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Förord. 
Materialet till föreliggande avhandling, en beskrivande ock 

historisk framställning av ljudförhållandena inom allmogemålet 
i Färnebo härad av Värmlands län, har insamlats dels under 
exkursioner inom häradet somrarna 1898, 1899 ock 1900 på 
uppdrag av styrelsen för undersökning av Värmlands folkmål, 
dels under arbete å Uppsala universitets fysiologiska institution 
höstterminen 1900 ock vårterminen 1901, dels vid besök i bärg-
mästarämbetets arkiv ock kyrkoarkivet i Filipstad, i kyrko-
arkiven i Gåsborn, Brattfors, Kroppa ock Lungsund, delvis med 
understöd av Svenska turistföreningen sommaren 1899, samt i 
Kongl. Kammararkivet i Stockholm höstterminen 1899 ock vår-
terminen 1902. I uppställningen har jag sökt tillgodogöra mig 
den förebild, prof. NOREEN lemnat i sina grammatiska arbeten 
ock sina outgivna föreläsningar. 

Då föremålet för avhandlingen utgör målet inom ett helt 
ganska vidsträckt härad på gränsen mellan två landskap, är 
det klart, att det icke i allo utgör någon sluten språklig enhet. 
Av undersökningarna har framgått, att det snarare bör delas i 
två dialekter, en nordöstlig ock en sydvästlig, vilkas yttre gränser 
emellertid knappast torde sammanfalla med häradsgränsen. 

Många personer ha med välvilja främjat mitt arbete. Prof. 
NOREEN, vars väckande undervisning jag haft den lyckan att 
åtnjuta under hela min akademiska studietid, har med det in-
tresse för sina lärjungars arbete, som är honom eget, hela tiden 
följt mitt arbete ock givit mig värderika råd ock upplysningar. 
Under mångårig vänskap med doc. V. FRIESEN har jag av honom 
vägletts i skilda språkliga frågor. Prof. iiIIRVALL har välvilligt 
lemnat mig tillträde till Uppsala universitets fysiologiska insti-
tution ock vid upprepade tillfällen bistått mig vid apparaternas 
handhavande. Samma tillmötesgående har visats mig av labo- 
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rator THUNBERG. Universitetslektor ERNST MEYER har med största 
älskvärdhet satt mig in i den »grafiska metoden», rörande vilken 
jag ock fått värdefulla detaljanvisningar av fil. stud. WILHELM 
LUNDGREN. Vid tolkningen av de finska ortnamnen har doc. 
K. B. WIKLUND välvilligt lemnat mig sitt bistånd. I den typo-
grafiska anordningen ock korrekturläsningen av avhandlingen 
har jag haft prof. LUNDELLS erfarna jälp. Alla dessa härrar 
säger jag därför mitt järtliga tack. 

Bland mina många frivilliga eller ofrivilliga meddelare från 
min hembygd erinrar jag mig med största tacksamhet kyrko-
värden GUSTAF ARONSSON, Gåsborn, som icke skytt mödan av 
en resa till Uppsala ock en lång arbetsdags undersökningar å 
härvarande fysiologiska institution. 

De ändlösa sifferräkningar, som varit nödvändiga för att 
förvandla det vid de experimentalfonetiska undersökningarna 
vunna materialet till ett för ögat lättare uppfattbart sådant (se 
planscherna), ha alla utförts av min trolovade. 

Uppsala i maj 1902. 

Gottfrid Kallstenius. 

Denna avhandling ventilerades i Uppsala den 29 maj 1902 för 
filosofisk doktorsgrad. Å s. 117-189 samt s. 211-214 äro i tid-
skriftupplagan några rättelser gjorda, som ej hunno komma in i dispu-
tationsupplagan, varjämte ordlistan tillkommit. 



FÖRRA DELEN: DESKRIPTIV LJUDLÄRA. 

Kap. 1. Språkljudens bildning ock förekomst. 

I. Konsonanter.' 

§ 1. Allm. anm. Då en stor del av målets konsonanter 
genetiskt ock akustiskt överensstämma med motsvarande riks-
språksljud, kan jag i sådana fall åtnöja mig med att hänvisa till 
riksspråkets uttal. Vidare kan det förtjäna att nämnas, att 
jag här icke skiljer mellan p b framför m, t d framför n 1, 
t d framför n 	å ena sidan ock vanligt p, b, t, d, t, d 
å den andra, av lätt insedda praktiska skäl. Jag drager 
mig •ej häller för att tala om långt ock kort p, t, t, k, b, d, 
d, g, m, n, n, 1, 	ock g, ock jag fruktar lika litet där som i 
förra fallet att bli missförstådd. Därav följer också, att jag 
icke skiljer på vanligt p, t, 4, le, b, d, d, g, m, n, n, 1, ock g 
ock den form (muta2  eller resonant), under vilken de upp-
träda framför homorgan explosiva. Dessutom må en gång för 
alla nämnas, att målets tenues äro aspirerade i samma fall som 
i rspr. 

Beträffande konsonanternas ställning i udd- ock slutljud 
söker jag ernå fullständighet i fallen; dock icke så att jag åsyftar 

i) I denna dels första kapitel användes tärmen »konsonant> såsom 
motsats till »vokal», alltså i samma betydelse som prof. NOREENS »buckal» 
(Nn Mod. ljudl. § 13); i delens andra kapitel ock i avhandlingens senare 
del däremot användes tärmen såsom motsats till »sonant». Då efter 
denna förklaring icke gärna någon sammanblandning behöver befaras, 
använder jag hällre den vanliga tärmen i bägge betydelserna än den 
oakcepterade tärmen »buckal» i den ena betydelsen. 

2) Tärmen enl. Nn Mod. ljudl. § 15. 
Sv. landsm. XXI. I. 	 1 



6 	KALLSTENIUS, VÄRML. BÄRGSLAGSMÅLETS LJUDLÄRA. 	XXI. 1 

att ange alla vokaler, före (resp. efter) vilka beträffande kon-
sonant kan stå, i de fall då vokalen är utan inflytande på 
konsonantens artikulation ock akustiska värde; däremot alla 
konsonanter. 

Då intet uddljud eller slutljud är så absolut, att icke något 
annat ljud kan tänkas i omedelbar förbindelse därmed på den 
»tomma» sidan, följer därav, att varje konsonant kan i midljud 
förekomma före samma ljud som i uddljud ock efter samma ljud 
som i slutljud. Det blir emellertid överskjutande fall, vilka i 
det följande efter råd ock lägenhet exemplifieras. Märk, att 
ingen konsonant kan förekomma efter h, y, j' (efter den sista 
dock i Lungsund). 

§ 2. Labio-labiala konsonanter. 

Dessa äro p, b ock m, vilka alla i sitt bildningssätt nog-
grant överensstämma med motsvarande riksspråksljud. 

1) p förekommer 
i uddljud ymnigt framför vokal, t. ex. pil, pant', pb.k 2, 

pr, pkas L., pzt ls4, pas, patr4n, p6k 5, pet, poy; 
framför y (eller y) i ordet pjals6 , vilket jag dock icke med 

säkerhet funnit annat än som senare led i sammansättn. kgrpyil_c; 
framför 	t. ex. pkog; 
framför r, t. ex. prom7 ; 
i slutljud som kort ymnigt efter vokal, t. ex. /alp 

khp8, rep, slcpp, sto, stckbpst4299, le)", trtnskcip, gc_tp, skqp, 
kuli;  

efter m, t. ex. pomp; 
efter s, t. ex. asp; 
efter r, t. ex. korp; 
efter k, t. ex. vakp; 

:Smutsa ned, °städa (eg. pynta). 
 Peta.  Kupig upphöjning. 
 Plumsa. 3) Knacka. 

6) Liten hög. 
7)  prån. 

 
8) Klyka. 9) Kullerbytta (ung.). 

19) Lopp n. 11) Tok. 
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såsom långt mera sällan ock endast efter vokal (se Nn 
Mod. pros. § 7,3), t. ex. kkcep , tep , gap1, stop 2, sup, j'ep. 

Ex. på p i midljud, avseende ställningen framför annat 
ljud: skapa, i mipa, ta ihop m k „n, 6pvbr«a3, steekpst4p, skräp-
skri, hept6r5, belipti6 , hepla0n7  , 4plcigd, örinYpna2, söpkeist 2  , 
la0„phelin ar" ; 

avseende ställningen efter annat ljud: slekap4t, sleipinste7g11, 
sniTi.arfc)ta, dipp2  samt 

bristpigan13, bötiphik, fialpcinta14, ?Opög, hönp«ar, bat-
fespOk. 

Ljudets frekvens i förhållande till rspr. inskränkes genom 
konsekventare genomförande av övergången pt --> ft samt genom 
övergångarna pi 	ptl 	ftl --> fl ock pn 	ptn --> f(t)n, t. ex. 
knaft, giVta, kaftin, sk) flal5  , 	; se vidare § 56 ock § 117. 

2) b förekommer 
i uddljud ymnigt framför vokal, t. ex. ban, Mg, besk, belåk, 

bisti17  , böka, bQr, bak, biestar, bkgnig, ban, bcegt, bdgar12, brågi.ar12; 
vidare framför y,  t. ex. by,4/ 20; 
framför Zr, t. ex. VIV, ock 
framför r, t. ex. brat21  ; 
i slutljud aldrig såsom kort, sällan såsom långt, t. ex. 

nab, klub, stpb ; 
i midljud: eibarhcii , abata, bibla, grål2nciv22  , samt 

1) Glappande, otät. 2)  stop.  
3) Uppstaplad. 4) Mycket stor. 

 Reparera. 6) Lustig. 
 Reparation. 
 Ormskepnad (tillfällig bildning). 

2) Kvast. to) Knipphammare. 
11) Slå-pinn-stege, stege som ej har trinda pinnar, utan sådana av 

rektangulär genomskärning. 
p förekommer visserligen i slutljud efter a ock a, men endast 

efter långt e‘ ock a. 
Bröstbenet. 	 14) Fullväxt, fullfärdig. 

15) Stappla, stulta. 	 16) Göpen.  
17) Fan. 	 18) Pl. av bQg. 
12) Buckla. 	 20) Bjällra. 

I ett ord har jag funnit bl-: blm() vb. =-- blomma, påträffat 
i Nordmark ock Kroppa; lånord? Jfr dock Dalbym. bkilm_ (Nn Dalbym. 
1j. § 30). 

Proppfull näve. 
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grilbeskal, tetbc'erya 2, sOyjda3  B., hebokk, lfbstf1 4, fdlber 5, 
j6kbcer, iembete, briri.bcer7 , Anbeirl, 	obegripki, 
fOrbcbrj8 , jcks"b4 9, bråebielsan, ngbceri, bkeibcer, brttbgt, brebk 

Anna. 1. 	(perspirerat b) förekommer alternativt efter (resp. före) 
perspirerad konsonant, t. ex. brgnbcesbåskd, jiesboskg, libstik. 

3) m förekommer 
i uddljud ymnigt framför vokal, t. ex. mittleigan 

m&la, meka, miltra", mosk, mbs, mån  12 man, m#stdik, mag, 
mo.  dis, mo n mg; vidar 

framför y, t. ex. myekk; 
i slutljud såsom kort efter r, t. ex. arm, ock 
efter k, t. ex. hakm15  (samt möjligen i svagtonig stavelse 

efter vokal); 
såsom långt efter vok., t. ex. (kam sällan ock »finare», eljest 

kam,) ,am16, hem, hm, bom, rov,.117 R.,  gmmis,  Dmis K.  (N.), 
kam, kkwm, si; 

i midljud: klimarpig; mfria 	yiarefria), dgkånsda, 
for jeemnån, kamp, broms, feemtan, di 

am&ka, gumka; hakmat, sm21, k4snibrk 22.  

Anm. 2. m (persp. m) har jag icke konstaterat, utom i interj. mm. 
Möjligen är det dock icke rent m, utan ett h-ljud med ansatsröret 
i In-ställning; jfr § 10. 

Anm. 3. m framför f ock v artikuleras ofta (kanske oftast) 
abiodentalt ock bör då skrivas w , t. ex. jiamfrm, har-vi 14123. 

§ 3. Labio-dentala konsonanter. 

Dessa äro f, v ock n;, till bildningssätt fullkomligt överens-
stämmande med motsvarande ljud i rspr. 

1) *Granbuske, liten gran. 	2) Ett ställe. 
3) Spenböld. 	 4) Levisticum. 
5) *Fallbar, hallon. • 	 6) Blindtarmen. 
7) Hallon. 	 2) Förrätta höskörden. 
9) Bröllop. 	 ao) Sjönamn. 

Mjälten. 	 12) Munnen. 
Mäld. 	 14) Honung. 

15) Framför / i lånordet 11,4k5cblm B. = skurk. 
Ram (såg-, dörr-; björn-). 	17) Rum. 

12) Gom. 	 . 	19) Skum a. 
20) Mycket dimmigt. 	 21) Smida. 
22) Söndersmulade spånor. 	23) Han vill inte; so § 77,2. 

makm,  

m, gyikt2°; samt 
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f förekommer 
i uddljud framför vokal, t. ex. fgr, f4n,  Ryck, fiear, for, 

fgr, fuk, fud, fyr, fa, fcent, fga1, Ma; vidare 
_ framför j (eller x), t. ex. fjor (fgypr, även fler); 

framför k, t. ex. fis; 
framför r, t. ex. fre2 ; 
i slutljud endast ytterst sällan, ock då såsom långt, t. ex. 

sör, Wc' p, trcef 5  (aldrig efter kons.); 
i midljud, t. ex. gcifi, ghtfs°, krceft, kaftfn, samt 
giastafsa, gcifl, bedrOt, 5efany6(r), vffdr,7 , vtliftthet, lciab12, 

tgrinsk,2  R., z meifal°, afdnatt, luseftz, larkfit11, Wo; khk-
filonnkl2  F. (T.), blfast, h7tffitti13, jiamfruc, kanf4k1c, vågfti414, 
våtfec115. 

f-ljudets frekvens i förhållande till rspr. ökas genom de 
under § 2,1 omnämnda ljudlagarna pt -› ft, pi --> fl, pn 
f(t)n. Däremot minskas frekvensen genom att målet saknar 
en mängd lånord med f i slutljud. 

v förekommer 
i uddljud ymnigt framför vokal, t. ex. veckar, vdtn, vUtt,, 

vintar, vogl°, vg9-see17 , 'egg", vn, vg12  R. N. G.; 
vidare framför r, t. ex. vret, vrok; 

_ i slutljud såsom kort efter vokal, t. ex. kiv, ginstav, 
drev, liv, gnov 20, lov, huv, yr, kr&ftheiv, ckev21, lgv — saknas 
efter a, a ock u; 

efter 1 (sälls.), t. ex. tolv, &ly; 

Födan. 
Framför 1 har jag funnit f i lånordet fla.nsa (influensa) N. 
Soffa. 	 4) Koja. 

5) Tillnamn. 	 6) Gap, käft. 
7) Som far vida kring. 	 8) Löpa. 

*Ty-finska, målet vid Tyfors i västra Dalarna. 
Utan resultat. 	 11) Klövfett. 
Ett skomakeriredskap. 
Fotsulgn mellan tårna ock hälen. 
Full av vatten. 	 15) Vattenfall. 

16) Vägde. 	 17) Bry sig om, vårda sig om. 
18) Var (i ett sår). 
12) Ved; även huvudtonigt »vid» (prep.). Framför u (ffi) ock y 

saknas 0; framför 0 förekommer det endast i det citerade exemplet. 
so) Gnagde. 	 21) Fuktig. 

A 
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efter b., t. ex. gam; 
efter r, t. ex. arv; 
såsom långt endast i ordet h9i4v1  (i dialektens norra del), 

där v genom bortfall av a kommit i slutljud; 
i midljud: fb7t1chcevd 2, firOvjars, knårvP, evla, knilvh5, 

tlait1HINn; samt 
kvelc6 , sv4gar7 , tv ars, håntv0, brcknvin. 
Ljudets frekvens inskränkes genom ett i vissa fall inträ-

dande bortfall av v, t. ex. a, gq, b, gritsvinl°, håkmana (jfr 
§ 105, § 104,4). 

Anm. 1. I förbindelser med perspirerad kons. kan v helt eller 
delvis förlora sin stämton, t. ex. sirefsUn, 10s7veit. 

Anm. 2. Om 99) jfr § 2 anm. 3. 

§ 4. Dorso-gingivala konsonanter. 

Dessa äro t, d, 1, n, s, vilka samtliga fullkomligt överens-
stämma med motsvarande rspr.-ljud. 

1) t förekommer 
i uddljud ymnigt framför vokal, t. ex. tc3k, tal, tenn, h, 

ton, tel 3, ttgit12  R., tillitk 13, 9.  14, teg 15, tct06,  ten L., tsrp18, samt 
framför r, t. ex. trost19 , ock 
framför v, t. ex. tve j; 
i slutljud som kort ymnigt efter vokal, t. ex. fgt, ot 20, 

bet, dgt, fQt, fht, kyt21, bryt, t, fTt 22, br@t, samt 
efter kons. f, t. ex. skeft 23, 
efter y, t. ex. hOt, 

1) 
 
 

av trä. 

Huvud. 	 2) Folkfolor. 
Stillastående mindre vattensamlingar. 
Avlång knapp av läder (använd t. ex. i skinnvästar); dörr-rigel 

6) Triticum repens. 
7)  Svavel. 8) Tvär. 

»Hemma vid», hemma. 10) Grävsvin. 
11)  Tenn. 12)  pip.  
13)  Lustigkurre (ung.). 14)  Tyg.  

15)  (Rot)tåga. 16) Tjäle. 
17) Tåga. 18) Tunn. 
19)  Trast. 20) Gitte.  
21) Puckel. ") Fotspår. 
23)  Släppt. 
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efter k, t. ex. kokt, 
efter 1, t. ex. alt, 
efter ni, t. ex. tomt, 
efter n, t. ex. gkantl 
efter s, t. ex. trose2  
som långt ymnigt, t. ex. hat3, brat, ity«, sz, boe, spet, 

hutt% syt, fkar, 8,44 5120; 
i midljud: nict/i9, OU, rna, rtii, giVgy'evl°, taptdu, 

beliptt 12. 
t-ljudets frekvens i förhållande till rspr. inskränkes något 

genom assimilationen ts 5, t. ex. pkas, hit, spe,, riesitt dce-v 13. 
2) d förekommer 
i uddljud ymnigt framför vokal, t. ex. dåksv&k, dag, 

des", dik, &Åar, dbvan, dun, du, dy, dam, dwv, dkw", cNvhg16, 
samt framför r, t. ex. drOP; 

i slutljud såsom kort efter vokal aldrig i dialektens egna 
ord (detta på grund därav att 6 bortfaller efter vokal, se § 108,517); 

däremot efter kons. g, t. ex. bebpgd", 
efter j, t. ex. Ittud, 
efter ni, t. ex. iRmd, 
efter 92, t. ex. brcend, 
efter v, t. ex. beliz4vd F. (S.); 
såsom långt tämligen ymnigt, t. ex. lad", gael, sved, kvic120, 

sko, 

Slant (pret.); hal' bärgsluttning. 
Möjligen efter p, t. ex. ympt vid »finare» uttal. 
Haft. 	 4) Sett (sup.); låglänt a. n. 

5) Part. pret. av b« laga. 	6) Hut. 
7) Fästing. 	 8) Jägare, eg. skytt. 

Skaplig. 
Grötkäpp, kvistig käpp, använd att röra gröt med. 
Tapto. 	 12) Lustig. 

13) Ett tu tre, eg. rätt som det var. 14) Deras. 
15) Humör (pl. tant.). 	 16) Dymling. 

De enda ex. på kort d i slutljud efter vokal, som jag funnit, äro 
kaMdd kommod, bd båda, skicka bud, speciellt »uppbåda hästar» (om 
gästgivare), bivad vad (på benet), samt en gång hthi-g4d Härre Gud! 

Jag har i denna ställning efter len vokal hört g växla med j. 
Laddad. 	 20) Småfisk, särsk. yngel. 

21) Låda. 	 22) Brodda. 
23) Tjärad. 

lbc121, briii (122 , yeerbrtid 23, rwc1, &Q (sup.). 
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I midljud förekommer d icke i enkla ord efter lång vokal, 
utom framför några avledningsändelser, t. ex. kdi, lihmfgdig 

hålgi4ig), sa vidd, Mån (de bägge senare enstaka), idli, 
rTes4d/1  (men sidmetkara); se § 69,1 e ock d. 

Några ytterligare ex. på d i midljud: kadås, kem'hly N., 
de fi?dras, i neNkla2, statipkaar, kbelskn3. 

d-ljudets frekvens är alltså i förhållande till rspr. mycket 
inskränkt i slut- ock midljud genom det nämnda bortfallet av 

(se § 108), t. ex. bk, nultka4, le (adj.), r , ga, bg, bikt, tre, 
se, dg (adj.); neaffjr, sgr, ar B. 

Anm. 1. d (perspirerat d) kan förekomma efter perspirerad kons., 
t. ex. önsda, hitsdaksykmna. 

3) 1 förekommer 
i uddljud ymnigt framför vokal, t. ex. la5, la,, lbdar, lik, 
le 6 , hjt, Wic17 , Uys, lm ler, lk-ses, bsijdag R. (aldrig 

framför kons.); 
i slutljud såsom kort tämligen ymnigt efter vokal, t. ex. 

smal, stl1° K. B. F., del, mil, saii,  to2 B., styl", hel a U114, 
sme"115, hak4116 , 

såsom långt ymnigt, t. ex. kal B. kal" R. G., el, ja" B. 
Pardis, tre, ta?, sy?, sed., fel, 11.611; 

stavelsebildande efter d ock t, t. ex. sp&ndl", 10154120 ;  
växlande med a 4- kort 1 efter 521, p, b, f, v, t. ex. veisl, 

Framför avledningsändelsen dr säkerligen blott i lånord: lidar, 
etdarpkög, yckdar; jfr fler, ler, ver, far, jur. Ett säkert lånord 
Irån rspr. är bjighug. 

I närheten. 	 3) Testikel. 
I Lungsund ersättes d här ofta av t; jfr § 65 anm. 

6  Ladda. 	 ) Ludd.  
7) Insöva med sång; tralla. 	8) Bada. 
9) Lördag. 	 19) Stallet. 

11) Sorla. 	 12) Tullen. 
13) Stil. 	 14) Hel ock hållen. 

Smällen (best. m.). 
Hårdhållen, svår att underhålla. 
Kall. 	 18) Bra. 

19) Kreatursband att fästa kring halsen. 
25 Skjutbar stång i ett »led» å gärdesgård. 
21) Kombinationen si förekommer endast inom ett begränsat område 

av dialekten, speciellt västra delen av Brattfors; därjämte hörd alternativt i 
östligaste Färnebo (Saxån) samt i enstaka fall i Kroppa (eljest 83, t. ex. 
.94(.4, vM, i Lungsund även 51). 

igkal L.; 
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åpl, hil2p, 017, sarvp (efter labialerna torde nästan alltid 
höras ett kort a före 1); 

i midljud ymnigt, t. ex. sptrdlbOr, selddt, met4i1k6mp; 
fdbter,gclOntg, Olfabrik, ståkeig, 613, 41m2, beintga, fralpanta, 
åln, hols4  B. K., kalt, tolv, kål_yckl; bibla, 	brig, slot6  B. 

Anm. 2. / (perspirerat 1) förekommer någon enda gång såsom 
individuell variant till si eller 83, t. ex. .24tt F. (S.); är eljest icke 
konstaterat. 

4) n förekommer 
i uddljud ymnigt framför vokal, t. ex. ndv, nat, ner, 

nitan, not, nor', ny, ny, nalys, ncbvar, ns1øjk, 'TOM,. K. (N.) 
(aldrig framför konsonant); 

i slutljud såsom kort ymnigt efter vokal, t. ex. grdn, 
fOrAchvddn 9, ten10,  pdsgkann, kaftin, jon, mgn12, bryn, syn, 14n, 

fron F. (S.), lan; 
dessutom efter kons. m, t. ex. namn, ock 
efter g, t. ex. legn13 ; 
såsom långt ymnigt efter vokal, t. ex. san", han, en, tn, 

on, brån sup. N., runt", skry'n16  G., an17 , dcen, stol; 
stavelsebildande efter d, s ock t, t. ex. sick, vbn, 

våte; ock 
alternerande med a + kort n efter p ock v, t. ex. tn18,  

ticticKvn; 
i midljud: brinbcer, yend, kvinfikk B. F. (A.) L., tångdir, 

keonjakar, bffinkcjn, ånks, htånra, dans, hiymynt, brktmn; 
fingdrt19, grittvårj, samt 

grål2nc'kv, fiiådnig (lånord), bygnajdn20, knåg 21, bblntg. 

1) Hybble. 
3) Huden på kreaturs ben. 
5) Annorledes. 
7) När. 
9) i fornhävderna, för mycket 

19) Ten; tenn. 
12) Mån (s. ock a.). 
14)  sand.  
16) Skrinda. 
19) Raklångt utsträckt på rygg. 

Försedd med täta årsringar (om en 
Byggnad (såsom värbalabstraktum). 
Kagge.  

2) Ett slags fiskredskap. 
4) Bråka. 
6) Slåtter. 
8) Märke, hak. 

länge sedan. 
11) Påflugen. 
13) Längd. 
15) Rönn; rund (a.). 
17) And. 

trädstam). 
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n-ljudets frekvens i förhållande till rspr. inskränkes genom 
stundom inträdande bortfall av n, t. ex. gretbår, e (f. av en), 
val, 6s,a2  (se härom § 110). 

Anm. 3. n (persp. n) har jag icke anträffat. 
5) s, målets frekventaste konsonant, förekommer 
i uddljud ymnigt framför vokal, t. ex. saks, sat, savar, 

sinar3, sålsan, sop4, siwa5  B., sump, syl, sag, scen, sor6 , Anar; 
samt framför kons. le, t. ex. skrev, 
framför /7, t. ex. Alp, 
framför 9n, t. ex. smi, 
framför 92, t. ex. sno, 
framför p, t. ex. spik, 
framför t, t. ex. sten, 
framför v, t. ex. svep; 
i slutljud såsom kort ymnigt efter vokal, t. ex. kas 2, 

&senas, snes% gris, ros, bes", hus, 1ys11, hets  12, leks, los, 
samt åtminstone efter kons. f, t. ex. gkafs, 
efter j, t. ex. hc'eys13, 
efter k, t. ex. aks, 
efter 1, t. ex. hals, 
efter m, t. ex. brants, 
efter n, t. ex. dans, 
efter g, t. ex. lans"; 
såsom långt ymnigt efter vokal, t. ex. kas", ve s B., y2816, 

tros, s4s, s fås", sys, fosVis, lcts18, 
I midljud torde ljudet förekomma i hart när alla ställ-

ningar (utom efter r eller apikokakuminaler). 

1) Ovan. 	 2) Olsson. 
Slagg, som bildas vid tackjärnsblåsning. 
Svamp. 	 5) Suga. 
Söder. 
Endast i vissa delar av dial., se s. 12 not 21. 

2) Spån. 	 8) Sädesskyl. 
lm) Boss, skräp. 	 11) Lyse. 
12) Hes. 	 18) Hässja. 

på 8 är gen.-märke, kan det efter all sannolikhet förekomma 
efter åtskilliga andra konsonanter. Därvid är dock att observera, att 
det icke kan förekomma efter r eller apikokakurninaler. 

Kasse. 	 16) Idas. 
17) Insöva. 	 18) Lassa. 
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§ 5. Apiko-alveolara konsonanter. 

Endast en sådan finnes säkert, tremulanten r, vilken väl i 
regel bildas alveolart, men med ganska stor visshet artikuleras 
kakuminalt efter apikokakuminal explosiva, t. ex. sMireiga, 
IkegerP (se § 6,6). 

r förekommer 
i uddljud aldrig framför kons., men ymnigt framför vokal 

i Rämen, Nordmark ock Färnebo med Filipstad, dock alterne-
nerande med ett h, som i Rämen ock Filipstad är sällsynt, i 
Nordmark ock Färnebo ungefär lika vanligt som r ock som i 
återstoden av häradet är övervägande i denna ställning. 

Ex. på r i uddljud: rås,  rag, rbdit, rig, ro, re,g, rå sl, ?län, 
ry 2, reia3, rced, ri4t, råsta; 

i slutljud såsom kort ymnigt efter vokal, t. ex. bar4, 
var5, graar, p6jkar, hir6 , stor, ger, bra, myr, var, brr, bror; 

såsom långt mycket sällsynt ock då växlande med t. på 
samma sätt som i uddljud, t. ex. der, fon btarb4r7 , ter, ycer8 ; 

i midljud ymnigt i hart när alla ställningar9, utom framfär 
apikokakuminaler, t. ex. årbescbt, fårfar, fceri, mark, brig, tarm, 
kerp, arv, gybrg, keparm4nstyk'° F. (S.), samt 

bra, drep, från, gran, kryp, prost, tros,  vrak; eari, (pick-
rig12 R.,) huinra, 1drigra13, hiåsrijt, (sepdreiga12, ktyrp12). 

Inledande senare sammansättningsleden i ett kompositum 
eller såsom långt efter kort starktonig vokal växlar r med k 

på samma sätt, som ovan nämnts. Även i simplicia framför 
huvudtonig vokal (ock föregånget av vokal) växlar r med it, 

1) Ruva. 2) Tjäderhöna. 
3) (Skogs)råt. 4) Barr. 
5) Var interr. adv. 6) Yrsel. 

 Ett slags tistel. 
 Jfr härmed bely.,. (personnamn) G. (E.), fet!, G. (E.) L., snett  N. 

snurra, te/1, F. (M.) N. G. (E.) B., ceLc G. (E.), vce,.y, B. värre, Si 	G. 
skakkärra. 

2) Framför t, d, s, n, 1 sällsynt 
Framför h bortfaller r i regel. 
Fradga (s.). 
Klinga (v.). 

ock då starkt vibrerat. 

se  § 6,e. 
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men det förra har överhand, t. ex. brygarisdkde brygahisdn'es. 
Se vidare § 9. 

Anm. De av r + t, d, 1, n, s uppkomna enhetliga ljuden, vilka 
i rspr. äro apikoalveolara, kunna otvivelaktigt även i Färnebodialekten 
understundom tillhöra denna grupp (särskilt då de uppkommit vid yttre 
sandhi) ock sålunda vara att teckna t, 4, i, n, ,9; men i regel äro 
de bildade högre upp ock längre bak, vadan de behandlas i nästa grupp. 

§ 6. Apiko-kakuminala konsonanter. 

Dessa äro t, c , , 	4/- ock Zr. Av dessa artikuleras t, d, 
Z, n, fl ock 	på samma sätt som rspr.-ljuden t, 	ock 
r med den skillnaden, att tungspetsen artikulerar mot gränsen 
mellan alveolus ock kakumen, då undersidan av tungan ligger 
välvd mot alveolusl. Ljuden ha någon artikulationslatitud så-
väl bakåt som särskilt framåt (se föreg. § anm.). 

Artikulationen av k är välbekant; se L11 Alf. s. 48 (där 
ännu typen Z användes) ock särskilt Storm Norv. I, s. 105 f. 
Märk, att tungspetsen lyftes icke så obetydligt längre bakut 
vid ansättandet av Z. än vid de andra apikokakuminalerna. 

Intet av dessa ljud, utom 	(se mom. 5), förekommer i 
uddljud, eller efter andra kons. än apikokakuminaler; ej häller 
efter vok. z i primär ljudförbindelse (med ett undantag för k, 
se mom. 7). 

1) 4 förekommer 
i slutljud såsom kort efter vok., t. ex. svat 2, stat 3, nå:t 4  B., 

nöt' B., tet6, fut 7, hat, OM% Mg% samt 
efter n, t. ex. vant", 
ock ,s, t. ex. stest; 
som långt, t. ex. sva411, ked", /m, met", be;/, ickt; 
i midljud efter samma ljud som i slutljud ock dessutom 

efter d (t. ex. s2n.00Lt414), 

Om v se ytterligare mom. 6. 
Svalt a. n. 

4) Neråt. 
6) Torrt. 	 7)  
8) Ohulpen. 	 s)  

10) Varmt. 	 11)  
12) Karta. 	 13) 

14) 'Smorde till', d. v. s. slog till. 

Starkt. 
Norrut. 
Fult. 
Mörkt. 
Svart. 
Mört. 
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samt före de flästa ljud (dock icke gärna före d, t, 1, n, s), 
t. ex. sva§,011, åfp6e, stet-tmdt2, 	jöhu3  R. G., stöffia4 , 
m49471,5 , 140.56 , jcbgie.kv7 , sykseigan5. 

4-ljudets frekvens i förhållande till rspr. t ökas genom att 
4 motsvarar icke blott r + t, utan även k t, t. ex. svo4, f444 
(se § 

d, ett ganska sällsynt ljud, endast kort, förekommer 
mycket sällan i slutljud ock där endast efter vokal, t. ex. 

rey6d8  G., förVedg R., sdipo R.;  bevii,  docps, sedis, odi4 
num15 ;  

något ymnigare i Ridlj ud (efter vokal, n, s, 4 ock framför 
samma ljud som 4), t. ex. p4dis16 , tviidu417  R., IdaviyWnig18, 
n6dr,19 , t(5.4hu2° R., ~Mg; bg:,ndc», tås,d'a, öfdripara21. 

d är vida mindre frekvent än rspr. c/ på den grund att den 
gamla förbindelsen ra uppträder såsom k i dialekten, t. ex. 
hetk, »k (se § 53,1). Det är huvudsakligen i preterital- ock 
participialformer (såsom reföd), vid sandhi (såsom bi2Lndöp) samt 
motsvarande fsv. + d (Såsom Hd, (ked, sed, c_ed, med) som 
d uppträder. Även i det första ock sista av dessa fall kan 
stundom k uppträda, t. ex. &e jm._cin22;  ek K.  (N.). 

Anm. 1. d (persp. d) uppträder stundom efter perspirerad kons., 
t. ex. t60a. 

(noga att skilja från k), ett ganska sällsynt ljud, före-
kommer 

1) Svartjerd. 	 2) Spjärna emot. 
3) Jortron. 	 4) Storkna. 

Sjönamn. 
*Myrtass, föraktfull benämning på björn, som icke är »slagbjörn». 
»Järtskälva», vara så rädd, att »järtat sätter sig i halsgropen». 
*Regjorde, d. v. s. bråkade. 
*Foderbargde, d. v. s. förrättade höbärgningen. 
Sörjde. 	 11) Bolde. 

19) Däld. 	 13) Sälg. 
14) Ett slags al. 	 15) mim 
le) Ett ortnamn. 	 17) *Tvärdum, mycket dum. 

Redskap att kavla med. 
Norrland, eg. Norden, lånord. 

29) Törs du. 
•*Ortdrivare, ett slags grovarbetare i gruva. 
Det gjorde han. 
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i slutljud stavelsebildande efter d, t, s, t. ex. kddp, yi)q, 
vit2j2  (eljest icke); 

i midljud efter vokal ock d, t, n, & samt framför vok., 
t. ex. Me, nUåta, fgecdnig, 040, paA4sa5, i ne.e3fida6; WM44, 
ybtZar, sIdgn1åsnar7 , nettvas,l4v. 

Frekvensen av 	i förhållande till rspr. 1  minskas däri- 
genom att fsv. r 1, som ej skiljes av betydelsegräns, i dial. 
uppträder såsom 1, t. ex. kal, sel, 1418 ; även gytia; men ökas 
till full ersättning genom vidsträcktare övergång av 1 --> i, rl 
--> 4, kl -3- 4 vid sandhi9  (ex. se  ovan under midljud). 

Anm. 2. 	(persp. Z) har jag icke konstaterat. Det kunde möj- 
ligen förekomma efter persp. kons. i midljud såsom t. ex. mar. 

ri förekommer 
i slutljud såsom kort ymnigt efter vokal, t. ex. skar?, 

ho,n,  kon, gdisvborn,  jr/12, hztiv r113  F. (S.), h60,04,  141,05 N.  F.,  
hd" (aldrig långt); 

stavelsebildande efter d, t, s, t. ex. 4*, Me, fös; 
i midljud efter vokal ock 4, (d,) & samt före samma 

.4- ljud som 4, t. ex. dinig, m 	16,  04 y4417 ; nar 	 svittna (pret.), 
Rts,ncimn": 

I midljud efter vokal ock före konsonant torde någon enstaka 
gång långt n kunna anträffas, t. ex. beteskki N. barnslig. 

Anm. 3. Di (perspirerat n) har jag icke konstaterat; kunde möj-
ligen finnas i midljud efter persp. kons., t. ex. i sådana ord som sviz4na, 
f4s,ncimn. 

s, förekommer 
i uddljud framför 	i Rämen, Gåsborn ock Nordmark, 

större delen av Färnebo, Kroppa ock Lungsund. I Brattfors, 
östligaste ock västligaste Färnebo, östligaste Kroppa (ock väst-
ligaste Lungsund?) anträffas si- i stället för st-; i Lungsund får 

-son eller -dotter. 

1) Släktnamn. 
3) 112 »lö» (en vikt). 
5) På! Larsson. 
7) Stora lössprängda stycken av 
8).Kärl (se § 1 1 1,1). 

13) Ab. 
12) Njure. 
14) Hårdna. 
18) Mjölnare. 
18) Tillnamn på 

Vassla. 
4) Mycket elak, eg. gorr-led. 
6) I närheten. 

skarn», d. v. s. ofyndigt bärg. 
Se § 78,3, § 53,5, § 54,4 

11) *Herm, d. v. s. hinna f. 
13) Huvudyr, eg. huvudyrande. 
15) Härrn. 
17) Ditkörandes. 

• 
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man dessutom höra 51-, om icke i uddljud (i vilken ställning 
denna ljudförbindelse knappt torde förekomma där, lika litet som 
i den sydöstra grannsocknen Bjurtjärn) så dock efter vokal, t. ex. 
yckyl (se härom § 8, § 79,2 ock § 83); 

Ex. på g i uddljud: ge, st, skeg;1  
i slutljud såsom kort efter vokal, t. ex. bås,2, c'egnas,3, 

d -U 4, ngs,5, ms, fits6 , 
samt efter r, (ock 4), t. ex. ditg-0,s; 
såsom långt efter vok., t. ex. firckktås, kas,7 , kromis,2, fes, 

ta:s, bys9, z fåreis,, yees1°, dce-spalsil; 
i midljud efter ock före ungefär vilka ljud som hälst i 

de trakter, som ha uddljudande s; i de övriga trakterna efter 
vokal, t, d, n samt framför samma ljud som 4, t. ex. svitsdgan, 
bånskki, deirms4:12 , han ce Int rcet-shk; fbsZa13, mask, Megiikban, 
h&ktos,h1sta, tösd'a, frånsostårpa14, kitsfala15, To4svå., 5eebålsan15, 
()språk, (ftsnåra15, åsg916. 

Frekvensen av s-ljudet i förhållande till rspr. j ökas sär-
skilt genom ljudlagen si -› g (se § 79,2) samt genom rikare 
förändring vid sandhi (se § 78,5). 

6) 4r, kakum. r, förekommer efter apikokakuminal kons., är 
alltid föga tremulerat, t. ex. scbdv4ga15, nc_5dy. 

5,, rent frikativt kakum. r, förekommer blott då k ock r 
skola sammanstöta.ock då antingen efter ett reducerat k eller som 
ersättning för kombinationen kr, t. ex. N(k)5,)s.17, (k)5,4,18. 

Anm. 4. Efter 4 uppträder alternativt 	(perspirerat 4,r), t. ex. 
»van, hov)2o. 

Anm. 5. 	kan vara stavelsebildande efter apikokakuminal explo- 
siva, t. ex. nOdy, 

Någon enstaka gång kan i häradets nordliga del (Rämen, Gåsborn, 
Nordmark) hos mycket gamla personer träffas .5,  i udcBjud före vokal, medan 
alla yngre ock även de äldre i regel använda j. Se härom § 82 med not. 

 Bara. ) Einars. 
4) Deras. 5) Nils. 
6) Färdas. 7) Kasse. 
8) Underlig figur. 9) Något oredigt ock osnyggt. 

19) Järna. 11) Det spörjes. 
12) Slå någon medvetslös. 13) Peta. 

 Namn på ett ställe i B., betyder väl eg. »Frans Olssons torp». 
 Ortnamn. 	 16) Åskvigg. 

17) Kolryss (kolsläde). 18) Julring. 
19) Jortron. 29) »Håltry», Viburnum opulus. 
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7) k förekommer endast kort: på grund av sin natur kan 
ljudet ej förlängas. Det står 

i slutljud efter vokal, t. ex. tak, åftvc_ik, stek, Q?., 
jtyk, Itgar, tctk1, ge saknas efter 2, a ock 9; 

strävar att vara stavelsebildande efter b, p, m, v, g, k, g, 
men en jälpvokal förnimmes alltid (se härom § 13,5); 

i midljud intervokaliskt samt mellan b, f, g, k, in, g, p 
ock vokal, t. ex. bieryi1tt 2  R. (L), net L., veegy_ka, håh, 
haköst; bka, pkg, flris, gktg 3, kkals, hiamh, pi; 

mellan vokal ock y, k, m, p, v, mera sällan andra kois., 
såsom b, g, v, t. ex. bob, stekk 4, akm, 	oh; J6kbcer5, 
htsamt.:kgak, itiaTig 6. 

§ 7. A. Främre dorso-kakuminala konsonanter. 
1) J överensstämmer i bildning med riksspråkets ljud. Det 

förekommer 
i uddljud ymnigt framför vokal, t. ex. Ja, Jan, Jen, Jesvindt, 

JQn, ygp, Juistar, 	yviks, Jcpri, jr, Jåftna9 ; 
i slutljud såsom kort efter kons. 1, t. ex. 64, 
efter k, t. ex. takJ, 
efter r, t. ex. 
efter v, t. ex. kNvy (komal, N. med J efter d står isolerat); 
såsom långt efter vokal, t. ex. btarkeiji°, 	h6,12 , 

kta.2 13, ncel, dr62; 
i midljud: höjt, hjs, vetk, samt 
botrk, fmk, UTAN biLtkOk, nvekk, /My:Jahr, kakpJeib14, 

at-Ja15. 

Tjäle. 
Bärg-Elin, namn på en trollpacka, det enda ex. jag har på i 4- k. 
Hal. 	 4) Stjälk. 
Jordbär, d. v. s. smultron. 
I detta fall är tvivelsutan Zr reducerat, så att tungspetsen icke 

sänker sig längre än till artikulationsstället för 4,r (se ovan mom. 6). 
Ljumske. 	 8) Ortnamn. 

3) Göpnen. 	 10) Ettermyra. 11) Lie. 	 12) Hojta. 
Koja; en gång har jag hört hw K. (N.) interjekt. uttryckande 

häpnad. 
Liten kolhög. 	 15) Vet jag. 
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Anm. 1. Efter vokal ock särskilt mellan tautosyllab. kons. ock 
tautosyllab. vokal är j-passet ofta, kanske vanligen, så vitt, att man 
trognare skulle återge ljudet med 2, (e) eller y. Dialekten intager i 
detta fall samma ställning som rspr., ock på grund därav kan (för 
enkelhetens skull) tecknet 	i allmänhet anlitas utan större olägenhet. 

2) g- är den perspirerade motsvarigheten till y. Det före-
kommer endast framför vokal (sålunda aldrig i slutljud) 

i uddljud, t. ex. yåfsal K. (N.), yes2, gii , 	q, gg, 
ygv, reds, yen ygk, y4rk; 

i midljud någon gång i st. f. j efter perspirerad tautosyllab. 
kons. (vanligen står dock där 0, t. ex. fre-, fygk, kgpyde 
andra ex. i midljud: f3nhv 4, dinjyeit, grgtycils, bkgygNe, 
teilay4khg; bk4g-grig6. 

g- motsvarar rspr. affrikata tj; dess frekvens i förhållande 
till denna inskränkes något därigenom, att dialekten i några få 
fall bevarat ett ursprungligare k, t. ex. kb.s4z, 1cft 7, kcer8 , k&16. 

§ 7. B. Bakre dorso-kakuminala konsonanter. 
k, g, g artikuleras i vissa ställningar kakuminalt, dock ej 

så långt fram, att jag för att beteckna dem vågar tillgripa 
landsmålsalfabetets typer A, g, yl°, vilka tecken avse mycket 
långt fram bildade ljud. 

Ville man inom det värmländska bärgslagsmålet med sär-
skilda tecken ange olika k-, g- ock g-ljud, vore två teckenserier 
otillräckliga; ty artikulationen sker på flera olika ställen från det 
främsta (ungefär mitt på kakumen befintliga) i t. ex. nk till det 
bakersta (velopalatala) i t. ex. rgk, ett mellanstadium har man i 
t. ex. /eloll. Därför använder jag endast en teckenserie k, g ock g, 
som får beteckna alla olika k-, g- ock g-ljud, ock söker att i 

1) Tugga (något föraktfullt). 	2) Kis.  
9) Tjudra. 	 4) Finn-rackare. 

Stor böld = bledlygktg, jfr råygkig. 
y förekommer egentligen enda-åt kort; men i midljud efter vokal 

torde det stundom kunna något förlängas i sammanhang med föregående 
vokals förkortning, t. ex. rag-gbg N. 

Kittla. 	 9) Karl (appell.). 
9) Kärl. 

19) Såsom prof. NOREEN å föreläsningar v.-t. 1892. 
11) Lock. 
Sv. landsm. XII. 1. 	 2 
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det följande så fullständigt som möjligt ange, när ett främre, bakre 
eller mellanljud (eller flera olika) användes. 

1) k är främre 
i uddljud tydligast framför 1, t. ex. kitp F. (S.) F. (P), 

kirvalamsye_b11,2  R. (N.), ki,5n2  R.; vidare framför e: kbs,ti, ock 
framför CB 3:  kTr4, kl5 ; 

bildas något längre bakåt framför a, t. ex. kat, framför e, t. ex. ki4n, 
ock framför u, t. ex. kicka; vidare framför n, t. ex. knåg, framför r, 
t. ex. kråk, ock framför v efterföljt av främre vokal, t. ex. kva6 ; 

ännu längre bakåt ock kanske varierande med velopalatalt k 
framför In, t. ex. k ack R., framför n, t. ex. k4n7  F. (Damh.), ock 
framför v följt av bakre vokal, t. ex. kvan; 

säkert velopalatalt är det framför a, t. ex. lectr n., framför 
t. ex. lecitk, framför o, t. ex. k, ock framför k, t. ex. kkak. 

Går s före, vållas ingen annan förändring i k-ljudets arti-
kulation, än att det saknar aspiration. 

I slutljud är ljudet främre tydligt efter t, t. ex. rik, tik% 
efter e, t. ex. bok, jek, efter y, t. ex. stryk, ok, efter e, t. ex. 
krcek, 864, efter j, t. ex. pejk, efter k, t. ex. slak, samt efter 
det främsta B-ljudet, t. ex. sk. 

Något längre bakåt bildas det efter e, t. ex. lek, sprblco, efter u, 
t. ex. jVk K. (N.), efter r, t. ex. kork, efter s, t. ex. ask, efter 
,s„ t. ex. mos,k; 

ännu längre bakåt ock kanske varierande med velopalatalt 
bildas k efter nk, t. ex. [fmk R., ock efter n, t. ex. ltck K. (N.); 

säkert velopalatalt efter a, t. ex. rak, tak, efter a, t. ex. 
skakl°, stak, efter o, t. ex. ok, småkn. 

Går s eller t efter, vållas därav ingen ändring. 
I midljud rättar sig k, enligt de regler som ovan givits 

för udd- ock slutljud, efter ljuden i den stavelse, till vilken k 
hör, t. ex. bk-kåksla (velopalatalt k) jfr berk (kakum.), håk-kökt 
(velopalatalt k) jfr stekk (kakum.), hckr-kctr. 

1) Kittla. 	 2) Finska tjärn- ock sjönamn. 
8) Redan här kan någon förskjutning bakåt spåras. 
4) Karl (appell.). 	 5) Kärl. 
6) Triticum repens. 	 7) Kona. 
8) Hon-får. 	 8) Spruckit. 

Skakel. 
Slå, jfr Stockholmsslang smbka. 
Smörja som rinner ur ett bärgborrhål. 
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Härifrån givas två viktiga undantag: 
Mellan en starktonig ock en svagtonig vokal rättar 

sig k efter den starktoniga, t. ex. tika (med k så långt fram 
som möjligt). 

Framför k är k-explosionen alltid velopalatal. Är före-
gående vokal främre ock k-ljudet långt, torde kontakten bildas 
kakuminalt, varefter under »mutan» artikulationen helt omärkligt 
flyttas bakåt, i det tungryggen utan att glida smyger sig 
bakåt gomtaketl, t. ex. sikkigs, fikkt. 

k är ymnigt 
i uddljud framför vokalerna a, a, o, e, u, ta, 	t. ex. 

kass, kas4, WO, kt)k, kuts, kia27 , kams; 
sällsynt framför e, i, ce (ex. se  ovan); 
saknas framför y, 0, (samt a); 
finns ymnigt framför k, n, r, v, t. ex. kkak_, knes, kro", 

kv4ka11  K. (N.); 
är i slutljud som kort ymnigt efter vokal, t. ex. rak, bkek, 

ttk, ok, lek, 5uk, rgk, skak12, krc_ek, rek (saknas efter a, a); 
samt efter kons. k, t. ex. sek, efter r, t. ex. mark, efter s, 

t. ex. spinskis, efter 	t. ex. mosk; 
som långt efter vokal, t. ex. kkak, fire% tik  14, sm6"5 (efter 

o sälls.), bkek 16, kids, tpk, bak, Nek, 9.41s17  (saknas efter a, a); 
i midljud i de flästa ställningar; några ex.: ceksm&is, 

viktru51, bickyjk, bkåklie:419, bkånkcjns°, gialkrän. 
Märk speciellt sk« ock skev (preterita). 
2) g förhåller sig på samma sätt som k med avseende på 

sitt artikulationsläge. Ljudet förekommer 

Det är nämligen en bakre del av tungan som ansättes mot 
gommen vid tak, än den som ansättes vid tik. I ett sådant ord som 
talptyjk torde proceduren under det första k vara omvänd. 

 Ett slags snickeriredskap.  Spån. 
 Kasse.  Skopa. 
 Puckel.  Koja. 
 Kam; kom. 2) Knåda. 

10) Krog. 11) Dvala. 
12) Skackel. 13) Spenslig, smäcker. 
14) Tacka f. (honfår). 15) Slå till. 

 Ett skomakeriredskap; efter 0 sällsynt. 
 Rycka. 	 18) Estimera. 

19) Blekt lärft. 20) Blandsäd. 
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i uddljud ganska ymnigt framför a, a, o, e, u, ut samt 
kons. k, n, t, t. ex. gan, got', gQ, or, gub., gud; gkze 2, gn4, 
gr eg (men saknas framför vokalerna e, z, y, ca, o, n, [a]); 

i slutljud såsom kort ymnigt efter vokal, t. ex. Agg, seg, 
vc:egsti,g, vQg (pret.), reg, x*g R., bk .yg, lag, vc_eg, moig (men 
saknas efter a [a, n]); 

såsom långt efter a, i, ut, y, a, ca, t. ex. dag, mg, smiag3, 
tryg, ag4  K. (S.) L. (enda ex.), vceg; 

i midljud, t. ex. fögd, 0_dYgd 5, hgj, dr4glini; hå- 
nnOtri6 , firgetinu7t7 , kiasgaid2an8  R., grövgqin; t4t0., 

skuk 9. 
Anm. 2. g (perspir. g) uppträder understundom intill perspi-

rerad kons., t. ex. d4rkces,gic12, jcbs,kak, iultvasbig; peilatskcih, 
4tagsvck. 

Anm. 3. Såsom variant till g förekommer, kanske ej så sällan, 
y i intervokalisk ställning, åtminstone efter u, t. ex. dra; dock ej 
mera framträdande, än att jag först vid experimentalfonetiska under-
sökningar på mig själv å Uppsala universitets fysiologiska institution 
konstaterat dess tillvaro. 

3) g förhåller sig i sitt artikulationsläge på samma sätt som 
k ock g, men torde aldrig artikuleras fullt så långt fram som 
dessa ljud ock synes sålunda ha en mindre artikulationslatitud. 

I uddljud förekommer främre g individuellt såsom ersätt-
ning för förbindelserna kn- eller mera sällan gn-, t. ex. gekt, 
gcaces,hnjda; gQ10, gQvu. 

Vanligare är, att ljudet, då det ersätter kn-, föregås av sin 
homorgana perspirerade resonant g, t. ex. ggåtastpa", ggcivkik, 
ggiplansfkt, ggåbtkpa, ggår, — men även detta uttal är in- 
dividuellt. 

Viktigt att observera är, att g i alla dessa fall, oavsett 
följande vokal, bildas så långt fram som möjligt. 

1) Gitte. 	 2) Hal. 
3) Prång. 	 4) Också. 

I denna ställning (efter y) uppträder stundom alternativt 
0.4,7d F. (A.). 

Med tätt sittande årsringar. 
Mycket gammal (med bismak av alltför g.). 
Öknamn. 	 9) Sovel. 

19) Gno. 	 11) Gnagde. 
12) Knatterstru.pe, d. v. s. luftstrupe. 

.7: 
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g förekommer i slutljud såsom kort endast efter svag-
tonig vokal, t. ex. vivagl, Mtg; 

såsom långt ymnigt efter a, 2, o, e (norra delen av dial.), 
y, 	cc, t. ex. san, ris, tog, 342, kg 3, gag, sceg; i lånord från 
rspr. efter ut, t. ex. kåntite, mastig (saknas efter a, e, a, of, 19);  

i midljud efter vokal ock före de flästa ljud, t. ex. ciciga14, 
fågkan, bgkåntas F. G. N., tagafctr, pa Pg(n)bkaca, samt 

etgna5; hak, pagt0a6 , brigber, kkigra7 , k6gshicva8, cl#g4g 9, 
bågharman, mågfiltet,1°, ståeggar,c'eglansmfi.s, beegkalt. 

g kan vara stavelsebildande framför homorgan explosiva, 
t. ex. tåsgkål12. 

Ljudets frekvens i förhållande till rspr. ökas genom flera 
ljudlagar: 311 --> gn, t. ex. bkgnag; in ---> gn, t. ex. dgnar; in 
g, t. ex. tagafikr; m eller n före k, g 	g, t. ex. bgkånas, sagka 
(se § 70,2, § 71, § 77,4, § 73,3, § 55). 

Anm. 4. y (persp. B) förekommer såsom främre individuellt i 
uddljud framför g för att tillsammans med detta ljud ersätta ljudför-
bindelsen kn (ex. se  ovan). Möjligen är det icke rent g, utan h-ljud 
med ansatsröret i g-ställning (jfr § 10). 

§ 8. Velo-palatala konsonanter. 

, Dessa äro k, g ock g, vilka redan i föregående paragraf 
(se denna) tillräckligt behandlats, samt j. 

j' är en velopalatal eller postpalatal labialiserad perspirerad 
frikativa. Det förekommer 

i uddljud ymnigt framför vokal, t. ex. jakt, 5611,4813  F. (A.), 
Rf8r, P", 566 59g, 5y, fett.15, Peg, 5g, 519t16 (aldrig i slutljud, 
utom understundom i Lungsund, där j' ock s, användas om var- 
andra, t. ex. mai' 	ma); 

k midljud framför vokal inledande ord eller senare 
leden av ett kompositum 	eller huvudtonig 	stavelse 	ock 

1) Betula nana. 2) Sjungit. 
3) Lögn. 4) Daniel. 

 Radien i en trädstam. 6) Göra konkurs. 
 Klinga.  Nätmage'. 

6) Gödselsläde. lm) Bladmagen. 
11) Bråka (med kroppen). 12) Ortnamn. 
13) Salong; enda ex. på 5 + a. 14) Sked. 
16) Sjunka. 16) Jägare, eg. skytt. 
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efter de flästa ljud, t. ex. itn5U 1, pitat5érv2, örmPpna, vegfik, 
rei5na3, byttc0n; ma§fn, ma5cejdar4, sta0n, permajdn, 

akfc_in, pce50n5. 
I regel är 5  kort, men efter kort huvudtonig vokal kan det 

förlängas (jfr 	t. ex. 94441, 1415n, qdn, veyt. 
I Lungsund kan ljudet (såsom ersättning för de övriga 

socknarnas s,) förekomma även i andra ställningar, troligen dock 
ej i uddljud framför 1, t. ex. feya, hd, 	te, ptfibr«, 
felfan, (ce an) kv4-5a8, gi§la, fe. 

motsvarar rspr. S-ljud, i Lungsund dessutom ofta rspr. ra. 
I ordet pwjdn motsvarar j' rspr. ra även i övriga delar av 
häradet; detta på grund av analogi från t. ex. stajdn. 

§ 9. Dorso-velar konsonant. 

Endast en dorsovelar, t , dorsovelar pertonerad frikativa, före-
kommer, nämligen i Gåsborn, Kroppa, Lungsund, Brattfors, 
Färnebo, Nordmark (stundom även Rämen), 

ymnigt i uddljud alternerande med r (om proportionen 
se § 5), t. ex. hak, hani", hep, hiv, hot, 	musan, mun12, hy13,  

It4a, hed, ho, hUta14 ; 
i slutljud endast såsom långt, t. ex. ckesteth, beh" G. (E.), 

fot, tet, sneh", ceh,, ven" K. (N.), gyeh, MCelt; 
i midljud såsom kort framför vokal (ock efter de flästa ljud) 

inledande ord eller senare sammansättningsled, t. ex. smaj18 , 
spitnjm, hcbvhömp", 6phept&a, kbparminstyk; 

1) Motsols. 	 2) Plåtskärva. 
3) Råskillnad. 

Ett slags skällsord, ung. = »persedel» (eg. markscheider). 
3) I midljud mellan två vok., av vilka den senare ej har huvildton, 

inträder stundom 8, i st. f. j, t. ex . lds4n, 	On. 	Detta torde väl 
rent av vara ljudlagsenligt. 

6) Tistel. 7) Någonting att breda på. 
8) (År han) kvar, så 3) Färdas. 

10) Ram. 11) Ruva, ruka (ung.). 
12) Rönn; rund. 13) Tjäderhöna. 
14) Färdig, eg. rustad. 15) Borr (tillnamn). 
16) Snurra f. 17) Värre. 
18) Småsaker. 13) Equisetum. 
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ofta i simplicia framför huvudtonig vokal ock efter vokal, 
t. ex. brygakiscrreg, kamah4t, lasandt, kerahirt, fabaufk, pakcit'; 

samt såsom långt efter kort vokal ock framför de flästa ljud, 
t. ex. vcior B. K. (N.), vascitba 2  K. (N.), shiltak 3  G. (E.), neeti,a4  
L. K. (N.); heelActr. 

§ 10. Ii-ljuden. 

Dessa äro lika många som de ljud, framför vilka de kunna 
stå, d. v. s. z, y, e, ce, o, 19, (e) u, (a) 0, 8, «, Ut, a, a (m), a, 
o (kanske även m, t. ex. mm eller hm, ock g, t. ex. gg4r, eller 
hgijn• knölen). 

h-ljuden förekomma 
i uddljud ymnigt framför 'ovannämnda vokaler, t. ex. helg, 

harm6 , her,7 , hi% hc2, hgr, hus, hum, hy 9, hed., /IM-, hg, hiswk19  
(aldrig i slutljud); 

i midljud framför vokal ock efter de flästa ljud, t. ex. 
geckhedr12, grck_sanhem13,.gr4tvhgr. 

Efter tennis förnimmes h blott som en förstärkning av 
aspirationen, t. ex. jift(h)0,04, ,Ht(h)anar16. 

h förekommer endast såsom, kort. 

1) Apparat. 	 2) Vasärra. 
3) Krake (åtm. häst-). 	 4) Nära. 

i det ansatsröret vid uttalande av h inställer sig i den ställning, 
det skall ha vid det följande ljudets bildning, ock därigenom modifierar 
resonansen; se Nn Mod. ljudl. s. 10, 12, 14 ock 15. Rörande h-ljudens 
fysiologi se E. MEYER, Stimmhaf tes H i »Die neuren sprachen» (Marburg 
1900). Vad i denna uppsats påvisas om det sv., ty., eng. ock ung. h 
överhuvud, gäller om föreliggande dialekt, d. v. s. att h i uddljud ock 
efter perspirerade ljud självt är perspirerat, men alt det mellan två 
pertonerade ljud är (ehuru vanligen ohörbart) pertonerat. 

Förargad. 	 7) Hinna f. 
8) Ide. 	 2) Löpa. 

10) Kry. 	 11) Ställe där malm anträffas. 
Om kreatur: svår emot stängslen. 
Gräsandhane. 
Hinna, som enligt folktron lägger sig på en älskandes ögon ock 

som gör, att »kärleken är blind». 
Eg. »troll-hårs-senor», mycket starka senor i en tjurmanke. 
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§ 11. Tablå över målets konsonanter.,  

I
pertonerade 

perspirerade 

	

Frika- p ertonerade 	  

	

tivor perspirerade 	 

pertonerade 
Marginala 

Liqui- 	perspirerade 
die 	i 	p ertonerade 

	

Nasa- pertonerade_ 	 

	

ler perspirerade 	 

h-ljud 

Explo- f
Tenues 

sivor 1 
Medim 

Tremul. 
perspirerade 

1) För vighetens skull ock i anslutning till § 1 ovan väljes en 
indelning mindre exakt än den i Nu Mod. ljudl. s. 14-15 använda, 
till vilken för komplettering hänvisas. 
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II. Vokaler. 

§ 12. Dorso-alveolara vokaler. 

1) i har samma värde som i rspr.; förekommer både 'långt 
ock kort, stark- ock svagtonigt, i udd-, mid- ock slutljud, t. ex. 
gris, anor, 	kånstlinte, kårt, 

Även vid minsta intensitetsgrad förefinnes ingen akustiskt 
märkbar förslappning eller sänkning av tungartikulationen. 

Ljudet motsvarar i allmänhet rspr. i, men dess ymnighet i 
förhållande till dettas inskränkes genom vissa ljudlagar: 

dels en (särskilt häradets södra ok västra del träffande) 
övergång av starktonigt i till e, t. ex. skr" fesk (se vidare § 139); 

dels en i häradets västra ock södra del (Brattfors, västra 
Färnebo, Lungsund, Kroppa, alternativt kordmark) inträffande 
övergång i 	a i starka supina (vilket a ofta faller, se § 173,4), 
t. ex. stg(2)3  (se vidare § 152,1); 

dels genom bortfall i fullt obetonad ställning: am&ka, 
amurtfön, erk-sa (se § 171); dessutom i spcektör. 
Motsvarande rspr. e förekommer t uti 

ig rspr. ge  ji.putn, rspr. skeppund 5  
ikara ekorre kaftfii kapten6  
sps SIMS 	spets sg.  se 7  
hist hetsig i kris krets 8  
spotsk jfr spenslig d/ de 

sked yockr gevär 9  

Levisticum officinale. 
*Konstlining, d. v. s. stånggång (gruvtärm). 
I Rämen, Gåsborn, alternativt östra Färnebo (Saxån, Långbans-

hyttan, Pärsbärg) ock Nordmark kvarstår 2 hos starka supina ock har 
från dem inträngt i första svaga klassens, t. ex. stgz, kst6, nuftki. 
I detta speciella fall kunde det möjligen sättas i fråga, om icke 2 någon 
gång tenderar mot 

 Ivrig.  § 125 anm. 3. 
 § 125 anm. 3.  § 155. 
 § 125 anm. 1.  § 148,2. 
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21.5bncht rspr. eländigt pnbci rspr. skenbarligi 
möt emot przscint present 
tmckla emellan szd'e'r cedera2; 

motsvarande rspr. o i kåt% R. G. N. § 148,1, hhz-giAd B. § 148 
anm. 3, titt G. litet § 148 anm. 2; 

motsvarande rspr. y i 
dimakönscra rspr. dymmelonsdag Mr 	jfr yrsel 
frifvdclan 	fryksdaling 	khp 	jfr klyka 4  
mliftz 3 	vidlyftig 	dznamft 	dynamit 5  ; 
bfr» 	byrå 

motsvarande rspr. ä i 
rspr. gäspa6 	Yit 

	rspr. kätte 8  
d/(8) 	 desto 7 	igkal 	enkel 
miltra 	mjälten8 	igliky as L.9  enkom; 

motsvarande rspr. öppna a i tik tacka (honfår) § 155 anm. 
2) y har samma värde som i rspr.; förekommer både långt 

ock kort, i udd-, mid- ock slutljud (ej kort i slutljud), men svag-
tonigt endast vid akcentreduktion i satssammanhanget; t. ex. 
410, 80.11,  yks,  fgla12, nttycials, ja  skutay_öp  en 	dar". Även 
vd stor akcentreduktion förefinnes ingen -akustiskt märkbar 
förslappning eller sänkning i tungartikulationen. 

Ljudet motsvarar rspr. y, men dess frekvens i förhållande 
till dettas inskränkes genom en (särskilt i häradets södra ock 
västra del vanlig) övergång av starktonigt y' till isk i åtskilliga 
fall, t. ex. pt jägare (eg. skytt, se vidare § 140). 

Det motsvarar rspr. slutna u i gyv tjuv se § 153,4, ,yta(ra) 
gju.ta(re) § 153 anm. 2; 
rspr. öppna u i 

5y 	rspr. rspr. skum (adj.) 	lYgna 	rspr. lugna sig15  
lygn f. 	lugnvatten 	iysk 	1jumske18 ; 

1) § 148 anm. 1 	 2) § 165 anm. 2. 
Bråkig. 	 4) § 146 med aum. 

5) § 165 anm. 2. 	 6) § 125 anm. 1. 
7) § 148,1. 	 8) § 155. 

§ 125. 	 10) Räcka. 
11) Sys, syns. 	 12) Spirituosa. 
18) I närheten. 

Jag skulle lyssna mig till, var någon tjäder komme flygande. 
Om vind, § 153,3. § 153,4. 
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rspr. ö i 
ly(n) 	rspr. lögn 	411§Pit 	rspr. Adelsköld 

P(n)141° 	ögonlock 	/tid) 	 höta 2  ; 
Pg(n)bNk 	ögonblickl  

rspr. i uti 
skr pn G. 	rspr. skrinda 	ceksgg 	rspr. exercis 
8/00.0 K. (N.) 	spisöl 	sty/ 	 still. 
yggezk B.3 . 	. skidgård 

§ 13. Dorso-kakuminala vokaler. 

1) c har samma värde som i rspr.; förekommer både långt 
ock kort i udd-, naid- ock slutljud, stark- ock svagtonigt, det 
senare förmodligen dock endast i förstavelse eller vid akcent-
reduktion i satsen (se anm. 1), t. ex. sn , seg, r6v25  sup. R., sekt6 , 
bedre, e pig. 

Ljudet motsvarar i allmänhet rspr. e, men är vida ymnigare 
än detta. På grund av dialektens konsekventa genomförande 
av övergången starkton. —> e (ö) i öppen stavelse (se § 139,1) 
samt den i stor utsträckning, särskilt i de södra socknarna, 
förekommande övergången I 	e även i sluten stavelse framför 
vissa kons. (se § 139,2) riktas dialekten med en stor mängd ord 
innehållande e, t. ex. 

skHvi 	rspr. skrivit 	vesB. K. (N.)L. rspr. viss 
vkstt vissen ark virke 
kv'e.k kvickrot Mrk lirka 
skttb sliten dbrkt4rpa 	äldre Direktorpet 
dreft drift veky 	rspr. vilja f. 
ffe'far skiffer 1b2a lie 
9né4a middag fin flicka 
hbP hitta 56k skicka 
sbta K. (N. S.)L.B. sitta 
fresk 	 frisk 

sbkta K. (N.) L. B. sikta. 

1) § 126. 	 § 126 anm. 2. 
3) Anträffat vid Hundsnäs; eljest endast belagt ss. jigedr. 

§ 133 med anm. 2. 	5) Rivit. 
6) segt. 



skrbtett B.3  rspr. *skrädmått 
grbela B. L. 	grädde 
den L. 
dåna L. j 
hen L. 
hbna L. j 
vinstar (allm.) vänster; 

slags karm § 155 anm. 

dädan 

hädan4  

gång anträffats i den rena betydelsen 
ordet är eljest alltid skällsord ock har 

skrckntett F. vinkelmått. 

d uppmärksam På detta förhållande har 
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vidare rspr. ä-ljud ej alltför sällan (särskilt i 
del), så i sammansättningar med fe fä' ock 

e motsvarar 
häradets västra 
i följande ord: 

ts6r 	rspr. isär 
skre B. 	skräda 2  
feqgan F. (T.) förlägen 
ferv F. (Sk.) skärv 
yrv F. (S.) skärva 
detksv'erk 	dagsvärk 
thing G. (E.) tärning 

motsvarar rspr. a i yirm ett 
Anm. 1. Troligen är artikulationen av kort e något slappare än 

artikulationen av långt e. Jag tycker mig kunna spåra någon liten kvali-
tativ skillnad mellan vokalerna i yen ock yek (se Lyttk.-Wulff § 110). 
Det samma gäller då ock i svagtoniga förstavelser, t. ex. jentOt, &egg., 
bedrift. Målets vokal är dock här mera rent e än rspr., vilket enligt 
mitt förmenande i detta fall har en vokal, som akustiskt sammanfaller 
med eller står nära a (Stockholmskans bekanta mellanljud mellan e ock 
(e) ock fysiologiskt skiljer sig från e blott genom saknad av mungipa-
utvikning ock något längre bakåt förlagd tungartikulation (se Lyttk.-
Wulff § 154). 

