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Inledning. 
Med Nuck öm ål et avses i detta arbete den väsentligen en-

hetliga svenska dialekt, som talas inom Nuckö socken på ock 
invid Estlands nordvästra kust. Denna socken omfattar icke 
endast den gamla ön Nuckö noka (även noka-ag »Nuckö-ön»), 
vilken numera, i följd av den baltiska landhöjningen, är för-
bunden med fastlandet, utan därjämte två kommuner på kust-
sträckan därintill, Rickholtz rIkol-velde ock Suttlep sutlop-
velde samt den lilla ön Oden sholm hokmen (av öns egna in-
byggare vanligen benämnd von bak »vår backe»). 

Socknens största längd är rakt i norr ock söder, från udden 
Spitham spitamb i Rickholtz — vilken udde utgör det estländska 
fastlandets yttersta punkt i nordväst — ock till sydligaste kanten av 
själva Nuckö (i byarna Österby cegtorbe ock Schottanäs shotanes), 
samt utgör ungefär 28.kilometer. Största bredden, från udden Ram-
sen ramsn på Nuckö västra kust till östliga kanten av Suttleps 
område, är ungefär 15 kilometer. Suttlep ock Rickholtz be-
gränsas i söder ock öster av — de helt ock hållet estniska — 
socknarna Pönal ock Kreutz; för övrigt omgives Nuckö socken 
på alla håll av Östersjön. Från Orrnsö är Nuckö skilt genom 
ett 3 km. brett sund. Ön Odenshoim ligger en knapp nymil 
ut i sjön, nordväst från Spithams udde. Den är ungefär en 
halv nymil lång, i riktningen nordväst-sydost, samt 1-2 km. 
bred. 1  

1) En rätt tillfredsställande karta över området finnes i de litogra-
ferade bilagorna till RIISSWIIRMS »Eibofolke» (Tab. II). Förutom av denna 
karta har förf, för uppgifterna härovan haft ledning av dr HENRY LÅNGES 
Kai-te von Liv-, Est- und Kurland Riga 1900 (skala: 1 : 750,000). 
Några officiella uppgifter ha ej stått mig till buds; riktigheten av mina 
måttangivelser har jag emellertid kunnat själv på ort ock ställe till en 
viss grad kontrollera, ock har därvid även haft någon ledning av ort-
befolkningens uppgifter. 

Danell, Nuekömålet. 	 1 
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Svenska språket är icke ensamthärskande inom Nuckö 
socken. Av de i den lutherska församlingens kyrkobok upptagna 
4,464 inbyggare i socknen — dessutom finnas ett par enstaka 
ortodoxa familjer — äro 2,704 antecknade såsom svenskar, 1,734 
såsom ester. Tyskarna (ståndspersonerna) äro 26.1  

Av svenskarna bo 1,074 på själva Nuckö, 1,523 i Rickholtz 
ock Suttlep samt 107 på Odensholm, där de (jämte en rysk 
fyrvaktare med familj) utgöra hela befolkningen. Av det övriga 
området är Rickholtz kommun nästan rent svensk, Suttlep över-
vägande estnisk, på Nuckö synes svenskan ock estniskan väga 
ungefär jämt.2  

I motsats till vad förr varit händelsen, kan svenskan nu-
mera sägas vinna terräng inom socknen på estniskans bekostnad, 
detta såsom en direkt följd av en upplysningsrörelse i »svensb 
anda, som de senaste åren bedrivits inom socknen ock särskilt 
av ungdomen omfattas med livligt intresse. Det värkliga an-
talet av svensktalande lär t. o. in. i närvarande stund uppgå. 
till omkr. 2,900 personer. 

Materialet för föreliggande arbete är så gott som uteslutande 
vunnet genorn förf:s egna undersökningar av nutida Nuckömål. 
Endast ett obetydligt tillskott i material har vunnits därigenom 
att förf. genomgått några s. k. w ac k enbii ch er från Nuckö i 
Riksarkivet i Stockholm, stammande från slutet av 1600-talet 
(citeras i det följande: Wb, jämte årtal). I dessa »wacken-
biicher», vilka utgöra förteckningar på samtliga till godsen 
hörande livegna med uppgifter om deras arbetsprestanda m. m., 
finner man icke endast äldre namnformer för byarna inom sock-
nen, utan man får tillika en rätt god föreställning om person-
namnskicket vid tiden i fråga. Ett material jämnställt med 
detta har jag ock hämtat ur huvudarbetet om svenskarna i 
Östersjöprovinserna: C. RIISSWIIRM, Eibofolke oder die Schwedert 

Siffrorna, från januari 1905, äro meddelade av församlingens. 
klockare. 

