 
sock-holk, -kåk; sommar-, stubb-socka. 

skaft-kane m. IV skafftköni Li. 'liten, oval träskål 
med handtag i form av ett fågelhuvud / small, 
oval bowl with a handle in the shape of a bird's 
head'. Syn.: se fågelskål; knipho m.fl. 

skaft-klubb m. Ja skaf(f)tkkiibb Rättv. Leks. Ål 
Flo. Nås Jä. 'grovt trä att knyta vävskaft på, 
solvstock / wooden rod upon which the heddles 
are knotted' (se ill.). Syn.: skaftklubba; solv-
-bräde, -klubb, -krammel. 

skaft-klubba f. IV a skafftkhibba Tra. = föreg. 
skaft-koppe m. Illa skafftkuppa Mock. 'grod-
yngel / tadpole'. Syn.: se pringla; rumpel 
m. fl. 

skaft-kringla f. IV a ska'fftkriggira Dju. Ga. Mock. 
skaffikkiyyka Tra. = skafthjul. 

skaft-käpp m. la skal(f)ttjäpp Rättv. Leks. Ål 
Ga. Flo. Nås Jä. ÖVd. skaffttjäpp Mal. 
'solvkäpp i vävstol / heddle-rod in boom' 
(SAOB). Syn.: skaft-pinne, bet. 1, -stör; 
solv-stör, bet. 1. 

skaft-panna f. IV a ska'fftpanna Ors. skafftpanna 
Mal. 'gryta med skaft och tre fötter' (jfr SAOB). 
Syn.: se fot-, trefot-panna; skaftgryta 
m. fl. 

skaft-pinne m. Illa skafftpinna Dju. Jä. skafft-
pinnä Flo. 1. 'solvkäpp i vävstol' Dju. Syn.: se 
skaft, bet. 2; skaftkäpp m.fl. 2. 'solvhäst / 
heddle-lever of boom' Flo. Jä. Syn.: se bock', 
bet. 5. 

skaft-skål f. Ja ska`pptskålr Älvd. 'träskål med 
handtag'. Syn.: skaftbulle. 

skaft-sticka f. IV a skafftstikka Leks. 'skårat trä i 
bandvävstol, över vilket en del av varptrådarna 
löper / grooved piece of wood in ribbon boom 
across which some of the warp-threads run'. 
Syn.: harpa"; krus sticka. 

skaft-stör m. Ja skaffitstår Rättv. Leks. Al = 
skaftkäpp. 

skaft-tionde f. Ja skaffttind Bju. 'tionde av (otrös-
kad) säd / tithes of (unthreshed) grain' (SAOB). 

skaft-trissa f. IV a skaffttrissa Leks. (Silj.) 'vävlu-
na' (SAOB). Syn.: se skafthjul m.fl. 

skaft-tråd m. J a skaffttrå Flo. (jfr skaft, bet. 2) 
'garn, varav man knöt solv / heddle-yarn'. Syn.: 
solvtråd. 

skaft-ände m. Illa skafftännda Leks. (jfr skaft, 
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bet. 2; koll.:) 'de trådar av varpen, som vid 
bandvävnad löper genom skaften el. solven / the 
threads of warp which run through the heddles in 
ribbon-weaving'. Jfr k ru s-, 1 å n g-ä n d e. Syn.: 
solvände. 

skag n. II skåg Jä. ÖVd. (best. sg. nom. skä'jä Jä. 
skä'i Li.; best. sg. dat. skea Li.) (jfr SAOB 
skag'; Rietz 575b skag; Torp skage). 1. 
'rörlig stång, fäst vid dragkälke, och medelst 
vilken kälken kunde dragas, styras och bromsas / 
movable pole fastened to draught-sledge, for 
pulling, steering and braking' ÖVd. Jfr kälk-. 
Syn.: se drag stör m.fl. 2. 'vidjas grövsta ände, 
som träs i vidjans ögla som en hophållande sprint 
(torne) i vidjelänk / thick end of a withe band 
that is threaded through the eye of the band like 
a joining pin' Jä. 

skag-ände m. Illa skå'gennd Ve. (jfr SAOB 
skag'; Hj. Lindroth i Ark. 20, s. 367f.) 'stång-
ände, som sticker ut utanför krake i hässja / end 
of a rod, sticking out of krake in hay fence'. Jfr 
utskov. 

skak n. II skåk Ore (jfr Rietz 576a skak 2; Got!. 
Ordb. skak 3) 'tvåhjulig flakvagn, avs. för 
transport av hö, säd m. m. / two-wheeled cart 
used for transporting hay, grain etc.' (jfr SAOB 
skak"). Jfr ladning(s)flake. 

skak adj. I skåk Flo. 'darrande, skälvande / trem-
bling'. Jfr skaken; skakig, bet. 1. 

skaka f. V skä"ku Rättv. skä'ku Jä. Äpp. Mal. 
ska`kku Li. 1. 'bredbladigt redskap av trä, var-
med lin skäktades / broad-bladed wooden imple-
ment, used in swingling flax' (SAOB) allm. 
Syn.: se linskäkta, bet. 1, m.fl. 2. 'piskkäpp, 
varmed mjöl slogs ur betade skinn / stick with 
which flour was beaten out of soaked skins' 
(ÖDB II 234) Mal. Syn.: se dängträ, bet. 2, 
m.fl. 3. (best.; senare ssgsled:) 'stark vind, som 
häftigt skakar trädens grenar / strong wind that 
shakes tree-branches violently' (jfr Dal. Hemb. 
1956, s. 88) Våmh. vMor. Sol!. Rättv. Leks. 
Jä.—Li. bå'rskao Jä. 'vind, som skakar torra 
barr från tallar och granar'. Jfr löv-, snes-. 

skaka sv.v.l. skii"kå Älvd. Våmh. skå"kå vMor. 
Ve.—Ors. skålk öMor. skå"ko Ore skå"kå 
nvRättv. skj"ka sRättv. skå"ka Rättv. (Bi.) skä'-
ka Leks. (Silj.) skena Leks. skä'ka Bju. Mock. 
Flo. skina Dju. skä'ka Nås Jä. Mal. skdkko— 

ska`kkå ÖVd. (Bergfors, s. 179, 205, 208ff.). 1. 
(tr.:) 'försätta i mer el. mindre häftig rörelse av 
och an, ruska / shake' (SAOB I 1; styr dat. el. 
ack.) allm. ski"kå 	Älvd. ska ld' a'llmän 
öMor. ska"kå (abs.) Rättv. skå`k ha'irm Bju. 
skä'ka (abs.) Jä. 'skaka säd ur nytröskad halm' 
(ÖDB I 453); skåkå tå'gär vMor. 'skaka (jorden 
av) kvickroten'; o skä"kär skå'llam Sol!. 'hon 
skakar på huvudet'; i ska ta-i' 8 skå"kå n öOrs. 
'jag skall ta i (hans kalufs) och skaka honom'; 
dam haft!!  skina naga bra`kka your o Leks. 'de 
har väl skakat någon byxa över henne (så att hon 
har blivit gravid)'; an hall-på ska`kkå sdkkan 
Li. 'han håller på att skaka säckarna'. Syn.: se 
riskla; ruska', bet. 1, m.fl. 2. (intr.:) 'befinna 
sig i hastig rörelse av och an, darra, skälva / 
quiver, tremble' (SAOB III) allm. .p2 skå"käö i 
Pek krdppem Älvd. 'han skakade i hela krop-
pen'; ä brås så ä skå"kar ti stiegu Rättv. 'det 
blåser, så det skakar i stugan'; o bårä skä'ka å 
skä'ka Leks. 'hon bara darrade oavbrutet'; je 
fra'"s, sa u'lldäle's je stö',skakkå Li. 'jag frös, så 
jag storligen skakade'. Jfr skackla. Syn.: se 
dallra, bet. 2; skälva m.fl. 3. 'skäkta (lin) / 
swingle (flax)' (SAOB I 1j; R. Jirlow i Rig XVII 
5ff.) Rättv. Jä. Mal. Syn.: skäkta. — P. pres.: i 
kä'nnär mi så skä"känd Sol!. 'jag darrar så'. — 
Refl.: 1. 'skaka (på) sig' allm. ä bi 6"tiidar, 
kå'när sikk sä Rättv. 'det blir oväder; korna 
skakar på sig'. 2. 'skälva (av köld el. frossa)' 
Våmh. Ve. Rättv. an skå"kår si Ve. 'han darrar'; 
je skit"kar må e krdppäm nRättv. 'jag har fross-
skakningar (i kroppen)'. 3. skifk så Rättv. 
'krysta, då man gör sitt tarv'. — Särsk. förb. 
(av:) skåkå-Xv fi'sstjän nvMor. 'skaka (och 
plocka) fisk ur nät'; (e ft e r:) setkå-e'tte kyNneö 
Älvd. 'skaka nytröskad säd, så att sädeskornen 
faller ur'; (i:) du ar skåkå-i' m Älvd. 'du skall 
ruska om honom'; e'sstrot skäkär-P sig Älvd. 
'hästen skakar (på) sig'; skåkå-i' rirgårdem 
Våmh. (Bon.) 'ruska på gärdsgården (vid gärds-
gårdssyn)'; (ihop:) skak-ihö'p små'r Ål 'skaka 
grädde i en träflaska, så att det blir smör'; (ned:) 
skak-ni''d ä'ppka Dju. 'skaka ned äpplena'; 
(om:) fä skåka-o'mm an du'k(k)tikt Rättv. 'jag 
ruskade om honom ordentligt'; (upp:) skåkå- 

pp eö Älvd. 'skaka upp det (ryckta gräset ur 
foderkorgen och på stängerna i lövladan)'; (ur:) 
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skåkå'-yr öMor. skak-Pr så'di Ors. 'skaka ur 
säden (ur halmen efter tröskning)'; (ut:) skäk-ä't 
hg'ä Äpp. '(med räfsan) skaka (breda) ut höet'; 
(uti:) ska`kko-ti Tra. 'skaka ned säd i kvarntrat-
ten'; (utur:) ska`kkå-tä så'a Li. 'skaka de ny-
tröskade sädeskärvarna'. — Av!.: skåk m. Leks. 
'man som darrar / trembling man'; skåk Leks. 
skäk Mal. n. 1. 'skakning, skakande / shake, 
tremble' allm. 2. 'person, som darrar / trem-
bling person' Leks. Syn.: skaller, bet. 3; 
skä'ka f. Leks. 'kvinna, som darrar / trembling 
woman'. 

skakare m.; best. slaka(r)n Mal. 'rörlig, grov 
käpp, varmed matarverket i kvarn sattes i rörel-
se / movable thick rod with which the feeding-
mechanism of mil was set in motion' (jfr SAOB 
1). Syn.: se oro, bet. 4; skakman m.fl. 

skakel m. Id—a skrkul Älvd. Våmh. (pl. ska'kk-
ker Älvd. ska'kkkär Våmh.) ska"kul vMor. Sol. 
öOrs.—ska"käk Ve. (pl. ska"kkär vMor. Ve. 
slakkär—ska"kulär Soll. slakler öOrs.) slakul 
—skaku'll (pl. slaklär) öMor. skä' kal (pl. 
slaklyr) vOrs. skrkul Ore skä"kul (pl. skä`k-
kar—skå"kular) vRättv. skä'kkik Rättv. (Bi.) sia - 
ksk—ska`kkuir (pl. skä'kkar—ska`kkukar) Leks. 
slakuk (pl. sla`kkar)Bju. skä'kuk (pl. skä'kkär—
slakukär) Dju. ska`kkuk Ga. Nås—skäikäk Jä. 
skä'kält (pl. ska`kkkar) Mock. skä'käk Flo. Äpp. 
ska'kkuk (pl. ska`kkktia) Mal. ska`kkul—ska`k-
kuk—skä'kälr (pl. ska'kkker—ska'kkuler) ÖVd. 
1.a. 'en av de löst fästa stänger, som tillsam-
mans med en tvärslå bildar dragredskapet till 
harv, plog, rist, årder, släde, vissa åkdon etc. / 
shaft' (SAOB 1) allm. jä'nndör ska"kuly 
en ska`kkuri 'fra. 'den ena skakeln'; i git'r add 
je åtv ba'd ska`kkukar Jä. 'igår bröt jag av båda 
skaklarna'. Syn.: s kid, bet. 3a. b. (pl.:) 'drag-
redskap, bestående av tvärslå och sidostänger, 
anv. till harv etc. / shafts' (SAOB 1) allm. e pop- 

ska'kkky nVåmh. 'det (3: fordonet, släden) 
tynger på skaklarnas nedre ändar (och bromsar 
på så sätt i utförsbacken)'; du läa ful ta ska' kkkan 
ind-ddåg Mal. 'du blir väl tvungen att ta med dig 
skaklarna'. Jfr båt-, fimmel-, hank-, harv-, 
ked-, lunn-, lång-, plog-, rist-, tvebetts-, 
tvebred-, vinter-, vår-, vält-, åker-, åker-
harvs-, årder-. 2. (bildi.; jfr SAOB ib:) i o'l-
lym ska`kkkyin Älvd. 'fullt påklädd / fully  

dressed'; e köp et ska'kkky aö en Älvd. 'hon 
förlorar behärskningen (skrattar el. gråter hejd-
löst) / she loses her self-control (when laughing 
or crying)'; ur e kö'p ska`kkker aö Qm dä'r 
Älvd. 'sådan framgång han har!'; spjä`nn ska"kälr 
Soll. spä'nn skä'kkar Rättv. spjii`nn ska'kkker 
Tra. 'en idrottslek; en kraftmätning mellan två 
hästar'. Jfr oxe, bet. 4; skakel-handske, 
-krok. 

skakel-flaska f. IV a skä'käldkasska Ore 'järnbe-
slag på skakelslån med en ring, tillhörande drag-
anordningen / iron mounting with a ring on cross-
piece of shafts, part of pulling device'. Syn.: 
se flaska', bet. 2; skakel-handske, -hälla, 
-tåga, -vidja m.fl. 

skakel-fäste n. III ska"käkfesst(ä) nvMor. ska"kiik-
fässtä Ore 'krok och omgivande beslag framtill 
på plog(ås), vari skaklarna hakades fast / hook 
and mounting at front of plough to which the 
shafts are attached' (SAOB; ÖDB II 87). Syn.: 
se drag, bet. 6; plogfäste m.fl. 

skakel-hammare m. Id ska`kkekhammor Tra. 
'järnbeslag på undersidan av bakre delen av en 
skakel / iron mounting on under side of rear part 
of a shaft' (se ill.). Jfr skakelstjärt; stjärt, 
bet. 7. Syn.: skakel-järn, -sporre; spårjärn, 
bet. 1. 