Anm. 2. Det förekommer fall, då den »reducerade vokalen» (varom 
se vidare 5 nedan) mister så mycket av sin labialisation ock blir så 
högt tungartikulerad, att den mycket närmar sig e eller a, varför man 
ibland tvekar vid uppteckningen. Så är särskilt förhållandet åtminstone 
alternativt, då föregående stavelse slutar med a, ce, e, t + palatal kons., 
t. ex. iitgan (en sjö), idka, iåp, där andra stavelsens vok. vacklar 
mellan a ock a eller rent av e.5  

2) ce har samma värde som i rspr.; förekommer i både udd-, 
mid- ock slutljud, både stark- ock svagtonigt, både långt ock 
kort (se anm. 3), t. ex. ckt, ceksgreira, tcbgar (pl. av teg f.6), 
krceft7 , her8, dces scint, stcp2, m4tkkctio.  

Simplex har blott en 
»boskapsdjur»: f6kk-et-fd N.; 
formen fc_e. 

skrcp. F. N. K. (N.). 
Se § 128. 
För att ha blivit gjor 

jag att tacka fil. lic. E. E:s« 
socken av Karlskoga bärgslag. 

Rottåga. 
5) Karl (appell). 

10) Matsäcksknyte. 

ETZEL, som observerat det i Karlskoga 

7) Kräfta. 
9) Städ. 
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Vokalens frekvens i förhållande till rspr. inskränkes genom 
en sporadisk övergång av ie till a, om vilken se § 142, t. ex. 

fedeirv 	rspr. fördärva 	kar B. L. K. (N.) rspr. ärter 
maka K. (N.) mjärde 	tvar 	 tvärl, 
vas' K. (N.) värst 

samt genom ett i åtskilliga fall inträdande e (se ovan 1). Där-
emot ökas frekvensen genom ibland inträdande »i-omljud» av a, 
varigenom ce motsvarar antingen rspr. öppna a, t. ex. /chla L. B. 
(trädgårds)land, eller rspr. å, t. ex. bkcbsta, bkcest pret. ock sup. 
av bkeisa L.2  

Vidare motsvarar ce rspr. e i stckka B. (ortnamn), stcbgka 
L. stegla, spcselal spegel (yee2 kedja), fr&,2 B. (Fors) freda samt 
sällsynt smeeja smedjan (se § 141); 

rspr. i uti orden &tta innan K. (N.), g-M R. K. (N. S.) kittel 
(se § 139,2 f med not); 

ock rspr. a i ordet &virke B. avlång. 
Anm. 8. I slutljud förekommer ce såsom kort blott i sammansättningar 

med kkct kläde ock tre: måtkkce, hisavkkce, fårkkce, hålskkce, vbtrce. 
Anm. 4. Kort ce torde icke vara kvalitativt fullt identiskt med 

långt (jfr anm. 1 ovan). I allmänhet är dock skillnaden högst obe-
tydlig. Artikulationen är väl någon liten smula lägre ock längre bakåt 
belägen. Emellertid förekommer över dialektens hela område hos som-
liga personer a — stockholmskans bekanta »breda» ä-ljud framför r 
ock apikoalveolarer — i st. f. kort ce, ymnigare framför nasaler ock 
möjligen allmännare ju längre söderut. Några antecknade exempel: 
båtar bättre, jete gänga, håna hädan, mall men, nåmar närmare, var 
åvli4n var enda en (eg. var eveliga en), hast häst. 

3) ø har samma värde som i rspr.3; förekommer i både udd-, 
mid- ock slutljud; långt ock starktonigt, t. ex. g, erheg4, 5,  leda. 

Om ljudet även förekommer såsom kort ock svagtonigt — 
annat än vid akeentreduktion i satsen — är icke alldeles visst. 
Troligen förekommer det dock såsom en variant till 9. 

Såsom av anförda exempel synes, invärkar icke följande r 
eller supradental på ljudets kvalitet5. Härigenom ökas ljudets 

Fullständigare exempelsamling i § 142. 
Fullständigare exempelsamling i § 153,1. 

2) Om det icke möjligen är en liten smula slutnare ock artiku-
leras en hårsmån längre fram. 

Stursk, eg. öronhög. 
Kommer ljudet i ställning mellan en labial ock 	uppträder 

alternativt i dess ställe u: uttalet månar (mjölnare) har jag hört åt- 
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frekvens i förhållande till rspr. Den ökas ytterligare därigenom, 
att supinum (resp. perf. part.) av 2:a klassens värber (liksom 
pret. plur.) analogice antagit pret. singularis' vokal 0, t. ex. 
fkikl R., drh N., firkta K. (N.), skAti R., skpan; ock genom över-
gången n --> 0 vid förlängning, t. ex. mot n. av mark. 

Observera också 0-vokalen i ilva (ovan) 	öva. 
Däremot inskränkes ymnigheten genom förkortning ock 

därav följande övergång 0 -± n, t. ex. yåfta köpte, råfibu, 
åknelmn. 

n är labialiserat a (vilket ljud knappast förekommer i målet, 
se anm. 2 ovan). Artikulationen torde i allmänhet vara spänd 
ock tämligen hög. Akustiskt ter sig vokalen som ett mellanljud 
mellan ø ock tsk. Ljudet torde vara identiskt med Lyttk.-Wulffs 

§ 180. Dess existens ifrågasattes av prof. NOREEN å föreläs-
ningar ht. 1892. Ljudet förekommer endast i udd- ock midljud, 
endast kort, men både stark- ock svagtonigt (det senare dock 
endast sällan), t. ex. åkt' L., tins(h)nta, ånsåtgrzava, håfs, yoft. 

Varierande med n kan även 	förekomma, men n måste 
avgjort anses vara det normala korta ö-ljudet. 

n motsvarar rspr. öppna ö; i förhållande till detta är dess ymnig-
het inskränkt därigenom, att det aldrig förekommer såsom långt, 
samt genom konsekventare genomförande av övergången 8 -› y 
framför g (se § 126). Däremot vidgas frekvensen åt ett annat 
håll genom övergången' y' 	Ist framför vissa andra konsonanter 
(se § 140), genom förkortning av 0 ock därav följande övergång 
till n samt genom att supinum (resp. perf. part.) av »starka» värb, 
som i pret. ha 151, antager samma vokal: lå/z,s2  (deponentialt), 
örm(s)hågan. 

n motsvarar rspr. o i bråms broms § 140,4, 
samt rspr. öppna u i åtskilliga ord, t. ex. st ån stund, inn 

tunn3, Otan sjutton. 
a, »den reducerade vokalen», har en ganska vid arti-

kulations- ock uttalslatitud. Den är vitt labialiserad med slapp 
tungartikulation (som efter de omgivande ljuden kan vara hög 

minstone lika ofta som n4nar, likaså bygn (med labialiserat j); där-
emot aldrig annat än 0 i ~ara, b4k, hgn, mer (mjölaktig mölja) 

Tiden mellan två måltider. 
Part, av hed heter hkl, liksom skallen heter Ska 
Fullständigare exempelsamling i § 153,3. 
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eller låg) ungefär vid ce-läget. Men som ovan i anm. 2 på-
pekats, kan den ringa labialisationen i det närmaste försvinna, 
då föregående stavelse slutar med a, ce, e eller i åtföljt av pala- 
tal kons.1  I ett sådant ord som kika är dessutom a otvivelaktigt 
artikulerat icke så alldeles obetydligt längre fram än i heinzar. 

Kommer den »reducerade vokalen» att placeras framför k, 
förändras dess artikulation ock uttal så mycket, att jag icke längre 
kan behålla tecknet a, utan — för dess akustiska värdes skull — 
måste tillgripa typen g2,' t. ex. fabgk 3, Inicnigk-oni-druimgk4, 
skavgk 5, iga, 	brav.1t6 , knirk. Även framför d, t, n in- 
träder i regel g, t. ex. kåvydönig, imctetg, hångcn. 

a förekommer aldrig i uddljud, aldrig långt ock aldrig stark-
tonigt, men synnerligen ofta kort ock svagtonigt i midljud ock 
— särskilt i största delen av Kroppa, i Lungsund, i sydvästra 
Färnebo (inkl. Filipstad) ock i södra Bratttors — även i slutljud 
(i övriga delen blott i få begränsade fall, se nedan). 

Ljudet uppträder såsom representant för rspr. svagtoniga 
e, a, o (e, o) ock u i ändelser, t. ex. 

e: Otar, pRar; breenar, rbpar, bkeisar (pres. id); 
a: kapar, gånashtslida, kastar, bågkar7 , ska2ara, rgara; gkik-

pan8, freeman9, Fekvan", »vana R.11; 

Även när den på den betonade vokalen följande konsonanten är 
dental, kan labialisationen vara ytterst ringa. 

Labialiseringen är icke så trång som i detta ljud, icke avsevärt 
trängre än vid a, men det akustiska värdet blir, så vitt jag kan finna, 
detsamma. Jag är övertygad om att tungryggen i detta fall aldrig 
artikulerar, utan att den reducerade vokal, man hör före k-explosionen, 
endast är ett rudiment av svarabhaktivokal, som uppträder under det 
ögonblick tungspetsen höjer sig till kakumen, sedan den förut uttalade 
konsonanten fullbordats. Man kan då förstå, att denna »vokal» får en 
klang, som överensstämmer med den hos a: detta har ganska trång 
labialisation, munhålan är sålunda i det närmaste stängd, ock en låg 
tungartikulation äger rum mot palatum. Då nu vid uttalet av den 
reducerade vokalen framför k tungspetsen håller på att höja sig mot 
kakumeu, men ingen artikulation äger rum vid palatum, blir ett ungefär 
liknande tomrum avstängt i munhålan som vid vc, fast beläget längre 
bakåt, ock ungefär samma vokalklang skall därför uppträda. 

Tala med stapplande tunga. 	4) Huller om buller. 
5) Skovel. 	 6) Bråka, konstra. 
7) Bunkar. 	 8) Glupande. 
3) Främmande. 	 lo) Förskräckt, eg. skälvande. 

11) Värbalabstraktum av Jzv, med ungefär betyd. »viols». 
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0 (e): Mar, Otar; 
o (o): profcksar, deiktar; 
u: måsarl, yugaseet 2, jcP)al Avi; 
utan motsvarighet: nckstvckgas 3. 
Undantag bilda åtskilliga kategorier nr flexionsläran ock 

ordbildningsläran, såsom: 
best. sg. fem. av substantiverna med -a, t. ex. böka, 

fika, k0a; 
best. plur. neutr. med -a, t. ex. Orva, Snstra, dika; 
best. plur. mask. ock fem. med, -ara eller -ån (resp. 

-da), t. ex. påykara ~in, fkasara, seen, Mara, figarcin R., 
figaråna K. (N.); 

best. pl. av såsom »enstaviga kons.-stammar» flekte-
rande feminina på vok., s eller 1 med -a, t. ex. kära,  Una, lifea, 
mila; 

adj.-ändelsen i fem. sing. med alternativt -a, särskilt av 
adj. på -an, t. ex. lita, dibrkta, e fa ne, ra Nk; 

preteritiändelsen hos 1:a svaga klassens värb med -a över 
hela dialektområdet, t. ex. mcfska, veenta, feeria, båna; 

pret. pass. av 2:a ock 3:e svaga klassens värber stundom 
analogice med -as, t. ex. des kedas; av starka värb des fånas, 
vt hillas mn; 

perfekt-particip-ändelsen hos 1:a svaga klassens värb med 
-a (i Lungsund -at), t. ex. måka, bena (Lungsund: mgjkat, bkånat, 
fircbtat, pl. yilåta); 

supinändelsen 
a) hos första svaga klassens värber med -a i Kroppa, 

Lungsund (utom nordligaste delen), Färnebo (utom nordöstra 
delen), t. ex. »kapa, veenta; 

med -i i Rämen, Gåsborn ock alternativt (med ingen ändelse) 
i Nordmark ock nordöstra Färnebo, t. ex. me_ikz, h6sti4 ; 

#) hos starka värber med -i i Rämen, Gåsborn, alternativt 
(med ingen ändelse) i Nordmark ock nordöstra Färnebo, t. ex. vårt, 

Masur. 	 2) Tjugusjätte. 
Närbelägen (predikativt adj.). Jfr rspr. inhyses ock till vaga. 

4) I södra Brattfors ock norra Lungsund är ändelsen.-9, t. ex. bena 
bulnat, veenta väntat, hbsta hostat. 1 norra Brattfors saknas ändelse, 
t. ex. dt ha kåk de ha kallat, ha an Milt har han slutat, ja, ha 
kgr yitnt. jag har kolat ideligen. 
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Akt, start, spi.  Samma ändelse kan förekomma såsom neutral-
ändelse hos adj. på -an ock starka participia, t. ex.. titt litet; 

i) några indekl. adj. på -a: stc.lka enstaka, 9ilda enfärgad, 
t2c'pga motig; 

k) vissa subst. på -a, t. ex. mera, jkna, pcksa, åna; 
1) räkneord på -tan, t. ex. nitan; 

ra) adv. på -as, t. ex. nåras 	tvås; 
n) pron. &senas hännes. 
Utan egentlig motsvarighet i rspr. förekommer a ibland 

mellan konsonant ock r (h), t. ex. abarham, agarbra, fabarik 
fabahik, kenstar& (konstra). Detsamma har förhållandet varit i 
våfadån vårfrudagen, megaseen Mögrefsände, såkastigan sak-
ristian. På samma sätt förekommer a (g) i dågcs,vika Daglös-
viken, våkan R. vakna, abatit, abata (se § 177 med anm. 1 ock 
§ 152,2). 

Med avseende på förekomsten av a i slutljud skiljer sig, 
såsom ovan nämnts, dialektområdet i två delar. Gränsen — 
se den bifogade språkkartan — går huvudsakligen i väster 
ock öster; den går strax norr om Brattforshyttan mot nordost, 
så att Filipstad kommer söder om densamma, viker sedan åt 
sydost eller snarare åt sydsydost, så att Hennikehammar kommer 
på norra sidan, viker sedan åt öster, så att Hornskullstorp 
kommer på södra sidan, ock tyckes passera österut över Gammal-
kroppa, där gränsen synes vara under förskjutning norrut, i det 
endast den uppväxande generationen har slut-a, då däremot 
gamla ock medelålders personer sakna detsamma. Norr om 
denna gräns förekommer a i slutljud, utom såsom neutral slut-
artikel, på sin höjd i sådana trestaviga ord som fornspråkets 
subst. ock kornparativer på -an i samt superlativer på -asti, t. ex. 
kkåkara, rikara, rikasta eller rikas4a, vilka emellertid även kunna 
uppträda under formen kbikar, rikar, rikast rikast med bort-
fallet a. I andra fall uppträder till ersättning för det bortfallna 
-a en cirkum flekterin g av närmast föregående stavelse, om 
den är starktonig, t. ex. hår, flg,• gså, le'p, skriv, sdip, står, 

1) I södra Brattfors, södra Färnebo, Rroppa, Lungsund är ändelsen 
a, t. ex. vera, skpa, såta (suttit), håli,a (runnit). I norra Brattfors ock 
nordvästra Färnebo saknas ändelse, t. ex. skp, hitt; (hävit), grch; 
(*grävit). 

Sv. landsm. XXL I. 	 3 
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sjvhii'p 1,  spdråg 2, nAskriks, gkbpsteirk4, skevarein6. Jfr kap. 
2 II (särskilt §§ 21,3, 22,2). 

Söder om gränsen förekommer bortfall av a endast då det 
i löpande tal icke skulle komma i absolut slutljud, ock bort-
fallet uppträder i så fall, såsom man kan vänta sig, dess konse-
kventare, ju närmare gränsen man kommer, ingenstädes alltför 
sällan, men även nära gränsen långtifrån konsekvent. På 
grund av den 5tarka samfärdseln i våra dagar nivelleras före-
teelsen immerfort, ock det förefaller mig, som om kvarståendet 
av -a skulle vinna terräng (jfr ovan förhållandet vid Gammal-
kroppa). 

6) u har samma värde som i rspr. Ljudet förekommer 
både i udd-, mid- ock slutljud, 

httvudsakligen såsom långt ock starktonigt, t. ex. ivår, 
Mar, ju; 

men även såsom kort, 
dels såsom svagtonigt, t. ex. kupi16 , guncit, wiamcbj, 
dels såsom starktonigt, alternerande med ut. 
Men u:s förekomst är begränsad till Lungsund, Kroppa, 

Brattfors, västra ock södra Färnebo ock södra Nordmark; i övriga 
delar av häradet härskar tu. I gränstrakterna finnas övergångs-
former mellan u ock tu, som flyta ihop ock som man vill föra 
ibland till det ena, ibland till det andra ljudet. Märk, att i de 
trakter, där det långa ii-ljudet är u, detta inträder vid förläng-
ning av kort ta, t. ex. hån, mån, ttl, 1)41, best. form av hum, 
mu" ttal, 

Om u-ljudens frekvens i förhållande till rspr. se  § 14,5. 

§ 14. Dorso-velopalatala vokaler. 

a förekommer alternativt, se § 13 anm. 4. 
e torde icke vara fullt så klangdjupt som t. ex. i fryks-

dalskan, men differensen äi nog ytterst ringa. Jag tror, att e 

*Rivhuvad, den del av en räfsa som innehåller pinnarna ock 
vid vilken skaftet är fäst. 

Glasögon för närsynthet. 	8) Gallskrika. 
4) Synnerligen starka. 	 5) Skojarena. 
6) Pupill. 
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artikuleras något längre bakåt än a, men något längre fram än u. 
Labialiseringen är vid. Ljudet förekommer i både udd-, mid-
ock slutljud, både långt ock kort, både stark- ock svagtonigt, 
men huvudsakligen starktonigt, t. ex. åva, ekv, hek,béla, byk, 
Orvresktdal, tre,  Orvar. 

Ljudet motsvarar (jämte varianterna s ock u, se nedan 
3 ock 4) 

rspr:s ur fsv. 6 uppkomna långa ock korta å-ljud (dock 
icke det korta framför kk), t. ex. hek, reg, stra, sov; stdkpa, 
torv 3  j 

vidare i ganska stor utsträckning rspr. ur fsv. ti uppkomna 
långa ock korta u-ljud, i vilket fall dialektens e får härledas 
ur en fsv. variantform med ö. Dessa fall äro supinum, perf. 
participium ock konditionalis av starka värb, t. ex. sprdk, 
svåltn,, salti, samt ganska många enskilda ord, t. ex. fkik fluga 
(flere ex. se  § 131). 

I några ord motsvarar e rspr:s ur !Sv. ä uppkomna å-ljud, 
t. ex. ske slå, et åt prep. (flere ex. i § 132). 

Något oftare motsvarar e rspr. ö-ljud, t. ex. mo t mört, len 
lönn (flere ex. i § 153 anm. 3 ock § 157,2). 

Mera isolerade fall äro: 
motsv. rspr. ä-ljud: stekk4  B. (eljest vanligen stark); 
motsv. rspr. a: ckmb4r; 
motsv. rspr. va:  skdhin5  G.; 
motsv. rspr. e: WO. 

8 tungartikuleras såsom a, säkerligen något längre fram 
än e; labialiseringen halvvid. Ljudet uppträder såsom en täm-
ligen vanlig variant till e ock i samma ställningar som detta. 
Möjligen är 8 i dialektområdets södra del något vanligare än i 
dess norra. 

a torde artikuleras tämligen långt bakåt (se ovan 2). 
Labialiseringen är halvtrång. Ljudet är en över hela området 
mycket sällsynt variant till e ock förekommer nästan uteslu-
tande såsom långt. Oftast uppträder det framför g. En ock 
annan person har tämligen regelbunden växling mellan e, 8 ock 
u, tenderande däråt att 8 står som långt framför r, vt som långt 

2) Trampa, eg. tråda. 
Stjälk. 

1) Ortnamn. 
3) Men gyik. 

Skvala. 
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framför g, e (som kan uppträda även framför r ock g) för 
övrigt, t. ex. Ural, gr, måra; trug, hug; &b, hem2, lev, Ntljt, 

fkot8. 
u kan även vara variant till ø ock a, till det förra 

mellan labial eller labialiserad kons. ock 	t. ex mi_mgr mjöl- 
nare, bytm björn, till det senare sannolikt ungefär när som 
hälst, t. ex. hug högg, fitst föste; men i bägge fallen endast 
individuellt ock i det senare fallet sannolikt blott i häradets 
nordöstra del (se § 137,2). 

Om u som »reducerad vok.» se § 13,5. 
5) ut torde tungartikuleras i samma läge som 8 (dock att 

märka, att artikulationen vid ut är hög, vid 8 låg); labialise-
ringen är trång med någon läppframskjutning. Det förekommer 

över hela dialektområdet såsom kort ock starktonigt, t. ex. 
hum, dutm, skåp, gud, stia, ku6, laitfa4 ; 

i Rämen, Gåsborn, nordöstra Nordmark ock östra Färnebo 
även såsom långt, t. ex. fmk, j'iy, pur, duc, skrucv, brdtra, knut, 
524,4'5. 

Framför apikokakuminaler förekommer långt ut alternerande , 
med u även utom sitt egentliga område, t. ex. i Kroppa: 
käka, fiuk, 	bz 7 , hokka- 8 , futt 9. 

Som svagtonigt är ljudet sällsynt, förekommer nästan 
endast i förstavelse, t. ex. giuncit, gutt00, kupf 11, kumtcintar, 
utgafckr; krRucr, hiuspum (kanske de enda exemplen på svag-
tonigt ut i efterstavelse). Är förstavelsen öppen, står det gärna 
u (inom dettas område) i st. f. 

1) Borrad. 	 2) Rom; rum. 
3) Flott n. 	 4) Koja. 

Jag har flere gånger varit tveksam, om icke vokalen i dialekt-
områdets östligaste delar (östra Gåsborn ock Färnebo) lämpligare ock 
riktigare bort återges med u, än med zu; ofta har jag också tvekat 
mellan tt ock tu i västligare trakter. Sanningen torde ligga däri, att 
det är en geografiskt sammanhängande serie från väster till öster av 
vokaler, som så flyta i varandra, att de icke kunna hållas isär: u 	 
zu 	 (10; men att dock rent u knappast förekommer inom 
dialektområdet. Jfr förhållandet i Västmanland enligt Leffier Sv. 
Fornm.-fören. tidskr. II, s. 36. 

Djurläkaren. 	 7) Buren best. m. 
8) Hålka ur den. 	 8) Fult. 

lm) 1 stånd till (eg. god 	il) Pupill. 
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u-ljudens frekvens är i förhållande till rspr. inskränkt. 
Visserligen förekommer ta (u) 

som representant för rspr. o i en mängd ord sammansatta 
med den nekande partikeln u-, vilken uppträder ganska konse-
kvent i Lungsund:  ock Brattfors, i de övriga socknarna mera 
sporadiskt ock växlande med o-, t. ex. it4gd, 	imMt, 
fut&k, samt i gtuncit, gukmåra, gutcluk o. s. v. ock Idusputn, 
gium1; 

som representant för rspr. (öppna) o i kut3 2, skUvar 3, ujia- 
mbj 	builstar, kucntåntar, briusk (se § 129 anm. 2 ock anm. 3) 
samt (analogice) för i uti iuna B. N. K. (N.) innan, y i iutare yttre. 

Men de fall, då rspr. u-ljud i bärgslagsmålet motsvaras 
av något annat ljud, äro talrikare. Sålunda står u-ljud icke 
framför g (så vida detta icke är mycket ungt, t. ex. utgafdr R. 

utnyafcbr, eller ordet är mer eller mindre rent rspr. ock kännes 
såsom främmande, t. ex. Nyttig dial. kog, midisitte dial. mits6m, 
niltrUcgan dial. niitveigan), utan det lyder där ljudlagen ii —> o 
framför g, t. ex. böka, tog, 56, lögan o. s. v. (se § 145,4 

Framför mp uppträder också i regel o, t. ex. stomp, pomp, 
el6mp5, pk6mp6 , komp. 

Även i andra fall står o framför m: om7 , pköms, mitköms 
(se § 145) samt fg•6n9, te Wo L. 

I många fall inskränkes frekvensen av u-ljud genom 0 (8 
eller n, se ovan 2) ock i åtskilliga även genom ø eller 19 (se 
§ 13,3 ock 4). 

§ 15. A) Främre dorso-velara vokaler. 

1) a torde artikuleras något längre fram ock ha mera de-
ciderad mungipsutvikning än rspr. korta a. Det akustiska resul-
tatet blir, att bärgslagsmålets a låter »bredare» ock mera likt ca 
än rspr:s. 

Ljudet förekommer både långt ock kort, både stark- ock 
svagtonigt, i både udd-, mid- ock slutljud. 

1) Gom. 2) Koja, speciellt kolarkoja. 
3) Skojare. 4) Jfr oj ock usch(iamäj). 
5) Dunka. 6) Knäppa på en fiol. 
7) Ugn. 8) Malung. 
9) Falun. 
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Ex. på kort a: åber, abaMk, skaft, akm, kvilashml, fk&a2, 
pcks,a3, &ta, mMa, va pron. 

Framför långt g står uteslutande a: åg4, båg 5, bkågar6 , 
dag, fkåg, fråg, knåg7 , lågkckl, måslågs, pkag, hag(z), s,Zag, våg, 
lågan6. Det är endast i dialektens södra del som jag i detta. 
fall vid ett par tillfällen funnit a: våga ock tämligen konstant 
båga i sammansättningar: bågtbrpa, bågy4r, m. fl. 

Före långt k står aldrig a, utan endast al°. Före g står 
a endast ytterst sällan (endast då g är sekundärt ock ungt), 
t. ex. fågkan, dågal (Daniel); eljest alltid a. 

Såsom långt är a relativt sällsynt, ock jag åsyftar i följande 
exempelsamling fullständig uppräkning av de kategorier ock 
isolerade ord, som innehålla långt a. Detta uppträder 

såsoni representant för rspr. ä framför k (uppkommet 
ur ro), mellan v ock enkelt r utan följande kons. eller före ur 
r + dental sent uppkommen apikokakuminal, t. ex. fåk färd, 
fob, färdig, maka mjärde, vak f. ock vak a. värd, tvar tvär, 
tv4dzion11  ock de historiskt hithöriga iift(a)våk jfr isl. verär, 
håkån skuldrorna, håkbH ock kiat(h)åka jfr isl. her, var pron. 
varje, kanske även var adv. var; 

i best. plur.-ändelsen -ån i dialektens norra del, t. ex. 
håkån, pbjkån, sån, figarån, i fbnhcbvdån eg. »i fornhävderna», 
d. v. s. i urminnes tid (i södra delen är ändelsen -ana med kort a); 

vid förlängning av kort a: 
dels i best. mask. av ord, vilkas stam slutar på -ak eller 

-an: stål stallet, tål tallen, tål smutsen (av tå!.), vg vallen, skål 
skallen, spån spannen, grån grannen (hit hör historiskt fån); 
vidare i ån annan, fål fallen (för något); 

dels (genom »ersättningsförlängning») vid bortfall av kons. 
i grupp: hå 	.<- *håkvl4 (ett mått), håkmåna 	*håkvindna, h4k- 

7) Obeslutsam. 2) Flickan. 
3) Pärsson. 4) Ro baklänges. 
5) Norrman. 6) Blaggarn. 

 Kagge; handtag ä lieskaft. 
 *Mosslagg, kanten av en mosse. 

3) N. pr. (sjönamn). 
lo) Redan i Lungsunds ock Kroppas sydöstra grannsocken Bjurtjärn 

träffas däremot 	i 	detta fall a, som i Karlskoga s:n tycks vara regel, 
t. ex. talg, kkak, stålsfål.a. 

77) Eg. tvärdum, d. v. s. mycket dum. 
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fcintarl, heMstar, hat 	*haft, stat 	*starkt, skat 	*skarpt, 
samt i det historiskt hithörande kåk(h)tita Kalhyttan, äldre Kalv-
hyttan (se § 104,4); 

d) i enstaka fall: ign (se ovan c), j(in2 , 	gn3, g4rk4; 
kitoiskcip B., trgskdp B., sketpkt N. K. (N.) jfr t4sk4pa F. (5.); 
kar 	kr karl; flisan5; åtan6, gat7  F. (S.) G., gebta, skåta, 
skaras, tårveskåtg jfr skiittara G. (E.) best. pl. trädtopparna". 

Såsom av den nyss lemnade exempelsamligen synes, upp-
träder a i vissa fall utom sin funktion i rspr. (där a knappast 
förekommer som långt). Ljudet representerar i ty fall 

rspr. slutna a (se ovan d samt vidare:) ked F. (M.) B. — kåt 
karta ock veckodagarnas namn, t. ex. frMa, &sera, t6sda, 
liksom m&la; 

rspr. å-ljud i våfaekin vårfrudagen, flin-i-vål G. för fan i våld; 
rspr. ä-ljud (se ovan a ock § 13,2 samt) i pkaAr blessera, 

priscint present; 
rspr. e i has, hkdas, g2ta F. (S.), lina (L.); 
rspr. -en (med ursprungligen enkelt n) i best. fem. sg. 

(stark böjning), t. ex. viga, såkna, tåsta, bOka, håna; best. 
neutr. pl. (stark böjning), t. ex. /åka, tåka, stia; best. pl. av som 
enstaviga kons.-stammar flekterande feminina på -s ock -1: gsa, 
kisa, mila; fem. sg. av adj. på -an: lita, etbr4ta (detta alterne-
rande med -an) samt de likartade matashIslid mates,h6ljd (säll-
synt ock »fint») Mårtensliöjd ock climajOn dimension (se § 149); 

rspr. öppna o i förstavelse: kamOd, kantOr, trat", pat-
man«, 5efanie samt i kreståfar, Oka (se § 163,2); 

rspr. -on i efterstavelse: äfta, mbra", 'Mara, sm 'ltra R. G., 
feemtan o. s. v., pcksa" ock övriga namn på -sa (=son, se § 151); 

rspr. i uti pwrman; 
står utan motsvarighet i fånas, hålas; litt gråna R., 

pinstatin F. (S.)14, pinstadOgan N., råskav(tr. 

1) Halvfåne. 	 2) jan.  
3) Aln. 	 4) Galen. 

Fan (kontamination av fOn ock tåsan). 
Aderton. 	 7) Gitte. 

8) Torr toppved av furu. 	3) Torr furutopp. 
Hört vid ett tillfälle (skulle antagligen vara rspr.). 
Trottoar. 	 12) Morgon. 

14)  13) Pärsson. 	 Pingst-tiden. 
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Vidare är att märka, att ljudets frekvens i förhållande till 
rspr. inskränkes genom övergång till a resp. bortfall i svag-
tonigt slutljud (se § 13,5). a är vidare bortfallet i: Mksa Håkans-
son, jein, krbbar, mce medan, ok-ösa Olof Olsson, palbåt apparat, 
5cbsvbåkan Sjäistabacken, ån annan. 

Om eventuellt u se § 14,5 not. 

§ 15. B) Bakre dorsovelara vokaler. 

1) a torde äga samma värde som i riksspråket (se anm. 1). 
Ljudet förekommer i både udd-, mid- ock slutljud, både långt 
ock kort, både stark- ock svagtonigt. 

Såsom svagtonigt är ljudet sällsynt. Utom vid försvagning 
i löpande tal, t. ex. ja-vist, ta-beN dra-frcim, vä-ja, torde det 
som svagtonigt förekomma nästan uteslutande i förstavelse, t. ex. 
afckd afc:edl, agarbra2, akad&3, am&ka am&ka, amtanjön4, 
baptist 	baptist, maftn, mafin; endast mycket sällan i efter- 
stavelser, t. ex. fårfar, mör far, nåtvas'Oe, giaståv 5. 

Ex. på långt starktonigt a: 4g6 , p4cs7,  rs4dl, svdgars, 
kk4km9, nigkan, metål, sålmåkara, beta, gkånal°, ban, kvan, 
skan, gan, rap, far, far, va'r, as, gkas, bås 11,  f4912, vj,  kråv13, 

era, bra. 
Kort starktonigt a förekommer ymnigare än långt starktonig 

a." Jag åsyftar i följande exempelsamling fullständighet i fråga 
om kategorier ock isolerade fall. Kort a uppträder: 

a) vid förkortning' av långt a: tåbcbria 51 , 1dd16  (inf.  kt ),  
skåd sg.", håda, hat (jfr ha), va vd-dce?18 , giuståfsa, håok, 

1) Affär. 	 2) Aurora. 
Resonnera, eg. ackordera. 	4) Ammunition. 
Bitonen på senare stavelsen tenderar till stark, med uttalet 

giuståv; i sms. giuståfsa är bitonen säkert stark. 
Fjärd. 	 7) Ortnamn. 

8) Svavel. 	 3) Frusen. 
18) Surnad (om mjölk). 	11) Bara.  
12) Fartyg. 	 13) Krage. 

I rspr. får, som bekant, kort starkton. a icke förekomma. 
Tabärg. 	 16) Laddade. 
Skadade sig. Jfr pres. dce skår-Int. 
Vasa? 
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n4y0, någgk 2, napp/ 3, tdgult, spakna4  (jfr nedan c), Mb 5, 
kcilbcer6 , katsa, smalt a. neutr., salsy iM n. pr., bårskh7 , fnas; 
apal, farfar, farmor 3, bastat°, filipstasUara, stetsarecne" B., 
(die va otta) mast12 , firckkt4, dts,a13, 4vyk14, kicvka B., nitnar15 ; 

framför gd: britgdar16 , 4pletgd, svagda17  (se § 136); 
framför långt k eller k + kons. Ex. äro mycket tal-

rika, jag anför några få: aks, betk, bkak, kkak, saks, lakt, 
jakt, vakar, tak (se § 136); 

framför g (se § 136). Ex. äro mycket talrika; jag 
anför några få: agna, eigk, hagku, skagk 13, magyk, pkagk, 
sprag; 

framför långt n (-<-- nd) i följ. ex.: an and 20; han„ ban, 
vilka alla vanligen ha a-ljud: atp o. s. v.; 

vidare tr&nas,421, san sand (utan annan form), samt slut-
ligen stew stanna ock svanta Svante"; 

framför st i orden bast, fast, fåstar, &stig», kast 23, 
ketst, 1-hdtst 24; 

framför 4: sv4 kåt, vat vart F. (S.), kvi4ar, f4 06,4a, 
pc4 (undantag: leth karta jämte M); 

framför y: utom redan under a anförda ex. såsom itvyk 
även knåvhk liten pyssling (men snånlra snörvla); 

1) (Tå)nagel. 2) Spik. 
3) Naveln. 4) Spakna. 
5) Kalle n. pr. 6) Karlbärg (personnamn). 
7) Barnslig. 8) Flagna. 	Jfr d ovan. 
3) Därjämte även farmor. lm) Jfr ovan f. 

11) Stadsborna. 12) (Det var inte) »mas». 
13) Varsna. 14) Driva avel. 
15) Navare. 16) Norrsken. 
17) Ställe. 18) I R. ock G. hk. 
13) G. (E.) N. skak. 	Märk, att i Brattfors ock Lungsund stånka 

(som i dialekten eljest heter strigk[a]) uppträder under formen stinka. 
so) Fågeln. Obs. att skördetiden, »andtiden» heter åntiman. 

Slip med skoning av trä under medarna (a-vok. där sällsynt; 
jag har, förmodligen rent tillfälligt, aldrig hört den i simple; som heter 
antingen it39.s4cbear eller ånastcbgar). 

Märk, att målet har a i bra n brand, hau rand h.,ånt randig, 
Vrång blanda, gran, grand. Se § 166 (särskilt mom. 5). 

Vedtrave. 
ar fastar R. (L.), gast, håstet K. L., fast n K. (proklitiskt 

fastän), fast K. (S.); se § 166,8. 
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i) i enstaka fall: ås, hasa sig, itsåk (— ésåk) anus samt 
(endast i målets sydvästra del) cimpar B. F. (M.) (jämte cimpar)' 
ock kal kall jämte kal (se § 166,4). 

Ljudets frekvens i förhållande till rspr. inskrä,nkes genom 
förekomst av a i åtskilliga fall (se ovan Å i). Å andra sidan 
vidgas frekvenskretsen i flera fall ganska betydligt (se ovan 
b, c, d, e, f, g ock i), där a motsvarar rspr:s a. 

a motsvarar rspr. å i stågka (endast i Brattfors ock Lung-
sund) ock skak (jfr föreg. s. not 19 ock § 166,3). 

Anm. 1. över hela dialektområdet förekommer sporadiskt ock sällan 
00 såsom variant till långt starktonigt a. Antecknade exempel äro: 
/argan, tåka, )a-v, svåra, tco; jfr i samma persons mun: kålsta, 
kalsköga, 

2) a har samma ljudvärde som i rspr. Möjligen är det 
dock en liten smula trängre labialiserat. Ljudet förekommer i 
både udd-, mid- ock slutljud, både långt ock kort (utan märkbar 
uttalsändring), men nästan endast såsom starktonigt. Svagtonigt 
et är utom vid akcentreduktion i löpande tal mycket sällsynt: 
afcintltt, atd,i Milis, fbreis), ~manår, met, bfr« N., gids3an 
äro mina enda exempel. 

Ex. på starkton. a: (kdarpHg 2, yeerbrdcl, tag 3, ag4  B. K. (S.) 
L., 	 fbskmdka3, bals, hel a MV, sal, hed', ak 8, ked., dam% 
spalt", ban", heiro.2, 13, p 	lag, ar, Vrås, fess, kast", jeisviku, 
vds,d 16 , &sa ", &ska, pkat, brat, hat, bat, hav, sa, ga. 

a-ljudets frekvens i målet torde vara ungefär lika stor som 
i rspr., men omfångscirklarna för ljudet i målet ock i rspr. äro 
långt ifrån koncentriska. Det motsvarar nämligen rspr:s o-ljud 
i de fall, då detta utgår från fsv. ä (med några undantag, se § 14,2 
ock § 132), t. ex. timseid, ha?, sal, vi, stan, stag, kreirdr, aska, 
smekt, dt, mat, brat. 

Möjligen gng?,r 	gånigk F. (M.). 
Årder. 	 3) Rottåga. 
Också; i övriga trakter uteslutande og, vilket finns även i ovan 

nämnda socknar. 
Fiskmås. 	 6) Hel ock hållen. 
Hålla; i Kroppa, Lungsund ock södra Brattfors håla. 
Al. 	 2) Dam (stoft). 
I Lungsund ock Brattfors spon. 
Band. 	 12) Hårdna. 

13) Ordning. 	 14) Kvast. 
13) Ortnamn. 	 16) Vårsäd. 
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Vidare motsvarar a riksspråkets o (ur fsv. o) framför kk 
eller k + kons., t. ex. bak, naki, daktar, stak, takan, samt i 
de enstaka orden ag 2, pedsk 3, b, VM, patmanir8, tras,kam8, 
pst. 

a motsvarar rspr. a i ett par ord framför m 	mb): dam, 
kam; i några framför n (<-. nd): ban, an, han (i alla tre jämte 
a); framför gk i hagk (se § 166,2, s, 6). 

I kast motsvarar a rspr. -va- (se § 154 anm.); 
i (h)&kan rspr. -vi-; 
i atei rspr. u- ock -av; 
i affintht rspr. o. 

På ett annat område inskränkes frekvensen högst betydligt 
genom förekomsten av o (8 1. u) för rspr:s ur fsv. ö uppkomna 

t. ex. 'teg (se § 131), samt i Me, bel6t9j, bv(4.h, drOpkt, Udd, 
et, grånl6t (se § 14,2 ock § 132). 

I Brattfors ock Lungsund förekomma formerna spon spån 
ock spånta spåntad, i den övriga delen av dialektområdet spin, 
spanta (se § 154). 

3) o har samma ljudvärde som i rspr. Ljudet förekommer 
både i udd-, nåd- ock slutljud, både långt ock kort (utan märk-
bar uttalsdifferens), både stark- ock svagtonigt, det senare dock 
relativt sällan. De ex. på svagtonigt o, som jag funnit (utom 
vid akcentreduktion i löpande tal), äro: med nekande partikeln 

sammansatta ord, av vilka en del alternativt har huvudtonen 
på någon senare stavelse: obegripki, om1421z, ohc'ej(d)lt; vidare 
oktåbar, kn4po7  F. (S.), te söko L., koMra, kromis,8, m4kom2, 
dtron, mormi_n, &kong, korte", proscbs, heektosh4ta, frånsos-
t4rp9, lo5i, fotojk., potatar, profiesar. 

Starktonigt o däremot förekommer ymnigt; några ex.: ok, 
ost, oh, åks, bok, töbak, kamc_id, gkieskådll, rej5d",16f,s,bkog, 

fågdhlåta, h62a, båk", sålsan, fålstar", tom. , kkomp, jon, b692,, 

1) Nog. 2) Också; se s. 46 med not 4. 
8) Polska. 4) Borta. 
5) Portmonnä. 6) Komma. 
7) Knappt, ett »semeldictum». 8) Snirkel. 
g) Kanske med stark biton på senare stavelsen. 

1°) Kaffe med spirituosa. n) Hal under skorna. 
12) Bråkade, »regerade». 12) Vägde. 
14) Bulta. 15) Foster. 
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kon, pop, kpl, stop, stor, orm, k6s2, kkösa, prost, t444r6ste, 
mos,k, fot, ötsia4, lot,yeM, hov5, ko, SQ, bQ, ro. 

Ljudets frekvenskrets i förhållande till rspr. vidgas genom 
ljudlagen ii --> o framför g ock delvis framför m (se § 14,5 ock 
§ 145). 

Vidare finna vi o i st. f. u-ljud i f41,on, te Mo (§ 14,5) 
samt i löja, löfsa (§ 145 anm. 3), åtar (§ 145 anm. 4). 

Ljudet motsv. rspr. o i dbtar, nölan6 , sm6k7 , h6,18 ; 
rspr. å i spon B. L., spönta B. L.; 
rspr. a i trost trast (se § 154); 
rspr. e i rejöd (anslutning till Or i böjningen). 

Däremot uppträder ?H i st. f. o i en del ord (se § 14,5). 
o saknas i några ord: trat4n5, ni (-• Ma), tf 	tia); se § 171 a, 

§ 173,4. 
Anm. 2. Allm. anmärkning till vokalerna. Nasalering kan 

förekomma i ett strängt begränsat fall: då n skulle sammanstöta med j, 
kan n ersättas genom nasalering av den n föregående vokalens 
senare del; t. ex. dcf,..Mtn G. den sjunde, kefja L. kanske. Jfr från 
Bjurtjärn även Met59 mknniska, bkpl bindsle. 

§ 16. Tablå över målets vokaler. 

1) Stolle. 	 2) Skopa. 
3) Taltrasten. 	 4) Morgonsidan. 
5) Hävde. 	 6) Ett ställe; skrives Norrland. 

Slå. Jfr Stockholmsslang smocka. 
Hojta. 	 9) Trottoar. 
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Kap. 2. Prosodi» 

I. Kvantitet. 
§ 17. Beträffande kvantitetens grader, de enskilda ljudens, 

stavelsens, taktens ock frasens kvantitet råder fullständig över-
ensstämmelse med rspr., varför jag för dessa frågor blott hän-
visar till Nu Mod. pros. §§ 5 ock 6 samt 8-10; ock tillägger, 
att k på grund av sin natur icke kan förlängas. 

Av experimentalfonetiska undersökningar, som jag gjort, 
synes även framgå, att korta frikativor kräva längre tid än 
korta explosivor ock korta starktoniga vokaler i regel längre 
tid än korta svagtoniga. 

Däremot intager målet en något annan ställning än rspr. 
i fråga om kvantitetens fördelning inom stavelsen ock 
stavelsekvantitetens förhållande till intensiteten. 

§ 18. Kvantitetens fördelning inom stavelsen. 

A) Alla ljud i kort stavelse äro korta, t. ex. h,4ka, 
köa, flikas, ina,54, va. 

B 1) Lång stavelse innehåller: 
lång sonant med eller utan åtföljande kort kons.2, 

sällan två eller flere korta kons., t. ex. ga, gran, yetns; eller 
kort sonant med åtföljande lång kons. eller två eller 

flera kons., t. ex. tal, skål, skarp, ge/tv; eller 
lång sonant + halvlång eller halvkort kons. Detta 

torde i regel vara fallet hos fiekterade nominalforrner, som i rspr. 
ändas på -nnen, -nden, -Ilen (eller -iden), i dialekten på -n, -1 före-
gångna av lång vokal,  t. ex. mån munnen, brån brunnen (particip.), 

Rörande sonoritet ock stavelsebildning råder fullständig överens-
stämmelse med rspr., vadan jag kan hänvisa till Nn Mod. pros. §§ 2-4. 

Förekommer någon gång lång kons. efter lång sonant, är den en 
geminata, d. v. s. senare delen av densamma hör till nästa stavelse, 
t. ex. g492,gst garnnystan, hadta hellärft, forvis-sce förställa sig 
(observera också c ovan.) 
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hån hunden, tå/ tullen, stål stollen. Hos sådana ord kan slut-
konsonanten växla från kort till tämligen lång, men är alltid 
kortare än vokalen, ock stavelsen kan betraktas som en av-
art av a. 

d) Halvkort sonant + lång kons. torde i allmänhet före-
komma, då en stavelse, vilken eljest skulle ha den kvantitets-
anordning, som framställes ovan under b, är cirkumfiekterad, 
t. ex. i6M tomma, stpb stybb, dit åtta. Fallet är en avart av b. 

2) Betydande olikheter förefinnas mellan rspr. ock målet 
beträffande användningen av formen a eller formen b av lång 
stavelse. 

a) Målet har lång sonant + kort kons. i följande fall, där 
rspr. har kort sonant + lång kons. eller två eller flera kons.: 
a) framför slutljudande eller prosonantiskt n ock d, t. ex. 

hekr, 	rspr. härrn 	 båda 	rspr. bolde 
,9214r/ 	sporren 	dc 	däld 
ån 	 orren 	 mwd 	mäld 
hån 	hinna 	 swd 	sälg; 

köld 
framför 1 i några lånord: 

mal 	rspr. mall 	 kriste rspr. kristall 
met4l 	metall 	kupfl 	pupill; 

y) i åtskilliga fall, där en grupp av tre kons. i rspr. motsvaras 
av en kons. i målet, föregången av lång vokal, t. ex. k4a 
lärft, Ing4 mörkt (fullst. exempelsamling se § 168,1); 

tY) 

d) i följande ord: 
ålArar rspr. abborrar 	bar 	rspr. barr 
ber 	borr 	 gkefp 	gloppa 
bår 	borra 	 ht 	hetta 
bkes 	bloss 	 kres 	kross 
bes 	boss 	 kråsa 	krossa 
bret 	brottl 
	

krdsara B. 	-krossare 
bchl, 	bända 	 kvdk 	kvicke 
drep 	dropp 	 kvOcsavar 	kvicksilver 
drdp 	droppe 	kvåk 	kvickrot 
fiearbdr 	fingerborg 	blek jfr rspr. blixt 
fket 	flott 
	 len 	rspr. lönn 

T. ex. på en kniv; förbrytelse = bret. 
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lQp 	rspr. lopp 
ls 	 lossa 
let 	 lott 
le:t 	 lotta 
nviarkbiyar F.1 *mjölkborrar 
mes 	 moss(a) 

s 	mosse 
ntygb6 t 	myggbett 
njtn 	rutten 
sket 	skott 
sköt 	skotta 
spk 	späck 

taan 	rspr. tecken 
ten 	tenn 
lek 	 lock 
vavilsti 2 
	

*veckvilsen 
vUyot 	vissen 

L. 	öppen 
clbtar 	dotter 
gr 	gorr 
stån stått stanna 
cer ceh ärr 
ter fet förr 
der det dörr. 

strek m. L. 	streck 
b) Målet har kort sonant + lång kons. i följande fall, 

då rspr. har lång sonant + kort kons. (eller två eller 
flera kons.): 
a) framför icke-flexiviskt t, t. ex. 

rspr. skjorta jarK.L. rspr .jortron 
ko t kort mög mortel 
lo lort fat fart 
fot fort pct part 
ot ort kat kart 
Dötan fjorton kåt 	ket. karta; 

dessutom även jo.t gjort3 ; 
A framför 	s 	ock 	& i 	enstaviga passiva inf.- 

former, t. ex. 
ock 	presens- 

byis rspr. bredas, breds sys 	rspr. sys, syns 
festdts förstås tros tros; 
Itism höras, höres 76 göres -I  ; 

y) framför y, där rspr. har något annat ljud, t. ex. 
me2 	rspr. midja 	 freej 	rspr. freda 
1&2 kedja tie' p tagit 
lb2a lie sZiè22 slagit 
spcbial spegel dr ĉe2t dragit; 

Mjölkådror på buken av en ko. 
Som tappat räkningen på veckodagarna; jfr vag veoka. 
Men SmQ4 smort, g•gf4 kört. Undantag från regeln bildar g-i2q 

kjortel. 
dce j44pint-md det behövs inte. 
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framför m, t. ex. 
skr iima rspr. skråma 	tam 
kam 	rami 	 kram 
prom_ 	pråm 	skömetkar 
under stark biton i åtskilliga fall, t. ex. 
f4risketio 3  rspr. lornakap 	 firielsta& 
sielskiip 	sällskap 	strtiMgr ht 
lakhöt; 	kolhop 	keis 
hålstöp 	halvstop 	sees&I 

g) i en stor mängd fall, då vokal åtföljes 
eerad vokal + kons., t. 

kiavy?(. 	rspr. kavle 
iguk 	igel 
seetar 	säter 

&tar 	genare 
ti) i några enstaka fall: 

hop hög rspr. hop 
stop 	stop 
nöp a 	ropa 6  
hbletna 	Råglanda 
bra...flak 
	

bra nog 
me e -ma 7 	med nöd 
smicsakar 	småsaker 

c) Målet har kort sonant nästan undantagslöst, när den 
följes av två eller flera kons. Exemplen äro ytterst talrika 
några få belysande: 

frcent 	rspr. fränt 
	(ncer)kulins rspr. (hos) Kulins 

"pakt 	mjukt 
	kröksta B. 	Kroksta 

bbista 	blåste 	~mår 	stenmur 
Nils Karlssons stårtsta F. 	Stensta. 

C) Då i en lång (starktonig) stavelse en kort sonant efter-
följes av.  mer än en kons., är den första kons. något längre än 
den eller de följande, om den kan förlängas. Dock uppnår den 

1) Björn- 1. sågram. 	 2) Om snö. 
3) Något tillhörande forna tider. 	4) Bättre. 
3) Till företeolsens förklaring se § 99. 
6) Se § 97. 	 7) Knappt. 
8) Se § 98. 	 3) Se § 100 anm. 

10) Ställe. 

ex. 
litar4  
»kan 
kval 
våfxyddy 

krbbar 
iuteels 
geet 
fk0 
tret 
hutt 

rspr. tam 
kram 2  
skomakare; 

rspr. fläcktals 
Strömgren 
Hedås 
sädesärla; 

av kons. + redu- 

rspr. likare 
sjukna 
hyvel 
vårfrudagen 5  ; 

rspr. kreatur 
otäck 8  
slät 
fläta 
träta 9  
hut. 
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sällan eller aldrig samma längd som lång kons. i slutljud eller 
åtföljd av sonant. Det torde därför vara vilseledande att i detta 
fall i allmänhet — utom i ord med kompositas akc. — använda 
längdtecken för konsonanten. 

§ 19. Stavelsens kvantitet i förhållande till dess 
intensitet. 

I det stora hela har målet samma anordning som rspr., att 
starktonig stavelse är lång, svagtonig kort (om icke 
dess ljud äro alltför många). Men det gives dock åtminstone 
ett viktigt undantag. 

1) Om ett ord, som isolerat ändas på akut huvudtonig 
vokal, ingår i sammansättning eller ordfogning med ett följande, 
som börjar med konsonant, förkortas den långa vokalen, utan 
att konsonanten förlänges, varigenom resultatet blir kort huvud-
tonig stavelse, t. ex. 

köbeini rspr. *koband 	köhön,  rspr. kohorn 
ngbcer 	Nyberg 	lacit 	lekatt 
bkeibcer 	blåbär 	 hackr5 	"rokarl 
16b4.5 	lodbössa 	tveikansbögk tvåkannsbunke 
tdbckria 	Tabärget 	 Råkullen 
ngbak 	Nybacka 	peilag skcav 6  *pålagskalv 
greibceshåjda Gräbärgshöjden sköldp 	skolapp 
köd 	kodynga 	• sdles - 	sålunda 
steickg 2 	"steidag 	pd-mce(9) 	på mig 
h6-der 	hon där 	 f&-nr 	få några 
pei-dem 	på dem 	sZ6ipinstk 7 *alftpinnstege 
va-vd-dws 	vad var det 	vd-pass 	*vadpass 
meifa 	måfå 	 k6s4p 	kosvamp 
tgfinsk 4 	» tyfinska 	ngsölsan 	Ny-socken 
War 	gofar 	 kö,ffi 	koskälla 
5iga?r 	skidgärd 	 fkgYhd 	Flykärret 
sm4din 	Smedgärden 	kövdrm 	"kovarm 

Klave (bindsle). 	 2) Solstånd. 
Va-sa? 	 4) Målet vid tgn Tyfors. 

5) Roddare. 	 6) Kalv till påläggning. 
Gruvstege med pinnar av rektangulärt tvärsnitt. 
Hur pass. 	 9) Spenvarm (om mjölk). 

Sv. landsm. XX!. 1. 	 4 
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nggrtkva rspr. nygruvan 	 jtiskumspfprspr.sjöskumspipa 
kk6spä1 	'klospett 	tvei-l-tre gir två 1. tre gånger 
SteiStet 2 	*ståstad 	mötycesäsita 	Motjärnshyttan. 

Samma korta kvantitet har va vad? hur? vasa? 
I ett sådant ord som z-fc_inhc'evdcin fordomtima ock andra 

av samma typ torde man någon gång kunna träffa fenomenet 
av lång svagtonig stavelse i ultima. 

II. Åkcent. 

A. Exspiratorisk akcent. 
1) Stavelsens exspiratoriska akcent. 

Målets stavelser kunna, liksom rspr:s, delas i stark-
toniga ock svagtoniga, vardera gruppen sönderfallande i två 
grader, de förra i huvudtoniga ock starkt bitoniga, de se-
nare i svagt bitoniga ock obetonade. Mellan graderna råda 
inga skarpa gränser (jfr Nu Mod. pros. § 12). 

En huvudtonig stavelse tillhör någon av följande 
arter: 

.A.kut8, tecknad ', t. ex. hk, kikar, besar, pOasa. Om 
dess förekomst se § 24,1, § 254. 

Grav4, tecknad', t. ex. rikara, ja breena me; förekommer 
i gravt akeentuerade takter åtminstone i målets södra akcent-
område5, när följande stavelse icke har biton ock, så vitt jag 
kan finna, i regel även då följande stavelse har biton (jfr 
nedan 3a). 

Däremot är det synnerligen tvivelaktigt, om denna akeent-
form överhuvud förekommer i dialektens norra akcentområde. 
I de trakter, som höra dit, förekommer nämligen å den huvud- 

»Kofot» (värktyg). 
Ställe där kreaturen samlas för att idisla. 
Om dess egenskaper se Nu Mod. pros. § 13 a. Tärmen är ej 

identisk med Sievers' »stark geschnittener accent» (Phon.4  § 554 if.). 
Se Nu Mod. pros. § 13 b. 	5) Se § 29. 
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toniga stavelsen i gravt akcentuerade takter ett portamento 
uppåtl, vare sig biton följer eller ej, ock det synes mig hart 
när omöjligt, att detta stigande portamento skulle kunna produ-
ceras utan en intensitetsökning. 

3) Cirkumflex (vilken tärm här tages i en något vid-
sträcktare betydelse än vanligt 2): då stavelseintensiteten icke 
utgöres av ett (efter det inledande crescendo inträdande) jämnt 
decrescendo, utan antingen 

avtager för att därpå ökas något ock slutligen åter 
avtaga; kan med hänsyn till sin historiska upprinnelse ock 
sitt akustiska intryck kallas grav-cirkumflex ock tecknas ^, 
t. ex. bön bonden, bön bonde, ctt äta. 

Denna akcent finnes enligt Nu Mod. pros. § 14,2 i Värmland 
bl. a. i sådana gravt akcentuerade takter, som ha biton ome-
delbart efter huvudtonen. Denna uppfattning kan jag knappast 
biträda för bärgslagsmålets södra akcentområde, utom möjligen 
då bitonen är stark (jfr ovan 2). Däremot förekommer akcen-
ten i sådana enstaviga takter, som varit tvåstaviga ock haft 
grav akc., ock i norra akcentområdet torde den ha stor använd-
ning (se ovan 2). 

eller också håller sig tämligen jämnstark ett ögonblick 
för att därpå tilltaga4; kan med hänsyn till sin historiska upp-
rinnelse ock sitt akustiska intryck kallas akut-cirkumflex ock 
tecknas ", t. ex. mån munnen, da delen, fund& fundera, stud& stu-
dera, beskriv beskriva; förekommer i sådana enstaviga takter, 
som ha varit tvåstaviga ock haft akut akcent. 

Anm. Den här givna beskrivningen av målets cirkumflex torde 
vara säker för målets södra del, den del som tillhör södra akcent-
området med avseende på musikalisk akcent. Jag tror mig i detta fall ha 
konstaterat den genom experimentalfonetiska undersökningar på mig själv.5  

Se avdeln. B. (särskilt § 33). 	2) Se Nu Mod. pros. § 13 c. 
Jag kan icke biträda Lyttkens ock Wulffs mening (Akcentlära 

s. 9 not 2), att ett sådant ord som pctn, sa är »tydligt tvåstavigt» 
ock att transkribera pep. an, shl (L.-W. pän, sel). 

L.-W. Akeentlära s. 10 not 1 tyckes ej medgiva någon iuten-
sitetsökning i det (syd)värmländska sed salen (L.-W. sal.), utan anse, 
att ordets från rspr. avvikande akeentuering inskränker sig till låg ton 
på a ock hög ton på 1. 

Jag begagnade Marey's bekanta polygraf. På ett stativ är 
horisontellt fäst en liten låg, rund kapsel täckt av en gummimemb- 
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Huruvida samma exspiratoriska akcenttyper gälla även för det norra 
akcentområdet, är jag icke i stånd att avgöra, då jag icke varit i till-
fälle att utföra samma experiment på någon person från detta område. Men 
det synes mig föga sannolikt, att så är förhållandet. Synnerligen stor torde 
den exspiratoriska skillnaden dock knappast vara mellan akcentområdenal; 
ock i varje fall torde med full säkerhet en värkligt exspiratorisk skillnad 
föreligga mellan de bägge cirkumfiexerna även i norra akcentområdet. 

§ 22. Starkt bitoniga stavelser tillhöra någon av föl-
jande arter: 

Bi-akut 2, tecknad , med samma intensitetsart som de 
akut huvudtoniga, t. ex. låsebeit, cliAas4n, clbtad6tar, k6lz6n. 

Bi-akut förekommer på akcentstavelsen i andra ledet av 
sammansatta ord (med undantag av nedan under 2 nämnda 
fall) samt på penultima i sådana med flexionsändelse försedda 
ord, som utan denna ändelse ha svag biton på ultima, t. ex. 
ni  a nyttiga, bpgnir byggningen, kvbt6a kvittot, mörö-sce 
roa sig. Träda två flexionsändelser till, ligger biakuten på 
antepenultima: bpgnigara byggnaderna. 

Anm. 1. Det är ganska tvivelaktigt, om norra akcentområdet har 
bi-akut efter grav huvudton annat än på ultima. Ligger nämligen 
stark biton vid grav akcentuering på någon annan stavelse än ultima, 
höres på densamma ett musikaliskt portamento uppåt (se § 34,2-4), 
som knappt kan tänkas försiggå utan intensitetsökning. 

Bi-cirkumflex, kan i brist på bättre tecknas ", har 
samma slags intensitet som den § 21,3 b skildrade akcenten 

ran; genom ett rör kan luft blåsas in i kapseln, varvid memb-
ranen buktar sig uppåt; vid membranen är häftat det ytterst lätta 
skaftet till en fin gåspänna på sådant sätt, att en liten uppbuktning av 
membranen åstadkommer ett tämligen stort utslag uppåt hos pännan, 
som därvid kan teckna på en roterande cylinder, klädd med sotat glatt 
papper. Ena ändan av en gummislang placerades tätt framför det in 
i kapseln ledande rörets mynning ock andra ändan av gummislangen 
försågs med ett glasrör, som jag införde mellan mina läppar, vilka 
slöto sig kring röret. Så snart någon luft prässades fram genom mina 
stämband, tecknade alltså pännan en kurva uppåt på det sotade pap-
peret. Jag uttalade nu dels en isolerad vokal än med akut, än med 
grav-cirkumfiex, än med akut-cirkumflex akcent, dels sådana ord med 
dessa akcenter, som utan alltför mycken våldföring kunde uttalas med 
den munställning, jag intog. Resultatet återfinnes å pl. 1. 

1) Störst är skillnaden förmodligen beträffande den akut-cirkumfiexa 
akcenten, som inom norra området icke osannolikt är av samma art 
som den av Grip Skutt. s. 15 skildrade (stigande-)fallande cirkumflexen. 

2) Tärmen enligt Kock Sv. akc. s. 47 f. 
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akut-cirkumflex (experimentalfonetiskt styrkt för södra akcent-
området), t. ex. getsNin Gåsborn, clOtas4n dottersonen, vålhijn 
vallhunden, mårån morgonen, dscin åsarna, kål:narvig kammarpiga. 
Akcenten förekommer hos den senare, enstaviga, leden av ett 
sammansatt ord, som förlorat någon stavelse efter denna led; 
dessutom i best.-p1.-ändelsen -ån, i best. sing. mårdin, åftein, 
,Uncin (skillnaden) ock i adv. for j&mncin. 

Anm. 2. Då ett kompositum skall få best. pl. på -an, kan man 
träffa två starka bitoner intill varandra, den senare cirkumflekterad, t. ex. 
2-föriz&vddn (jfr § 19,3). Eljest gäller för målet samma rytmiska lag, 
som för rspr. förbjuder två bitoners placering intill varandra. 

§ 23. De svagtoniga stavelserna äro vardera av blott 
en art ock förekomma i samma fall som i rspr.; för deras före-
komst skulle här bli nästan för vidlyftigt att redogöra. 

Ex. på svagt bitonig stavelse, tecknad ' : Utstå kastade, 
g.ift3 köpte, rikar3 rikare (möjligen även rikåra), jikki skicklig, 
bpgnig, katå kvitto; Mash Pettersson.' 

Ex. på obetonad stavelse (obeteckuad): Mar Petter, låsa 
lasset, kOa kon, dtksj skuldra, eiskar Oskar, vedcanhts vapenhus. 

2) Taktakeenten vid lexikalisk betoning. 

§ 24. Enstaviga takter ha: 
1) akut, 

, a) då de i runsvenskan voro enstaviga, t. ex. 
ko 	fsv. ko her isl. 	leär 
kkgr klor klor far fno. far 
mat mat ack. bror runsv. 'bröpr 
fj(e.r fjäder fkedher 2  mor *möpr. 
mer 	isl. ve6r 

b) Imper. ha alltid akut, till vilken konj. de än i fspr. hört, t. ex. 
skriv, röv, ygt, h4v. Då de tillhöra 1:sta konj., har så-
lunda inträtt övergång till akut betoning från grav (se här-
om § 178 anm. 2). 

grav-cirkumflex, se § 21,3a; 
akut-cirkumflex, se § 21,3 b. 
Eftersom svag biton förekommer i samma fall som i rspr., kan 

den i regel lemnas obetecknad. 
IS1. flgär. 
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§ 25. Två- eller flerstaviga. takter ha akut akcent, då 
första stav. har akut; grav akcent då första stav. har 
grav eller grav-cirkumflex (se § 21,2 ock 3 a). 

1) Akut trorekommerl: 
då takten står efter upptakt eller ofta uppträder i denna 

ställning, t. ex. for-mgkan G. för många 2, betåka K. betala3, omkit 
omöjlig, ohchh ofantlig, afcintlz ofantlig, yesvinch »gesehwind», 

	

brita 	Brigitta, bga 	*Ingeb6r(gh)1a4, ok-ösa Olof Olsson, 
hilbcer Karlberg, Jönson Jonsson, sa Ersson, &ksen Eriksson; 

då takten ofta står i upptakt, t. ex. 4var över, liknar under, 
hilknra hundra. Hit kunna möjligen föras fåstar, fcirbro, möstar, 
mörbro; men då vi även ha får far ock fcirmor, som väl ytterst 
sällan stå i upptakt, är förklaringen kanske att söka i användning 
med trverstyrka (jfr § 178 anm. 2 ock Åström Dfs. forml. §. 31). 

då takten i runsvenskan var enstavig, t. ex. 
Mar getter isl. geitr 	åkar 	isl. åkr 
ffjtar 	 Vatr 	tistar 	 austr 
fågv.ck fogel 	fogl 	 sökan 	sökn; 

då takten visserligen redan i runsvenskan var två- eller 
flerstavig, men hade akut akc., t. ex. stöttar större, Wegar längre; 
beikan bocken, såka saken, böka bordet, btikara böckerna (de 
sista fyra exemplen höra språkhistoriskt till e nedan); 

hos ordfogning eller sammansättning med ett ord i första 
leden, som isolerat har akut, t. ex. får-min far min, fråg-an 
fråga honom, köbån klave, köd#e kodynga, lc'ensman länsman, 
tösekt torsdag, kålsta Karlstad, bkcbkon bläckhorn, nitan nitton, 
fcbmtifämtio,.0asa Pettersson,n0pasmAsn(finskt)ortnamu, tobaks- 
bråkar person som använder tobak. 

Särskilt äro att observera sammansättningar med akut 
akeentuerade adverb ock prepositioner, där partieipia 
ganska regelbundet ha akut, men andra ord grav5, t. ex. 

För den följande framställningen av akut ock grav akcents före-
komst står jag i skuld till prof. NomErts föreläsningar om nysvensk 
akcent samt till Kock Sv. akc. (särskilt s. 56-107). 

Jfr mPkan. 	 3) Jfr Udd. 
De flästa upptaktsförande kvinnonamn göra undantag, t. ex. petro-

nåda: analogi från andra kvinnonamn; dessutom profeesar. 
Jfr Lindgren Btr. § 16,1. Märk, att infinitiverna till dessa parti-

cip så gott som utan undantag äro »fernkomposita» (»oäkta samman-
sättningar») med värbet som upptakt till partikeln. 
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beiPtUt, 10:n bortrest 	 42atrc'ed uppträdd 
clityåna körande dit 	 tekikabån bjuden att vända 
ciftjsta färdig att ge sig av dit 	tillbaka 
inskrc'egt inträngd, inklämd 	tffisid född till världen 
inekans inåkande 	 tp34ga tillagad 
mckliejan tagen med 	 tgskdpa tillskapad 2  
4niecndra G. omändrad 	i.748st utföst3  
hildgan G. ombyggd' 	4tit4van utriven 
biobr.ojta uppstaplad 	 eibcfria avbärgad 
ökftiel uppfödd 	 eiddva avdomnad, bedövad 
4.221cigd upplagd 	 6ichsid avsvimmad 
6p/ctd upplärd 	 ittlågd ålagd 
(52.3thep4ya uppreparerad 	dldgd avlagd 
bpsc'et uppsatt 	 eista avslutad; 

däremot t. ex. 
fretnifl'As framfusig 	 Msietntg »tillsättning»4  
intdg intäkt 	 gitinits uthus 
inv4 G. R. inre ved 	 ittmeil utmål 
bmtdg omtag 	 &kast avkasta 
kottjg upptåg 	 ålckksa avlägsen 
Chgg tillhygge 	 gtsteik avklädd, 

endast sällan 2  med akut (växlande med grav), t. ex. 4br4t avbrott, 
tict"b4 utbud, ing-1984p *inkörselsslip, dvo: vresig ved, 4pferbdk 
uppförsbacke; 

f) hos lånord, som ha akut eller liknande akcent i det lån- 
givande språket, t. ex. 

p«ar 	lat. Petrus 
ciWan 	amen 
Wet 	rspr. koffert 

skilling 
kris 	lakrits 

Märk: peyk fl. poika. 

nuignius rspr. Magnus 
r&ntan 	fl. rämä 
Mar 	ty. luder 
&dr 	rspr. order 
shar6  jfr ty. säubern. 