En närmare framställning av de båda språkens ställning till 
varandra i de olika byarna återfinnes i bil. I. 
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an den lasten Ehstlands und auf Runö. Eine historisch-
ethnographisehe Untersuchung-. I, II. Reva! 1855 (citeras 
Russw.). Här finnas nämligen samlade en hel del äldre skriv-
ningar av byarnas namn, men tyvärr utan citat ock datering, 
vadan detta material måste användas med en viss försiktighet. 
I urkunder, som Russw. avtryckt (I, ss. 187-254), finner man 
ock äldre namnformer, även av personnamn, samt ett par ens-
taka andra ord. 

Det huvudsakligaste materialet har emellertid, som sagt, 
vunnits genom direkt undersökning av nu levande Nucköbors 
språk. De personer, som härvid varit förf. mäst bejälpliga så-
som meddelare, äro: 

pastor JACOB BLEES (född i Rickholtz 1865, överflyttad till 
Sverge 1888) har biträtt mig alltsedan våren 1899, på de senare 
åren endast skriftligen; 

under förf:s vistelse inom Nuckö somrarna 1900 ock 1901 
anlitades huvudsakligen följande personer: 

den nyssnämndes brorson NIKOLAI BLEBS, numera skollärare; 
född 1883 ock uppfödd i byn Höbring i Rickholtz; 

skolläraren JOHAN BRANDT i Flöbring i Rickholtz, född i 
Suttlep, jämte dennes SOR VALDEMAR, född 1882 i Höbring; 

skolläraren ock klockaren JOHAN NYMANN på Nuckö (född 
1859 i Suttlep, har vistats där till 1883, på Odensholm såsom 
lärare 1883-1892, sedaii på Nuckö) jämte hans familj ock tjänste-
folk, särskilt sonen, skolläraren JOEL NYMANN, född 1882. Klocka-
ren Johan Nymanns jälp har varit mig särdeles värdefull, bl. a. 
därigenom att han — av eget initiativ — hade påbegynt vid-
lyftiga lexikaliska anteckningar över sitt mål (för bokstäverna 
A—D), vilka anteckningar vi tillsammans genomgått; 

skolläraren HANS PÖHL 1  (född 1876 i Dirslet by i Suttlep, 
1893-1901 i Österby på Nuckö), ävensom hans broder JOHANNES 
PÖHL (f. 1883), likaledes skollärare (sedan 1901). 

Förutom de här nämnda använde jag under vistelsen inom 
Nuckö åtskilliga mera tillfälliga meddelare, särskilt personer 
från byarna Rickholtz, Höbring, Pai ock Spitham inom Rick-
holtz, Gutanäs ock Österby på Nuckö samt från Odensholm. 

1) Sedan hösten 1904 klockare i svensk-finska församlingen i Royal 
samt föreståndare för ett sjömanshem därstädes. 
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Härr HANS PÖHL hade jag även tillfälle att något anlita 
under sommaren 1903, då han vistades i Sverge.1  

Slutligen skall nämnas en medjälpare, som förf varit nog 
lycklig att ha tillgång till under själva utarbetandet av avhand-
lingen, nämligen snickaren KARL WÄLJA från Österby på Nuekö, 
vilken vistats i Uppsala från hösten 1904. WÄLJA, som är född 
1879, är visserligen till börden est, men han har i över tio års tid 
haft dagligt umgänge med svenskar, därvid begagnande deras 
språk. Hans Nuckö-svenska är också icke blott flytande, utan 
förefaller i det hela korrekt. En ganska stor försiktighet har 
naturligtvis måst iakttagas vis-å-vis W:s uppgifter, men i många 
fall har han varit förf till stor jälp, särskilt genom konkreta 
betydelseangivelser för en del ord. 

Materialsamlingen är företagen med huvudsakligt avseende 
fästat vid ljud- ock formlära, därvid även ordbildning i den 
senare inbegripen. En del syntaktiska notiser ha erhållits under 
arbetet med formläran, men någon mera sammanhängande fram-
ställning av målets syntax har ej kunnat ingå i arbetets plan. 
Täxter på dialekten få lemna någon ersättning härför. Ungefär 
100 oktavsidor dylika täxter ingå i min materialsamling. Ord-
samlingen omfattar cirka 6,000 ord. 