skakel-handske m. Illa ska'kkäk.gnnskä—skrkäk-
annskä Våmh. 'järn, som omsluter skakelslå'n 
och utgör fäste för draganordningen' (se ill.); 
spenn skrkäkynnska Våmh. (Bon.) 'idrottslek, 
som bestod däri, att man med skakelfästena 
spände ihop två hästar och därefter lät dem dra 
åt var sitt håll för att pröva vilken som var star-
kast'. Jfr skakel, bet. 2; skakelkrok. Syn.: se 
skakelflaska m.fl. 

skakel-harv f. ska`kkekharro Li. 'harv med fasta 
skaklar och nio tinnar / harrow with fixed shafts 
and nine tines' 	ÖDB I 383f.). Jfr gåsfot- 
harv(a). 

skakel-hälla f. IV a ska`kkeke'lld (—skä"kek-)Älvd. 
= skakelflaska. 

skakel-järn n. l a ska"käkjänn Soll. = skakel-
hammare. 

skakel-krok m. I b ska"käkkrök vMor. ska"kalkrök 
vOrs. 'krok av trä (fäst i ett platt järn), som 
förbinder skaldar med harv, plog etc. / wooden 
hook (attached to a metal mounting) that links 
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the shafts to harrow, plough etc.' (jfr SAOB); 
spe'nn ska"käkkrök vMor. 'göra en kraftmätning 
mellan två hästar'. Jfr skakel, bet. 2; skakel-
handske. 

skakel-kräppa f. IV a ska'kkeirkrepp Älvd. 'själv-
vuxet, trubbvinkligt björkträ, som hör till drag-
anordningen och utgör förbindelse mellan märlan 
el. vidjan i fordonets framslå och den i ska-
kelslån fästa ringen / curved piece of birch-
wood, part of pulling device of winter vehicle, 
used to link shaft to front crossbar of sled' (se 
ill.). Jfr skakeltorn. Syn.: se kepa; skakel-
trä, bet. 1, m.fl. 

skakel-lycka f. IV a slakäklittja Ga. 'järnmärla på 
slädes framslå, vari skaklarna fästes / iron link 
on front cross-piece of sled to which the shafts 
were attached' (jfr V11 1; We.; ÖDB I 258f.). Jfr 
skakellänk. 

skakel-länk m. I b ska'kkellekk Älvd. 'länk av järn 
på skakelslå, varmed skaklarna fästes i framslå 
på släde / iron link on cross-piece of shafts with 
which the shafts were attached to front cross-
piece on sledge'. Jfr skakellycka. 

skakel-märla f. IV a ska"käb-mäll Soll. 'vid skakel-
slå fäst järnmärla, utgörande det främre fästet för 
skakelträet / iron clinch attached to cross-
piece of shafts, being the front hitch for the 
shafts'. Syn.: skakelvidja. 

skakel-pinka f. IV a ska'kkukpiuuka Jä. 'bjällra, 
fäst på skakel / bell attached to shaft'. 

skakel-rädd adj. I ska`kkäkrädd Mal. ska`kkekrädd 
Li. 'rädd att stiga i skaklarna (om häst) / afraid to 
enter the shafts (about horse)'. Jfr skankrädd. 
Syn.: skakelskär. 

skakel-skär adj. I ska(kkekstjår (pl. -stjäri' r-
-stjå'rer) Älvd. (jfr Rietz 616a) = föreg. 

skakel-slå f. Vila ska`kkelrilå Älvd. skå"kelslå 
Våmh. (Bon.) skä'kälslå öMor. 

Ors. skäVcak.21.4 Rättv. skä'kublå Bju. 
ska'k(k)elrilå Äpp. ska'kkälr,slå Mal. 'till skaklar-
na hörande tvärslå, som baktill förenar de båda 
skakelstängerna (samt utgör fäste för draganord-
ningen) / cross-piece, connecting the lower parts 
of the two shafts' (SAOB). 

skakel-smid f. J a ska`kkäymf Li. ska`kkeksmi Tra. 
'järnbeslag på skaklar / iron mountings on shafts' 
(jfr ÖDB II 80). Syn.: skakelsmide. 

skakel-smide n. III ska"käksmejd Ve. ska"köZr- 

smäjd Soll. slaksIsmidä vOrs. = föreg. (jfr 
ÖDB II 80). 

skakel-sporre m. IV skä'kälrspiire Ore sia kult-
spiira Bju. skOcäbpärs Jä. 'järnbeslag på under-
sidan av bakre delen av skakel, bromsjärn'. 
Syn.: se skakelhammare m.fl. 

skakel-svälta st. v . —sv. v slakäb-svällta Ål 'stå 
spänd i skaklarna och känna hunger (om häst) / 
stand harnessed in the shafts and suffer hunger 
(about horse)'. — P. pret: ä' sstp e slakälsväll-
tadp öMor. 'hästen har stått i stallet för länge 
och behöver motion / the horse has been in the 
stable too long and needs exercise'. 

skakel-tand f. VI ska'kkeZrtann ÖVd. 'skevt sittan-
de tand / tooth growing askew'. Syn.: se gris-
tand, bet. 2; skäckeltand m.fl. 

skakel-torn n. J a sia' latirtårn Rättv. (Bo.) 'avlångt 
järnstycke el. länk, som förband draganord-
ningarna i skakelslån och slädens framslå / oval 
piece of iron or link, connecting the shaft cross-
piece with the front cross-piece of sledge' (se 

Jfr skakel-kräppa, -trä, bet. 1. 
skakel-trä n. V ska'Ickeirtraj Älvd. ska'kkälaraj 
nVåmh. skäwkälrtrajd Våmh. (Bon.) skä`kälträj 
öMor. ska"käldrej Ve. ska"käldröjd Soll. skä'kel-
traj öOrs. skä'Icalrtrå Rättv. sia kuli-trå Bju. skä`-
kälttril Flo. skä'kälrtrå Nås ska`kkuktrii Jä. ska'k-
käktr Äpp. Mal. ska'Ickektr—ska`kketrg. ÖVd. 
1. = skakelkräppa (se ill.; SAOB; Rietz 577a 
skakkelträ; V11; We.); an ad ta`ppa ska"käktröj-
no Soll. 'han hade tappat skakelträet'. Jfr ska-
keltorn. 2. 'upprättstående trä i änden av not-
arm, utgörande fäste för notlina / vertical piece 
of wood belonging to seine to which dragnet line 
was fastened' nVåmh. Syn.: gen-, gärd(s)-trä. 

skakel-tåga f. V ska'Ickektugå Älvd. skä'kahagu 
Rättv. skä'kuklagu Bju. 'ögla av vidja el. järn, 
fäst i skakelslån och utgörande en del av drag-
anordningen för släddon / bop of withe or iron 
link attached to cross-piece of shafts, being part 
of the harness of a sledge' (V11 skakeltuga; 
We.). Syn.: se skakel-flaska, -vidja m.fl. 

skakel-tänt adj. I ska' kkeZriännt — ska' kketännt 
ÖVd. (jfr Torp skakk) 'som har skevt sittande 
tänder / who has askew teeth'. Jfr gristäntl. 
Syn.: gigel-, skegel-, skevel-, skäckel-tänt. 

skakel-vidja f. IV a —V ska`kkekwl—ska`kkekwiö 
Älvd. ska'kkäkwiba nVåmh. ska"käkugaa— 

135-909012 Dalmålsordboken IV, H 30 
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vMor. skakälvidja' slakälvidja—
ska"kälvidja öMor. ska"kälnvidja Ve. vSoll. 
ska"kälrvidi Soll. skä'kslwija 	skä'keltvla Ors. 
skä'ksirvia Rättv. skä`kulrvija 	skdk(k)ultvla — 
skä'käkvia Leks. skä'kukvia Bju. slakälrvia Ga. 
Nås ska`k(k)ä1rv1a Jä. ska`kkälrvia Mal. skdk-
kekväja—ska'kkeirvia Li. ska`kkekvia Tra. 'ögla 
av vidja el. järn, fäst i skakelslån (el. hankslån) 
och utgörande en del av draganordningen för 
släddon' (ÖDB I 258, 485). Syn.: se skakel-
tåga m.fl. 

skaken adj. III skti'ksn Leks. 'uppskakad / per-
turbed, cut up' (jfr SAOB). Jfr skak adj.; 
skakig, bet. 1. 

skak-fall n. Ja skä'kufäl Mal. skcekkufull Li. 'av-
fall vid skäktning av lin / waste from flax-swing-
ling' (SAOB). Syn.: se avskakor; skakungar 
m. fl. 

skak-hänt adj. I sla'khännt Al 'darrhänt / with 
trembling hands' (SAOB). Syn.: se daller-, 
skaller-, skälv-, skärr-hänt; skälvande, 
bet. 2, m.fl. 

skak-härv f. la skä`kharry Ga. 'räfsa, medelst vil-
ken man skakade halmen under tröskning / rake 
used to shake straw while threshing'. 

skakig adj. I skä"kug nÄlvd. ska"kun Ors. skä'ku-
gän Leks. (Silj.) skjekug Leks. skä'ku Nås. 1. 
'som skakar, darrande; uppskakad / shaking, 
trembling; perturbed' (jfr SAOB 1-2) allm. Jfr 
skacklig; skak adj.; skaken. 2. 'ojämn, så 
att fordonen skakar (om väg) / uneven, causing 
the vehicle to shake (about road)' (jfr SAOB 1) 
nÄlvd. Jfr skallrig, bet. 1. 

skak-kona f. V skä"kuktinu Rättv. (jfr skaka v 
bet. 3) 'kvinna, som mot avlöning utför skäkt-
ning av lin / woman who is hired to swingle flax'. 

skak-kärra f. IV a skå"kåtjärra öOrs. 'kärra utan 
fjädrar / cart without suspension' (V11). 

skaklig adj. I ska'kkålen Li. 'som skakar i kroppen 
av sjukdom, svaghet el. ålderdom / with shaking 
body because of illness, weakness or age'. Jfr 
skacklig. 

skak-man m. skiä'kmann—skå`pmann Mal. skä`-
mann ÖVd. 1. 'rörlig, grov käpp, gm vilken 
matarverket i skvaltkvarn sattes i rörelse / mov-
able thick rod with which the feeding-mechanism 
of mil was set in motion' (ÖDB III 277). Jfr 
rissa v., bet. 4. Syn.: se oro, bet. 4, m.fl. 2. 

'penis' Li. Jfr rissa v., bet. 4. Syn.: se ball, 
bet. 4; skruv, bet. 3, m.fl. 

skakning-öl n. la skä'kniy5k Jä. 'kalas, som hölls 
vid skäktningsarbetets slut / feast held when the 
swingling was completed'. 

skak-spada E V slakspädu Mal. (jfr skaka v., 
bet. 3) 'redskap, anv. vid skäktning av lin'. 
Syn.: se skaka m.fl. 

skak-stol m. J a skä"kustök Rättv. skä'kustölr Leks. 
(Silj.) Jä. Äpp. Mal. ska'kkustök Li. (jfr skaka 
v., bet. 3) 'upprätt träställning el. bräda med egg 
i övre änden, mot vilken lin och hampa hölls, då 
de skäktades / erected wooden frame or board 
with edge at upper end over which flax and hemp 
were held during swingling'. Syn.: skäkt; 
skäktstol. 

skak-trä n. V skä'kuträ Mal. Li. 1. (jfr skaka v., 
bet. 3) 'redskap, anv. vid skäktning av lin' (se 
ill.) allm. Syn.: se skaka, bet. 1, m.fl. 2. 
'käpp el. dyl., anv. att piska mjölet ur de betade 
skinnen / stick used when beating flour out of 
soaked skins' (ÖDB II 234) Mal. Syn.: se däng-
trä, bet. 2; skaka, bet. 2, m.fl. 

skakungar m. pl. skrky'yyger Älvd. skä"kuygär 
Våmh. ska"kuuger öOrs. ska"kuyugär Ore sken- 
unar Rättv. (Bi.) 'avfall vid skäktning av lin' 
(SAOB; Wennberg skakongar). Syn.: se a v-
skakor; skakfall m.fl. 

skall  n. II—I a skåk Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. 
Ore—Tra. (best. sg. dat. skrid Älvd. skä'Inj Mal. 
skä`ki Li.) skål öMor. Ors. 1. 'täckande yttre 
lager på potatis, snäckor, frukt etc. / covering 
external layer (peel, shell, skin) on potatoes, 
snails, fruit etc.' (SAOB skall  1) allm. fu"ruskä'l 
öMor. 'yttre lager av invändigt rutten torrfura'. 
Jfr flas, bet. 5; hov-, näck-, snäck-. 2. 'skalk 
på bröd el. kant på ost / crust on bread or rind on 
cheese' Älvd. Soll. Jfr ost-. Syn.: skalk". 3. 
'träaktig del av lin el. hampstjälk / woody part of 
flax or hemp stem' Älvd. 4. 'avskuren del av 
potatis, försedd med minst två groddar och anv. 
vid sättning / part of potato with at least two 
sprouts that is cut off and used for planting' 
Älvd. Jfr bit, bet. 3. 5. 'knapp av ben, horn el. 
trä (men ej av metall) / button made of bone, 
horn or wood (but not of metal)' (ÖDB II 299) 
Våmh. Jfr knapp', bet. 2, m.fl. 6. 'något tunt 
och bräckligt av ett hårt ämne / something thin or 
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delicate of a hard substance' Mal. ÖVd. (bildi.; i 
förb. skäcka åt skalet:) 'bete sig övermodigt 
el. hånfullt'; skä'ttji-pt at skä'kti dä` Mal. 'utsätt 
dig inte oförsiktigt för faran du! (du kan fortare 
än du anar komma i olycka!); tala inte hånande, 
skämtsamt el. lättsinnigt om det du! (du kan 
snart råka ut för det!)'; skifttje a skä'lri Li. 'vara 
övermodig'. Jfr skäc k a v., bet. 2. 

skal" n. skär Jä. Mal. Li. 'överskjutande tagg-
spetsar på tänder hos häst / excess edges on 
teeth of horse' (jfr SAOB skal" 1; Wennerholm, 
Husdj., s. 571; vanl. i förb. med slå v.:) llä 
hei'sstp i skäik Jä. slå hä'sstp skä'k sMal. 11å 
skäik tå hii'sstam Li. 'behandla hästen för skal-
tänthet'. Jfr s k alt ä n t. 

skala f. V ska Våmh. -skdku Ve.; pl. skä"kur 
Älvd. ska"lur öOrs. 1. 'tunt ytlager, skyddande 
hinna / thin surface, protective membrane' (t. ex. 
skorpa på bulle, kant på ost, skal på korn el. 
havre, hudskorv, tunt snötäcke; jfr V11) Våmh. 
Ve. öOrs. snö'skä'ku Ve. 'tunn snöskorpa i snö-
smältningen på våren'. 2. (pl.:) 'potatisstycken, 
som vid sönderskärandet av potatis för sättning 
saknade groddar och därför kasserades / pieces 
of potato that are discarded when cutting pota-
toes for planting because they lacked sprouts' 
Älvd. 