   

britgrctva L. omgrävd, jfr nedan 2 c; även 65922,ift omgift, 
692itcbgt omtänksam, ehuru ej rent participiella. 

Även qttan tilltagsen, ehuru ej rent participiellt. 
Även åtkåka uträknad, klyftig, ehuru ej rent participiellt. 
Sats till brännvinsbränning. 
Kanske blott tillfälligt. 	6) Ett slags fin malm. 
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2) Grav förekommer: 
i takter, som fått sin 

flyttning bakåt, t. ex. 
bra-12,ak bra nog, ganska 
mcb-92,19 med nöd, knappast 
vå—szn var sin 
4,ata ovettig 
skåtg-&:n Skåltjärn 
thålitria Råglanda 
kåntoshdrar R. kontorshärra 

hos takter, som ärvt sin 
' hit hör huvudkontingenten av två- eller flerstaviga takter, t. ex. 

Inka morgon 	 kiprar karlar 
,Rna skillnad 	 dreeedn,,driegara drängarna 
vaka veckan 	 åtta Anna 
yåfta köpte 	 kasta kastade 
språka spruckit 	 åQty, sliten. 
Särskilt äro att observera presensformer av värb, som till-

hört 3:e svaga klassen, t. ex. brchiar, yknar, Maar, hårar, yårar, 
tokar, som i nutida rspr. ha akut. 

i ordfogningar ock sammansättningar med ord, som 
isolerade ha grav eller cirkumflex akcent, t. ex. så-han sade han, 
rivhitv ri vhuvud», kåmarpigar kammarpigor. Denna — den 
vanligaste akcenttypen för komposita — antas dess 
oftare ju längre söderut av sådana ord, som egentligen 
skulle ha akut, t. ex. ihår, ihålig, åmgr&va L. omgrävd ock 
en stor mängd andra (jfr ovan 1 e). 

Anm. 1. De olika taktformerna för akut ock grav akcent komma 
att under B närmare framställas ock exemplifieras, vadan det nu torde 
vara överflödigt att framdra dem. 

Det torde vara tillräckligt att nämna, att liksom i rspr. de starkare 
akcenterna sträva att lägra sig så periferiskt som möjligt, t. ex. pfii-
karå, rikarå, ianarhusvdån, *underhusdörri, vciktedrc'eks,3 *vattentill-
drägse1. 2  Regeln gäller ej absolut säkert för dialektens norra del, där 
jag tror mig ha hört *flicka, taka. Men jag misstänker, att dessa 
former bero på »förbättring» av kkiikår, 

Anm. 2. Ord, som innehålla två huvudtoner ock alltså utgöra två 
takter, äro ej alltför sällsynta. De äro nästan alla av emfatisk inne-
börd eller uttalas under affektbetoning, t. ex. 

nuvarande form genom akeent- 

kiMaesteeka N. ställe för natt- 
kvarter 

påtc'el. butelj 
kåpla kaplan 
påtr4n patrc5n patron 
krbtur kreatur 
kråstafar Kristoffer; 

grava akcent från fornsvenskan; 

åtnarhås nedersta våningen i en kvarn. 
Tillgång på vatten. 
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akut + akut: basvd. becksvart, smitfild proppfull, s_pitfkkg:f 
spilfttn,d eldröd, spraktok, »snustorr», keikgr.4n kålgrön, d2t2h61.9a allt-
ihop, ujfamck2 «uschiamej», Ofeskrcbkht förskräckligt; 

cirkumflex + cirkumflex, t. ex. htitvstticjp G. huvudstupa, 
ögonblickligen; 

grav + grav, t. ex. nbkåcbtår norr ifrån, i norr; 
grav + akut, t. ex. tjvåftfr ovanför (adv.), såndfir söderut; 
akut + grav, t. ex. 6.2..)hUa upphettad, iktsvbta badande i svett, 

stik4sdnian absålut ensam. 
Upptakten har samma intensitetsförhållanden som i 

rspr. (se Nn Mod. pros. § 15), t. ex. bete betala, besgnla besyn- 
nerlig(t), dce vå fel besgnlz 	dc b va fl bespnla det var då be- 
synnerligt. Vid emfas kan stark biton inträda t. o. m. i en- 
stavig upptakt, t. ex. Ocjta K. (N.) oförbätterlig. 

Anm. Upptakt förekommer i ungefär samma utsträckning som i 
rspr. (utrett ock framställt av prof. NOREEN på föreläsningar; jag måste 
hänvisa dit ock till vars ock ens språkkänsla). Ett märkligare undan-
tag finnes: då två förnamn kopuleras, får det första huvudton ock grav 
akc. (vilket senare häntyder på att akcenten flyttats), även om det 
gäller mansnamn, t. ex. &k-pikstav, kg-an, ib-mcignaus, las,- 
fre:drzk, 	 kl-bra d o. s. v. (Obs. även § 25,2 a.) 

B. Musikalisk akeent. 

.1. Inledande anmärkningar. 

Modulationen, melodien i det talade språket, ut-
göres av ett ideligt portamento uppåt eller nedåt på språkets 
pertonerade ljud'. Av alla toner, som rösten genomlöper, kan 
man även vid den noggrannaste observation med örat fixera 
högst fä: inom svagtoniga stavelser i regel blott en ton, den 
som uppbär intensitetsmaximum, inom starktoniga stavelser den 
på vilken stavelsen börjar (ingalunda alltid möjlig att höra), 
den som uppbär intensitetsmaximum, den som uppbär det se-
kundära intensitetsmaximum vid cirkumflex, ock i allmänhet 

1) I det jämna fortlöpandet av portamentot göres avbrott dels av 
de perspirerade ljuden på grund av deras brist på ton, dels av sådana 
kons., som mycket hämma luftströmmens passage, vilket sänker tonen. 
En pertonerad nasal gör ingen förändring i modulationen, en frikativa 
sänker den något, ock en klusil sänker den ganska betydligt. 
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den där modulationen vänder om från sjunkande till stigande 
eller tvärtom. 

Endast relativt sällan har det varit mig möjligt att med 
någon grad av visshet bestämma alla dessa toner med blott 
örats jälp, utan vanligen har jag blott hunnit fatta en ock annan, 
ock har naturligtvis ej kunnat fästa mig vid den absoluta, utan 
blott vid den relativa tonhöjden. För att i någon mån avjälpa den 
brist i fråga om fullständighet, som härav blivit en följd, har jag i 
ganska stor utsträckning vidtagit e.xperimentalfonetiska under-
sökningar dels å mig själv, dels å kyrkovärden G. ARONSSON från 
Gåsborn, varvid genom en å Uppsala universitets fysiologiska 
institution befintlig apparat stämbandsvibrationerna registrerats 
i förhållande till en tidsenhet = 500 sek.l. Dock kvarstår 
alltjämt den bristen, att undersökningarna blott kunnat omfatta 
den lexikaliska modulationen hos takten.2  

i) Undersökningens metod, för vilken jag står i skuld till universitets-
lektorn dr ERNST MEYER i Uppsala, har varit följande. En kapsel fästes 
lufttätt utanpå halsen över struphuvudet. En lufttätt åtslutande gummi-
slang leder ur kapseln ock in i kapseln till en Mareys polygraf (kapseln 
något mindre än vid de undersökningar av intensiteten, som omtalas 
här ovan s. 55 not 5). Då stämbanden vibrera, bringas struphuvudet 
i en liknande dallring, denna meddelar sig åt luften i strupkapseln ock 
fortplantas sedan genom slangen in i kapseln, görande små utslag hos 
gåspännan. Samtidigt markeras varje hundradedels sekund genom en 
pänna, som står i elektrisk förbindelse med en stämgaffel, vilken genom 
vart ock ett av sina hundra slag i sekunden öppnar ock sluter ledningen. 
Lufttrycket ur munnen mätes under tiden genom att man talar i en 
omkring munnen tätt åtslutande tratt, som fortsättes av en gummislang 
ock leder lufttrycket in i en annan större polygrafkapsel. Vid förstån-
digt ordval kan man å kurvan skilja vok. ock kons. i de talade orden. 
Laryngalkurvan måste underkastas en noggrann granskning ock mätning 
i jämförelse med de andra kurvorna, oralkurvan ock tidskurvan. 

2) Det genom undersökningarna vunna waterialet förvaras av Styrelsen 
för undersökning av Värmlands folkmål, Uppsala. Det utgöres av dels 
originalkurvorna, dels protokoll över mätningarna ock dels grafiska fram-
ställningar av modulationen, på grundval av mätningarna framkonstruerade 
i ett rätvinkligt koordinatsystem (varav se prov å pl. 2-10) sålunda, att 
i abscissans riktning grafiskt avprickats mikrometertalen för vibratio-
nernas längd, två ock två tillsammantagna (för vighetens skull), ock i 
ordinatans riktning de treställiga logaritm-mantissorna för samma längder; 
för tydlighetens skull är också den absoluta tonhöjden (i medeltonstäm-
ning) grafiskt angiven å ordinatan. 
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Modulationen är i sin helhet i viss mån oavsiktlig 
ock i hög grad beroende på faktorer, som icke kunna vägas 
ock mätas, stämningar ock affekter. Men inom modulationen 
finnas rörelser, som äro ännu mer oavsiktliga än de andra, rörel-
ser vilka den talande inte kan rå för, som med eller mot 
hans vilja inställa sig på grund av stämbandens fysiologi. Så-
dana rörelser äro dels de genom frikativor ock särskilt genom 
klusiler förorsakade sänkningarna (se s. 61 not), dels den höj-
ning som inträder, då frasen ansättes, ock den oftast mycket 
större sänkning, som inträder vid dess slut. 

Dessa ofrivilliga modulationsrörelser registreras alla av den 
fysiologiska apparaten, men de äro oftast omöjliga att höra, 
sakna språklig betydelse ock tas ej här i betraktande.1  Det är 
sålunda ej nog att på experimentell väg fastställa modulationen; 
man måste ta örat till jälp för att skilja det väsentliga från 
det oväsentliga. 

Den skillnad mellan olika områden av dialekten, 
som i visst avseende förut antytts, har vida större räckvidd be-
träffande musikalisk akcent än i något annat avseende. Ock 
den klyver dialekten i två hälfter, den norra ock den sök a. 
Den förra innefattar Rämen, Gåsborn, Nordmark ock östra delen 
av Färnebo (Pärsbärg, Långbanshyttan, Saxån); den senare 
innefattar återstoden av häradet med Filipstad. 

Anm. Inom vartdera av de bägge områdena är modulationen över-
raskande enhetlig. Det enda jag kan säga är, att innevånaina i Gås-
born, särskilt de ifrån nordost i socknen, tyckas ha större intervaller än 
de övriga. De förslag — d. v. s. icke tillfälliga, betydelselösa ock 
ouppfattbara, utan regelbundna, språklig betydelse ägande ock tydligt 
hörbara hastiga stigningar i början av en starktonig stavelse — som 
uppträda i norra akcentområdet, torde även förekomma konsekventast i 
Gåsborn, men ha säkert konstaterats också åtminstone från Rämen. 

I de skematiska framställningarna av modulationen 
nedan skildras modulationen för norra akc.-området hos en 

person, som normalt rör sig mellan tonerna 91._-_11_44.=  , för 

södra akc.-området hos en, som rör sig mellan9:7-1—.—; likaså 

1) Vid nottranskription av undersökningarnas resultat betecknar jag 
de oväsentliga tonerna genom att sätta dem inom parentes. 
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i de exempel, som jag blott med örat fixerat. I de fysiologiskt 
undersökta fallen återges den faktiska modulationen. 

2. Den lexikaliska modulationen i norra akcent- 
. 	området. 

a) Taktens modulation. 

Jämn modulationl finnes hos enstaviga takter med 
akut akeent. Modulationen är - 	Efter tonen kommer, om 

ordet slutar frasen, ett portamento nedåt, som visserligen är hörbart, 
men för taktens modulation saknar väsentlig betydelse, t. ex. 

thtt f fin 

Möjligen förekommer ibland förslag före tonen (liksom i 
följande fall), men det har jag icke ännu kunnat konstatera. 

Fallande modulation förekommer hos två- eller fler-
staviga takter med akut akcent. 

1) Tvåstaviga takter 
a) med biakut, svag biton eller oton på ultima ha mod. 

i Rämen ock Gåsborn ofta föregången av ett för- 

slag av växlande storlek, men ej understigande ett par ton-
steg. Detta förslag är lika litet som musikens att anse som 

Modulation, som avser att ge blott en ton. 
Bindbåge utmärker portamento; parentes betyder, att vad som 

står inom densamma saknar språklig betydelse; taktstreck betyder 
stavelsegräns, dubbelt taktstreck taktgräns; tecknet f  betyder, att 
det följande ordets modulation är på experimental-fonetisk väg 
fastställd. Notexemplen tänkas alla ha basklav. 
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upptakt. Det inträder visserligen före intensitetsmaximum, men 
på själva den huvudtoniga stavelsen, t. ex. 

14-4-1 	 	 .7_4(  	( 	
r  

,314) 	PC- 1)-1 
f(.5 - - 	 t - - 	t ldns - man 

L25-1  —31 	 

	

(.44) 	t 	kö -beinL  
k6 - 

b) med bicirkumflex på ultima ha mod.  	, d. v. s. 

efter den ton, varmed ultima ansättes, förekommet ett tydligt 
portamento nedåt av språklig betydelse. Detta portamento är 
akustiskt av ringa utsträckning, kanske ungefär ett tonsteg. I 
löpande tal torde det ej häller faktiskt mycket överstiga detta 
intervall. Förslag finns som i föregående fall, t. ex. 

) 	1•--8)=-1* 4- 

	

t kå-dge f l-5n 	hei -141 
2) Trestaviga takter 

med biakut på penultima ha 
i • mod. -kl-11A t. ex. 	 •
jj 
 ,  

#0- 
a:10 -84 - tet 	t kö -bått-a 

med biakut eller svag biton på ultima ha 

mod. 40 	, t. ex. tp_ 

tdt-bces,p4jk N. p« - a - så. 
med bicirkumflex på ultima ha 

mod. 	 , t. ex.    	A 	 t „.rss  

	

tg't. - 	kficl 	pin-sta-tn  
alla tre fallen med förslag som i tvåstaviga takter. 

1) Som av exemplen synes, överstiga intervallerna, ibland rätt be-
tydligt, det av mig angivna normal-intervallet. Detta beror dels därpå, 
att den undersökte var från Gåsborn, dels därpå att han för att åstad-
komma en laryngal kurva, som var möjlig att säkert undersöka, måste 
tala med betydligt mer än normal röststyrka. Hans hals hade nämligen 
ett tämligen rikligt fettlager, som minskade vibrationernas amplituder. 
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3) Av fyrstaviga takter har jag följande fall: 
med biakut på antepenultima, t. ex 

nce2 sv-pr-a!1  
med biakut eller svag 

biton på penultima, t. ex. #0N  
pins-ta-m4 -ra 

med biakut på. ultima, t. ex 

sO-var-be-sZcig 

med bicirkumfiex på ultima: mod. 	• 	an- 

tagligen); jag saknar exempel. 

§ 33. Stigande modulation förekommer hos två- eller fler-
staviga takter med grav akcent ock stark eller svag bi-
ton på ultima. Förslag förekommer ej. 

a) Bitonen är biakut eller svag biton. 
Tvåstaviga takter ha 

mod. 	 t. e.•  Å 

	

ån - a tji/Åk-loks 	t  le1tåls-ffir 2  
- ra 

Trestaviga takter ha 	mod. 	 t. ex. 

4÷#;' 	P -- ko,  _ ,na-ra j  töm-put-t&l 	t clå - ta-04n 
Fyrstaviga takter ha 

    

	1.1 

t 	- ar-Inasvd4r3  

mod  	 t. ex 

    

    

b) Bitonen är bicirkumflex. I detta fall tror jag mig 
efter sista höjningen ibland ha hört tydlig sänkning, åtminstone 
i Gåsborn, i vilket fall takten alltså hör till följande §. I regel 

1) Nej, säger jag! (emfatiskt). 2) Klockfodral. 
8) Dörr till nedersta våningen i en vattenkvarn. 
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torde denna sänkning dock icke förekomma (annat än vid fras-
slut, då den ju alltid skall inställa sig). 

1) Tvåstaviga takter ha 

N 	„ mod.  	 , t. ex 	 d  
- 

t 	- - 	 t gds - - 

"ban 	t hn  
Trestaviga 

mod. —1  

1 	 Lj3)- 
- - hiinj 	hitts 

takter ha 

t. ex 	0----ar 	 • 	  

t cri). - ta - sn 

, t. ex.  

brcM-vms-pe - tl 

Fyrstaviga takter ha 

mod 	 

§ 34. Stigande-fallande modulation förekommer hos enstaviga 
cirkumflekterade takter samt hos flerstaviga med grav 
akcentuering ock stark biton (bicirkumflex? se § 22 anm. 1) 
på penultima. 

1) Hos enstaviga takter 
a) med grav-cirkumflex är sänkningen akustiskt föga 

framträdande. Är sonanten kort ock följd av en klusil eller ett 
perspirerat ljud, höres den icke alls ock kan rent av faktiskt 
försvinna. I sådant fall hör takten till föregående §. Stavelsen 
kan ansättas på ganska olika toner. 

Modulationen varierar varierar mellan 	ock ..=;:r= efterföljt 

av ett akustiskt litet portamento nedåt, t. ex. 

bijn 
1) *Kuskullen (ortnamn). 
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N h 

t Pkni 	t skijt 	f 5z4t 
	

t .fikt 	t 4'12 t sap 

b) med akut-cirkumflex är mod 

h 
t. ex. 	

t sil 	t be - skriv t-1 4-7-11 7-54111L  t be - grip4  
Trestaviga takter ha 

mod -; 
	 t. ex. __J-# 

kNik - 	- ra 
Fyrstaviga takter ha 

	 N 
mod.  

	 orM 
t. ex.  

di) - ta - 	- tar 
Fämstaviga takter ha 

mod. 	 t. ex.  

tån - ar-hus »Vår - a 

b) Upptaktens modulation i förhållande till tonen å 
taktens intensitetsmaximum. 

§ 35. Jämn (eller en smula stigande) modulation uppträder, 
när takten har stigande eller stigande-fallande modulation; 

dp-P-- 

1) Sjunde. 	 2) Kasta. 
et iiikk-hlits t be - - grijo 

Består ett ord av två takter, så har var ock en sin modulation; den 

förstas sänkning bortfaller akustiskt, t. ex. -.7"--(0)W0 	 
 	( 

t hitcv - - - stftYp 
Skillnaden mellan denna ock föregående modulation är den, att 

portamentot nedåt är åtminstone akustiskt ringa vid grav-cirkumflexen, 
men stort vid akut-cirkumflexen. 

mod. 	 t. ex - 
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(7) 	 ilk0A  • 
do 	va dcf 514 n 

§ 36. Stigande modulation uppträder, när takten har jämn 
unr: eller fallande mod.; mod • 	er:  med rätt stor variationslatitud, " • Yl 

("$ 
t hagdceim-me Mån hag keinjar t 16-ko-mo - tiv 

Har någon upptaktsstavelse biton, är den något högre 
än de andra. Intervallets storlek växlar efter bitonens grad 
(ex. se  ovan §§ 35 ock 36). 

3) Den lexikaliska modulationen i södra akeent- 
området. 

a) Taktens modulation. 

Jämn modulation förekommer hos enstaviga takter 
med akut alm Har takten upptakt, är mod -±a; saknas 

upptakt, är mod. —.7-_-gEE-=_ , i frasslut följt av automatiskt porta-

mento nedåt utan språklig betydelse (se § 28); t. ex. 

4=-7411 	--TKIICKAgCi-)11-( -4) - me - tcil 	stuel&nt t Ivo 	f fi,dr 	t vg 
Fallande•stigande modulation förekommet hos enstaviga 

takter med grav-cirkumflex ock två- eller flerstaviga takter 
med grav akcent: 

I) Enstaviga takter ha mod. 

vara ett tonsteg lägre eller högre), t. ex. 

t bot 	t mig). 	t s4p 	t  b41 
Sv. land.sm. XXI. 1. 

#7•L 
(11P 	 

t be - - skrfv 	t cicq 5401, 

(sista tonen kan 

t skif2r, 
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2) Tvåstaviga takter 
a) med biakut eller svag biton på ultima ha 

~im  	 mod. --å 	;it. ex. _sk 	--ff 

t (M'a 	t dta2  
	

t. ex. 	 "` 	N 	N  
-N --i 
	•••—•  	os,  

mårån 	Nån 	t getsvb4r, 	t getsT(In 
3) Trestaviga takter 

med biakut på penultima ha 

mod. ILE; t. ex. 

nör-mår-kzg ete - bdt-in 
med biakut eller svag biton på ultima 

4 	J N  
yiergara f  idnddg  f  vidsanh4s 

med bieirkumflex på ultima 

mod. 7—il—j,. 	]; t. ex. 

t eik-dn 
Anm. 1. Trestaviga takter med den sällsynta akcenten grav 

huvudton + biakut bicirkumfiex ha 

mod. 	
-=J"- i 	rrå  • t. ex 

t fön-hcbv - dån 
Sista tonen växlar som i föreg. fall; men vid biakut kan den icke 

vara lägre. Skiljas stavelserna av en perton. kons., uppbär denna den 
lägsta tonen ock åtminstone början till stigningen. Skiljas de av en 
perspir. kons., sker under denna språnget från den lägsta till den högsta 
tonen utan förmedlande stigning. 

Märk klusilen! 
Med samma variationer, som nämnas under 1 ock not 1 ovan. 

t »Vd  
	t 	

t sl 	f d#gliöp t sldita t spa 	t b/sy, 	gpan 

b) med bieirkumflex på ultima mod. 	 i 	 11  7 

mod. 3; t. ex. 
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4) Fyrstaviga takter 
med biakut på antepenultima ha 

mod. ijj 	—s- , t. ex 	kr-to-k 1  3' 
fråyy-b4 - ga-ra 

med biton på penultima 

mod.  d 	MIM 	t. ex. It_tli; 

t v&-kan-ht -sa 
med biakut på ultima 

- 	1  mod. _4_ 	, t. ex =# 

isafjar-husctfjr 
5) Fämstaviga takter med biakut på penultima ha 

mod.   , t. ex. 	  ij  

nek -1-duksfirIche 
Anm. 2. Består ett ord av två takter, har var ock en sin fallande-

stigande mod., men den senare har stigningen mindre utbildad än den 
-1 

förra, t. ex. Ikp/tt,t 	 r 
hitsv - - stiip 	t hi« - a - stig - pa 

§ 40. Stigande modulation förekommer i enstaviga takter 
med plan-cirkumflex samt i två- ock flerstaviga takter 
med akut akcent. Modulationen är 	. Efter högsta 
tonen förekommer i frasslut ett portamento nedåt, som i regel 
är för örat ouppfattbart, oaktat tonen ofta sjunker ganska lågt. 
Det saknar språklig betydelse (se § 28). 

Enstaviga takter ha mod. 	, t. ex. 

lut]. 

ttl 	i' tal 	t hn 	t min 	ve stil 
Tvåstaviga takter 

a)rned svag biton eller biakut på andra stavelsen ha mod. 

Avbrytes modulationen ej av perspir. ljud, sker por- 



7,2 	KALLSTENIUS, VÄRML. BÄRGSLAGSMÅLETS LJUDLÄRA. 	XXI. 1 

N 
tamento från låg till hög ton. Ex. _ 

t veigan 	t fb-tti 

49— 
tyt-b t sk 6 - ta lc'ensmån lcinsvck tåtbis 

b) med bieirkumflex på ultima ha 

) 

  

--1 , t. ex. __ 	- •  
ldnsmcin fpé) - kån 

 

   

mod. 

  

  

  

  

  

   

   

   

  

t 4.23 - rbr6n 
3) Trestaviga takter 

med biakut på penultima ha mod. 
lcinsvct gan, lcinsvctgar; 

med svag biton eller biakut på ultima ha mod. 

t. ex. _Z I4 

a -ra 	t b4-ga-ra t p6j-ka-ra jet- ga-ståni 
med bieirkumflex på ultima ha 

. 	I 	  mod. 	 d  , t. ex. 41#4,11. 	 -k, 

t 92W-das-NO 
Trestaviga takter med den sällsynta akeenten akut huvud- 

	• 	 -J 	 , t. ex. 

pinstme:rån. 
4) Fyrstaviga takter 

med biakut på antepenultima ha 

mod.    1] 	._1_ , t. ex. _4--1.1-0• 	 ]; 
t  låns-ht-dtg - an 

med biton (biakut eller svag biton) på penultima ha 

mod. 11--F 	4-- eller 	- t ex. _-5-w 
sl4ndas-me-ra 

1) Kraftigt uttalat. 

t. ex. 

Åm. 1, 

ton 	biakut 	bieirkumflex ha mod. 
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c) med biakut eller svag biton på ultima ha 

mod. 	 , t. ex. -(AF. j—=---7—_±-5.111 
t (han...) gdg e - mem,. fall 

5) Fämstaviga takter med biakut på penultima torde 

ha mod. _ 	N 	N 	t. ex —1  	 •-• 
vcit - te-drc'ek&P 

b) Upptaktens modulation i förhållande till tonen å den 
huvudtoniga stavelsens intensitets-maximum. 

Fallande modulation förekommer hos enstavig upptakt 
framför jämn ock stigande modulation i takten; modulationen är 

t. ex. 	 —11 
me - t41 ve tål 	te - bet-kas 

Stigande modulation förekommer i (en- eller flerstavig) 
upptakt framför fallande-stigande modulation hos takten; 

mod. är (4, 	t. ex. 	• 	 

	

em 	bön - a trce-ti - 	- ra 

dce va em ...bön - pOk 

Stigande-fallande modulation förekommer hos två- eller 
flerstavig upptakt före jämn eller stigande modulation hos takten; 

N  
mod. är 	)if 	 t. ex. 

	

• 	
ma-ga - sn emAry-go-riscbc'es 

Anm. 1. Samma modulation skulle man vänta sig, när ett enstavigt 
ord med fallande-stigande mod. placeras proklitiskt framför ett annat, 
t. ex. yor-b& köra bort; men så vitt jag kan finna, reduceras så väl 
cirkumfiexen till en enkelt akcentuerad svag biton eller rent av oton 

Han slog honom väl. 
Ordet tillhör icke mitt eget dialektiska talspråk, vadan dess 

uttal kanske ej blivit fullt riktigt. Taktformen är mycket sällsynt. 
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som modulationen till en enda ton, vadan yor-beit får samma modul. 
som metra ock alltså ingen skillnad mellan inf. ock imper. därvidlag 
finnes (jfr Nn Fr. lj. § 5,7). 

Anm. 2. Allm. anmärkning till akcenten. 
Som av ovanstående framställning synes, ligga det norra akcent-

områdets huvudtoniga stavelser högre på skalan än det södras. Då dess-
utom det förra är befolkat av livligare människor, som ofta tala opp sig 
till iver (varigenom röstläget betydligt höjes), blir härav en följd, att det 
första intrycket av tonfallsskilluaden områdena emellan blir den, att 
invånarna i norra området använda högre röstläge än de i det södra. 
I själva värket är ju skillnaden vida större. Då emellertid, trots den 
stora musikaliska skillnaden, hela häradets akcent vid mindre noggrann 
observation låter så pass enhetlig, att icke skillnaderna genast frappera, 
torde förklaringen härtill vara att söka i att den musikaliska akcent-
skillnaden icke motsvaras av 'en liknande exspiratorisk, åt-
minstone icke av en lika stor. 



SENARE DELEN: ETYMOLOGISK LJUDLÄRA. 

Kap. I. Konsonanter. 

I. Kvalitativa förändringar. 

A. Ljudlagar. 

1) Förändringar i fornsvensk ock senare tid.' 

a) Regressiv assimilation'. 
§ 44. t assimileras i följande fall: 
1) tk 	‹- 5k, Nn Aschw. gr. § 260,5 ock § 225,2) k, 

t. ex. bkeils stort blad isl. b1a5ka, tråk traska isl. tra5ka no. 
trakka, jfr isl. tra5kr ställe där många trampa ock fsv. mapker 
matker makker nsv. mask. 

För ljudlagens ålder ges inga positiva bevis, men fsv. kän-
ner till den (se Nn Aschw. gr. § 290,1), likaså is1.-fno. (se Nn 
Aisl. gr. § 213,4 

Anm. 1. Ehuru en assimilation Pk 	k ljudfysiologiskt vore 
ungefär lika lättförklarlig som tk -4- k, bör man dock antaga utveck- 
lingen Pk 	tk före assimilationen, emedan dialekten eljest sannolikt 
skulle, såsom andra dialekter ock rspr., i senare tid ha fått övergången 

Denna avdelning pretenderar icke att upptaga alla ljudlags-
enliga förändringar, som målets konsonanter under den långa tiden 
genomlupit, utan endast sådana, där målet erbjuder för rspr. obekanta 
ljudlagar eller nya exempel på de från rspr. bekanta. Jfr Nn Aschw. gr. 

Avdelningen kan svårligen ytterligare uppdelas, emedan de flästa 
ljudlagar äro svåra, att ej säga omöjliga, att för målet datera. 

Assimilation föres av mig till kvalitativa ljudlagar, då före-
teelserna synas mig väsentligen vara av kvalitativ natur, isynnerhet om 
tärmen fattas så pass vidsträckt, som jag här gjort = uppkomst av 
en konsonant ur två omedelbart bredvid varandra stående kon-
sonanter. 
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Pk —> sk: rspr. traska, mask'. Målets viesk F. (S.) väta kan ej 
vara identiskt med no. vaakka *Argstka, utan utgår väl från *vA-s-kil 
jfr fno. vanka (se nedan 2). 

2) ts (urspr. eller p s 6s eller uppkommet genom inskott 
av a mellan t ock 1, se Nn Aschw. gr. 260,4, § 225,2, § 334) --> t. ex. 
giug Guds VgL. I guss 	stias-d7 	jfr isl. stu.ttr 
måsånar 2 	fsv. missumar 3  StCh3 	jfr fsv. stia 
spe s spets 	spets 	cksZa st-e 9  L. fsv. mua 
pkas plats 	platz 	 fsv. litsla ston 
mitsckk 4 	matscekker viskb,11 	*vit-liker 12  
vas-5  *- vats-6 	vatns- 	 rspr. ödslig. 

Ljudlagen torde ha haft en mycket lång livstid: ex. finnas 
ur VgL. I, ock kanske den lever än. Märk sådana ex. som 
mågris maurits, letkrzs lakrits, rdsni-dce-vet »ett-tu-tre» eg. rätt 
som det var. 

ts, -> s, t. ex. has harts, nåtvas'gein nattvardsgång. 
Åtminstone är denna förklaring av s, möjlig". Existerar ljud-
lagen, är den tydligen ung. 

ns 	s sporadiskt ock sannolikt blott i svagtonig 
ställning, t. ex. 
bsciman G. 	ånsciman14  ock .sållien" R. G. B. fsv. ensamin"; 

En sådan övergång synes mig kunna försvaras emot Nn Sv. etym. 
s. 27. Jag tänker mig, att p behållit sin karakter av frikativa utöver 
den tid, då Pk gav tk, på grund av analogi från samhöriga ord med ö, 
ock att sedan 1:rk övergått till sk. Emellertid "medgives gärna, att den 
i Nn Sv. etym. givna förklaringen är minst lika tilltalande. 

Midsommar. 	 3) Bu.; jfr miper. 
Matsäck. 
T. ex. våsfed, vågftick, vcisbrist, vcIsei. Ej sällan uppträder 

jämte vas- formen va- (som utgår från vatn + kons.), t. ex. vitt-
våtsticmp. Formerna växla utan regel hos samma individ. 
Fsv. vaz VmL. 	 7) Avstubba. 
Städja; 	*St&sl (se § 79,2) 4-- *steetsla 	*stasösla. 
Årens. 	 10) Ortnamn. 

41) Vid sina sinnens fulla bruk. 
Se § 120: viss-lighE-*vit-s-liker<-"vit-liker (Nu Aschw. gr. § 334). 
Det kan även vara proportionalanalogisk ljudsubstitution, sålunda 

rspr. getcrjfakat: målets guisffAlca = rspr. nåtva(gde: målets nåt-
vas 

Analogi med en ock påvärkat av rspr. 
Analogi efter många komposita med e- 	en-, t. ex. 'estdka. 
Med penultima-akc.? (jfr endrEekt Nn Aschw. gr. § 57 1 A 2). 
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nåstn F. (P. S.) någonsin — n6nsin (analogi efter na'n?) <-*noghonsin ; 
sy. syns (ur svagtonig ställning såsom sys-t6) jämte syns ur 

starktonig ställning ock efter pret. spntas, subst. syn; 
låntba,shYta Långbanshyttan, leonbaskt Långbansände, jfr kg- 

ben — lionbå (ur kompositionsformerna); 
nevcis.tas R (P. S.) jämte nevdstans K. (S.) »lite varstans» kan 

innehålla assim. av ts, jfr fsv. nokorstadz, eller av ns, 
om man tänker sig ett adv. -stans *-stapins genom konta- 
mination av -stack ock adj. stapin. 
Jfr starktonigt åns sköta, dans dans, fialmiåns med full 

mun, hcinsas hans, önscra onsdag m. fl. 
Ljudlagen är genomförd före 1634 (Letngebasshyttan träffas 

Sst. 1634), sannolikt ännu tidigare, eftersom den ej visar sig 
i khnsydn, som på assimilationens tid hade -gs-, ock exem-
pel på övergång gs --> ns finns redan från 1540: öljöns Hytte 
Fr. (sannolikt skriftkontamination av *Öns Hytte, 1548 Öns-
hötten Fr., ock *Öins Hytte, se § 85,2). Då ns kvarstår i 
sådana fall som jbans Johans, beror det naturligtvis på analogi 
från 'ban. 

§ 47. 5 assimileras i följande fall: 
äg 	63, se Nu Aschw. gr. § 258,2 a) -› g, t. ex.1  

briagilcm brudgum fsv. brupgumi; 
fråga2  fragga, fradga jfr fsv. fraadugher fradha Södw. I s. 321 b; 
Oka glödgad jfr fsv. gledgat part n., glop Södw. I s. 413 b samt 

rspr. glögg; 
låga F. (S.) tvungen jfr fsv. nedhga senare även neggha Södw. 

II s. 133b; 
5igak3  gärdesgård jfr isl. skiägarär, fsv. skidh ock garper; 
ståg-se B. stadga sig, lugna sig fsv. staka. 

Ljudlagen är bekant från fsv.; se Nu Aschw. gr. § 285,2. 
51 	t. ex.4  vci/as huru fsv. *hwadh ledhis ga ödla 

fsv. opla. 
Utom de från rspr. bekanta fallen. 
Ordet är kanske lån från rspr.; i samma bet. torde mäst an-

vändas frit 
Kan även förklaras annorlunda, se § 170. 
Utöver de från rspr. bekanta fril frilla (så redan i ä.-fsv.), Mig 

killing fsv. kidhlinger, V/ lille 	*liali (obetonat 	litli). 
Märk ä.-da. hvarledes, i anslutning vartill ordet kan föras även 

till § 49,1. 
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Ljudlagen är känd från fsv. ock is1.-fno.; se Nn Aschw. gr. 
§ 285,3, Nn Aisl. gr. § 210,4. Jfr även § 108,4 nedan. 

3) 8n 	n, t. ex. 
mena, hena, deena medan, hädan, dädan, jfr fsv. mean svag-

tonigt ur nunnan, rspr. hän — målets former äro sannolikt 
kontamination ur namn ock man, *hcen ock limpan, *Nen 
ock paipan under inflytande av de förut befintliga fsv. 
*scen(n) (-± sen) sanna 	sena) ±- sönna, komparativt 
adv., ock sipan (se Nn Aschw. gr. s. 374 nederst); 

fåniga K. (S.) ortnamn jfr fsv. rylming röjning; belägg ur 
målet från äldre tid : appellativ ..%vägh rödningh K. Dopb. 
1692; n. pr. Rögningen K. Rb. 1682, Ronningen (sic!) K. 
Dopb. 1702;1  

stån F. (P. Sk.) stanna fsv. stanna. Jämte stån finnes en kanske 
vanligare form std n R. N. B., som kanske kan förklaras så-
lunda: jämte stanna ha funnits de därmed intimt samman-
hängande adj. stapin ock subst. staper, som efter förläng-
ning av vok. framför enkel kons. i formerna •stildhen ock 
städh analogiskt invärkat på värbet ock givit detta formen 
'städhna ock, sedan de förlorat sitt 8, *stäna jämte den 
ljudlagsenliga sanna. Den förra formen ger stånd 	stån); 
den senare ger *ståna, .som från stånd upptar a ock blir 
skina dån). 
Ljudlagen är bekant från fsv.; se Nn Aschw. gr. § 285,5. 
§ 48. Assimilation av k kan möjligen förekomma i ett par 

tvivelaktiga fall: 
1) ks s?: hå.sån håp:n L.2  <— .hossion3  fsv. *höl-siorin. 

Ordet skrives nu Rållsjön ock uttalas så av bildade; jfr Roi-
sjöwijkan L. Rb. 1700, liftsjöwijka L. Sst. 1724. Namnet är 
emellertid genom denna etymologi skäligen klent förklarat. Märk, 
att håll i L. heter hel. Har det varit hållplats t. ex. vid högtvika? 

2) kt 	t i svagtonig ställning? (jfr kk -->. k Nn Aschw. gr. 
§ 287): skiityee:n +- *skåttjskrn 	*skåltjgarn Skåltjärn; se ock 
§ 113 anm. 1 samt § 98. 

Enligt dessa belägg synes namnet ha haft dubbelformer: råliya 
ljudlagsenligt ock rkpaiga analogiskt efter riva rödja. 

Om växlingen av & ock 5  se § 83. 
Det långa & kan — under förutsättning att vi ha att utgå från 

-h- — möjligen förklaras även efter § 113 anm. 1 ock § 98. 
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§ 49. r assimileras i följande fall: 
rl -› mellan akut huvudtonig ock obetonad vokal, t. ex. 

Ula Bolla <— *bårla 	*(Inge)bårghla, &idas huru *hurledhis 
jfr fsv. huruledhis horledhis. 

Efter grav akeent torde assimilationen näppeligen tillhöra 
målet (se § 111,1); kål9 Kalle är ej synnerligen folkligt, torde 
därför vara län från rspr. (med a upptaget från kal Karl). 

Ljudlagen är känd dialektiskt från fsv. ock fno., se Nn 
Aschw. gr. § 289,1, Nn Aisl. gr. § 212,1. 

ni --> tt. i svagtonigt slutljud, •t. ex.1  vati. vår -E. *värn <-
våm ack., nevåri lite var, vånszn var sin, vånder vardera fsv. 
hwarn(-) ack. (däremot ban, hQrI o. s. v.). 

Anm. Ex. på fsv. assimilation pt -› tt (se Nn Aschw. gr. § 
288): har efter, /ett lärft, åtar lystringsrop till hästar r= 'till baka', 
isl. aptÅ 

Ex. på assimilation 3b -> bb (se Nn Aschw. gr. § 286): håbes-
hka +- Saghbårz-, åber abborre fsv. a(gh)borre. 

Ex. på äna -± mm (se Nn Aschw. gr. § 285,4): vårnt.d.  vadmal. 
Ex. på N ---> kk (se Nn Aschw. gr. § 287): (h)tka vilket, teikan 

sådan, så fsv. polkin. 

b) Progressiv assimilation. 

§ 50. inb --> ni , t. ex. 
dam dam fsv. damb3 	vam, våm <— *vamb 5  
dim dimma 	dimba 	kam kam fsv. kamber 
ktmög lam 	lamb 4 	 g,  et m  6 	 luemba, 

samt dingarånsda F. (P.) dymmelonsdag jfr fsv. dymbildagher 7. 
Att dömma av pl. kåmber i Fr. 1550 var assimilationen 

då ej genomförd, åtminstone ej intersonantiskt. 
Anm. Där förbindelsen mb nu förekommer, är den ung, t. ex. 

chnbisik 	"cknb4t9j blindtarmen; chnkir är väl lån från rspr. ämbar. 

Utom de från rspr. bekanta nån någon, ån annan (se Nn 
Aschw. gr. § 289,2). 

Kan även, då det också uppträder under formen åta ...eke= åtra 
dig, förklaras såsom ellips ur denna form. 

däm (sent) Södw. I s. 182 b. 
Senare lam (se Nn Aschw. gr. § 291,1). 
Got. wamba. 
Bringa stråna i en hötapp i parallell ställning genom ett slags 

kamning medelst en räfsa. 
Isl. dymbilvika. 
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§ 51. d assimileras i följande fall: 
1) Id --> t. ex. ålri aldrig fsv. aldrigh, Mar ålder ock ickm-

eng person av samma ålder fsv. alder senare aller, el eld 
isl. eldr; dessutom de från rspr. bekanta sida sällan isl. sialdan 
y.-fsv. skenan, sal såll fsv. sald yngre saan, kal — kal 
kaldr y.-fsv. kallar, kelar (b)äller, hällre fsv. hiselder senare 
ha3ller, yie'l källa fsv. ktelda senare koala, p/ fullgod isl. gildr 
y.-fsv. ack. m. gillan, stl. sill fsv. sild senare sill. 

I böjningsändelser kvarstår d analogice, t. ex. ,fee'ld, stceld. 
Eljest förekommande id är av ungt ursprung, t. ex. seldett, 

Positiva bevis för assimilationens ålder i målet finnas ej, 
men y.-fsv. har talrika exempel (jfr ovan ock Nu Aschw. gr. 
§ 292,1). Från 1551 finnes Spieldh plåtar Fr. (jfr isl. spiald), 
vilket tycks tala emot att assimilationen då varit genomförd; men 
det kan vara ett uttryck av skrivarens strävan att skriva rspr. 

Anm. 1. Såsom av exempelsamlingen synes, träffas Id av assimila- 
tionen även framför r. 

2) ud ->• n, t. ex. 
bin binda ä.-fsv. bindal 
stl9n stund 	stund 2  
an and (fogel) fsv. and 
han 	rspr. hand 
ban band 	fsv. band 
ån andedräkt 	ande 
dinastdear jfr isl. gndurr 
san sand 	isl. sandr 
samt med senare förkortning 
gNtpan 	fsv. glupande 
frchnan 	rspr. främmande 
hamns havande fsv. haffuandis 
sdksttta 	skestandi 
5cWrvan rädd av sig skkelvande 

iui f. länd jfrisl. lund 
fimp skicklig fsv. fundogher 3  
Mbasinc'eg 	kyndersimessa 
sinar slagg isl. sindr 
hilknra hundra fsv. hundra') 
vin vind 4 	isl. vindr 
ttslror tunder 	tundr 
ilar under fsv. undir; 

fsv. *skinvandi5  
rasande 

Umyårs jfr rspr.körande hem(at) 
vifein 	fsv. *vidhfarandi 6  
ilsvin 	11-svidhandi 7. 

av n: 
yAvana n. 
rkcsn 

Y.-fsv. binna. 	 2) Y.-fsv. stun. 
3) Jfr sv. dial. funna hitta på. 	4) Subst. ock adj. 

Gång (lat. vicis) i mera konkret ock pregnant bet. 
Jfr isl. viälleygr. 
Nn Fryksd. Ordb. s. 44 b förutsätter *ill-sviden, men detta 

skulle ge *i/san, se § 139,1 ock Nu Fr. 1j. § 17. 
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Tiden för assimilationens genomförande kan icke noggrant 
bestämmas. Den måste hd inträtt efter övergången a .4- ä -* a 
framför nd (märk an, han, ban, ån); men såväl y.-fsv. som öst-fno. 
uppvisar åtskilliga ex. (jfr s. 80 not 1 ock 2 samt Nn Aschw. 
gr. § 292,2, Nn Aisl. gr. § 219). Av mansnamnet Ööndh Fr. 1540, 
Önder ib. 1551 samt Lan bönder ib. 1548 tyckes framgå, 
att dialekten ännu omkr. 1550 ej genomfört assimilationen (jfr 
dock ovan 1). I Dopb. 1648 förekommer Sunnet. 

Vokalkvaliteten i lan, lcinsv&g, strånsc'et, ran, råni, Vrån, 
bkånzg visar, att dessa ord ej deltagit i övergången a .4- ä -4- a 
framför nd. Förklaringen är väl• den, att nd ej assimilerats, 
utan d (före övergången a —› 	a) bortfallit mellan n ock 
följande kons. i de många komposita med lands (se Södw. 

s. 728-731) eller land, t. ex. landsvregher, landbonde (Fr. 1548 
Lan bönder), samt i adj. strandssetter ock subst. blandning, 
vilkas representanter i målet säkert äro vanligare än stran ock 
blån. 'ra n ock råns kunna möjligen förklaras som senare lånord 
från rspr.; tan tand utgår från en form utan d: fsv. tan 
t2nn, likaså åntittan skördetiden fsv. antime. 

Anm. 2. Av orden behdndt, slcndi, jesvindz, ()blida (om en 
gruva: en sådan, vari man ingen malm finner) samt spindl ten på en 
spinnrock, oron i ett ur (eg. orons axel) ock speendi kreaturs-hals-
koppel kunde tyckas framgå, att assimilationen (liksom i no.) ej inträder 
framför avledningsändelsen -ig eller framför -1. Men denna slutsats 
jävas av adj. fiant (utan motsvarande subst., till vilket det kunde an-
sluta sig, se ovan) samt hånligsmcin. 

De först nämnda orden torde lämpligen förklaras såsom jämförelse-
vis sent, efter assimilationens genomförande i dialekten, inkomna lånord; 
jfr ty. behende, elend, gesohwind, fttndig (malmförande), spindel. 
Detsamma gäller fistrmgndara mit. vormundere, ardnda arrende, spcen-
crer spendera, våndrzg »vandring», luftbana, som äro lån från rspr. 

I preteriti- ock particip-ändelsen av svaga värb har man nd ana-
logice, t. ex. brcknda, gyend; likaså i de genomskinliga orden vcindas 
vardags-, minda måndag. 

Avledningsändelsen -anda, t. ex. grionånda stg• grymt ful, 
Mranda fåk id., 2 (Janda tche s  G. (E.) i vilt lopp, torde vara av 
»hypersvecistiskt» ursprung. Jfr rasn, rasande m. fl. 

I en ställning bevaras emellertid förbindelsen nd ljudlagsenligt 
(eller återinföres, om assimilation skett, jfr § 118), nämligen framför 
stavelsebildande /, t. ex. spindl, rånda folketymologi efter da 
ur rspr. rundel mit. rundel fr. rondelle i samt sp&nd/ jfr isl. spennil 

1) Se Tamm Av1.-änd. hos sv. subst. s. 43 f. 
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ock tiandl tunnel, i vilka sista bägge ord d inskjutits (se § 118). 
Mot regeln talar blott ett sällsynt hdi9i (analogi efter hånligsmcin, 
hånla) jämte hcindl. 

c) Reciprok assimilation. 

§ 52. sy 	ett enhetligt f-ljud, eventuellt f (om dettas 
senare utveckling se § 82 ock § 83). Ljudförbindelsen sy- är 
antingen uppkommen ur si- eller genom bortfall av tennis i 
stavelsegruppen sh9 eller något dylikt (i sin tur antingen upp- 
kommen nr sti- eller ur sby 	sbl eller ur .9/j 	starktonigt e, i, 
y, sa ock slutet 01, se Nn Aschw. gr. § 278), t. ex. 

56e sjunga fsv. slunga 	ykt skjuta fsv. skhlta 
felk sjunka 	*slokka 2 	57,2v skjuta 5 	skiiiva 
fttk sjuk 	siuker 	5en sken 	isl. skein 
feekv själv 	silver 	 ftna skillnad fsv. skilnadher 

51 6 	 skidh 
fin skinn 	skin 
fy sky 	sky 
503-sce skynda sig skynda sik 
Sce/ skälla 	skoella 
fit skarva isl. skeyta 
meents,7 	fsv. ma3nniskia 
&se åskan 	åsikkia 

förvaringskärl ceskiag. 
som är uppkommet ur *tyslan <-

Tyskland: man finner jämsides hos samma person tyskan, tys,Zan; 
kanske ej häller eesjsbcbrja ortnamn, vilket kan vara •<- *ieslsbdrja 
Äskelsbärget G. Dopb. 1703, ehuru bortfall av k där är svårförklar-
ligt. Eljest Måste man uppställa en biform *IEskial till .Eskil i fsv. 
för 	att förklara 510. k palati seras nämligen ej framför svagt° ni gt 
vokaliskt i eller e, t. ex. clik dike, fiskan fisken. 	 • 

Om sk framför öppet ra se nedan anm. 3. 
sionka slanka. 

Samling av skräp ock orenlighet. 
4) 	skiurta. 	 5) = Flytta. 

Ett enstaka trästycke i en gärdsgård I. koll. gärdsle. 
Människa. 	 8) ^, aska. 

2) Rydqv. VI s. 535 a. Jfr isl. eski n., da. a3ske, sv. dial. äskia 
Rz, no. eskia Aas. 

10) Ordets etymologi är dock ej fullt säker; mina belägg äro för unga. 

50 sjö 	Bio slör 
heksa B. (N.) rspr. hässja 
b3 jfr målets bes 
hysa B. (N.) rspr. hyssja 
fckik stjärna fsv. stimma 
fw. stjärt 	sticerter 
Oj skjorta 	skiorta 4  
fkar skjul 	skjul 
pas skjuts jfr fsv. skitit 

Anm. 1. Hit hör ej tggan, 

• 
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Anm. 2. Belägg för enhetligt S-ljud i målet föreligga ej tidigare 
än omkr. 1670: Skielstabacken L. Rb. 1670 mot siälesta backen 
Kr. Förrn. 1642.1  Ingen anledning finnes emellertid att anse övergången 
avsevärt yngre i målet än i rspr., för vilket belägg finnas i y.-fsv.; se 
Nn Aschw. gr. § 278. 

Anm. 3. Skenbara undantag: 
Då ett fsv. sk  i målet uppträder såsom sk, beror det på att k 

aldrig undergått den förutsatta palataliseringen till bv (se Nn Aschw. 
gr. § 278). Detta är fallet2  framför öppet fsv, 12, d. v. s. 8, upp-
kommet ur 2113, t. ex. pret. skgt sköt (ty. schoss) isl. skaut, skgv 
sköt (ty. schob) got. skauf (analogice sup. Skkt2, sk4v0. tråsk utgår 
ur bryska (ej ur pryskia). 

st&k, stark stek, stikkp, i jämförelse med rspr. stjäla, stjälk, 
stjälpa, utgå ur obrutna former i fornspråket: fsv. staga (isl. stela) 
stiaala, stilker fgut. stelkr, fno. stelpa. Se Kock Ark. XVII, s. 161 if. 

Anm. 4. Att på grund av formen &dok& advokat statuera en 
ljudlag dv —> b4  synes föga rådligt. Analogi med abata, abatft? 

§ 53. r ock följande dental:sammansmälta till en enhetlig 
apikokakuminal kons.; fallen äro: 

1) rö -›- Zr (jfr Nn Aschw. gr. § 275): 
åftv4k 5 	fsv.*aptanwerper 6  2-fjOk 	fsv. i fjordh 
dapknieik 	*daghurp-må17  jQ 	 iordh 
(5ceki) fg 8 	feeri) 	 bok 	 bor') 
hg-UV jfr. . j 	hora 	

no k norr 	nordh 
kilthcikt10 bi9:1t börda jfr fsv. burdhe14  
anvgil jfr fsv. andvarpa 	Ugn vårdslös 	vardha15  
må7ta12  K. fsv. meerpels 	bak16 	fsv. bordh ±- bort 
vak värd a. 	vamper 	g2t 	 garper 
stek 	 stirber 	kik 	 harpor. 

I Fr. 1551 träffas Segelsta backen. År det månne samma ställe? 
Utom framför a, o, u eller utan följande vokal, t. ex. skak, 

sht, skg, skgt, slak, skJt,  hgsk (hyska), risk (ryssja), Ask (ljumske). 
Se Nn Aschw. gr. § 123,2. Ensamt k framför 8 synes ej ha 

bevarats, t. ex. ygp köp isl. kaup; eller också har analogien från värbet 
varit för stark, jfr ock § 60. 

Jfr lat. bellum 	duellum. 	5) Aftonvard. 
6) Jfr fsv. natvarber, isl. verör. 	7) Jfr fsv. dagharber. 
8) Ej alltför bra; eg. skälig färd. 
6) Skulderbred. 	 10) Kutryggig. 

:1.4/can anvåk-mce = Fan anfäkta! 
Mjärde. 	 13) ^, mkerbe. 

14 \ ) 	byrdhe. 	 15) Jfr även no. uvoruleg. 
16) Bort(a), huvudsak'. svagtonigt. 
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Ifrågavarande assimilation, känd från fsv. dial. (se Nu Aschw. 
gr. § 275), har inträtt sedan vokal förlängts framför r5 (se ex.). 
Den har drabbat ra ock icke rd, ty denna ljudförbindelse över-
gick senare till d, t. ex. v4deort, tvådiloy. Det tidigaste belägget 
för målet är Nolhittan N. A. s. 732 (1620). Därför har också 

ljudlagsenligt inträtt i preterita ock participia av typen 
gjorde gjord, hörde hörd. Ock man kan understundom få 
höra ,144 ock JQZ, t. o. m. ordfogningar sådana som: h4,4x har 
de, bet.Ace-gr bara det går, ch harem de har dom. Men 
efter övergångens tid ha genom analogi från andra pret. ock 
part. jämte de ljudlagsenliga formerna med 7". uppträtt former med 
r + d, som sedan givit former med d, t. ex. h4d, g-d d, Od, ldd. 

2) rd -› (kort) d, t. ex. 
tdAtitml rspr. *tvärdum 	s'jd sörjde 	fsv. syrghpe 5  
p4dis 2 	ä.-nsv. Pardijs 3  
V44ant 4 	rspr. *vardam 
bit. d 	 *bEer(j)de 

d 	fsv. lEerpe 
Ljudlagen är av relativt sent 
3) rt -› t, nämligen: 

a) långt f,  om det följer 
rt vid assimilationens 
bce. 8 	fsv. bort 
eear 	 Eertir 

hiEerta 
56 	 skiurta 

varta 
va.4 	 hwart 
kot 	 körter 
kot 	 kört 
loc0, kart 	karter 

fart 	fart 

vokal ock förbindelsen 
var primär', t. ex. 

fsv. avarter 
orter 

nsv. fort 
fsv. kwarter 

(S) jfr fsv. vart 
jfr nsv. jortron 
jfr fsv. mortare 
jfr nsv. mört 
jfr fsv. styrta; 

på starktonig 
genomförande 

sva

fo 
kvkar 
va 9  F. 
j(344ra 
m(33 
me 
st,5410 

1) Mycket dum. 	 2) Ortnamn. 
B. Rb. 1685, Paradijs Sst 1634. 
Provisorisk dam. 	 8) M. fl., se ovan 1. 
Hos dem. 
D. v. s. om ingen betydelsegräns gick mellan r ock t ock intet 

ljud mellan dem bortfallit. 

10) 
I östligaste Kroppa bo 	9) Blev. 

ont h = alldeles omöjlig. 
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dessutom fib.4an fjorton fsv. fiughurtan, yo4 gjort fsv. giort, i 
vilka bägge sista ord förbindelsen rt alltså tyckes ha fattats som 
primär, jfr hdt, ickt. Är det den från pres. ock inf. avvikande 
vokalisationen hos ,7o. som förklarar saken där? Jfr smot. 

b) kort t efter svagtonig vok. eller om ljudförbindelsen 
rt varit sekundär (uppkommit genom inre eller yttre sandhi 
eller genom bortfall av en mellanstående kons. eller vokal), t. ex. 

»tågat nsv. magert Agit nsv. hört 
vdtkat vackert 7Øt kört  
kéfot koffert Icpt lärt 

bära till . . . mg mörkt 
stötelg' *stor-tag stat starkt 
Mcil 2  *gorr-tall skat skarpt 
hett hårt 89.4 sörjt 
sizat snart smot smort3  
st surt såt söderut 
tet torrt n64 neråt 
stot stort lärft 4.  
I ordet stbtra, där r ock t sammanträffat genom bortfall 

av k i 'storktna (se § 117,2), har t (obetydligt) förlängts fram-
för annan kons. ock e förkortats. 

Huru är kvantiteten i det isolerade g-?2t3 att förklara? 
4) rn --> n '(alltid kort)5, t. ex. 
ban 	fsv. barn 	hon 	fsv. horn 
kvar, 	qwarn 	i för,hc'evdån jfr fsv. forn 
skar,6 	skam träck g4sb.n 	ä.-nsv.Gåsebohrenn 
yak7 	kirna 	jihr,12 	jfr fsv. *nifirna g. pl. 
Ur/8  jfr dial. härna9 	lim ur honom nsv. ur'en 
btanckt" fsv. etermetla jen 	fsv. kern 
kon 	korn 	hn13 	 hterran 

»Duktiga tag», »någonting storartat». 
Krokig, ful tall. 	 3) Se a ovan. 
Fsv. lteript, leerift. 
Utom framför annan kons., då det obetydligt förlänges, t. ex. 

b årskki barnslig. 
Ofyndigt brutet bärg. 	7) Kärna (smör). 

8) Hinna. 	 3) Nn Fr. 1j. § 186 1/2. 
10) Urtica urens. 	 11) gåse Bohren Sst 1634. 
21) Njure; se § 110,2 b ft ock § 118 anm. 4. 
13) Härrn. 
Sv. landsm. XXI. 1. 	 6 



3) 
5) 
7) 
9) 

11) I 
ly lyssna. 

is) »Säter». 

Karlen. 
Tjärn. 

kirna. 
Löddret. 
Mycket elak. 

närheten, »inom 
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jfr ty. ker12 	vintan 	nsv. vintern 
gytr,,,a-c§r4,3  jfr isl. tiarn, tj2rn ~yr, 
On v.4 	fsv. kmrna 5 

	
dce ligg-ne 

ptr, m.6 	k(i)mrne 	vdetri 
hgn hörn 	hyrn(e) 
kin7  best. sg. av kr m. 	ditykins 

nsv. åkern 	kiv/ 
Om sten, heftn, di n4 jfr § 54,3 (s. 89 överst). 

ni. --> kort i sen tid, om förbindelsen rl är sekundär 
ock såsom sådan kännes, t. ex. 
f,jådnig 	rspr. förladdning z neMa 	rspr. *i närlydden 
fehitst 8 	 *förlusta 	såniaZetgetk 	sommar- 

gO.Z.V 
	 gorr-led 	 ladugård 12  

tg. kg 	 nederlag i° vcW.k 	 väderlek 
&Oka 	nerlortad feegan 	förlägen. 

Anm. Om förbindelsen rl är primär, bortfaller r tidigare, se 
§ 111,1. 

rs —› s,, som är 

övergångens tid fattats såsom primär eller om s, enligt kon-
a) långt efter starktonig vokal, om förbindelsen ra vid 

sonantiska kvantitetslagar förlängts, t. ex. 
it,50 anus 	fsv. ars 	mask, morsk 16  fsv. *morpsker 17  

kos kors 	fsv. kors hu, kasse jfr fsv. kar? 
sa 13 	ä.-nsv. stressa" 

	yee& järna jfr isl. hjarsi 
vås,na 	nsv. varsna yie,5, kasse 	jfr ka.,?, 
fåstals 	fsv. forstowa-n kas 	nsv. höres 
nevcis,tas" 	jfr vqr var S119.5 	 spörjes 

får.dig,13 
	'i förårs 

2) Se om bortfall av 1 § 104,10. 
4) Kärna (smör). 
6) Kärna (frukt-). 
8) Förlora. 

19) Av varor. 
hörhåll»; sammanhänger med neeo nära ock 

13) Syrsa. 
14) Var. ror. voc. 
13) Året före fjolåret (med förlängning vid stark biton). 
16) Duktig. 

Förstugan. 
På åtskilliga ställen. 

sommarn 
det ligger något 

fsv. *vidhfarande 
nsv. *huvudyrande 

ditkörandes 
erende. 

17) Jfr ty. mordskerl. 
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åski 	nsv. ormslå" 	bdskckr jfr »sv. bärgsman 4  
fbsZa 2 	forsla 	bast borst fsv. borst borst 
töscras 	fsv. porsdagher 	finhtis,Zz5  jfr fsv. hors1; 
men b) kort efter svagtonig vokal eller om förbindelsen 

rs fattats som sekundär, t. ex. bkågas,påsa påse av blaggarn fsv. 
blagarns, dötasån »sv. dotterson, zsbmas, i somras <-1 som(m)ars, 
(en) st6...skil (ett) stort stall, hcetaKs.sce rätta sig, ordna sig7, 
tnå,,s,ce mjöla sig jfr nior stoft, bitsc'ee barnsängs, fåsic4t teg 
mellan två plogfåror 2, mås,k6g dålig skog", vitsdm som kräver 
vaksamhet", fisAp fårticka (svamp), nzps,4åk myrstack, hsestagn 
karlstackarn, nieshkan påflugen12, vc'estråpa luftstrupe", fasckg-
nos urminnes", fas fars, ritsbåst Daphne mezereum", pces 
Pärs, bås bara adv., tvdts, i våras. 

Kvantiteten i /as Lars torde, såsom prof. NOREEN för mig 
påpekat, förklaras genom att antaga relativt sen synkope ur 
Lare(n)s. 

§ 54. ?- assimileras med följande dorsogingival till en 
enhetlig apikokakuminal kons. Fallen äro: 

1) kt -›- 4, alltid kort, t. ex. 
svat 	rspr. svalt adj. n. h(3.41012 	rspr. *håltry 
hat 	halvt 	fty4 	 fult 
/2444k 1° 	halvtok 	bicks 	*ojälpt 
t4tv6stti, 	taltrasten 	Jckt 	 jälpte2° 
stet 17 	stelt adj. n. Ized&nd21 	"hårdtänd 
nöt 	norrut 18 	hed 22 	hårt 

Med bortfall av m. 
*Förösla (prof. NOREEN å föreläsningar) 	*förpsla --> *förtsla 

-> förssla. 
Torsdag. 	 4) Med bortfall av 3. 

5) Med fin hörsel. 	 6) Med bortfall av n. 
7) Om »förhållandena». 	 8) Med bortfall av n. 
9) Sammansättning av far sulcus ock sko2t. 

19) Sammansättning med mår mara. 
Jfr var vaksam, försiktig. 
Kompositum av mer ock söka. 
Jfr mer väder. 	 14) Jfr ur ock sägn. 

15) Sammansättning med jur tjur. 16) Men &Nk& , ha. 
17) Fsv. stirt (till stirper) skulle giva *stet. 
19 ) -<-- not. 	 19 ) Viburnum opulus. 
25 Men jffiip jälp, itelp jälpa. 	21) Svår att tända. 
22) ÷. *UH. Fsv. hart skulle nog ge *hat. 
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fspjet 	rspr. Ispjälkt 
5e4 adj. n. 	självt 

2) kcl -± d, alltid kort, t. 
bL bolde fsv. bolde 
C/Ced 3 	rspr. däld 
hMaskved 	hälgdagskväll 4  
med 	mäld 5  
SCP. d 6 	*scel-d 

tra4t 2  adj. n. <— Irehselght 
svept 	rspr. sväljt. 

ex. 
ved 	rspr. välvd 
ed L.7 
	

jfr rspr. al  
ygd köld 
	

fsv. kyld 
5.0'd 
	rspr. sköljde 

nUvetd 	 nersvälj d. 
Anm. 1. I åtskilliga av exemplen har man att utgå från ord med 

urspr. 5-suffix (se ovan). Men då ö efter k redan förlitterärt givit d (se 
Nu Aschw. gr. § 257,1 a), har man ej att göra med någon assimilation 
av kä, utan av Zrd. 

3) kn 	n, alltid kort, 
B.8  aln fsv. alin 

gdr, 	galin 
,Rna 	skilnaper 
tbmg 	tölninger 9  
skr, skolan skolen 
bijr, bulna 	bolnai° 
giijr, ihålig 	lholen 
912Qh moln 	molin 
mijr,  mulen molin 

I följande fall återgår 

Adj. n. vresigt (om trä). Jfr fsv. spialika isl. spelkja. 
Försett med tre hälgdagar i sträck. 
Jfr dak dal. 	 4) Jfr hcbkyddg. 

5) Fsv. nueld. Jfr mala. 	6) Salix caprea. 
Alnus incana, Ok K. (N.) (invärkan från er?), jfr dial. akder, 

arder, åder, årder Rz ss. 6 b, 839 a, b. 
,... Cin F. (S.). 	 9) 4- tönlinger. 

lo) ,..., bulna. 	 11) Kompos. av fitdr ock nåka. 
12) Ladugården. 	 13) Namn på en gruva. 

Jfr ty. splitternaekt, splitterneu, splitternagelneu. 
Vanligen skrivet Valen. 
Isl. vardi in., varda f. =-- vårdkase. 

t. ex. 
gfitn 	rspr. gulna 
filtnetka 11  fuling 	*fulnacke 

strelr, strålen jfr fsv. strål(e) 
sketri B.12 	isl. skålinn 
månar mjölnare fsv. mylnare 
mbria 13 	mylna-n 
loiår• ortnamn rspr. knölen 
(sprit) nrhican *(spritt) nål- 

naken." 
r, på fsv. -r5in 	kn: v, särskilt i 

komposita, t. ex. kiervör, karlavulen, karlaktig, bOtHr, blöt-
aktig, neutr. va  (no. voret, va ce de dika hur är det fatt?), 
jfr isl. vogin beskaffad; möjligen även i vår, ortnamn" best. 
sg. av fsv. varpor vakthållning, vakt" eller snarare, såsom prof. 
NOREEN påpekat för mig, motsvarande fno. vål(l) svedjefall. 
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I följande ord återgår n, på ett fsv. r5n: st'en stelna fsv. 
sterna isl. stir5na, hein fsv. hard.hna 	harna. Som synes, har 
fsv. bortfall av 5 i dessa ord, vadan n kan vara uppkommet ur 
rn (jfr § 53,4). Men då vi ha adj. stgk, kik, är det blott 
alltför möjligt, att man analogice haft värben *sUkna ock 
*hdtkna, i vilket fall stdr, ock h4n falla under den här behand-
lade övergången. 

Ordet dirkig ordning torde vara rspr.-lån (märk a-vokalen), 
då d' bortfallit i proportionell analogi efter t. ex. h4n. Bort-
fallet är för övrigt kanske ljudlagsenligt. 

4. —> Z, t. ex. KM 112 »lö» (en stor vikt) 	*håkv14, skö- 
Wprara 	*skklckrara skollärare, paMpsa 	*vak 14sa Pål Lars- 
son, hetkn "halvliden (till hälften förliden). 

Anm. 2. På grund av eventuellt inträffande bortfall av k (se § 
113,2) kan även / inträda, t. ex. skölckrara. 

ks 	s„ kort efter svagtonig vokal ock då det uppbär 
betydelsegräns, eljest långt, t. ex. 

hbbstar rspr. halvsyster 	Asteik 	rspr. julstock 
nts Nils 	Nighels 	slc()sd 	skulså 5  
faSChn 2  jfr fsv. fölsker 	isyspal 	ulspegel6  
åsa 	rspr. Olsson.3 

	
kdistba7 
	

"kålsten 
kfisvölt 	kolsvart 	st&sckt 	stålsatt 
tes- d tålas 	'tålas av 	dsneira ortnamn Alsnåret 
clitgysvika digtesvika4  34svelt 8 	självsvåldig 
kåpaska 	Kapellheden feesybdlsan L. 	Själstabacken 
gisyspa dial. gulspink 	 fkeektet.51° 	fläcktals. 

I följande ord återgår s, på fsv. räs: i2sprdk ordspråk, 
n4s6lena norra delen av socknen. Fsv. känner ej till något 
bortfall av 5 mellan n ock s, ock på grund av sammansätt-
ningarnas tillfälliga karakter kan ej häller utveckligen 

Jfr § 95,2a. 
Som tittar på ock bryr sig om allt möjligt utan urskillning ock 

förstånd, jfr Ok värb med samma betydelse. 
Jfr bka fsv. Olaver. 	4) Ortnamn. 

5) Se Nn Sv. etym. s. 66. 	6) Ty. eulenspiegel. 
Tung sten, som användes som präss vid surkålsinläggning. 

8) Även någon gång med kort vok. ock »lång» kons.: 5e.54,412. 
Ortnamn; sitileslabacken (sie!) Kr. Förm. 1642, Schierstabaken 

L. Rb. 1689. 
10) s förlängt under stark biton, trots betydelsegräns. 
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rps 	rts -› rs 	s tänkas', jag antar därför utvecklingen 
rö(s) 	k(s). Detsamma gäller nökgeis folket på nökgefin (Norra 
Saxån). 

6) kr .4- 	(frikativt kakuminalt r) sporadiskt i våra dagar, 
t. ex. Ict)v *kolryss kolsläde. 