Vid insamlandet av detta mitt material har jag haft en 
ovärderlig jälp av den tryckta litteratur, som redan finnes om 
Nuckömålet ock andra estsvensk4 mål. De arbeten, som härvid 
framför andra böra nämnas, äro följande två: 

HERMAN VENDELL, Laut- und Formlehre der schwedischen 
Mundarten in den Kirchspielen Ormsö und Nuckb in Ehstland. 
Academische Abhandlung-. Helsingfors r881 (citeras Vend. 
Gram.).; samt 

A. 0. PREUDENTHAL och H. A. VENDELL, Ordbok öfver est-
ländsk-svenska dialekterna. Helsingfors 1886 (citeras Fr.-V. 
Ordb.). 

1) Vid ett hr P:s besök i Uppsala i sept. s. å. företogos av uni-
versitetslektorn ERNST A. MEYER en serie experhnentalfonetiska under-
sökningar av hans språk. Resultatet av dessa undersökningar kommer 
att med det snaraste publiceras. 
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Det förstnämnda av dessa arbeten, VENDELLS grammatik 
över Ormsö- ock Nuckömålen, mottogs redan vid sitt framträ- 
dande av skarp kritik — se NOREENS recension i Sv. lm. II, i if. 
— ock nyligen har dess egen författare i viss mån desavuerat 
detsamma genom att förklara det för »ett föråldrat ock otill-
fredsställande arbete». 1  

Då docent VENDELL härigenom på sätt ock vis gått min 
kritik av hans arbete i förväg, kan jag få inskränka mig till att 
hänvisa till den positiva framställningen i mitt föreliggande arbete 
ock den kritik av enstaka partier hos VENDELL, som därvid ger 
sig själv (märk särskilt ljudläran, kap. I). Endast det vill jag 
redan här nämna, utan att kunna f. n. ingå på någon bevis- 
ning, att, för så vitt jag hitintils lärt känna Ormsödialekten 
(genom sammanlagt två veckors vistelse på ön), synes det mig, 
som om ett grundfel i VENDELLS grammatik vore, att han all-
deles för litet särhållit Ormsö- ock Nucködialekterna ock där-
vid oftare generaliserat Ormsö-former såsom gällande även Nuckö 
än tvärtom. 

Fr.-V. Ordb. är VENDELLS Gram, överlägsen genom en något 
ändamålsenligare ljudbeteckning 2  ock relativt större tillförlitlig- 
het. Den har också fått ett välvilligare mottagande av fack-
kritiken (se Lundell i Sv. lm. VI, clxiij if.). Många fel åter-
stå emellertid att rätta. 

En brist, som går igän från Gram., är att vid substantiv an-
föras av böjningsformer endast pluralformen. För att kunna av- 
göra, huru ett substantiv böjes i Nuckö- ock Ormsö-målen, måste 
man emellertid i en mängd fah utom pluralen även känna best. 
sing. Detta framgår f. ö. av den översikt över substantivböj-
ningen, som lemnas i Ordb. s. 9: bakk, -an, -ar backe, gent-
emot stiikk, -dn, -ar stock 3; likaså split, -a, -ar spilta, gent-
emot brå, -S, -ar brud. Vore det så, att denna uppdelning av 
substantivböjningen ännu i dessa dialekter troget återgåve skill-
naden mellan starka ock långstaviga svaga substantiv, så skulle 
ju uraktlåtenheten ej varit svår. Men så är nu långt ifrån regel-
mässigt förhållandet. 

I företalet till östav. Ordb., s. VI. 
Jfr om densamma nedan i ljudläran, kap. I. 
Bör vara för Nuckö Stols, enligt Ordb:s beteckning stukk. 
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Av mera iögonenfallande fel, som upprepa sig bland Nuckö-
orden i Ordb., må nämnas: 

supradentalt n (n) för dentalt sådant efter lång vokal; 
t. ex. biån m. björn (för Non), hån n. horn m. m. (för hon), 
iån n. järn (för mn); 

ofta tjockt 1 för vanligt dentalt 1; t. ex. hola hvad; käld n. 
större kärl (för kceld); käk ock kälEg f. käring (för kcelgg); 
välg 1. vällBg 1. välgg m. välling (för «dg.). 