skala' sv.v.l. skå"kå Älvd. Våmh. skålit vMor. 
Ve. Soll. skålå' öMor. skå"lå Ors. skä"ka—skä'ka 
Rättv. skä'ka Bju. Dju. Ga. Flo. sla'ka Leks. 
skä'ka Nås Äpp. Mal. skä'kå—skä'ko ÖVd. (jfr 
Bergfors, s. 205). 1. 'avlägsna ytlagret från (po-
tatis, trädstam etc.) / peel (potatoes etc.); strip 
off (bark or birch-bark)' (SAOB skala' I 1-2) 
allm. skil"kå på'rur Älvd. skå"lrå på'roni Soll. 
'(rå)skala potatis'. Jfr flasai, bet. 1; löpa sv.v., 
bet. 1; rensa, bet. 3; skava, bet. 2; rå-. 
2. 'kolas endast i de yttre vedpartierna (om kol-
mila) / get charred only in the outer layers of 
wood (on charcoal stack)' (SAOB skala' III) 
Rättv. (Bo.). Syn.: skena", bet. 5. — Särsk. 
förb. (av:) skålrå-å'v Älvd. 'avlägsna ytveden 
(från en torrtall)'; (p. pret.:) ed jr å'vskålå öMor. 
'det är helt avflått'; (bortur:) du skåk-bakg' 
lä röittoz Äpp. 'du skär ur allt innanmätet ur kålro-
ten'; (i:) gn dfig skåkå-P e'sstem dp'nnda Våmh. 
(Bon.) 'han kan (minsann) fara illa med hästen 

den där (mannen)'; (å:) e skäll-är-j' tg`e a"vstrajt 
Älvd. 'det sliter för fort på tyget'. 

skalan  sv.v.l. skå"kå Älvd. skå"lå Ors. skå'ka Ore 
skä'Zra Rättv. (Bo.) skira Leks. (jfr skal"; 
SAOB skålaw; Wennberg skåla 2; Bergfors, s. 
205, 221) 'behandla (häst) för skaltänthet, dvs. 
fila bort överskjutande tandeggar / treat (horse) 
for shell teeth'. Jfr skaltänt. Syn.: skalslå. — 
Särsk. förb. (om:) hä'sstil e simmskäkun Mal. 
'hästen är behandlad för skaltänthet'. 

skala" sv.v.l. skä'la Ors. skä'ka Rättv. skä'ku 
Mal. (jfr Bergfors, s. 205, 221) 'springa bort, kila 
iväg / run off, scamper off' (SAOB skala"); an 
skä`lad å' mi vOrs. 'den (o: hästen) sprang i väg 
för mig'. Syn.: drusa; kuta", bet. 1; kyta, bet. 
3; ränna, bet. 8; springa. — Särsk. förb. 
(iväg:) dända 	skä`ka då ivå'g så Rättv. 
'den där hästen gick då så fort (el. halvsprang) 
åstad så'. 

skalatom m.Ia skalratö'm Ål (jfr We. skalatom 
adj.) 'lång och mycket mager man / tall and very 
lean man'. Syn.: se rangel n., bet. 2; skran(g)e 
m. fl. 

skal-hake m. IV skä'khäks Mal. (jfr skala" v.). 
1. 'person, som går fort el. som flänger omkring 
/ person who walks fast or hurries to and fro' 
(jfr SAOB 1; Rietz 577b skalhake 1; Gotl. 
Ordb.). 2. 'flink, flyhänt man / skilfully swift 
man' (SAOB 2; Rietz 577b skalhake 2). 

skal-järn n. l a sid' tenn Ve. slalrjänn Soll. skåle-
jår Leks. Al slat'kjiirn Jä. skä'kjiian—skä'kjiiri 
Mal. skä'kkui Li. (se ill.; jfr skal"; SAOB 
skåljärn") 'järnrasp, medelst vilken hästar bo-
tades för skaltänthet, dvs. överskjutande tand-
eggar filades bort / iron file with which horses 
suffering from shell teeth were cured, i.e. excess 
edges were filed off'. 

skalk' m. Ib skåkk Ve. 'bedragare, skojare / de-
ceiver, swindler' (SAOB skalle 2). Jfr skälm, 
bet. 1. 

skalk" m. I b skak* Ve. skak Rättv. (Bo.) 
Leks. Al Dju. Nås skåkk (best. skåtin) Li.; pl. 
-skakker Tra. 'hårt yttre lager på ost el. bulle, 
ändbit på limpa / rind, crust' (SAOB skalk", 
bet. 1); kä'kuskakker Tra. 'torra och hårda ändar 
av limpa'. Syn.: skall, bet. 2. 

skalk n. skåkk Ve. 'bedrägeri / deceit'. 
skalka f. IV a skå'ka Ors. (se Boahius Orsam. 90, 
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§101; jfr LD I 95f.) 'bula, buckla / bump, dent'. 
Syn.: se buckla; skolk m.fl. 

skalkaktig adj. I skå'Irkaktun Ve. 'bedräglig, falsk, 
narraktig / deceitful, false' (SAOB 1). Jfr skälm-
aktig. 

skal-karl m.Ia skå'kskål Mal. (jfr skala" v.) 
'flink, flyhänt man'. Syn.: skalhake, bet. 2. 

skalkas sv.v.l. pass. skå'kkäs Ve. 'försöka att 
bedraga, narras, luras / try to deceive' (jfr SAOB 
1); dåm ta il å skå'Zfkäs min wärå"där 'de börjar 
(eg. tar till och) luras med varandra'. Jfr ludra, 
bet. 3; preja. 

skalkigl  adj. I ska'irku Ål (jfr skalkli) 'som har en 
mycket tjock skalk (om ost el. bulle) / with very 
thick rind or crust (of cheese or loaf)'. 

skalkign  adj. I sik kun Ors. (jfr skalka f.; skol-
kig) 'bucklig / dented'; ska'jpa i skå'kun'skopan 
är bucklig'. Jfr skolkig. Syn.: se bucklig; 
pjukig, bet. 2, m.fl. 

skall n. Ja skoll Älvd. Våmh. skåll Mor. Ve. Soll. 
skall Ors. ÖVd. skall Rättv. Leks. Bju. Dju. Flo. 
Nås Jä. Mal. 1. 'kraftigt el. gällt, intensivt ljud 
el. läte, som hörs vida omkring / blast, peal, 
clang, ring' (SAOB skall" 1) Bju. Mal. han gav-
-a't et ri`kktit ska' ll Mal. 'han ropade högt (eg. 
gav ut ett riktigt skall)'. 2. 'eko / echo' (SAOB 
skall" 2) Mal. ä gäv ska'll 'det gav eko (borta i 
berget)'. 3. 'hunds skällande / dog's barking' 
(SAOB skall" 3 och 3a) Ve. Soll. Nås Mal. 
dri'vskåll Ve. 'jakthunds skall under drev'; fu"-
gälrskåll Ve. s'Irgskåll Ve. 'jakthunds skall på 
fågel resp. älg'. 4. (bildl. i förb. ge  skall:) 'gå 
till häftigt muntligt angrepp, ge sig till att skälla, 
gräla el. bråka / attack verbally, start scolding' 
(SAOB skall" 4) Mal. dft lä`gom ska' 11! du a-nt 
fe'tt hå'r ä går 'bråka inte så mycket (eg. ge 
lagom skall)! Du har inte sett hur det går (till 
slut)'. 5. 'jakt med drevfolk, skalljakt, klapp-
jakt; skallgång / search or hunt with beaters' 
(SAOB skall" 5 (a—b); ÖDB I 6, 28, 43; Våm-
hustj., s. 59) allm. gö sko'll Älvd. gå'yug skå'll 
öMor. gå ska' ll Dju. Jä. gå sks'll Li. 'anställa (el. 
gå) skallgång'; dra sko'lläö nVåmh. 'låta drev-
karlarna avancera (eg. dra skallet)'; djerå sks'll 
Ors. 'anställa skallgång'; 1emskoll  nvÄlvd. 
'skalljakt, i vilken endast en by deltog (eg. hem-
skall)'; stå`skoll nvÄlvd. 'skalljakt, i vilken en 
el. flera socknar deltog (eg. storskall)'; bg''nn- 

skoll Våmh. bjå'rskall Rättv. Bju. bjä'nnsks11Li. 
'klappjakt på björn'; kri"turskoll Våmh. (Bon.) 
'skallgång efter bortsprungna kreatur'. Jfr bak-. 

sv.v.l. sko'lla Älvd. Våmh. skå'lla Mor. 
ska' Ila Ors. Ore ska'lla Ål ska'lla Flo. 1. 'ljuda 
högt och intensivt, runga, genljuda; tala med hög 
röst, gasta, gorma / sound, clang, sing, resound; 
speak loudly' (SAOB skalla! 1-2) Ål Flo. hä va 
ss ä ska'lla ättä Ål 'det var (så starkt ljud att) det 
rungade efteråt (eg. efter)'; an ska'lla ss gä'Zri då 
an Wir-a Flo. 'han talar så förskräckligt högt (eg. 
han skallar så galet, då han talar)'. Jfr ljuda, bet. 
2; ljunga, bet. 2; singa, bet. 1, m.fl. 2. 'anstäl-
la (gå) skallgång / organise a search with beaters' 
(SAOB skalla' 5; Gotl.Ordb. skalla'; We. 
skalla") OvSi. wiö gm sko'llab etä Og' nym 
nVåmh. 'vi har gått skallgång efter korna'; dem 
ad sks'lla Kuug stii`ra mi'rä öOrs. 'de hade gått 
skallgång över en stor myr'; bg'skoll Älvd. 'an-
ställa skallgång med folk från en enda by'; so`k-
kfnskoll Älvd. 'anställa skallgång med folk från 
en hel socken'. 

skalla" (?) sv.v.l. ska'lla Våmh. 'släpa (t. ex. tim-
mer) / drag (e.g. timber)'; gn gör å ska'llä få"8- 
tgm Våmh. (Bon.) 'han går och släpar benen 
(efter sig)'. — Särsk. förb. (i h o p :) skall-g wp 
wP dtz nVåmh. 'släpa ihop ved'. 

skallad adj. I skå'llaö nvMor. (jfr SAOB skalla" 
1) 'flintskallig / bald' (Vll). Jfr flen-, fli-, 
flint-. Syn.: se flenskallad; skallig, bet. 1; 
skäljad, bet. 1; skäljig, bet. 1, m.fl. 

skall-arm m. J a sko'llarrm Älvd. skå'llarrm öMor. 
skå'llarrm Son. sks'llarrm Ors. Ore ska'llar(r)m 
Rättv. Leks. Bju. Flo. Äpp. 'flygel (kedja) av 
manskap vid skallgång / (one end of) chain of 
beaters in search or hunt' (SAOB; ÖDB I 7); 
stell-a'ut sko'llarrmin nvÄlvd. 'ordna manskaps- 
kedjans ena flygel vid skallgång'; vi gekk en 
ska'llarrm ss lå'uy, ss lå'uy Äpp. 'vi gick vid 
skallgången i en kedja, som var så lång, så lång'. 

skall-berg n. Ib ska'llbärrg Mal. (jfr skalle) 'kalt 
(skoglöst) berg / bare rock' (SAOB under skal-
le, ssgr). Jfr bleck'. 

skall-bli postponerat attributsord ska-bl' Leks. 
'blivande / prospective' ; an stöd å tä'ka va dan-
da prd sstp, ska-bl' han stod och talade med den 
(där) blivande prästen'. 

skalle m. Illa sko'lle Älvd. sko'llä Våmh. skä'll(ä) 



skaller 	 2123 	 skaller-före 

Mor. Ve. Soll. (best. 	öMor.) ska'llä Ors. 
Ore ska'lla Rättv. ska'lla (best. ska`11p) Leks. 
ska'lla Bju. Dju. Nås Jä. Mal. (best. ska'lln Bju. 
Nås skäl') Dju.) ska'llä Flo. Äpp. ska'lle (best. 
sicka& ÖVd. 1. 'huvudskalle; huvud / skull, 
head' (SAOB skalle" 1-2) allm. eö a lla'jö upi 
sko'llan Våmh. 'det (n: brännvinet) har stigit (eg. 
slagit) åt huvudet'; i a så`ran skå'lla öMor. 'jag 
har ont i huvudet'; vi'lld i skå'llam Soll. Pr i 
ska'llam Tra. 'yr i huvudet'; an fikk smi'kk i 
sks'llan vOrs. 'han fick (ett) slag i huvudet'; an 
ward glä`mmstjin ini sks'llom vOrs. 'han tappa-
de minnet, blev senil (eg. vart glömsken ini skal-
len)'; an a sks'lltz i å'tligg Li. 'han är klar i 
huvudet (eg. har skallen i ordning)'; sit`rskollfn 
Älvd. 'huvudvärk (eg. sårskallen)'; si'lldskåll 
Ve. 'sillhuvud'; ka`mmpskalla Mal. ka`mmpskal-
le ÖVd. 'hästhuvud'. Jfr död-, bet. 1, flen-, får-, 
bet. 1, huvud-, häst-, katt-, bet. 1, killing-, 
bet. 1. Syn.: huvud, bet. 1. 2. (bildl.:) 'begåv-
ning, förmåga, kunnande / intellect, ability, 
knowledge' (SAOB skalle'11  3) Älvd. öMor. 
Rättv. ÖVd. befro-rj a'dd nan ska'lle Li. 'om han 
bara hade någon begåvning'. Syn.: huvud, bet. 
2; stjärna. 3. (ofta pejorativt:) 'person med 
viss egenskap el. förmåga / person with certain 
quality or ability' (jfr SAOB skalle'11  4 c) allm. 
wenn skuld du j.', ljöt sks'llä öOrs. 'vad skulle 
du här (att göra), obehagliga karl?'; ä va en 
ska'llä tä kå'r Rättv. 'det var en rackare till 
karl!' (uttrycker äv. motvillig beundran); du ä 
hö'ggfäkug å, din ska'lla Leks. 'du är högfärdig 
också, din slyngel!'; å'rskåll öMor 'person med 
kraftigt, tjockt hår'; ku'llskåll Ve. 'flickslyna'; 
gubbskalla Leks. 'gynnare till man'; rå`sonskalla 
Mal. 'tokstolle'. Jfr beck-, drummel-, dum-, 
död-, bet. 2, döv-, envis-, får-, bet. 2, gorr-, 
hön-, klint-, klump-, klund(er)-, klut-, kål-, 
bet. 2, ljut-, nöt-, pojk-, stygg-, tarv-, tjur-, 
tok-, trå-, tåv-, vill-, yr-. Syn.: huvud, bet. 3. 
4. 'huvudliknande utvidgning av redskap el. 
bruksföremål / head-like shape of implement or 
too!' (t. ex. huvud på träplugg, på räfspinne, på 
härv elte n, på hästskosöm, förtjockning i änden 
av vävbom, grövre del av stampklova i vad-
malsstamp, hjulnav; SAOB skalle" 7) allm. 
kki`pp-tå ska'lltt tå spPtjam Tra. 'nypa av spik-
huvudet'; tjä'rrjolskalbj Ors. 'hjulnavet på kär- 

ran'. Jfr hjul-, kvarn-, kärr-, pip-. Syn.: hu-
vud, bet. 5a. 5. 'klump, knöl, knut (t. ex. i 
blånor) / lump, bump, knot (e.g. in tow)' (jfr 
SAOB skalle" 7) Älvd. Jfr katt-, killing-, 
mesad-. 6. 'glans penis' (jfr SAOB skallen' 7) 
Våmh. Soll. Jfr kuk-. Syn.: se ballöga; kuk-
huvud m. fl. 7. 'huvudliknande växtdel, blom-
krona, fröhus (t. ex. i äpple) / head-like part of 
plant, corolla, pericarp (e.g. in apple)' (jfr SAOB 
skalle" 7d) Leks. Jfr huvud, bet. 5; blom-, 
kål-, bet. 1, mull-, svart-, äppel-. 8. 'del av 
räfsa, vari pinnarna satt intappade / head of rake' 
(jfr SAOB skalle" 7) Soll. Tra. Jfr härv-, ärj-. 
Syn.: huvud, bet. 6. 9. (senare ssgsled:) 'grod-
yngel, som ännu ej fått synliga fötter / tadpole' 
Dju. Äpp., se kloss-, klund(er)-. Jfr pringla, 
bet. 1. 10. (senare ssgsled:) 'linfäste på spinn-
rock / flax-holder on spinningwheel' öMor., se 
lin-. 11. (senare ssgsled:) 'mängd korv, upp-
hängd till torkning i stugtaket / quantity of sau-
sage hung to dry in the rafters of cottage' Ors., 
se korv-. 12. (senare ssgsled:) 'uppskjutande 
parti av berg / upper part of a mountain, promi-
nence' (jfr SAOB skalle" 7c) Älvd., se berg-. 