Anm. 3. Ingen assimilation med Z' torde vara av synnerligen 
gammalt datum (se ovan exemplen). Visserligen är assimilationen h s, 
känd från y.-fsv. ock M -± c , kn 	n, h 	s,, t --> t från östlig 
mo. (se Nn Aschw. gr. § 275, Nn Aisl. gr. § 195). Men å andra 
sidan övergår tidigare k till 1 framför s, t. ex. lnålstar bolster jfr 
fsv. bolin. 

ni -÷ e  (främre), t. ex. 
viega 	rspr. vänja 	dcigal 	ddnyal) Daniel 
tagafckr utnpfctr ungefär 	teega springa 	tänja. 

ni kan uppehållas genom inflytande från rspr.: uinlafcbr, 
kbniak. 

Anm. 1. dce tågnar 	dce tckgnar sällsynt) »det töjer sig» 
bör föras till fsv. togna ock icke till rspr. tänja. Formen med ce 
torde väl dock ha rönt invärkan av rspr. tänja. 

Anm. 2. Udclljudande gn 	främre g sporadiskt ock individuellt, 
t. ex.- gQ gno, gQV gnagde. Även uddljudande kn kan någon gång 
ersättas av g, t. ex. gekt knekt. Men den vanligaste av dessa säll-
synta sammanhängande företeelser är övergången uddljudande kn 
främre gg, som man ej alltför sällan får höra, t. ex. ggl§r, knölen 
(se vidare § 7 B 3). 

Anm. 3. alp vittja tyckes uppvisa assimilationen /9 •-> k; ordet 
står isolerat. 

d) Övriga kvalitativa ljudlagar. 

I. Förändring av artikulationssättet. 

1) Tenues. 

p -->- f framför s ock t, åtminstone i starktonig sta-
velse, t. ex. 

skaft skaft fsv. skapt 	kons&ft recept nsv. koncept 
åfta afton 2 	aptan 	giifta3  köpte fsv. kopte 
knaft 	nsv. knappt 	skefta 4  Släppte 	sleepte 

Jfr Nn Aschw. gr. § 308 anm. 1 ock s. 87 not 2 ovan. 
Fsv. afften. 	 Fsv. ksffte. 

4) Fsv. sleffte. 
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iåftti göpen 	*goptn 1 	gltfs6 	jfr rspr. gloppa 

juft djupt 	fsv. djupt 	yåfsa K.(N.)7  jfrisl. kjaptr käft 
gkafs2 F.(T.)K.(N.) *glaps 	xifsa 8  knippa jfr no. kippe 
gkafsa-nr L. sluka *glapsa nipor 3  tåflz 9? dålig rspr. *tapplig ? 

snafs4  snaps ty. sehnaps 	kM1sstcill 	klockstapel 
tafs5 	jfr rspr. tofs o. topp? ståfla stulta 	no. stopla 1°. 

Som av ovanstående exempelsamling framgår, har ljudlagen 
en mycket lång värksamhetstid, ända från y.-fsv. tid (t. ex. 
koffte, sleffte) in i våra dagar (t. ex. kenscfeft). Endast vid 
mycket stark association 11- uppehålles p, t. ex. bvtkar upptåg, 
konster, skretestrjr mycket stor. Därjämte uppträder p i det 
märkliga ordet beliptt (jämte sällsyntare belifti) egendomlig, 
konstrik, konstig att uträtta; ostyrig (om barn). Kan det möj-
ligen vara en kontamination av mlifti vidlyftig, svår, ostyrig 
ock ty. beliebt omtyckt, angenäm? Märk, att det har funnits 
tyska arbetare vid bärgvärken. 

I svagtonig stavelse kvarstår p åtminstone i unga ord, 
t. ex. baptist baptist, taptö tapto, kaptin, men därjämte (vid 
större förtrogenhet med ordet) kaftin. 

§ 57. p --->- b intervokaliskt i svagtonig ställning (åtmin-
stone mellan två upptakts-vokaler), t. ex. abakk apotek", abatft 
aptit, äldre appetit, hebokk hypotek. 

Två exempel utgå ur former, som äro äldre än det nutida 
riksspråkets; men då orden äro jämförelsevis unga lånord (en-
dast apotek belagt i fsv.), kan övergången inte vara synnerligen 
gammal. 

Anm. bkaska plaska torde vara ett annat ord än plaska. Kan 
det höra till blad? Jfr no. blassa »pladske>, »sele», blaskra, blaske 
vifta, blåsa svagt. 

Fsv. gespn (se § 117,1 ock Nu Fr. 1j. § 136). 
Djurkäftar. 
Jfr elp F. (Sk.) i samma betydelse som gkafs. ghsgpan glupande, 

fsv. gluper gap, svalg; jfr ock rspr. glappa, målets adj. gkav otät ock 
fsv. slafsa gläfsa. 

Sällsynt. 	 5) Yttersta delen av en metrev. 
dce gHfsar t sntkar G. (E.). 

7) Tugga dåligt ock utan tänder. 8) Jfr giva. 
*taftli 	 *tapplig? to) se  § 117,1. 

Samhörighet inom flexionsparadigm är icke nog, t. ex. yåfta. 
Jfr dock nalt. abbeteker apotekare. 
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Den bekanta fsv. övergången t 	5 i obetonad sta- 
velsel har av dialekten genomförts konsekventare än i rspr., 
t. ex. taa 	*takiä 	takit, *ta 	fsv. $3Dti.h. 2  <- Eetit. Då 5 i 
sådan ställning alltid fallit, återfinnas flere ex. i § 108. 

Anm. 1. Om eventuell rakt motsatt övergång ö --> 	t (Nu 
Aschw. gr. § 257,s; 260,7) se § 65 anm. 

Anm. 2. Om supinformer sådana som bod, bygd ock neutra som 
ietasid o. d. se § 69 anm. 1. 

I fråga om den fsv. övergången k -± 3 i obetonad 
ställning intar målet samma hållning som rspr., t. ex. 
fa fattig 	ä.-fsv. fatoker3  nbn någon ä.-fsv. nokor 
ta taga 	 taka 	mcej mig 	fsv. megh6  
tckli tagit 	isl. tekit 	dceg dig 	pegh 6  
skapkt skaplig jfr fsv. skapliketiscei sig 	segh 6  
nis, Nils 	 Nighels5  pig piga 	pigha 7. 

Anm. btiok buckla kan väl knappast höra hit. Kan det vara 
kontamination mellan en form motsvarande isl. bukl ock fsv. boghil 
bygel? daTcbg årets gröda, årets skörd sammanhänger ej med rspr. 
årsväxt, utan med no. aarveg, jordveg. 

Beträffande övergången b. 	-} g- ock sh. -->- s -÷ 
framför främre vok. intar målet i det hela samma ställning 
som rspr. (se beträffande sb• 	§ 52 med anm. 3). Ex. på 

-› 
y6sr, kärnas 
p'st 
g-6s kesa g  
fit9 kätte 
9i/09  

fsv. kirna 
kista 

jfr isl. keisal° 
no. kittell  

jfr is!. kippi12  

fsv. kil 
tas 13 	jfr rspr. kälta? 
yilig killing fsv. kiählinger 
ginig f.'4  jfr isl. kinnungr m.15  
yyking 	fsv.kyklinger 

    

1) Se Nn Aschw. gr. § 266. 	2) Nu Aschw. gr. § 266. 
Formen fått beror liksom rspr. fattig på anslutning till adj. på 

-igher, sedan k i fateker övergått till 3. 
Danad (obs. andra adj. på -/2). 

5., ) E- Niklas. 	 6) E- mik, tik, sik. 
7) E- pika. 	 8) Kärna smör. 
3) Om kreatur. 

to) Böja, slunga; no. keisa skena. 
Rum, som omges av en brädvägg. 
Knippa, no. kippe. 	 13) Skrika, om barn. 
Framskjutande mur vid sidan av en spis. 
Fals i ändan av en stock, som bildar hörn med en annan, no. 

kiunung, jfr Kinning 3 Rz s. 319 b. 
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ypltrzgl jfr (gris)kulting 	 fsv. kwrleker 
Mnra 2 	jfr fsv. kymring 	yr kärra 	keerra 
yilnaS,Mces 	fsv. kyndersimessa yi'es kasse 	jfr kass 
yy't springa3  jfr no. kyta 	Mt 9 	jfr fsv. kmtta I° 

g-n) käpp 	fsv. kcepper 
hiun.yck1cs4  jfr no. hundkjeks 
g-gg källa 	fsv. klda 
yckrga käringjfrfsv. keerling 
tring-c'evkig jfr rspr. trindkavle 
Pet 5 	jfr ty. keck 
yeekhakafast jfr no. kjeksa 6  
Mg/  7 	 fsv. ktemba 
y&n känna 	kcenna 
ydnsj 	rspr. känsel 
yc.er  kär 	fsv. kr  

yeetl kittel 	fsv. kmtil 
yievyk 	jfr rspr. kavall 
X39d 	fsv. kyld 
bki2gav:hg" jfr fsv. kyla 
yijr köra 	fsv. kora 
yo:k kök 	kok 
ygrp köp 	kop13  
y4.23 köpa 	kopa 	14  
4)8'611041g 	rspr. tuppkyck- 

F. (M.)15 	Ung 
ya'rk kyrka fsv. kyrkia. 

Anm. Skenbara undantag äro: kb8,42 *kbrstm *kerstin kre- 
stin (förekommer även) 	Kristina — formen bevisar, att ljudlagen 
3. --> g- ej värkar efter genomförandet av r-metatesen;16  

ord, som dial. lånat efter ljudlagens genomförande: kirvalamstetn 
(jfr fl. kirves), kiOn (finskt lånord?). 

På analogiskt inflytande bero: ber karl, påvärkat av sin oomljudda 
biform kar; Ml kärl E- kmrildi, påvärkat av Itaraldi, jfr fsv. kmraldi. 

Oförklarat är kitl, kittla, kitli kittlig jämte xig ti.$4 no. kitl, 
kitla (no. [Bergens stift] »udtalt kiltia, kilsle»). 

2) Media. 

§ 61. Pertonerad e medix b, d, d, g tendera till att 
övergå till resp. te nues p, t, t, k efter perspirerad konsonant. 

 
 
 
 

7) 
s) 

10) 
 
 

13) 
16) 

k-typen 

Parvel, jfr ktiatdr i samma betyd. 
Bekymrad. 	 3) Dial. kuta, kutta. 
Anthriscus silvestris, dial. hundkäx. 
Djärv, fräck. 	 6) »Snappe, gribe efter noget.» 
Ordna höstråna i en hötapp genom ett slags kamning med en räfsa. 
I samma bet. 	 2) Få ungar (om kattor). 
Katthona. 	 11) T. ex. »kava ock ro» ansträngt. 
'Även bketgVrig stor, hård böld. 
Tal. kaup. 	 14) Tal. kaupa. 
Jfr ovan ykkkig. 
Då bero sådana uttal SOM yilo kilogram på utläsning av 
såsom g' framför i. 
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Men då associationen med ord innehållande media i regel är 
stark, stannar utvecklingen i kanske de flästa fall vid de per- 
spirerade m edi2e 	eT, k. Mitt öra är icke nog skarpt 
för att avgöra, om det föreligger perspirerad media eller 
oaspirerad tennis, men jag använder den förra beteckningen 
såsom varande riktig eller minst vilseledande. Ex. 

brgnbcesNska K. (N.)1 	tiscra tisdag 
dtibcesbösk F. (F.)2  brakved 	 frigekthg fryksdaling 
ycksbeskig P. (S.) bröllopslag 	 fås(4)ctciks i början 
kruisbcer krusbär 	 ligas& nyårsdag 
brygeri.sotrckg bryggeridräng 	tös,eta torsdag 
lubs(t)dygkölc_ak K. (N.)3 	diAkcesg 'trä dalkarlsgubbe 
hils(t)daksAmna höstdagjämning ,lcbsgak gärdesgård 
önsda onsdag 4 	 nåtvasteig nattvardsgång. 

Endast i ordet hiasputn husbonde, överman kan jag säkert 
konstatera tennis (jämte perspirerad media).5  

Anm. aplcin oblat beror väl på association med *kapktn kplä 
kaplan (sedan o i oblat övergått till a, jfr § 163,$); ock pkas& 
blessera är väl analogi efter placera, hur tokigt det än låter. 

4c/l50 Adelsköld är analogibildning efter fylt skylt; rMholt 
Reinhold kan möjligen ha att för sitt t tacka tyskt inflytande på den 
tid, då till bärgsbruksdriften en mängd tyskar inkallades. Kan detsamma 
gälla fköttar fladdra, ge ett fladdrande ljud ,ifrån sig, ty. flattern? 
Eller är icke Ntar hty. ock fladdra Ity. lån (Ity. Iladderen)? 

d (6) 	n i ändelse efter g, när association ej hindrar, 
t. ex. len längd fsv. ltengd, mcegn mängd fsv. *meengd; där-
emot t. ex. stcegd stängd (efter andra participia). Jfr förhållandet 
i dalbym, där övergången inträffar, även då d är tempusmärke 
(se Nu Dalb. Ij. § 116). — Tiden för övergången kan jag icke 
bestämma. 

I fråga om utvecklingen g -> gj -> 	—> j framför 
främre vokal står målet, åtminstone numera, på samma stånd-
punkt som rspr., d. v. s. övergången har inträtt överallt framför 

1) Hallonbuske. 	 2) Rhamnus frangula. 
Koka av hästdynga. 
Jfr fsv. onstagher biform till odhinsdagher Nu Aschw. gr. ,§263,1. 
.gstas jösses är kanske att förklara såsom (efter Jesus eller 

Jesses gjord) analog ombildning av *jKsta ÷. *Os-da 	fsv. *Jesus 
Pa »Jesus då», men hör väl då snarare till § 65. 
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tautosyllabisk starktonig främre vokal, så ock i uddljud framför 
främre upptaktsvokal, t. ex. 
yek gick 	fsv. gik 	jefh(figal j f„ -. 	i fsv.geerdha jet gen 	gen 	icegg 9ae 

gerugher2  jike v. gänga jfr gag 
ftrv6kstz 3  jfr isl. geirr spjut jeestb4 bröllop fsv. gtestabudh 
j« get 	fsv. get 	 jr göra 	lora 
.gtig geting 	getunger J oe gök 	isl. gaukr 

giva 	igt pret. göt 	gaut 
gipta sik iåfte göpen 	fsv. gerpni° 
glider 	 jkpa f. lodjuret is]. gaupa 
gildra gillra utålian igenom fsv. gemen 
idhasi-gita?ibni gömma 	goms 
göspa 4 	alisc  gödsel 	goz1 
gylta 6  jerngn Ontan} isy. gemen geastgivare MianUtall 

yelt4rt behörig" ty. gehörig 
jesvindt 13 	geschwind 
jesvår 14 	ges chworner. 

Åka B. K. L. vret geerpe 
De sista exemplen tyckas visa, att ljudlagen värkat även 

i nyare tid, sedan tyskar inkommit till bärgvärken, men kunna 
bero på ortoepiska förhållanden (åtminstone delvis) eller också 
utgå från former med lågtyskt uttal. 

Aunt bOntg (byggnad, hus) behöver ej förutsätta övergången 
g - -> g; se § 70,2. 

Rädd om tiden, ihärdigt arbetsam, kompos. dtty4ra glupsk i maten, 
begärlig efter mat. 

girugher begärlig, glupsk, ho. girug traktande efter, girig, 
strävsam, gjerug strävsam. 

8) Hastigt uppskjuten (resp. -skjutande) ock därför smal (om träd). 
4) Isl. geispa. 	 5) Ö i Yngen. 
6) Sugga (även fsv. mansnamn). 	7) Gästgivare. 
8) Gärdsla. 	 8) Gärdesgård. 

10) Isl. gaupn. 	 11) Allmänheten. 
12) Vederbörlig. 
ra) 	itsvincle bekväm, lätthanterlig, vig. 
14) Ett slags gruvetjänsternan. 

yifta se gifta sig 
jil bra, fullgod 
yilar giller jfr fsv. 
p„5 idas 	av 
ftspa gäspa jfr fsv. 
yp/Ma5  jfr fsv. isl. 
jee,siver 7 	fsv. 
vc'en, igän 

jiela kastrera 

i gen 
gsedda 
geelda 
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3) Liquidm ock nasaler. 

'kr förlorar sin stämton, då det följer på t utan att 
vara sonant, t. ex. jbtita jortron, hb4"99 "håltry Viburnnm 
opulus. 

Anm. Någon övergång rk (---> rk) -› sk såsom t. ex. i Gästrik-
land förekommer däremot icke: vcis,kan varken utgår från den i fsv. 
befintliga biformen hwarske jämte hvarke(n) ock hwarte, liksom 
vciskan L. utgår från fsv. hwazke. Till förklaring av håska harkla 
jfr hty. harsch sträv, hes, mnedl. heerschl, m.-eng. hörs. Däremot har 
målet t. ex. hårk (kratta no. harka), stark, årk, tikk, vark, bark, erk. 

r --> 1 sporadiskt genom dissimilation, om i före-
gående eller efterföljande stavelse står r, t. ex. replaNn <--- 
'repra56n 	repara0n, hcklbee'rj härbärje lånord inkommet ur 
bibeln (ock påvärkat av rspr. hällebärg?), markillj mereu.riu% 
(påvärkat av mark mask ock *itc/j2  olja), åljar orgor. Hit hör 
kanske också salv0 servett, om man antar öVergången r .4-1 i 
värbet servera, som dock åtminstone nu är okänt i målet. 

Anm. 1. Rspr. r motsvaras i målet av 71, i tratån (se därom 
§ 95,3) ock beVdnig beväring (folketymologi efter rspr. värn?); av 
d i afcbd affär (folketymologi efter rspr. färd? se Nn Fr. 1j. § 226); 
samt av t i rept& reparera (folketymologi efter rspr. repetera). 

Anm. 2. Rörande liquidee ock nasaler är för övrigt endast föl-
jande att nämna: 

r tycks ha övergått till 1 i knetbal »knaber», sup; analogi efter 
rspr. sabel? Målet har inga ord på -cibar. 

1 tycks ha övergått till r i svågar svavel fsv. swawil, swawel, 
swagel, mht. swawel, swewel, vilket väl emellertid icke kan vara fallet 
(jfr t. ex. h&/). Formen beror kanske snarast på anslutning till 
neutra på -ar såsom 6nar, sinar, lådar, kritar: målet äger endast 
ett neutrum på -9/ med akut akc.: skal, som genom sin form visar 
sig vara lånord.3  

n tycks ha givit / i bUn1 besman (någon analogi? med smal 
eller med mal mall?). 

iii tycks ha övergått till r i kasckr (se därom § 95,3) ock till k 
i skeitycarig person från Skeitychi, — oförklarat. 

Påpekat för mig av prof. NoREEN. 
Denna form är mig emellertid icke bekant från bärgslagsmålet 

(som har formen ffi/j); ordet är därför kanske lånord ur någon annan 
dial., jfr F. A. DAHLGREN Flöga str. 18. 

Det skulle eljest heta Wgz.ar, liksom Kvdr, Muck. 
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4) Perspirerade frikativ«. 

§ 6592. p 	t i samma fall ock förmodligen vid samma tid 
som i de dialekter, som skapat rspr. (jfr Nu Aschw. gr. § 
260,1—s); några ex.: 

hist löste 	got. lausida 	torp 	 fsv. torp 
tylt tolft 	isl. tyll) 	tork torka 	torka 
gitts 	fsv. 	gu5s 	trei tråd 	 pråper 
j2s 	jfr fsv. Idhas 	tre 	 prir 
tråk traska 	"tratka 1 	trzfs trivas 	isl. prifask 
tak tak 	fsv. tak 	 trots trött 	jfr fsv. protter 6  
talS tack 	pak isl. p2kk tr&t träta 	fsv. preeta7  
tarm 	isl. parmr 	tr&k .träla 	jfr fsv. trad 
tfg 	fsv. pighia 	trag trång 	fsv. ranger 
kels fin 	prokker 	tog tung 	 punger 
tig 	 piggia 	ton tunn 	isl. punnr 
yck,n2 	plena 	tåsan 	 fsv. usand 
xeds3 isi. tiokkr 	två g skurkvast jfr isl. Isvit 
pf.4t 	fsv. *piii.ta4 	tvar tvär 	fsv. pvcer 
xyv tjuv 	plaver 	tpk tycka 	pykkia 
tig- tåla 	pola 	tåstt törstig jfr isl. pyrstr. 
tb-dut 5  jfr fsv. pora töras 

Am. I Lungsund uppträder t sporadiskt i 1:sta svaga värbal-
klassens participium-preteriti-ändelse enligt en fsv. dialektisk övergång 
ä --> p 	ts, t. ex. yflåta kilade (pl. av kilad), mdarat (mask. målad), 
ce an foNvat är han (ni) förlovad. 

I hela dialektområdet träffas frchiat koll. m. = främmande (jfr 
K. Rb. 1684 een främmat Man). Men som sådant t uppträder endast 
i detta speciella fall (ock även där ingalunda konsekvent), torde denna 
företeelse icke höra till ljudläran, utan bero på formellt inflytande 
från. den södra granndialekten: i Bjurtjärn ock Karlskoga ändas dessa 
participia på -at i regel. Hos Fröding (från Alsters socken) träffas de 
mycket ofta i .»Räggler å paschaser», t. ex. »målate träbocker» Boka 
numra två s. 21. 

1) Jfr isl. *traöka, se § 44. 	2) -<-• *typ«. 
3) ÷. *tolk. 	 4) hi. piöta. 
5) Törs du. 	 6) Jfr isl. protna. 

thrsetta. 
Se Nn Aschw. gr. § 257,2 ock § 260,7. 
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§ 66. p -› 5 -› d (enligt § 69,1 b) i svagtonigt uddljud 
liksom i rspr. Exemplen äro pronotninella ord: 

du fsv. pu oks, fsv. pera(s) 
din 13in dr PEer 
dcen 'men da pä 
da de pe(r) dit pit. 

Anm. övriga perspirerade frikativor träffas ej av någon ändring i 
artikulationssättet. b i st. f. f i Ureekta fläkta utgår ej ur f, jfr no. 
blakra »beeve, ryste, vifte ligesom lov», blakre med oyrom vifta med 
öronen (om djur), även blikta, blekte; jfr isl. blaka vifta, sv. dial. 
bläkta Rz s. 43 a. 

i 	vilfrås filfras beror på folketymologi efter vi / vild; .på 
samma sätt miantdsor efter man. 

t i breenckt, Hanckt Urtica dioica resp. urens beror ej på utveck-
ling ur 8 (jfr rspr. nässla), utan formen utgår ur f sv. nEeta. 

5) Pertonerade frikativor. 

I fråga om den fsv. övergången bn --> mn står målet 
på samma ståndpunkt som rspr., t. ex. namn, icemn, rem rom 
fsv. rompn rughn; om ugn utgår från *uran 	*u-bn jfr fsv. 
ofn. Under samma regel har man väl ock att föra ~om 
Malung. 

Anm. Om bortfallet av n i de sista exemplen se § 110,2. 
v -› f framför s ock t, t. ex. giasteifsa Gustavsson, 

trifs trivas, groft grovt, grceft grävt. 
Anm. b i betara vitriol beror på folketymologi efter Mar bitter, 

se Nu Fr. 1j. § 116. Till förklaring av bin', den förnämste (även = 
»fan») se samma ställe. lib"stils, Levisticum officinale utgör till senare 
delen folketymologi efter Stit sticka; ordet är för övrigt ty. lånord 
(hty. liebstöckel) ock allmänt i sv. dialekter. 

Om 5 är att märka följande. 
1) 5 -› d: 
a) vid fördubbling ock efter pertonerad kons.,t. ex., 

böda K. (N.) fsv. böpe 	 ykda 	fsv. kordhe 
tr6d G. trodde trape 	hajd 	hoghdh 
fifda 	isi. fylgäe 	nejd 	nogdher; 

dr4mda breenda steegdal urn. *draumiäö o. s. v. 
Anm. 1. Osäkert är, om man som exempel kan uppföra de i 

häradets norra ock nordvästra del vanliga supina av typen h(l, 
1) Se Nu Aschw. gr. § 257,1 a. 
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tror, bygd, brcend ock neutra part. som cktasicl, 4pbYgd. Jag har 
inte konstaterat något ä i dessa fall vare sig i fsv. eller fno. For-
merna få kanske antas bero på formell överflyttning från m. ock f. 
Jfr förhållandet i östno., se Aas. Gr. s. 213. Samma förhållande 
råder i Degerforsmålet (se Åström Dfs forml. § 58 anm. samt §§ 63 
ock 64), i Jämtland, Estland, Nyland ock Österbotten (enligt LI1 Frändsk. 
s. 25 nederst), i hela öst-sv. dialektområdet, utom Åland ock Eg. Finn-
land, enligt Hultman östsv. dial. s. 155-157. 

i uddljud, t. ex. du du m. fl. pronomina, se § 66; 
mellan huvudtonig ock starkt,  bitonig vokal i enkla 

ord 2, t. ex. 
kda ledig 	fsv. lipugher 	/Ach förståndig isl. rit5igr 
ndzt riktigt rspr. redigt 	Md2,5  vig 	rspr.*vidig 
ngdi nödig fsv. nopoghers sa vkla6 	isl. vga 
sniulz 4 	isl. sntiaigr 	gödan adv.7  fspr.*gööan8  j 

Anm. 2. Framför 	har jag klent med ex., blott 4.10f4dig F. 
(P.) person som uppfötts på ett ställe, däremot hb922ffig K. (N.) med 
samma betydelse, hånkin N. uppfödande hemma (värbalabstraktum). 

Framför -i finns d i några ord, som torde kräva specialförklaring: 
s/imit F. (Damh.) finurlig torde vara ombildning av S/gg efter switch; 
tö-dt munter, skojfrisk kan möjligen sammanhänga med to tåga i lin, 
kraft, »fart», »tåga» om personer (ock djur) isl. tö ock kunde då bero 
på proportionalanalogi efter le : Udt = ng : tiOdt=vt : vidt. npmcjdz 
är naturligtvis rik sspråkslån. 

framför sonantiskt 1, t. ex. sådg sadel fsv. sapu12, ldz 
ideligen fsv. idhelika; jfr firbes64, förbudssedel för uppbådande 
av hästar till skjuts fsv. sedel mit. sedel. 

Allm. 3. Om t i Lungsundsmålets ygåta o. d. se § 65 anm. 

Bitonen är i senare tid försvagad. 
I komposita uppträder i anslutning till simplicia bortfall av ä, 

se §109. 
nog (akc. osäker, ordet belagt blott i pl. nk i B. [Fors] en 

gång) ovillig, kanske sammanhänger med fair. nogha 	imma knap- 
past, med möda, mera än med noPogher, som emellertid, såsom prof. 
NOMEN för mig påpekat, ljudlagsenligt skulle heta *neghugher 
*naughugher ± *6 	enligt enligt Nn Aschw. gr. § 228). 

Rask, nätt. 
Bildat av *viä isl. v16, målets Vi vide, vidja, eller ombildning 

av vig efter nämnda ord? 
I det närmaste. 
Lätt att uträtta (d-,ce tnt sa gödan). 
Med samma bildning som i nsv. redan. 

2) Men sidmdkara sadelmakare fsv. sadhlamakare. 
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2) 6 --> r framför k (där det bevarats ock icke givit 1)), t. ex. 
mark mask fsv. marker <- malaker, burk 	berk burk fsv. 
budhker, le'rk lirka <— "lidhka (se Nu Fr. lj. § 165). NOREEN för 
(å anf. st.) hit även merk avfall av hö ock med tvekan pe'rk 
peta, »pilla». Det förra jämställes med isl. mo6 »the refuse of 
hay» ock no. modd, mod, mo »affald av ho». Emellertid betyder, 
åtminstone i bärgslagsmålet, merk ej blott avfall av hö, s. k. 
»höfrö», utan i allmänhet något torrt, pulverformigt skräp, t. ex. 
söndertrampad hyvelspån (k4smokk) eller höavfall (hamfirk). Jag 
för det därför till no. murk, mork »huggespaaner», nsv. murken, 
is1.-no. mor »pulver, en muggen eller smuldret masse», målets 
mor G. modd, mar R. stoft, man adj. K. (S.) »mjölig» (om 
potatis), fsv. myria rspr. mörja. Till förklaring av pe'rk kan 
man jämföra da. pirke, no. pira (mäst uttalat »peere»). 

Anm. 4. n i sållar södra beror ej på någon övergång 6 -* n, 
utan utgår ur *syndri jämte fsv. sypri, sundri. pet vin. getvgb• »på 
vid gavel» kan jag ej förklara. 

§ 70. 3 förändras på följande sätt: 
3 övergår framför ock efter s ock t till »a c hla ut» (resp. 

»i chlaut») ock därpå till k', t. ex. 
diaksv'erk 	rspr. dagavärke Makt slakt jfr fsv. slögho6  
kåks ämna fsv. koxa 2 	sakt sagt jfr fsv. sighia 
dacbk,sa 3 	 bkt högt 	hogher 
ac'eksa 4  jfr got. lagjau 	lakt lågt 	lägher.  
sg. 4blisa 5  

Om vcis,kan, vciskan, sgskan se Nn Aschw. gr. § 261,s. 
Utvecklingen är delvis samnordisk, men behöver ej vara 

det i alla fall. 
Anm. 1. Dat senare k i kn(Dka knoge är ej uppkommet ur 3. Ordet är 

nog att sammanställa med fsv. no. knoka mlt. knoke ht. knoche knota ock 
icke med isl. knal, nsv. knoge. Om k i go råge se Nn Urg. lautl. s. 188. 

3 övergår till g framför n7, t. ex. 
rcegn 	ty. regen 	tius4na81° jfr fsv. moghia 
fiegna8 	fsv. feeghnalmr2  vag vagnii jfr ty. wagen 

Se Nn Aschw. gr. § 225,2 ock 261,1-2. 
Jfr hogher. 	 3) Avlägsen, jfr f sv. affleexse. 

4) Enstaka belägen. 	 5) Lågt belägen. 
6) Pret. pl. 	 7) Se Nn Aschw. gr. § 258,1. 
8) Traktering. 	 8) <-- fseghin. 

15 Urminnes. 	 11) Om bortfall av n se § 110,2. 
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fina flagna isl. flagna 	Pg(n)141S 2  1, jfr fsv. eighna. lagn 	 Msa-bk1  jfr fsv. laghde 	pg(n)b 3  J 
Samma utveckling kan föreligga i bpgnig byggnad, bus. 

Se Ottelin Cod. Bur. I s. 80 f.; jfr med stark association bygna-
ÅM byggnad (som värbalabstraktum). 

Anm. 2. g i hee4 häftig beror på anslutning till den stora ock 
livaktiga gruppen på -/n. 

3) 3 övergår i allmänhet till g (med inskränkning genom 
mom. 1 ock 2 ovan samt § 86,1,2 ock § 114), t. ex. 
drgg drag4 	fsv. clragh 	pk tjugu 	 fsv. tiughu 
fipkg F. (S.)5 	fselagh 
et-Kg en gång 	tagh tak 
lgg lag, dekokt 	lagher6  
14g48I lagom 	laghom 
tvg7 	jfr fsv. tvaghit 
hdigKik hagel fsv. haghl 
iicigyk nagel 	naghl 
nicggn navlen 	naghle 8  
steg stege 	stighi 
svgg kvist 	isl. sveigr 
fgg fog 	jfr fsv. fögha9  
skgg 	fsv. skögher 
beg båge 	boghl 
hg minnas jfr fsv. hogher 
leg låga s. 	fsv. loghl 
.9g också 	ogh ok 
reg råg 	rogher 
yeg tjog 	jfr fsv. tiughu 
steg stuga 	fsv. stoga 
ftkv.ik fogel 	foghl 

1) Lindras. 
3) ögonblick. 
5) Sällskap. 
7) Skurkvast. 
3) Mlf. vogen. 

11) So d. o. ovan. 
Ortnamn. 
Lynne. Ordet 

ce i di g'd dkr.gara eg. 

bkyg 	 blY"gher 
dryg 	 drSigher 
fkyg flyga 	ftYgha 
fr4g fråga v. 	fråghal° 
leg låg adj. 	lågher 
lg,g vindfälle 	isl. låg 
Tron måg 	fsv. *mägher 
sgg såg 	 saagh 
tetg rottåga 	isl. tåg 
drgg dalsänka fsv. drågh 
vgg var 	isl. vågr 
frctg fråga 	jfr fsv. frteghna 
tcbgar pl. av &nu isl. tåg 
yierdrc'pg9r12 jfr (?)fsv. dragha 
veg väg 	fsv. va3gher 
vc_tg väga 	wegha 
pke§ga förplägad 	pla3ghader 
stdgka 13 	jfr fsv. stgeghl 
begar pl. av bgg 	bågr 
dkar" pl. tant. jfr fsv. dögher 

2) Ögonlock. 
4) Fiskredskap. 
6) Isl. 19gr. 
8) 	nafle. 

10) Mit. vragen. 
12) Plur. av- drgg fuktig dalsänka. 

motsvarar fsv. dögher isl. dfikgr halvdygn: han 
han är i de goda dagarna, det är en av hans 

Sv. landsm. XXI.1. 	 7 
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hg hög s. 	fsv. hgher 	nig ovilliga jfr fsv. noghal 
lOg-sce bada 	lågha sik tog lin-tåga jfr isl. taug f. rep. 
4g öga 	 Cogha 	mbgfin 	 Mögesiön 2. 

Overgången är väl samtidig med den i rspr.; fall sådana 
som Dagelöss Edet Dopb. 1652, Daleskougen Gr. 1658, Möge-
siön ib. visa, att den inträtt före mitten av 1600-talet. 

§71. Kons. i-+ framför n,t. ex. c'egnar Einar. Detta är det enda 
ex. jag har på övergången. Jfr från andra trakter i Värml. v4-
bcer Weinberg, hcbgs Heintz (med n bortfallet i konsonantgrupp). 

Anm. En liknande övergång finnes redan .i y.-fsv., se Nu Aschw. 
gr. § 277 anm. 5. 

§ 72. 1) j ock kons. i ha blivit sammanblandade, så att åt-
minstone numera en person ur dialekten kan alternerande an-
vända både j ock / i samma funktion som både äldre j ock 
äldre kons. i (utom måhända i stavelseuddljud, där man har j). 
Denna sammanblandning beror väl på en i fornspråket försig-
gången övergång i --> j3, som emellertid icke inträtt annat än 
alternativt. Då man sålunda fick alternativt / ock j, kunde 
man analogice låta / alternativt inträda även för y <-• 3; jfr t. ex. 
bjg 	 rspr. bjuda 	mygk mysk rspr. mjuk 
biebb.bykl bjällra fsv. bina 	162 	14, 	lie 
bion bygn rspr. björn 	 fr t fri 	freda 5  
fkephg 4  fkktg fjärding sej scq 	sig 
fa.0 bok bräda fsv. fied. 	s 	 säga 
"jokk myokk 	mjölk 	/mod lund 	höjd m. $.6  

2) Efter tautosyllabisk perspirerad kons. övergår 
till y, t. ex. 
fyiphg 	rspr. fjärding :pywk7 	jfr dial. pjukk, pjooklts 
fxgb• 	 bräda 	 fgh <--* sjuk 	fsv. sniker 
f3Y-er 	 fjäder 	5ctn -->- s(t)yeprna 	stimma?. 

goda dagar, sedan: han är i gott lynne; jfr no. cloger = dygn, tid på 
dagen, humör, »eit gott dogr = ett heldigt oieblik» Ross; avledning: 
dOgashm nyckfull. 

.4- ~ra. 
Gr. 1658. Miögesiön Dopb. 1667 <— *mieghe eden 

ghi= 	*miowi- (se Nu Aschw. gr. § 336). 
Se Nu Aschw. gr. § 270. 	4) Jfr 2 nedan. 

5) Se § 119. 	 6) Se § 86,1. 
7) Liten hög. 	 Rz s. 504 a. 
9) Flere ex. § 52. 
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ARM. 1. g i st. f. 3  i ickas,4åm Geijerstam, ickgar Geijer, 
Agarmåna en lång smal (man) ö, som tillhört en Geijer, beror på 
folketymologi efter jcspgar värmländsk fältjägare ock rspr. jägare (se 
Nn Fr. lj. § 226). 

Anm. 2. Formerna fotoin fotogen, lojs logis, justgra justerad 
beteckna naturligtvis ingen övergång I 	j, utan bero på kakoepi. 

II. Förändring av artikulationsstället. 

1) Lablo-labiala konsönanter. 

§ 73. m blir homorgant med omedelbart följande kons. 
Ljudet övergår 

till W framför f ock v åtminstone alternativt, t. ex. it'am-
frut, han-scit hav-ve knåta (jfr § 2 anm. 3); 

till n mellan kons. ock d, t, t. ex. våndl B. (Hundsnäs) 
*vårnd 	"varmde, vant 	*varnt varmt; 

Anm. n i måtrån N. jämte måtram2  F. (P.) fsv. matram 
beror på dissimilation. Jfr Nu Aschw. gr. § 272 anm. 1 ock § 77 
anm. nedan. 

till g framför k, t. ex. sågka samla fsv. sanka samka, 
yckgka jämka fsv. inka 	icemka. 

§ 74. w 	33 	g enligt § 70,3) postvokaliskt i de 
ställningar, där det icke bortfaller: 

1) intervokaliskt i fsv. (ock ä.-nsv.) tid, t. ex. 
minan 	fsv. mö(gh)in m9g-5  <-mlgg-6  fsv. mior smal 
sno(g) snö 	sniör 	bkQg blod 	*blöghen7  
sn'Og snöa 	sniöa 	stka stigga stuga stughas 
s0(g) slö jfr fsv. sliöghet4 	sågv.c4 sovel jfr fsv. su.gh19. 
5(g)ar sjöar fsv. sjöar 

Osäkrare äro le.tg lave fsv. laghi, lawi, svdgar svavel fsv. 
swagel 1509, swawil. Södw. II s. 565 a mlt. ~avel, vidare 

1) Värmde. 	 2) Tanacetum vulgare, se §115,3- 
8) Se Nu Aschw. gr. § 273. 	4) 	sliöhet. 

1 sammansättn. mild& K. F., mk11,6van G. 
Under 1600-talets senare hälft finner man Miög(e)siön ock 

Mög(e)siön, Miögrefwen ock Mögrefwen om vartannat, se § 115,3. 
*blöwen 	blö(5)en; se Nu Ark. I, s. 157. 
stuwa. 	 3) 	Stlfl. 
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Flottugan L. Rb. 1680, K. Dopb. 1690 emot Flottuwa N. A. II 
s. 765 (1642)1., Fläthtufwan L. Rb. 1686. 

Ännu osäkrare äro: hkein &slån tiskdgan2, jfr Åska-
hytte K. Rb. 1681, Åskagen Gr. 1658 mot Åskawen Kr. Förm. 
1642, Conf. 1648 (även i N. A. iI ss. 765 ock 775). 

2) Samma utveckling föreligger med omedelbar övergång 
3 	g i ställning mellan a ock r från senare tid, t. ex. mcigns 
Maurits, agaröra Aurora. 

w synes ha övergått till v mellan vokal ock 1 i 
nyare (vår?) tid, t. ex» pcivhas Paulus, p4v1irgi Paulun (ort-
namn). Jfr dgiust, akffOn § 106,2. 

Kort b efter lång vokal eller tautosyllabisk kons. 
övergår till v, t. ex. shar ett slags fint sovrad malm, sovar-'r 
sovra ty. säu.bern; stiervhås R. stärbhus. 

Anm. 1. fc'elthåt n. felbhatt torde enklast förklaras såsom lån 
från eng. felthat förmedlat genom svensk-amerikaner. 

Anm. 2. Om knt9sk fnöske jfr Nn Urg. lautl. ss. 142 ock 148. 

2) Dorso-gingivala konsonanter. 

n blir homorgant med omedelbart följande kons. Det 
övergår 

till m framför labiolabial kons., t. ex. eentlps4y,b, 	(sällsynt) 
ienbtsik blindtarmen, jfr i Nordmarks härad c'enaNta 3, /imbcesgista, 

*lindbevrysitstt; 
Anm. m i skamddl skandal beror på inflytande från skam. 

m i ~ms nännas fsv. unna(s) isl. nenna beror på dissimilation 
(jfr § 73 anm.). 

till 9v framför labiodental, t. ex. han' vil-int han vill 
inte; 

till r, framför s, t. ex. 
kårsa rspr. kanske bins,19 rspr. bindsle 
miensa människa ycbnq känsel 
rcknsj ränsel ha8,Zdg han slog; 

I den dupplett av där avtryckta handling, som finns i Kroppa 
kyrkoarkiv (av mig eljest citerad Kr. Förrn.), står Fält-ana. 

Skall nog vara »finare». 
Enligt uppgift av fil. kand. F. VIKLAND. 
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till g framför guttural, t. ex. 
fitglon 	rspr. fanken 	kegka'As, 	rspr. konkurs 

fibekdk 2 	Ity. vennekol 
sig ..,k0s 	rspr. sin koss 

bekf492,tasi 	enkom 	hågk hala 	fsv. *handka 
hk-so 4 
	

*handka siks 
ti,fisek 'tål G. rspr. Tusenkullen. 

§ 78. Dorsogingival kons. blir homorgan med omedelbart 
föregående t, d, s, n; efter k mindre genomgående. 

1) t -÷ 4, t. ex. 
h.« 	rspr. borst 	iisar4åby 	rspr. njurtalg 
stes4 	 störst 

	(ya) smod •.• t M 6  smorde till'en 
vant 	*varnt ÷ varmt k64.-ti 	 kort tid; 
Exempel finnas ytterst talrika. 

'2) d -› d, t. ex. biffitivara *ortdrivare (gruvarbetare), bån-
döp barndop, (ga.4i.4 i) sk"On...du (går du i) skolan du, t63,oTa 
torsdag. 

3) 1 	Z, t. ex. meedlås mäld-lass, yåq kjortel, sk4nUsnar7  
*skarnlossnor, (han har fel na) b4nel8, iårmaglhs 9  *göromåls - 
lös, jcis gödsellaiisl°; talrika ex. finnas. 

d) n -› n, t. ex. 
nöden 	rspr. Norden 	sv~ 	rspr. svartnade 
6in 	 orten 	btr,ul2 	bort nu 

forsen 	RU9'44~13 	*fadersnamn; 
talrika ex. finnas. 

s --> s, t. ex. (di kam) dityåjn& (de kommo) körandes 
dit, svi-ds,eigan Svartsången, (han) bepoLsce (han) bärgde sig 
(men mö.t3stg:ft mortelstöt, yOqsdl_c kjortelsäck); talrika ex. 
finnas. 

ighmas L. — (sällsynt) bnlubnas. 
Feniculum. 	 3) Borta. 
Klättra uppför en stege, ett tåg o. s. v. med (huvudsakligen> 

armkraft. 
Jfr no. hanka seg Ross s. 298 a. 
(Jag) slog till honom. 
Lössprängda stycken av ofyndigt bärg. 
(Ni har väl några) barn i alla fall. 
Sysslolös. 

19) Jfr dock ett sådant antecknat exempel som iihgldraga rspr. "göd-
seldraget, den riktning vari fukten sipprar ur ett gödselupplag. 

11) Norrland. 	 • 
19) T. ex. ska du båt," skall du bort nu? 
13) Namn på -son eller -dotter. 
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§ 79. s går ytterligare över till & i följande fall: 
uddljudande framför vok:, om omedelbart på vokalen 

följer s1, t. ex. 5eps,i/t 2 	*s2esat skiärskillt L. Rb. 1695 särskilt, 
jeescint sergeant, ånYs *ansöls motsols; 

Undantag: sbga K. (N.) syrsa jfr Fryksdalsmålet seg, Magn. 
Sv. landsm. II. 2 s. 88. 

Anm. 1. pick F. (A.) salong synes svårförklarligt; jfr Nn Fr. lj. 
§ 179,5. Prof. NOREEN har föreslagit att förklara ordet genom utbryt-
ning ur sådana sammansättningar som för-salong, akter-salong. 

i förbindelsen si (som därefter ger g enligt § 78,3 
enligt § 5 anm.) i hela häradet utom Brattfors, västligaste 
Färnebo (Mögsjöhyttan), östligaste Färnebo (Saxån) ock östligaste 
Kroppa (Fallet)3. 

I Lungsund4  har övergången kunnat inträda i midljud, ty 
där råder vacklan mellan -51 ock -si, det förra (vanligast) upp-
kommet ur si enligt § 83. Märk, att Fryksdalsmålet i uddljud 
har si, i midljud si (se Nn Fr. Ij. § 179,1). Ex. 

sigg 	rspr. slag 	 b1sa rspr. bindsle 
gag slagg fb.s.Za5  fitla6  
st sliten OM» rspr. Tyskland 7  

slip .)459.4 gödsel 
siQg slog kvbs,ia kvissla 
sZe 
gut 9-(br,s 

slå 
slut 

61cs oxel 
känsel 

(tvär)slå ecks tixels 
s ,Zcee släng  (jul)axel 
skg 

från Lungsund: 
slö iiksj Axel; 

Yee ,P1  
.P4D/ 

gärdsle 
gödsel 

pbrV *påbredsel9  

Om senare utveckling till 5  se § 83. 
Sällsynt; vanligen segat eller seesiat. 
Även på dessa trakter träffas någon gång SÅ eller 	En 

parallell till övergången uppvisar hty.: mht. slåfen nht. sehlafen. 
Liksom i den sydöstra grannsocknen Bjurtjärn. 
Lätt fingra, lätt beröra med fingrarna. 
Jfr Nn Aschw. gr. § 334 ock § 44,2 ovan. 

7, Jfr § 104,12. 	 8) Skuldra. 
9) Något att breda på. 

to) Jfr  § 104,8; bortfallet av t har skett i pluralis. 
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Anm. 8, i el,5 'sittande hasa sig fram' utgår ur ra, jfr no. arsa 
Aas. s. 14a. 

§ 80. Kort 1 	k i midljud intill andra ljud än dentala 
kons., då association ej hindrar, t. ex. 
skhki skaplig fsv. skapliker ni,03 	rspr. nyligen 2  
tråvka 	rspr. trevlig' 	&Gg NS9,2 3 	Daglösen 
fikki 	 skicklig dagNsvika aggsvika 
viskh 	fsv. *vitsliker 	åkmoga L. 	rspr. allmoge 

ma 	rspr. rymlig 	åkmc'enag L. 	allmänning 4. 
Anm. k i kv4ka dvala beror naturligtvis ej på någon övergång 
k, utan är ursprungligt. Jfr fsv. kvselia kväva, da. kvage id. 

i stQg beror tvivelsutan på analogi från sk2g, kg; om bkQg se § 
74,1 ovan. 

3) Apiko-alveolara konsonanter. 

§ 81. r förändras på följande sätt: 
1) r 	eller ,v omedelbart efter apikokakuminal kons., 

t. ex. timgclArdg *timmerdrag (ett slags redskap), ed.Orivara *ort-
drivare (ett slags gruvarbetare), kb,y4gan korsryggen. 

2) r --> h, i uddljud ock såsom långt (»dubbelt»), mera spora-
diskt framför huvudtonig vokal efter upptakt — konsekventare 
ju längre åt söder i häradet: i Lungsund ock Kroppa är r i 
förstnämnda ställningar mycket sällsynt, i Rämen är för-
hållandet rakt motsatt (dock så att k där torde vara något van-
ligare än r i Kroppa ock Lungsund); i Nordmark torde r ock h 
vara tämligen jämnspelta. Ex. 

a) th4,99,?„ K. (N.) F. (A.) : rast) R. rasande. 
hhmka F. (A.) 	rbreka R bullra 
h e s B. 	 res R. ställning (stativ) 

rie  R., L. ring 
h(2 F. (P.) 	n) R. ro. 
kbmp G. 	 rbmp G. svans 
MiAll K. (N.) 	mol R. N. G. rönn 
hy N. B. 	 ry5  R. tjäderhöna 
het G. F. (S) 	ra R. gräns 
Fsv. 
Men pdaith påkostande, spnli synlig. 
Jfr Dalbymålets bpkwt Nu Dalbym. lj. § 140. 
De bägge sista orden hörda blott en gång. 
Jfr no. my, dalm. rcp. 



:ned R. 
rit' G. 
råm N. 
vi rr R. 

rädd 
böla ihärdigt 
rymma 
värre 
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hced G. L. 
4,4fta K. (N.) 
hArit P'. (K.) 
vcit±ar B. K. (N.) 
vasciti,a -K. (N.) vasärra 
ieestciti, K. (P.) L. ängstarr 
moll, N. snurra 
foiy. G. L. 
betl, G. (E.) Borr 2  
tet!, N. G. 

G. 
nc 	L. K. (N.) 
hhkctr B. 
yiefl, G. 
brygan,Wdrcbg 
kamah4t N. kamrat 
lasatAt F. (A.) lasarett 
lcerahin N. lärarinna 

for G. förr 

ter B. 
år R. orre 
nr F. (N.) N. nära 
hierkc'er härre 
yier R. kärra 
brygariedrckg K. (N.) bryggeri- 

[dräng 

pakcit G. (S.) B. apparat 
mafinaki G. (S.) maskineri 2. 

Övergången har inträtt först helt nyligen, under de se-
naste 75 åren: personer av omkring 80 års ålder eller däröver 
i hela häradet använda alltid r (konstaterat å gamla personer 
vid Gustavsström ock Klockartorp i Gås b o rn, Pärsbärg ock Mög-
sjöhyttan i Färnebo, Forshyttan i Brattfors, Storfors i Kroppa 
ock Bjurbäcken i Lungsund). s är antagligen ännu alltjämt 
statt i spridning norrut. Jfr § 83. 

4) Dors0-kakuminala kons. 

§ 82. Det vid slutet av fsv. perioden uppkomna enhetliga 
5-ljudet (eventuellt f) övergår, sannolikt i alla ställningar, till s,. 

Anm. Orsaker, varför man icke bör anta den direkta utvecklingen 
f 	j', utan ett mellanstadium 	äro följande: 

a) 	övriga mer eller mindre nordliga värmland smål, t. ex. Fryks- 
dalsmålet ock Dalbymålet, ha & även i uddljud, se Nn Fr 1j. §§ 176 
ock 177 samt Nn Dalb. 1j. § 134. 

1) Jfr no. nate, isl. hrjöta. 	2) Personnamn, jfr bt2r borr. 
3) Jfr fabarfk G. K. (N.) F. (P.) L., bageri K. (N.) F. (P.) L. 
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I vissa ord såsom fces,ckt, 5silt, att», måste man anta ut-
vecklingen g -3- j, som för dessa vore svårförklarlig, om icke målet 
allmänt hade densamma i den ställnIngeu. 

Än i dag kan man någon gång få höra gamla personer i häradets 
nordliga delar använda g i uddljud framför vokal. 

Om den vidare utvecklingen s, -> j' se § 83. Exempel se 
§ 52 ock § 83. 

5) Apiko-kakuminala kons. 

s, -> j' framför vokal i uddljud, inledande huvud-
tonig stavelse (efter upptakt) eller senare sammansättningsledl 
— detta i hela häradet; i Lungsunds socken dessutom sporadiskt 
även i slutljud ock i midljud såväl framför vokal som fram-
för V. 

Ex. i uddljud se § 52. 
Ex. framför huvudtonig vokal: 
/90.0n 	person 	sta0n 	station 
mAyin maskin3  ptermaNn permission; 
med 5  inledande senare kompositionsled: 	bjKån 

o. s. v. en mängd komp. med -5n4, rena gränsskillnad, veyar 
vedskjul. 

Ex. från Lungsund: 
Ackja 5  hässja 	 j&p/ gärdsle 
fi359 forsa 	 jiv?i gödsel 
fey fors 	 PO/ tistel. 
maj mars 

Man kan alltid finna biformer med s,. 
Övergången är tvivelsutan mycket ung: den är en yttring 

av den utbredning norrut av Götalands språkområde, varom över-
gången r -> h bär vittne (se § 81,2); den står sannolikt i samman-
hang med denna ock är ännu ej fullt genomförd (se § 82 anm.). 

Zr 4- 1 under fornspråkets tid före övergången r5 -› Z' 6  
slutljudande  efter i, e ock y, midljudande mellan samma vok. 

Det sista väl analogice. 
Företeelsen visar sig även i grannsocknen Bjurtjärn (kanske 

oftare än i Lungsund) ock dyker någon ens,aka gång upp även i Kroppa. 
Speciellt 'lokomotiv'. 
Man finner även fs,11 med g; ljudlagsenliga? 
Hört även i Kroppa. 
Märk: stel,' fsv. stirper, hel fsv. höl. 
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ock följande vok. samt mellan kort starktonig vok. ock dental 
kons., då association ej hindrar, t. ex. 

mil 	fsv. mil 	 kim?' 	fsv. himil 
vil 	hwila 	 vårv?1 	hwirvil 
sbla 	sIll 	 svbrv?1 	swirvill 
vNt 	jfr isl. vem 	 tkal 	tyghil 
hel 	fsv. höl 	 töno9.9)91 	torpyvel2  
hibal 	hybsrle 	spckndls jfr is!. spennil; 

hals jfr dfs haj 4  
bliclstar dfs betar 
1)0a pölsa jfr mit. pub e hylsa, fht. pfulwi(n) bolster (lat. pulvinar) 
hdlta, hå?ståp, håltåtta, håltima5, men hav, ha_kindita ock även 

hesPstar; hk, hat, hcbta (hälften) 
dlsbdtic Älvabacka jfr 5es,v4/ självsvåld 
speeial fsv. speghil mit. spegel 
jefv?- / fsv. diwvll 	dicevui lat. diabo1us ags. deafol, -el 
cbea/ fsv. wngil ags. Qngel. 

De tre sista orden ha kanske aldrig haft k, då de äro lånord. 
Anm. 1. Däremot behölls k som kakuminalt slut- ock midljudande 

såväl efter annan kons. än dental som mellan vokal (även i, e, y) ock 
annan än dental kons., t. ex. 

.51c4121ik fsv. skoft npkkar fsv. lyklar6  
f481.4lt foghl gitimfk gamal 
gavgk gaft hisami.dr humble 
Mpik 
hagiik 
kruirdP 
kitvgb• 
någyk, navlen naghlin 

V(1ty i vilja fsv. obl. villa 
561g 	rspr. skilja8  
Stark stjälk fsv. stilker 
vek duktig no. vilk9. 

tighl 
haghl 

rspr. krångel 
fsv. kafli 

Jfr no. svervla, svirvla Aas. s. 781 a, isl. sverfa. 
Nu Aschw. gr. § 65,9. 	3) Kreaturs-halskoppel. 
Åström Dfs lj. § 115,3. I hals kan dock 1 vara ursprungligt 

dentalt, jfr got. 'hals lat. collum 	*qolsom, se Nu Urg. lauti. s. 86). 
Märkligt nog även halma (analogi från hålstöv, håltima, 

håltdip?). De tre orden sak silke, savar silver ock farna, familj 
vålla svårigheter; sannolikt äro de lånade med dentalt / (se § 139,2 h). 

Analogice även sing. nOstck. 
Med släktingarna gi2vayi godvillig, te vbkjas till viljes — där-

emot pres. vt/ fsv. vill, ock analogice inf. V. 
Pret. jed sup. 5e. Analogice även «MO vägskäl jfr fsv.skil,skasl. 

9) Med goda krafter. 
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k efter 2 har jag funnit en gång: namnet bckr,jih R: (L.) (namn 
på ett kvinnligt bärgtroll). Kan det vara lånord från någon annan 
dial.? I västgötamål finns N•2 = Elin, se Beckm. Sv. landsm. XIII. 3 
s. 8 r. 4 ock anm. 2. 

Anm. 2. åpal har gammalt dentalt 1: fsv. apa,ld. I en del ord 
med kombinationen fl har ett t fallit framför 1, som därför varit ock 
förblivit dentalt: stbfla stulta no. stopla, kbikstcibl klockstapel, kallt 
usel, Ulla springa (se § 117,1). År det samma förhållande med 
grkfg F. (S.) grymta? Det dentala 1 i tolv beror på analogi efter inv. 

Med dentalt 1 ha lånats t. ex. såbal, bibla, kåplal, apidn2, 
Otdmplara, håg, stiskal, -dyvg i t. ex. gkoinielgvp13  it. diiwel, 
Nvalsbåkan? ortnamn, igkal ity. enkel, segel, fljensa4, bgls?ls-
h4da? ortnamn, klar, klonclgka, spetdkal (dock även spetåka), 
gcifal, ij, krist41, metd1, m 013, skamd41, sal, sptrcil, fial% påla-
bdrja ortnamn jfr fl. palo. 

Anm. 3. r i 9n4r1sit 	mOtit malört beror väl på folketymologi 
efter 212:4r mara, liksom det senare r i paraprgl på en obegriplig 
folketymologi efter pryl; se Nn Dalb. 1j. § 168, IsIn Fr. lj. § 161. 

6) Dorso-velopalatala kons. 

§ 85. B blir homorgan med omedelbart följande kons. 
g -› m framför b, t. ex, liimbashgta leortbå (även Vig-) 

Långbanshyttan. 
g -› 	m) framför f, t. ex. jianfrut 	jiamfria) fsv. 

hingfrft 
g -› n framför s ock t, t. ex. 

a) framför s: pinst pingst, /mast hingst, tins(h)tjta Yngs-
hyttan7. Hit hör väl antagligen också sjönamnet glin G. Ör- 

1) Kaplan. 	 2) Oblat.  
3) En fan att glo. 	 4) Influensa. 
5) Mall. 	 6) Filial. 
7) Redan i Fr. 1540 skrivet Öijöns Hytte, Fr. 1548 Öns 

kötten, i senare hälften av 1600-talet skrivet Öns hyttan (vanligast), 
Öngshyttan, Öings Hytta (tämligen sällsynt) ock (fr. o. m. 1667) 
Yngs hyttan. Sjön, där stället ligger, numera gg" skrives på 1600-
talet ängen (även någon gång Ögnen). Jag ponerar en grundform 
*Oingen 'den örika sjön' (jfr no. 0iingen, Oiangen Rygh IV, 1 s. 134) 
med bortfall av i i obetonad ställning efter starktonig vokal i sam-
mansättningen dzgshgta (se Nn Aschw. gr. § 154,1). Märk beträffande 
den akuta akcenten, att även 8(14, det enda ex. jag har på avlednings- 
ändelsen -2g efter vokal, har akut. 4edrt 	gym enligt § 126. Skrift- 
formen Öijöns Hytte Fr. 1540 antar jag bero på grafisk kontamination 
mellan de båda sida vid sida levande Öin(g)shyttan ock Önsh3rttan. 
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Ungen, där övergången B --> n får tänkas ha inträtt i de mycket 
vanliga komposita klznshbta, '41tns5in ock sedan även inträngt i 
simplex. Skrivningen Öhrlin träffas i G. Dopb. 1696; förmod-
ligen betecknar skrivningen Örlinde Dopb. 1664 samma sak. 

b) framför t: apitnt K. (N.) adjunkt. 
§ 86. 5 utvecklar sig i målet på följande sätt: 
1) 3 --> 

a) efter främre vok. 
a) i förbindelsen 3d (som mycket ofta går vidare till Id 

eller yd), t. ex. 
noyd fsv. noghder 	svd F. (Sk.)2  jfr no. sveig5  
ks4jd 	hesghd 	 mOkhd L.4  jfr dial. slägd5; 
N da 	lögho(r) dagher 1  
Anm. 1. Efter y äro exemplen mindre säkra. Man finner visser- 

ligen iidbyd, 4dPidi fsv. ödyghd, men därjämte ödbgd(2) (utgånget 
ur fsv. ödygd?). Man kan även få höra bebgjd 	bebggd) förut- 
sättande ett fsv. *bebyghd6. 

to i svagtonig ställning, t. ex. mcej fsv. megh, dc fsv. 
*theegh, sce.2 fsv. "scegh. Så är kanske ock att förklara mtAin, 

?in (sälls.) 	migfin : *mtbe sign -› *moj(e) sign even- 
tuellt --> *mosign; "moj(e) sign -->• någå n, *mosidm. --> 
misse sion -> mkfd n. — Sporadiskt ock sällan uppträder ej 
också: lån från någon annan dial.? Ordet heter vanligen Q g, 
någon gång ag. 

Anm. 2. I orden dee2 hushållerska fsv. döghia isl. deigia, 8.0391 
fsv. speghil sptegil isl. spegill, dr ee2 fsv. draaghit, We,2 f sv. Itegiiit 
isl. tökit, se&2 fsv. slteghit, Ula fsv. löghia isl. leigia, bferv&,2an 
fsv. *forvteghin mit. vormegen, samt best. form (hins)vklan7  B. 
(Hundsnäs) hade redan fsv. j (jfr Nn Aschw. gr. § 35 a i). 

Jfr § 90 nedan. 
Sänka; Jfr swaiö på Ormsö ock Runö (Hultm. östsv. dial. s. 

280). 
Fuktig; jfr vidare svagd G. sänka no. svaga bågna (om ett 

golv under stort tryck). 
Sankt ställe i skogen. 
Däld Rz s. 629 b, no. sla3gd »huulning i jorden, en lang for-

dybning» Aas. s. 701 a, slag() »en bred fordybning i jorden» Aas. 
s. 598 b, slagen »fuktig», sv. dial. slaga »sump» Aas. s. 698 b. 

Till förklaring se Lidkn hos Ottelin Cod. Bur. I s. 80 not. 
Eljest överallt i häradet -vctgan. 
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b) efter 	ock r, liksom i rspr., t. ex. 
celry 	fsv. 831gher 	 ber.; 	fsv. b(i)eergh 
be?(;) 	beelgher 	vari 	vargher 
tak., 	talgher 	tån,' jfr dial. targa2. 
Overgången hade inträtt åtminstone redan 1540, detta år 

träffas nämligen i Fr. Oloff hällieson; bälliorbe1ger3  Fr. 1550. 
2) 3 	w 	v efter bakre labialiserad vokal sporadiskt. 

Övergången tyckes knappast kunna vara ljudlagsenlig i dia-
lekten (jfr w --> 3 § 74). Fallen äro: 
gn4va gnaga, pret. gnev, fsv. gnagha pret. pl. gnöwo Södw. I, 

s. 414b; 
krizva krage fsv. kraghi tno. kragi no. krage mit. krage; 
sv a suga fsv. sugha isl. suga no. suga. Jfr Nn Aschw. gr. 

§ 279,1. 
Anm. 8. Till förklaring av ont ugn 	*umn 	*ufn fsv. ugn 

samt ItOM rom +- fsv. romn 	*(h)rofn 	fsv. roghn is!. hrogn jfr 
Nn Urg. lautl. s. 148 Samt § 67 ovan ock § 110,2 a nedan. 

Anm. 4. Om d i vid t vig ock siicdt slug se § 69 a ock anm. 2. 
Anm. 5. f i loft lukt är gammalt, jfr isl. lopt luft; nsv. lukt 

är lånord från mit. lucht, se Tamm Fon. känn. s. 34. 

2) Spår av samnordiska förändringar. 

§ 87. Regressiv assimilation. 

De bekanta assimilationerna mp 	pp, nt —› tt, Bk 	kk 
(i annan ställning än mellan huvud- ock bitonig vokal) visa i 
målet något flere ex, än i rspr.: 

sop svamp (ty. pilz.4), skulle i rspr. ljudlagsenligt heta 
sop (se Nn Aschw. gr. § 235,1 a); dessutom liksom i rspr. Ickcep 
kläpp; 

bra t brant isl. brattr fsv. Bratter som personnamn bran-
ter som adj. (ur tvåstaviga former, jfr Nn Aschw. gr. § 235,1 b); 

Gnaga, skava, tälja med ett slött värktyg; ideligen omsäga 
samma sak. 

Tarera ock tjärga Rz s. 774 a, Ålvdalsm. jperga Nu Dalm. 
s. 194, no. terja Aas. s. 808 b. 

Bälgar. 
Tvättsvamp heter svamp ock är lån från rspr. 
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stuts-a avstubba 	*stuttsa rlf jfr isl. stuttr fsv. stunter no. 
stutta fsv. stu.nta; 

3) gio,p13,.1 	dial. gulspink 2 	sak sjönk fsv. sank 
bre'ka 3  F. (S.) fsv. brikka4 	gak gå (imp.) gak 
5ec1 sjunka 	siokka 	skrakar rspr. skrynklor5; 

vidare liksom i rspr. stik sticka, dra dricka, fek fick, je k gick, 
tak tack, bkak blek, black. 

Anm. Målet saknar ex. på assimilation av mp ock ut mellan 
huvudtonig ock bitonig vokal. Det heter alltså rbrnp rumpa, gkee' nt 
slinta6, stint liten flicka, »stinta». Förhållandet med glc kan tyckas vara, 
mera oklart, i det braa, yds, drel.c, stils ock sup. stikt, drblet, stz 
förutsätta fsv. former med kk mellan huvud- ock bitonig vokal. Vår-
bens former förklaras emellertid lätt genom analogi ur pres. sing., imp. 
ock pret. sing., i synnerhet som man eljest för 5åk skulle nödgas anta, 
att assimilationen skett efter den fsv. brytningen av y till iu.7  

Återstår då blott brna fsv. brikka-n, som kan vara kontamina-
tion mellan brinkia ock *brEek mit. brink. 

§ 88. Progressiv assimilation. 

Assimilationen sil -› ss visar i målet fortfarande sin karak-
ter av assimilation genom bevarande av långt s efter starktonig 
vokal, t. ex. 
Ms löss; jces gäss; 
pres. id.: skos slåss, fosteis förstås, tros tros, sys sys, g-crbreis 

Ijärbrets tjäras. 
Även då s sedermera assimilerats med ett föregående r 

till s,, behåller det sin längd, t. ex. dce-hlis det höres, dce-jcsis-
int-md3 *det göres inte med d. v. s. det behövs inte. 

Gulsparv (Emberiza citinella). 
Rz s. 221 a. 	 3) Ortnamn. 
Se Nn Åschw. gr. § 83,1 a. 
Jfr skrala, i Filipstad gängse öknamn 1)4 en mager person med 

rynkigt ansikte; men adj. skrpgkz. 
Ock analogice pret. gkant, subst. gkant hal bärgsluttning, jfr 

rspr. adj. glatt. 
Obs, att man har att utgå från den fsv. biformen sionka, som 

genom analogi blivit *siokka. 
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Övriga kvalitativa ljudlagar. 

Overgången fln -› 5 framför r visar i målet ett säll-
synt ex.: år *aäre andra (pl. ock svag böjn.) jämte det vanligare 
kor. Kanske är år inkommet från någon granndialekt, jfr 
såna. södra. 

Övergången 5 -3- 3 mellan w ock u uppvisar ett 
enstaka ex.: Nicla ±- *lyda,  fsv. lägho(r)dagher lau3urda3r. 
Därjämte förekommer 14da ±- *lgrday 	fsv. Uperdagher <- 
*lauärda3r. Se Nn Aschw. gr. § 228. 

3) Konsonantväxling från urgermansk tid. 

Spår av »Vernersk växling» föreligger måhända i 
följande ord: 
to lin-tåga, tOya m. id. isl. no. tö, no. tönad, ty. ziehen: teg 

tåg, rep, mMkg säv (eller någon liknande vattenväxt), isl. no. 
taug, no. tog, tog tåg, no. toge tåga, ty. zog drog. 

yrq vrå: mete spant, se Nn Aschw. gr. § 340,3 ock Nn Ark. III, 
s. 20f. 
En möjlighet finnes också att på samma sätt förklara sy 

K. L. mjukt spö, vidja, dial. sly slya sila slöja sh enl. 
Rz s. 629 a, d. v. s. 	*slinhwö: no. slyngia isl. slyngva sam- 
manfläta, tvinna, dial. slinga böja, kröka, »slinga» Rz s. 623 a, 
ty. schlingen. 

Anm. övriga konsonantiska företeelser av lika gammalt eller äldre 
ursprung äro bekanta från fsv., t. ex. 

b 	3: 0922: rspr. ugn, rem: ty. rogen; 
b 	bb: st4ma ett ställe som är prsestastomn: stit stubbe, 

sted? huggkubb; 
b 	pp: ojva, kva ovan: ep upp, öle uppe; 
dental explosiva 	ss: vat duktig isl. hvatr fsv. hvsetia vässa: 

vas vass; 
la ladda fsv. lapa: las lass. Jfr Nn Aschw. gr. §§ 341-345 

ock där citerad litteratur. 
Huru någgri, naveln fsv. naghli isl. nagli: rspr. navle, fsv. isl. 

nafti, ty. nabel förhålla sig till varandra, kan jag icke för närvarande 
utreda. 
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B. Ljudsubsfituflon.1  
 

t. ex. 
pekahfn2  möjl. fl. *PekkaJainen 
pålabctria 	fl. palo brand 
khrvalamsy 	torva tjäras 
katalam(syiej) 	kota kåta 4  

Högtyskans sch i 
med s, t. ex. esvindi hty. 
schworner. 