F. iii. äro felaktigheterna av så mångskiftande ock oberäk-
nelig natur, att en fullständig kritik av denna Ordb. icke gärna 
kan lemnas annat än i form av ett helt ock hållet nytt arbete. 
För att ge en föreställning om graden av tillförlitlighet hos 
ifrågavarande arbete avtrycker jag härnedan dess uppgifter från 
Nuckö på ett par godtyckligt valda spalter ock förser desamma 
med de rättelser, jag måste göra på grund av mina egna under-
sökningar. 

S. 80a: 
Ordb.: 

håz, pl. -ar, m. Hare. 
håzugul, pl. -uglar, f. Har- 

uggla, strix alaco. 
håt, ut. pl., n. Hat. 
håt, ut. pl., n. Klåda. 
håvur, ut. pl., ni. Hafre. 

håvurgiti,s, ut. pl., n. V ildhafre, 
avena fatua. 

ligivuswö: Bynamu.  

Bör vara: I- 
hås, -n, -år, m. Hare. 
hasugul, -gla, -glar, f. »Har-

uggla», kattuggla(?) 2  
Riktigt. 
Riktigt. 
håvur .(Nu. Su.) eller havur 

(Fr. By.), ut. pl., m. Havre. 
håvurgräss eller havurgräss, 

-gräsa, ut. pl., n. Blandsäd 
(havre, uppblandad med korn 
eller ärter; användes som fo-
der). 

håvuSvi3 (Nu. Su.) eller havu-
ave (Fv.Bv.); Bynamn(Hafver-
sved, i Fy.). 

Jag använder här (så vitt möjligt) Ordb:s ljudbeteckning. 
Även Ordb. har en form med kort a (s. 79 a), för vilken med 

orätt angives betydelsen 'uv'. Det är ej otänkbart, att man kan få höra 
ordet uttalat med långt a, detta genom association med det enkla has; 
men att dessa båda former skulle beteckna två olika slags fåglar, är 
a priori otroligt ock bestrides också på det bestämdaste av mina meddelare. 
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lie, pron. pers. o. dem. Det, 
detta. 

hedning, pl. hedningar, m. 
Hedning. 

hemm, gen. hems, hemsa 1. 
hemsar, pron. interr. Hvem. 

hö, pron. pers. o. dem. se  he. 

hkur 1) oböjl. adj. Höger. 
2) adv. Åt höger, till 

höger. 

hi3 (svagtonig form). Det, det 
där. 

hädning, -on, -ar, m. Hedning. 

hämm, gen. -s; sjst. gen. -sa. 
Hvem. 

hea (starktonig form). Det, det 
där. 

— — oböjl. adj. Höger. 
ot (h)egur, tö hegur, åt, till 

höger. 

S. 180a: 
räns, pret. o. sup. ränsa, vb. 

tr. Rena, rensa. 

Tänt, pl. räntar, f. Ränta. 

räntnik, pl. räntnikar, 111. 
Arrendator. 

räps, pret. o. sup. räpsa, vb. 
tr. Räfsa. 

räps, pl. räpsar, f. Räfsa. 
räsn, frågeord: Månne, måtro. 

NO. 
rätik, pl. rätikar, f. Rättika. 
rävagöt, pl. -gåtor, n. Räflya. 
rävakål, pl. kölar, f. Räflya. 
rävalibb, pl. -lihbar, f. Räf hona. 

Är medvetet lån från högsv. 
Den genuina formen är rais, 
som även anföres av Ordb. 
(s. 169 b). Betyd. rensa. 

ränt, -e, -ar, f. Arrendeavgift. 
(Ränta på skuld heter sints, 
n., -é, -ör). 

räntnik, -ön, -år, m. Arrendator. 

Riktigt. 	 ( 

Riktigt (bf. sg. -a). 
Ej känt för mina meddelare. 

Ormsöord? 
Högsvenskt lån, föga känt. 
Riktigt. 
Riktigt (bf. sg. -a). 
Riktigt (bf. sg. -a). 

rävamör, pl. -mörar, f. Räf- Riktigt (bf. sg. -a). 
hona. 

rävarumpsgräs, ut. pl., n. Ref- Ej känt för mina meddelare 
ormsgräs, törel, euphorbia. 	(skulle vara -gräss). 