skaller n. Id skå'lldär öMor. Ve. Soll. ska/lidar 
vOrs. sks'Ildär Ore ska'llsr ska'Ildar (best. sg. 
ska' l(1)dra) Rättv. ska' llar Leks. ska'llär Bju.—
Ga. Flo. Nås Äpp. Mal. (best. sg. ska'llrä Bju. 
ska/Ildrä. Mal.; best. pl. ska'lldra Dju.) sks'ller 
ÖVd. 1. 'skramlande el. rasslande ljud, skall-
rande / rattling sound, rattle' (SAOB skaller") 
Soll. Leks. Jfr rammel n., bet. 1; skrammel, 
bet. 1; skrappell; slammer, bet. 1. Syn.: rap-
pell, bet. 1. 2. 'någonting, som skallrar / some-
thing rattling' Leks. 3. 'person, som skakar 
(t. ex. av ålderdomssvaghet) / person who trem-
bles (e.g. from decrepitude)' Leks. å'j, ska 
ska'llar du å 'å, så du skakar (eg. vilket skaller 
du är)!'. Syn.: se skaka v., avl. 4. 'bjäller-
krans på sele / string of sleigh-bells on harness' 
(SAOB skaller" slutet) allm. Jfr dom-bjälla, 
-bjällra. Syn.: skallerrem. 5. 'darrgräs, 
Briza media / quaking grass' (SAOB s k all e r1) 
Leks. Dju. Jfr hjärt-. Syn.: se bjäller-, skal-
ler-gräs; hjärtskaller; skallerpung, bet. 2; 
skaller-, vägglöss-tada m.fl. 

skaller-före n. III ska`l(l)darfårs Rättv. 'sådant 
väglag (t. ex. frusen mark), att fordonen skram- 
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lar / state of the road that causes the vehicles to 
be noisy' (V11). Syn.: skrammel-, skräll-, 
slapper-före. 

skaller-gräs n. II skå'Ildärgrås vMor. ska'llärgriis 
Ga. ska'llargrås Mock. 'darrgräs, Briza media' 
(SAOB). Syn.: se bjällergräs; skaller, bet. 
5, m.fl. 

skaller-hake m. IV skalliiahas Mal. 'smal, gäng-
lig person, utan styrsel och stadga / thin, lanky 
person without bearing or stability'. Jfr rangel 
m.; skallrig, bet. 2; skalmal, bet. 7; skrange; 
ståndel, bet. 2, m.fl. 

skaller-hänt adj. I ska'llsr(h)ännt Leks. ska'llär-
hännt Ål Dju. (jfr skallra v., bet. 2) 'darrhänt / 
with trembling hands' (Rietz 614b). Jfr skallrig, 
bet. 1. Syn.: se daller-, skälv-hänt m.fl. 

skaller-pinka f. IV a ska'llärpiuyka Ål 'bjällra i 
bjällerkrans / bell or jingle in string of sleigh-
bells'. Jfr skaller, bet. 4. Syn.: bjälla, bet. 1; 
bjällra, bet. 1; skallra, bet. 1. 

skaller-pinne m. Ill a ska'1(1)darpinna Rättv. 
'skakval i kvarn' (ÖDB III 277). Syn.: se oro, 
bet. 4; skakman, bet. 1, m.fl. 

skaller-pung m. Ib ska'llärpun Ål. 1. 'penning-
gräs, Rhinanthus'. Syn.: se johannesknopp; 
penningflasor m.fl. 2. 'darrgräs, Briza me-
dia'. Syn.: se skaller, bet. 5, m.fl. 

skaller-rem f. J a skå'ildiirt~ öMor. 'rem, varpå 
små runda klockor är fastgjorda till en bjäller-
krans / string of sleigh-bells'. Syn.: skaller, 
bet. 4. 

skaller-tada f. V skå'Ildärtadu vMor. 'vippor på 
darrgräs'. Syn.: se skaller, bet. 5, m.fl. 

skall-fogde m. Illa ska'llfögdti Ore 'ledare för ett 
skall-lag / leader of the beaters in a search or 
hunt' (SAOB 1-2; ÖDB I 7). Syn.: skallfut. 

skall-fut m. I a sko'llfaut Älvd. Våmh. skålfå'jt 
öMor. skå"Ilfet Ve. Soll. ska'llfajt Ors. ska'llfat 
Rättv. ska'llfot Leks. ska'llfut Flo. = föreg.; du i 
så arrg såm rn 	sko'llfaut Våmh. 'du är så 
ilsken som en (annan) skallfogde'. 

skall-gång m. I b ska'llgåy(y) Bju. Nås 'sökande 
el. jakt med uppbåd av folk i skall-lag / search 
or hunt with beaters' (SAOB 1-2). Jfr skall-
-arm, -ring. Syn.: skall, bet. 5. 

skall-hed f. III ska'llhi Mal. 'jämn, torr mark, be-
vuxen med gles tallskog / level, dry land with 
sparse pine forest'. 

skall-horn n. J a ska'llhöri Äpp. 'blåshorn, anv. vid 
skallgång / wind instrument (horn, bugle) used in 
a search or hunt with beaters'. 

skallig adj.I skeellun Mor. sks'llun Ors. ska'llu 
Bju. Nås Mal. (jfr Noreen Ordl.). 1. 'utan hår 
på hjässan, flintskallig / bald' (SAOB 1). Syn.: 
se skallad m.fl. 2. 'utan hår el. ull, barnött 
(om fåll, päls etc.) / without hair or wool (about 
fur-rug, fur coat etc.)' (SAOB 2) Mal. Jfr kalk-
lupen. 

skall-kaka f. V sko'llkåkå nVåmh. skå'llkaku 
vMor. 1. 'halvtjockt bröd, som användes i mat-
säcken vid skallgång / bread used during search-
es or hunts with beaters' allm. 2. 'stadig bröd-
kaka (i allmänhet) / compact round loaf (in gen-
eral)' vMor. 

skall-lag n. II sko'llåg Älvd. sko'lliråg Våmh. 
'grupp av deltagare i skallgång, i regel tillhöran-
de samma by / group of participants in a search 
or hunt, usually from the same village' (SAOB 
1-2; ÖDB I 7). Jfr skallring. 

skall-mus f. skallmtis (— ska'llsnuTt: i skinnarmål) 
Mal. 'träredskap, medelst vilket sömmar på 
skinnkläder pressades ut och glättades / imple-
ment used to flatten seams of skin garments' (se 
ill.; ÖDB II 241). Jfr krusknok. Syn.: se fjuk-
makare; laskmus m.fl. 

skall-pik m. Ib sks'llpik Ors. 'spjutliknande red-
skap av järn med långt träskaft, anv. vid skall-
gång / spear-like implement of iron with a long 
wooden handle used during search or hunt with 
beaters' (ÖDB I 7 med ill.). 

skall-pipa f.IVa ska'llpipa Äpp. ska'llpipa Li. 
'blåspipa av trä, anv. vid skallgång / wooden 
whistle used in search or hunt with beaters' (se 
ill.; ÖDB 17). 

skall-plats m. la skå"llp(rass Ve. Soll. 'kalhugget 
område i skogen, dit de vid skallgång jagade 
djuren drevs / clearcut part of the forest into 
which hunted animals were driven in a hunt with 
beaters' (SAOB; ÖDB I 6). Syn.: skottplats. 

skallra f. IV b sko'llder (pl. sko'lldrur) Älvd. 
skasIldra Våmh. ska'1(1)dra Rättv. ska'llra Mock. 
Nås — ska'11(d)ra Mal. sks'Ildra Tra. 1. 'bjällra i 
bjällerkrans, anv. vid finåkning / bell or jingle in 
sleighbells, used on formal occasions' (jfr SAOB 
1) Älvd. Våmh. Mock. e'rrdielssko'lldrur Älvd. 
'bjällror från Härjedalen'; no'sskskolldrur Älvd. 
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'bjällror från Norge'. Jfr skaller, bet. 4. Syn.: 
se skallerpinka m.fl. 2. 'barnleksak, som 
skramlar, då den skakas / rattle' (SAOB 1) Rättv. 
Mal. 'fra. 3. (senare ssgsled:) 'vädersnurra / 
whirligig' Rättv. (Bi.), se väder-. 4. (pl.; senare 
ssgsled:) 'hö- el. ängsskallra, Rhinantus' Li., se 
penning-. 

skallra sv.v.l. sko'lldra Våmh. (Bon.) skå'Ildär 
Soll. sks'lldra Ors. ska`gbdra Rättv. ska'llra 
Leks. ska'llra Bju. Dju. Nås Mal. sks'llra Li.; 
pres. skålldrär vMor. Ve.; pret. skå'Ildrät 
öMor.; sup. skålldra öMor. 1. 'skramla, skräl-
la, rassla, klirra / rattle, clatter' (SAOB 1) allm. ä 
dft"näd så ä sko'lldräd i fö'nnstre Våmh. (Bon.) 
'det dånade så det skallrade i fönstret'; ä skå'lld-
rär i å'rum vMor. 'det skräller i öronen'; ä 
skå'Ildrär in i fre"kuppam Soll. 'det rasslar i frö-
huset (på vallmon)'. Jfr ramla, bet. 1; skramla, 
bet. 1.; smallra, bet. 1. Syn.: krappla; rapp-
la, bet. 1; skrangla; skrappla. 2. (intr. och 
tr.:) 'skaka, dallra, darra / shake, shiver, trem-
ble' Rättv. Nås Jä. Mal. u ss skallä° ve dsm ti 
nii`vom Mal. 'och så skakade vi dem (3: vårtbi-
tama) i handen'. Jfr skaka, bet. 1-2; skoppa, 
bet. 2, m.fl. 3. 'vara löst hopfogad / be loosely 
jointed together' Nås Mal. —Särsk. förb. (till:) ä 
sks'Ildred-tP1 i Ulf skön öOrs. 'det klirrade till i 
liefodralet'; (ur:) ska du skallar-g'r Ukä ku'ppsn 
äl Leks. 'skall du skaka ur hela (innehållet i) 
skålen?'. 

skallrig adj.I ska'Ildru Rättv. Mal. skaTru Dju. 
1. 'darrig, darrhänt / trembling, with trembling 
hands' (SAOB 1) Dju. Mal. Jfr skallerhänt 
m.fl. 2. 'mager och skranglig / lanky' Mal. Jfr 
ranglig, bet. 2; skallerhake; skarrig, bet. 1; 
skranglig m.fl. 3. 'ojämn, så att fordonen 
skramlar (om väg, före etc.) / uneven, causing 
vehicles to clatter (about road conditions etc.)' 
(jfr SAOB 2; V11, We. skallrog) Rättv. Jfr 
rappligl, bet. 1; rucklig, bet. 4; rultig; 
skramlig, bet. 1; skrapplig, bet. 1. 4. 'Iössit-
tande och skramlande / sitting loose and making 
a clatter' Mal. Jfr skallra v., bet. 3; skavrig. 

skall-ring m. Ib ska'llring Ål (jfr skall, bet. 4) 
'krets av i skallgång deltagande personer / 
group of participants in a search or hunt with 
beaters' (SAOB). Jfr skall-lag. 

skalm' m. f. I a skakm m. nÄlvd. Ve. f. Mock. 

skalrm f. Bju. Jä. m. Flo. Mal. skarm Äpp. skåkm 
Li. (jfr skalm"). 1. 'fast dragstång på vissa 
hjuldon, åkerbruksredskap m. m. (t. ex. på 
vagn, gumse, skottkärra, vält etc.) / fixed shaft 
on certain wheeled vehicles or other implements 
used in arable farming (e.g. on wagon, gumse, 
wheelbarrow, roller etc.)' (SAOB 1 a—b; ÖDB I 
384, 390) nÄlvd.—Mal. Jfr kärr-, red-. Syn.: 
skalmal, bet. 1; skida!, bet. 3; skälmal. 2. 
'skänkel på sax / leg of scissors, scissor-blade' 
(SAOB 1c) Älvd. Mal. Li. Syn.: skalmai, bet. 
2. 3. 'båge på glasögon / spectacle frame or 
sidepieces' (SAOB 1 e) Älvd. Jfr glasög(on)-. 
Syn.: se båge, bet. 3; glasög(on)skalma m.fl. 

skalm" m. I a skal" sMal. (jfr skalm') 'frukt-
skida, balja / fruit pod' (SAOB 3). Jfr skida"; 
ärtgalt. Syn.: skalma"; skälma". 