Högtyskans »ach-laut» synes substitueras med k, t. ex. 
nock 1 Dagswirkje K. Rb. 1688 ty. noeh ein. Kan den märk-
liga formen nals nog (så även i Fryksdalsmålet, se Nn Fr. lj. 
§ 199) fsv. nogh y.-fsv. även noch, nok, naak Södw. I s. 113 a 
härmed sammanhänga? (jfr Nn Aschw. gr. § 261 anm.). 

Anm. Om substitution av v för b se § 76. 
Riksspråkets apikoalveolarer utom r ersättas i regel 

med apikokakuminalern, i ett par fall med dorsogingivaler. 
1) t ersättes 

med t efter starktonig vokal, ex. pat part, ked 
karta, o ort (i en gruva), f(byg shirting, Oetta godartad; men 

med t mellan obetonad vokal ock följande starktonig 
vokal, t. ex. matcbgs6m ugn för beredning av Martin-stål, kal-
potdr kolportör; 

dock har man kult& kvarter genom invärkan från det lik-
betydande kvidy. 

2) I ersättes med 
a) d efter starktonig vokal, t. ex. nåtvdde nattvarden, n0.de 

Norrland, 0. dka st ei On «arga; men 

Endast sådana fall, då någon avsevärd förändring inträder, upptagas. 
Ortnamn. 	 8) + lampi tjärn. 
Koja. 
Yxa; tjärnen kallas nu vanligen PkSyckvN 
Ortnamn. 	 7) Gran; mäki backe. 

8) Hornlös ko. 	 2) Västfi. kauris bock. 
Ett slags gruvtjänsteman. 
Jfr dock § 5 anm. 

Finskans oaspirerade tenues ersättas med aspirerade, 

kirvalamsyibn fl. kirves 5  
kbsamek6 	kuusi7  
nöpasm4stc, 	nuuppo 8  
ketprasmbszt jfr öfi. kapriss. 

förbindelsen schw substitueras 
gesehwind, gesvdrl° hty. ge- 
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b) med d mellan obetonad vokal ock följande starktonig 
vokal, t. ex. kadås N. kardus, akad& resonnera (eg. ackordera), 
pi1jad6n pikardon. Jfr fryksd. bads burdus hty. bardauz (Nn 
Fr. lj. § 139), vilket kanske även tillhör bärgslagsmålet. 

n torde ersättas med " Beviskraftiga exempel äro dels 
ordet kar kasern, där målet fått r genom den proportionella 
analogien kr: kcbn = x: kasen (rspr. kasernen), dels ordet 
tratötn, som fått sitt n genom en motsatt proportionell analogi 
gypn: yien = x: tratein (rspr. trbttoarn). 

1  torde ersättas med 1, t.' ex..pcN pärla, besv(e:/t  besvärlig, 
f9rfckli förfärlig, om icke dessa ord äro så gamla i dialekten, att 
de deltagit i bortfallet av r i förbindelsen ri (se § 111,1). 

5) j ersättes med s, t. ex. pes,cint rspr. sergeant (sejcint). 

Il. Kvantitativa förändringar. 

A. Förlängning. 

§ 96. m förlänges efter starktonig vokal, varvid en före-
gående lång vokal förkortas. Förlängningen har skett före den 
kvalitativa differentieringen av bevarat ä ock ur ä på 1400-talet 
uppkommet ii, enär vi eljest framför m skulle finna a, icke a; 
men efter den kvalitativa differentieringen av ö ock ö: märk 
tom is!. tårar, tm fsv. (VML.) pomalfingerl. 

Osäkert ex. är ham björnram fsv. dat. pl. ramu.m, 
hrsgmmum nom. sg. hraminr2, samt kram rspr. kräm (jfr dock 
isl. krammr). 

Säkrare ex. äro: 
tam3  fsv. taman4  ack. m 	he'm 	isl. heiraa 
hem 	isl. heim 	 rem 	 reimr 

Påfallande är vokalisationen i him komma fsv. koma. 
han) sågram är kanske lånord, jfr mht. ram(e), mit. rame(n), 

ndl. raam. 
8) Tam, spak; med komposita tåmked, 
4) Senare -mm-, isl. tamr. 

Sv. landam. XXL I. 	• 
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im imma jfr is!. iml, eimi2 	sbiyar 	fsv. somar 
nzm B.3  jfr fsv. nima4 

	hörnan 	*homon6  
tom 	isl. 16mr 	nant7  jfr? fsv. niim8  
tom 	 tåmr 	skrin 	rspr. skråma 
proti jfr rspr. pråm 	kriemb4 3  fsv. kräm" 
skörn4kar5  skomakare i,949yan 	gomonn. 
Om ljudlagen sträckt sina värkningar in i nyare tid, så har 

den i varje fall nu upphört att värka, vilket framgår av uttalet 
telagrdin, där stavningen med enkelt m ingivit föreställningen 
om lång vokal + kort konsonant ock ingen ljudlag upphävt 
detta förhållande. 

§ 97. Exempel på förlängning av kons. efter starkt bitonig 
vokal (jfr Nn Aschw. gr. § 298) äro ej talrika. Säkrast förefalla: 
ffirskekv, see!..sleciv G., jfr kisuriskcip B., trölskcip R.; 
kg•höv, cl#ehöp m. fl., härav. simplex hov, vilken form även 

stärkes av ordets stora användning i proklis (ofta under 
formen hopar; se Nu Aschw. gr. § 299); 

hålst6v fsv. stöp mit. stöp (i fsv. flere sammansättningar: hanka-
stop, silfstop12, salustop), härav simplex stop; 

firckktet& fläcktals; 
fbreig, året före ifjol; 

nb,kge4 folket på Norra Saxån; 
hk ställe i Lungsund; 
strtirrAgrbri, Strömgren; 
scsee4. sädesärla. 

Är även röv ropa att förklara sålunda? Sammansättningar 
med detta ord saknas numera i målet. I y.-fsv. finns anropp 
1516 (Södw. I s. 42 b) ock även simplex roppa, roppadhe (Södw. 
II s. 265 a). 

Av exemplen kan tyckas, som om förlängningen mäst skulle 
träffa p. Att denna konsonant emellertid icke förlänges vid 

Stoft, eller vd som lägger sig 
fördunklas, besmittas. 

Ånga, vit rök. 
Inhämta, lära sig. 

6) 	honom, se § 121. 
8) Tagande. 

10) Mit. krim. 
12) SIX stopp 1455 (Södw. II s. 

över någonting, så att det därvid 

Skicklig. 
Skommakaren L. Itb. 1671. 

7) Märke, hak. 
9) Kramhandel. 

11.‘ j E- gonom, se § 121. 
331 a). 
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huvudton, framgår av sådana ord som skåpki, rep, khpl, skp, 
kop2, skp, sp, 1(22)3, jup, skep, ygp; ock å andra sidan finnas 
ju även säkra exempel på förlängning av 8„ s, n, 1 under stark 
biton (se ovan). 

Förlängningen kan icke vara tidigare än efter den kvalitativa 
differentieringen av ö ock ö (märk stor); den finns i y.-fsv., men 
har nog lång livstid ock värkar kanske än i dag (fkeektets, hMs). 

Då en stavelse, som förut stått som öppen upptakts-
stavelse omedelbart före huvudtonig stavelse »börjande på kons., 
genom akcentförfiyttning kommer att uppbära huvudton, förlänges 
den nästa stavelse inledande kons., t. ex. 

nå itt/.4 	rspr. något litet smetkar 	rspr. småsaker 
Ithlåna 	 Råglanda krbtutr 	kreatur 
briLnak 5 	bra nog iatc'ek 	 otäck; 
mck....n616 	med nöd 

möjligen sktitjebn skåitjärn(shyttan); jfr § 58,2 ock § 113 anm. 
samt Lindgr. Btr. § 65 anm. 2 b 4. 

Anm. Härmed sammanhänger förlängning av kons. i ord upptagna 
ur svagtonig ställning, t. ex. en höpar en mängd, ja mbnar 	92z- 
nar) det tyckes mig —. 

Då en kons., som stått mellan starktonig kort vokal 
ock annan kons., genom inträde av svarabhaktivokal eller 
sonantisering av den följande konsonanten kommer att stå fram-
för sonant, förlänges densamma, t. ex. 

scetar7 	rspr. säter 
Mar genare 	*genre 
hcied• hagel fsv. haghl 
sk4yyk skovel 	skoti 
f6gn?r fogel 	foghl 

I akut huvudtonig stavelse förekommer i vissa fall 
förlängning av kons.: 

1) midljudande framför obetonad vokal (se Nn Aschw. gr. 
§ 297); exempel äro — utom de från fsv. ock rspr. bekanta 

1) Klyka. 	 2) Toker. 
3) Lopp. 	 4) Någorlunda. 

Tämligen (mycket). 	 6) Knappast. 
Ur best. form scbtra, troligen även med understöd av utbrytning 

ur senare sammansättningsled. 
9) Sluddra på målet. 	 9) R085 s. 162 b. 

19) <-- 'varfrådaghin. 

nå8nn navlen fsv. naghli 
fb1M 8 	jfr no. fibla9  
stbte 	rspr. storkna 
vAptcunio 	*våfraclein 
vt kan 	rspr. vakna. 
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Otan, nitan, fitta — sköna skorna fsv. sköna, kötia korna fsv. 
*köna; 

2) sporadiskt ock utan skönjbar regel efter upptakt: hedl 
reell, duktig, prisis precis, ceksgs exercis, sal9A servet. 

Märk däremot mettfil metall, kristål kristall, kupfl pupill. 
Anm. I trie't träta, pm fläta, sket slät är kons. lång i fspr. 

jfr fsv. threetta, ty. fleehten, schlient. 

B. Förkortning. 

Slutljudande rr förkortas efter kort buvudtonig vokal 
(som då förlänges)1. Enligt exemplen inträder ljudlagen före 
den kvalitativa differentieringen av fsv. ä', men efter den kvalita-
tiva differentieringen av ö ock ö. T. ex. 

kvar k.var got. qairrus 	dor G. 	rspr. dörr 
bar 	rspr. barr 	ter törs 	fsv. por(r) 
or G. (E.)2 	ärr 	 ft2r3  förr jfr isl. fyrr; 
te4 n. torrt synes förutsätta ett *tor; jag har dock blott 

träffat ter — tok. 
Ljudlagen lider emellertid av flere undantag, än den har exempel, 

t. ex. stan, starr (Carex), ten, torr, dok dörr (den vanligaste formen), 
feh förr (tämligen sällsynt), 922" märr, gyen, kärr, cell, ärr (van-
ligaste formen). Dessa äro väl att förklara delvis ur tvåstaviga 
former, som vid te, mcen,, gyek ock deh4  äro mycket vanliga. 
stan har en vida vanligare sammansättning cbesteth, där kon-
sonantlängden enligt § 97 bör uppehållas. Även gyek ingår i 
en mängd sammansättningar, särskilt ortnamn. Det icke synner-
ligen vanliga ceit 5  är kanske påvärkat av rspr., vilket tämligen 
säkert gäller om det sällsynta fen,. 

Efter lång vokal eller annan konsonant förkortas 
lång kons., t. ex. 

sk4/ 6 	rspr. skallen 	bn 	rspr. bonden 
tå/ 	 tallen 	hån 	 hunden 

i) Se Nn Aschw. gr. § 305. 	2) Träffat blott en gång. 
Även påvärkat av prep. fr. 
För fsv. dyrr äro i y.-fsv. belagda tvåstaviga oomljudda former 

med analogiskt rr (se Södw. I s. 209 b). 
Vanligare är skrehrta. 	6) Jfr sk g skalle. 
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abat4k- rspr. *apoteks- 	piks» 	rspr. köksspis 
såkarl 	saker 	eekvdtn,,,  eekvettn älvvatten. 

I svagtonig ställning förkortas lång kons. (se § 51,2 
ock § 46), t. ex. 

g«cpan g1upanne 2  nevd- 	<-*no3oähwår- 
5cYr van rädd skälvande 	Mas 4 	 stass 
ilsvin 3 	Illavidhanne sys-M 

	
*syss-t6; 

III. Bortfall. 
I en grupp av tre kons. bortfaller den mellersta, 

så vida den icke är explosiva följd av r eller ?e8. 
Fallen äro: 

p i förbindelserna kpt ek rpt, t. ex. 
rspr. *ojälpt 	lckt lärft 	fsv. heript 

c-M 	jälpte 	skq. 	rspr. skarpt; 
st 	 stjälpte stjälpte 

b i förbindelsen mbs; som exempel har jag blott ordet 
leimsksita, som uppges ha brukats för vid pass 50 är sedan 
i st. f. det nutida leonbashtita Långbanshyttan ; 

f (eller v) i förbindelserna kft, kfs, tfl, t. ex. 
5(4 	rspr. självt 	tucit tylt rspr. taft 7  
hg. 	 halvt 	5c_bsvg2 	självsvåldig 
hdlta KM& hälften 	disbåls 	Älvsbaoka 8  ; 

dce vetl fågkan 	- - vet fl  - - 	vet fel; 
v i förbindelserna kvm, Zrvf, kvs, ht, kvd, vl, vS, kvh; 

lvb, lvg (elle.r möjligen kvb, kvg); tvr, t. ex. 	_ 
hgrone_ina rspr. halvmåne 	hålstöp 	rspr. halvstop 
hålni/ 	halvmil 	KiNk 	 halvtok 
ligfeintar 	halvfåne 	hålttsina 	halvtunna 
hå_Ostar halvsyster vc§d 	 välvd 

1) Medikamenter. 	 2) 	glupande. 
Orolig. 	 4) På åtskilliga ställen. 
Synas till. 
Bortfall av s är ytterligt sällsynt. Jag har blott konstaterat 

ett fall: köntit rspr. konstigt, som dock åtminstone i en persons uttal 
är genomgående. 

Fsv. tylpt. 	 8) Märk Elsborgh Fr. 1550. 
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h(1441 	rspr. "halvlö 
hetZe-ncit 

 
halv(för)liden 

natt 

kåk(h)4ta 2  ä.-nsv. Kalffhyttan 3  
sabceshda 
sggnka }jf r fsv. silf 

hdk5 	halv sju 	 fdtHst 	rspr. vrist; 
Anm. 1. Genom det i komposita med första leden hav- ytterst 

ofta förekommande bortfallet av v utbildas en kompositionsform h.c.dr-, 
som kan användas jämväl framför vokal, t. ex. het.kbttb L. till hälften 
uppäten. 

in i förbindelsen rms, t. ex. ilsZei ormslå; 
6 i förbindelserna rh, r6m, t. ex. hebri hårdna, st6n4  jfr 

fsv. stirper, niYmarka Nordmarks socken jfr Normarksgrufwan 
Gr. 1658, Nollmarksgrufvan ib.; 

d i förbindelserna n.db, mdk, t. ex. limbcesgisn Lindbärgs-
åsen, licbmker nämdeman; 

t i förbindelserna stb, stm, sta, std, stn, stg, stk; ity, 
nr; nts, Bts (de bägge sista fallen ock fallet sts kunna även 
fattas som assimilation av ts), t. ex. 
jchb6 5 	rspr. 
vesmalan 
ceksm6r6  
hck,51c(5_ 
hes1cogl4tar 7  
låsetaksic'em- 

gästabud 
Västmanland 
estimera 
hästsko 
"hästskogletoze 
höstdagsjäm- 

mbs(t)nig 8  
prbegyfin 
veylk 
preskråva 
fdlyc'enst 
ggjer L. 

rspr. mistning 
prostgården 
västgöte 9  
prästkrage 
fälttjänst 
Galtskär 

na m. 	ning 
(likaså fans& bråka eg. fantisera, bcbgsa Bengtsson, Bengs-
torp B. Rb. 1724); 

9) n i förbindelserna mn + kons., tnf, tns, rns, (?'nd?), 
t. ex. 
jcbgticbn, rspr. *jämnländ 
jemt 	jämnt vittfåga 

rspr. nämnde 
vattenfogel 

     

s) 
hyttan 

4) 

 
 

En stor vikt. 	 2) Kalhyttan. 
N. A. II s. 732 (1620), kalffhyt B. Rb. före 1695, kahl- 
Sst 1634 ock framåt, karlhyttan HL 1712. 
Se § 54,3 ock Nn Aschw. gr. § 308,1. 
Bröllop. 
±- *cesmgr (efter examinera?).' 
Person, som är ute i skogen för att uppsöka hästar, som släppts 

på bete. 
8) Förlust. 
2) Jfr vxsgota VgL. I, vasgöte Fr. 1540. 
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Våtfa rspr. vattenfalll 	Vrågas,p9:sa 3  rspr. blaggarnspåse 
b 4sc'eg 	barnsäng 	måtyes,htsita 	Motjärnshyttan 
b 4M 2 	*barnsjuk 	bås, 14t14.ig bår, Bornshyttan4; 

1 mellan r ock kons. (åtminstone s), t. ex. dOkceOn 
* diarkces,On jfr Dallkarssiöön Gr. 1658, simplex ker 	kar) 

genom invärkan från genitiven ock sammansättningar (jfr Nn 
Aschw. gr. § 315,1); 

r i förbindelsen lrt i uttrycken el tv d en [f.] eller 
två, tvei-l-tre-agar två eller tre dagar; 

k i förbindelserna skt, skl, skb, rkt, rkg, gkt, t. ex. 
frest rspr. friskt 	 mg.4 	rspr. mörkt 
Zomst 	lömskt 	 bykrc'egt 6 	inskränkt 
OsZan Tyskland Kont4t7  *omtänkt 
tås,Ve1can5  Torskebttoken 	pagt&a8  jfr rspr. pank 
vevt 	värkt 	 ajihnt 	rspr. adjunkt 
3414 	starkt 	 begt 	 Benkt 9  ; 

Anm. 2. 14mh L. ömklig behöver ej förutsätta bortfall av k, 
jfr fsv. (Vh) omblegh isl. aumligr ock å andra sidan pgkki. Se ock 
nedan anm. 3. 

j i förbindelserna mjt, mjd, ljf, ljp, ljk, njf, jt, jcl, 
t. ex, 

tcemt rspr. tämjt 	 »Mr 	ty. ohngefähr 
teemd 	tämjde 	59t 	rspr. sköljt 
åfabrik (spräng)oljefabrikfdd 	 sköljde 
ålpetc'el 	(fotogen)oljebutelj Mkvc'et. 	*sköljskvätt 
blkcitta 	oljekanna 	54-et 	skilj[a]s åt; 

3 i förbindelserna r3t, r3d, r3s, r3n, k3t, k3d, ?r3s, k 3m, 
t. ex. 

sfy 	rspr. sörjt 	 årbcesk47da rspr. Orrbärgshöjden 
skd 	sörjde 	 bes,kön, 	bärgsskolan 

Komposita med vas- se § 44,2. 
Sjuk i barnvärkar (jfr § 111,4). 
Därefter simplex bågar. 
Jfr Gäsebors forsabling (sic!) G. Db. 1695. sgrgeinan mot-

svarar väl ett *solgången, icke solnedgången. 
Osäkert; är här bortfall, är det tidigt: Torsbecken Fr. 1540, 

Torskebeokz Fr. 1548. 
Inklämd. 	 7) Omtänksam. 
Göra cession. 
Bentt Fr. 1548, bwnkth Fr. 1540. 
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me+yårl 	morghnar 	 fås,-et 	rspr. följ[a]s åt 
tcet 	rspr. täljt 2 	 fak-M 	 följ[a] med. 
f -hd 	 följde 
Anm. 8. Vid fall av stark association kvarstår naturligtvis ofta 

en kons., som ljudlagsenligt skulle bortfalla, t. ex. låstbatk&r, örms-
hakan, ketstshvt.tk. 

Följer r eller k på en explosiva, skall denna enligt regelns formu-
lering kvarstå, t. ex. bckrjskrå-v, dbrgrip, hkdrcklan, kgstr4mpar, 

Pgkkz, hisavPrce, pebuk. Å andra sidan pretenderar 
jag icke att i det föregående ha redogjort för absolut alla fall, då bort-
fall i kons.-grupp förekommer. 

§ 105. v bortfaller i några fall: 
i ord-slutljud efter svagtonig vokal, t. ex. 
prep. sv. dial. åvrspr. av 	b 	rspr. bliva 

gg 	•rspr. gav 	 ha 	 hava 
be 	 blev 	 Oka 	fsv. Olaver 

giva 	 bra 3 	fr. brave; 
framför labial konsonant, t. ex. kkbfit klövfett, riptn-

arka *rivpin.nvirke virke till räfspinnar; 
framför s, t. ex. gr4str4nt Gravström, gråsvin grävsvin, 

siresNn jfr ä.-nsv. sidhoreff (Gust. Vas. bibel 1 Mos. 2), ~gas- 

	

-dn 4 *magars- 4 *magres- 4 *magrevs- 	magrefsckna (som 
ännu vid mera vårdat tal förekommer). Jfr Miögesu.nn. Dödb. 
1687, Mögersun:d G. Dödb. 1717, Mögrefz Ende ib. 

§ 106. w bortfaller: 
intervokaliskt efter icke-huvudtonigt u, t. ex. heisttrAa4  

rådstugan?, belstut badstuga, bizsta best. form av föreg. (jfr § 
74,1 ock § 114); 

mellan bakre vokal ock velopalatal kons., t. ex. akfc_Sn 
auktion, dgmst August. 

Anm. Orden sep svamp, ska skvala, kast kvast, seNc5  svalk 
uppvisa ett redan samnordiskt bortfall av w framför o (se Nn Aschw. 
gr. § 252,s a ock § 154 nedan). prost fsv. prö(w)aster är väl upp-
taget i målet utan w. 

4 *mfjrnar. Analogiskt sg. mbra. 
Jfr no. telgja. 
Svagtonig ställning för detta ord bevisas av uttrycket brå-nak, 

se § 98 ock § 184. Ordet kan även vara upptaget ur rspr. under 
formen bra. 

Nedersta delen av en masugn. 
Vidja. 
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p tycks bortfalla i svagtonig ställning framför t att 
dömma av ordet setdmbar september. Gent emot detta ord står 
emellertid kaftin 	kaptin kapten. Jag fattar sammanhanget 
så, att bortfallet av p är en mycket ung företeelse, yngre än 
övergången p --> f framför t. Månadsnamnen torde icke synner-
ligen länge ha varit i bruk bland allmogen. Man använde helt 
andra tidsbestämningar, t. ex. sammansättningar med -mc es såsom 
yynas,mc'es, las,mc'es, mikasmc'e$. 

5 bortfaller efter vokal i följande fall: 
1) framför svagtonig vokal. Exemplen äro otaliga (på 

grund av senare bortfall av den följande vokalen se många 
exempel ut som de nedan under 3 anförda): 

sk å 	rspr. skada 	 kno 	rspr. knåda 
bre 	 breda 	 1y 2 	fsv. lydha 
clågskHal jfr isl. skrei5 f. 	md-ce 3  äldre *må 5? 
nktfir 	rspr. nedanför 	sZc, 	rspr. släde 
ne. a L. (månens) nedan 	 stil 	 stödja 

rida 	 löda; 
Av 	ordet fr et j freda synes, att bortfallet inträtt före in- 

skottet av hiatusfyllande (se Nu Aschw. gr. § 328,1). Tidigaste 
beläggen för målet äro Segelstabaeken Fr. 1551 <--• *-sta5a-, 
vidare Henskog Sst. 1661 	*he5en-, Rean (-= ha eller IM 
B. Rb. 1662 	"he5en. 

Anm. 1. Framför starktonig vokal tycks 5 hålla sig för att sedan 
övergå till d; se 

2) framför 
får 
år 4  
er 
ner 
dbrktårpa 5  
bror 
mor 

§ 69,1 e. 
r, t. ex. 

fno. fa5r 
fsv. aprir 

iper 
nipor 
'DiPrikporpet 
bröpeer(VgL.1)6  

fno, måär  

for 	fno. f65r 
brur 7 	isl. bniär 
pr 8  rsv. dat. "hi5ri 
lur 	jfr isl. 11.13r 
xur 	ti65r 
etru 	fsv. ära 
ver 	isl. ve3r 

Härmasken. 
3) Jaså; även ma-dcb. 
5) Diriktorpet Hf. 1712. 
7) Brud. 
3) Se Nu Aschw. gr. § 228. 

11) Ådra.  

2) Lyssna. 
4) Andra (sällsynt). 
6) Se Nn Aschw. gr. § 438,1 b. 
2) Juver. 

lo) Tjuder. 
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her 	isl. le& 	 sgr 2 	jfr isl. suär 
fr' 	jfr isl. fio6r 	 lgr 3 	jfr isl. lauär ; 

Det tidigaste belägget för målet är brurstohlar Sst. 1661. 
Ordet dtdarpNg årder isl. ar5r, som betecknar ett kultur-

föremål, är väl lånat efter bortfallet, likaså 6dra fordra. 
framför i, t. ex. , 

tre: 	fsv. obi. pripia 	~bh 4 	fsv. *mipia geerpe 
*rypis16  sm6.2 	fsv. smiia rIsiisj5  p 

ma 	mipia-n 	Rögningen7 	'rypiningen 8  ; 
framför konsonantiskt 1, t. ex. 

salmetkara fsv. sadhlamakare $t1/11 	jfr rspr. sudla 
bejat 	beskedheliker språl12 jfr isl. spraka 
ohdjit3  jfr fsv. haeghda 	b4113 	jfr rspr. bada? 
ti/i  to 	da. tidlig 	re/ 	jfr nsv. rede"; 

Ljudlagen har antagligen inträtt, sedan assimilationen 61 --->-
11 upphört att värka (se § 47,2). 

Anm. 2. Om ä före sonantiskt 1 se §- 69,1 d ock Nn Fr. 1j. 
§ 142 anm. 

Anm. 3. Till förklaring av stan  ståri, se § 47,3. Samma för-
klaring kan tillämpas på gntna blåsur -E- *gi.a5na6r, d. v. s. 5 har 
först bortfallit i adj. *glaäin (jfr no. gladin Aas. s. 225 a), varpå 
adjektivet påvärkat värbet *glaäna isl. glaäna klarna. 

slutljudande 
a) starktonigt. Exemplen äro otaliga; jag anför några få: 

bhz 	rspr. blad 	 ha" 	isl. hi5 
e 	 ed 	 gQ 	 rspr. god 

Analogiskt kher fsv. klmdher mlt. kleder, brwr fsv. brmdher 
jfr mit. bret, breder. 

Söder. 
Lödder. Se Nn Sv. etym. s. 43. 4) Mellangärde. 
Nyodling; i best. form som ortnamn 914js,k K. (S.) Rögelan 

K. Dopb. 1692. Huru förklara skrivningen Räxlan L. Sst. 1727? 
-E- ryPs1 genom analogi från rypia. 
K. Rb. 1682. 

rypningen genom analogi från rypia. Stället heter nu ute-
slutande kivnisa ±- rypningen. 

3) Ofantlig. 	 10) Tidig. 
Släpa. 
Sprattla, bråka (se Nn Fr. lj. § 137,2). 
Gräva ned sig i sanden (om foglar), i allmänhet genom tryck 

göra fördjupningar i något mjukt, t. ex. växande säd, dunbolster o. s. v. 
Nn Fr. 1j. § 159. 	 15) Ide. 
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lel jfr isl. lo5inn 	sce 	rspr. säd 
hu 	rspr. hud 	 nöd 
stad 	städ 	 mo' 	fsv. miodh; 
Mina tidigaste belägg äro Breewijken Kr. brev 1653. Öödh 

(= ö) Gr. 1658, Brerefwen Dödb. 1687. 
b) svagtonigt. Exemplen äro otaliga; jag anför några få: 

/'era fsv. hmrala 	veteZaksic`em- fsv.*vårdaxjcem- 
påka 3  rspr. poekad 	 na4 	 naper 
fht,a fsv. skilnaper 	tecka 	 laki5 
va 	hwadh 	cta 	 cetilta 5. 
Mitt tidigaste belägg är Damtorpe Dopb. 1677, 
Anm. 4. Träffas postvokaliskt d i annan ställning än den, vartill 

det enligt anm. 1 ock 2 ovan (ock § 69,1 c ock d) är berättigat, beror 
det på lån från rspr., t. ex. 

beid 	rspr. uppbåda 	 f4dar7 	rspr. fader 
sid tt 	siden 	 bådar 	luder 
biOnig bjudning ben4da benådad. 
gykdar6 	tjäder 
Anm. 5. Analogice — om icke ljudlagsenligt — visar sig natur-

ligtvis 5-bortfall i komposita som till första led ha ett ord, som faller 
under mom. 5 ovan, t. ex. brev, gkeigan godartad. I följd av analogi 
efter det sista ock andra dylika ord har d bortfallit i Otckmplara. 

Anm. 6. Beträffande bortfall av d (eller snarare 4) framför j 
intar dialekten samma ställning som rspr., t. ex. >tio, ity, ickv91. Att 
dömma av apitrtt adjunkt tycks ljudlagen kunna värka ända in i 
våra dagar. 

Anm. 7. Att bcttt icke formellt överensstämmer med rspr. bända, 
är klart; men hur är det att förklara? 

t bortfaller svagtonigt framför j', t. ex. sta0n sta-
tion, amutt50.n ammunition. Jfr Ntji upprättstående stock i 
dörrkarm no. beitskji Aas. s. 48 a. Ett egendomligt bortfall 
visar sig i kan(tsa kautschuk. 

n bortfaller i följande fall: 
1) Supr adentalt n8  bortfaller i stavelseslutljud vid svag-

tonig ställning efter nasalerad vokal (se § 147) prokonsonantiskt 
ock i slutljud; t. ex. 

1) Ludd. 	 2) Honung. 
8) Tvungen. 	 4) Vårdagjämning. 
5) Se Nn Aschw. gr. § 266. 	6) Målets eget ord är fjcbretn. 

Eufemism för fån,. 
D. v. s. sådant n, som i fsv. var supradentalt, jfr Nn Aschw. 

gr. § 40,2 ock 3 samt där citerad litteratur. 



e (fem.) 
	

is!. ein 
mi (fem.) 	min 
dl (fem.) 
	

din 
n (fem.) 	sin; 

ock j(pr-ljärn: 
grOve 	rspr. 

rbeiu 
jerbét 
Arb6 
j(fric4sten 
icerpin8  
jcerils9  F.(S.) 
yeprveltg 
jc_serv.ck 
jefflrvårvi° 
jeps,mg• 
jeesovii 

granved 
järnband 
järnbit 
järnbod 
järnskorsten 
järnpinne 
*järnrusa 
järnväg 
järnväg 
jarnvarv 

järnsmula 
*järnskoppa; 
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prokonsonantiskt: 
fråmafir fsv. fram(m)an for 
nOfir 	nipan for 
meekticbg rspr. mellanlägg 
åskaffin jfr åkin 
ho 	fsv. hön 

komposita med e- en, gra- gran 
ac'e1csa 2  fsv. *enleexe 
rak 8 	*enrak 
.setn_zan 	ensamin 
staka rspr. enstaka 

» trctgan4 	enträgen 
dial. enveten 

.12ga6  rspr. 'en-vägad 
grObar 	granbarr 
grObbska 	granbuske 
grOkiikb 	grankubb 
grOkåt 	grankott 
gr4sk4g 	granskog 
grOsåkk7 	"gransolk 
Hit hör väl ock sMe:da 

i slutljud: 
-a hänne ±- 
åtta 	rspr. utan 
imdla 	emellan 
nöka 	fsv. norpan 
såna 	synnan 
ilsta 	ostan 

många flere ex. under §149-151. 

mesta 	fsv. vestan 
neea18 	*no3pan14  
åva 	åva rspr. ovan 
kårz 	Karin 
kUtz 	Kerstin 
beerAkt 	Bärg-E1in15; 

spckb(jda (analogi?) spenböld. 

Faller under § 104, men anföres här på grund av fallets likhet 
med e-, gra-. 

Enstaka belägen. 	 3) Rak i hela sin längd. 
4) Ihärdig. 	 5) Envis. 

Motig (eg. så inrättad, att det inte finns mer än en väg?). 
Fina granstammar använda till vidjor. 
T. ex. till en gruvstege. 	9) Hoprunnen klump av järn. 

lm) Tillfällig bildning: ja ykd a icservdrv em dån = jag körde ett 
lass järn en gång (eg. ett varv) om dagen. 

Tillfällig bildning: ho keimAnce e ,yes,k6.22 a hov t-n = hon 
(en jättekvinna) kom bärande järn i sitt förkläde ock vräkte till honom. 

hana, t. ex. ja sk-a. 	13) (Månens) nedan. 
14) Jfr fsv. nar. 	 15) Jfr lånordet .41tn, Elin. 
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Anm. 1. Den omständigheten, att intet av ovan nämnda kompo- 
sita med 	grå-, jekr- någonsin har akut, anser jag bevisande för att 
orden haft svagtonig första led. Starktonigt kvarstår -n, t. ex. gran 
gran, en en (Juniperus), lin lin, spyon ryggfena, /en lönn, dun dun, 
syn syn, spetn spån, fcen grand (se Rz fen2), lon lön. 

Bevis för att bortfallet ej inträffat prosonantiskt äro e lita-ne <--
e(n) litEtn e(n) ock dylika former (jfr s. 164 not 1). 

Anm. 2. I analogi med simplicia förekomma ofta kompositionsformer 
med en, gran, jcen, t. ex. ånvdn, envis, Mums entums-1, grånlhv 
ett slags lav, granris granris, gråns4kk granvidja, jcseribein järnband, 
jienhål järnhall, Ans,krei järnskräp, jeermckg järnväg. 

Egendomligare ock möjligen beroende på kontamination av e- ock 
en äro formerna n,läa f sv. enlita enfärgad, ,ntit stirra. Om räkne-
orden treetan—nitan, se Beckm. Sv. landsm. XIII. 3, s. 7. 

Anm. 3. Ord, som sent inkommit i dialekten med dentalt n, 
låta naturligtvis detta kvarstå, t. ex. drön Aron, biran m. byrå (ur 
best. form byrån?). 

2) (Sannolikt) dentalt n bortfaller: 
a) efter kons. i början av svagtonig stavelse, som efter den 

följande vokalen har n, genom dissimilation, t. ex. 
båtn 	rspr. bottnen 	6man 4 	rspr. ugnen 
fciman2 	famnen 	r4man5 	rommen 
.914~3 	sömnen 	vågan6 	vagnen. 

kreskhdm Kristinehamn förklarar jag så, att målet analogice 
haft simplex *ham efter best. form *hciman. Namnet är för övrigt 
lån ur en granndialekt7. 

Jfr med bevarat n: jcemn jämn, ly(n) lögn, hdegn rägn, 
pg(n)bUk ögonblick (med senare uppkommet n: mcegn, lcegn), 

Även avledningen bnk4mas enkom, utmärkt träffas. 
Jfr obest. form famn. 	3) Jfr obest. form slsonn. 
Jfr § 67. Obest. form analogice om. 
Analogice obest. form rom, jfr fsv. romn. 
Obest. form analogice vag. 
Det är möjligt, att exempelsamlingen kan ökas med stEima, namn 

på ett stomhemman i Brattfors, fsv. prEestastompn, då utvecklingen 
skulle varit *stömnen 	"stömen 	*stömmen, som därefter blivit 
neutr. (fsv. stömme är både n. ock m. se Södw. II s. 513 a), vilken 
förklaring synes mig enklast. Jag anser det vara nödvändigt att utgå 
från den enstaviga kortvokaliska fsv. formen stomn (vars n dock även 
på annat sätt kunnat förloras, t. ex. i konsonantgrupp) ock icke från 
den sannolika fsv. motsvarigheten till nsv. stöma: *stömi, jfr got. 
stöma (Kock Tffil. NR IX, s. 158 not) lat. stämen (prof. NOREEN å 
föreläsningar i nsv. ljudlära). 
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best. formerna s6kna socknen, tuimna namnen. Av de sist 
nämnda två exemplen synes framgå, att bortfallet inträffat efter 
övergången av °betonat -en (-en) till -a. Dock torde det ej 
vara synnerligen sent att dömma av att i Fryksdalsmålet till 
båk hunnit nybildas en obest. form. bet, se Nu Fr. lj. § 155,12. 

framför y 
a) i nyare tid efter obetonad vokal, t. ex. kempayOn kom- 

panjon, znfeydr (— znyendr) ingenjör; 
p) uddljudande — det enda exemplet är ji4r, njure (om 

ordets form för övrigt se § 118, anm. 4); 
framför j' sporadiskt i våra dagar, därvid nasalerande 

föregående vok. (åtminstone delvis), t. ex. dcf...fn G. den sjunde, 
mkja L. människa. 

Anm. 4. n är ej bortfallet i ist nystan fsv. nysta, adj. på 
-lcbicsa (t. ex. 	dc-) jfr fsv. af-leaxe, yip knippa no. kippa; ej häller 
i niffra, afta, som äro nybildade på best. form mWin, aftein i propor- 
tionell analogi med ftna: 	Uscraksyc'enina: -ycbmnein; steenza 
fsv. stasnapna är lån från rspr. 

Anm. 5. Om bortfall av sonantiskt n se § 176. 
Anm. 6. Om skenbart bortfall av s i malts? K. L. s smisultra 

R. G. mogna jortron se Nu Urg. lautl. s. 207. 
1 kAsqn skorsten tyckes s vara bortfallet genom dissimilation; 

formen är mycket spridd i diall.; se Nu Fr. lj. § 148, Hof Dial. 
Vestrog. s. 180, Rz s. 347 b (Finl.), Vendell Nyl. s. 117 a ock Vendell 
Runöm. § 118. Se ock Nn Urg. lautl. s. 202. 

Förhållandet med lamar-pcfc babbla ock rspr. slamra är vanskligt 
att utreda. Växlingen finns i andra diall., t. ex. Skånes ock Väster-
bottens, se Rz s. 391 a, 620 a samt i no. enligt Aas. s. 420 a, 699 b. 
Men det synes dock något djärvt att förklara den enligt Nu Urg. lautl. 
§ 57,1 d (s. 201 ock 207). 

§ 111. r bortfaller i åtskilliga ställningar: 
1) framför i i annan ställning än den i § 49,1 omnämnda, 

t. ex. 
ked fsv. 	*kwrilde gin 2  rspr. örlingen 
kal rspr. Karl ckh ärlig 
s(j/a 
nujla 

sorla 
morla 

Sieile/ 3  sädesärla; 

Se vidare § 95,4. 

 

1) Kärl. 
3) Jfr § 97. 

2) Jfr § 85,3. 
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2) dissimilatoriskt 
framför dr (är?), t. ex. 

ådarpkögl fsv. arter 	gi_dar 	rspr. order 
de-fddras rspr. det fordras &dra 	beordrad; 

Jfr dock ny Norder, timvfdarcig timmerdrag (ett redskap). 
i svagtonig ställning, när nästa stavelse innehåller r (jfr nedan 5), 

t. ex. påna cela g9Va B.; magakin margarin (efter r-bort- 
fallet övergång a 	a på grund av invärkan från magasin 
samt r —> a, se § 81,2); 
3) framför annat r (som sedan enligt § 81,2 ofta blivit h), 

t. ex. beekis *bärris, n6Hven n64vm nerriven, sKnahAvpn sön-
derriven, fe itåsku/ för ro skull, phiv 2  *kör-riva3; 

4) framför s, (sedermera ofta ersatt av 5 enligt § 83), t. ex. 
rspr. förskinn 	håpn 	rspr. Horrsjön 

kl *fån 	Bjursjön 	vintallakåida Vintersjöhöjden 
seepit 	särskilt 	båfåk 4 	*barnsjuk; 

5) mellan obetonad vok. ock följande kons., t. ex. 
ha rspr. har 5  mbrbro 6  rspr. morbror 
ce är våfgdån vafrådaghin 7  
va var v4f9r rspr. varför 
_pke 
fårbro 

plägar 
farbror 

&blar därför. 

I de råm sista exemplen har väl även dissimilation spelat in. 
Dessutom är r bortfallet i peva, som väl i denna sin form är 
lånord ock står isolerat. 

Anm. 1. Åndelsen -ån i best. pl. utgår från fsv. -ane. 
6) Framför j tycks utan synbar regel r bortfalla sporadiskt 

(måhända blott i proklis), t. ex. kåpa jfr no. Kaja ock målets 
htri (se Nn Fr. 1j. § 169,7), majaski Mariestad, ett ställe i 
Nordmarks socken. Jfr vara, ar) m. fl., där man etymologiskt 
har 3; smt`ri, b4ry med etymologiskt i. 

Anm. 2. I byel bjällra, sp igt spruta (särskilt genom munnen), 
nemar, nemst närmare, närmast är intet r bortfallet; jfr isl. bjalla, 

1) Årder. 	 2) Hästräfsa. 
3) En gång har jag hört kåparhånstyk. 

*barsuk 	fsv. barniiiilker sjuk i barnvärkar. 
Som jälpvärb. 
Ur ställning framför ett namn; jfr fårfar ock fårmor, som 

icke brukas framför namn, 
*varfrndaghin. 
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fsv. sputa nsv. spotta (Nn Urg. lautl. s. 219), fsv. nEemer nEemst. Till 
splitt ansluter sig spig-hij rspr. spjutröd eller sprutröd. Ej häller i 
sp«-girf spritt galen torde något r vara fallet: 'jfr spiller ny, spritt 
ny in. fl. uttryck; se Rz s. 656 b, jfr även ty. nagelnen ock målets 
mindtkan. 

s bortfaller efter s, eller, om man så vill, s, + 
kontraheras till s, långt eller kort allt efter det första s-lju-
dets kvantitet. År det kort, inträder efter övergången s --> 
i uddljud (jfr § 83) mycket ofta j' genom association med 
simplex; är det långt, kan 5  inträda endast i Lungsund (se § 
83). T. ex. 

tdibceffin rspr. Tällbärgssjön gekbesifin 	rspr. Gåsbornsjön sbejån G.1 	 ffsi,Mn Forssjön; d4Hcceffin, 	Dalkarlssjön fildn, L. 
k bortfaller: 

i slutljudet hos proklitiska ord, t. ex. ska skall fsv. 
skal, te till fsv. tu, tes tills 	*te Ms E- dl P93S. Att dömma 
av sista exemplet synes bortfallet av b• ha inträffat tidigare än 
bortfallet av ä, då bortfallet väl lättast förklaras, om det är 
prokonsonantiskt. Jfr vidare Nu Aschw. gr. § 315,2a. 

Anm. 1. Möjligen inträffar bortfall av 	i allmänhet i slutljudet 
av en obetonad stavelse, som står som upptakt omedelbart framför en 
på kons. uddljudande huvudtonig stavelse. Så kan åtminstone ordet 
skettyci n förklaras (jfr § 48,2 ock § 98). 

framför / sporadiskt (ock växlande med assimilation till 
Z, se § 54,4), t. ex. konstant: nd/an 	`n4klan ortnamn, skrivet 
Norrland; vacklande: skölctrara, shilcerahin; 

framför r sporadiskt ock växlande med assimilation 
till 	se § 54,6); r kan då analogice ersättas med h efter 
övergången r -->- h i uddljud (§ 81,2), t. ex. vckkban ijäl-
riven. 

Anm. 2. I fråga om bortfall av uddljudande / framför j 
står målet på rspr:s ståndpunkt, t. ex. jws ljus, ()åska 	»sk 
ljumske. 

Anm. 3. Ett dissimilatoriskt bortfall av 1 i förbindelsen lm i 
mindre betonad stavelse, då nästföregående stavelse har 1, är åtminstone 
icke originellt för dialekten ock torde redan ha inträffat i det språk, 
varifrån det enda exemplet upptagits: vikem Vilhelm. Ordet torde 
även vid mindre vårdat riksspråk uttalas vi/(h)cem, jfr holl. Willem. 
Jfr ock Malkom (så t. ex. i de älsta trychn av Sinclairsvisan) ock 
Malkolm. 
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§ 114. 3 bortfaller i svagtonig ställning efter vokal 
ock r före 1650, t. ex. 

a 	rspr. ock (konj.)1  Unsko B. rspr. Hedenskog 6  
ta 	y.-fsv. tagha 	mbsk,obals- fsv. *Mipskoghabak- 
dra 	fsv. dragha 	an 7 	 kon 
pko2 	pleegha 	hålåna L.8  rspr. Räglanda 

.1g4 
	 iagh 	nijn9 	y.-fsv. noghon 

1n4la 	middagher n 	 n.oghot 
minda° 	måndagher öknal° 	fsv. okunnogher 
vcifesZdt4  rspr. vad för slag 
elskein 5 	Åskagen 
fått 	y.-fsv. fattigher 
ridit 	fsv. reetteligha 
skåp/2 	skaplighit 
szfristårp rspr. sigfridstorp 

Anmärkningsvärt är, att g 

yufjepda 
mo-n  n 
kdibcer12  
nYber 
Ingebor 14  

alltid 

jfr yka 
rspr. Mögsjön 

Karlbärg 13  
Nybärg 
Ingeborg. 

dreg, teg träffas i preterita 
liksom även i seg, steg. 

Anm. 1. kr?, krig heter redan i fsv. vanligen kri (se Södw. I 
s. 692 b ock Nn Asehw. gr. § 311 anm. 4). Hur förhållandet är med 
ty 	tyg tyg15  ock kre 	kreg mit. kröoh, kröges fsv. krogher no. 
krö vrå:, kan jag ej utreda. 

Anm. 2. Beträffande de i Nn Asehw. gr. § 311,2 a ock c omnämnda 
bortfallen av 3 står målet på samma ståndpunkt som rspr., t. ex. /å 

÷- 'eg 	*eds (se § 144) 	fsv. ok, jfr Qg också fsv. ok. 
Pres. ind. ock inf. 
Sedan analogice även simplex dg 	deg, idci 
Vafalls.' 
Formen kan ha uppstått i sådan ställning som t. ex. Askahytte-

lagla K. Rb. 1681. 
Hedensko B. Rb. c:a 1700. 	7) Ortnamn. 

8) Skrives Råland redan Kr. förra. 1642, däremot Rouglanda 
K. Rb. 1685. Ordet bör ha haft penultimaakeent: *ro3lånda 	ro- 
landa -› ngfitto enligt § 184 ock § 98. 

3) Ur sådan ställning som non åk någon enda, no titt (-4- nå., 
litz) något litet, tämligen, 'mine inte något, intet. 

13) Främmande. 
Se § 86, 1 aj. I K. Fb. 1711 träffas skrivningen Mosio Karin. 
Jfr Kor, ). 	 13) Släktnamn. 

14) Dopb. 1666. 
15) !ven i sammansättn. feinSt(g), jfr Rqv. II s. 108 ock no. ty 

Aas. s. 856 a. 
Sv. landsm. XXI. 1. 	 9 
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fsv. la(gh)pe, scj f sv. sa(gh)dhe; fcbmti ä.-fsv. fEemtighi, art isl. 
aldrege, nts fsv. Ni(gh)els. Hit bör även kunna föras bynt begynte, 
som vanligen förekommer proklitiskt i uttrycket bynt-pgi. 

Anm. 3. Genom dissimilation synes k vara bortfallet i proklis i 
ordet spetåkv.År spektakel; jfr spcektr inspektor (ock mktr251 med 
in skott av k). Formen finnes i andra dialekter, t. ex. nyl. spitakil 
Vendell Nyl. s. 220 a, fryksdalsmål so Nn Fr. 1j. § 206,2 ock jutska 
se Varming Jy. folkespr. s. 72. 

§ 115. i (j) bortfaller understundom: 
Det efter palatal kons. i fsv. framför bakre vokal in-

skjutna i försvinner liksom i rspr., alltså t. ex. 9-14rk fsv. kyr-
kia; dock icke efter sk, sannolikt därför att ski vid bortfalls-
tiden redan givit (se § 52). 

Anm. 1. Märk däremot jaj fsv. skilja, vaj fsv. obl. 
Nr) fsv. byria. svr fsv. svmria utgår från presens. 

j (D bortfaller i uddljudet hos pron. yg jag, då detta 
enklitiskt sluter sig till en presensform, t. ex. trdr-a, tgkar-a 

trör-ya, tsr-ja). Kanske ljudlagen kan formuleras sålunda: 
i (j?) bortfaller, då det framför svagtonig vokal står efter r 
föregånget av svagtonig eller lång starktonig vokal. 

I synes bortfalla mellan m eller postkonsonantiskt n, 1, 
r ock palatal vokal. Ex. äro följande: 
mg5g-n1  ock mkghboi G. Mögesiön Gr. 1658 ock framåt, Mög-

refwen G. Dopb. 1695: Miögessiöen Dopb. 1667 ock framåt 
(sista gången träffat med i 1732), Miögrefwen Gr. 1691; 
jfr fsv. miö (senare miö) smal; 

mg honung fsv. miodh(er); förekommer mäst i kompositum 
mata~mg honung, insamlad av »möhumlor»; 

nt0k G. mjöligt stoft, mölja2  jfr fsv. mioi senare /niga, m001. 
Södw. II s. 45b; 

nu_seka 	mc.)ka K. (N.) mjärde: fsv. miwrpe, mmrde (kan vara 
obruten form); 

sn(g) snö: fsv. sniö senare sn(i)ä; 
83,1(g) slö: fsv. sliö senare sliö; 
frg frö fsv. fra: isl. friå. 

Anm. 2. De flästa fallen kunna åtminstone delvis förklaras annor-
lunda (genom u-omljud av sei, se Nn Aschw. gr. § 69,7). Men särskild 
förklaring kräver då det påfallande förhållandet, att den på 1600-talet 

frågn ock milyjj.n. 
2) Men mygk mjöl; kan detta folkliga ord antagas vara riksspråks-

lån? Om mgnar mjölnare ock mgna se anm. 3 (s. 135). 
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ytterst vanliga formen Miög- totalt dött ut. — Framför bakre vokal 
kvarstår t. ex. "'Ork mjölk fsv. myolk, nutik mjuk. Jfr ock smn 
ryggfena med isl. spänn, se nedan § 119 anm. 2. 

4) Utan synbar regel bortfaller j (i) sporadiskt i några fall: 
petdl 	påtckll butelj, sme 	sm",i smedja (efter sme smed?), 
inyengr 	infejgr) ingenjör, rIslinatist reumatism. 

Minh 3. seet sjätte, stc»p stjälpa, stdrk stjälk, fc_e_t 2  fjät 
visa ej bortfall av i, utan ha obruten form; jfr isl. setti, no. stelpa, 
fsv. stilker, isl. fet. — Om såda sällan fsv. s(i)Eeldan (med komposita 
seelfd/ ock scb/scimt sällsynt) se Nn Aschw. gr. § 78 anm. 3. — Om 
bktvårk 	jikt gikt se Nu Aschw. gr. § 311 anm. 5. — Preteriti- 
former som bg, sg o. s. v. rspr. bjöd, sjöd o. s. v. motsvara fsv. böl), 
sradh o. s. v. — Om fl« föll fsv. f(i)01, hal höll fsv. h(i)01 se Nu 
Aschw. gr. § 313 anm. 2. — mgnar mjölnare, nigna (gruvnamn) 
motsvara fsv. mylnare, raylna (kvarn). — (h)is t eljest beror på 
analogi från (h)cgdr eller, hällre. — Om rysk ryssja se Nu Fr. 1j. 
§ 200 anm. 

§ 116. h bortfaller liksom i rspr.: 
framför i ock u, t. ex. 

J&1P 	fsv. hiEelpa 	vit 	fsv. hwiter 
)43isi. hiall 	 var 	hwar; 
Framför i är börtfallet genomfört åtminstone 1675: (Till-

makar° tårpet St. a. Litt. A 1675. Framför u har det möj-
ligen hållit sig längre: Hwiteberg Dopb. 1659, Hwitebärgh 
B. Rb. 1665 emot Wittberg ib. 1712, nu viOckri; Hwitklinten, 
Hwittklinten G. Dopb. 1695 emot Wittklinten ib. 1746, nu 
vitkkintn4. 

i midljud vida konsekventare än i rspr., t. ex. 
suffigerat -an, -o jämte han, ho: dce d-an det gjorde han, 

jako gick hon; 
suffigerat -an, -a fsv. han, hana: han,s,kg-an han slog honom, 

han—sZög-a han slog hänne; vidare 
an 	rspr. Johan 	 42)144 rspr. Asphyttan 

vcksctra 5 	*Väshärad 	kåNta 	Kalhyttan 

Är bortfallet månne ljudlagsenligt efter / i icke-huvudtonigt 
slutljud? Jfr (94) olja, markiai merkurium. 

Spår. 
Brödspett o. d. ställningar i taket. 
Då jag icke har tidigare citat än från 1650-talet, kunde dock 

dessa namn tänkas vara sammansatta med vit- troll. 
Väse härad. 
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f»4n1  rspr.*fiäderhane 2. n§ta 	rspr. Nyhytt an 
luknikcimark Hennickekammaren 

Anm. Uddljudande saknas h ibland i orden (h)a16 3  hallå, (h)eikan 
bocken, (h)tika4  hooket. Åtminstone det första av dessa ord faller 
dock så gott som alltid under regeln mom. 2 ovan. 

IV. Inskott. 
§ 117. t inskjutes 
1) mellan p ock n, 1: 

mellan p ock n, som därvid från supradental övergår 
till dental, varefter t ofta faller, om n är konsonantiskt; t. ex. 
ykk göpen isl. gaupn, best. form iitf(t)na; )14fttt djup' fsv. 
*djiipn jfr dalbym. i2fttt 6  (Nn Dalb. 1j. § 108). 

Dock heter det 41)m iwn öppen ock 5bpna skepnad. 
Det sista ordet är i varje fall lån från rspr. 

mellan p ock 1, som därvid övergår till dental, varpå t 
i alla exemplen bortfaller7. Genom denna postulerade ljudlag 
söker jag förklara följande ord: 
sälla stulta, gå med små, kraftlösa ock osäkra steg, no. stopla 

»gaa med stive vadende og snublende been, stolpre» Ross, 
sv. dial. stomia, stammia stappla, ragla Rz s. 674 a. Jag 
anser ordet höra till den germanska roten *sth-bn-, om vilken 
se vFries. Mediagem. s. 84 if. 

hicfla springa, jfr no. kufta »vimse, lobe, rende omkring», kufsa 
»gjore pludselige ryk paa sig; vimse», kuv »rundaktig topp», 
»puckel»". Jag härleder ordet ur ett *kuppla ock för det 
till den germanska roten *kiibn- (se vFries. Mediagem. 
s. 62 if.). 

1) Tjäder. 	 2) Se Nu Fr. 1j. § 223 b. 
3) Väsen, bråk. 	 4) Frågepartikel ung. = »månne». 

Abstrakt subst. 
Det likartade hasbdtt höjd (abstrakt) beror antagligen på ana-

logisk ombildning av ht9jd efter pitfht. 
Om ljudlagen här ovan är rätt formulerad, synes av densamma 

framgå, att det »tjocka» 1 på ljudlagens tid icke så mycket skiljt sig 
från supradentalt n med avseende på sin artikulation, som det gör i 
vår tid. 

Jfr beträffande betydelsen kut ock kuta. 
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kkeikståfal klockstapel. 
tåfli skral, usel, fattig' är mindre säkert: i no. finns tafia gå 

snubblande, vidare tavla gå fram ock tillbaka mödosamt 
sökande, fingra på, tava famla, slappna, bli utlevad, 
jfr ty. tappeln »plump auftreten oder sphreiten, ungeschickt 
oder blindlings greifen», ny!. tappla med fingrarna beröra, 
topplo tafatt. Till detta ord för jag även riksspråkets 
»tuffla med någon», som jag antar utgå ur "tuppla. 
Anm. 1. gr61fil F. (S.) grymta dial. gryfflä Rz s. 217 a kan 

jag icke förklara. — Rspr. gaffla antar jag ha haft samma utveckling 
som de behandlade orden ock utgå ur *gapla. 

2) mellan rk ock n, varvid k bortfaller, t. ex. st4ria storkna, 
sällsynt måte marknad (vanligare mårkan). Jfr Nn Fr. 1j. s. 
56 not, Åström Dfs lj. § 109, Larsen Sol« s. 110. 

Anm. 2. Jfr behandlingen av skn § 122. 
Anm. 3. t i (ge) felt (slå) fel, (int) mast (inte) «mas» beror 

på analogi efter advärb på 42; se Nn Fr. lj. § 136. I n6nstin(ar) 
någonsin beror t möjligen på analogi från tg. tid. 

§ 118. d inskjutes sent mellan n ock sonantiskt 1, t. ex. 
spiendk kreaturstjuder (att fästa om halsen) jfr isl. spennil, 
tiandi tunnel. Jfr § 51,2. 

Anm. 1. I fråga om det y.-fsv. inskottet av s mellan t ock 1 
står målet på rspr:s ståndpunkt, t. ex. nesa n&ta fsv. meta nässla, 
ckek-Sce L. ämna fsv. setla, ii5112 jfr fsv. litla, fies,Zar axelremmar 
isl. fetill, viSkh fsv. *vitliker, jfr § 44,2, § 80 ock § 120. 

Anm. 2. skeitra kvittra förklaras av Nn Urg. lautl. s. 206 
anm. 2 såsom urg. växling. Jfr § 110 anm. 6 ovan. 

Anm. 3. I fastar, fastarpöjk har målet ej inskjutit något 1, 
jfr fsv. folster 	foster. Se Nn Fr. lj. § 161. 

Anm. 4. n i de till ett substantiviskt fungerande adj. fogade 
enklitiska partiklarna m. nen, f. ne, n. net, t. ex. en störa-nen, en 
fil...nen, e stdra-ne, e lita-ne, et st(54,,rket torde härstamma dels från 
adj. på -an, dels möjligen från ack. sg. mask. (fsv. -an). Jfr § 149 
med not. iir, njure torde utgå ur komposita såsom j2syntc1r7 njurtalg 
no. nyrna-talg Aas. Gr... s. 154 r. 2 nedifrån; jfr pg(n)141s ä.-nsv. 
ögna- ock rspr. örngätt; även den bestämda formen pit^ ‹- njuren 
kan möjligen ha bidragit till formen. 

Från nutida stockholmska känner jag ordet i betydelsen »bort-
kommen», särskilt om ålderdomssvaga personer. 

Denna analogibildning är icke okänd i det nsv. skriftspråket. 
1 Kellgrens »Ljusets fiender» träffas taga felt om fickorne. 
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Anm. 5. I cse,nbeir 	cenjar B. L. ämbar har målet ej inskjutit 
något b: fsv. mbar fht. ambar (lat. amphora Kluge Et. wb. s. 85 b) 
mit. emmer. 

Anm. 6. r uppträder i åtskilliga fall, där det ej är ljudlagsenligt 
berättigat: 
i /digra K. klinga, War 	hål trilla är det väl -r-avledning; 
i bryr brud kvarstår nom.-ändelsen (isl. brii5r), sedan ordet genom 

bortfall av ä (se § 108,2) fått den form, att r ej längre kändes 
som fiexionselement; 

isistrasi *1 sistas, ihåstras i höstas äro ombildade efter wintras 
(zlåstas, efter Wintas); 

igar pl. inga, tålcar tockna, hålsar hockna uppvisa ett från lågar 
några lånat fiexions-r; 

spilta,- n. spilta härstammar väl från pl. spiltar spiltor förmedlat 
av komp. stålspiltar, jfr rspr. piller ä.-nsv. pilla pl. pinor; 

gnistra gnista har r från värbet gn,istra; 
skrålar skallra jfr rspr. skrälla; 
n(nistznar någonsin, hel te Oar hålla till godo, kar/4,54 kautsohuk 

äro ännu oförklarade. 
Iliatusfyllande j uppvisas av målet i några flere fall 

än av rspr.: ié lie, heicel reell, fr eej -4- *trea freda. Jfr Nn Fr. 
lj. § 196, Aschw. gr. § 328. 

Anm. 1. 	i eilbcery Olbers beror på hypersvecism ock analogi 
med namn på -ber(j) förmedlad av genitiven eilbws, y i sånjar söner 
är oförklarat, men finnes i många svenska dialekter. 

Anm. 2. Efter p inskjutes j (i), utan synbar regel, men troligen 
tidigt (jfr Nu Asehw. gr. § 328,2 a), t. ex. (10.1r)pydk en liten (kol)hög, 
dial. pjuk Rz s. 504 a: *puk 2  L. med samma betyd., dial. puk fl. puka 
Rz s. 511 b; spjQn ryggfena: spQn B. spån. 

k synes vara inskjutet ganska tidigt (före över-
gången si -›- sZ? se § 79,2) mellan s ock ii orden sk?ri 3  *ifskr 

*åts/ty 	*06s1i34  nsv. ödslig, viskkt (se § 44,2), båns,kki 
barnslig.5  Efter inskottet har 1 övergått till 7/. (§ 80), då k enligt 
målets lagar skall kvarstå (§ 104 med anm. 3). 

Anm. 1. sk i duinskra-ck 	dtånra-4 ett slags svordom synes 
egendomligt. Jfr rspr. vulg. förbanskat = förbannat. 

Anm. 2. Om g i Or årsring se § 174,1 not. g i såkastigan 
sakristian beror väl på folketymologi efter stg, liksom längden hos a 

1) Häromsistens. 	 2) Endast pl. p4kar är belagd. 
Ruskig. 
Ingen sådan form är belagd i fspr.; fsv. har odheligin, -ligha 

(Rqv. VI s. 536 a), isl. eyäiligr. 
5)Då inskottet inträffat blott framför adj.-ändelsen -k är det väl 

mera av formell än materiell natur. 
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väl måste förklaras genom folketymologi efter pl. siikar, huru barockt 
det än låter (jfr Nn Fr. lj. § 212). Formen är rätt gammal i målet: 
Sakerstijgsgolf B. Rb. 16951. 

Om g i smyg, skg, Ogar, 14( kin se § 74,1. 
Anm. 3. h i (h)cebr eller, hctk9s4 eljest beror på analogi från 

Velar häller, hällre ; heller träffas G. Dödb. 1745. ja Cerhiiya ince 
int jag erinrade mig inte (ärhindrades L. Sst. 1739) ansluter sig 
kanske till cp‘j^h6g erinra sig ock rspr. hindra? hastar ilster 2  är 
ännu oförklarat. 

V. Metates. 
n ock m efter var sin svagtoniga vokal byta plats, 

så att in kommer före, t ex. Unnan honom, oinian genom fsv. 
~on gonom. 

Enstaka oklara fall äro: 
tiikag rspr. telning fsv. tenlunger; 
bann den del av huden i ett berett skinn som suttit på djurets 

ben, got!. bainling, norr!. belling Rz s. 29 a; 
hebys hässja; 
las» 	*hiskna hissna, se Schag. Vät. s. 5 not. 

VI. Sonantisering. 
När efter 1 Z, n n föregångna av homorgan kons. 

en vokal bortfallit, sonantiseras de till g, 	tt, 	t. ex. 
våsl B. (Fors)3  rspr. vassla 	vitn 	rspr. vitna (bli vit) 
vbst'b 	 vissna4 	svidttn, 	svartna. 

När 1 eller n följa efter a föregånget av dorso-
gingival kons., bortfaller a ock 1, n sonantiseras till 1,ij , t. ex. 

'ecks1 fsv. aksul, fti fsv. fötin, pök/  fsv. portin 
(jfr rspr.). 

Anm. 1. Detsamma gäller fakultativt 	efter d, 4, t. ex. n(5dy 
Norder, jö.C.5  *jortor. 

Anm. 2. Samma slags sonantisering kan även träffa m efter S, 
t. ex. brås, braxen mit. brassem, iden:i-de-vet (*rätt som det var) 
ett tu tre. 

Redan i y.-fsv. träffas sak e rstige, se Nn Achw. gr. § 328 
anm. 1. 

En Salix-art. 	 8) vis F. 
4) Adj. pl. 	 5) Jortron. 
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Kap. 2. Sonanter. 

I. Kvalitativa förändringar. 

A. Ljudlagar. 

1) Förändringar i fornsvensk ock senare tid. 

a) Sonanterna i starktoniga stavelser. 

a) Ren palatalisering.1  

§ 125. e 	framför g, t. ex. igkal 	4kal enkel jfr 
Tamm Et. ordb. enkel, igkeintas enkom särskilt, förträfflig — 
41k(Slyas ock bek4ny,as. Exemplen äro antecknade blott från 
Lungsund, men enligt meddelande av dr E. EL LIND finnes 
samma uttal vid Torskebäcken (Färnebo socken). I Lungsund 
torde emellertid formerna med z vara i majoritet. Jfr följande 
§ ock se anm. 1 nedan. 

Anm. 1. De bägge exemplen skulle också kunna förklaras efter 
den vanliga fsv. övergången ö •-> i vid förkortning framför två kons. 
(Nu Aschw. gr. § 103,1). Men det synes mig åtminstone sannolikt, 
att det varit av betydelse, att den följande konsonanten varit g. övriga 
ex. på ö --> i i målet äro: int. imma jfr isl. eimr, iisp gäspa fsv. göspa 
isl. geispa, krts krets fsv. kröz mlt. kreiz. 

Anm. 2. Att för de tre orden st se fsv. sea 	sia, kritar 
kreatur, andria,s Andreas — av vilka jag hört de bägge senare vart-
dera blott en gång, resp. G. (E.) ock B. — antaga en övergång e --> i 
framför a, liknande forngutniskans (Nu Aschw. gr. § 103,2), synes föga 
tilltalande. st förklaras med lätthet på annat sätt, se § 148,1 ock § 
155; kritar heter eljest alltid krbtukr ock torde vara inkommet ur en 
granndialekt; andrias är möjligen tillfällig form. Mot en sådan över-
gång tala också i hög grad fr,4eict fsv. freadagher (dock jämte fre-
dagher) samt, med framför hiatusfyllande j uppkommet m (Nu Aschw. 
gr. § 114,2), We.) 	kki klia .fsv. klöffia ock frct2 freda. 

1) Med palatalisering menar jag förskjutning framåt av tungartikula-
tionen, vare sig resultatet blir ett velart, velopalatalt, kakuminalt eller 
alveolart ljud. 
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Anm. 3. Övergången e 	i föreligger icke i följande fall: j1 ge 
fsv. gival, gara ekorre fsv. ikurni, spts 	spe spets mlt. spitz, 
hist ifrig (eg. hetsig) jfr fsv. hiti, spotsk smäcker jfr rspr. spinkig 
ock fsv. spini, ftputn skeppund fsv. skippund, 5/, sked jfr isl. skiä 
fsv. skidh 'ett av -de stycken i vilka en stock klyves' avljudande med 
isl. skeiä sked (jfr för betydelsen isl. spänn spån, sked, nyisl. spänn 
sked Gislason s. 424 a, eng. spoon sked). 

Hur är förhållandet med iggklpslida ställe i Gåsborn, skrivet Egle-
högden i Gåsborns kyrkoböcker ända till 1745, då det (med en ny stil) 
skrives Igelhögden, liksom framgent? kaftfn jämte kaftgn ock kaptgn 
kapten synes tämligen svårförklarligt. Märk dock, att no. också har samma 
form jämte kaftein! År det no. lånord? Jfr Nn Fr. lj. § 10,2. Prof. 
NOREEN har nu föreslagit att förklara formen ur proklitisk ställning. 

0 (<- 	y framför g, t. ex. 
yg (n)16k 2  ä.-nsv. ögnalok 8 	ge9n8  ä.-nsv. Öngen 7  
Yg(n)bkds4 	ögnableek 5 	Ygs(h)Yta 	dns(h)tita 8  ; 

vidare de från rspr. bekanta dygn dygn fsv. dyghn. 	digghn 
(jfr dkar humör, egentligen »halvdygn»), pgkkt ynklig jfr fsv. 
önkelika (Nn Asehw. gr. § 106,2 a). 

Hit torde väl ock — då ljudlagen enligt exemplet yean 
värkat under senare hälften av 1600-talet — kunna föras lygn 
lögn Lex. Line, lögn fsv. lyghn. 

Anm. 1. Målet känner den vanliga fsv. övergången 0 y fram-
för »guttural» kons., t. ex. yks; do ck icke framför kt, t. ex. tikt tiden 
mellan två måltider isl. eykt, sntstkt L. knappt: en snYg• heinta L. 
en knapp halvtimme. 

Anm. 2. y i 4d0l5jit Adelsköld beror på analogi från Dit skylt. 
hPta höta fsv. höta kan kanske förklaras efter Nn Aschw. gr. § 299 
ock § 106,2b. 

öppet ö (8 	2u) ---> slutet ø efter palataliseringen 
av sk, t. ex. sk« sköt isl. skaut, sky, sköt (på) got. skauf. 

Om någon övergång ä -> e förekommer i målet, är 
åtminstone ganska ovisst. Snarast kunde en sådan föreligga i 
Brattforsmålets skre skräda fsv. skrmdha mit. sehröden, sehrå- 

Skulle dock kunna vara je -› p i proklis, jfr § 148,2. 
Ögonlock. 	 3) Lex. Line. 
Ögonblick. 
Lex. Line.; jfr fsv. gen. pl. iiighna. 
Sjönamn. 	 7) Gr. 1662. 

