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SKORTUNNA, f.  i .  Se Skördosa. 
SKÖT, n.  5.  Se Sköte. 
SKÖT, m. a.  Ett  slags nät  med små maskor.  
SKÖTA, v.  a .  2.  Egna nödiga omsorger ät  

person eller  sak,  för at t  bibehålla vid l if  och 
helsa,  i  godt skick,  draga fördel  af  något,  upp
fylla sin pligt,  o.  s.  v. S. barn, sjuka. S. bo
skap, hästar. S. åkern. S. en trädgård. S. 
ett hemman. S. en egendom. S. ett embele. 
S. sin syssla. S. sina göromål, angelägenhe
ter. S. sin pligt. S. sin helsa. S. sin be
kvämlighet. S- kärlek, handel, vetenskaper. S. 
om, bry sig om, bekymra sig om. Mest i  ne
kande satser.  Det s-ter jag ej om. — Syn. 
Ansa,  Rykta,  Vårda,  Odla,  Sörja för,  Resörja.  — 
S. sig, v. r .  Egna nödig omsorg åt  sig sjelf  
och sina egna angelägenbeter.  Han s-ter sig; 
derföre lyckas han i sin handel. Sköt ni er 
sjelf,  sörj  ni  för er  sjelf  ocli  bekymra er  ej  om 
andra. (Fam. talesätt) Sköt du dig, nog s-ter 
jag mig, sörj  du för dig,  och låt  mig sörja för 
mig sjelf .  

Anm. Ordet tros komma af Skl i le ,  och skulle 
ursprungligen haft afseende på den skötsel,  som 
smä barn (Skötebarn) tarfva. Jfr. Sköte och 
Skutebarn.  

SKÖTANDE, n.  4.  Se Skötsel. 
SKÖTARE, m. 5.  (föga brukl.)  En som sköter.  
SKÖTE, n.  4.  ( i  äldre språket  Sköt, vinkel,  

af  Skjuta ( t i l lsammans);  äfv.  det  djupa veck,  som 
bildas af  en uppskörtad klädning) Ren fördjup
ning emellan underlifvet  och låren,  som upp
kommer, då en menniska sitter.  Ett barn hvi-
lade i hennes s. (Fig.,  bibi.) I Abrahams s., 
i  himmelriket .  (Fig.)  I kyrkans s.,  i  dess ge
menskap,  samfund. I jordens s.,  uti  jorden.  
Sitta i  lyckans s., njuta lycka. Utgjuta sin 
sorg i  en väns s.,  yppa den för en vän.  

SKÖTERARN, n.  5.  1) Litet  barn,  som ännu 
hålles i  skötet ,  bäres på armen. — 2) (fig.)  Gunst
l ing.  

SKÖTEL, se Sköttel. 
SKÖTERSKA, f.  1 .  Qvinna,  som sköter per

son eller  sak.  Deraf Sjuksköterska.  
SKÖTESSYND, f .  3.  Företrädesvis älskad synd, 

den man gjort till vana. 
SKÖTESVÄN, m. 3.  pl .  — vänner. Högt 

älskad vän. 
SKÖTNING, f.  2.  (föga brukl.)  Se Skötsel. 
SKÖTSEL, schö' t ts ' l ,  m. sing.  De omsorger,  

som egnas åt  person eller  sak,  då man sköter 
dem. Ett barns s. Sjukas s. Boskaps s. 
Åkerns s. Ett embctes s. Deraf Ram-,  Sjuk-,  
Roskaps-, Trädgårds-,  Hästskötsel,  m. fl.  — Syn. 
Ans, Rykt,  Vård,  Odling,  Omsorg.  

SKÖTSPIGG, m. 2.  Se Spigg. 
SKÖTTEL, schö' t t '1,  m. 2.  pl .  sköttlar. Sc 

Skottspole. 
SLARRERTASKA, se Sladdertaska. 
SLARRERTYSKA, f.  1 .  sing,  (pop.)  Se Rot-

Välska. 
SLARRNING. f.  2.  (skepp.)  Gammalt  upp

slagsgods,  som viras om ankartåg och rundhult ,  
på de stäl len,  der de äro utsatta för skamfilning.  

SLARRRA, v.  n.  1.  (pop.)  Se Sladdra. 
SLADD, m. 2.  1) (skepp.)  Ändan af et t  tåg.  

God s.,  (vid varpning m. m.) sladden af den ka
beln,  som är fast  i  varpankaret ,  och på hvilken 
man mest litar.  (Pop.) Komma, vara på s-en, 
sist ,  ibland de sista.  — 2) Åkerbruksredskap,  hvar-
ined jorden jemnas,  kokor sönderkrossas o.  s .  v. ,  
bestående af et t  par medelst  mellanslår  hopfo

gade,  fyrkantiga träbalkar af  två t i l l  t re famnars 
längd. Gå öfver med s-en, köra den öfver åker
jord.  