skalmal  f. IVa ska'Irma sÄlvd. Våmh. vMor. Ve. 
Soll. Ore ska'llma öMor. ska`kma Rättv. Bju. 
Dju. Ga. Mock. Jä. ska'kma Leks. Ål skå'irma 
Li. (jfr skalman; Blöndal skålma). 1. = 
skalm', bet. 1, Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ore 
Rättv. Leks. Ål Dju. Ga. Mock. Jä.; we'llt-
skalrmor Våmh. (Bon.) 'fasta dragstänger på 
vält'; tjä'rrsktynndskairmor Soll. 'fastsittande 
skaklar på kärrskrinda'; (bild!.:) ska`kmq 
Våmh. 'de tre främre stjärnorna i Karlavagnen 
(eg. skalman)'. Jfr gums-, lång-. 2. 'skänkel på 
sax eller tång / leg of scissors or tongs' Älvd. 
Våmh. Ve. Soll. Rättv. Ål Li. Syn.: skalm', 
bet. 2. 3. = skalm', bet. 3, Våmh. Ve. Soll. 
Rättv.; gkesogskakmur Våmh. 'dets.'. 4. 'si-
dostycke på betsel (av trä el. horn) / side piece of 
bit (bridle), made of wood or horn' Våmh. öMor. 
Syn.: se betelshorn m.fl. 5. 'båge på 
trampsax / frame of spring-trap' Li. 6. 'häv-
stång i våg / lever of scale' Leks. 7. 'lång, 
gänglig kvinna / tall, lanky woman' vSoll. Jfr 
rangela; skallerhake. —Avi.: ska( Irmug adj. 
Leks. 'lösmynt / talkative'. 

skalmall  f. IV a skj`ma Älvd. skrma Våmh. 
rna Mor. Soll. 	skå'kma Ve. skö'mq öOrs. 
ska'Irma Ore ska'irma Rättv. Bju. Dju. Mal. 
ska'kma Leks. Ål skå'ktna ÖVd. (jfr skalmai; 
Torp skolma f.) = skalm". Jfr ärt-. 

skal-mask m. Ib ska"kmakk vSoll. (V11 skal-
mack, -mask; jfr Fr. skelmaökr) 'skalbagge/ 
beetle'. Syn.: skarpmask. 
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skalm-våg f. le ska`kmolig Leks. (jfr skalmal, 
bet. 6) 'våg för vägning av malm / scale for 
weighing ore' (se ill.). 

st.v. skifkila Li. 'slå av sädeskornens 
skal vid tröskning / beat off the shells of the grain 
in threshing'; dem fe`kk int trö`sska på to`mm 
lö`u, sa dem skä'kilö ka'nna 'man fick inte trös-
ka på tomma logen, så att man skalslog 
kornen'. —P. pret.: slakiläjn Li. 'med avslagna 
skal (om sädeskorn)'. 

skal-slå" st.v. 	vSoll. 'behandla (häst) för 
skaltänthee. Jfr gape, bet. 2; skal". Syn.: 
skala"; slå v. (i skal). 

skal-slåare m. III c slakilåar Mal. (jfr skal") 
'man, som behandlade hästar för skaltänthet / 
man who treated horses with shell teeth'. Jfr 
föreg. 

skal-tand f. VI skgt'Irtann Jä. (jfr skal"; Aasen 
s k al te n n e r) 'utväxt på hästtand / excess edge 
or growth on horse tooth'. 

skal-tänt adj. slatännt sMal. 'som lider av ojäm-
na utväxter på tänderna (om häst) / suffering 
from shell teeth (of horse)' (Ross skaltennt). 

skam m. f. l a sk.Eurim m. f. Älvd. skamm f. 
öMor. Ve. Ore Leks. Bju. Ga. Flo.—Äpp. skgmm 
öOrs. skamm Mal. ÖVd. 1. 'något skamligt; 
vanheder, smälek / something shameful or dis-
honourable; shame, disgrace' (SAOB 1) allm. 
skg'mmg sir kg sk' mm Älvd. 'skammen ser 
ingen skam (om person som borde skämmas)'; 
s14 mm a dig Älvd. fl  ska' mm dr g öMor. 'fy 
skäms (på dig)!'; ä va stri'r ska' mm å' dä Leks. 
'fy skäms (eg. det var stor skam åt dig)!'; stå på 
ska'mm Leks. Jä. 'stå och skämmas, stå i 
skamvrån'; ska' mm tå sä`jandäs Flo. 'skamligt 
att säga'. Jfr skamfläck; skamlösa, bet. 1. 2. 
'känsla av smälek, skamkänsla / shame, feeling 
of disgrace' (SAOB 2) allm. a do iuuga ska' mm P 
de Ore 'har du ingen skamkänsla (i dig)?'; far 
ska' mms skull Äpp. 'för att ej behöva skämmas'. 

(i förb. göra skam av; jfr SAOB 1b*:) .pt 
Ord sky' mm åv 	Älvd. 'han kom alla på 
skam / he caused everyone to fall into disgrace'. 

(oböjl. m.) 'den onde / the devil' (SAOB 4e) 
Nås Mal. fs'irva ska' mm Nås Niro ska' mm Mal. 
'själva fan'. Syn.: se fan, bet. 1; snöde, bet. 1, 
m. fl. 5. (som förstärkande adv. / as a reinfor-
cing adv.:) ska`mm firå't Leks. 'mycket snopen / 

very crestfallen'; ska`mm na'rra Leks. 'skamligt 
lurad'. Jfr skamflat. 

skam-bjälla f. IV a ska‘mmbffila 	ska`mmbjella 
Mal. 'skälla, som sattes på ko, som inte följde 
hjorden hem om kvällarna / a bell that was 
placed on cow that did not follow the herd home 
in the evenings'. Jfr bjälla, bet. 2; skamko. 

skam-borre m. Illa sk.p.'mmbu'rr Älvd. skf' mm-
brer Våmh. ska`mmbårr vMor. (jfr borre m.; 
Rietz 579a skamm-börr). 1. 'tordyvel, Geo-
trupes / dung-beetle'. Syn.: se himmelshäst; 
lushårsmask, bet. 3; skarpborre m.fl. 2. 
'åkertistel, Circium arvense / creeping thistle' 
vMor. Jfr stingel; stingsel; tistel. 

skam-bänk m. I b ska‘mmbäuuk nvMor. Jä. 
ska`mmbänuk Mal. 1. 'bänk i kyrkans vapenhus 
för den som dömts till skamstraff / bench in 
church porch for those placed in disgrace' 
(SAOB 1) nvMor. Jfr skam-pall, -stol; stock, 
bet. 7; stockstraff. 2. 'bänk för skamstraff i 
skolan / bench in school for those in disgrace' 
(SAOB 2) Jä. Mal. 

skamdar f. l a pl. (endast i förb. med komma; jfr 
Torp skammd; ? Sdw. skand:) kym-a'ut 
skg` mmdär 14"må a skg`mmdym Älvd. 'kom-
ma till korta, ej gå iland med ngt / be unsuccess-
ful in something'. 

skamd-låtig adj. I skg`mmdirlitug skg`mmdirlitkin 
(— skg`nndkåtyn) Älvd. 'som jämrar sig el. gnäl-
ler för minsta smärta el. minsta småsak, gnällig / 
who whines or complains over the slightest pain 
or for the least reason, snivelling'. 

skamdom adj. I ska`mmdun öMor. ska`mmdum 
Ve. — ska`mmnum vSoll. ska`mmdam Mock. 
Flo. Nås ÖVd. ska`mmdum ska`mmdam Jä. 
ska`mmdam 	ska`mmnum Äpp. ska`mm- 
nom(in) ska`mmnon Mal. 'oförmögen att utfö-
ra en viss uppgift, rådlös, bet / unable to perform 
a certain task, at a loss, perplexed' (Rietz 579 a 
skamnom); an watt ska`mmdum far-U'm frå 
kwe'nn Ve. 'han blev ur stånd att fara hem från 
kvarnen'; dam bi ska`mmdsmä tä 10 Flo. 'de 
går bet på att slå (när det regnar)'; je jä'r mä 
ska`mmdam Nås 'jag kan inte utföra uppgiften'; 
je vår ska`mmdum a ässama skö'när Jä. 'jag kan 
inte ha (eg. varder skamdom åt) de här skorna'; 
ska`mmdum finns innt män U't kan an vifra Jä. 
'alldeles omöjligt är det inte, men bet kan man 
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nästan bli'; dum vå ss skdmmnomin fö sstom 
Mal. 'de var så rådlösa för hästarna (som ej fick 
fred i stallet)' ; 	na hål-på' a våk .yka' mmnom te 
ka'kva Mal. 'kon höll på att bli oförmögen att 
kalva'. Jfr bet adj.; mal adv.; mol adv. Syn.: 
försagd, bet. 1; rådlös, bet. 1. —Adv.: an tjinn 
ska`mmnon ska`mmnom Mal. 'man kärnade 
utan att det blev smör / they churned without 
succeeding in making butter'. 

skam-flat adj. I ska`mmfkåt Mal. (jfr skam, bet. 
5) '(skamset) snopen, slokörad / shamefaced' 
(SAOB). 

skam-fläck m. Ib ska`mmfiräkk Ål ska`mmflräkk 
Mal. ÖVd. 1. 'vanheder, skam / disgrace' 
(SAOB 1) allm. Jfr skam, bet. 1. 2. 'person, 
som bringar vanheder över t. ex. sin gård el. by; 
underhaltig person i allmänhet / disgrace, person 
who does discredit to e.g. his farm or village' 
(SAOB 2) allm. Jfr skamklack. 

skamfläck-gästabud n. ska`mmfiräkkdjä'ssba Mal. 
'bröllop, vid vilket bruden ej fick bära krona, 
emedan hon var havande / wedding, at which the 
bride was not allowed to wear a crown, since she 
was pregnant'. 

skam-hätta f. IV a ska` mmhätta Li. 'ful mössa 
med mycket lång skärm, anv. vid skamstraff i 
skolan / dunce-cap' . Jfr g r i s-, s v i n-ö r o n. 

skam-klack m. Ib ska'mmkkakk Ga. 'man, som 
dragit skam över sig; odugling / man who has 
brought shame upon himself; good-for-nothing'. 
Jfr skamfläck, bet. 2. 

skam-ko f. VIIb ska`mmkä Mal. 'ko, som ej följer 
med hjorden hem om kvällarna / cow that 
doesn't come home along with the herd in the 
evenings'. Jfr håglös, bet. 2 och ssg; skam-
bjälla. 

skamla sv.v. 1 . ska`mmka Dju. 'spilla / spär; 
skammäk int sö' nä 'spill inte sådär!' Jfr 
skvamla, bet. 1; slappra, bet. 6. Syn.: se 
pingla'', bet. 3, m.fl. 

skamlig adj. I sky`mm(b)kig nÄlvd. ska`mmkin 
Våmh. (Bon.) ska`mmkin vMor. Ve. Leks. Bju. 
Dju. Nås (n. ska`mmb(ret Ve.) ska` mlin öMor. 
ska‘mmblrin Soll. sky`mmblin öOrs. ska‘mmiren 
Ore Mock. Flo. ska`mm(b)-in Rättv. ska' mmlrä 
Mal. ska`mmbken ÖVd. 1. 'vanhederlig, van-
hedrande / disgraceful' (SAOB 1 a—b) vMor. Ve. 
Soll. Ors. Leks. Flo. Nås Mal. ÖVd. 2. 'gene- 

rad, skamsen / embarrased, ashamed' (SAOB 2; 
Wennberg skamlin; Rietz 578b; Vll) allm. i 
kä`nnd mi ska`mmbkin Soll. 'jag kände mig gene-
rad'; an gå' r sum jen ska`mmlren hu'nnd Ore 
'han går som en hund som skäms'; o var(r)t 
ska`m(m)kin får o va nä"ku Rättv. (Bo.) 'hon 
blev skamsen för (att) hon var naken'; an e 
ska‘mmblren fg'' am 'fra. 'han skäms (in)för 
honom'. — Adv.: ska`mmke Ore skdmmki Ga. 
skdmmkä Mal. 'vanhederligt, skamligt / dis-
gracefully, shamefully'. 

skam-lös adj. I skg`mmkös Älvd. ska`mmlos 
öMor. ska`mmliis Bju. Flo. Nås 'utan skam-
känsla, oblyg / shameless, impudent' (SAOB). 

skam-lösa f. IV a skQ`mmkösa Älvd. s4`mm(r6sa 
Våmh. (Bon.) ska`mmlosa Ve. ska`mmlösa Ore 
skdmmlösa Leks. ska`mmliisa Mal. 1. 'skam-
löshet; (interjektionellt:) fy skam! / shameless-
ness; shame on you!' Älvd. Ve. ska`mmkösa, få" 
sö'Irju't Älvd. 'fy skäms att bete dig (eg. fara) så 
fult!'. 'Jfr skam, bet. 1. 2. 'skamlös person / 
shameless person' Våmh. (Bon.) Ve Ore Leks. 
ukQ ska‘mmIrösa du 1 Våmh. (Bon.) 'en sådan 
skamlös människa du är!'. 

skam-pall m. la ska‘mmpall Mal. Li. 'säte el. 
stock (i kyrkan), där straffad person fick sitta / 
stool or stocks of punishment (in church)' 
(SAOB 1; se äv. Forsslund, Lima, s. 63). Jfr 
skambänk, bet. 1; stock, bet. 7. Syn.: skam-
stol, bet. 1. 

skamper adj. I skg' mmper Älvd. öOrs. sk.p' mmpär 
Våmh. ska' mmpär Mor. Ve. Soll. Ore Bju. Ga. 
Flo. Nås Jä. ska' m(m)par vOrs. Rättv. 'som ej 
uppför sig bråkigt, beskedlig, snäll! not behaving 
boisterously, good-natured, well-behaved, kind' 
(jfr? SAOB 8); i 1rIlku4 sk,p' mmpär a di ä 
Våmh. (Bon.) 'är din lilla flicka snäll (lätthanter-
lig)?'; ukän va ska`mmpräst Soll. 'vem var 
snällast?'; ik a ss skg`mmpran je`nnsbil öOrs. 
'jag har en farbror Jens, som är så snäll'; om i eni 
ska' m(m)pra, bå' nar Rättv. (Bo.) 'om ni är (eg. I 
ären) snälla, barn'; an ä ska' mmpär ve bå'ran 
Ga. 'han (o: läraren) är snäll mot barnen'. Syn.: 
se frak; fräck, bet. 1, m.fl.—Adv.: an dri' kk so 
ska' mmpärt isz kå'ven så vMor. 'han dricker så 
snällt, den här kalven, så'. — Ssgr: 
skg`m(m)pä(r)biN -bö'ky f. best. Våmh. 'li-
ten hinna av saliv, som barn håller mellan 
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halvöppna läppar'; sk,2'mmpligoss Våmh. 
ska'inmpärgassä Jä. m. 'snäll (liten) gosse'; vår 
ska`mmpärgassän nu Jä. 'var snäll nu!'; 
ska`mmpärkulla f. Ve. 'snäll flicka'; (äv. iro-
niskt:) du e je rikktin ska`mmpärkulla Ve. 'du är 
en riktigt led ko!'; ska'inmpärunnjä m. Jä. 'snällt 
barn'. 

skamper-drucken adj. III skg'inmpädruttjin Våmh. 
ska`nimpärdruttlin Mor. 1. 'vars goda humör ej 
går förlorat vid alkoholförtäring, som har gott 
ölsinne / who canries his liquor weil' Våmh. 2. 
'så lätt berusad, att det goda humöret ej gått 
förlorat / just a little drunk, not enough to have 
lost his good humour' Mor. 