8) Ställe vid Yngen; på 1600-talet träffas Öings-, Öngs-, Öns-
ock Yngsh3rttan, Fr. 1548 Öns hötten, Fr. 1540 Öijöns Hytte (till 
förklaring se § 85,8). 
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den jfr yierskrei, skrot (järn)skrot (i övriga delar av häradet 
skre) ock folkan F. (T.) förlägen (möjligen analogi från kgz 
legat?). 

Däremot föreligger väl övergången e 	I (se § 138) i 
vbastar vänster fsv. vinstre, g-å'r, kärna (mjölk) fsv. kirna 
kzerna, 76rin1  sv. dial. kirma, kerma2, 5erv F. (S.) skärv, «gry 
F. (S.) skärva 	*skirv(a)? vdi vrida 	*vgia3; 

samt från B. ock L. (ock delvis K.) i sen såna sedan fsv. 
sin, sipan (sedan analogice den, dåna dädan), skren mager <-
*8kfin-4, bråna brinna, håna rinna.5  

Gammalt e är bevarat från fsv. tid i: åga äga fsv. egha, 
preterita gret, let, blres jfr fsv. gröt, löt (*blås), slerkiat? vinkel-
mått jfr skred steg Rz 597 b; från samnordisk tid i: is& isär jfr 
isl. sår sig, (fik--) f6 N. (folk ock) rå samt flere sammansätt- 
ningar, t. ex. faolitiyda, figetta, -veg, 	-brå (däremot Peliticn 
ock fce som skällsord; likaså trce 6 , knce, het, sket). 

§ 129. En mindre grad av palatalisering föreligger i över- 
gången fsv. (allm.-eur.) u -› ta i häradets nordöstra del, u 	u 
åtminstone som långt i dess sydvästra del — utom framför E, 
k, mp (se § 145), t. ex. 

snitcli finurlig isl. sm.5.5igr 	bmc] brodd fsv. brudder9  
pck G. sjuk 	sitikr 	9-4.g tjugu 	titighu 

ful 	fUll 	 Intig hugga 	hugga 
dun dun 	dUnn m. 	 fial full 	fulder 
yup djup 	djipr 	sål släpa 	*sudhlal° 
bryr brud 	brar 	gulr gul 	isl. gulr 
&as 	 hUs 	 duon dum 	dumbr 
skit F. (P.)7 	skjti 	hian hund 	hundr 

fsv. skifiva 	bit klump 	butr 
*gubbes 	hfiGV huvud fsv. huvudhll. 

Ladformigt överrede till en (gödsel)släde. 
Rz s. 321 b, fl. kirma, kirmu ib. 
Jfr. subst. vidja Rqv. VI s. 511. 
Jfr. sv. dial. skrinn Ez 599 a, no. id. 
Eljest scen,, seena, den, deena, skrcen, brin, n. 
yo »j5 vas tri 'jo vassärra tre' är väl analogi från tre tre. 

7) Lutande, överhängande klippa. 
Se vFries. Mediagem. s. 41 if. 

9) 	brodder. 	 19) Mit. sudelen. 
11) hovudh. 
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Anm. 1. övergång ö 	ut föreligger icke i ett sådant ord som 
icva ovett, utan detta bevarar ett gammalt ä, jfr isl. tvit (sanslöshet). 
it- såsom negerande prefix favoriseras i häradets västra del. — htitsUin 
husbonden utgör väl ett exempel på den fsv. övergången ö 	fram- 
för kons.-grupp särskilt i mindre betonad ställning (Nn Aschw. gr. § 
112). Simpl. »bonde» heter alltid bön(a). Obs. vidare, att målet har 
bro, ko, sko motsvarande isl. bri, ki, ska, no. brä, ka. 

Anm. 2. Rörande Inlastar bolster jfr fsv. bulster, bnask brosk 
jfr da. brusk fsv. bruk (felskrivning för brusk) Södw. I s. 152 b, brud 
brodd jfr fsv. brudder 	brodder, skturv-c5p .»skälla opp» jfr fsv. 
skurf 	skorf skorv. 

Anm. 3. Föreligger någon övergång oj •-›- uv? Härför tyckas 
tala 1cu9 koja (särskilt kolarkoja), skialara n. 	skbjara skojare, 
uviamcel interj. jfr rspr. oj (målet 0.2). Mot övergången tala måjsz 
mulen (ung.), pojk pojke — utom de ovan nämnda biformerna. 

Anm. 4. Målet intar samma ställning som rspr. i fråga om den 
fsv. övergången ö -->- ä framför Il, Id, It (se Nn Aschw. gr. § 111), 
t. ex. ful full, bUil bulle, gud guld o. s. v. 

§ 130. En mycket ringa grad av palatalisering föreligger 
i övergången y.-fsv. å 	a (utom framför gd, k, g, rt, st, se § 
136). Av vissa fall, där målet har a, tycks framgå som en möj-
lighet, att övergången inträtt vid tiden mellan den fsv. förläng-
ningen av vok. framför enkel kons. i sluten stavelse (Nn Aschw. 
gr. § 130,i) ock den i öppen stavelse (Nn Aschw. gr. § 130,2), 
sålunda ungefär på 1400-talet. Målet äger nämligen gåta gata, 
skåta skata, gån galen, an — an fsv. alin pl. alnar», best. pl. 
-ån, t. ex. håkån fsv. -ani(r), -ana(r), skåpa (skåpkz, Hanskåp 
analogice) fsv. skapadher; citan fsv. *utan upptaget ur svagton. 
ställning -6. åttan; — men däremot t. ex. mat mat, frat skräp 
jfr is!. frata 	freta, vt duktig isl. hvatr, gap gap (analogice 
gåp gapa), man man, kam is!. men, gran gran. 

Emellertid äger målet å ena sidan gett gitte, å andra sidan 
många ex. på a i öppen stavelse, även där invärkan från rspr. 
är omöjlig, t. ex. la ladda fsv. ladha, kåsar (pl. av kas) spånor 
isl. kes »dynge», kåra skrapa no. kara (samma ord som kåra 
karda?). 

1) Se Nn Aschw. gr. § 129,2 slutet, där förlängning framför k + n 
nämnes. Att dömma härav skulle ljudlagen kunna ytterligare begränsas 
nedåt. Jfr ock Nn Fr. lj. § 33. Den där uppställda ljudlagen a 	a 
framför n gäller icke för målet, märk kv.cm,, kan, on. 
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Förhållandet är sålunda oklart. Jfr Nn Fr. lj. § 33, Nu 
Dalbym. lj. § 49. 

Ex. på kort a se § 15 A 1. Obs. särskilt exemplen fram-
för g. 

Anm. I ock gr palataliseras en smula, enligt prof. NOREENS före-
läsningar. 

ig) Palatalisering i förening med delabialisering. 

§ 131. Fsv. 6 (e) -› e (växlande med e ock tt, se § 
14,2, 3, 4), dock icke framför k. Exemplen äro otaliga, jag anför 
några få: 

gt2r gorr fsv. gor 	reg råg fsv. rogher rugher 
drå.p droppe dropi 	gio loppa 	loppa 
kån kona 	kona 	sket skott 	skot. 
I många fall motsvaras målets e av rspr. vt, men då kunna 

vi fdrutsätta en form med ö i fspr. Jag anför dem så fullständigt 
som möjligt; först vissa kategorier: supinum ock perf. part. 
av 3:dje ock 4:de avljudsklassernas starka värb, t. ex. 

språk F. (P.) isl. sprokket 	åka K. (N.) 	isl. sokket 
svålk B. 	soltenn 	v 	F. (S.) jfr isl. oröenn 
svi3/tz F. (S.) 	soltet 	stå 	B. 	isi. stolet 1; 

vidare har målet e i följande ord: 
clåvpn rspr. duven fsv. dovin duvin 
må.  r, 
råk 

mulen 
rutten 

molin 
rotin 

mulin 
rutin; 

bud bop bup 
bt.In bulna bolna bulna2  
berk 3  burk *bodhker budhker 
båsk buske boske buske 
dok duga dogha dugha 
fg fluga flogha fiugha 
fi_39" fura fora 
ie ludd jfr fsv. lodhin. ludhin 

Analogiskt intränger denna vokalisation ej blott i sup. ock perf. 
part. av de 3:dje klassens starka värb, som ljudlagsenligt ha u i isl., 
t. ex. spb9,19, råv,a, ha, leetspråvn, utan även i konditionalis, t. ex. 
(em ja) gåva, Aga, samt i fra farit, såta suttit, g(z) R. givit. 

Jfr boi(gh)in 	bul(gh)in isl. bolgenn. 
biark. 
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jfr no. lurvast' 
husa 
muskot 
humbla 

lörin rspr. 
köksa ämna 
möskot 
mMémZrig B. 
mötar 
okv 
ökvare 
römp 
smijk 
sök 
stök 3  
snek ra. 
töm 
töp 
kiervör, 

lurvig 
hugsa 	 fsv. 
muskot 
möhumla jfr fsv. 
muttra 	fsv. 
ulv 
Ulverud 
rumpa 
smula 
sula 
stuga 
snurraj fr sv. d ial. 

fsv. tumme 
fsv. tupp 	jfr 
fsv. karlavulen 

ho x a 
'moskot 
ho mb la 
'motra 2  
*olver 

jfr fsv. 
rompa 
smola 
sola 
stova, stogha 
snårr 4  
pomallinger 
topper fgutn. 
*-vorpin 

ulver 
rudha isi. ru5 
rumpa 
smula 
sula 
stuva, stugha 

pumul 
tuppr 5  
-vurpen 6. 

Anm. Att man icke för de anförda exemplen får antaga någon 
övergång ii --> e, visas av § 129. 

Möjligen skulle en sådan övergång kunna antas i ett speciellt fall: 
mellan r ock m; då behövde man icke ponera någon fsv. form med ö 
för ordet stromp strumpa mit. strump, vilket skulle falla sig ganska 
svårt, ock finge dessutom en förklaring på det underliga ordet rom R. 
G. N. 	num rum isl. ram: rom skulle då utgå ur en form med 
förkortat u (jfr fsv. rummi ute) ock rmm ur råm. Märk dock prom 
§ 145,2, som väl emellertid kan utgå ur en form med ö. 

§ 132. Omkring år 1400 befintligt ö (o å), vilket kommit 
att förkortas antingen i ställning framför mer än en kons. 
eller i svagtonig ställning, övergick därvid till e' samt följde 

Bli oredig (om hår) Aas. s. 463 b. 
Åländska mo fra,  nyländska. mutra (Vendell östsv. monogr. 

s. 44), no. mutra, halländska muttra (Möller s. 129), eng. mutter. 
Ordet torde vara sent upptaget i rspr.; det förekommer, så vitt jag vet, 
första gången i Serenius Engl. and Swed. Diet. 1757 som översättning 
till det engerska ordet to mutter: »mutra, mumla, knorra», men saknas 
sedan i alla mig bekanta ordböcker fram till Dalins 1850. 

Rz s. 647 b; jfr även Lex. Line. snorra surra, no. snurr surr. 
Toppformig kvinnohuvudbonad. 
Rqv. I s. 205 f. 
Jfr de tämligen analoga övergångarna e 	u ock e -± i (Nn 

Aschw. gr. 112, 146,2, 103,1, 146,1). 
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sedan med i utvecklingen till e. Exemplen från målet äro 
följande: 
.set slåtter isl. sitittri 

	
löd' låda jfr fsv. laadikka 8  

Mes slåss fsv. shis(s) 	ner när fsv. naar 
les låtsa jfr fsv. iaats 2  pres. 	.et åt (prep.) 	aat 
hi B.L.K. 3  fsv. haalda 4 

	
hål2es,h1sIta 9 	*Hagbarpshyttan 1° 

5esvél5 	shelfsvald 	s3f2 n slå 	siaa. 
Oförklarade kvarstå de långvokaliska belötn fsv. belåtin, 

vgt vårdslös, Oka se bry sig om jfr fsv. varpa, Mpkt dråplig 
fsv. dräpliker, greinl4t12  jfr fsv. lät. Märk även t. ex. dit åtta, 
alar ålder, sal_ såll, )(fmk, (ortnamn). 

y) Ren labialisering. 

§ 133. Några få fall av övergång I .4- jr' (utöver de till 
rspr. hörande fallen, se nedan anm. 1) synas föreligga i målet: 
skr gn G. 	skrin skrinda, brgnber K. (N.) brinbcer ock brig- 
ber hallon, spgsP K. (N.) spisöl, jggear G. (Hundsnäs) eljest 
frigear isl ski öfgarär, eks exercis. De bägge första exemplen 
tyckas vara att förklara i anslutning till Nn Aschw. gr. § 108,1, 
men att dömma av sin ostadighet ock enstaka ställning bero de 
sannolikt på invärkan från någon granndialekt. 

I sphek ock jggak (vilket senare jag blott kan konstatera 
från en enda punkt i västligaste Brattfors), där y föregås av 
en labial resp. labialiserad kons., har väl denna framkallat över- 

1) Fsv. elebtter 	slät. 	2) Södw. I s. 739 a. 
•••• hdil R. G. N. F.; samhöriga äro formerna hf.ish4l B. L. K. 

hushåll, hels ib. bråka, hel ib. håll 	håskidil R. G. N. F., We ib., 
hal ib.). 

4) Södw. I s. 451 a. 	 5) Självsvåld. 
I Nordmarks härad heter »vålla» vga enligt uppgift av kand. 

F. VIKLAND. 
Utgånget ur senare sammansättningsled, t. ex. skreplöd. 
Södw. I s. 720 a. 	 9) Ortnamn. 
Se Nu Aschw. gr. § 286. 
Ur proklitisk ställning. I Nordmarks härad heter det ek, men 

Meg enligt uppgift av kand. F. VIKLAND. 
Ordet har kanske associerats med 1.et lott, del, sedan det i en 

sådan sammansättning som t. ex. grånletskker fått e. 
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gången I 	3r", men av nyss nämnt skäl är det knappt troligt, 
att övergången tillhör målet. — ceksj.s synes svårfattligt. 

Anm. 1. Övergången visar sig eljest i färre fall än i rspr.: målet 
har visserligen krempkig krympling, brems fsv. bryms, Snstar 
fönster fsv. fynster, men sa syrsa Var. rer. voc. siressa, ock jiq 
körtel (-<- *kyrtil) 	kirtil. 

Anm. 2. y-ljudet i sty/ stil beror ej på någon övergång i 	y. 
Jfr ä.-nsv. styl (t. ex. Noreen-Meyer V. st. s. 92) bredvid lat. stillas 

stYlus. 
övergång ö -› g synes föreligga efter v i vg R. N. 

G. ved, adv. znvg G. invid relativt genomgående, men också 
endast i dessa ord (i Färnebo, Broppa, Brattfors ock Lungsund 
ha orden g). Efter all sannolikhet har man emellertid att utgå 
från ett fsv. *vydher, då företeelsen hör till föregående §. 
Samma former träffas i andra diall; se t. ex. Nn Fr. lj. § 85, 
Grip Skutt. § 19,2. 

i) Labialisering i förbindelse med depalatalisering. 

Y.-fsv. ö (-<- ä enligt Nn Aschw. gr. gr. § 110) 
ej blott såsom i rspr., då det bibehåller sin längd, utan även 
då det efter övergången kort e 	(§ 131) förkortatsl, t. ex. 
ett åtta, &ska åskan. Flere ex. se  § 15 B 2. 

I y.-fsv. tid befintligt ä ger a icke blott (såsom i 
rspr.), då det blivit förlängt2, utan även då det kvarstår såsom 
kort3  framför gd, k, g ock (åtminstone i regel framför) rt. Ex. 
på långt a4  se § 15 B 1. Ex. på kort a: 

épktgd 5  jfr fsv. lager 	aks ax 	fsv. ax 
svagd 6 	jfr svcejd 	eiksj axel 	fsv. axl 
brizgdar B. 7  jfr no. bragd8 	å1c4 axel 	asul 

7) Har förkortningen skett före denna ljudlags genomförande, har 
resultatet blivit e, se § 132. 

2) Undantag härifrån se § 130. 	3) Jfr anm. (s. 148). 
4) I denna ställning går labialisationen alternativt ock sporadiskt 

ytterligare ett steg, till to (se § 15 anm. 1). 
Upplagd. 	 6) Sänka, subst. 
Flammor, ljusglimtar på himlen, speciellt norrsken. 
Jfr också isl. bregäa. 



Det vattenblandade stoft, som bildas då ett spränghål 
bärget. 

 

6) 
 
 
 
 
 

uttalen 
dam 

Stöt, dunk Ross s. 379 b. 	3) K. (N.) L. B. 
Kånka. 	 5) Stånka. 
Jfr § 166,3. 
Jfr sv. dial. kart mindre sten. 
Liten trind, hård knöl. Jfr da. knort. 
Godartad. 
Observera det ensamstående kåt 	ke karta. 
Om den egendomliga vokalisationen hos sa tb sand ock de »finare» 
han( han) hand, ban. (— ban) band, kam 	kam) kam, 

dant) dam se § 1660 ock 6. 

borras i 
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båk backe fsv. 
bkåk black 
bkkåks1  jfr no. 
hk hacka fsv. 
kkak klack jfr fsv. 
nåk nacke fsv. 
tak tack 

bakke 
blakker 
kaks2  
hakka 
bitergsklakker 
nakke 
13ak 

skagk 3  skank no. skank 
spray sprang fsv. sprang 
kågka 4  B. L. 	'kanka 
stagka5  B. L. 	stanka6  
svat svart 	avarter 
va t vart pret. jfr fsv.varp 
kvelar kvarter fsv. kwarter 

vag vagn 	vaghn 	 fat fart 	 fart 
sag sjöng 	sang 	 kat kart 	no. kartl 
sågka samla 	sanka 	knc4.8 	 knart 
?agnar  agnar 	aghnar 	0.6"0.a9 	jfr fsv. art10. 

Anm. Sådana fall som tåbcerja, va-vd-dce, håp.tk, tåggk, 
kålbcer, stå, bå,ns,kkz, 	fårfar, båsta, vås,e, kötvfitk bero 
givetvis på senare förkortning av a 	å 	ä. I vad mån detta 
kan vara förhållandet i några i regeln nämnda ord, tillåter jag mig icke 
att avgöra. Sannolikt är detta emellertid fallet framför Ek ock st — 
under förutsättning att den gängse uppfattningen av de fsv. kvantitets-
ock kvalitetsförhållandena hos vokal framför dessa ljudförbindelser är riktig, 
t. ex. stågka B. L. stånka, fast fast (se vidare § 166, särskilt mom. 
3 ock 811). 

§ 137. En övergång av ö-ljud till a visar sig sporadiskt 
ock individuellt i våra dagar: 

ø -->- 	mellan labial(iserad) kons. ock n, t. ex. mii,nar 
mjölnare, byttn björn, bägge exemplen antecknade från Bratt- 
fors; 

kort e 	åtminstone hos en ock annan gåsborning. 
Jag har antecknat fåst föste, hug högg. Det är en utlöpare 
av västmanländskt ö-uttal, se Leffler Fornm.-för. tidskr. II 
ä. 26. 



XXI. 1 	ETYMOLOG.: SON., LABIAL. 4- DEPALATAL. 	149 

Y.-fsv. ö (9) o liksom i rspr., ock den nya vokalen 
behåller liksom i rspr. sin kvalitet, om den förkortas, t. ex. 

sko sko 	fsv. skö 	 Mar dotter fsv. döttir 
sköna skorna sköna 	no k norr 	nordh 3  
prost prost 	pröwaster 	bok 	rspr. bord 
hon horn horni 	ost ost 	 ost 
56t skjorta 	skiortal 	knöstar 	 'knoster 4  
fösk forsla 	*forpsla2 	trost trast 	is]. pr9st 5. 

Anm. 1. Ordet orm är med sitt 0 lika svårförklarligt som i rspr.: 
f sv. ormber, isl. ormr, no. orm, ty. wurm6. Lika märkligt synes 
åtar utter fsv. oter 	uter isl. otr da. odder eng. ottor no. otr 
eller ott'er (med öppet o, dock även på somliga ställen med slutet o) 
Aas. s. 560 b. höja hojta är väl onomatopoetisk bildning på inter-
jektionen *hoj. 017.1 öks, ok, ök se § 145 anm. 2. Prefixet å- i 

fes,k/rdicht förskräckligt skulle man vilja återföra på fsv. of-, men formen 
bär emot. Detsamma gäller om 12.5sbi i ett sådant uttryck som ja va 
int 6.961, te såmn (pregnant uttryck för:) jag var icke trög att somna.7  

Anm. 2. Någon övergång e -->- o föreligger näppeligen i stork B. 
sta* stjälks, utan vi ha väl snarare avljud, ock formen är att samman-

ställa med stOrk gå illa (till vilket sluter sig Nnsto41tk9ra nedsättande 
benämning på benen), som kan föras till isl. stulka liten flicka ock nsv. 
stul-ta. — Här kan ock nämnas csembfjr f sv. mber, tembar, vars 
gåtfulla vokalisation väl måste bero på (meningslös) folketymologi efter 
ber borr. 

e) Depalatalisering. 
Y.-fsv. I 	e i mycket stor utsträckning: 

1) i öppen stavelse — såsom i rspr. — undantagslöst över 
hela dialektområdet; här förlänges sedermera vokalen. Exemplen 
äro — utom de från rspr. bekanta: 

1) Se Nn Aschw. gr. § 129,2. 	2) Enligt prof. NOREENS föreläsn. 
Se Nu Aschw. gr. § 129,1. 
Stor slägga. Jfr sv. dial. knjöstr Rz s. 338 b, fsv. knasa 

knosa krossa. 	 • 
Om de tre sista exemplen jfr § 166,8. 
Jfr Kock Ark. IX, s. 236 ock Nn Aschw. gr. § 129 anm. 2 

(föga övertygande), enligt vilka rspr. skulle ha fått ordet från någon 
dial., som förlänger o framför nu. 

Uttrycket för tanken på åtskilliga författares sätt att använda 
adj. oskärad i betydelsen 'obefläckad'; se Hjelmqvist i Språk o. stil I, 
s. 188 f., vartill jag kan lägga S. Lagerlöf Jerusalem I, s. 704. 

Såsom antas i Nn Fr. lj. § 65,1. 
Sv. landsm. XXI. 1. 	 10 
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alla supina ock perf. part. av 1:sta avljudsklassens starka 
värber, t. ex. 

Uh, G. 	rspr. bitit 
betn, 	 biten 

vidare följande ord: 
be't bit 	fsv. biti 
ht hetta 	hiti 
sp4t1  jfr 	no. spita 2  

rUm K. (N.) 	rspr. rivit 
sUtIot 	 sliten; 

kve:k kvickrot 	fsv. "kviki 4  
kve`k 5 	jfr fsv. kviki6  
bnka blixtra 	fsv. blika 

ifra3  nidsk 	fsv. girugher vg vid 	 vidh; 
med förlängd kons. ock ånyo förkortad vok.7: Tenka enfärgad 

fsv. enlita, bbte, bittida fsv. bitidha. 
I följande ord har man att utgå från böjda, tvåstaviga former: 

drev fart 	fsv. drif8 	ten tenn 	fsv. tin 
rev (buk)rev 	rif 	skren B. mager jfr no. skri= 
ve ved 	 vidher 	bkek blixt 	fSv. blik. 
jen skena jfr fsv. skinben 

Med förlängd kons. ock förkortad vok. (se § 97) har målet: 
Pgnbkap ögonblick fsv. oghnablik Rqv. VI s. 536 b. 
2) i sluten stavelse framför vissa kons. ock i olika ut-

sträckning i målets nordöstra ock sydvästra hälfter% sålunda 
att ljudlagen haft större värkan i sydväst än i nordost: 

framför ra ock rn10  liksom i rspr.", t. ex. 
stek stel 	isl. stirar 	ydr,12  kärna v. fsv. kirna 
st -en stelna 	stigna 	he'n hinna 	 *hirna 13  ; 
framför k i hela dial.-området", t. ex. 
sten stjälk fsv. stilker 	:Rna skillnad 	fsv. skilnadb.er  
Vaj "vilja 	fsv. villa obl. vekk duktig 	no. vak" 
j'ek (väg)skäl isl. skil 	k till 	fsv. fil; 

1) Smal sticka. 	 2) Aas. s. 736 a. 
Även i sammansättningen tJr1 glupsk. 
Jfr no. kvika. 	 5) Kvicke 

6) Fäkreatur. 
8) Skritt, dragares 
3) Gränsen tyckes 

språkkartan. 
Vilka ljudförbindelser sedermera övergå till resp. k ock n. 
Se Nu Aschw. gr. § 115,2. 	12) G. (E.) R.  (L.).  
Se § 53,4. 
Se Nu Aschw. gr. § 115 anm. 1. 
Hit hör ge2v092 godvillig, te vbkjas till viljes. 
Rosa s. 910 b. 

i kreaturshorn. 
7) Se §§ 97 ock 98. 

gång, Södw. 1 s. 198b. 
sammanfalla med akcentgränsen, se § 29 ock 
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Anm. 1. Möjligen kunna hit föras sak silke, sOvar silver, 
farna' familj (se Nu Aschw. gr. § 115 anm. 1); men jag föredrager 
att hos dem se ett i målet ursprungligt dentalt 1 (se nedan mom. h 
ock s. 110 not 5). 

framför j i hela dial.-området, t. ex. 
låj lie y.-fsv. 	lijgiar1  pl. trål tredje fsv. 	priPia obl. 
ma midja fsv. midhia 	2)1 F. (S.)2 	fsv. *vidhia; 
småla smedja 	smipia 

framför k i de flästa fall i hela dial.-området, t. ex. 
ekt 3  gikt 	fsv. 1kt 	snålsar B.8 	fsv. snidhkare 
fasa  ficka 	Ity. vieke 4 	språka spricka 	*sprikka 
pråk flicka ä.-nsv. flicka 5 	ånsåkta ansikte 	ansikte 
jels gick 	fsv. gik 	sa slicka 	slikka 
fek fick 	fik 	yls skicka 	skikka 
drao_ dricka 	drikka 	svika K. (N.) rspr. svicka2  
kvek kvick 	kvikker 	bråka ortnamn fsv. 'brikkan 
k 	 bråka kek 	rspr. klick 	 rspr. bricka 
råkts 	 riktig 6 	sekt sikt 	fsv. sikt; 
pNktd 7  jfr fsv. plikt 
Ett par ord visa e blott i häradets sydvästra hälft: stålsa 

K. (N.) B. L. N.: stg N. R. G. fsv. stikka, tbkal° B. F. (A.) 
K. (N.): tik R. G. Observera, att målet i Hällefors, Gåshorns 
östra grannsocken, har tas, stk, jsk-c'etar,  sia (pret.), men 
dråk11. 

Anm. 2. Den svagtoniga avledningsändelsen -sk har alltid 2, t. ex. 
ggcialk 12 , stkplialsk R., jtistic13, tialsk 14 ; ilsara ekorre ock likar 
bättre utgå från former med 1, jfr isl. ikorni, (g)likr; samma förklaring 
gäller kanske om hiksna hissna: f sv. bar hiisna Södw. I, s. 445 a, 
no. heis(kje)leg ock heiskleg Ass. s. 288 b, Boss s. 314 a. Återgår 

1) Södw. I s. 754 b. 	 2) Böja, vrida. 
3) Åven pkt, rspr.-lån. 	 4) Se Tamm Et. ordb. 

Lex. Line., se Tamm Et. ordb. 
Lex. Line. riektigh (under reetus). 
K. B. plikta. 	 8) Snickare. 

9) Första gången träffat i Lex. Line. 
19) \Tacka (honfår). 

Meddelande av doc. JOHAN SAMUELSSON. 
Pyssling. 
Jösse? — vid det tillfälle, då jag hörde ordet, använt som skämt-

sam benämning på en björn. 
Lustig person. 



152 	KALLSTENIUS, VÄRML. BÄRGSLAGSMÅLETS LJUDLÄRA. 	XXI. 1 

målets form på Y, så faller ordet emellertid under under mom. i, se Schag. 
Vät. s. 5 not. 

framför r utan undantag i hela dial.-området, t. ex. 
detksverki jfr rspr. virke 	sverva 2 	fsv. 'swirva 
verk 	rspr. virke 	sverval lekare 'swirvil 
derkt4rpa ä.-nsv. Direktorpet verval virvel 	hwirvil 
lerk lirka 	fsv. lidhka 	serklam 3 	fl. *sirkalampi 
kn&k knarra jfr da. knirke 	sega syrsa ä.-nsv. siressa4  
perk peta 	da. pirke 	g-bq körtel fsv. kirtil; 
framför t icke i alla fall i hela dialektområdet ock icke 

efter kakum. kons., t. ex. 
heta hitta 	fsv. hitta 	met mitt7 	fsv. mit 
atn vittna 	vitna 	det ditt 	dit 
metra K. (N.)5  jfrno. mita 6 	sa sitt 	sit 
betar bitter 	isl. bitr 	iiavaar, sjönamn *-vitteren; 

Märk: sta K. (N.) B. L.: sit R. G. C. fsv. sitta, spet-fik 
K. (N.): sprit neLwelkans F. (S.) samt git.a B. kätte no. kitte, 
kitli kittlig jfr fsv. kitla isi. kitla9. 

Anm. 3. nitz, nitan, sit (neutr. av si sid), vittt bli vit, lysa vit, 
vitmejs vitmossa utgå ur former med -i jfr isl. nin, nitian, sir, hvitr. 
Detta kan även vara förhållandet med vita F. (S.) förtrollad, vitvåri 
F. (S.) människa som förtrollats till vargskepnad ock vit(h)eis,nar N. 
eg. krollhårssenoi, särdeles starka senor på tjurens hals, jfr isl. vitt 
trolldomsmedel, vitka trolla, visindi trolldomskonster, ags. vit(e)ga, fht. 
vizago trollkarl. tita titta är ungt ock tämligen ofolkligt. 

framför d, t. ex. mMai° middag, svedra ängslig jfr no. 
svidran, heclarda K. (N.) Riddarön 	niclardf a ib.; 
Anm. 4. Möjligen kan grecla B. L.12  höra hit, se s. 170 not 11. 

kvid småfisk synes mig svårförklarligt. År det att föra till no. kvidra 
»vrimle av om hverandre sig bevmgende smaakryb» Ross s. 452 a — 

1) Dagsvärke. 	 2) Svarva runt. 
Även uttalat sirkalam, minne av finskan. 
Var. rer. voc. 	 5) Klia ock sticka. 
»Bore med en liden speds ting; stikke; prikke» Ross s. 516 b. 
Adv. ock pron. 
Märk, att Hälleforsmålet har si, tit, Mtt (pron. ock adj.), dit, 

sit (meddelande av doc. J. SAMUELSSON). 
yietl. kittel utgår ur fsv. 

1°) I Hällefors mida. 
»Bevmge sig frem og tilbage i korte usikre svingninger» Rosa 

s. 790 a. 
Eljest greeda. 
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vilket från betydelsens synpunkt passar utmärkt — borde det åtmins-
tone någonstädes uppvisa e, så vida det icke utgår ur ett ord med av-
ljudande i. 

framför 1 åtföljt av annan än dental kons. tycks övergången 
också inträda, t. ex. 
savar 	rspr. silver 	 famOj 	rspr. familj 
spik 	silke 	 felpstd ,, ftlpastå Filipstad; 
Redan fsv. har dialektiskt (i Bu.) selver, selke med övergång 

framför k (se ovan b). Det dentala 1, som nu uppträder i orden 
inom bärgslagsmålet, kan emellertid näppeligen förklaras på 
annat sätt, än att orden i senare tid upptagits i målet med dentalt 
1 (se s. 110 not 5). — Framför 1 ock 1 + dental kvarstår i, 
t. ex. ila, si?, vilsii, miltra, spiltar. 

framför s mer eller mindre konsekvent, mäst i målets syd-
västra del: 
a) framför si (ofta 	g eller 51, se § 79,2), t. ex. fega fingra 

no. fitla, fisla Aas. s. 159 a, Rosa s. 164 b; utgående ur för-
kortat i uti gr43 R. grissla isl. grisla. Märk: kves,4a B. K. 
kvissla: kvisl, F. (S.) jfr is!. kvisl. 

Anm. 6. i i viga vissla utgår ur i: isl. hvisla; ti4(båt) R. G. 
L. kan möjligen också på samma sätt förklaras oaktat isl. 

(jfr § 166,8). 
A framför sk, t. ex. fresk frisk fsv. frisker, ~skiljda 

G. (E.) ortnamn fsv. *driskhoghden?, bresk F. (S.) brits no. 
brisk, besk L. risk; märk fesk L. B. K. fisk : fisk R. G. N.1; 

Anm. 6. viska viska utgår ur ord med i jfr isl. hviskra; viSkh 
har kunnat ha i; disk diska är kanske lånord från rspr. 

y) framför st mera sällan i målets nordöstra del (jfr § 166,$), 
t. ex. NtrUt R. vrist jfr isl. rist, hrestafar Kristoffer, dre'stt 
dristig fsv. dristugher. Märk kvest B. K. L. : kvsst 2  F. (P. 
Sk.) R. G. N., mesta B. K. (N.) L. : mist 3  R. G. N., vest B. L 
K. :  vist 4  R. G. N. 

Övergången inträder ej efter kukuminal kons., t. ex. jisk 
äv. gistin jfr nisl. gisinn, gist kista fsv. kista. 

Anm. 7. nist N. F. (Sk.) R. matsäck isl. nest (med värbet flata) 
da. niste heter antagligen 'testa i B. K. L.5, ehuru jag ej konstaterat 

Obs. från Hällefors fisk, men fresk (meddelande av doc. SAMUELSSON) . 
iSi. kvistr. 	 3) Fsv. mista. 
Fsv. vist; i Hällefors vist. 
1 Fryksdalsm. nest, se Nn Fr. ordb. s. 69 b. 
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det. bkistarpip pipa (i regel av sälgbark), gnistra gnist(r)a, istar 
ister, kkistra klistra utgå ur ord med 1, jfr isl. blistra, gneisti, istr, 
klistra. 

å) framför s är förhållandet detsamma som framför st, t. ex. 
måsånar midsommar fsv. mipsumar, men yes B. K. L. : visl R. 
G. 	N., pbsa L. K. B. : pi s2  R. G.; efter kakuminal kons.: yis 
idas fsv. idhas (1dhas?); 

Anm. 8. hist ivrig har konstart 2, vilket jag ej kan förklara. 
e) framför sp känner jag blott vbspa vispa (däremot skuff-

knisp K. [N.] onomatopoetiskt namn på morkullan); 
framför f i de flästa fall, dock icke efter kakuminal kons. i 

målets nordöstra de13, t. ex. 
dreft drift jfr fsv. driftekar14  ytft vifta 	no, vifta5  
skreft skrift fsv. skript 	5é,far6 	jfr mit. sehiver 7. 
50 skift 	skipt 

Märk jeft B. L. : yaft8  R. G. N. 
framför v, t. ex. trbyb trevlig fsv. privliker (även triybi ur 

prifilker efter inf. Drivas); 
1) framför p (jfr ovan mom. j) endast i målets sydvästra del ock 

icke efter kakuminal kons., t. ex. 
kkbpa K. L. 	 : kkip R. G. 	fsv. klippa 
slkea B., sZhaa L. K. (N.) : Aip R. G. 	 slippa 
kn .va L. knippa 

(men gipa knippa jfr isl. kippi); 
in) framför b i hela dial.-området, enda ex. är Intar sluddra på 

målet no. fibla. 
Framför nasaler sker icke övergång, t. ex. 

digna dimma 	fsv. dimba 	spitta9 B.L.K. isl. spinna 
tving L. B. tvinna isl. tvinna 	pinst" 	jfr fsv. pingla- 

ock många flera. 	 dagher, 
Anm. 9. Det ges några fall, där övergång dock tycks ha inträtt 

framför n i sluten stavelse, men som kunna förklaras annorlunda. över 
hela dialektområdet förekommer vMstar vänster isl. vinstri, i B. L. 

1) Fsv. viss. 	 2) Fno. pissa. 
gifsa (hört i Filipstad) hoptrasslad knippa, jfr gipa mom. 1. 
Södw. I. s. 198 b. 	 6) Aas. s. 930 b. - 

6) Skiffer. Hällefors likaså. 	7) Takspån. 
8) Fsv. gipter. 	 9) Spinna. 

10) Pingst. 



XX[. 1 	 ETYMOLOG. : SON., DEPALATALISERING. 	 155 

ock K. finnes brbna brinna, nita rinna, kvbnfikk kvinnfolk (i de 
övriga socknarna brin, kin, kvinfikk). Prof. NOREEN har påpekat för 
mig, att samtliga dessa ord ha ursprungligt su pra d ent alt n ock öppen 
stavelse före i, jfr fs. vinistar, isl. bruni, runi, kona (got. qino), vari-
genom övergången finner sin förklaring enligt mom. 1 ovan. Det hela 
målet1  tillhörande grbma grimma fsv. grima isl. grima kan jag endast 
förklara genom avljud ur ett *gröma *greima (eller i yttersta nödfall 
ur ett *grima, om icke övergången är så sen, att in redan på dess tid 
var förlängt). Hit hör adj. grUzi randig i ansiktet av smuts, som 
runnit kring med svett eller tårar. 

Ann'. 10. Allmän anm. till övergängen —> e. 
Målet intar i övergången en mellanställning mellan Västmanlands-

mål ock övriga Värmlandsmål. 1 de fall, där målet i sin helhet har e, 
har Hälleforsmålet också i allmänhet e: Utn, stek, stekk, 54-et 2, 
vek/c, selvar, sak, loft*, krk, ve'rv?1, sve'rv?1, .94, fresk, dr0s, 
Ylar; ock om R. G. N. ock F. (S.) ha 2, är det samma förhållande i 
Hällefors, t. ex. fisk, mst, tik, Ut, brin, 14, kvinfidrk, dessutom 
även exempelvis mida, mit, dit, stf. 

§ 140. Y.-fsv. 	--> :sk i åtskilliga ord i sluten stavelse ut- 
över de från rspr. bekanta fallen (se Nn Aschw. gr. § 116). 
Övergången har största räckvidden i målets sydvästra del. Emel-
lertid råder rätt mycken oreda, antagligen beroende på dialekt-
blandning. 'y'. 

framför v undantagslöst, t. ex. 
dkktg 9  dymling no. dyvling 4 	tråkt 	t'SY. * tryfliker P 7  
kn&ki fumlig fsv. *knyfliker5  ;kal 	rspr. hyvel; 

framför f, undantagslöst: 
/Afs 	rspr. hyfsa 	ståfar8styffar fsv. stSiffadhir 
14ft lyfta 	fsv. lypta 	gr4la 9  jfr dial. gryfflä16; 

framför p (jfr ovan 2), t. ex. iwan 	bpan L. öppen fsv. 
ypin (därjämte är funnet #van F. [S.]); 

1) Ock Hälleforsmålet. 	 9) Skiljas. 
8) Hit hör dåvka plugga. 	4) Ross s. 126 b. 

Att sammanställa med rspr. knyppla mit. knuppeln? Ordet är 
avlett av knåvka fumla, knåpa. 

Skral att gå. 
Jfr no. trufia, trubla »gaa usikkert og snublende» Ross s. 837 a, 

trumla »gaa tungt, larmende og snublende» Rosa s. 838 a, stryvla, 
struvla »snuble» Ross s. 772 a, 771 b Kan ordet sammanhänga även 
med rspr. trippa? 

Med förkortat y. 	 9) Grymta. 
10) Rz s. 217 a. 
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framför m icke i alla fall över hela häradet ock icke 
efter kakuminal kons., t. ex. 

krånpktgl fsv. krymplinger skris« 3 	fsv. skrymber 
Vlbnan 2 	gymon 	s1criuna4 	jfr no. skrymt5  
vm morsk grymber 	broms broms 	fsv. bryms; 

Märk 519m B. L. : 5ym6  G. K. (N.) N. L.; ykmra bekymrad jfr 
fsv. kymbring. 

framför k undantagslöst, t. ex. 5191tm-se-åma gömma sig 
jfr no. skylma »lure»7, da. skalas; pl. i1ikar9  L. jfr no. ulkal°, 
gakv solv fsv. 'sylf?, mbriar mjölnare fsv. mylnare, måna grav-
namn fsv. myina-n; 

framför t icke i alla fall över hela häradet ock icke efter 
kakuminal kons., t. ex. 

bå't bytta fsv. bytta 	511 jägare jfr fsv. skytti 
PM flytta 	flytia 	 ftitan sjutton 	*siyttan 12  ; 

Märk: Mt(a) K. L. F. (M. P.) G. N. : hpt13  R. G. F. N., n4i 
K. B. L. : n#414  R. G. N.; g-pt löpa jfr dial. kut(t)a. 

Anm. 1. knylz G. (E.) knapp (adj.) kan utgå ur långt y. Ordet 
torde ha y i hela häradet; om dess släktingar se Nu Sv. etym. s. 45 
knott. 

framför r mycket konsekvent, t. ex. 
mrirk 	fsv. myrker 	blnusiry 	fsv. eldmyria 
biiry 	byria 	r -6irk 	 kyrkia, 
sm4ry 	smyria 

möjligen även btls,4 borst jfr isl. burat, kr1c rask jfr(?) no. 
hyrkja »arbeide raskt men skjodeslost» Ross s. 351 b, Arp ett 
slags kreatursfoder jfr no. syrpa15; 

1) Krympling. 	 2) Igenom. 
B. (Fors). Skrymmande. 
Teckna sig till, se ut (varsla?). 
Spökeri. 
Skum; obs, no. skyym, is!. 
Rosa s. 698 a. 
Avljudande med skjuls (Jessen Et. ordb.). 
Sg. ej belagd, troligen it ?rka f. vattensjukt ställe? slam? dy? 

19) »kel, blod masse» Ross s. 865 b. 
Hit hör 514t jaga (även om djur, t. ex. kattor). 
Kontamination av *syttan (da. syften) ock sifit(t)an. 
Hytta, fsv. hytta, mht. kätte. 
Nyttig, fsv. nyttogher. 
Jämte sorpa, surpa, sorpa. 
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Anm. 2. Kort y framför r finnes endast i yrk yrke, lånord från 
rspr., dgrkiep diarré (lånord) ock i syrkt 	fr, jfr sår) vattensjuk. 

framför s är förhållandet trassligtl. Utöver de från rspr. 
bekanta brast fsv. bryst, bbs fsv. byssa, m fsv. *myssa, 
fsv. lys(s), m/Rs fsv. mys(s), trsh fsv. pryskia äro exemplen rätt 
dåliga: hitsta2  jfr ty. ritsten, silstar B. K. : syear K. (N.) R. G. 
N., åskan K. (N.) : syskambån B. (Fors.); kmask fnöske jfr no. 
knyyska kan innehålla gammalt 	2u. Jfr med y: nyst 
nystan fsv. nysta, Ysta ysta (jfr rspr. Ost). 

Anm. 3. jYsk utgår från form med -y, jfr fsv. liiiske. 
framför yl, t. ex. 

ti tund 	da. tynd 	shln, stund fsv. "stynd 
tibi, tunna jfr fsv. pyn 	tar tunder 	*tynder 3  ; 
ålla sunnan fsv. synnan 

Mitt tidigaste citat är sön(d)re Gr. 1696. 
Anm. 4. Kvarstår y ljudlagsenligt framför nt? Märk pynt »ställa 

till», smutsa ner jfr fsv. pynta, yyntla lustig, trevlig, h4rmynt, bPnt 
begynte. Märk vidare »n-scej skynda sig is!. skynda, skr(/t?, G. 
skrinda. 

framför k är förhållandet ganska oredigt: res rycka fsv. 
rykkia, skrWar skrynklor4  jfr is]. skrykkr, flank K. : nYlsgk 
eljest, Nka B.: /yka ib., sidsandk K. : sylsanddg5  N. 

Anm. 5. I allmänhet tycks y kvarstå framför k6, t. ex. /Plcnåt 
ögleknut jfr fsv. lykkia, n297; jfr fsv. mykil, stO stycke is!. stykki, 
tyl tycka is!. pykkia, byksar byxor da. buse; mit. buse, bese. 

Anm. 6. Målets nordöstra del intar ungefär samma ställning som 
Hälleforsmålet, t. ex. från Hällefors hArn,gretz, gr4fla (pret.), t491, 
491 (men stuga.): dce Omar, skrymt, tyst, lyls, sols, my7s, dg, 
fyn-dcey. 

§ 141. e -› ce framför j, t. ex. 
die27 	fsv. döghia 	mcej 	fsv. megh 
spckial 	rspr. spegel 	 dcej 	tegh 

kedja 	 sce2 	segh; 
fr&j. 	freda 

1) Jfr. § 139,2 i y ock § 168,s. 	2) Färdig, eg. rustad. 
Se § 153,3. 
Hit hör skrzsilara, i Filipstad gängse öknamn på en mycket 

mager person. 
Söckendag, fsv. Byken, men även sikn. 
Liksom alltid framför g, t. ex. /tyg, styg, tryg m. fl. 
Hushållerska. 
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Jfr § 86,1 a ,3 ock anm. 2, § 72, samt Nn Aschw. gr. § 328,1 a, 
§ 114,2. 

§ 142. då -} a i några ställningar framför r, utom då ka-
kuminal kons. föregår vokalen, i allmänhet konsekventare ju 
längre åt sydväst i dialektområdet: 

framför ra (---> k) relativt konsekvent, dock icke efter 
(se anm. 1 nedan), t. ex. 

åftavåk1  jfr isl. dagverär 2  anv4k-mce3  jfr fsv.*andvserPa?7  
fak 3  färd 	fsv. feeri) 	vak värld 	fsv. *vear68  
håkån 4 	jfr isl. her6 	tnPra K. (N.)9 	meerpe 
va?r5  N. 	fsv. veerper 	tvi våka" jfr fsv. vserPa; 

Anm. 1. De flästa orden hava även former med ce: fcek, «cbkz, 
feekar pl. L. G. (E.) spår11, mc» G. (E.) F. (Sk.), vek f. R. K. (N.); 
dessutom alltid hear smideshärd, förmodligen senare lånord, ock efter j 
(se ovan): fytkig fjärding, iceb' L. K. jäst isl. gera, j&?('a K. L. B. 
gärde, iieka gärda stänga. 

framför r + annan kons. än 6: 
a) framför r + labial kons. tämligen konsekvent, t. ex. 

vårp" 	jfr isl. verpa 	svarm15 	fsv. svserma 
fedarv18 	fsv. fordserva vårm16 	jfr fsv. vserme stuva" 
årv14  ärva fsv. 03 rva 	vårmlån18 	fsv. Vsermelandi 9  ; 

Aftonvard. 
aftavak *aptanvarper, jfr histivsvetk L., se Kock Fsv. lj. s. 400. 
Miist i uttr. Fekt-fak inte över sig bra (eg. »måttlig färd») ock 

adj. feth. 
R. N. F. (P.) skuldrorna; med adj. kighetki kutryggig. 
Adj. värd. Även analogice neutr. va . 
ji-pkan anvcik-mce K. (N.) fan anamma. 
I fsv. ock isl. är blott andvarpa belagt. Jfr Jessen Et. ordb. 

antworde. 
*vserd-, synkoperad form av vwruld. 

Mjärde. 
Tvi vale. 	 11) T. ex. Pekar cetar vårj. 

12) B. (Fors) värpa. 	 13) Fördärva. 
Kan vara påvärkat av subst. arv (redan i fsv. stundom arva 

se Schlyt. Ordb. s. 777 a). 
F. (M.) svärma. 	 16) Värme; värma. 
Rydqv. VI s. 525 a. 
Jämte v&rmlcin, rspr.-lån. Orden varm ock vårmlån kunna 

vara påvärkade av adj. varm. Ett liknande inflytande (från subst. 
arm arm) är väl säkert beträffande arm ärm. 

18) MELL. Kg. 1. 
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b) framför r + annan kons. blott sporadiskt: 
vah B. L. 	var K. värre 	fsv. vser 
vas 4 	 •-• vces4 värst 	 vserster 
vasciha vasärra 	 vars heerral 
mar, G. (E.)K. (N.) 'neer) K. (N.) märg 	maergher 2  
vark F.(P.) N. K.(N.), vcerkF. (P .) B. L. K. (N.) R.3  jfr fsv. vearka 4  
ete•B.(Fs)L.K 	c'epor K. (N.), F.(A.)R.G. ärter fsv. tOrtir 6  ; 

Anm. 2. rn (n) torde ha värkat förlängning av 9a före över-
gången, på grund därav har man nu kvarstående ce. Jag är dessutom 
ej i stånd att finna något ex. med fsv. -mrn(-), som ej i fsv. tid hade 
kakuminal kons. framför ce: jen järn, jc.bn, gärna, jcspria (s,  vanligen 
jees9) järna, yen tjärn isl. tisgn, ,ictft stjärna. 

Anm. 3. tår, karva med slö kniv o. d. kan utgå från fsv. *tEergha 
eller, då det har konstant a, snarare från fsv. *targha; jfr sv. dial. 
tärja, targa Rz s. 774 a. 

3) framför enkelt r endast om framför te går v, t. ex. var 
varje isl. hverr, var adv. var fsv. *hwear jfr isl. hvergi ingen-
städes hvert varthän, tvar (med n. tva) isi. pverr tvär, brant 
(även tvey, tvce); dessutom svetr svära fsv. svearia. 

Anm. 4. a i dessa ord kan icke gärna förklaras ur ett fsv. a — 
vare sig ursprungligt eller i historisk tid uppkommet — emedan man 
då efter all rimlighet skulle ha a i målet. Jfr § 136. 

e -› e, då den stavelse, vari det ingår, övergår från 
svagtonig till starktonig ställning, t. ex. råkån B. (Hundsnäs7), 
npkhn K. (N.) nyckeln 8. Så torde ock böra förklaras fel fal 

fsv. fuller (Nn Fr. ordb. s. 28 a) jfr § 152,1; kanske även 
ålx4rar se § 182. 

Fsv. 5 (kort e) -› a framför lång mediopalatal kons.; 
t. ex. 

sk stock fsv. stokker 	bak bock 	fsv. bokker 
hak rock 	rokker 	xect tjock 	piokker 

Men hk(a) ock hiehher härre genomgående; vidare nch9 B. 
L. K., nikk F. (M.) N. nära, sanar F. (P.) smärre, smcest R. smärst. 

Men fer) färg, bvr bärg, fiybee *foderbärga göra slåtter. 
8) Värk, smälta. 

Men meerka K. (N.) märke, vierk F. (Damh.) B. L. tillvärka. 
Omtalas såsom utdött uttal F. (P.) G. 
Men snet snärt (även 	fiskstjärt), svie't F. (S.) svärta, yet 

(obs. att j går framför) järta. 
Västligast i Brattfors. Jfr Nn Fr. 1j. §§ 70 ock 105,2. 
Vartdera exemplet hört blott en gång. 
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båk bocka fsv. bokka 
kketk klocka 	klokka 
ytk sjunka 	'siokka 
tgm tocken 	thokkin 
(h)alsan vilken hokkin 

_Ok pocka 	no. pokka 
pkeik plocka fsv. plokka 
Peiki 	sv. dial. pjukk 2  

konj. ock 	fsv. ok3  
tveigan B. (Fors)4  *tvongen 5. 

Anm. 1. hasa ämna fsv. hoxa 	huxa utgör intet värkligt 
undantag: dels kanske k ej har varit tillräckligt förlängt vid övergångens 
tid, dels kändes sammanhanget med hg, hka, ckrhka o. d. ord. 

ve)ks, sprgan, stålsan, sålsan ha anslutit sig till de många 
participierna med 8. 

Skomakeritärmen bkek m. F. (T.) (inrättning att prässa ut stövel-
skaft med, så att de bli släta ock raka) har kanske något sammanhang 
med no. bloko, bluku tunn skiva Aas. s. 66 a, Ross s. 50 b ock är väl 
utgången ur senare sammansättningsled (jfr 9ågn.1,4k „7•94. Ortnamnet 
bkåkanktits R. (L.) är etymologiskt oklart. 

På a ±- 6 framför gg har jag intet ex.6; en sådan övergång mot-
säges emellertid ej av sådana målets former som nbgar, ,s4gi.ik, fbok, 
vilka återgå till 3, som först senare blifvit g ock förlängts. Märk även 
ag not 3 nedan. 

Supinerna håv, sbez, spri ha anslutit sig till de vanliga starka 
supina med e: det isolerade tvegan bevisar övergången 6 -› a fram-
för e. tbgna töja sig återgår på fsv. *toghna (isl. togna) till part. 
pret. *toghin med 3. kegktig, konkurs har sekundärt g (<-- n framför 
k, se § 77,4) ock är naturligtvis ett ungt ord. 

Anm. 2. bed bort (i allra östligaste Kroppa bet7) är oförklarat 
i 	jämförelse med ko t kort. Jfr uttalet i no. Jfr även häls. bot 
bort, kost kort enligt L11 Alf. s. 28. Av ordet finns en försvagad 
biform bak 	*b 	Möjligen Möjligen kan man med hänsyn till denna form 
vinna en förklaring, som även naturligare kunde förklara a ock. bak 
förekommer ytterst ofta svagtonigt ock i sammansättning med vokal- 

1) Liten hög. 	 2) Rz s. 504 a. 
Möjligen har utvecklingen varit följande: ok -› *eck svagtonigt 

*eicy --> a; jfr dock nedan anm. 2. Den nuvarande starktoniga formen 
()g R. G. N. B. 'också' skulle då utgå ur den tidigare försvagade fsv. 
formen ogh, upptagen i starktonig ställning; ordet har även formen og 
R. (N.) F. (P.) G. Formen ag B. K. (S.) L. är väl antingen konta-
mination av eg ock a eller ljudlagsenlig utveckling av en möjligen be-
fintlig fsv. analogisk biform *og. 

Tvungen. 
Analogi efter sådana particip, där o är ljudlagsenligt berättigat, 

jfr tvögan i nästa §. Inflytande från subst. tvag (som jag dock oj 
konstaterat i målet) är kanske ej häller otänkbart. 

Emedan ljudförbindelsen ögg knappt torde ha existerat i forn-
språket (jfr Nn Aschw. gr. § 109). 

Samma uttal har jag konstaterat i Karlskoga. 
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uddljudande propositioner, t. ex. baket, bah, bak em. Man skulle 
möjligen med hänsyn härtill våga en ljudlag: 6+ övergår i svagtonig 
öppen stavelse till a, t. ex. baket, bah etc, ock konj. a. En obe-
haglig instans är 812 slå, vilket dock kan vara påvärkat av Mes. 
— divckdra fsv. ofkefti har väl anslutit sig till komposita med a <— fsv. 
äf. Jfr at& utav. 

§ 145. Fsv. i -›- o i följande fall: 
framför g, t. ex. 

bögka högl 	fsv. bunke 	tågka månen fsv. tungel 
drögknas drunkna drunkna 	goek skvätt jfr slank, slinka 
ko g kung 	kunger2 	tog tung 	fsv. pu.nger 
låg 	 lunga 	oe ung 	unger 
lågan 	 Lungen 	tvögan B (Fors) *pvungen 3  ; 

Det första citatet för övergången är Longesund N. A. II s. 
688 (1611). 

Anm. 1. ut framför g finnes dels i några riksspråksord, som i 
dialekten äro främmande, t. ex. mitstike (i st. f. m4sön2) masugn, 
kentag konung; dels i ordet tagafcbr ungefär (vilket visar, att över-
gången antingen är tidigare än assimilationen nj --> g eller i motsatt 
fall är exklusiv för starktonig ställning). 

framför långt k, t. ex. 
möknk 4  R. (N.) jfr no. mukka, hty. mucken »mucka», ny!. 

mokkla hemlighetsfullt syssla för att dölja något (Vendell 
Ny!. 149 a), sv. dial. mackel, målets kompositum mitkts9g 
någonting otrevligt; 

smok-M slå till, smols5  slag; lapp 1- *smukka, *smukker, jfr. 
nyl. smokka slå, rspr. smäcka, smacka, Stockholmsslang 
smbka (jfr Nu Fr. 1j. §§ 54,2 ock 55); 
Anm. 2. öks oxe fsv. uxe 	okse, ok ok fsv. 	ok isl. 

no. ok, öka tvärslå isl. okt no. oke (även ()oka) Aas. s. 552 a äro 
icke bevisande för att ljudlagen värkat även framför kort k. De kunna 
återgå på former med långt ö; ålos kan tillhöra vaxa ös; Qk ock öka 
kunna återgå på ett urgermanskt *jöka-6; ock mot en övergång 
ok- talar tåt lucka såväl som det etymologiskt oklara ortnamnet 192(ks7i6 
G. (E.). — Om stok-n& F. (Sk.) prässa ned en fast kropp i on 

1) Av bräder o. d. 	 2) Södw. I s. 679 a. 
Jfr föregående §. 
Ungefär = krångla; mitt belägg är 97134k-i-a med möda ock 

besvär praktisera i hänne (medikamentet.). 
Även smak  
Enligt prof. NOREEN å föreläsningar i nsv. ljudlära. 
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mindre fast rspr. stuka no. stuuka tillåter jag mig icke ha någon be-
stämd mening. 

3) framför mp ock även i några andra fall framför m utan 
säker regel, t. ex. 

dömp dunka fsv. *dumpa pkomp 3  jfr mht. plumpfen4  
kb-ompi 	klump pomp 5  jfr fsv. pumpomakare 
stomp stump 	stumper p'oms6 	fsv. plump»; 
OM 2  fsv. umn 	mcjm7  fsv. -umn 
Hör hit även prom,. pråm? Jfr fsv. präm, målets prucm L. 

Märk vidare: tutzy tum, hIsktmktb• humle, diam dum, slum B. 
dum, sump (lånord från rspr.?) (kräft)su.mp. 

Anm. 3. Föreligger övergång framför.  f? Märk: 16fs lufsa, /åla 
id.; men däremot UV R. (L.) G. m. fl. usel koja, kiticfla springa, 
bägge orden mer eller mindre oklara. 

Anm. 4. åtar utter återgår kanske på långt ö; isl. har otr. 

) Delabialisering. 

I några fall uppträder ett z såsom motsvarighet till 
rspr. y, utan att jag kan lempa någon förklaring därför: dimgk-
onsclit jfr fsv. dymbilvika, nigit bråkig jfr rspr. vidlyftig (fris-
detkig fryksdaling är lånord ur annan dialekt). 

Anm. hr subst. yrsel, värb få svindel, ragla, är att, föra till 
no. hira »skrante, vare sygelig». khp klyka sammanhänger med no.-
nyisl. klipa nypa, se Aas. s. 365 a, Thorkelsson III s. 558 b. 

1)) Sonanterna i svagtoniga stavelser. 

a) Nasalering. 

I ställning framför supradentalt n8  nasaleras svag-
toniga vokaler t'öre reformationstiden (se Schag. Vät. § 218, 
Beckm. Sv. landsm. XIII. 3 passim). Härvid bliva i, ö ock ö oför-
ändrade till kvaliteten, t. ex. flit min (f.), hitom kummin, e en 
(f.), ho hon (jfr Beckm. a. a. s. 29). Om utvecklingen avi-6(s), 
.t`i ock ö vid nasalering se §§ 149-151. 

 A.V011 klump. 2) Ugn, fsv. faktiskt omn. 
 Knäppa på fiol. 4) Plumsa. 
 Pump. 6) Plumsa. 
 Malung, fsv. *-umn •••• "-ughn.  Som enligt § 110,1 bortfaller. 
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Nasaleringen är sedermera försvunnen. 
Exempel träffas §§ 149-151 ock § 110,1. 
Anm. Då n bortfaller framför 5  i våra dagar (se § 110,2 c), 

nasaleras den föregående vokalen till sin senare del, vare sig don är 
stark- eller svagtonig, t. ex. dce-jiin G. den sjunde, »tida L. män-
niska. 

#) Palatalisering. 

§ 148. e--->ti följande fall: 
ö 	som vanligt vid förkortning (Nn Asehw. gr. § 

146,1), t. ex. di ånar de andra fsv. pör isl. peir, di Inetar dess 
bättre, dzs-m& dess mera; si se skulle kunna förklaras ur sådan 
ställning som st-eetar. 

Utgör kcifil fra, café bevis för att företeelsen inträffat även 
i sen tid? Det borde då ha gravis2. 

Möjligen övergår i upptakt stående je till p, t. ex. 
psvindz ty. gesehwind, pvchr B. (Hundsnäs) gevär ty. gewehr. 
Häremot stå yesvOr N. ty. gesehworner (ordet kommer från de 
högre klasserna, kan därför vara påvärkat av rspr.),yemhz (även 
med uttalet jbman, vilket kan ha invärkat) ock sällsynt jesvindt 
F. (S.). Jfr Nn Fr. 1j. § 10,3. 

Anm. 1. z uti ilcendi eländig torde bero på analogi från möt, 
ipemtar, kkig, trnåra m. fl., då nämligen intet av målets ord 

börjar på upptakts-e. möt, inichla ha den gamla vokalen 1: fsv. i. möt, 
1 nuellom. finbgat skenbarligen (ungt rspr:s-lån, märk Z, eljest 1) 
beror väl på analogi från fina skina. libvstik Levistieum, allmänt dia-
lektalt lib(be)stioka, är tvivelsutan av tyskt ursprung, jfr ty. liebstöokel 
mht. liebstuokel 	hibesteeke. 

Anm. 2. Rh litet ock starka sup. ock neutrala part. i målets 
nordöstra del ha gammalt i, fsv. litit o. s. v. jpgigbka Gyllenbåga 
ansluter till subst. på 

Anm. 3. Ett par fall återstå, som jag ej kan förklara: 
i förstavelse: fdaSop6 3  velociped; 
i efterstavelse: håtd-g4d B. Härre Gud! (skall nog föreställa rspr.). 

Åven no. kaffi Aas. s. 338 a. 
Akut skulle visserligen i yttersta nödfall kunna förklaras ur 

ställning efter upptakt såsom »dricka kaffe», men är väl kanske snarare 
beroende på invärkan från andra språk, där denna eller liknande akc. 
finnes, t. ex. eng. ooffee ty. kaffe, då naturligtvis förmedlat av de• 
bildade klasserna. 

Har rspr. filosofie (doktor) spelat in? 
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Anm. 4. Ex. på den fsv. övergången ö -› ii vid förkortning i 
svagtonig ställning visas av g-t i stånd till (eg. god. till) ock de 
allmänt dialektiska gueldg, guncit o. s. v. 

y) Depalatalisering. 

Vid nasalering övergår e (eller kanske e) till 
al, t. ex. 

best. sg. fem. höta roten, dretniect drottningen, sökna socknen, 
dtks,Za 11-nsv. åxlen, nu axeln o. s. v.: 

best. pl. neutr.: skt5ta skotten, dika fsv. *diken dikena; 
fem. av adj. på -en: ,ta rutten, Oka galen, lita liten, gibr4ta 

avbruten 2  ; 
det isolerade ortnamnet matasks9d i Nordmark, vanligen skrivet 

Mårtenshöj d. 
Anm. Ljudlagsenligt skulle ändelsen vara -a även i neutr. pl. av 

adj. på -an, men denna ändelse förekommer blott hos mfika, som in-
trängt även i m.-f. (jämte den egentligen i m.-f. hemmahörande formen 
mPkan 	mkkna), likaså tellea — War, iga igar (se § 118 anm 6). 

Adj. på -an sakna nu — liksom andra adj. — genusböjning i 
pluralis. 

Vid nasalering övergår u till ef --> a (se Beckm. 
artf: arb. s. 6 ock s. 30, § 7). Blott ett ex. finnes: frågepar-
tikeln met månne fsv. mun. 

Anm. Off utav beror ej på någon ljudlag, utan *tct(§ har väl 
blivit ombildat till atei sålunda, att det första a utgör ett slags tauto-
logiskt förslag till det senare. 

i) Se Schag. Vät. § 218 b ock c p samt Beckm. Sv. landsm. XIII. 3 
flerst. Utvecklingen av -en antas av Schag. vara en -› 9 	a, 
av Beckm. s. 6 vara en -> cf --> 	a. Schag. måste väl även anta 
den Beckmanska skalan vara genomlupen, om ock hastigt. Lyngby 
Ant. tidsskr. 1858-60 ss. 251, 274 antar utvecklingen en -> en --> 

-> an --> aL  -> a. Enligt min mening har gången varit en (en) 
-> cfn -> 	-> aL  -> a. Att n kvarstått efter övergången av vokalen 
till a, visas av t. ex. e lita ne 	*e litqn e (jfr § 110 anm 1). Sådana 
skrivningar som Hallann &it 1634, Hean B. Rb. 1662 bevisa knap-
past något; de kunna vara kontaminationer mellan uttalets -a (eller -q) 
ock den vanliga skriftens -en. 

2) Analogice förekommer i detta fall ej alltför sällan maskulinets 
-an; å andra sidan kan man få höra andra adj. bilda fem. På -a, detta 
särskilt framför det suffigerade -ne (se not 1). 
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d) Delabialisering. 

Vid nasalering övergår ö till q 	a (se Beckm. 
anf. arb. s. 6)1, t. ex. 
pcks,a Pärsson ock övriga släktnamn på -sa2 ; 

s'nvisultra R. G. mogna jortron jfr rspr. smultron, yötva R. G. 
omogna jortron rspr. jortron; 

fem. sg. ock plur. nk& någon några, möjligen ock Osa ett slags 
vokativ *go5son. 
Anm. Om måra, åfta se § 110 anm. 4. Om räkneorden treetan 

—nitan se Beckm. anf. arb. s. 7 (anm. 2). 

e) Närmande till indifferensläget. 

Onasalerade svagtoniga vokaler --> a: 
1) i efterstavelse, 1. ex. 
i 	as: dråka B. K. L. druckit, skpa K. L. F. supit; 
e a: 

böna B. K. L. fsv. bände 	salas4 	rspr. således 
Kajan 	*bsalghen 	V0985 	 *vadledes 
'adr 	 göter 	huilas 	 huruledes 
brcenar 	breenner 	skår,<---"sköhn fsv. skölen 
sOar 	rspr. sitter 	Når, <-.*blitran fsv. bären; 

a -› a: 
låna isy. kona kastar fsv. kastar 
vårjar varghar kHtlsara klokkare 
kbpar kopar Okara rikare 

Vare sig utvecklingen varit den av BECKMAN antagna: on -› qn - 
-› 	-> a eller, i anslutning till alternativet Beckm. anf. arb. s. 7 
överst, mera ljudfysiologiskt begripligt ock mer i analogi med utveck- 
lingen av nasalvokaler i andra språk: -on -± -en -->- -qn --> -q 	-a; 
i detta fall måste reduktionen o 	0 antagas vara ganska tidig. 

Man får då antaga, att -fln på grund av svagtonig ställning 
blev -n ock supradentalt, eller också utgå från en gammal form -son 
utan nom.-ändelse, jfr isl. son(r). 

Här gör häradets nordöstra hälft undantag åtminstone framför 
t, t. ex. drålet druckit, Oj» supit, int litet fsv. litit. 

Åven träffas sales. 	 5) Huruledes. 
Sv. landsm. XXL 1. 	 11 
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trim» 	fsv. frEemmande 
ers'Apan 	gliipande 
yoana 1 	*skhivande 
isbmas, jfr fsv. somars gen. 
sticpa 	jfr rspr. framstupa 

ö (o eller o) -9- a: 
Mar 	fsv. pighor 
kånar 	konor 
dgctar 	rspr. doktor 
vålbarns&s 

s4panm4t rspr. 
gialashaskyda jfrrspr. 
våntasmeils 	rspr. 
stindassnka 2  

supanmat 
Gunnar 
vadmalsrock 
söndagsmor- 

gon; 

for 
*h‘mot 3  
nor p ät; 

gpfar 	jfr fsv. 
Uniat 
nOkat nöt fsv. 

Valborgsmässa 
-› a: 

jegval 
Ytkg 
måsar 
4'915  

fsv. diwvu14  
tiu.ghu 
m2surr 

fsv. fulder 

våfydån 	rspr. Vårfrudagen 
bra B. 	skrivet Bärud 
vistara B. 	Västerud; 

a: dåkkaffin 	clkceyin Dalkarlssjön, jfr kr karl; 
o -9- a: lära skrivet Lurö; 
Anm. Undantag: a) 1:sta svaga värbalklassens preterita ock 

perf. part. ändas på -a i hela målet, vilket jag förmodar bero på stark 
biton i fsv. I Lungsund6, Kroppa ock större delen av Färnebo socken 
ändas supiva av samma klass också på -a, som jag förmodar av samma 
anledning. I Brattfors, norra delen av Lungsund ock alternativt i de 
västra delarna av Färnebo ock Nordmark har emellertid reduktion till 
-a inträtt även i detta fall (vilket -a norrut fr. o. m. norra delen av 
Brattfors bortfallit). Häradets nordöstra del har -i analogice från starka 
supina. Målet intar i frågan en mellanställning mellan västliga ock syd-
liga Värmlandsmål ock Västmanlandsmål; jfr Nn Dalb. böjn. § 188, 
Leffier Fornm.-för. tidskr. II s. 52 ock se språkkartan. 

b) a i hietpas(as) hännes fsv. hmnnar beror kanske också på ur-
sprungligen stark biton. Så äro förmodligen också ivintras ivintas, 
slåstras 	iltåstas„ svåras 	tvås att förklara7. 