SLADDA, v.  a .  1.  Köra sladd öfver åkerjord.  
SLADDER, n.  sing,  (fam.) Löst ,  onytt igt  prat .  

Det är bara s. — Syn. Fladder,  Prat ,  Sqvaller .  
SLADDERAKTIG, a.  2.  (fam.) Fallen för al t  

sladdra.  S. käring. — Syn. Pladdrande,  Plad-
deraktig, Pratsjuk, Sqvalleraktig. — Sladder-
aktighet, f .  3 .  — Sladderaktigt, adv. 

SLADDERHANE, m. 2.  pl .  — hanar. Se 
Pratmakare. 

SLADDERTASKA, f.  1 .  (pop.  o.  fam.) Qvinna,  
som är fal len för at t  sladdra.  

SLADDRA, v.  n.  o.  a .  1.  (fam.) Tala mång 
onytt ig ord,  prata mycket utan mening och sam
manhang, prata i  vädret.  S. en öronen fulla, 
sladdra omåttl igt .  — Syn. Pladdra,  Prata,  Sqvallra.  
—  S l a d d r a n d e ,  n. 4.  

SLADDRARE, m. S.  (fam.) En,  som är fal len 
för at t  sladdra.  

SLADDRIG, a.  2.  Säges om det,  som är utan 
fasthet,  fyllning eller spänning. S. hud. S-t 
korfskinn. S-t tåg. 

SLAF, m. 2.  pl .  slafvar. 1) Menniska,  som ej  
kan förfoga om sin egen person,  utan är  en an
nans egendom och kan l ikt  en vara köpas och säl
jas. Besegrade fiender gjordes fordom till s-var. 
Se f.  ö.  Galerslaf, Negerslaf. — Syn. Träl.  — 2) 
(fig.)  Säges om den,  som blindt låter  sig bcherr-
skas af någon eller något. Antonius blef Cle
opatras s. S. under sina begär. — 3) (fam.) 
S e  A r b e t s t r ä l .  —  S s .  S - a r b e t e ,  - h a n d e l ,  
- h a n d l a r  e .  

Anm. Ordet SUf,  t.  Sctave ,  fr. Esclave ,  eng. 
Slave, ital.  Schiavo, förmodas härleda sig ifrån 
förra delen af medeltiden, da krig emellan 
slaviska och tyska folkstammar ofta inträffade, 
hvarvid tillfångatagna Slaver, efter tidens sed, 
af sina segervinnare gjordes till  trålar. 

SLAFMARKNAD, m. 3.  Marknad, der slaf
var hållas t i l l  salu.  

SLAFSA, slàffsa,  v.  n.  1.  (pop.)  Äta som en 
hund. Säges endast i  fråga om våt mat. — Syn. 
Sörpla i  sig.  

SLAF VA, v.  n.  1.  Se Träla. — Slafvande, 
n. 4.  

SLAFVERI, n.  3.  1)  En menniskas t i l ls tånd,  
då hon såsom egendom ti l lhör en annan och kan 
som en vara köpas och säljas.  — 2) (fig.)  Full
komlig undergifvenhet under person eller  sak.  5.  
under begären. — 3) (fam.) Träligt  arbete.  — 
Syn. Träldom. 

SLAFVINNA, f.  1 .  Qvinna,  som är under
kastad slafveri .  — St/n.  Trälinna.  

SLAFVISK, a.  2.  1)  Som ti l lhör,  utmärker,  
passar för en slaf;  ej  t i l låter  sig at t  hafva hvar-
ken egen vilja eller eget omdöme. S. lydnad. 
— 2) (fig.)  öfverdrifvet  noggrann; som mera ser 
på bokstafven än på andan. S. öfver sättning. — 
Syn. Trälaktig.  

SLAFVISKT, adv.  Såsom en slaf ,  på et t  slaf-
viskt  sät t ,  med blind lydnad eller  noggrannhet.  — 
Syn. Trälaktigl .  

SLAG, n.  S.  (af  Slå) 1) En kropps häft iga 
rörelse mot en annan,  så at t  han våldsamt träffar  
den,  antingen med hela sin yta el ler  med en del  
deraf.  Få ett s. af en fallande tegelpanna. — 
2) Sådan rörelse af  ménniska eller  djur,  i  afsigt  
att  tukta, skada, afskära o. s.  v. Gifva någon 
ett s. på munnen, på örat. Få ett s. S. med 
hammare, med knytnäfven, med flata handen. 