skamper-låt m. Ja skg`mmpäkåt Våmh. (Bon.) 
'barns joller och spelande på läpp med fingrarna! 
children's prattling and babbling'; gri sj41`yugä å 
spi4rä skg'mmpälråtti 'han (n: spädbarnet) jollrar 
belåtet och spelar på läpp (eg. sjunger och spelar 
snäll-låten)'. Jfr lurvall  f. 

skam-påle m. Illa ska`mmpåka Mal. 'påle, vid vil-
ken brottsling fastkedjades för att utstå offentligt 
skamstraff / pillory' (SAOB). Jfr spöpåle; 
stock, bet. 7. 

skam-skör adj. I skg`mmstjgör Älvd. 'snarstucken 
/ touchy'. Syn.: fratskör. 

skam-stol m. la skg'inmst" Våmh. ska`mmstölr 
Rättv. Leks. Ål. 1. 'skampall, stock (i kyrka)' 
(SAOB) Våmh. Leks. Jfr skambänk, bet. 1; 
stock, bet. 7. Syn.: skampall. 2. 'skamvrå (i 
skola) / (put in) the corner (in school)' Rättv. Ål; 
han stå på ska'mmstölr Ål 'han står i skamvrån'. 
Jfr skambänk, bet. 2. Syn.: skamvrå. 

skam-vrå f. Vila skg`mmrå (best. skg`mmråni.) 
Våmh. ska' mmbrå (best. ska‘mmbråna) Äpp. 
ska`mmvrå Mal. = föreg., bet. 2 (SAOB). 

skangla f. IV a, se skångla f. 
skank m. f., se skånk m. f. 
skanka v., se skånka v. 
skansa? sv.v.1.; pres. ska'nnsär Ve. 'flimra för 
ögonen; uppträda, synas (om hägringar el. hallu-
cinationer)! swim before one's eyes; appear (of 
mirages or hallucinations)'; ä ska`nnsär för 
ö'gum å mi 'jag ser gyckelbilder (hallucinationer) 
för ögonen'. Jfr krusa, bet. 4; skymla, bet. 1. 
— Pass.: ska' nnsäs Ve. 'dets.'; e ska`nnsäs för 
ö`gum 'det flimrar för ögonen'; e ska`nnsäs sud-
När sjzi'm 'det syns hägringar i söder över sjön'. 

skap n. II — Ja skåp Älvd. Våmh. Ors. Bju. Leks. 
Ål Mock. Nås—Tra. (best. sg. dat. skå'pe Älvd. 
skOpi Våmh. skå`pi Ors.) skåp Mor. Ve. Soll. 
(jfr Gotl.Ordb. skap). 1. 'förhud på hästens 
könsorgan / foreskin of sexual organ of horse' 
(SAOB skap') Soll. ÖVd. Jfr förhud m.fl. 
Syn.: se hölster, bet. 2, m.fl. 2. 'könsorgan på 
man, hingst el. tjur / sexual organ of man, horse 
or bull' allm. (utom Soll.) gn a knåjlt si up i 
skOpi Våmh. 'han har skadat sig i könsdelarna 
på något knöligt'; skå'p a birt-o swe'lla e'sstim 
å mi öOrs. 'könsdelarna har börjat svälla på min 
häst'. Jfr skapelse, bet. 1. Syn.: se don, bet. 
4, m.fl. 

skapa sv.v.l. — 3. skå'p- Älvd. Soll. skå"på 
Våmh. Rättv. skå"på Ve. Ors. skå'po Ore skä'pa 

skå`p- Leks. skä'pa Bju. Ga. Flo. skä'pa Dju. 
skä'pa Nås Jä. Äpp. Mal. (sup. skä'pa Nås Mal. 
skafft Äpp.) ska`ppå ska`ppo ÖVd. (jfr Berg-
fors, s. 179L, 200, 205, 209, 221) 'komma (något) 
att bli till, ge (något) tillvaro el. liv / bring (some-
thing) into existence, create' (SAOB 1); 0' å ar 
int skå'paå jgg brå`skå Älvd. 'Gud har inte ska-
pat någon (eg. ingen) brådska'; ä vo bir tar tä 
i'nnt va skå"på Rättv. 'det vore bättre att inte 
vara till'; an va sä`rnmste ba`tkär, sam jö'hi add 
ska'ppo Li. 'han var (den) sämsta båtkarl, som 
Gud (eg. jorden) hade skapat'. Jfr förskapa. — 
P. pret.: skå'paåri, Älvd. skå"påd vOrs. skå"på — 
skä"pa Rättv. skä'pa öLeks. Ga. Flo. skä'pa 
vLeks. Dju. skä'pa Nås Jä. Äpp. skå'pan Mal. 
ska'ppån 	ska`ppon ÖVd. 1. 'beskaffad, for- 
mad, konstruerad / of a certain nature, condi-
tioned, constituted, shaped' allm. n wå skå'- 
paöry upå 	wP seå Älvd. 'han såg ut på det 
viset'; o a 	nt skå"påd vOrs. 'hon har varit 
välskapad'; täj, e du-nt ri`kktit skå"på då häl 
Rättv. (Bo.) 'vad nu, är du inte riktigt skapad 
då?' (yttrat till man som ej hade några barn); ä va 
skä'pa sam i kkå't Leks. 'det hade formen av ett 
klot'; äjn 'Putt sä'kk sam e ska`ppon sam äj 
rå`vsakks å a sna'rrpbannd 	Li. 'en liten 
säck, som är som en rävsax och har dragsnodd 
upptill (dvs, en liten säck, som dras ihop upptill 
så som en rävsax slår igen)'. Jfr glad-, god-, 
hel-. Syn.: funsad; funtad. 2. (n.:) 'fatt, 
beställt / the matter; conditioned' (jfr SAOB 2j) 
Nås Jä. Äpp. luVIr va ä skä'pa du llo(g)-ku'll dä 
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Jä. 'hur kom det till att du föll omkull? / how did 
you happen to fall down?'; hur e hä skä'pa 
dttatä Äpp. 'hur är det fatt baktill (n: hur sitter 
livstycket baktill)?'. — Refl.: 1. 'anta en viss 
skepnad / assume a certain form or appearance' 
(jfr SAOB 2 d 13) Mal. ÖVd. an  skdppå se' ba' 
sam ho'nnd å a'nn, jö'tti Li. 'han förvandlar sig 
både till hund och till annat, djävulen' (jfr lj ute, 
bet. 2). Syn.: förskapa, refl. 2. 'låtsas / pre-
tend' (jfr SAOB 2e slutet) Soll. an skeyär si så 
an ädd int vi"tå ä 'han låtsas som (om) han inte 
visste det'. Syn.: låts, bet. 1; låtsa. 3. 'göra 
konstiga åtbörder el. grimaser, krumbukta sig, 
göra sig till, bära sig (underligt) åt / make funny 
or ridiculous gestures, make faces, show off, 
behave strangely' (SAOB 2gy) allm. stö't int 
sö'n å ske) di Soll. 'stå inte och grimasera så 
där!'; si' har hi' ra skä`p sä Leks. 'se, sådana 
krumbukter kon gör!'; dem få vä (et å ska'ppå se 
lä`gumt Li. 'de får bära sig lagom illa åt, när de 
är ute'. Jfr fakta; fukta, bet. 1; färdas, bet. 3; 
skepa, refl.; skepna, refl.; spöka, refl., bet. 2; 
av-, ur-. 4. (i förb. skapa sig till:) ä sla då 
ska'ppo se 	jä'mmt Tra. 'det skall då alltid 
råka gå på tok!'; (p. pret.:) o-då' va-nt li`tä te'-
ssä skö`pan Mal. 'den där (kvinnan) var inte litet 
förskönad på konstlat sätt'. —Pass.: ä skåpes ful 
ti'4- ss an då' r nä Ore 'det går väl så, att han dör 
nu'. — Särsk. förb. (om:) ä kann iyysn skåp-
a' rnm sä fo'ku Leks. 'ingen kan göra om sig 
själv'; ä e sö' vå'k mmskäpan a'llayy Mal. 'det 
är så helt förändrat allting'; (stad:) j& e stä'- 
skäpan 	sPet Mal. 'här är allting förändrat 
sedan (dess)'; (till:) ur däm a skåpå-t1' danan 
Ve. 'så de har spökat ut den där!'; ska"p-trk ä 
Soll. 'ställa till (det)'; ur du ska`per-tN• di Soll. 
'så du styr ut dig!'; hur a du skapo-ti'k äj' Ore 
'hur har du ställt till det här?'; an a skåpå-tå' ma 
så mitji 	Rättv. 'han har ställt till med så 
mycket tokige; skapa-te'-ssä Mal. 'bete sig un-
derligt, förställa sig, förvrida ansiktet'; (ut:) 
ska"p-åut si Soll. 'styra ut sig (med fina kläder 
etc.)'; du skåpsr-ie t dä så ä e stä' r ska' mm 
Rättv. 'du klutar ut dig så det är stor skam'. 

skapade oböjl. adj. (endast i förb. som) anar i 
skä'pade so'kk Leks. 'inte (eg. aldrig) ett ska-
pande grand / not a creative jot' (jfr SAOB 
skapa If p). Syn.: skapande(s). 

skapald n. Ja skå"päld Våmh. 1. 'dåligt exemplar 
(av vad som helst) / poor example'; uka skii"päld 
i Ink 'ett sådant elände till kvinna jag blev gift 
med'. Jfr? skape; skapnad". 2. 'skämtsam 
person, skojare / jocular person, jester'. 

skapande(s) oböjl. adj. skgpend Ve. Soll. skä'-
pande Ore skeyandä Nås ska`pandä(s) — 
skä'panda Jä. skii`ponde Mal. (förstärkande 
framför ord med bet. 'ytterligt ringa kvantitet' / 
reinforcing in connection with words meaning 
'very small quantity'; SAOB skapa 1g); (z)nnt 
jätt skeyande fna'ssk Ore im' et ske)andä du' gg 
Nås inte et slapandäs te'kkän Jä. int et sia-
ponde du' gg Mal. 'inte det allra ringaste / not the 
very slightest'; (substantiverat:) jölrp-ti nå sla-
pend Ve. 'hjälpa till något (enda) grand'; å djår 
ful int ml' jätt slapend Soll. 'det gör då inte mig 
ett dugg'. Syn.: skapade. 

skape m. IV skepi Älvd. ska"pi (pl. ska"pir) 
nvMor. 1. 'kastad säd av mellankvalitet / medi-
um quality winnowed grain' (ÖDB I 466) allm. 
Jfr tom-. Syn.: se lättkorn; mellankast; 
skapnad m.fl. 2. (pl.:) 'dets.' nvMor. 

skapelse m. I a ska'palsa Rättv. (jfr SAOB 4). 1. 
'könsorgan / sexual organ'; fä såg 	skä'palstz 
Rättv. (Bo.) 'jag såg hela könsorganet'. Jfr 
skap, bet. 2; skapnad', bet. 3, m.fl. 2. 'naken 
person / naked person'. Jfr nakigbi se m.fl. 

skaplig adj.I sia pkin Våmh. (Bon.) skä'pkin 
vMor. Soll. Rättv. Leks. Bju. Dju. Nås (n. skä'p- 
kiö vMor. 	Rättv. Leks.) skeylen öMor. 
slapken Flo. ÖVd. slapkä Mal. 1. 'passabel; 
någorlunda bra, stor, hygglig etc. / fairly good, 
fairly big, fairly decent etc.' (SAOB 3) allm. å, va 
skä'plrin nä Soll. 'å, var hygglig nu!'; du få ta 
skä'pkigast ra' :Van Rättv. (Bo.) 'du får ta den 
bästa rocken'. 2. (n.:) 'rimligt / possible, rea-
sonable' Våmh. (Bon.) war e skdpki d 'hur 
skulle något sådant vara möjligt?'. 

skapliga adv. skä'plri Soll. Rättv. 	skå`pke Jä. 
skä'pkä Mal. 'någorlunda bra, någotsånär / fair-
ly, reasonably'; ä skeyki sterlännt dar Jä. 'det är 
rätt så surt där'. Syn.: någorlund, bet. 2. 

skaplon m. n. I a, se schablon. 
skapnad' m. II — I a III a — n. skepnaö skaff-
nåå m. Älvd. skä'pnad Våmh. (Bon.) Ve. Ore 
ska"pnåd vMor. Soll. vOrs. slaptdd öMor. 
skepnöd öOrs. skä`pna m. Rättv. Bju. Nås 
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ÖVd.; n. Leks. skå`pna m. Ål skå'pina Mal. 1. 
'utformning, form, gestalt, skepnad / shape, 
form' (SAOB 1) allm. i ty' kkt full' ä vå jän 
ska"pnåd Soll. 'jag tyckte väl jag, att det var en 
sådan gestalt (3: att det var dig jag såg)'; ukän 
skå'pnad te mä'nnistja Ore 'vilken underlig kvin-
nogestalt!'; hä va en ks`nnstu skå'pna Ål 'det var 
en besynnerlig form (på t. ex. en sten el. ett 
verktyg)'; då'n är ä e fire`kka sam ä fP n tä 
skå`pnän Ål 'där är det en flicka, som är fint 
skapad'; o'nnatåons gu' ss skå`pina va ädå' 
sty'gg bå'n Mal. 'undantagandes Guds skapnad 
var det där fula barn (3: visserligen är det Guds 
skapade varelser, men nog var det där fula 
barn)'. Jfr schablon, bet. 2. Syn.: schablon, 
bet. 1. 2. 'något som liknar något annat, till-
stymmelse, antydan / likeness, something similar 
to something else, outline, vestige, trace' allm. ä 
wå så mytjy-P ä wa skå`pnadgz Våmh. (Bon.) 
'det var så pass att det påminde om (en gris 
etc.)'; sa mi"tji ä finns ska"pnödn i ä öOrs. 'så 
pass att det finns någon tillstymmelse (till kärna) 
i det (x kornet)'; ä e då skå`pnan tä Cfr Rättv. 
'det är då embryot till en man (om en liten 
pojke)'; a'llar i skå`pna Leks. 'inte ett dugg'; kim 
e lard nogä ra'tskafnå'ö Älvd. 'om det blir 
någon tillstymmelse till rot'; an add int i 
jå'rskåpna Leks. 'han hade ej det allra ringaste 
arbete' (jfr göra n.). Jfr smack". 3. 'könsorgan 
hos hondjur / female sexual organ' Våmh. 
(Bon.). Jfr skap, bet 2; skapelse. Syn.: se 
bussa, bet. 5; spjurta m.fl. 

skapnad" m. skå`pnad Våmh. (Bon.) ska"pnåd 
vOrs.= skape, bet. 1-2. 