Värbalabstraktum till 512v skjuta på (med betydelsen 'vicis'). 
Men stsinda. 

hörn åt, se § 132. 	4) Åven diEevil. 
Väl, nog (enklitisk°. 
Utom norra delen (Bjurbäcken). 
De flästa räkneorden på -tan hade utan något tvivel stark biton 

på avledningsstavelsen. Detsamma gäller än i dag pluraler på -ån. Huru 
pluralerna på -ara ock adjektivema på -a (t. ex. stci,ka) äro att för-
klara, vill jag lemna osagt. BECKMANS försök att förklara -ara Sv. 
landsm. XIII. 3 s. 10 tyckes mig icke synnerligen tilltalande, ej häller 
LUNDELLS i Frändsk. s. 64; men jag kan icke prestera någon bättre. 
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c) Feminina personnamn uppvisa -a, t. ex. åna, stina, bra, 
Orsaken är helt visst att söka i analogi från best. form av feminina 
appellativer, med vilka personnamnen ha mycket gemensamt: de beteckna 
till omfånget synnerligen begränsade föreställningar, individua, kunna som 
sådana bilda genitiv ock äro förmodligen rent av att formellt betrakta 
som artikulerande appellativer; jfr sådana smeknamnsformer som Tilan 
för Ottilia, Hillan för Hildegard. 

2) i den av två svagtoniga upptaktsstavelser, som närmast 
föregår huvudtonen, alternativt, t. ex. 

akaarl rspr. ackordera abata 	rspr. apotek 
a batit 	fr. appetit 	 filpastet 	*Filippistadh. 

Jfr magasin, foto,Mn m. fl. unga ord; se ock § 172. 

2) Spår av samnordiska ljudlagar. 

§ 153. i-omljud förekommer utom i från rspr. bekanta fall 
i följande ord: 

1) i-omljud av å: 
ycbm 2  jfr rspr. kamma 	Ut 	jfr rspr. låta 

gn st'ds 3 	stassa 	ni 	jfr niz eggk7  
sckta4 	satte 	neegkars jfr rspr. naglar 
s(et 4 	satt 	kas 9 	lassa 
strimsc'et 4 	strandsatt lcknal° 	(trädgårds)land 
bk&st 5 	blåste 	seela" 	sålla 
bkcest 5 	blåst sup. hes 	jfr has" 

Resonnera. 
Fsv. kEemba. Ordet betyder 'bringa stråna i en hötapp i pa-

rallell ställning genom ett slags kamning med en räfsa'. 
2) No. staassa. 

Jfr fsv. stette 	satte, sEetter 	satter. 
Jämte bNi st, Yrast (ock i B. L. bres, Urksa) fsv. bigaste, 

blåsten birdstar bläster får väl anses tillhöra riksspråket, fsv. 
bläster •••• blåster blåst subst. 

Fsv. läta 	låta. 
i) Ombinda navelsträngen på ett nyfött barn; jfr fsv. naghle navle 

ock meghla (fast)nagla. 
någkar ; fsv. pl. meghle Södw. II s. 97 a. 

Fsv. lmssa. 	 10) Jfr. isl. brat-lendi. 
Fsv. smida. 
Hes; jfr isl. subst. heSsi f. heshet. 
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tckgar pl. jfr sg. tag' 	tcer4 	jfr sg. ta 
lckgar 	lag  2 	 hcbgkar 5 	hk. 
vrdgar 	vrag 3  
Anm. 1. Hur CO i Gkvidig avlång lat. oblongus är att förklara, 

är inte gott att säga. Det kan förtjäna att påpekas, att VgL I har 
skrivningen £Of för af (för mig påpekat av prof. NOREEN). b&k:99 balja 
skulle väl möjligen kunna vara påvärkat av bceby: märk, att detta ord 
ursprungligen betyder 'säck', vilken betydelse jag visserligen icke känner 
från det nutida bärgslagsmålet, men som dock för icke synnerligen lång 
tid sedan torde hava varit levande i målet. Ett ordstäv säger, att 
»vällingklockan>, som kallar arbetsfolket till måltidsrast, ljuder på föl- 
jande sätt: sir 	scilt sq; biekihtimar, kam in! Ordet bckirj- 
htitnar, som däri förekommer, är visserligen kanske icke närmast sam-
mansatt med &dg, utan med värbet bcarj-i-sv 'hastigt äta eller dricka 
stora kvantiteter', men bägge orden hänvisa på en ursprungligare be-
tydelse hos subst. btekj. 

i-omljud av ö: b14,24a)6  N. K. (N.) blomma v., gkgr pl. 
av gk glöd7, kkgr pl. av kko fsv. klö : klör. 

Märk dock kor pl. av ko fsv. kö : kör 	kör). 
i-omljud av ö (ö): 

b1528,4 8 	rspr. borst 	stan 	rspr. stund 13  
t9n 9 	 tunn 	mnar  14 	 tunder 
kin" 	 tunna 	snkv 15 	EIGiV 
ånall 	sunnan 	?va '6 	ovan 
561tan12 	sjutton 	5py 17 	 skum 

(Rot)tåga, isl. tåg pl. tågr 	tågar. 
Liggande träd i en mosse, isl. låg pl. lågar, lågir. 
Spant, isl. rang pl. rengr. 
Tämligen sällsynt, förekommer blott i K. ock L. (ock måst i 

bestämda formen: kima), eljest «pr; fsv. tsbr 	tår. 
Isl. henkr av henk hank. 
Jfr bkbm Nu Dalbym. lj. § 30, bloma (värb) Aas. s. 

67 b. Jfr ock s. 7 not 21. 
Jfr isl. glöd : ghå5r, fsv. glödh : glidher. 
Fsv. borst <— *byrst, jfr ty. biirste is]. burst. 
Jfr da. tynd. 

19) Kontamination av pyn ock tunna, se Nu Ark. VI, s. 381. 
Sunnanvind; söder om; fsv. 1507 sonnan, 1401 synnan Södw. 

II s. 553b., 
Jfr da. syften. 	 13) Märk, att ordet är i-stam. 

14) Jfr da Under 	tynder. 
19) Jfr sv. dial. syv, sulva (värb) Rz s. 652 a. 

öva; bva är analogi efter åar. 
5150)2. B. L. K., jfr skymma, skymning. 
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lygn' f. jfr rspr. lugn 	ImPstra3  jfr no. knustrast. 
lpgna 	rspr. lugna sig2  
Anm. 2. Lånord är låsta färdig part. pret. av ett mera sällsynt 

4,4'4 ty. rttsten; ita(ra) gjuta(re) är möjligtvis av norskt ursprung; 
dgrkit diarå är väl kommet från någon Ity. dial. med dttroh-. 

4) i-omljud av iii: lys (. lpsa) lyse jfr ljus, jysk f. ljumske 
(i-stam?) bredvid fsv. 'läsks m., xyv tjuv kontamination mellan 
fsv. piåver ock *pgrver (efter pyfti, py-ft m. fl. ord). 

Anm. 8. Oomljudd vokal, där rspr. har omljudd, visas av föl-
jande ord: 

Uh 4 	rspr. börda 	 tor8 	rspr. törs 
dor8 	dörr 	 for 9 	 för(r) 
Star B. L.8 	fötter 	 fett, 	 förr 
frte s. 	mört 	 bmw 	 först 
ve V 	vört 	 stes,411 	störst. 
lf2n 	 lönn 
mig* mjölk saknar fsv. progressivt i-omljud, jfr i ganska sen 

fsv. myolk (1. ex. Nn Aschw. les. s. 93 r. 18). 	‘ 
§ 154. u-omljud uppvisas av några ord utöver de från rspr. 

bekanta fallen: 
spon  1S rspr. spån 

fsv. vän 
rspr. svamp 

skaris 	rspr. skvala 
sops jfr dalb. sutark" 
trost 18 	rspr. trast. 

vonis 
891,14 

 

    

1) Lugnvatten. 	 2) Om blåst. 
Hotfullt knyta handen mot någon, jfr no. knystra seg = knust-

rast = bilda sig till en stor hård, knotig utväxt. 
Jfr isl. burr. 	 5) Jfr fsv. gen. dora. 
Eljest Star. I fsv. träffas analogice föter 	föter) jämte 

fäter. 
Jfr no. vört, vyrt, vurt. 	8) Fsv. tor. 

2) Fsv. for. 	 le) Analogice efter for. 
*störster *störster sterster. 

B. L., jfr spqn It. G. K. F. N., isl. sponn mask. u-stam. Hit 
hör avledningen spånta B. L., spanta eljest samt spwn ryggfena (se 
§ 119 anm. 2). 

Utsikt, hopp; hit hör frvån It. 	 forvårit förvånad (se Tamni 
Et. ordb. s. 201 b). 

Jfr isl. soppr •••., sv2ppr ock se Nn Aschw. gr. § 72. 
Jfr no. skulpa ••••• skvalpa. 	16) Vidja. 
Nn Dalb. 1j. § 81, kontamination mellan *stark 	soNG) 

ock *svakk, jfr no. svilk »vidje hvormed lovknippet er omvundet» 
Boss s. 791 b ock isl. valka? »drage fra sted tu l sted». 

*pröster 	pr2str (se § 166,8). 
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Anm. Förklaringen av kast kvast Nn Aschw. gr. § 72 synes 
mig ej övertygande: den där antagna kontaminationen av kw2st- ock 
kost- borde snarast ge antingen *kost eller *keSt1  jfr trost, trol is]. 
prgstr, tr211. Jag kan dock icke prestera någon bättre förklaring. 

3) Spår av urgermanska ljudlagar. 

§ 155. Urgerm. I-omljud förekommer hos följande ord 
(utöver de från rspr. bekanta): 
miltra ty. mils : rspr. mjälten; 
magfiltara 	-filtan2  jfr ty fils : rspr. fjäll squama, isl. blakk- 

fiallr 3  svartpälsad; 
hår,4 	*hirna jfr ty. hirn, fht. hirni : rspr. järna, dial. härna 

Rz s. 284a; 
stekk fsv. stilker : rspr. stjälk; 
g-61,9  fsv. urna smörkärna : y&r, (möjligen den vanligare formen), 

jfr isl. kiarng6är6, rspr. kärna; 
5erv7  fsv. "sicirver, jervs fsv. *skirva : fsv. skoarver skcerf, 

soherf, rspr. skärv, skärva; 
skren9  B. L. dial. skrinn Rz s. 599 a : skram F.; 
gita no. kitte : rspr. kätte; 
sari° ty. siehst : rspr. ser. 

Anm. Åm hit att föra även tik tacka (honfår) ock rnm låd- 
formigt överrede till en släde, dial. kirma, kerma? Orden stå då i 
avljud mot rspr. tacka ock karmll. 

Så vida icke 2  framför st uppträder som a i nsv., då det be-
varat sin korta kvantitet; vilket varken kan bestridas eller bejakas. 

Bladmagen. 
mayfiltara ock filz ur förgerm. *peld-, de bägge senare ur 

förgerm. *peln- (se Nn Urg. lautl. s. 157). 
Hinna f. (egentligen pannhud). 
Kärna (smör). 	 6) Fet (om mjölk). 

7) Skärv. 	 8) Skärva. 
9) Mager. 	 10) Analogice St inf. 

11) med yttersta tvekan för jag hit grbda B. L. (fryksd. gHcl, 
västgöt. grh_la) : griecla R. N. G. F. K. grädde f sv. greddan Södw. I 
s. 429 a, Ihre gredda, Serenius id., då jag tänker mig ordet utgånget 
ur ett urg. *3a-rezd- •••• *3a-rizd- med betydelsen »mat» jfr isl. gredder 
skaffare (Nn Aisl. gr. § 208). Ordets ursprungliga betydelse skulle då 
vara »det specifikt matnyttiga i mjölken», jfr eng. meat kött (eg. mat) e 
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§ 156. Urgerm. a-omljud föreligger i åtskilliga ord (ut-
över de från rspr. bekanta): 

språkan isl. sprokkenn : rspr. sprucken 
svåltn 	soltenn 	 svulten 
våp.i 	°get 	fsv. courpit 

fsv. dovin 	rspr. duven 
nt4r, 	molin 	 mulen 

rotin 	 rutten 
be 	bol) 	 bud 

bolna 	 bulna 
berk 	 burk 
dg 	dogha 	 duga 
fg 	flogha 	 fluga 
fijr 	fora 	 fura 
fer 	fore 	 för(r) 
lo 	 ludd 
lån, 	lodhin 	 luden 
lårvi 	 lurvig 
',åtar 	 muttra 
småk 	smola 	 smula 
stek 	stogha 	 stuga 
kny 	pomal-finger 	tumme 
tbv jfr rspr. topp 	 tupp 
(keer)ve'nfsv. *-vorpin 	 karlavulen 
frQhåmhg hombla 	 möhumla. 

Anm. Analogice har a-omljud inträngt även i part. hos värb med 
nasal + kons. efter vokalen: spåna spunnit, th6ph4n sammanrunnen, 
bån bunden, såväl som i konditionalis av alla värb, som ha det i part., 
t. ex. språk, spån. 

fr. viande kött (eg. livsmedel, lat. vivenda). Ordet skulle dock även, 
ock kanske naturligare, kunna sammanställas med isl. greiöa »iordning-
ställa» ock betyda »det som man genom särskilda arrangemanger — 
avkylning ock skumning — extraherar ur mjölken», jfr beträffande 
formen nav. en ock svcen samt greeda värb 	*greiääa (meddelande 
av doc. BJÖRKMAN). Ingendera etymologien synes mig dock särskilt 
tillfredsställande. 
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4) Spår av indo-europeiska ljudlagar. 

§ 157. Avljud. 

1:sta avljudsserien, samnord. i : sel: i; t. ex. starka värb, såsom 
bit :bet:ban (-<- bitin) o. s. v.; vidare 
grem (Hällefors id., se § 139 anm. 9 ock 10) : grimma, fsv. grima, 

isl. grima, 
is!. skiö : sked, is!. skeiä, se § 125 anm. 3. 

2:dra avljudsserien, samnord. (Då : 	: ii (ö); t. ex. 
starka värb, såsom 
594v : skev (svaga stadiet uppvisas av 84v-7kt...a skottkärra ock 

sk4va i Filipstad gängse öknamn på en person, som skjuter 
det ena benet rakt framför sig, när han går); 

fg : fkk (: fkog reumatiska känningar, fqg fluga); 
stryk: strgk (: stråk-trcb trästycke varmed man stryker av rågen 

på ett sädesmått, stråk stråke); 
fikt : sht (: skot skott); 
bp/ :bg (: bo bud); 
bryy :brgt 	dibråt avbrott); 
54 sjuda : s (: sQ spad); 
Pit kkgv (: kkåva m. klave; f. = ena hälften av en kluven 

avsågad trästam); 
: /eg (: lygn lögn); vidare 

(ve de) lita  (vid den) tidpunkt(en) is!. hleyti n. del, tid, no. 
loyte id. Aas. s. 473 a : hit lott, is!. hlutr; 

4.ta böla, no. rauta : is!. hräta, rspr. ryta; 
ky tjäderhöna: no. my, dalm. rcp; 
rev: rspr. röv, no. rauv Aas. s. 585 a, isl. rauf hål; 
stop stupa, stedpstOp kullerbytta (ung.) : stgp pret., rspr. stöpa, 

stöp vatten- ock snösörja på isen : stop F. (S.) id., dial. 
står), stbal eller stopa Rz s. 680 b; 

rts ruva f.; ihoprunnen klump : rgs röse, is!. hreysi; 
rg röd : rå (afton)rodnad; 
spy«, no. sprot : rspr. spröt, no. spraut, sproyti. 

1) D. v. s. stop(a). 
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3:dje avljudsserien, samnord. ä (I) : å' : (6); t. ex. starka 
värb såsom 
sveelt : svalt : svälti F. (S.); 
dras : drag: dräkt; 
smeel : smal; 
5ik1  : sak : si; vidare 
brågdar pl. norrsken, no. brag, bragd : iSl. bregaa; 
yerm : rspr. karm? (se § 155 anm.); 
veeit välta: valt pret., vciltar åkervält (därav avlett våltra värb). 

4:de avljudsserien, samnord. 6 (1):å' :ä: il (ö); t. ex. starka 
värb (överensstämma med 3:dje, emedan de sakna pret. pl.), 
såsom 
bctr : bar: bära; vidare 
non B. skicklig, bekväm, lämplig till, jfr Rz ninam s. 467b : nam 

urgröpt märke, eg. »något urtaget»? isl. Mim tagande. 
5:te avljudsserien, samnord. ä 	: ä: å, har uppslukats 

den 3:dje, t. ex. starka värb såsom 
sf 	: sa t : sätt 	 lig : lag (: lkz 2 ) 
J1 gg 	 bg : bcj (: bet) 
ets : ks (: lcest svagt) 	s : sag (: szt). 

Samnord. å uppträder blott i 'ctt : 	: chtz; hit hör sällsynt frct g: 
frk fråga (fsv. frwghna : fri), kanske också tik : tacka (honfår). 

6:te avljudsserien, samnord. å' : ö; t. ex. starka värb 
såsom 
t.: tgg; 
skapa part. : skgp pret.; 
sv&r : svor (sup. svär% analogice från 3:dje ock 4:de avljuds- 

klasserna, likgså flirt av Ro- : fgr fara3). 
§ 158. Rotvariation visar sig i 

stråk strömdrag, ty. streichen, eng. strike : stryk, strgk, strak- ; 
lgt 	1.a3it) pret. : lat låta (ljuda); 
bkistarpip (is!. blistra), bkes B. pret. : lket.s blåsa. 

Anni. Andra slags förblandningar mellan avljudsserierna: f4r fara, 
far : fara (jfr Nu Aschw. gr. § 179). Äro hit att föra även åh : 
fsv. oxe 	we; ok, (ka : isl. ok, oki; 6tar : utter, is!. otr; isl. göm; 
rspr. gom : giam? 

Se § 144 ock § 87,3 med anm. ock not 7. 
ligat, jfr § 152 anm. a. 

2) Jfr Nu Aschw. gr. § 179. 
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B. Ljudsubstitution. 

Vid lån från rspr. eller främmande språk ersättes i 
regel en lånad vokal med samma eller tillnärmelsevis samma 
vokal, om sådan finnes; t. ex. 

t: anis 	rspr. anis 	a: frgan rspr. fröken; 
atn 	Elin; 	a: keitalam fi. kota + lampi 

y: styl ä.-nsv. styl 	 bantcintarrspr.kontanter 

	

bånch 	ty. unfändig; 	afc:bd 	affär; 
e: stucar rspr. studera 	itbarhelm 	Abraham 

	

kept& 	reparera; 	ånis 	anis; 

	

0: frgan 	fröken; 	a: &mg 	ordning 
ce: jckgar 	Geijer 	 feegkeik 	fänkål; 

spcekt6r 	inspektor 	o: ak56n 	auktion 

	

cbgnar 	Einar; 	o4 	 ort. 
Rspr:s öppna ö-ljud återgives såsom långt med 0, 

såsom kort med a, t. ex. 04 en& ingenjör, ,~1skiin slöjdskolan. 
Rspr:s u-ljud ersättes med de u-ljud, som finnas å 

resp. platser, i nordöstra delen gy, ut, i sydvästra delen u, u, 
t. 	ex. gracvst 4;cg E. (P.) gruvstuga, lt7cdar L. luder, stucbintrei 

stubintrei stubintråd. 
Finskans långa u ersättes med o, t. ex. nöpasmkn 

fl. nuuppo hornlös kol. 
Fi. kort u ersättes med tu, t. ex. kuIrkheida fl. kurki trana. 

Rspr. ock finskans ö ersättas än med a, än med 
a, än med e, än med a ock än med o: 

med a regelbundet framför velopalatal kons. (åtminstone 
k), t. ex. driktar doktor, kales ookes, kn fl. kokka någon-
ting uppstående, stolpe o. d.; 

med a i svagtonig sluten förstavelse, åtminstone i rela-
tivt gamla lånord, t. ex. 

kant& rspr. kontor 	kamöd rspr. kommod 

	

5efanj6 	chiffonier 	tratecr, 	trottoar 3  

	

aplcin 2 	oblat 	kalpothr 	kolportör; 
Ur en grannsocken: kcjsanuek ställe i Gustav Adolfs socken — 

fi. kuusi gran, mäki backe. 
Har undergått folketymologisk ombildning efter kapicin; men 

för att denna skulle vara möjlig, måste väl förutsättas ett *ablåt. 
3)1 de tre sist nämnda orden har ö förr stått i sluten stavelse. 
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vidare i pa4man4r portmonnä ock krbstilfar Kristoffer. För-
modligen spelar även någon annan dialekt in, varigenom redan 
störes. Jfr Ity. kantor, gardine m. 

med o alltid i förstavelsen kon- (s,  kom- 	kon-) i yngre 
lånord, t. ex. kens&ftl koncept, kompayön kompanjon, kenktits, 
konkurs; 

vidare i en mängd andra genom skriften förmedlade ord, 
beroende på den proportionella anlogien: 

målets bbs,ta : skriftens borste = målets x : skriftens o; 
t. ex. 

sef 	rspr. soffa 	 könjak rspr. konjak 
kéfes 	koffert 	gal4ar 	galoscher 
konst 	konst 	ö' 	 olja. 
pökanholt K. (N.) pockenholz är säkerligen till sista sta-

stavelsen påvärkat av he/ 2; första stavelsens o är underligt, 
man skulle vänta a3. kårplansyeen (jfr fl. korpi djup vild skog, 
iampi tjärn) är väl påvärkat av korp korp. 

med a i svagtonig efterstavelse åtminstone i förbindelsen 
-or, t. ex. driktar doktor, påstar pastor, profeesar professor; 

med o i svagtonig öppen stavelse, t. ex. 
kalpot4r rspr. kolportör 	lokomotiv rspr. lokomotiv 
fot on 	fotogen 	lökobc'eria fl. lako 4. 
Anm. På skriftens invärkan bero ciron Aron, mormön mormon, 

pikadön pikardon, lukktos,hta Hektorshyttan. 
§ 165. Rspr:s öppna a ersättes med a i följande fall: 

framför k, g ock kort g samt 4, t. ex. 
akad& 5  rspr. ackordera 	magasin rspr. magasin 
k4njak 	konjak 	magakin 7 	margarin 
töbak 	tobak 	 kvat& 	kvart& 
ankaptn4r 6 	entreprenör 	pat 	part; 

framför 1 i några ord, där vokalen förlängts ock 1 för-
kortats av obekant anledning: kristål kristall, meka metall, 
mal mall. Jfr även Usmål besman. 

1) Recept. 	 2) Likaså Knholt Reinhold. 
Så vida icke någon gång funnits en biform *puckenholz, som är 

mig alldeles okänd, jfr § 145,2. 
Liggande säd. 

5 Resonnera. 	 6) Entreprenad. 
7) Analogi efter föregående. 
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Anm. Samma substitution uppträder i några oklassificerbara fall:.  
anz&ka Amerika, eimucnOnl ammunition, kad4s s  kad‘ts kardus, 

	

afchd 	afcbd affär, baptist 	baptist baptist, petraprO 2  paraply. 
§ 165. Diftonger. 

&y (ty. äu) ersättes med g, t. ex. shvar-r3  N. hty. säu-
bern, *ar ett slags fint sovrad malm. 

fl. yö tyckes ersättas med n (eller o?), fl. uo med o, 
t. ex. stnso fl. syöjän-suo frätande kärr. 

Amn. 1. Knholt Reinhold beror väl knappt på substitution äi 
--> e, utan på lån från annan dialekt; jfr dgnar Einar. 

Anm. 2. Slutligen må nämnas några fall av ljudsubstitution, där 
metoden är mig alldeles förborgad: 
för y: dinamit dynamit, biran byrå, hebota hypotek; 
för e: andrias Andreas, sid& cedera, priscint present, varånda 

veranda (påvärkat från varandra?); 
för ä: pkas& blessera (analogi efter placera?), sak« servet,prIscint 

present, markii1j mercurium (analogi efter mark mask?), 
dzmaOn dimension; 

för ö: jeen  eng. shirting, analogi efter 5vt stjärt? 
för u: karyjs stolt rspr. kuriös, analogi efter karta? 
för o: hankintar kontanter, jfr fsv. kumpan, seld4t soldat; 
för a: kriembci krambod (jfr krämare?). 

II. Kvantitativa förändringar. 
A. Förlängning. 

§ 166. Dialektens ställning till den fsv. förlängningen av 
starktonig vokal framför vissa konsonantförbindelser (Nu Aschw. 
gr. § 129) är icke i allo klar: 

Framför gg lider regeln intet undantag4, t. ex. gag gång, 
la g lång, vray isl. r2ng. 

Framför rä synes förlängningen inträda endast i huvud-
tonig ställning, då man jämför gak gård, hak hård med åftvåk 
aftonvard, Iisvcik B. huvudsvål; jfr Kock Fsv. 1j. s. 400. 

Men kamahht kamrat. 
I detta ord liksom i ecmianfön beror väl a på att första sta-

velsen har något starkare biton än i rspr. 
Sovra ut. 
Sådana fall som sag sjöng, hag hängde förklaras genom analogi 

efter 3:dje kl. starka värber ock övergång a ---> a framför g (se § 136). 



XXI. 1 	 ETYMOLOG.: SON., FÖRLÄNGNING. 	 177 

Intetdera exemplet är dock fullt bevisande; det förra kan vara 
ombildning av åftvcik efter rspr. aftonvard, ock det senare stam-
mar från Brattforsl, vars mål visar åtskilliga västliga tendenser 
(jfr nedan 3, 8 ock Nn Fr. lj. § 42,2). 

Framför gk inträder förlängningen icke i Brattfors ock 
Lungsund 2, t. ex. 

hak 	rspr. hank 	 kågka 	rspr. kånka 
stågka 	stånka 3 	skak 	skånk. 
I Rämen, Gåsborn ock östligaste Färnebo (Saxån) där- 

emot finner man hk (— hak sällsynt), steigk, 	skagk 
skagk). 1 de övriga delarna torde hak, skak, stetgk(a), 

keigk(a) vara vanligast. Förlängningen synes sålunda där ha in-
trätt blott framför heterosyllabiskt gk. Jfr till förklaring av. 
företeelsens geografiska utbredning å ena sidan Leffler Fornm.-
fören. tidskr. II s. 37 ock å andra sidan Nn Fr. 1j. § 42,1. 

Anm. 1. Under den behandlade kategorien falla ej: 
phigk pallisad, tjocka bräder (koll.), som väl är lånat efter förläng-

ningstiden; jfr hty. planke i bägge betydelserna; 
mågkAn N. öknamn, som väl är att sammanställa med det i samma 

socken befintliga mckikkjida4, jfr mndl. mannekln? eller kanske 
mlt. mank lam a.? 

sågka samla ‹— samka efter förlängningstiden; 
ågka anka, om vilket se Beckm. Sv. landsm. XIII. 3 s. 51 f. 

pågka mindre braxen ock kagk N. burk äro mig till sin etymo-
logi obekanta. 

Framför id torde förlängningen ha inträtt likformigt över 
hela dialektområdet ock på samma sätt som i rspr., t. ex. 

rspr. ålder 	 Sdit6 	rspr. sålde 
sal 	såll 	 §e§svg K. (N.) självsvåld; 
hal5 	håll 

I östliga delar av härudet tycks ordet ej användas, utan i stället 
brukas hinfkeit. 

Åtminstone icke så tidigt, att a blivit a: det har såsom ett på 
1400-talet förlängt a blivit a. För övrigt synes det mig icke höjt' över 
varje tvivel, att den fsv. »förlängningen framför konsonantgrupper» 
värkligen varit en förlängning: jag vet intet som absolut förbjuder 
ett antagande, att företeelsen alltigenom varit av k valitativ art, så icke 
ens de gamles dubbelskrivna vokaler, som mycket väl kunnat beteckna 
samma kvalitet som hos långa vokaler, ehuru kort kvantitet. 

Stöna. 	 4) Akcenten ej fullt säker. 
hel. 
*sedda; formell överflyttning efter t. ex. spilt spillde. 
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129,1 ock Kock - 
kak, som träffas 

men Ort aldrig, kal kall (jfr Nu Aschw. gr. § 
Fsv. 1j. s. 399 f.). Anmärkningsvärd är formen 
i B. ock L. (jfr Nn Fr. lj. § 41,3). 

5) Framför nd visar sig övergången i 
an 	rspr. and 	 rspr. 
han 	hand 
	 fsv. 

ban 	band 	tinastc'egar 2 jfrisl. 
stan 	stånd 

andedräkt 
*vanda-alugher 
2ndurr, 

vilka ord emellertid alla utom stan ock Htnakt kunna ha biformer 
med a, eimastcbgar även biform med a3. a visar sig dessutom 
konstant i san sand (oförklarat); ock a uppträder i lan land, 
stran strand, strånsckt strandsatt, bUntg blandning, där vo-
kalen sannolikt kan förklaras genom att d bortfallit i konsonant-
grupp före förlängningen (se § 51,2), i kan rand, /Y.44 ran-
dig (riksspråkslån?) samt latz-grdna ett litet grand (oförklarat). 
Förhållandet är, såsom synes, dunkelt. Jfr Nu Fr. 1j. § 41,3 
ock Leffler anf. arb. s. 37. 

Framför mb visar målet upp exemplen 
kam 	rspr. kam 	 dam 	rspr. dam 
VelM 	 våmb 	 dåna 	damma, 

men ktny5g,  lam, förmodligen genom invärkan från rspr. Jfr 
Leffler anf. arb. s. 37, Nu Fr. Ij. § 41,3. 

Anm. 2. Jämte kam, dam förekomma — särskilt i Filipstad — 
de »finare» uttalen kam, dam (jfr nedan not 3). 

Framför rt synes målet enligt exemplen vM vårta, 
mataskijd Mårtenshöjd ha haft förlängningen i samma utsträck-
ning som i sydsvenska dialekter, se Wadstein Sv. landsni. XIII. 4 
särskilt ss. 7 ock 15. Emellertid är det intet som förbjuder att 
i orden se lån, som dock för ma4ashis9d bör vara gammalt; jfr 
§ 149. 

Motig, obehaglig, besvärlig, som sätter sig på tvären o. d. 
Skoningar under slädmedar. 
Uttalen an, ån, han, ban torde stå ett trappsteg högre än de 

med a ock vara att förklara så, att on västlig granndialekts a upp-
fattats såsom det korrekta återgivandet av, skriftens a, vilket därför 
imiterats. Den mångskiftande vokalismen hos etniaMdpr är svårare 
att förklara; möjligen kan a förklaras genom inflytande från annan 
dialekt ock proportionell analogi från växlingen an — an. a finnes ock 
i biformen imrinar ock kan där kanske förklaras såsom i lan, strån-
scd, bkåntg, se nedan ock § 51,2. 
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Efter all sannolikhet har målet efter övergången ä 
men före övergången ö (9) 	ol haft förlängning av vokal fram- 
för st, likaså före övergången 	ä ock Y 	111 i nordöstra hälf- 
ten av dialektområdet, t. ex. 

ost fsv. 	oster 	uster2  kåst rspr. kasta 
knöstar 3  knosa 	knusa fåglar .  faster 8  
trost 4  iSI. 	Pr2Str krist 9  isi. 	k vistr 
bast fsv. 	bast nlistio fsv. 	mista 
fast faster vist11  vist 
fåst92,5  fastande wist12 da. 	nista 
fåstigan rspr.Fastingen6  sist no. 	nYsta 
hast 7  fsv. hast #sta B. rspr ysta 
kast (vidh)kaster spstar 13  syster. 

Jfr Kock Ark. IX s. 52 if., Nn Aschw. gr. § 129 anm. 2. 
I varje fall har målet deltagit i en senare förlängning 

framför rn ock antesonantiskt rt (Nn Aschw. gr. § 129,2), t. ex. 
hon 	fsv. horn 	 564 	fsv. skiurta 
kon, 	korn 	 mbt3 	mortare 

fbnVevdein14  fornhsefp 	 kiurtil. 
Jfr ht kort, me t mört, vet vört (stbtro storkna). 

Anm. 3. M, fot, lo, pot utgå ur tvåstaviga former, men hava 
kanske inkommit från rspr. i målet med långt o; de äro alla lånord, 

Alltså omkring 1375-1400 enligt prof. NOREENS kronologi å 
föreläsningar i nsv. ljudlära, förutsatt att målet i kronologien överens-
stämmer med rspr. 

Jfr ysta. 	 3) Stor slägga. 
4) Trast. , 	 5) Fastande, nykter. 

Marknad i Kristinehamn första veckan i fastan. 
Brådska. 

9) Märk med a några enstaka fall: gåsty, (allmänt i målet) gasten, 
fåstar R. (L.) faster, fåstv. K. (Fallet) fastän, håstxt L. hastigt, 
låstbeit (allmänt) lastbåt. Det sista är kanske lånord. 

9) F. (P. Sk.) R. G. N. 	19) R. G. N. 
R. G. N. 
N. r "". (Sk.) R., matsäck; jfr från den sydvästra hälften av 

området kvest B. K. L., nabsta B. K. (N.) L., vest B. L. K. Märk 
ock, att i hela målet träffas kråstårar Kristoffer, ock observera ff2tHst 
R. vrist, drbstz F. (S.) dristig. Bero dessa på inflytande väster-
ifrån? 

R. G. N. F. K. (N.) L., åstar B. K. L. 
 För mycket länge sedan. 



180 	KALLSTENIUS, VÄRML. BÄRGSLAGSMÅLETS LJUDLÄRA. 	XXI. 1 

jfr hty. ort, fort, östfries. lurdl, lat. porta. ,jo, smot hava väl sin 
vokalkvalitet efter preteritum ock böjda former av part. 

§ 167. Huvudtonig sonant förlänges framför enkel kons. 
under samma förhållanden (ock förmodligen vid samma 

tid) som i rspr. (se Nu Aschw. gr. § 130); t. ex. sv  sov y.-fsv. 
soof ä.-fsv. söf, far pres. far y.-fsv. faar ä.-fsv. får, vt veta 
ä.-fsv. vita. Emellertid har målet i detta fall vida fiere exempel 
än rspr. att uppvisa, i det målet icke, såsom rspr. i många fall, 
sekundärt förlängt den följande kons. ock förkortat vok., t. ex. 
ht fsv. hiti rspr. hetta; exempel finnas samlade § 18 B 2 a d. 
Den där anförda pluralen åbårar hör väl emellertid näppeligen 
hit; den beror säkerligen på anslutning till ber borr (se § 168112 
med anm.). 

Såsom av ex. sov m. fl. framgår, har förlängningen inträtt 
först efter den kvalitativa differentieringen av fsv. ö ock ö. 

framför slutljudande eller antesonantiskt n ock d, t. ex. 
hibn rspr. härrn bi)d rspr. bolde 
spin sporren dcpd däld 
h'en2  "hirna Inc§d mäld 

orren seot4  *säki.  
Rna skillnad 3  

köld 
(ed 5  L. *äld; 

märk ock i bitonig stavelse från häradets västligaste del yåls6n 
B. (Flundsnäs) nyckeln (jfr Nn Fr. 1j. § 105,2). 

§ 168. Ersättningsförlängning inträder å starktonig vo-
kal, då efter den följande konsonanten något ljud bortfallit. 
Förlängningen inträder före det stora bortfall av ändelse-a, som 
skiljer den norra hälften av häradet från den södra. 

1) Ex. på förlängning vid bortfall av konsonant: 
keta 	rspr. lärft vcpd välvd 
56-84 självt 12(.2.4 halvt 
ge.s,vålz 6  självsvåldig håkmeina halvmåne 

Ock ity. *lort, *lordes enligt prof. NUBBENS föreläsningar i nsv. 
ljudlära. 

Hinna f. 
Jfr bånskh barnslig, ydr,s3 känsel, meerksa människa, 

riens4 ränsel. 
Sälg. 	 5) Alnus incana. 

6) M. fl. sammansättningar med 5601.92. 
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Ilås,Pstarl rspr. halvsyster 	 ff."5:d 
	rspr. följde 

4ictt 
	

*ojälpt 	mgt 	 mörkt 
skat 	skarpt 	stat 	 starkt 

täljt 	 9)( 	värkte 
tcPA 	täljde 	vet 	 värkt 
bc_td 	bärgde 	504n 	skillnaden 
hdaskvel 	hälgdagskväll vdcdaksiemncin *vårdagsjämnaden 
,r) d 
	sköljde 

	 for jeemnfin 	*för jämnaden 2. 
ARM. 1. Åtminstone då den efter sonanten följande konsonanten 

är k, tyckas förekomma fall av att denna kons. får ersättningsförläng-
ning (med övergång till 1) i stället för sonanten; märk sådana ord som 
håltima halvtimme, hgttina halvtunna, hedståp halvstop, 1iå1mil 
:halvmil, Mita hälften. Jämte hcbita finnes ha, som är dubbelt 
underligt med sitt långa 4. Jag befarar dialektblandning; jfr § 84. 

2) Förlängning vid bortfall av son an tis kt n. Fallen äro: 
best. sing. mask. av ord, som i obest. form ändas på 

-1(a) eller -91(a) med föregående kort vokal, t. ex. 
tt3/ 	rspr. tullen 	mån 	rspr. munnen 

fifflen briin bninnen 
skils *stallen spcin spannen 
st6/ 4  stållen hån hunden 
,sti)/ stönen sdin sanden 
td/ 5  länen din 6  anden 
skål skallen bby bonden. 
Historiskt höra hit även mbrån morgonen, åftån aftonen. 

mask. äng. av (adj. ock) part., som i fsv. ändas på -hin, 
-nnin (-ndin), t. ex. 

	

rspr. svullen 	csetarh41 	+- *etarhålan 8  
fed 	 fallen 7 	brbn 	rapr. brimnen. 

Anm. 2. Best. plur. slutar på -tin i Rämen, Gåsborn, Nord-
mark ock norra ock östra Färnebo, t. ex. disån G. fsv. aasana Södw. 

M. fl. sammansättningar med hakv. 
För jämnan; gammal omtydning av jafnan efter jafna5r eller 

självständig konstruktion med detta ord, jfr isl. ekki a jafna5i icke 
i allmänhet, me 5 jafna5i vanligen, jafn95um för jämnan; i nuv. nordli-
,gaste småländska finns för jämnaden enligt uppgift av notarien A. RYDIN. 

2) Stallet. 	 4) Stollgången. 
Smutsen. 	 6) Andedräkten. 
Fallen för något. 
Analogisk ombildning av fsv. -haldin. 

Sv. landsm. XXI. 1. 	 12 
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I 	s. 51 a, figrdirt f sv. fingrani(r) jfr figartina B. K. L. Här har 
tydligen förlängning inträtt på grund av det bortfall av slut-a, som 
skiljer de bägge dialekthälfterna åt. 

§ 1681/2. Då en stavelse övergår från svagt till starkt bi-
tonigl, förlänges dess sonant, om den icke efterföljes av kon-
sonant, t. ex. jikkia skickliga jfr 5ikkz, kvåt(ja kvittot jfr kvbto, 
jialpfrika jungfrun jfr iitmfrut. 

Anm. Q i ål2Qrar abborrar (sing. åber) beror säkerligen på an-
slutning till br borr. 

B. Förkortning. 
Då efter lång vokal konsonant förlängts, förkortas 

vokalen, t. ex. hem 	helm, Köp ropa, skettyc'en Skåltjärn, 
Utta korna m. il.; se vidare §§ 96-100. 

Då slutljudande akut huvudtonig vokal genom 
komposition eller ordfogning sammanträffar med kons., förkortas. 
vokalen. Konsonanten behåller sin korta kvantitet, om tydlig 
betydelsegräns går mellan vokalen ock konsonanten, t. ex. köbein2  
"koband, va-vd-de3  vad var det (mänga flera ex. under § 19,4 
Däremot heter det t. ex. trcbgaZr trädgård4. 

I svagtonig ställning förkortas lång sonant, t. ex. 
jihryfria jfr fru, fårkke jfr kkct, vbtre jfr tre, kåpla kaplan. 
krbtiar kreatur. 

III. Bortfall. 
Inom två bredvid varandra stående obetonade stavel-

ser bortfaller sonanten i den, som har den mäst reducerade intensi-
teten, d. v. s. (åtminstone i regel) den som står intill huvudton, t. ex. 

a) före huvudtonen: 
amuotffön rspr. ammunition 	erk-U,a6  rspr. Erik Ersson 
ok-ösa 	Olof Olsson 5 	jon-ånasa 6  Johan Andersson 

1) Se § 182. 	 2) Klave. 
Va-sa? 
jigetk skidgård tror jag mig ha hört med både kort ock långt g, 
Även skämtsam benämning på 'avträde'. 
Sedan även simplex erk ock »n. 
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6581-tvq't fem. en eller två 
fanskl 	fantisera 
Mate , fra. feuilleton 
krbtucr 	kreattir 
1ruf9r 	rspr. tjugufyra 
anfi.e.r ty. ohngefähr 

ceksgs 	rspr. exercis 
tratan 	trottoar 
ng4 	 neråt 
926.4 	 norråt 
sét 	 söderåt 
åta4 	 österåt 2  ; 

b) efter huvudtonen: 
amftka 	rspr. Amerika 
fås,tas 	fsv. 	forstova-n 

4a 	i rspr. Eriksson 6-ksen j 
.båsta bazstoffuan 4  fsv. *han slöghhana 
hiustra haitstriaa fernbo rspr. Färnebo 
feemtna rspr. fämtonde hinsko Hedenskog 
hetksa Håkansson ökna7  fsv. okunnogher 
6s,a 5  Olofsson sat8  rspr. så att. 

Anm. Hit höra ej: sökgeigan solnedgångenl  vilket väl är samma 
slags bildning som tefat i st. f. *tekoppsfat, såtgr4va Silvergruvan, 
sblbes,hti,jda *Silverbärgshöjden, vilka äro sammansättningar med f sv. 
silf. yeebedsan ställe i L., skrivet Själstabacken, är etymologiskt oklart. 

Mellan postkonsonantiskt r eller k ock följande kons. 
bortfaller obetonad vok. Ex. se § 177. 

Bortfall av a: 
1) °betonat a bortfaller efter bitonig stavelse åtminstone i 

förbindelsen -ana (kanske föreligger analogi från adj. på -an?), t. ex. 
gpan rspr. glupande 	hia9211, rspr. *hu.vudyrande 
frie man 	främmande 	vdan 	*vidfarande 

Bråka. Se Nu Fr. ordb. s. 24 b. 
De fyra sista orden ur ställning i proklis, som för dem är mycket 

vanlig. Möjligen hör itchtkåmgry Hennikehammarn till samma kategori, 
då man får förutsätta ett äldre uttal *hcenikcinu.tn 	*hcenikahdmyn. 
Men även om ordet ursprungligen haft huvudton å första stavelsen, är 
bortfallet av a — förutsatt att a funnits annat än på papperet — väl 
motiverat, sedan h bortfallit. 

Väl närmast ur sådana sammansättningar som rspr. förstubro, 
förstukvist. 

Södw. I s. 73 b. 
Jfr Frans Ola torp Dödb. 1669. 
Bortfallet av xi synes något gåtfullt. Kan det vara någon analogi 

från den feminins slutartikeln? Jfr sZe5g-a, 8,44-an : böka, bkögan. 
Främmande. 
Ytterst ofta enklitiskt, förstärkande ett föregående värb, adj. 

eller adv., t. ex. han sprde-sat . . ., han va sa stö-sat . . 	di 
sat sa tdt-sat 
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ilsvin' rspr.Illsvidande 	&Ides 	rspr. huruledes 
hemyårss 	hemkörandes 	sales — seilas således. 

Anm. 1. Då bortfallet icke inträtt allmänt i avledningsändelserna 
-ara, t. ex. kkalpar(a), stårkar(a), -as,ta, t. ex. rk9,9,4(9), kan detta bero 
på att penultima vid tiden för bortfallet i dessa ord redan alternativt 
förlorat sin biton, som överflyttats på ultima. Samma förklaring gäller 
väl ock neutrala värbalabstrakta på -ana, t. ex. 5€vana 2  *skjuvande, 
kkbpana s  *kloppande, völana4  *voffan.de. — I frång4s framfusig är 
ingen vokal bortfallen, jfr fsv. framfils. 

Svagtonigt a bortfaller i ändelsen -an(-) efter vokal, /, n, 
n, r ock k. Utvecklingsgången får väl tänkas sålunda: 

n efter vokal 
-an --> -n ---> bortfall efter 1, n, n I 

n efter r, k, med assimilation till n. 
Ex. efter vokal: 

dcen tfn rspr. den tionde fsv. 	sien 
Vinda tiondedel hön rspr. hon 6  

*i11svi5one 5  dån dagen 
5:034/4 skillnaden stindan\  söndagen; 

ex. efter 1, n, 9i, se § 176; 
ex. efter r: han baren, An,  orren, vifån *vidfarande; 
ex. efter ?r: skOn fsv. skolen, gein gården. 

a bortfaller i svagtonigt slutljud (utom såsom neutral sing. 
slutartikel ock i neutr. värbalabstrakta på -ana, subst. ock komp. 
på -ara, superlativer på -asa) genomgående i Rämen, Gåsborn, 
Nordmark, norra ock östra Färnebo, norra Brattfors ock allra 
nordligaste Kroppa (se § 13,5), i övriga delar av häradet mycket 
ofta vid sandhi, särskilt om vokal följer. Ex. 

hr R. : h4ra B. 	 sp4rdg : spånta 
R. : >fga 	 fiergn : fiearana 

g fåt. 	: giuba 	 vås3 	: våsk 
lép 	: lb.ea 	 kkg+Pr :kkåtra7  
stor 	: störa 	 våls,an : våkna 
ekt 	: eeta 	 Ockan : fåtkna; 

1) Orolig. 
8) Smällande. 
5) E- *illsviöande. 
7) Ge ifrån sig ett bubblande läte. 

2) Ungefär 'vicis'. 
Skällande. 

6) Best. form av ho. 
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vartill kan läggas från målets södra del: ot-4.29 äta opp, do 
kåny„fel var brci, en ce ptika te sv ibhin, ja ha kg. yOmt. Märk, 
att de flästa exemplen falla under föregående paragraf. 

Anm. 2. De i anm. 1 nämnda orden kunna — gåtfullt nog — 
i målets norra del ha bevarat slut-d, se ovan. Att neutr. slutartikeln 
kvarstår, beror på dess flexiviska betydelse ock på att den en gång 
haft biton. 

§ 175. Bortfall vid hiatus: 
Sammanstöta två lika vokaler, blir resultatet en vokal av 

samma kvalitet, t. ex. nja Nyhyttan, ydn fsv. Jahan». 
Sammanstöta två (bakre eller två) främre vokaler, bort-

faller den vokal, som har den svagaste akeenten, t. ex. bgnt 
begynte. 

1) Ett fall av samnordiskt bortfall i hiatus förtjänar att särskilt 
påpekas, emedan det representerar en med relativt få säkra exempel 
styrkt grupp. Det är dir årsring, sv. dial. gåra savrand i trän, spricka, 
rand, strimma i trän (Rz s. 226 a), no. gaare årsring, även snitt eller 
skåra som bildar en linje (Aas. s. 212 b), gaara strimma, linje, ådra i 
sten eller jord; en lång förhöjning eller fördjupning i jorden; även en 
bölja på vattnet (ib.), jutska gåse »stribe som årsringene eller marv-
strålerne frembringer i trm; ligeså om striber i töj, blade, blomster» 
(Feilb. I s. 527 a ock b), nisl. gåri sprickor i ett träd (Vigftiss. s. 
193 a, jfr Gislason s. 158 a), målets gr4v- resp. fin-gin försedd med 
glest resp. tätt sittande årsringar, sv. dial. grovgårig som har grova 
sprickor (om trän), gårig full med sprickor (om trän ock stenar, Rz s. 
226 a); jfr flit &jam årlig (Schade s. 250 b), nsv. äring isl. årangr 
da. aaring årets gröda, målets &ryck no. aarveg, sv. dial. gåra 
växa hastigt (om trän), gårog frodigt, yppigt växande (om skog, Rz s. 
225 b). Som urnordisk grundform för Or, gåre, gåra får alltså an-
sättas ett adj. *3a-järaR »till året hörande», som i sin bestämda form 
i maskulinum eller femininum ger ett fornnordiskt *graf eller *gära. 
Grundbetydelsen är alltså »den årliga tillväxten, det årliga tillskottet i 
trädet». Utvecklingen i betydelsen från »årsring» till »ådra i sten» är 
ytterst lätt: de lagrade stenarterna likna i brottet påfallande längdskär-
ningen i en trästam. För utvecklingen till »spricka» är att märka, att 
trä i allmänhet spricker efter årsringarna ock sten efter skikten. Då 
betydelsen »rand», »strimma», »linje» naturligtvis lätt vunnits, är icke 
språnget därifrån till en enstaka »bölja» eller till en »långsträckt för-
höjning eller fördjupning i jorden» omöjligt. Från grundbetydelsen »den 
årliga tillväxten i trädet» vinner man lätt betydelsen hos värbet gåra 
»Växa hastigt» ock adj. gårog »frodigt växande». 

För sammanställningen av g4r med gruppen år, äring o. s. v. har 
jag att tacka doc. V. FRIESEN. Själv hade jag förut med ringare fram-
gång sökt sammanställa ordet med ådra, målets etr. 
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ÅRD1. Bortfall av vokal utan tydligt skönjbar regel: 
uddljudande: Nensa influensa, _part& apparat, spcektc_ir in-

spektor, spend& jfr lat. expendere, ldktrzst elektricitet; 
midljudande: Mce-si 	25-me-si låt mig se, låt mig tänka 

efter. 
§ 176. Sonantiskt (dentalt) n bortfaller efter kort eller 

långt 1, n (n), t. ex. 
sil 	rspr. silen ~från rspr. morgonen 
tål tullen mån månen 
sel selen mån munnen 
bål bullen hån hunden 
rål rullen bön bonden 
skål skallen klår, björnen 
til m. 
åftcin 

tallen 
aftonen 

yckn tjärnen. 

IV. Inskott. 
§ 177. Svarabhakti. 

Reducerad vokal (a eller is) inskjutes mellan konsonant ock 
k, efter vilket en sonant bortfallit; detsamma gäller även n, 1, 

utom efter dentaler (jfr § 123 ock § 174,3); t. ex. 
åbarhåm rspr. Abraham 	dågysvika4  --> dågkstsvika 
våfkidån 	-› våfradånl 	håpck R. rspr. hagla 
magysctn2 	*m(i)fogrefscende3  vålsan R. 	vakna 
såkastigan 	sakristian 	gr015  sv. dial. gryfflä. 
nbgar 	några 
Anm. 1. Framför r efter kons. i svagtonig stavelse förekommer 

inskott, även om det följes av starktonig vokal ock sålunda intet 
bortfall förekommer, t. ex. agaröra 	*agröra Aurora, fabarik fab- 
hik fabrik, kor/star& konstra (analogi efter kånstar?). Ett sådant 
ord som figaråna 	firåna är väl analogi efter sådana ord som 
sklaråna, kkåkaråna, stalsaråna 	ståkråna. 

Anm. 2. Former sådana som iånsas Jöns', kisas Lars' tillhöra 
ej ljud-, utan böjningsläran. 1 analogi efter dem träffas pcks(as) Pärs, 

*varfrndaghen. 
*mogars&na, jfr Mögersundet G. Dopb. 

Man kan få höra det »fina» uttalet mogkefsiNga). 
4- *dilgyksvika Daglösviken. Jfr § 173. 
Grymta. 



XXI. 1 	 ETYMOLOG.: SON., SVARABHAKTI. 	 187 

hcins(as) hans, hcknas(as) hännes. a i håhcbgas halvvägs, n&st-
vcegas (närbelägen) *nästvägs är säkerligen ej något inskott, utan mot-
svarar ett fsv. -as, jfr rspr. i våras, målets tvås <--• *wriras z viras 
(rspr.-lån?). Mera svårbegripligt är iehmas enkom, men även detta 
ord beror väl på någon formell analogi, te yc'elpan till jälp skulle 
möjligen kunna motsvara ett fsv. *til hiselpande (neutr. värbalabstrak-
tum), som genom den konstanta upptakten fått akut akcent. Därvid 
är dock att observera, att de neutrala värbalabstrakta bevarat sitt,slut-e 
även i målets norra hälft. 3sdflidn motsvarar fsv. ensamin. 

Kap. 3. Exspiratorisk akcent. 
I. Förändringar till arten. 

§ 178. Grav akcent övergår till akut: 
när takten föregås av upptakt, t. ex. fer-mgkan *för 

myckna jfr mgkan, fe 1i för liten jfr lik; 
Anm. 1. Genom association bevaras ytterst ofta akcenten, t. ex. 

iåfta, måra, petroneela (se s. 58 not. 4). 
när takten själv ofta fungerar såsom upptakt, t. ex. 

6var 	rspr. över 	 fdrbro rspr. farbror 
icnar 	under 	 f6star 	faster. 
htitnra 	hundra 
Anm. 2. Imper. av 1:sta svaga klassens värb äro nu enstaviga 

vek ha akut. Företeelsen är antagligen av kombinerad natur ock att 
förklara dels ur ljudhistoriska förhållanden, dels ur morfologisk analogi. 
Gången har väl varit den, att imperativen antagit akut akcent på grund 
av överstyrka», samt därpå sista stavelsen bortfallit utan att värka 
akut-cirkumflex, detta på grund av analogi från övriga imperativer; 
alltså kasta -› *kasta -› *kåsta 	kast, jfr jor, hor, spri. 

§ 179. Akut akcent tenderar att övergå till grav i samman 
satta subst. ock adj. samt »äkta sammansatta» värb, ju längre 
åt söder i häradet dess konsekventare, förmodligen i analogi efter 
huvudmassan 

ightk 
ihirk 
kiffigimp 

av komposita, t. ex. 
rspr. uthus 

ihålig 
korump a 

mtc'elan2  rspr. medtagen 
feybeeri 	*foderbärga 3  

0.9,4ificp 	*väderstrupe. 

     

1) Efter prof. NOREENS föreläsningar i nsv. ljudlära. Detsamma 
kan ock vara fallet med hemmets tilltalsord: fdrbro, fcistar, feirfar, 
farmor, mörbro, mörmor 0. s. v. Jfr Åström Dfs. form!. § 31. 

2) Utmattad. 	 3) Förrätta höskörden. 
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Ännu träffar man dock, särskilt i nordligare trakter, mycket ofta 
akut åtminstone i komposita, vilkas första led slutar på vokal, 
t. ex. k6Ap kosvamp, .figetk skidgård, samt i participia av »oäkta 
sammansatta» värb, t. ex. åpbrån uppbrunnen jfr brin-09, mck-
td2an medtagenl jfr ta-nid; jfr § 25,1 e ock Lindgr. Btr. § 16,1. 

§ 180. Uppkomst av cirkumflex. Vid de i § 174,2 ock a 
nämnda bortfallen cirkumflekteras föregående stavelse i föl-
jande fall: 

Har föregående stavelse akut huvudton, får den akut-
cirkumflex, t. ex. tii/ tullen, mån munnen, hept& 2  repetera, 

Har föregående stavelse grav huvudton, får den gr a v - 
cirkumflex, t. ex. 

skål 	rspr. skallen 	ctt 	rspr. äta 
b6n 	bonden 	 åtta 
bön 	bonde 	 l6fs 	lufsa. 

Har föregående stavelse bi-akut, får den bi-cirkum- 

ftn'ån 	rspr. skillnaden 
gkej sk R. 	glasögon 
rivhitv3  R. 	*rivhu.vu.d. 

Anm. Ar föregående stavelse svagtonig, sker ingen förändring i 
akcenten, t. ex. Spcb2a/ fsv. speghillen, Andan söndagen. 

II. Förändringar till graden. 
§ 181. 	Stark biton efter huvudton försvagas, då icke stark 

analogi föreligger, t. ex. 
l&nsman rspr. länsman itsamfrta rspr. jungfru 
åber aborre kåpla kaplan 
tjaa tisdag npt.i nyttig 
hiavkkce huvudkläde 5ikki skicklig 
matkkce matkläde 4  bn byggning 
vbtrce vedträ sig såning 
Unsko Hedenskog kkålpra klockare. 

I participial betydelse. 	2) Reparera. 
Den del av en räfsa, som uppbär pinnarna. 

4) Matsäcksknyte. 

flex, t. ex. 
sån G. rspr. Åsarna 

pOkein 	pojkarna 
mbrån 	morgonen 



XXI. 1 	 ETYMOLOG.: ÄNDRING AV AKCENT. 	 189 

Svagt bitonig slutljudande stavelse får stark bi-
ton, då genom böjning en stavelse tillkommer, t. ex. hink?4a, 
plopfråa, 5ik , bpgniga, kvia1, mörå-sce2, åkrar. 

Åm. Åtskilliga av dessa ord skulle ju visserligen kunna hava ärvt 
sin starka biton från äldre tid, jfr § 181. Men då skulle den där be-
handlade akcentreduktionen ha inträffat endast i ultima, vilket motsäges 
av sådana ord som kk&kara, 5Vana3. Ock för förstärkning av ak-
centen talar bestämt ett sådant ord som kvbtöa.' 

A.keentflyttning. 
Den fsv. förbindelsen huvudton + stark biton 

+ obetonad stavelse flyttar bitonen, eventuellt med försvag-
ning, till ultima, t. ex. 

kk&karå 	t'sv. klockare 	54vanå 	fsv. *skiiivande 
hikarå 	rikare 	 pdt<§tascim4 rspr. *påståsam. 
Okas,43 jfr fsv. rikaste 

Ord ock uttryck, som ha upptakt, tendera att flytta 
huvudtonen till första stavelsen, som därvid får grav; detta 
gäller särskilt, då de ingå som första led i kompositum, t. ex. 

brei-nak rspr. bra nog 	kåpla 	rspr. kaplan 
niee-ni9 	med nöd 	påtrön 	patron 

var sin 	kåntoshchar : kantc_ir 
krbtlar 	kreatur 	kvecta&tcbla : kvaqr 
roblåna 	Råglånda 	eeksasdra5  : ceks&. 

1) Kvittot. 	 2) Roa sig. 
3) Jfr ock § 183. 	 4) Påstridig. 
6) Exercisåren, d. v. s. exercisåldern. 



ORDLISTA. 
I ordlistan upptagas blott de ord, som ingå i den etymologiska delen. 

Då riksspråket har ett ord av samma rot som målet, men målets ord ety-
mologiskt icke fullt motsvarar riksspråksordet, anföres det senare inom 
klammer, ock en mot målets form svarande riksform anföres med stjärna. 
Siffrorna hänvisa till sida ock rad (uppifrån eller nedifrån — noter, kolumn-
rubriker ock arksignatur oräknade). 