Såsom härav framgår, kan man icke lita på Ordb:s vare 
sig former eller betydelseangivningar. Stundom äro felen av den 
art, att man har nog så svårt att förstå deras upprinnelse. Å 
s. 46 a finner man t. ex. ett ord diirakstiikk m. ------ övre dörrkarm; 
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bör vara dfirastukk. Så som ordet står skrivet, måste det för 
en estsvensk betyda så mycket som en 'skojarstock' 1. d. (av Ordb:s 
näst föregående ord &tunik, -en, -er m. .= narr, särskilt den som 
tappar i kortspelet med samma namn 1; Ordb. har felaktigt långt 
k ock plur. -ar samt en något missvisande översättning). Jag 
har flera gånger kunnat konstatera, att formen dfirakstukk en-
dast väcker förvåning ock löje hos Nucköbor. Är det månne 
ett skämt av en humoristisk meddelare som språkvetenskapen 
har att tacka för detta nya »ord», eller kan det vara endast 
missförstånd av upptecknaren? Att det icke är enbart tryckfel, 
framgår därav, att ordet finnes även i Gram. (s. 25). Det 
skrives där durakkstukk ock göres till föremål för några, 
minst sagt, vågade etymologiska funderingar (nord. dörr + isl. 
hurä + isi. rakki!). 

Ännu ett exempel. S. 142 a översätter Ordb. malvöd, m. 
(bör vara mabud 2) med 'ledstav på pinnvagn'. Man står und-
rande ock spörjande inför det nya ordet 'ledstav', tils man 
upptäcker, att RIISSWIIRM (II, s. 342) översatt ifrågavarande 
dialektord med 'leiterstab am wagen', en översättning som upp-
tagits av VENDELL i Gram. (s. 89). Ordet betyder 'marstake' 
(som bekant benämning på de fyra upprättstående stakarna på 
arbetsvagn eller -kälke). 

Icke häller på Ordb:s uppgifter om ord ur andra språk, som 
inlånats i estsvenska, kan man obetingat lita. De estniska orden 
synes i allmänhet dock vara mindre att anmärka mot (estn. ö' 
särhålles ej från ö, utan båda sammanfattas i den senare typen). 
Bland de lågtyska ord, som Ordb. anför, har jag antecknat ett par 
grövre felaktigheter. S. 70 a jämföres det estsv. advärbet grall 
'alldeles' (även = 'noga', 'noggrant') med ett Ity. grall, som 
skulle betyda 'klart, skarpt'. Ett sådant ord existerar emellertid 
icke i lty., enligt de vanliga ordböckerna att dömma. 3  Eller 

Lån af ry. Aypain genom est»». turak 'narr, heruntergekommener 
mensch, ein in einem spiele verlierender' ock balt. ty. durack med 
ungefär samma betydelse. 

Ordb:s tvänne andra former för ordet, marvud ock marvull, har 
jag ej kunnat verifiera, men allt talar för att de värkligen finnas eller 
ha funnits inom Nuckö. 

Ordb. nämner ingenstädes, vilka lexikon den använt för lån-
ordens räkning. 
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skulle det vara det mlty. adjektivet gral, gralle 'zornig, böse' 
s (i advärbiell användning) som åsyftas? Huru som hälst är ordet 

tydligen ett inhemskt nordiskt ord, förutsättande ett granla 
jämte det fsv. granlika i samma betydelse'. — Ett liknande 
fall finner man s. 125 a, där det allmänt estsv. adverbet Uni), 
Anit (tele, laxt) 'tyst, sakta, lätt', uppgives vara lånat från ett 
'Ity. låslieh, id.' Det enda Ity. ord jag kunnat finna, som till 
formen påminner om detta Yåslieh', är leslik adj. Dess bety-
delse är leserlich, lesbarl F. ö. är även lele(t) ett inhemskt 
ord i estsv. Det skulle vara ett hsv. »lättligt» — 'lätt' heter i 
N. letor — ock motsvaras av ett hole(t), ho.2,e(t)2  'hårt, fort', 
hsv. »hårdligt». (Ordb:s översättning av detta håne, hå/låt med 
'högligen' är felaktig). 

Beträffande de ryska orden är den allmänna anmärkningen 
att göra, att man av Ordb:s framställning får den uppfattningen, 
att dessa ryska ord skulle ha direkt inlånats i estsv., något 
som knappast i ett enda fall torde vara händelsen (jfr härom 
nedan s. 32). 