skara m. IV skå"ri Älvd. skå"rå vMor. skårå' 
öMor. ska"ri Ors. skä` ra Leks. skå'rä Flo. skå'ra 
Nås Mal. skä`ri ÖVd. 'följe, procession / proces-
sion, retinue, band' (SAOB skara"); naug fg`gd 

nn i skå"rjm Älvd. 'visst var han med i proces-
sionen'. Jfr lag, bet. 13; rad, bet. 1; brud-, 
folks-, här-, lik-. Syn.: följe, bet. b; pro-
cess, bet. 2. 

skara' sv.v.l. skå'ra Mal. (jfr skaren') 'putsa ljus-
veke / trim candlewick' (SAOB skaralv; Rietz 
580a skara 3; Torp skara"). Syn.: snyta, bet. 
2. 

skara" sv.v.l. skå'ra Mal. skå'rå 	skå'ro ÖVd. 
(jfr V11 skara v.; Torp skarran; endast refl.:) 

skå'rs sä Mal. 'harkla sig/ clear one's throat'; je 
våk ,skå'ro me Tra. 'jag måste harkla mig'. Jfr 
rackla", bet. 1; skorra', bet. 2b, m.fl. Syn.: 
harkla", refl.; rosta". 

skar-brinde m. Illa skieråbrinnd Älvd. (jfr 
skare'). 1. 'högbent, smärt älg / long-legged, 
agile moose'. 2. (bildi.:) 'magert kreatur (t. ex. 
om  högväxt, smärt kvinna) / thin creature (e.g. 
about tall, slender woman)'. 

skar-båge m. IV — Illa skå'rbögi vRättv. skå'r-
båga Rättv. (Bi.) skå'rbåga Leks. slarböga Bju. 
ska'rrbäga 	skä'rbåga Ål skä'rbåga Dju. Ga. 
Mock. skå'rbåga Nås Jä.; pl. skå'rbsgsr Flo. 
'snösko för människa el. häst / snowshoe for 
man or horse' (SAOB; ÖDB I 250, 274). Jfr 
folks tryg. Syn.: truga; tryg; tryga; tryge. 

skare' m. IV — Illa skå"ri Älvd. ska"ri 	skå"rå 
vMor. skarP öMor. skå"rå Ve. Soll. ska"ri Ors. 
skå're Ore skPri Rättv. sia ra Leks. Ål skii`ra 
Bju. skå' ra Nås—Mal. skä` ri ÖVd. 'hårt 
snötäcke, snöskorpa / crust of snow' (SAOB 
skaren); tå"gå bri`nndgn skå"rjm Älvd. 'jaga 
(och fånga) älg på skarsnö'; gö skå"rån Soll. 'gå 
på skaren'; ä bår skPri på må'r(r)ganun Rättv. 
'skaren bär på morgonen'; på skå'rom Tra. 'på 
skaren'. 

skare" m. IV, se skara m. 
skare" m. IV skå"ri Rättv. skå'ra Mal. 'brunnen 
el. kolnad ljusveke, ljustjuv / burnt or chaned 
candle wick' (SAOB skare"; ÖDB III 308). 
Syn.: se ljusfalsne; mask, bet. 4b, m.fl. 

skar-före n. III skå'rafår Mal. 'så hård skare, att 
man kan gå el. köra på den / crust of snow so 
hard that it can be walked or driven on' (jfr 
SAOB). 

skarig adj. I skå'run vMor. 'yster, ostyrig, vild / 
wild, unruly, frisky' (jfr ? VII skara v.). Jfr 
bläsna, bet. 2; ostyrig; otamig; sprakig, 
bet. 2, m.fl. Syn.: skårig. 

skar-Mo f. VII b skå"råkkö vMor. 'hundens över-
sta Mo / upper claw of dog'. 

skar-kälke m. Illa skå"råtjök Soll. 'lätt kälke, som 
drogs med dragtåg / light sledge, pulled with 
hauling ropes'. Jfr drag-, s kid-kälke; 
smalsläde m.fl. 

skam n. ska' nn Mal. (jfr SAOB 1) 'smått avfall, 
skräp, smolk (som man t. ex. får i ögonen vid 
smide) / small waste, particle of dirt (getting in 
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one's eyes e.g. when one is working in the 
smithy)'. Jfr skrap, bet. 2; smedjesinder; 
s ör. 

skarn-borre m. III a, se skamborre. 
skarp adj. I skarrp OvSi. (n. skarrpt Älvd. Våmh. 
Ve. skarrft vMor. vSoll. Ors.) skar(r)p NeSi. Vd. 
(n. skar(r)ft Rättv. skarrpt Bju. Nås skät Äpp. 
Mal.). 1. 'vass / sharp' (SAOB 1) Bju. Mal. 
Syn.: vass. 2. 'hård (och torr) / hard (and dry)' 
(SAOB 21; Rietz 580b skarp 2) allm. skairrft 

Ors. ska'r(r)ft bra' Rättv. ska'rrpän bu'lla 
Dju. skä't bra' Äpp. Mal. 'hårt bröd'; sko'nn e 
ska'rrp Mal. 'skorna är hårda'; 11å ska'rrp Ve. 
'lek, som består däri, att en person slår med sin 
knutna näve mot en annans knutna näve till dess 
endera måste ge upp av smärta' (jfr hårdo; 
skarp-fisk, bet. 2, -näve); stinkarrp Älvd. 
'stenhård'; U`nskarrp vMor. 'hård som ben'. 
Syn.: hård, bet. 1. 3. 'skinntorr, mager; ofrukt-
bar (t. ex. om  människa, om mark) / dry, thin, 
infertile (e.g. about human being, about soil)' 
(Gotl. Ordb.; jfr SAOB 22; Rietz 580b skarp 1) 
allm. an  wa så ska'rrp dä`nan Ve. 'han var så 
skinntorr den där (mannen)'; häjå' va en ska'rrp 
en ba`kka Äpp. 'det här var en ofruktbar mark'; 
mä'gär 8 ska'rrp Mal. 'mager och benig'. Jfr 
skarplagd; skarplig m.fl. 4. 'sträv i halsen, 
hes / hoarse' Ors. Jä. Mal. ska'rrp i hä'sp Jä. 
ska'rrp i hä'(Ir).yam Mal. 'dets.'. Syn.: harga, 
avl.; hargla, avl.; skarrig, bet. 4. 5. (n.:) 
'hårt, kalkhaltigt (om vatten) / hard, chalky 
(about water)' Våmh. (Bon.). 6. 'stark, våld-
sam, intensiv (t. ex. om  fart, ljud, köld) / harsh, 
intensive (e.g. about sound, cold), high (about 
speed)' (jfr SAOB 14 och 17) Rättv. Leks. Mal.; i 
ska'rrpom fä'ttji Mal. 'i full fart, med stor hast'. 
Jfr fit tj en. Syn.: hård, bet. 4. 7. 'känslokall, 
kärv (om människa) / unemotional, rough (about 
human being)' (jfr SAOB 15) Ors. Ore; dem wa 
ska'rrpar; i'nnt jena br -e`kaku vOrs. 'de var 
hårdhjärtade; (de gav) inte en brödkaka'; ä e 
ska'rrft mulla däm Ore 'det råder osämja mellan 
dem'. 8. (n.:) 'kraftigt tilltaget, väl starkt / rath-
er exaggerated, too much' (jfr SAOB 15) Mal. i 
tö'kkt hå vä skä't å e kvi`nnfakk 'jag tyckte det 
var nästan för fräckt och burdust (sagt) av en 
kvinna'. — Ssgr: ska'rrptårr adj. Rättv. 'riktigt 
torr (t. ex. om  säd el. hö) / quite dry (e.g. about  

grain or hay)'; ska'rrpera m. Li. 'torkad laxör-
ing / dried salmon-trout' (jfr örad). 

skarpa f. IV a ska'rrpa Mal. 'torr, hård, mager 
mark / dry, hard, poor soil'. Jfr skarp-slog, 
-slått, -änge. Syn.: se hårda; skarp-backe, 
-land m.fl. 

skarp-backe m. Ill a ska'rr(p)bokk Älvd. = föreg. 
skarpback-tada f. V ska'rr(p)boktååå Älvd. 
'självvuxet gräs på gödslad, men mycket torr 
och hård mark / self-sown grass on fertilized but 
very dry and hard soil'. 

skarp-borre m. Illa ska'rrbårr(ä) Mor. (jfr Rietz 
580b) 'tordyvel, Geotrupes / dung-beetle'. Syn.: 
se himmelshäst; skamborre m.fl. 

skarp-bröd n. Ja ska'rrpbröö Älvd. ska'rr(p)brö 
vMor. Ore ska'rrpbrg. Ors. ska'rr(p)brå Rättv. 
(Bi.) (jfr VII; We.). 1. 'torkat tunnbröd / dry 
clapbread' Älvd. vMor. Ors. Ore. 2. 'halvtjockt 
bröd, bakat av hälften korn- och hälften rågmjöl / 
bread made of a flour with equal parts of barley 
and rye' Rättv. (Bi.). Jfr skarpbulle. — Ssg: 
ska'rrbröskaku.  Våmh. (Bon.) 'torr tunnbrödska-
ka / dry cake of clapbread'. 

skarp-bulle m. Illa ska'rr(p)bull Älvd. öMor. Soll. 
ska'rr(p)ball vSoll. ska'rpbulls Rättv. ska'rrp-
bulla Leks. (jfr skarp, bet. 2) 'hård brödkaka, 
spisbröd / hard round-loaf, hard rye-bread'. Jfr 
skarpbröd. 

skarp-bär n. IIpl. ska'rrpHr Ve. 'mogna men hår-
da hjortron / ripe but hard cloudberries'. Jfr 
jordbär, bet. 1. 

skarp-drit m. I a ska'rrpdrit Mal. ÖVd. 'hörbar 
fjärt / audible breaking of wind'. Syn.: se 
brakdrit m.fl. 

skarp-drita st.v. ska'rrpdrita Li. 'släppa väder 
hörbart / break wind audibly'. Syn.: prump a, 
bet. 1. 

skarpen m. Ja best. ska'rrpen Ve. ska' r(r)pan 
Rättv. ska'rrpän Bju. skairrpen Nås; dat. ska'rr-
pam Mal. 1. (endast i vissa prep.-förb.; jfr 
SAOB skarp":) an tö upå skairrpen Ve. 'han 
satte åt med ett skarpt förhör / he attacked him 
with a harsh interrogation'; däm sti`tt an på 
ska'r(r)pan Rättv. 'de satte åt honom på rena, 
rama allvaret'; an sa-ä't om på iVn ska'rrpam 
Mal. 'han sade åt honom eftertryckligt'. 2. (se-
nare ssgs-led:) 'brist / lack' Äpp., se lådigs-. 

skarp-fisk m. Ib ska'rrpfissk Våmh. Soll. Ors. 
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skdrrpfissk Mal. skdrrpfessk ÖVd. (jfr skarp, 
bet. 2). 1. 'torrfisk, klippfisk; lutfisk / split cod' 
(Sdw. skarpfisker; ÖDB III 497) allm. Jfr 
skarpgädda. Syn.: skarrfisk. 2. (överfört; i 
förb. med vissa verb:) t ska'rrpfissk Mal. 11å 
ska' rrpfessk Tra. 'lek, som består däri, att två 
personer slår mot varandras knutna nävar till 
dess endera parten måste ge upp av smärta / 
game whereby two people hit each other's 
clenched fists until pain forces one of them to 
submit'. Jfr hårdo, bet. 2; skarp, bet. 2. Syn.: 
skarpnäve. 3. 'åkerfräken, Equisetum arven-
se, i dess första sporbärande utvecklingsstadium / 
field-horsetail in the first stage of development' 
Li. Syn.: se guckustrant m.fl. 

skarp-fluga f. V skdrrpfkuggu Al Ga. 'hästfluga, 
Hippobosca equina / horsefly'. Syn.: hård-, 
häst-, seg-, sten-fluga. 

skarp-gädda f. IV a ska'rrpgädda ÖVd. 'soltorkad 
gädda / sun-dried pike' (ÖDB 1 135). Jfr skarp, 
ssgx; skarp-fisk, bet. 1. 

skarp-hatt m. Ja ska'rrpatt Älvd. Ors. skarpa'tt 
öMor. ska' rrphatt Ve. skdrrphatt Mal. ÖVd. 
'styv, rundkullig manshatt (anv. som kyrkhatt) / 
stuff man's hat with rounded crown (used for 
church)' (jfr SAOB). 

skarp-hänt adj. I ska'rrpennt Älvd. 'hårdhänt / 
heavy-handed, rough'. Syn.: oförvägen, bet. 
2; strid; strid-, strängd-hänt. 

skarp-hätta f. IV a ska' rrpett Älvd. 'stärkt kvinno-
mössa / starched woman's cap' (se ill.; ÖDB IV 
125, 276). Jfr bittids-, stel-hätta. Syn.: råg-
deg(s)hätta. 

skarp-kuse m. Illa skdrrpkåsä Ore 'mindre flygfä 
(med vassa klor), som uppehåller sig vid timmer-
och brädhögar / small winged insect (with sharp 
claws) found around stacks of timber and 
planks'. Syn.: timmerkuse. 

skarp-lagd adj. I ska'rrpkaggd Älvd. 'magerlagd / 
on the thin side' (SAOB). Jfr skarp, bet. 3; 
skaven, bet. 2. Syn.: skarplig; skarpslig; 
skarpväxt; skarrig, bet. 1. 

skarp-land n. I a ska'rrplivnnd Älvd. 'hård, torr 
mark'. Syn.: se skarpa m.fl. 

skarplig adj. I ska' rrpkig nÄlvd. ska'rrplrin Soll. 
(jfr SAOB skarpen) 'knotigt vuxen; magerlagd, 
benig / bony, on the thin side'. Jfr skarp, bet. 3. 
Syn.: se skarplagd m.fl. 

skarp-limme m. Illa skdrrpirgjmå V'åmh. (Bon.) 
'hård och torr, halvt utnött björkkvast / half 
worn-out birch-broom'; n edd sku å' kitä åv 
ska'rrpkgjmgm 'han borde ha litet stryk (av en 
gammal, hård och utnött björkkvast)'; gerå upQ 
ska'rrpirgjmgm 'färdas på den nötta kvasten (n: 
till Blåkulla)'. 

skarp-lända f. IV a skdrrpkännda vSoll. 'hård, 
fast mark'. Syn.: se skarpa m.fl. 

skarp-mark f. Ib ska'rrpmarrk öMor. Ve. vSoll. = 
föreg. (SAOB; jfr ÖDB I 245). 

skarp-mask m. I b ska' rrpmakk vOrs. ska' rrpmakk 
Flo. — Äpp. skdrrpmakk Mal. ÖVd. '(mycket 
hård) skalbagge, tillhörande t. ex. någon av fa-
miljerna långhorningar, knäppare el. vivlar / 
beetle belonging to the genus longhorn beetles, 
click beetles or weevils'. Jfr sprittmas k. 