[abborrar] *abbårar 
1595 18011  1828  
1893  

[abborre] *abborr 7914 
1886 

Abraham 174° 18613 
ackordera 1172  16710  

1757 
[Adelsköld]*Adelskylt 

9414 1418 
adjunkt 1125  12315  

12712 
advokat 8314 
[affär] *affård 9616 

1748  1763  
[afton] *aftan 902 13016 

165° 
[afton en]*aftanen 1817 

18615  
aftonvard 1588  not 2, 

*aftvard 839 1762 
agnar 148" 
[al *ål 88 not 7 
Fal *ä1 88 not 7 
al *äld 885  18012 

aldrig 802  1341  178' 
allmoge 1078  
allmänning 107° 
aln 8814  14311 

[Alsnåret] *Ålsnåret 
898 

Amerika 1762  1838  
ammunition 1277 1762  

not 2 1822 
and 8012 813  1785  

not 3 
ande 809 813  1785  

not 3 
ånden 1819 
*anderstänger 8081787  

not 3 
[andra] adra 11531256 
[Andreas] *Andrias 

1409, 4 17614  
*an(d)timmen 8113  
anis 1745, 10 
anka 177s 
Anna 1671  
annan 79 not 1 
ansa 771° 
ansikte 15112  
ansöls 1064  
antvarde 83 n. 11 1588  
apel 1115  14813  
apotek 919 1671° 
*apotekssaker 1211  
[apparat] *parat 10817 

1862  

appetit 919 167" 
arg 1314 
Aron 12913 17511 
[arrendet] *arrendan 

8112 
*arsa 1071  
arshål 867 
Asphyttan 1352 
*atan 1439 
August 10411  1245 
auktion 104" 1246 

17413 	' 
Aurora 1048  1866 

[

av] *åv 12414  
avbrott] *åvbråt 17216 
avbruten f.] *åvbröten 

1641° 
[avlång] *ävlång 1684  
[avlägsen] *åvlägse 

10012 
ax 1473 
Axel 1064 
åxel 1065 1397 1471 
åxel 1066 1472 
[åxeln] *axlen 1648  

backe 1481  
*badla 12613 



XXI. 1 	 ORDLISTA: abborrar—brosk. 	 191 

badstuga(n) 1248 148" 
bageri 108 not 3 
[balja] *bälja 1686  
band 80io 813  1787  n. 3 
baptist 9112 1763  
[bara] *baras 8713  
bara det går 849  
*bardus 1173  
bark 961° 
barn 7912  857 143 not 1 
barndop 105" 
barn-lell 10511 
*barnsjuk 1233  131" 
barnslig 85 not 5 1387 

148" 180 not 3 
barnsäng 878  1232  

arr] *bar 12014  
ast 1798  

bebyggd 11214 
be(dja) 17318 
begynte 1342  15717  

1852 
behändig 8120  
-behörig]*gehörig 9510 
:bekymrad] *kymrad 

932  1566  
*beliptig 9112  
*belning 13916  
belåten 1468  
*benstolkarna 14910 
benådad 1271  
(be)ordrad 1314  
beskedlig 12612  
[besman] *besmal 964 

1751 
besvärlig 1171° 
*betskid 1277 
[beväring] *bevärning 

9617 
bibeln 11110  
binda 8014 
bindsle 1043 10613 
*bisen 9813 
[bit] *Ute 1506  
bita 1724  
[biten] *lAten 1504  
[bitit] *betit 1502  

bitter 9814 15215  
bittida 15011  
bjuda 10211 17217  
bjudning 12717  
Bjursjön 10915 131" 
[bjällra] *bjälla 10210 

1312 
björn 10212 1486 
björnen 18613  
black 1147  1482  
blacka 759  
blad 1262 
[blaggarn] *blaggar 

123 not 3 
blaggarnspåse 8751231  
blanda 819  
blandning 8110  178" 

not 3 
*blaska 913 
*blek m. 15014 
*bleka 1508  
*bles 142" 167 not 5 
*blesit 167 not 5 
[blessera] *plassera 

9416 176" 
blev 124" 
*blisterpipa 154 1735 
bliva 12414  
block 16011  
*Blockenhus 160" 

*blog 1036 10712  
blog-kyling 938  

[blomma v.] *blömma 
1689 

blyg 101" 
*blåkyling 93 not 12 
blåst pp. 167 not 5, 

*bläst 1671 
blåste 167 not ä, 

*bläste 1672 
*bläkta 988  
bläster 167 not 5 
*blötvålen 885 
bock 1592 
bocka 1601  
bodde 986 
bolde 884  18016 

Bolla 793  1671  
[bolster] *bulster 9010  

1101° 1438  
bonde 1652 18815  
bonden 1202 1818 18612 

18814  
bord 837 
*Bornen 1233  
Borns hyttlag 123' 
Borr 1089  
[borr] *bår 108 not 2 

borr-kax 1483  
[borst] *börst 872  1059  

1563 1685 
borste 1759  
bort 8416 1606, *bård 

833 
borti 1611  
bort nu 105 not 12 
bortom 1611  
bortåt 1611  
-boss] *bås 8214 
bott] *bodd 927  981 

bottnen 1298 
bra 12417  
*bragder 1471 1737  
[bra-nog] *bra-nock 

11914  124 not 3 1895 
[brant] bratt 1132 
braxen]*brassem 1392 
: 

reda 12514  
Bredreven 1275  
bredvid 12716 
Bredviken 1274  
bricka 15113 
*Brickan 11412  15114 
brinna 142" n. 5, 1551  
*brinnbär 1462 
*brisk 15313 
Brit(t)a 1671  
bro 1437  
[brodd] *brudd 

1439  
bro(de)r 1252 
[broms] *bröms 1474  

1565  
[brosk] *brusk 1438  

7 

14210 
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[brud] *bruder 1256 
1387  1425 

brudgum 7711 
bil:Innen 18113 
[br finnen] *bronnen 

1813 
bryggeri(s)dräng 9411  

10815  
*brynnbärsbuske 947  
bryta 17216 
bräder 126 not 1 
brände 812 983 
bränner 1656 
[brännässla] *-näta 

9814  
[bränt] bränd 991  
bröst 1574  
[bud] *båd 1448 171° 

17217  
bulle 14318  
bullen 186" 
[bulna] *bålna 88io 

1447 
[bunden] *bonden 1712 
bunke 161° 
burk 1002, *bork 1446 

17111  
[buske] *boske 1445 
*but 1422 
[butelj] *potell 1355  
*Byckelshöjden 11112  
*byggnation 1014  
byggning 952 1013  

1883 
byggningen 1893  
[byggt] *byggd 927  

991 
[byrå] *birån 12913 

176'3  
*byssje 8214 
bytta 15614  
byxor 15710 
båda 1271, 5  
båge 1018 
bälg 1133, 6  1687 
*bälga i sig 16812 
bälgen 1658  

*hälghundar 16812  
*bäna 127io 
Bängt 123is 
Bäng•tsson 1226 
bära 17313  
bära till 8511  
härg 1132  159 not 2 
bärgde 8416 
bärgde sig 1053 
Bärg-Elin 1111  1282 
[bärgs-karl] *-kär 871  
bärgskreva 1248  
bärgsskolan 1231 
bär-ris 13111  
Bärud 16613  
böd 13512  
*bögel 9213 
*böger 1012 
[börda] *borda 83s 

169" 
börja 1313 134'5  1565 
*Bövelsbacken 11112  

[Cedera] *cidera 17614  
chiffornier 1742 

dagen 18417 
*daggskreden 12515  
Daglösen 1076  
Daglösviken 897 1077  

18613 
[dagsvärk] *-virk e 

10014 1524  
*dagurdmål 838 
dal 88 not 3 
dalkarlsgubbe 9412  
[Dalkarlssjön] *Dal- 

kärssjön 1234  13214  
16616  

[dam] *dåm 798 
17812, s 

[damma] *dåmma 
17811 

Damtorpet 12711  
Daniel 9013, 15  
dans 771° 
[de] *di 986  

de andra 16310  
de har dom 84° 
del 812 
den 985  
deras 983  
[dess bättre] *di bätter 

1631° 
dess mer 16311  
Didriktorpet 1253 1526  
dig 9213  11212 1573 
dike 821 
[dikena] *diken 164° 
[dimension] *dimasion 

176is 
dimma 797 1546 
din m. 984  
din f. 1284  
diska 153io 
dit 986  
dit-körandes 866  1054 
ditt 15213  
djup a..1192  1426 12713 
*djupen f. 136" 
djupt 912  
djur 12713 
djävul 11014 12713 

16612  
doktor 166° 1747 175is 
[dotter] *doter 1493  
dotterson] *doter- 876  
rag 1011° 

draga 1335  
[dragit] *dräjit 1124 
drev 15013  
dricka 1146, 11  15115  

1734  
drift 15413  
*Driskhöjden 15314 
dristig 153s 
[droppe] *dråpe 14412  
drottningen 1647  
[druckit] *drockit 

11411  16511 not 3 
*drunknas 16110  
dryg 10112  
*dråg 10111 
dråplig 146° 
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drömde 983 
du 983  99' 
[duga]*dåga 144417112  
dum 1424 16210  
*dumpa 1625  
dun 1294  1427 
*dun(sk)ra död 1384 
[durklopp] *dyrk- 1572  

1695  
[duven] *dåven 14411 

1716  
dygn 141" 
[dymling] *dyvling 

1557 
[dymmelonsdag]*dim- 

mel- 79s 16214 
[dynamit] *dinamit 

17613  
dynghop 11815  
*dyvla 155 not 3 
då 985  
[dädan] *dänn(an) 784  

142 not 5, *dinn(an) 
142' 

däja 112s 1574 
däld 885  180is 
där 984  
därför 13113 
*dödbärsbuske 948  
*döger 1011 14117 
*dögersam 102 not 
[dörr] *dorr 12013 

16912, *dör 12013  
[dörr-grepe] *dorr- 

1248  

ed 1261 
eder 1255 
efter 7914  
[efterhållen] *-höllen 

1814 
[eftersett] *-sedd 928  

991  
Einar 102 174" 17610  
[ekorre] *ikorre 1412  

1514 
eld 803  

*elddoning 80" 
eldmörja 1566 
[elektricitet] *elekt- 

riskt 1863  
Elin 128 not 15 1746  
[eljest] *(h)ellerst 

13515  1395  
[eller] *(h)eller 131' 

1395  
[eländig] *iländig 812° 

16313 
[emellan] imellan 

1285 163n 
[emot] *imot 16311 
en (juniperus) 1294  
en f. pron. 1282  1623 
-en 1354 
en eller två 1238  1831  
en ful(e)n en 1376 
enkel 11112  140' 
[enkom] *enkomes 

1053  129 not 1 1408  
1874  

*enlita 12913  15010  
en liten en f. 1296  

1376 
*enlägse 10011 1288  
*enrak 1289  
[ensam] *ensamen 761 

1281° 
enstaka 76 not 15 

12811  166 not 7 
en storen en f. 1376 
en storen en m. 1377 
*entitta 1292  
entreprenör 1754 
enträgen 12812  
entums- 129' 
enveten 12813  129' 
en-vägad 128" 
*erhåga 1398  1608  
[Erik] *Erk 961° 182 

not 6 
Eriksson 1838, 9  
[erinra] *erhindra 

1396  
*Erk Ersson 1822 

est(i)mera 12211 not 6 
[etternässla] *-näta 

852 9814  
ett stort ett 1376 
*exercersåren 1891 
[exercis] *exesyss 1204  

1467 1831  

[fabrik] *faberik 108 
not 3 1866 

fader 12715  
fadersnamn 1056 
fallen 1813 
familj 110 not 5 1512  

1536  
famnen 1297 
[fan n.] *fån 1295  
fanken 1052  
fanstyg 133 not 15 
fant(i)sera 1226 1832  
far s. 1257 
far pres. 1806  
fara v. 1732, 4 
farbror 13112 18717 

not 1 
farfar 131 not 6 14813  

187 not 1 
[farit] *fårit 1732 
farmor 131 not 6 187 

not 1 
fars gen, 8712  
*far-skott 878  
fart 841 1488  
fast 14811 179' 
fastande 17910  
faster 1796  not 8 18716 

not 1 
Fastingen 179'1  
fastän 179 not 8 
fattig 9211  not 3 

13312  

af,ä[felbh9 :g:- 113074111  
*fibla 1198 1542 
fick 1146  151" 
ficka 15111  
[filial] *fial 11114 
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[Filipstad] *Filippi- 
stad 1537  167" 

[fingrarna] *fingrana 
1821  1845 1864 

*fin-gårig 185 not 1 
*finhörslig 87' 
fisk 15312 
fisken 821 
*fitsla 10612 15316  
[fjorton] *fjortan 851  
fjäder 1021 1262  
*fjäderhane 127 not 6 

1361  
fjärding 1023, 8 1587 
[fjät] *fät 1357  
fjöl 1027,2 
*flagna 1011  
[fladdra] *flattra 

94n, jo 
flicka 15112  
Flottugan 1041  
[fluga] *flåga 1443 

171" 172" 
flyga 101" 172" 
flytta 15613 
*håg 172" 
fläcktals 895 11812 1197  
[fläta] *flätta 1206  
foder 1257 
*foderbärga 159 not 2 

1872 
fog 101io 
fogel 1011 1107 1195 

16014 
*fola v. 89 not 2 
*folsam 8911 
fordra 1265  1314  
*fornskap 11814  
fors 1099 
forsa 109io 
forsen 1056 
forsla 872  1498  
Forssjön 13218,14  
fort 848 1792 
foster] *folster 137io 

foten 1397 
fotogen10351671217512 

fot-vrist 1224  1538 
fradga 7710 
*framfus 1848  
*frammanför 1282  
frat 1438 
[freda] *fräja 102° 

12515 13818 1401 1571 
fredag 1403 
frilla 77 not 4 
frisk 15314 
friskt 12311  
[fryksdaling] *frisda- 

ling 948  16213 
*fråde 77 not 2 
[fråga s.] *fräga 1019 

17316 
fråga v. 101" 17315 
främmande 804 1661  

1834 *främmat 978 
frö 1344 
fröken 1745, 11 

full 1427 143" 
full(er) 1217 1597 16615  

1852 
*fullmunns 7710  
*fulnacke 8814 
fult 875 
[fura] *fåra 1442 17114  
[fyndig] *fundig 8013 

811 
[fåra] *far 87 not 9 

1733 
*fårsopp 8710  
få 14215, *fe 142" 
[Fäbodhöjden] *Fe- 

bodhö,jden 142" 
[ifibro] *febr° 14215  
[fägata] *fegata 142" 
fägnad 1001 
[fägård] *fegård 14215  
fähund 14215  
*fälag 10111  
fälttjänst 1229 
fämti 1341  
fämtonde 18312  
fänkål 1054  17412  
färd 15819, 

*färder pl. tant. 1589 
färdig 158 not 3 
färg 159 not 2 
Färnebo 183" 
*fätslar 13714 
[fäväg] *feväg 14215  
följa med 1242  
följ(a)s åt 1241  
följde 984 124' 1811  
följetong 183' 
föll 135" 
fönster 1474  
*förande ful 816 
*förbådssedel 993 
fördärva 1582 
förfärlig 117" 
*för jämnaden 1818  
förkläde 1829 
förladdning 8611  
för liten 187" 
[förlovad] *förlovat 

979 
[förlägen] forlegen 8614 

1422  
*förlusta 8612  
*för myckna 187" 
förmyndare 8112 
[förr] *får 120" 16912  

17115, *forr 1088  
12012 16911 

för roskull 131" 
förskinn] *får- 13115  

-först] *forst 169io 
-först-dags] *forst- 94' 
-förstun] *farstan 863 

183' 
förstås 1145 
[förvånad] *förvån, 

*förvånt 169 not 13 
föste 1483 
fötter 169 not 6, *fot 

ter 16911 

gack 1144  
gaffel 111" 
gaffla 13710  
galen 8814 14311 
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galen f. 164" 
galoscher 17512  
Galtskär 1228 
gammal 1107 
gap 1437 
gapa 1436 
garn 143 not 1 
gasten 179 not 8 
gat 143s 
gata 14312 
gav 12415  
gavel 1106 
[Geijer] *Jäger 103' 

17412  
[Geijer-manen] *Jä- 

german en 1032  
[Geijerstam] *Jäger- 

stam 1031  
gemen 9512 16315 
*gemenheten 9511 
*ge mig se 1864  
gen 954  
[genare] *genre 119s 
*gervoxen 956  
*gesvindig 8120  958 

95 not 13 116° 16316  
*gesvor 958 116° 16317  
get 957  
geting 958  
getter 1657 
gevär 163" 
gick 953  1146  151'8  
gift a. 154" 
gifta sig 9510  
gikt 13511  151 not 3 
gill 807  9511  
giller 9512  
[girig] *gerig 955  
gisten 1534 
giva 959  124" 

17318 
gjord p.p. 848  
gjorde 848, 12  
gjort 85', 4  1801  
[gjutare] *gytare 
*gladnad 1267 
*glafs 918  

*glafsa ner 914  
*glant f. 114 not 6 
*glant pret. 114 not 6 
*glapp a. 91 not 3 
[glasögon] *-öga 18814 
*glip 91 not 3 
*glofsa 911  
glupande 805 91 not 3 

1215  1662  1832 
*glåm-dyvel 11111  
*glänta 1149  
[glöd] s.*glod, pl.*glö-

der 1682 
glödgad 779 
[gnaga] *gnava 11310  

214" 
[gnista] *gnistra 13816  

154' 
gnistra v. 1541  
gno 9015 
*gnov 9015 11311  
god 1261 
*godan 9914 
godartad 1169 14811  
goddag 164° 
*godgången 12716 
godnatt 164° 
god till 1642  
godtämplare 11111  

12715 
[godvillig] *-viljig 

110 not 7 150 not 15 

r

orr] *går 144" 
gorr-led] *gårled 86'8  
gorr-tall] *går- 8513  

gran 1293  1436 
[granbarr] *-bar 12815  
[granbuske] *-bosk e 

12814 
grankott 12812 
grankubb 12813 
granlöv 1293  
grannlåt 14610  
grannlåts-kläder 146 

not 12 
granris 12910  
granskog 12811 

*gransolk 12816 12910  
granved 1288  
Gravström 12415 
*gremmig 155° 
gret 14212  
[grimma] *grenarna 

1556  1725  
grissla 15318  
*grovgårig 185 not 1 
grovt 9815 
gruvstuga 17415 
*gryffla 111° 137° 1553 

186io 
grym 1565  
*grymm an de stygg 817 
grädda 170 not 11 
grädde *gridde 1523 

170 not 11 
grävsvin *grav- 12415 
grävt 9815 
gubbe 1421 1844 
Guds 766  977  
[gudson] *gådson 1657  
gul 1425 
gull 14318  
gulna 8814  
gulspink 895 114° 
Gunnarshöjden 1662  
Gustavsson 9816 
[Gyllenbåga]* Gylling- 

båga 1635 
Gyltön 9512 
gång 176s 
*gåra 1382 185 not 1 
gård 832 1762 
gården 18413 
gårdsfolket 76 not 13 
går du 105" 
Gåsborn 855 
Gåsbornssjön 13212,  

150° 

141' 

1694  

13 

gädda 959 
gälla 95s 
gänga 955  
gärda 953  1586 
gärde 957 1587 
gärdsle 1062 109ii 
gärdsgård 9413  954  
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gärna 15911  
[gäspa] *gispa 9513 

14012 
gäss 1146 
[gästabud] *gästbåd 

956  12213 
[gästabudslag] *gäst- 

bådslag 949  
gästgivare 9511 
gödsel 9513 1061o, 1 

10910 
gödsel-draget 105 

not 10 
gödsellass 10510 
gök 958  
gömma 9513  
*göpan 9511  
göpen 911  9510  13611  
göra 957  
göromåls-lös 10511 
görs inte med 1142 
göt 959  

hacka 1484  
*Hagbardshyttan 

7916 1466  
hagel 10116 1104 1197 

14812  
hagla 18612 
[hallå] *hallo 1363  
hals 1109  
halv 11012  
[halv-fåne] *-fånter 

1212 
*halvliden 8913  1222  
*halvlö 8911  1221  
halvmil 110 not 5 1213 

18112  
halvmåne 11012  1214 

1801 
halv sju 1224  
halvstop 1101' 11814 

1214 18112  
halvsyster 8913 11013  

1211 1811  
halvt 875 11013  1219 

1802 

VÄRML. BÄRÖ SLAGSMÅLET 

halvtimme 11012  18112  
halvtok 874 11013  1213 
halvtunna 11012  1212 

18112  
[halvvägs] *-väges 

1871  
*halväten 1227  
(gjorde-)han 1356 
hand 80n 813  1788  

not 3 
handel 822, 3 

handla 823  
handlings-man 8116 

822 
*hang 176 not 4 
hank 177 7, 10, *hånk 

1682  1771° 
hanka 1053  
*hanka sig 1054  
[hans] *hanses 7711  

1871  
han slog 1041 
han vill inte 1046 
har 13116 
har de 848  
har dom 849  
hare 1846 
haren 18414 
*harka 9610  
[harkla] *harska 968  
harmynt 15717  
harts 766 
hast 17911 
hastigt 179 not 8 
hava 12415  
*havandes 803 
Heden 12512 
Hedenskog 12512 1333  

18312  1881 
Hedås 1182 1197  
Heintz 1029  
Hektorshyttan 17510 
hel 109 not 6 1107  
hem 1171 18212  
*hemföding 991.2, n 
hem-körandes 8031842  
hemma 1172 

S LJUDLÄRA. 	XXI. 1 

hemma vid 10312  
hemåt 1668  
Hennikehammaren 

1362  183 not 2 
[hes] *häs 1671  
[hetsig] *hitsig 1413  

1548  
[hetta] *hete 1507 1801° 
*hid 1262 
himmel 1103  
hingst 1112 
*hira 16211 
*håna 853 1505 17011  

18014 
[hissna] *hiksna 13915 

1512 
hitta 15212  
hocken 1363  1605  
hocket 7912 1363  
[hockna]*hockra 13812  
7'hoja 14913  
hon m. best. 18417  
hon pron. 1286  1356 

1622 
(gick-)hon 1355 
*hongit 160n 
[honom] *homon 1182  

13912  
hop(er) 11815 11915 
horn 7912  857 1496  

1790  
Horrsjön 13114  
hud 1272  
hugga 1428 
humle 1106 16210  
hund 1423 
hunden 12011811118611  
*hundkäx 936  
hundra 80io 
[huruledes] *hurledes 

793  1657.184' 
hus 1424 
[husbonde] *-bunde 

9415  
[husbonden] *-bunden 

1433  
hushåll 146 not 3 
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hustrun 18311  
huvud 1421 
*huvudflått 177 not 1 
huvudkläde 1248  1884 
huvudklädet 1892  
[huvudsvål] *-svard 

1761 
huvud-yrande 8651832 
[hybble] *hibbel 1108  
hyfsa 1554 
[hypotek] *hepotek 

918 17613  
[hyska] *hysk 83 

not 2 
hyssja 8213 
hytta 15613 
hyvel 963 11111  1556 
håg 1608  
någa 1017 
hågad 1608  
*hågsa 100131452  1606  
Håkansson 18313  
håll 146 not 3 1771 
hålla 1466  not 3 
[hållas] *hålls 146 

not 3 
[hålla till godo] *hålla 

till godare (?) 13818  
*Hålsjön 788 
*Hålsjöviken 784 
*håltry 876 963  
hård 831 894  1762 
hårdna 868  892  12210  
*hårdtänd 873 
hårt 8514  871 
[hädan] *hännan 784  
hälften 87 not 16 

11012,13  1218 18113  
hälgdag 88 not 4 
hälgdagskväll 886 1817  
häller 806  
*hänker 1682  
[hännes] *hännas(es) 

1663 1871  
härad 1277  
[härbärge] *häll(e)-

bärge 9613  
Sv. landsm. XXI. 1. 

härd 1588 
*härdarna 143io 15810  
*härd-bred 836 
härre 159 not 1 
Härre Gud 1631 
[härre-karl] *härrkär 

10813  159 not 1 
[härrn] *härren 851 

18016 
[härlig] *härting 1016  
hässja 821510911,*häj sa 

13916 
*hästdyngkokel 9412  
hästsko 12210 
*hästskogletare 1223 
hög 1021  
[högdragen] *hög-

dräj en 1248  
högg 1483 
högt 10012 
höjd 985 1026 11212  
höjden f. 136 not 6 
*hömork 1008  
hörde 8412  
*hörk 1563 
hörn 865  
(det) hörs 863 1142 
hört 853, 8  
[h östdagj ämning] 

*höstdagsjämnad 
9413  1223 

[höstdagjämningen] 
*höstdagsj äm nad en 
13017  2138  

[höta] *hytta 1417 

[iafton] *iaftan 18616  
idag 133 not 3 16312 
[idas] *gidas 9513  978, 

*gids 1546  
ideligen] *idelig 994 
fjoi839 

*i fornhävderna 856 
1794 

[i förrårs] *i forrårs 
861 11811 

Igelhöjden 1418  

[igenom] *(i)götnon 
9512  1186  13912  1564  

igän 9510 
[ihoprunnen] -*ronnen 

1713 
[ihålig] *ihålen 889 

1872 
[i höstas] *i höstras 

13810  1661, *i hösters 
13811  1661 

ijälriven 13212 
*ijämter 16312 
*ikt 1511° 
*iktvärk 13511  
illa 15313  
*illsvidande 801 1217  

18417  
[lister] *hilster 1398  
imma 118' 14012 
[imorgon] *imorgan 

16312 18716  
[influensa] *fluensa 

11112  1862  
[inga] *ingra 13812  

1643, *ingen 1643 
Ingeborg 133io 
ingenjör 1308  1353  

17416  
inskränkt 12312 	, 
[inspektor] *spektor 

1345  17413  1862  
[inte mas] *inte mast 

13716  
inte något 133 not 9 
invid 14710  
*i närlydden 8611  
*i oande tänj 816 
*i Bistras 13810  
[i somras] n sommars 

876  1664  
*ispjälkt 881  
ister 1541  
[isär] *iser 14213  
i vintras 1381° 1662, *i 

vinters 13811  1662 
i våras 8713  1873, *i 

våres 1661 1$73  
13 
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Jag 1337  13416  
jag menar 11915 
[Jan] *Johan 1854 
*jestas 94 not 4 
Johan 7714 1352 182 

not 6 
Johan Andersson 1821 
Johans 7715 
jord 83s 
jortron 845 96 165, 

*jortor 1394 
*julstock 8913 
jungfru 1031111151829 

1887 
[jungfrun] *jungfruen 

1827  1893  
justerad 1035  
[juver] luder 1255 
*Jåssvik 146" 
jägare 1033  
*All 13514 
jälp(a) 87 not 20 13515 
jälpte 873 121" 
jämka 10311 
jämn 9818  1292 
*jämnländ 1222 
*jämnåldring 802  
jämnt 1221 
järn 852 159" 
[järna] *järne 15911  
järnband 128 1291° 
*järnbite 12810  
järnbod 12811  
järnhall 12911  
järnpinne 12813  
*järnrusa 128" 
*järnskoppa 12811 
järnskorsten 12812  
*järnskrå 12911  1421  
järnsmula 12812 
*järnvarv 12813 
järnvåg 12815  
järnväg 12814 12911  
*järse m. 865 15912  
järta 848 159 not 6 
[Jöns'] *Jönses 1862 
*jössik 1514 

kaffe 16313  
Kajsa 1316 
[Kalhyttan] Kalv- 

hyttan 1221  1351 
kall 805  17842  
Kalle 796  
[kam] kåm 79717812,8,7 
[kamma] *kämma 796 

9316 1677 
[kamrat] *kammerat 

10816  176 not 1 
*kank 1777 
kanske 1043 
*Kapellsheden 896 
kaplan 9417  11110  1829 

1886 1895 
fl. kapris 1167  
[kapten] *kaptin 

9112 125 1411° 
*kara 1432 
[karda] *kara 1432 
kardus 1172  1762  
Karin 1284 
Karl 797  1304 
[karl] *kär 937 
[karlavulen]*kärvålen 

885 14513 1716 
Karlbärg 13312  14813  
[karlen] *kären 861  
[karlstackarn] *kär  

87'° 
karriol 17613 
*kars 866 21315 
kart 842 1482  
karta 11610 
*kas 1433 
[kasern] *kasär 962 

1176  
*kasmork 1009  
kast 17910 
kasta inf. 1795  
kasta imper. 1878 
kastar pres. 1653 
kastskovel 1246  
[kautschuk] *karut- 

scha 1275 13818  
kavle 1102 14813  

kedja 1572 
Kerstin 9312 1283 
kesa 923 
*kifsa 913  154 not 3 
kil 925 
[kilade] *kilate 9710 
killing 77 not 4 923. 
kilo 93 not 16 
*kilsa 924 
*kinning 922 
*kippa 91 not 8 92t 

15410 
*kirma 1426  1703 173& 
fi. *kirve-lampi 939 

1164  
Kisjön 93s 
kista 924 1533 
[kittel] *kättel 935  

152 not 9 
kittla 935 
kittlig 935 15213 
*kjafsa 912  
kjortel 858 10512 1794 
kjortelsäck 1052 
klack 1485  
klar 11118  
klia 1404 *kläja 1401 
klick 15113 
[klinga v.] *klingra. 

1386  
*klip f. 1191  162io 
klippa 15413 
klistra 1542  
klo 168s 
klocka 1602  
klockare 1652 1844  

1881 189,71  
[klockarena] *klocka- 

rana 1863 
klockstapel 915  1117  

1371  
Klondyke 11113  
*kloppande 1848  
*klottra 1843 
[klor] *klör 168s 
*klova 17214 
*klove 17214 
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klump 1626  not 1 
klyva 17214 
kläder 126 not 1 
kläpp 1134 
klövfett 12417 
[knaber] *knabel 9612 
knappt 901 
*knart 148" 
*knavlik 1514 
knekt 9014 
knippa 15411, *kippa 

13015  
knirka 1526  
*knoka 1006 
*knoster 1497 1796  
*knystra 1691  
*knytlig 15610 
*knyvla 155 not 5 
*knyvlig 1556 
knåda 12512  
knä 14216 
knölen 889 9012 
*knösk 10416 1577  
ko 1437  1687 
[ko band] *-bånd 18213 
[koffert] *koffort 8510  

17512  
[koja] *kuj 14313  
fl. ko-kka 1747 
koks 1747 
(har) kolat jämt 1852  
kolhop 11815  
*kolpjock 13812 
kolportör 1167 1741 

17513 
kolryss 905  
kolsvart 899 
kommod 1743 
kompanjon 1307  1755  
kona 144" 1653 
koncept 903 1755  
konjak 90" 1751 
konkurs 1052  1608 

1755  
konor 1662  
konst 175" 
konstigt 121 not 6 

[konstra] *konstrera 
1865 

[kontanter]*kuntanter 
1747  17612 

kontor 1743 
kontorshärrar 1893 
konung 161" 
*kop 1192  
koppar 1651 
kopparrundstyck(e) 

131 not 3 
kor pl. 1687 
korn 851 1795 
[korna] *kona 1201  

18213  
korp 175'7  
fl. *korpilampi 17516  

2133 
kors 866 
korsryggen 10717 
kört 844 1793 
kört 843 
kort tid 10511  
[kortstrumpor]tstrom-

por 1242  
[korumpa] *-rompa 

1871 
[kosvamp] *-sopp 1883  
fi.*kotalampi 11671746  
[krage] *krave 113" 

21414  
kram a. 1175 
[krambod]*kräm-1185  

176n 
kreatur 119131405 1828 

1834  1892, *kritter 
967 140s, lo 

[krets] *krits 14011 
krig 1336 
[kristall] *krista111114  

1205  1752 
Kristinehamn 1295 
Kristoffer 1538 1751  
krog 1334 
krusbär 9410  
krympling 1474  1563  
krångel 1103 

*kuffa 16213  
*kuff la 1113  136s1n213  
*kulter 93 not 1 
kummin 1623 
kung 16111  
kunskap 11814  14310 

4-kuriös] *karriös 17613 
fl. kurki 174n 
*kut-härdig 83s 158 

not 4 
fl. *kuusimäki 174 

not 1 1165  
*kvala 107" 
kvar 12013  
kvarn 856 143 not 1 
kvarter 847 1165 1487  
kvart& 1755 
kvarter-ställe 1892 
[kvast] *kåst 12441701  
kvick 15114 
[kvicke] *kveke 1507  
[kvickrot] *kveke 

1506  
*kvidd 1522 
kvinnfolk 1551  
kvissla 1069 153" 
kvist 1537 1797  not 12 
[kvittot] *kvittoet 1826  

1898  
[kvittra] *skvittra 

13712 
kyckling 921 
*kylt(r)ing 931  
kyndelsmässa 8012 933  

1258  
*kyntlig 15717  
kyrka 9313 13411  1565 
*kytta 934  15611 
kål-sten 8910 
kånka 1483  1777,12  
käck 93" 
*käcka 9311  
källa 807  937  
känd 819 
känna 9313  
känsel 9314  1042 1067 

180 not 3 
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käpp 935  
kär 9313 
[käring] *kär(i)nga 

933  
[kärl] *kärilde 936 

1305 
kärlek 931  
kärna v. 863  1701o, 

*kirna 854 92s 1425  
1506 17010 

[kärna si *kärne 864  
kärr 108" 120i2 
kärra 932  
*kärrdräger 1017 
liärsa f. 864 933  
[kätte] *kitte 922 15214 

1705 
*kälta v. 934  
*kävla v. 936  
kök 931° 
köksspis 1211  
köld 886  937  18011 
köp 83 not 3 9311  1192  
köpa  9312 
köpte 902 91 not 11 
köra 939  
körde 8412  986 
*körriva 13112  
kört 859  
[körtel] *kirtel 1475  

1529  

[ladda] lada 11551433 
lade 1331 
lag 10113  
*lagna bort 1012  
lagom 10114  
fl. lako 17512 
lakrits 768 
lamra på 13013 
lamunge 796 178io 
land 819  17811  not 3, 

*lände 1673 
landsväg 819  
landsvägen 1122 
Lars 8712 
[Lars'] *Larses 1862 

larsmäss(a) 1253  
lasarett 10817  
lass 1155 
[lassa] *lässa 1674 
lastbåt 179 not 8 
[lastbåt-karl] *-kär 

1245  
[lave] *lage 1032 
ledig 9912 , 
lega 1123 
libbsticka 9812 1639 
[lie] *leje 102io 13818 

1516  
ligga 17318  
ligger något 863  
[likare] *likre 1514 
[likaväl] *lell 10511 
lille 77 not 4 
lin 1294  
Lindbärgsåsen 104u 

12213  
lirka 1003  1527  
liten f. 164'6  
[litet] *litit 1636 165 

not 3 
[litet grand] *litit 

granda 17815  
*Litselsjön 769  13714 
ljuga 17212 
[ljumske] ljuske 1329, 

*ljysk 83 not 2 1329 
1571° 1696  

ljus a. 1329 
[ljus s.] lys(e) 1696  
logis 1035  
lokomotiv 17513 
lom 1183  
[lopp] *låp 1192  
loppa 14412  1843 
lort 849 1792 
[lott] *låt 17210 
lucka 1612 
[ludd] *låd 1271  1441 

17114 
[luden] låden 17113 
luder 967 12716  17415 
luffa 16212  

lufsa 16212  18815  
[luft] *loft 11312 
[lugn s. n.] *lygn f. 

1691  
[lugna] *lygna 1692  
*lund f. 8014 
lunga 16112  
Lungen 16113  
Lungsund 16114  
lur 1254 
[lurvig] *lorvig 1451  

17112 
Lurö 16615 
Luxbo 1612 
lycka 15713 
lyck-knut 15712 
lyda 86 not 11 12514  
lyfta 1553 
[låda] *lådda 1463  
låg a. 10115  
låg s. 10115 168' 
låge 1016 
lågt 10011 
lång 1764 
Långban 774  
Långbanshyttan 774  

111712113,12, *Lång  
han 1117 

Långbansände 774  
[låta] *läta 1677 
[låtsa] *låts 1465  
läder 1261  
*läger pi 1682  
[-lägsen] *-lägse 13015  
längd 948 1291 
länsman 1887 
lärarinna 10818  
lärd 8412  
lärde 8415 
[lärft] *lärfte 79" 

8513 12113  1803 
lärt 853,1° 
läsa 17317 

*let 14212  
lödder] *löder  86'1262  
löddret] lödern 866  

löga sig 1022 
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lögn 1292 14114 17212 
lömskt 12312  
lön f. 1295  
[lönn] *lån 1294  1698 
lördag 1158, *lögdag 

11213  1157  
löss 1146 1574  
löste 975  
*löte 17211 

magasin 16712  1757 
magert 858  
[mall] *mal 963 11114  

1751 
[Malung] *Malumn 

9819 1628  
[malört] *marö(r)t 

11112 
män 1436 
*Mank-Jon 17712 
*Mannikhöjden 17711 
mara 87 not 10 
margarin 1317  1756 
Mariestad 1316 
marknad 13713 
mars 1098 
*marskog 87° 
martinsugn 1167 
[mask] *mark 1002  
maskin 10916 
maskineri 10816 
masugn 16117  
masur 16614  
mat 1438 
mat-kläde 1883 
*matram 10315  
matsäck 7610  
Maurits 768 1047  
[medan] *männan 784 
med nöd 11915  1894 
[medtagen] *mädtäj en 

1873 1884  
mellanlägg 1284  
(jag) menar 11916 
[merkurium] *mar- 

kulja 9614  135 not 
1 17616  

[metall] *metal 11114  
1205  1752 

micke(1)smäss(a) 1258  
middag 1338  1526 
midja 1517  
midjan 126° 
*midjegärde 1267  
Midskogbacken 1334  
midsommar 767  1545  
mig 9212  11212 1574 
mil 1103  
min pron. f. 1283  1623 
mista 1536 1798  not 12 
mistning 12213 
mitt adv. pron. 15212  
*mittra 152'4  
mjuk 10211 1352  
[mjälten] *miltren 

15313  1708  
[mjärde] *märde 833 

1348 158190  
mjöd 1273  13412 
[mjödhumla] *-hom- 

ling 1454  1716 
mjödhumle-mjöd 13411 
M(j)ögreven 13416 
mjöl 134io 134 not 2 
[mjölk] *mjolk 1026 

1352  1697 
[mjölnare] *mölnare 

8811 134 not 2 13514  
1487 1561° 

mo(de)r 1251 
mogen 1037 
*moj sig 14314  
moln 888 
morbror 13116 187 not 1 
morgnar 1241  
[morgon] *morgan 

13016  165° 
[morgonen] *morga- 

nen 1817 186 18813 
*mork 1004  
morla 1302 
mormon 17511 
mormor 187 not 1 
*moroa sig 1893  

morsk 867 
mortel 844 1796 
mortelstöt 1052 
Motjärnshyttan 1232  
*muckla 16114 
[mulen] *målen 887 

14410 1717  
*multer 13019 
munnen 18114 18610  

1881° 
*muntascher 9813  
[muskot] moskot 1453  
[muttra,' *mottra 1455  

17111 
mycket 15711 
[myckna pl.]*mycken 

164n 
myckna sg. 1649 
*myrsläjd 11212  
myrstack 8710  
*myrtög 11514' 
*må det 12515  not 3 
måg 10114 
[målad] *målat 9710 
måndag 81s 133° 
månen 186° 
*mångfiltera 170° 
[månne] *må 1644 
*mår 1001° 
Mårtenshöjd 16412  

1786 
mäld 887  18014 
mäldlass 10512 
mängd 94s 1291 
människa 8210 
mänska 1042 13013  

1635  180 not 3 
märg 1595  
märke 159 not 4 
märr 12012 
*mög- 1037 
Mögreven 103 not 5 
Mögrevsände 12414 

18611 not 2 
*Mögrevssund 12412 
Mögsjön 1023  103 not 

5 11210 13416, *Möjl. 
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-sjön 112u, *Mösjön 
11210 13311  

*Mölnan 8810 134 not 
2 13514  15610  

*mör n. 876  10012  
*möra sig 873  
*mörig 10012  
mörk 1566 
mörkt 85" 123" 1812  
[mört] *mort 843 16910 

1793 
möss 1575  
mössa 1574  

[-Ma f.] *-a 1287 1353 
183° not 6 

nacke 1486  
nagel 10114 
naglar 167 not 8, *näg-

ler 1675 
namn 98" 
namnen 1301  
nattvarden 1162 
nattvardsgång 766 

9414  
[navlen] *naglen 10113 

1101 1153 1199 
[nedan s.]*nädan 12517  

1286 
nedanför 12516  1283  
nederlag 8614  
ner 1254 
nerlortad 8614 
*nerlägse 10010 
nerriven 13111  
nersväljd 883  
neråt 8514 1833  
Nils 8912 9214 
*nina 1182  173" 
*niste 1532,1 1791° 
nitti 15212 
[nitton] *nittan 1201  

129" 15212 1651° 
[njure] *njurne 854 

130° 1374 
[njurtalg] *njurn- 105° 

1374 

[nog] *nock 116'311914  
124 not 3 1895 , 

nord 836 1494  
nordan 1284 
Norden 1058 1162 
Norder 1315  1395 
*Nordgården 902  
*Nordgårds 902  118» 
*Nordhyttan 845  
*Nordland 13216 
Nordmarken 12211  
*Nordsocknen 893 
[norrut] *nordåt 871 

1666  1834  
fl. nuuppo 1166  17413 
Nybärg 13311 
nyckel 110 not 6 15714 
nyckeln 1598 18018 
nycklar 1108 
Nyhyttan 1361  1854 
nyligen 1075  
nymodig 996 
[nystan] *nysta 13014  

1576  17911  
nyttig 15612 1885 
nyårsdag 9410  
någon m. 79 not 1 192" 

1337  
någon f. 165 7  
någon enda 133 not 9 
[någonsin]*någonstin-

(er) 771  137" 138" 
något 1336, något litet 

11912  133 not 9 
något-var] *..vann  791' 

*någotvarstans 776  
862 1215  

några 16014 1868, *nå-
gon 1657  

nål-naken 1325  
*nåm 1183  17313  
*nägla 1676  
[nä,md-karl] *-kär 

12214  
nämnde 1222 
[nännas] *nämmas 

104 2131  

[när] *når 1464  
[nära] *närra 86 not 

11 10812  159 not 1 
*när dom 8416 
[närmare] *nämare 

131i 
[närmst] *nämst 1311 
*närsökande 8711  
nässla — *näta 13715 
*nästväges 1871  
nöd 1272  
nödgad 777 
nödig 99" 
*nöga a. pl. 99 not 3 

1021  
nöjd 984 11211  

[Oblat]*aplan941711110  
1741 

[ock konj.] *å 1333  
1604  not 3 

[ock adv.] *åg 1015 
1128 160 not 3, 
*ågg 1126 160 not 3 

odygd(ig) 11215  
ofyndig 8120  1748  
ofärdig 158» 
*oförskräckligt 14915  
oförvägen 1123 
*ohäjdlig 12613  
*ojälpt 874 121" 1812  
ok 149" 1617 
*oke 149" 1616 1372 
okunnig 133° 18313  
Olav 12416  
[Olbers] *Ållbärg 

13816 
olja 11114  135 not 1 

17513  
olj(e)butelj 1236 
olj(e)fabrik 1237 
oli(e)kanna 1235 
Olof Olsson 1821 
Olsson 89io 18311 
*omtänkt 12313 
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onsdag 7711  9414  
[oppbyggt] *-byggd 

991  
op(pe) 1158 
*oppföding 9913 
[oppför] *oppfår 1667  
opplagd 1473 
*opptåger 9110  
order 1313  
ordning 868  898  17411  

1161 
ord ska... 1161 
ordspråk 894 
orgor 9615  
orka 961° 
orm 1499  
*ormshuggen 1245  
ormslå 871  1229  
Orrbärgshöjden 1232 
orre 10811  
orren 18013 18414 
ort 1162 174" 1792 
*ortdrivare 10513  10717  
orten 1057 
*osen 14914 
ost 1496  1795  
[otäck] utäck 119" 
ovan ,,,*övan 1158 1285 

1682 not 16 
[ovett] *uvett 1432  
7*ovårdig 834 1469  
oxe 14914  1617 1733 
oxel 106 

Palo-bärget 111" 1165  
*panka 1777 
*panktera 123" 
[paraply] *parapryl 

11111 1763  
Pardis 8415  
part 11610 
pastor 17515 
patron 1894 
Paulunen (Paul-lun- 

den?) 10410  
Paulus 1041°  

fl. Pekkahinen 1164  
[permission] *permas-

sion 10916 
person 10916  
Petronella 18716  
piga 9214 
pigor 1667  
pikardon 1173  175to 
pingst 1112 154s 
*pirka 1004, 18  1529  
pissa 1546  
*pjock 1023 1608  
plank 17714 
plats 769  
plikta 151n 
plocka 1602  
*plumpa 162° 
plumsa 1627  
pläga 1336  
*plägad 1014 
plägar 13113 
pocka 160' 
pockad 1278  
[pockenholts] *poc- 

kenholt 17514  
pojk 14315  
[pojkarna] *pojkana 

18814 
port 1792 
porten 1397 
[portmonnä] *port- 

monnör 1751  
[precis] *pricis 1204  
[present] *prisant 

17614  17616  
professor 17515 
prost 1242 1495  
prostgården 12212 
pryl 11110 
[pråm] *prom 1185  

1455 1629, prum 
1629  

[prästkrage] *-krave 
12210 

*puk(ar) 13811 not 2 
pump 1626  
[pupill] *kupil 1205  

pynta 15716  
*påbredsel 1062 
På! Larsson 8912  
pålitlig 107 not 2 
*påståsam 18910 
pängar 13110 
pärla 11710  
Pärs 8712, *Pärses 1861 
Pärsson 1654  
[pölsa] *pylsa 11011  

ram (såg-) 117 not 2 
ram (björn-) 1176 
ramla 1078 
rand 819  178" 
randig 819 17814 
rasande 804 81s 1072 
redigt 9913  
*redle 12613 
[reell]*rejäll 12031381s 
[Reinhold] *Renholt 

9414 1769  
rem 1171 
rep 1191  
reparation 9612  
repetera 9615 1741° 

18810 
*res 1077 
[reumatism] *rAjma- 

tist 1356  
rev 15014  
rida 12516 
Riddarön 1524 
rikare 1651 18910 
[rikaste] *rikarst(e) 

1844  1890 
riktig 15112 
ring 1076 
rinna 14210  not 5 1551  
risk 15312 
*rivhuvud 18813 
[rivit] *revit 1503  
*rivpinnvirke 12417 
ro 1075 
rock 1591 
rom 9818  11315 11511 
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rommen 1297 
ropa 1186 18212  
roten 1647  
rullen 18612  
rum 1456, *rom 1457 
[rumpa] *rompa 1074 

1149  1458  
rundel 812 
*rusa f. 1723 
[rusta] *rysta 1694  
[rustad] *rystad 1576  

1693  
[rutten m.] bråten 1442 

1718  
[rutten f.] *råten 16410  
*ry 1072 1728 
rycka 15715 
rygg 157 not 6 
[rymlig] *rumlig 1079  
rymma 1083  
[ryssja] *rysk 83 not 

2 13516  
rå (gräns) 1071 
*råde 1722 
rådig 9912  
rådstugan 1249 
råg 1014 144" 
[råge] *råke 1004 
Råglanda 11913  1336  

1891 
råskillnad 10914 
rädd 108' 
rägn 1002 1292 
ränsel 1041 180 not 3 
rätt 14215 
*rättarera sig 877  
rättelig(en) 13311 
rätt som det var 768 

1392 
röd 1722 
rödja 78 not 1 
Rödjningen 781.° not 1 

1269  
*rödjsel 1268  
Rödningen 126 not 8 
[rönn] *runn 1073 
[röse' *rös 1723 

*röta 1082  1722 
[röv] *råv 1727 

Sabel 11110  
sade 1341  
sadel 994 
sadelmakare 99 not 9 

12611  
sagt 10013 
[sakristian] *saker  

stigen 1382 186io 
sal 111" 
salong 1067  
samka 10312 148110  772 
sand 807 178" 
sanden 18110 
*sang 1489  
satt] *sätt 1674 
satte] *sättade 1675 
se] *si 14010,6 17317 
sedan] *sänn(an) 788  
142 not 5, sinn(a) 
1428  

se efter 16312  
segel 966 not 3 11112  
Segelstabaeken 12513 
sele 1105  
selen 18610  
september 1252  2144  
[ser pres.] *sir 1704 
ser du 8415  
sergeant 1064  117'3  
[servett] *salvet 9616  

1204  17616  
[shirting] *stjärting 

1162 17614 
sid 15212 
siden 12716  
*sidrevsben 12414 
sig 9214  1028 11211 1572 
Sigfridstorp 1332 
sikt 15112 
silen 1868  
silke 110 not 5 1511  

1537  
sill 808  15313  

*Silvbärgshöjden 1222  
18310 

silver 110 not 5 1511  
1536  

*Silvgruvan 1223  18311 
sin pron. f. 1285  
*sinder 8011 967 
sin kos 1055  
fl. *sirkalampi 1527  
sitt pron. n. 15214  
sitt a. n. 15212 
sitta 15215 17318  
sitter 1655 
sjuda 17215 
sjuk 8213  1022 1422 
sjukna 1841 
(den) sjunde 13012  1635  
sjunga 82" 
[sjungit] *songit 16011 
[sjunka] *sjoeka 8212  

114 1603  1736  
sjunken] *socken 1609  
sjunkit] *sockit 11411  

_sjutton] *sjyttan 1201  
15613 1681 

Själstabaeken 832  896 
1832 

själv 8214  
självsvåld 11014  1467  

1772 
självsvåldig 897 not 8 

1218 1801 	. 
självt 882  12110 1802 
[sjätte] *sätte 1357  
sjö 82'5  
sjöar] 	1038 
_sjöd] söd 13512  
_sjön] *sjöen 18416  
sjöng] sang 176 

not 4 
[sjönk] *sack 1143  
skada 12513  
skaft 903 
skal n. 83 not 2 
ska(11) 83 not 2 12313  
skallen 1202 181s 18613  

18813 
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[skallra v.] *skrallra 
13817  

[skandal] *skamdal 
1043 11114  

skank 1481  1778, 11, 
*skånk 17710  

skapad 143io 173u. 
skaplig 92" 1075  1191  

14310 
[skapligt] *skaplig 

133io 
skarn 855 
*skarnlossnar 10512 
skarpt 8513  121" 181$ 
skata 14311 
[sked] *skid 1414  1727  
sken 8213  
[skena] *sken 15013 
[skenbarligt] *skin- 

barlig 16310 
skepnad 13613  
[skeppund] *skippund 

1414  
skicka 15114  
skicklig 1077  1884 
skickliga 1826  1893  
*skid 8215  
skidgård 775 1468 182 

not 4 1883  
skiffer 15414  
skift 15415  
skilja 1104 13414  
skilj(a)s åt 123s 
skiljde 110 not 8 
skiljt 110 not 8 
[skillnad] *skiljnad 

8214  1278  1503 18012 
[skillnaden] *skiljna- 

13017  1816  18416 
18815 

skinn 8215 
skjorta 82io 847 1497  

1796 
skjul 829 
skjuta 8211  17216  
[skjutit] *skötit 8311  
skjuts 828 

*skjuva 8212  1422 
1721° 

*skjuvande 805 1668  
1847  189171  

sko 83 not 2 1437  
1493  

skog 1019 
skojare 14318  
[skojarena] *skojrana 

1864 
[skolan] *skolen 88ii 

1656 18413 
skollärare 8911,15  132is 
skollärarinna 13215 
skomakare 1186  
*skop 17311 
skopa 1198  
[skorna] *skona 1201  

1494  
[skorsten] *korsten 

13017 
[skott] *skåt 83 not 2 

87 not 9 14418  17216  
[skotten] *skåten 1648  
skovel 1108 1196 
*skred-mått 14212  jfr 

32 not 3 
*skren a. 1428  15014  

1706 
skrift 15414  
skrinda — *skrynda 

1468 15717 
*skroppstor 9111  
skrot 1421  
*Skrycklan best. f. 114 

not 5 157 not 4 
*skrym a. 1568  
*skrymma (se ut) 1564  
skrynkig 114 not 5 
[skrynklor] *skryck- 

lor 1145  15714 
skråma 1184  120not 5 
skräda 1428, *skreda 

1411 
*skrän a. 142 not 5 
skräplåda 146 not 7 
[skul-så] *skålså 8912 

[skum a.] *skym 
1566  1681 not 17 

skura 83 not 2 
*skurknisp 1548  
%kurva opp 14310  
*skute m. 1423 
[skvala] *skåla 1244 

1693 
sky 8214 
*skylma sig undan 

1568  
skylt 9414 
skynda sig 8213 15717 
skytt 156" 
*skytta 156 not 11 
skål 83 not 2 
*skålen m. best. 8812 
Skåltjärn 782 11916  

13218 18212  
[skåltjärning] *skål- 

tjäling 961 21314 
*Skåven 17211  
*skåvkärra 17210  
[skäl] *skel 1501 
skälig färd 837 158 

not 3 
skälla 8212 
skällde 808  
skälvande 801 1216  
[skärv] *skirv 1426  

170s 
[skärva] *skirva 1426  

170s 
sköljde 887  1237 1818  
skölj-skvätt 1236 
sköljt 1238 
sköt pret. 831° 1414 
*sköta 821i 
*sköv 8310  1414 
*skövit 8311  
slag 10613 
slagg 10612 
[slagit] *släjit 1123 
slakt 10014 
slicka 15113  
slip 10610 1191  
slippa 15412 
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sliten 106n 1504  
slog 1069 1337 
*sludig 999 11313 
slug 999 
*slum a. 16210  
*slunk 16110  
slut 1067 
*sly f. 11518  
slå v. 1066 1467  1614  
slå f. 1066 
slåss 1145 1464  1614  
[slåtter] *slått 1463  
släde 12516  
släng 1065 
släp 1192  
släppte 901 
[slät] *slätt 1206  14215 
[slö] *slö(g) 1034 1064 

1345 
slöjdskolan 17416  
smedja 1268  13551518  
smorde till'en 10510  
smort 854, 15  1801  
*smuck 16lio 
*smucka till 16110 
[smula] *småla 1459  

17110 
smultron 13019 1655  
småsaker 11912  
smälla 1735  
[smärre] *smärrer 159 

not 1 
smärst 159 not 1 
smörja 1313 1564 
snaps 915  
snart 8515  
snickare 15110  
*snudig 9914 142io 
[snurra] *snorr 1087  

14512  
snygg 14110 
snyggt 14lio 
snärt 159 not 6 
[Ernii] *80(g) 1036 1346 
[snöa] *snöga 1035 
socknen 1301  1647  
soffa 17511  

[soldat] *snidat 8010  
17612 

*solgången 123 not 4 
18312 

*solk 1244 1692 
[solv] *sölv 15610  1683 
sommar 1181  
sommar-ladugård 8612  
sommarn 862  
sopa 1192  
sorla 1303 
sov 1805  
sova ibland 1852  
[sovel] *sågel 1034 

16014 
[sovra ur] *sövra ur 

10413  1765  
spannen 18112 
[spar-ögon] -öga 1846 
[spegel] *späjel 11015  

1125 1573 
[spegelen] *späjelen 

18811 
[spektakel] *spetakel 

11113  1345  
spen-bolde 1289 
spendera 8212 1863  
*speta 1508  
spets 768  1412  
[spillde] *spillte 177 

not 6 
[spilta] *spilter 138" 

15318  
spindel 8121  812 
spinna 1546 
*spinsk 1413  
spiral 111" 
spisöl 1468 
*spitt-galen 1323  
*spitt-galet 15215 
sporren 18015 
sprang 1482  
[sprattla] *spradla 

12612  
spricka 151." 
*spritt-nål-naken 888 

15214 

[spruck e] *sprocke 
1711 

[sprucken] *sprocken 
1609  1713  

[spruckit] *sprockit 
14415 

[sprungit] *sprongit 
16011 

_spruta]*sputa 1312 . 
spröt] språt 1721 
spunne sponne 1711 
spunnit *sponnit 1713 

7'sputröd 1322  
spån 1295  169 not 12, 

*spjon 1294  1352  
138io 169 not 12, 
*spon 1693 

spånta *sponta 169 
not 12 

*spännel 8120, 811 
1108  13718 

spörjs 862 
*stabbe 1159 
[stackarena] *stacka-

rana 1863 
stadga sig 774 
stadna 1268 78" ff 

14813  
*stallen m. 18112 
stallspiltor 138'5  
stark 961° 
starkare 1844  
starkt 8512  12315 1813  
starr 12013 
[stassa] *stässa 1676 
station 10916  1278 
stege 10112 
stel 831 894  109 not 6 

1506 
stelna 868  89' 1221° 

1505 
stelt 872 
sticka 1146, 11  151n, 
Stina 1671  
stinta 11410  
[stil] *styl 1477  1747  
[stjäla] *stäla 8313 
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[stjälk] *stilk 83131103 
1357 14911150317011, 
*stolk 8313  14912 

[stjälpa] *stälpa 8313  
1357  

stjälpte 12115  
stjärna 8212 1021 15912  
stjärt 8211 
stock 1592 
[stod] *stog 10712  1337 
4stoflia 916  1117  1361.3 
*stoka ner 1611 
*stolka 14913 
stöllen 18119 
stöllen 18111 
Stommet 11513 129 n. 7 
stop 11813 1196  
stora 1842 
storkna 8512 1197 13712  

1793 
(en) stor stall 877  
stort 8513 
*stortag 85" 
strand 8116  17812  
[strandsatt] *-sätt 812  

17812  not 3 
*streke 1737 
[strumpa] *strompa 

1458 
stryka 17214  1737 
stråke 17215  
*stråkträ 172" 
strålen 8813 
Strömgren 1188. 
stubbe 11519 
stubintråd 174 15, 14 
[stucken] *stocken 

1608  
[stuckit] *stockit 1141' 
studera 1742  
stuga 1035 145 not 3, . 

ståga 1012 1035 
14511  1719 

[stulit] *stålit 14413 
stump 1627  
[stund] *stynd 8013 

157" 1685  

stupa v. 1726 
*stupa adv. 1665  
*stutsa av 766  114" 
stycke 15711 
styffar 1554 
stygg 157 not 6 
stålsatt 899 
stånd 1783  
stånka 17710,11,  *stan- 

ka 148A 1773  
städ 1273  
[städja] *städsla 
Stäglen 1013 
ställd 802  
*stälpstup 1726 
stämma s. 13017  
stängd 947 
stängde 983 
stärbhus 10414  
stödja 12517  
[stöp] *ståp 1725 
Stöpsjön 10915 
[störst] *storst 105" 

1699 
*stört (omöjlig) 842 
stövel 11111  
sudla 1261' 1426 
[suga] *suva 11313  
sump 16211  
[sunnan] *synnan 
- 1283 15714  1682 
supanmat 1661  
[supit] *söpit 16511 

not 3 
*suplullik 1514 
surt 8515 
*svagd 112 not 3 1472 
svalt a. n. 876 
[svamp] *sopp 1135 

1244 1691 
svamp (tvätt-) 113 

not 4 
svart 8413 1485  
svartna 13910 
svartnade 1058 
Svartsången 1053 
[svarva] *svirva 1524  

[svavel] *svager 96io 
1032 

*sveg 10111 
svicka 15115  
*sviddrad 1525 
*svirvel 1105  1525  
svullen 1814 
[svulten] *svolten 

14414 1714  
-svultit] *svoltit 14413 
-svurit] *svårit 17313 
l'sväjd 11211  1475 
sväljt 882  
svälta 1733  
svära 13413  15913 17310 
svärma 1583 
svärta 159 not 6 
syn 773  1295  
synlig 107 not 2 
syns 772  
syns till 772  1217  
syntes 773  
syrkig 1572  

[syrsa] *sirsa 865 1065  
1475  1523  

sys 1145 
syskon 1009 1577  
syster 1576  179io not 

13 
fl. syöjän-suo 1768  
så att 18313 
*såd 17215 
såg pret. 10113 
*såing 1882 
såla 14510  
[sålde] *sålte 1773 
således 1652 1842  
såll 805  14611  1772 
[sålla j *sälla 1672 
*så vida 9914  
säd 127' 
sädesärla 1187 
säga 1027 
*säld 888  18013 
sällan 804  1352  
*sällfått 135" 
sällsamt 135" 

767  
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sällskap 11814  
särskilt 1063  not 2 

13116  
säter 1199 not 7 
säxtonde 802 
söckendag 15713 
söder 1261  
söderåt 8515 1835  
[södra] *söndra 10015  

15715  
sömnen 1296 
söndag 166 not 2 
söndagen 18416 18811 
söndagsmorgon 1664  
sönderriven 13111  
[söner] *sönjer 13815 
sörjde 8414  1231 
sörjt 85" 1232 
*sörpa 1562 
*söver 10413  1766  

Tabärget 14812  
tack 9711  1147  1487  
[tacka s.] *ticka 1519 

1703 1731.5 
*tafflig 91 1117  1372  
*tafs 916  
(ett) tag 10112  
ta(ga) 9212  1334  17312 
tagel 14812  
[tagit *täjit 92" 1124 
tak' 971° 
taket 923  1279  
talg 1134  
tallen 1201 18113 18614  
*Ullen m. 1819 
[taltrasten] taltrosten 

873 
tam 1172 
tamdjur 117 not 3 
tamkatt 117 not 3 
tand 8118  
tapto 9112 
*targa 1134  159" 
tarm 9712  
tegel 1105 

telegram 1189  2147 
telning 8812 139" 
[tenn] *ten 150" 
i. *Tervalampi 1166  

2132 
[tidig] *tidlig 12613 
tiga 9713  
tigga 9715  
till 1321  1501 
[till jälp] *till jälpan- 

de 1875  
tils 1321' 
timmer-drag 10717131' 
(den) tionde 18416  
tiondedel 18417  
tisdag 947  1885 
tistel 1061 1099 

15317,16 
*tistelborr 15317 
titta 1526 
tjock 9717  1591 
tjog 1013 
tjuder 1253 
tjugu 10110  1429 16613  
tjugufjärde 13310  
tjugufyra 1834  
tjur 87 not 15 
*tjursbast 8712  
tjuta 9716 
[tjuv] *tjyv 9715 1697  
tjäder 12718  
tjäna 97" 
*tjär brås 1145 
tjärn 15912  
tjärnen 862  18614  
*to 998 115" 
tobak 175s 
tocken 7912 1604  
[tockna] *tocken 1649, 

*tockra 13812  1649 
*todig 998 
tog 133s 
[tolft] *tulft 1211o, 

*ty-lft 976  121io 
tolv 1119  
tom 1177 1184  
_*tonad 11513  

torka 9610  976  
[tordyvel] *torndyvel 

1107  
torp 975  
torr 10810  12015,13 
[torrt] *tårt 8514 120" 
torsdag 873  94" 10514  
Torsk(e)bäcken 12314  
[traska] *tracka 759978  
[trast] *trost 1498  1691 

1797  
tre 978  
tredje 1267  1516  
*trehälgt 881  
trevlig 1076  15417  
*trindkävling 939  
trivas 979  9815 
trodde 985 
troll 1703  
trollskap 118" 
tror jag 13417  
tros 1145 
[trott] *trodd 991  
[trottoar] *trott(o)arn 

9618  1178  1742 1832  
trygg 157 not 6 
*tryvlig 1557 
tråd 977  
trång 9713  
trä 14215 
trädgård 18211 
träla 9712  
träta 9711  1206  
[trätton] *trättan 12914  

1659  
tröska 8311  1575  
[trött] *trott 9710  
tullen 18114 1869  188" 
*tullik 1514 
*tull(r)a 1386  
tum 1621° 
[tumme] *tomme 1177 

14513  1718 
[tunder] *tynder 80s 

1967 15713  684 
tung 9714  16111  
*tunglet 1619 
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[tunn] *tynn 9715  
15712  1684 

[tunna] nynna 157" 
1682 

tunnel 821  13717 
[tupp] *toppe 145" 

1717 
[tuppkyckling] *topp 

9313 
tusen 97" 
*Tusenkullen 1055  
*tvaga 9717  101" 
tvinna 1545 
[tvi vale] *tvi värde 

15811  
tvungen 160 not 5 16113, 

*tvongen 160150  
två eller tre 1239  
tvär 9716 15914 
*tvärdum 844,14 
tvärt 15914 
tycka 9715 15710 
tycker jag 13417  
tyg 1334 
tygel 1106  
tysken 826 
Tyskland 827 

123" 
tå 1681  
tåg n. 115" 
*tåg f. 10112 168' 
tågna 1609 
(det) *tågnar 9017  
tåla 9714 
*tålas åv 898 
[tår pl.] *tär 1681

'  *tåar 168 not 4 
[tårna] *täna 168 

not 4 
täck 9714  
*Utger 1018 1681  
(det) *tägnar 9017  
täljde 1815  
täljt 1242  1814  
Tällbärgssjön 13212  
tämjde 1238 
tämjt 1238 

tänja 90" 
*tög 1022  
[törs] *tår 12014  169" 
[törs du] *tår du 8416  

9713 
[törstig] *torstig 9714 

[Ugn] *umn 9818  113'5  
115n 1628  

[ugnen] *munnen 1298 
ujiamäj 14314  
*Ullvittern 15215  
ulspegel 8911 
[ulv] *olv 1456  
[Ulverud] *Olverud 

1457  
under prep. 807 18716 
ung 16112  
ungefär 90", 15  16118, 

*ångefär 1238 1836  
[uppbrunnen] *opp- 

bronnen 1884  
ur'en 853 
*ursägnes 87" 100 

Vackert 858  
vad 1271° 
vad-för-slag 13310  
*vadledes 772 1658 
vadmal 7913 
vadmalsrock 1668  
vad var det 14812  18212 
vagn 1001 1488  
vagnen 1296 
vakna 1842 18611 
[valborgsmässa] *val - 

borgmäss 16610  
*valt impf. 1738  
*valter 1738  
*valtra 1738  

vandring 8111 
[var pron.] *vär 159" 
var pret. 13114 
var a. 87 not 11 
[var adv.] *vär 13514 

15915 
vara bra 1852  
[vardags] *vanndags 

818 
*vardam 844,16  
[vardera] *vanndera 

7911  
varför 13114 
varg 1133  1314 
vargar 1652 
[varken] *varsken 966  

1008, *vasken 968  
1009 

varmt 103" 10511  
varsam 878  
[var sin] *vann sin 

79" 1893 
varsna 864 14813  
vart (varthän) 845 
vart (blev) 846 1486  
vass a. 1156 
vassla 13911 1844 
vas(ärra) tre 1085  1594  

142 not 6 
*vat 1157 1437 
[vatten-] *vatt- 76 

not 5 
vattenfall 1231  
vattenfogel 1221 
[vattens-] *vats- 7611  
ved 1471° 15014 
vedskjul 10914 
vedträ 182g 1882 
Wein berg 1028  
*velig 1106  
[velociped] *filesoped 

1632 
[veranda] *varanda 

17614  
veta 1806  
[vid prep:] *ved 1508  
[vide] *vid 99 not 5 

10611 

2 
utan 1286 
[utav] *ätå,v 1616  1643 
uthus 1873 
[utter] *oter 149" 16215  

1732 
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*vrång 11516  1683  1764 
*vränger 1683  
-vulen] *vMen 886 
-valet] *vålet 884 
vuxen] *voxen 1609 

41våg m. 101io 
*Vålen 883 
våm 798 17811 
[vånl *von 1692 

vånd-alig 1786  
[vår pron.] *vånn 7910  
vårda sig 1469  
[vårdagjämning] *vår- 

dagsjämnad 1277  
[vårdagjämningen] 

*vårdagsjämnaden 
1817  2139  

[vårfrudagen] *varfru- 
1196 13115 16612  
18612 

vårta 846 1786 
väder 87 not 13 1251 
väderlek 8614  
väder-strupe 8711  1871 
väg 1016 
väga 1015 
[vägskäl] *-skil 110 

not 8 
välta 1739 
välvd 884  1211 1803 
vänja 90" 
[vänster] *vinster 1425  

1541 
värd a. 832 158" 
värk 961° 1596  
värka 159 not 4 
värkt 12315  1815  
värkte 1814  
värld 158g 
[värmde] *varmde 

10313 
värme 1582 
Värmland 1581 not 18 
värpa 1583 
[värre] *värr(er) 1084  

1592 
värst 1593  

[Väse härad] *Väs - 
härad 1351 

västan 1287 
Västerud 166'4  
[västgöte] *västgöt 

12211 
Västmanland 12212 
vätska 761  
[vört] *vort 1693 1793 

*ylkor (?) pl. 1569  
Yngen 111 not 7 141" 
Yngshyttan 1112 not 7 

141" 
ynklig 12313 1249  

14117 
yrke 157' 
ysta 1579  17911 
[yxa] *yx 14111 
Yxstjärn 116 not 5 

ådra 1252 
åkern 867  
ålder 802  146" 1773 
årder-plog 1264  1313  
*årväg 9211 185 not 1 

f sarna 1811 d18815 
skagen *Askagern 
1043  13311  

*Åskagensjön 1285  
åskan 829 not 8 1478 
åt (prep.) 1465  
åter 7914  
Utgerig 95 not 1 150 

not 3 
åtra dig 79 not 2 
åtta 14610  1478 188" 
*åvävlen 1615  

äga 14211  
älg 1132  
kiva num. 1119  
Alvsback(a) 110" 1218 

vid-farande 802 864  
1831 18414 

*vidig 99" 11313 
*vidja v. 1427  1517  
vidlyftig 91" 16213 
vifta 15413 
vila 1104  
*vildfras 9812 
Vilhelm 1324 
[vilja v.] *villa 110 

not 7 
vilja 8. 1105 13414  1502 
(till) viljes 110 not 7 

150 not 15 
*vilk 1102 1502 
vill 110 not 7 
vilsen 15313 
vind 803 
(på) vind gavel 100" 
vintern 86' 
Vintersjöhöjden 13115 
virke 1525  
virvel 1104  1526  
viska 153ii 
vispa 1549  
viss 1545  
vissla 15317 
vissna 139io 
visst 1536 1799  not 12 
vit 13515 
Vitbärg 13510 
vitja 90io 21317 
Vitklinten 1358 
vitmossa 15211 
vitna 13911 
[vitriol] *viktriol 1345, 

*bitterC1 9814 
*vitslig 76" 1078  1249  

13713 1387 1531.1 
*vitt- (troll-) 135 not 4 
*vittad 152io 
*vitthårssenor 1523 
vittna 152'3  
*vittvarg 152io 
*voffande 1848  
[vordit] *vortit 14414 

1715  
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älvvatten 1212 
ämbar 791 138' 1498 
*ändbytten 791 10412 

241' 
ängel 11013 
ängstarr 1086 
är 13118 
ärende 867  
ärlig 1304 
[ärm] *arm 158 not 18 
ärr 12012,6, *är 12015  
ärter 848 1597  not 5 
ärva 1581 
*Askilsbärget 825 f 

*äskja 828 
äta 17316 1841 18812  
äta opp 185" 
ätit 922  1271° 
*ätsla sig 768  13714 

Ö 1274  
ödla 772 
ödslig 7611  124° 1388 
öga 1028  
[ögonblick] *ögna- 1012  

1242  1291 14116  
150n  

[ögonlock] *ögna- 1011  
1373 f. 14115  

[ögon] *öga 1845 
*ökt s. 14111 

*ömlig 12314 
*Ond 815,6  
.öppen 136'3  1552 
Qrlingen 1111 1306 
Orlingshyttan 1122  
Orlingssjön 7714  1122  
östan 1282 
österåt 1836  
över 18717. 

Förkortningar. 

Efter de förkortningar, som ange äldre källor, tillägges ett årtal, 
angivande den tid, då ifrågavarande handling är nedskriven. 

B. 	Brattfors socken, särskilt — om intet tillägg göres — trak- 
ten omkring Brattforshyttan. 

B. Rb. 	Brattfors kyrkas räkenskapsbok. 
Conf.. 	Drottning Kristinas »Confirmation» 1648 å Kroppa pastorats 

instiftande, i Kroppa kyrkoarkiv. 
Dopb. 	Filipstads församlings dopbok. 
Dödb. 	 dödbok. 
F. 	Färnebo socken, särskilt — om intet tillägg göres — trak- 

ten närmast Filipstad. 
F. (A.) 
	

Färnebo socken vid Asphyttan. 
F. (Damh.) 	 • 	» Damhyttan. 
F. (M.) 	 • 	» Mögsjöhyttan. 
F. (P.) 	 • 	» Pärsbärg. 
Fr. 	Diverse handlingar i Kongl. Kammararkivet (fogderäken- 

skaper, »årliga räntor» m. m.). 
F. (S.) 
	

Färnebo socken vid Saxån. 
F. (Sk.) 	 » 	» Skåltjärn. 

(T.) 	 » 	» Torskebäcken. 
Gåsborns socken, särskilt — om intet tillägg göres 

träkten kring Bjursjön.. 



212 	FÖRKORTNINGAR. RÄTTELSER OCK TILLÄGG. 	XXI. 1 

G. Dopb. Gåsborns församlings dopbok. 
G. Dödb. 	» 	» 	dödbok. 
G. (E.) 	» 	socken vid Älvsjöhyttan ock Gustavsström samt 

trakten 'däromkring. 
Gr. 	Gruverelationer i bärgmästareämbetets arkiv i Filipstad. 
Hf. 	Filipstads församlings husförhörsbok. 
K. Dopb. Kroppa sockens dopbok. 
K. Dödb. 	» 	» 	dödbok. 
K. Fb. 	» 	» 	fattigmansbok. 
K. (N.) 	» 	socken vid Nykroppa ock trakten däromkring. 
K. Rb. 	» 	sockens räkenskapsbok. 
Kr. brev. Drottning Kristinas brev 1663 angående Kroppa kyrko-

herdeboställe, i Kroppa kyrkoarkiv. 
Kr. Förm. Drottning Kristinas förmyndareregerings brev 1642 om 

Kroppa pastorats instiftande, i Kroppa kyrkoarkiv. 
(S:) 	Kroppa socken vid Storfors ock trakten däromkring. 

Lungsunds socken, särskilt kring Hållsjön, Acktjärn ock 
Matlången. 

L. Rb. 	T.,ungsunds sockens räkenskapsbok. 
L. (Sst.) Lungsunds sockens sockenstämmoprotokoller. 
N. 	Nordmarks socken, särskilt vid Nordmarkshyttan, Nord- 

marksbärg ock Tabärg. 
N. A. 	Noraskogs Arkiv utg. af  Johan Johansson i Noraskog. 
R. 	Rämens socken, särskilt — om intet tillägg göres — kring 

sjöarna Näsrämen ock Djuprämen. 
R. (L.) 	R ärnens socken vid Lesjöfors. 

(N.) 	» 	» 	» Neva station, Höksj ön ock Skärfjäll. 
Sst. 	Filipstads församlings sockenstämmoprotokoller. 
St. a. 	Storfors bruksarkiv. 

Övriga förkortningar torde vara för varje fackman bekanta. 

Rättelser ock tillägg. 

612  står pka läs piAlcar 
6 not 3 står kupig upphöjning läs kupiga upphöjningar 

(sing. ej belagd). 
136  tillägg efter någon enda gång: i förbindelse med / 
13' står .'Lut 	läs Mut 
4715  » gråll4t » griaM 
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S. 48 Anm. 2. De nasalerade vokalerna hade kanske rikti-
gare betecknats som långa; detsamma gäller § 147 anm. 
(s. 163 överst). 

50„ står abffrar läs iiHrar 
502  » blek 	» bkek 
518  » br4 	» bres 
516  » .1.64 	» >g,  
5710  tillägg efter (jfr § 19,2): ; detsamma gäller sådana best. 

former som viidaksyc'emnein, 149(t)ctaksjckmndn. 
7112 stå  1  ä s  

7111 » plan-cirkumflex läs akut-cirkumflex 
752  » Kap. I. 	läs Kap. 1. 
8212  » 54.v 	» 54v 
8212  » fce? 	» 5ctl 
866. Om ka$, se LIDålsT Z. altind. u. vergl. sprachgesch. 

s. 	if. 
877  står Sta 	läs Mcii 
887  » 5d 	» 5-M 
883  » vogin 	» (v)or5inn 
892  » n ock s 	» r ock s 
9010' Prof. LBÅN har privat föreslagit att förklara vbica 

»vittja» ur *vitka med k-suffix. 
963  står Viburnnm läs Viburnum 
961. Prof. LIDålkT har privat föreslagit att förklara skettyctkig. 

ur *tjärn-ling. Detta möter dock svårigheter, enär jag 
icke känner något ord med härstamningssuffiset -ung 
från bärgslagsmålet, som blott tycks använda -ing. 

1006  står Dat 	läs Det 
10111  » drågh 	» *dr ågh 
1014  » plceghader » plmghadhor 
1022  » bräda 	» fjöl 
1021  » -› 	» 
10314  » varit 	» vant 
103: § 73,2. Regeln kan kanske utvidgas så, att övergången 

inträder jämväl efter svagtonig vokal, t. ex. kårplansn 
jfr fl. lampi; märk dock tdrvalamsychn m. fl. dylika 
namn samt ncems nännas. • 

Sv. lands»». XXI. 1. 	 14 
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S. 10412  : ckmb4tv, blindtarmen utgör väl folketymologisk om-
formning av ett ord motsvarande fgutn. ambatn, ambeetn 
(jfr fsv. ambat ock got. andbahtjan se Nu Ark. VI, s. 383), 
vilket uppfattats såsom bestämd form. Härför talar bl. a. 
det, att en annan tarm kallas chnbärjs bror :blind-
tarmen betraktas alltså som en människa. Övergången 
n--->m skulle då vara mycket gammal i detta ord ock 
nu uppdykande former med n bero på stark folketymo-
logisk association med c'vna. Att senare leden anslutes 
till båta bytta, visas av en feminin biform ientHta. 

1118  står homorgan läs homorgant 
1123  » tökit 	» tekit 
11310. Prof. LIDåN har privat föreslagit att förklara gnåva 

genom invärkan av skava, ock krktve såsom danskt lån. 
1145  står shs läs ges 

» 	1155  » snar » ånar 
116° » gesvår » osv& 
11811  Kock Sv. landsm. XI, 8 s. 42 if. behandlar utvecklingen 

av den fsv. förbindelsen ä + In. Då jag icke känner 
något ex. med am i bärgslagsmålet utom det mycket 
unga telagrdtm, torde härav framgå, att m i bärgslags-
målet förlängts i vida större utsträckning, än KOCK an-
tagit för rspr., ock sannolikt i alla ställningar. 

1251f1. Prof. LIAN föreslår att fatta bortfallet av p i setcbmbar 
som en assimilation, analog med den fsv. assim. i &tar 
efter (Nn Aschw. gr. § 288). 

1362  står Hennickekammaren läs Hennikehammaren. 
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