Först sedan mitt egentliga materialsamlande var avslutat, 
utkom Ordbok över de östsvenska dialekterna av HERMAN 
VENDELL. 1:a h. Helsingfors 1904 (citeras Östsv. Ordb.). Något 
nytt språkgods från Nuckö utöver vad som förekommer i 
Fr.-V:s Ordb. har jag ej kunnat finna i det utkomna första 
häftet av denna nya, stort anlagda ordbok; detta ehuru i före-
talet handskrivna orduppteckningar av pastor J. BLEES anföras 
såsom ny källa. Enligt arbetets plan (s. V) återfinner man icke 
i detsamma »högsvenska ord» (d. v. s. med högsvenskan gemen-
samma ord), såvida de icke »förekomma under en mångfald (ofta 
mycket märkliga) former» eller ock ha »en för skriftspråket 
främmande betydelse». Alltså saknas t. ex. i betydlig utsträck-
ning så viktiga ord som de starka värben, likaså en mängd van-
liga, enkla substantiv, vilka emellertid kunna återfinnas ingående 
i sammansättningar såsom dessas första led. Detta blir, speciellt 
då det gäller Nuckömålet, ej så litet vilseledande, emedan de 
flästa substantiv i denna dialekt såsom första sammansättnings- 

Även i dalm. finnes ett grann[e]egla adv., i betydelsen 'all-
deles' m. m. (Sv. lm. IV. 2: 66). 

Med 2, från motsatsordet /e/e(t). 
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leder, äro underkastade särskilda förändringar. Uteslutna äro 
vidare »otvetydiga» finska ock estniska lånord. — Om ljudbeteck-
ningen i denna Östsv. ordbok, se nedan i ljudläran, kap. I. 

Vid materialets bearbetande har förf. naturligtvis — för ljud-
lärans räkning — haft synnerligt stor nytta av HULTMANS samman-
fattande framställning av De östsvenska dialekterna (i Finländska 
bidrag till svensk språk- och folklifsforskning-, Helsingfors 1894; 
citeras av mig Hultm.), om också detta i mitt arbete mäst kommer 
till synes genom den kritik, jag på åtskilliga punkter måst under-
kasta HULTMANS framställning. Till god del återfaller f. ö. 
denna kritik på HULTMANS källor, de två först nämnda arbetena. 

Jag har vidare tillgodogjort mig HESSELMANS viktiga under-
sökningar om Stafvelseförläng-ning och vokalkvalitet i öst-
svenska dialekter (Upsala 1902; citeras Hess.). Även mot detta 
arbete har jag emellertid måst opponera i ett par punkter (se 
nedan ljudläran, kap. IV). 

Innan vi övergå till framställningen av målets ljudlära, må 
några ord först nämnas till en mera allmän karakteristik 
av vår dialekt. 

Jag har ovan kallat Nuckömålet en väsentligen enhetlig 
dialekt. Någon fullständigare enhetlighet kan man ju ej vänta 
sig på ett så pass stort språkområde som det ifrågavaranae, med 
i mångt ock mycket olikartade förhållanden i olika delar av 
detsamma. På Odensholm med dess självständiga, rent svenska 
fiskare- ock sjömansbefolkning måste t. ex. språkets karakter i 
mycket bli en annan än hos de fattiga bönderna i Suttlep, som 
leva under ett starkt estniskt inflytande. Dock, såvitt jag kunnat 
finna genom mina undersökningar — dessa kunna icke göra 
anspråk på någon slags fullständighet, minst när det gäller 
lokala ock individuella avvikelser 7-- synes formsystemet vara i 
det allra närmaste likartat över hela området. Ock de skift-
ningar, jag funnit inom ljudlärans gebit, äro icke mera genom-
gripande eller invecklade, än att en enhetlig behandling för 
hela området lätt låter genomföra- sig. 

Däremot skiljer sig dialekten på Orm sö -från Nuckömålet 
i så viktiga punkter både inom formläran ock ljudläran, att det 
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redan från min första bekantskap med Ormsödialekten stått klart 
för mig, att vid en monografisk framställning dessa båda mål 
måste hållas isär, om någon reda skall kunna ernås. Mina an-
teckningar från Ormsö äro varken så fullständiga eller så genom-
arbetade, att jag f. n. kan ingå på bevisning av detta mitt på-
stående, utan måste jag hänvisa till en särskild framställning 
av Ormsömålet, som jag hoppas i framtiden kunna lemna. 
Själva folkkarakteren på Ormsö synes f. ö. vara så skild från 
den inom Nuckö — Ormsöbon står i allmänhet lägre — att det 
ej väcker förundran, om språkutvecklingen gått olika vägar. 
Trots grannskapet råder det ej häller något livligare umgänge 
mellan Ormsö ock Nuckö. 