skarpna sv .v .1. ska'rrpen vMor. skdrrpna Al 'bli 
hård (och torr) / become hard (and dry)' (t. ex. 
om  bulle; om frusen mark; SAOB 5). 

skarp-näve m. IV (endast i förb. med slå v.:) 11å 
ska'rrpnev4' (best. pl. ack.) Älvd. .11å ska' r(r)p-
dyl Rättv. 'leka en tävlingslek, bestående däri, 
att två personer slår mot varandras knutna nävar 
till dess endera parten måste ge upp p. g. a. smär-
ta' (SAOB). Jfr hårdo, bet. 2; skarp, bet. 2. 
Syn.: skarpfisk, bet. 2. 

skarp-rättare m. III c ska' rrpråttar Mal. 'man, 
som på officiellt uppdrag verkställde dödsstraff / 
executioner' (SAOB 1). 

skarp-sko sv.v.3. skdrrpskö Mal. 'förse (häst) 
med under vintern lämpliga, vassbroddade skor / 
shoe a horse in winter with suitable studded 
horseshoes' (SAOB). Syn.: vintersko. — P. 
pret.: skdrrpskodd Bju. Nås skdrrpsköin Mal. 
'vinterskodd'. 

skarpslig adj. I skdrrpilinn Älvd. 'magerlagd, 
knotig'; må' ger å skdrrpilinn 'mager och knotig 
(om person el. djur)'. Syn.: se skarplagd m.fl. 

skarp-slog(e) m. ska'rrpilög vSoll. Ore 'slåtteräng 
med fast, torr mark / hay-meadow on dry soil'. 
Jfr hack-, skarp-slått; skarpa m.fl. 

skarp-slått m. J a skdrrpslått Mal. 'slåttermark på 
torr och mager jord / hay-meadow on dry, poor 
soil'. Jfr skarpa; skarp-slog(e), -änge. 

skarp-strupe m. Illa skdrrpstråpa Jä. skdrrp-
stråpä Äpp.; best. ska' rrpstråpin Mal. 'luftstru-
pe / windpipe'. Syn.: se andstrupe m.fl. 
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skarp-synt adj. I ska'rrpsant Älvd. ska'rrpsint 
Ors. ska'rrpsynnt Mal. 'som ser väl äv. på långt 
håll / sharp-sighted' (SAOB 1). 

skarp-tänt adj. I ska'rrptännt Ål 'som har kraftiga, 
skarpa, tänder / with strong, sharp teeth' 
(SAOB). 

skarp-växt adj. I ska'rrpoakkst Tra. 'knotigt vux-
en; magerlagd / scraggy, bony, on the thin side' 
(jfr Fr. skarpvaxinn). Syn.: se skarplagd 
m. fl. 

skarp-änge n. la ska'rrp,pjndjÄlvd. 'naturlig ängs-
mark utan dy / natural meadow, without mire'. 
Jfr skarpa; skarpslått m.fl. 

skarr n. skarr Li. 'heshet och benägenhet för 
hosta (p.g.a. slemanhopningar i luftrören) / 
hoarseness and inclination for coughing (caused 
by accumulation of phlegm in the bronchi)'; ä fä 
ska'rre sam je å' i brifssta 'det här skarret, 
som jag har i bröstet'. 

skarra f. IV a ska'rra Li. 'kvinna, som har hes, 
kraxande röst; kvinna, som ständigt harklar sig 
(p. g. a. t. ex. kronisk förkylning) / woman with a 
hoarse, croaking voice; woman who is always 
clearing her throat'. 

skarra' sv.v.l. ska'rra Våmh. ska'rra Mal. Tra. 
(jfr SAOB skarra'; Rietz 580 b; Torp skarra"). 
1. 'skallra, skrälla / rattle, make a noise' (SAOB 

skarra'; Rietz 580 b 1) Våmh. Mal. Syn.: ram- 
la, bet. 1; skavra; skramla, bet. 1. 2. 'gnissla 
(under medar vid stark kyla) / creak, squeak 
(about sleigh-runners in snow in extreme cold)' 
(jfr Torp skarra") Tra. Jfr gnila, bet. 1; skor-
ra', bet. 1. 3. 'raspa, rossla, låta hest (i halsen) / 
produce a rasping sound, rasp, wheeze (about 
throat)' Tra. Jfr rackla, bet. 2; skorra', bet. 
2 a. 

simma" sv.v.l. ska'rra Flo. ska'rra Jä. 1. 'backa 
med årorna, ro baklänges / row backwards' Flo. 
Syn.: mynda", bet. 1; ära". 2. 'bromsa (t. ex. 
med ena foten för att styra kälke; med skidstav i 
nedförsbacke) / brake (e.g. sleigh with one foot, 
skis with ski-trundle)' allm. Syn.: arra; skor-
ra 11, bet. 1; sporra, bet. 2. 

skarr-borre m. III a, se skarpborre m. 
skarre m. Ill a ska'rre Älvd. ska'rra nvMor. ska`r-
rä öMor. Soll. ska'rre Tra. 1. 'mager, skinntorr 
individ (t. ex. om  människa el. häst) / bony, skin-
ny individual (e.g. about human being or horse)' 

(jfr Torp skarre) Älvd. Tra. ka`mmpskarre Tra. 
'mager hästkrake'. Jfr skave', bet. 3. 2. '(ned-
sättande om) gammal skinnkjortel / (derogatory 
about) old fur-kirtle' Mor. Soll. Jfr nedan-. 

skarr-fisk m. Ib ska'rrfissk Älvd. nvMor.; best. 
skarfi'stp öMor. (jfr skarre m.) 'torrfisk, klipp-
fisk' (ÖDB III 497). Syn.: skarpfisk. 

skarrig adj.I ska'rrug—ska'rryn Älvd. ska'rru 
Mal. ska'rra ÖVd. (jfr SAOB; Torp skarren, 
under skarra). 1. (jfr skarra', bet. 1) 'som 
skallrar, larmig / rattling, noisy' Mal. Syn.: 
ramlig, bet. 1; skramlig, bet. 1. 2. 'mager, 
skinntorr / thin, skinny' Älvd. Jfr skallrig, bet. 
2; skarplagd; skaven, bet. 2. 3. 'klen till 
hälsan, sjuklig / infirm, ailing' ÖVd. Syn.: se 
krank; skrabbig, bet. 1, m.fl. 4. 'skrovlig i 
halsen, hes / hoarse' ÖVd. Syn.: se skarp, bet. 
4, m.fl. 

skar-skorpa f. IV a skkråskerrp Älvd. 'tunn hin-
na av is, helt tunn skare / thin ice, thin crust of 
snow' (SAOB). Syn.: skarskräpa. 

skar-skräpa f. IV a ska"råskrEip Älvd. = föreg. 
skar-snö m. V sia rsnj3 Leks. skå'råsnjå Li. 'snö, 
belagd med skare / crusty snow' (SAOB). 

skarv n.—m.—f. I a skarn) n. Älvd. nVåmh.—m. 
Våmh. (Bon.) Ve. Soll. skar(r)v m. vRättv. Ål 
Mal. ÖVd.; f. Rättv. (Bi.) Bju.; n.—m.—f. Flo.; 
n. Nås. 1. 'tillskarvat parti av något / joined 
piece of something' (SAOB skarv" 1) allm. 
Syn.: sköt m., bet. 1; sköta, bet. 1; sköte"; 
skötning", bet. 1; skötsel, bet. 1. 2. 'skarv-
ställe, fog; linje, efter vilken två stycken möts / 
joint, seam' (t. ex. om  skarvsöm i vävnad, 
springa i golv el. bordsskiva, stockmöte i 
husvägg; SAOB skarv"' 2) allm. snVskarry 
Rättv. (Bo.) 'fog mellan två snedhuggna stockar i 
husvägg'; toä"rskarry Rättv. (Bo.) 'fog mellan 
två tvärhuggna stockar i husvägg'; vä'ggskarry 
Flo. 'fog mellan väggstockar'. Jfr mo ss-. Syn.: 
skarva, bet. 1; sköt m., bet. 1; sköta, bet. 1; 
sköte"; skötning", bet. 2; skötsel, bet. 2. 3. 
'ställe, där två olika delägares gärdsgårdspartier 
möts / place where fences of two different ow- 
ners meet' Soll. Jfr gårds-, rodgårds-mot. 4. 
'till storslagan hörande rönnvidja, vid vars 
grövre ände bulten var fäst / withe of rowan on 
threshing flail to which the swipple was fixed on 
the thicker end' (ÖDB 1 447) Rättv. (Bi.). Syn.: 
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skarvkäpp; slag-skarv: -sprint, -spröte, 
-spö, -ten; spets', bet. 2; sprint, bet. 3; 
spröt, bet. 3; spröte, bet. 2; spö, bet. 2. 5. 
'övergång mellan två tidsperioder, mellantid (då 
man lider brist på något) / interim period, in-
terval (when something is lacking)' (jfr SAOB 
skarv" 3) allm. eä a gajö i ska'rrvin a mi 
nVåmh. 'jag har kommit in i en period av knapp-
het'; ti skatrrvä mila må'nar Nås 'i övergången 
mellan månaderna'; ä e i ska' rrvam Mal. 'det 
böljar ta slut, och det finns inget att sätta i 
stället'; må'irskarrvä Ve. 'den tid, då man var 
utan mjöl, men hade tröskad säd som skulle 
malas'. Jfr medel-. 6. (senare ssgsled:) 'låg 
bänk framför den väggfasta sängen / bench stan-
ding against the front of the bed fixed to the wall' 
ÖVd., se säng-. 

skarva f. IV a ska'rrva Ors. Ore 'skarv' (VII); 
ska'rrvor ad smitåst-attt åv dri"ti Ors. 'golv-
springorna hade smetats igen av smuts'. Syn.: 
se skarv, bet. 2, m.fl. 

skarva sv.v.l. skar(r)v- Älvd. Våmh. ska"rv-
vSoll. ska'rrva Rättv. Flo. Nås Jä. Mal. ÖVd. 
ska'rrva Ål. 1. 'utöka el. förlänga (något) med 
en skarv, laga (något) gm tillsättning av en 
skarv / join, splice' (SAOB skarva' 1) allm. 
Syn.: sköta'', bet. 1. 2. 'ljuga, säga mer än 
sanningen Ilie, add to the truth' (SAOB skarva' 
2 a) Flo. Syn.: sköta'', bet. 3. — P. pret.: an ä 
ska'rrva Rättv. (Bi.) 'den är lagad (gm tillskarv-
ning) / it is mended or joined together'. — Särsk. 
förb. (i:) skar(r)v-1' Älvd. 'öka ut (något) gm att 
foga in ett nytt stycke mitt i'; (ihop:) skar(r)v-
-jä'p Älvd. skarv-fitöp Våmh. ska'r(r)v-
-ihö'p Ål 'sammanfoga gm skarvning'; (sön-
der:) ska"rv-sunnd to"båtjen vSoll. 'skära sönder 
tobaken'; (uti:)ska'rrv-tP än att Li. 'skarva i ett 
stycke'; (vid:) skar(r)v-våt en bit Rättv. 'skarva 
till en bit'; (å:) skar(r)u-' Älvd. 'skarva vid'. 

skarve f. III ska'rrve ÖVd. (best. ska'rrva Li.) 
'pall el. bänk (med lock) framför väggfast säng / 
bench (with lid) standing against the front of the 
bed fixed to the wall'; da å ska'rrvin Tra. 'på 
sängbänken'. Jfr sängskarv. Syn.: se fåll-, 
säng-bänk m.fl. 

skarvig adj. I ska'rrvun Ors. ska'rroug Ore 'full 
med springor (t. ex. om  golv) / full of chinks 
(about floor, etc.)'. 

skarv-käpp m. Ja ska'rrutjäpp Dju. ÖVd. 'käpp el. 
vidja (av rönn el. hägg) i storslagan, vid vilken 
bulten var fastsurrad och sålunda förbunden med 
handvalen / rod or withe (of rowan or bird-cher-
ry) on flail to which the swipple was attached 
and thereby connected with the shaft of the flail' 
(ÖDB 1447). Syn.: se skarv, bet. 4, m.fl. 

skarv-stock m. Ib ska'rrvstukk Älvd. vMor. Ve. 
ska'rrystakk Jä. 1. 'stock, som skarvats, el. var-
med man skarvade för kort stocklängd / log that 
had been joined or with which too short log was 
joined' vMor. 2. 'ituskuret, avlångt stycke trä, 
försett med bomärken och knivstyng, (som ris-
tats i de båda delarna så att de passade ihop, när 
delarna lades intill varandra, och) som utgjorde 
kvitton på dagsverken, erlagd skatt etc. / split, 
oblong piece of wood on which farm details con-
cerning day-labour, taxes, etc., were carved' (se 
ill.) Älvd. Ve. Jä. Jfr kavle, bet. 4 a. 

skata f. V slå"tå sÄlvd. skå"ta Våmh. skå"tå 
vMor. skatå' 	skatät öMor. ska"tu Ve. Soll. 
skå'ta vOrs. ska"ta öOrs. skå"ta Ore skä"tu 
Rättv. ska`ttu Leks. Ål Dju. Ga. Mock. Flo. Jä. 
Äpp. nLi. Tra. skä'tu Bju. Nås Mal. sLi.; obef. 
nÄlvd. 1. 'Pica pica / magpie' (SAOB 1) allm. 
(utom nLi. Tra.); fu'llt min skå"tym Våmh. 
(Bon.) 'fullt med skator'; ska'ttu a sa`mm 
fät(r)tt, firg"g va(r)t o vi'll Dju. 'skatan har 
samma stjärt, hon må flyga vart hon vill' 
(ordspr.); du skä lä vå'r ska`tto, för o e 
he`mmjällu Jä. 'du skall låta bli skatan, för hon 
har en övernaturlig förmåga att hämnas'; hur an 
då' ha'ff Sam e skeftu Mal. 'hur den där (man-
nen) skrattar (gnäggande) som en skata'. Syn.: 
skjur; skär. 2. 'annan fågel än skata / bird 
other than magpie' (SAOB 2) Mal. nLi. Tra. Jfr 
dret-, snö-, strand-. 3. 'i något avseende un-
derhaltig feminin varelse / female creature which 
is in some way inferior' (SAOB 1 en) Våmh. 
(Bon.) vMor. Jä. je ri`kkti skå"tå vMor. 'en rik-
tigt illmarig flicka'; iucn fr e fe ku'llskåtur Våmh. 
(Bon.) 'vad är det för ena fnittrande flickor?'; 
je'ttskat(t)u Jä. 'retsam flicka; get som hoppar 
överallt'. Jfr kullskate; skate, bet. 4; flög-, 
gädd-, tarv-, tjuv-. 4. '(nedsättande benäm-
ning på) kvinna från byn Uppsälje / (derogatory 
for) woman from the village of Uppsälje' Jä. 

skata sv .v.1. skiftå Älvd. Rättv. ska`tts Mal. (jfr 
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