Med hänsyn till de lokala skiljaktigheterna har jag trott 
mig kunna uppdela Nuckömålets språkområde i fän mindre 
delar. Dessa äro: 

Odensholm (förkortas Oh.); 
det s. k. bqk-vglde, »Bakväldet» (By.), d. v. s. den trakt 

inom Rickholtz, som ligger längst bort från härrgården, eller 
med andra ord de tre nordligaste byarna Spitham, Roslep ock 
Bergsby; 

frq-velde, »Framväldet» (Fy.), de övriga byarna inom 
Rickholtz; 

Suttlep (Su.); 
återstår så själva Nuckö-halvön (Nu.), ett tämligen stort 

område, vilket säkerligen inom sig rymmer många språkliga 
skiftningar, som undgått min uppmärksamhet. 

Några mera iögonenfallande karakteristika för dessa om-
råden må här meddelas (f. ö. hänvisas till kap. I ock III i 
ljudläran). 

Odensholmsspråket — varom jag endast kunnat taga en 
rätt flyktig kännedom — synes, som naturligt är, ha bevarat 
sig mäst rent från det estniska inflytandet, såväl i ordförråd 
som i ljudsystemet. Det högsvenska inflytandet är däremot här 
mycket starkt, ock många av den yngre generationen tala 
snarare (finländsk) högsvenska än Nuckömål. Kort u har på 
Odensholm bevarats såsom u-ljud i flera ställningar än i det 
övriga Nucköntiålet. En del oursprungliga diftongeringar av lång 
vokal har Odensholm gemensamma med Rickholtz. 
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Det mäst utmärkande draget för bak-velde är, att samtliga 
supradentaler (uppkomna av r eller kakuminalt 1 + dental) över-
gått till vanliga dentaler, medan i det övriga området de flästa 
supradentaler bevarats såsom sådana. Exempel erbjuder följande 
fras, varmed fra-velse (= inbyggarna i fra-velde) härma bak-
velse: ta hos-bosk o bost-molda, ga itt  ot noda-sia fosta bak-
fcere kostams-rpttz, o sa bosta...clut de= tag hårborsten ock 'borst-
hon', gå ut åt nordsidan om förstun bakom skorstensfoten, ock 
sedan borstar du dig. I fra-velde skulle däremot samma fraa 
lyda som följer: ta ho-bot tz o bon-molda, go Jat ot nQcla-sia 
fota bak fcere kotalns-fok,  o sia bo,sta..,clut de. Som bak-velse 
numera äro medvetna om detta »fel» i sitt tal, göra de sig ofta 
nog, i sin iver att tala rätt, skyldiga till motsatt fel, så att de 
t. ex. förväxla hastz haren med han, halsen o. s. v. 

Nucköspråket i inskränkt mening utmärkes genom att kort 
ä framför kakuminalt 1 är ersatt av o. Likaså synes det vara 
en tendens hos o att övergå till samma ljud i samma ställning. 
En inom socknen allmänt känd härmningsramsa belyser även 
dessa övergångar: 8h/c tok-knin e stokpan o hokvookpan opa 
kokkan, scete hokmen o hona fcere kokkan o ke4e noka 
stick täljkniven i stolpen ock vält "(»hvälvra») stolpen på kälken, 
sätt Hjälmen ock Hjälma för kälken ock kör till Nuckö. På 
mera ordinärt Nuckömål skulle denna fras lyda: stzk tcek-knzn e 
stokpan o hcekvo4tokpan opa kcekkan, sele hcekmen o hcekma 
fcere kcekkan o lc..te noka. — På Nuckö ock i Suttlep har sta-
velseförlängning inträtt i de fall, som åskådliggöras av exemp-
len: havor m. havre, gamok adj. gammal, Natt?, n. botten. I 
Rickholtz (ock på Odensholm?) heta däremot dessa ord havor, 
gamok, biak. 

I Suttlep synes kort u nästan fullständigt ha utträngts av o. 
Här är f. ö., av naturliga skäl (jfr ovan s. 14), det estniska 
inflytandet starkast, vilket framför allt visar sig i ordförrådet, 
men även i ljudsystemet (se s. 53). 

De estsvenska dialekterna i allmänhet, ock icke minst 
Nuckömålet, ha namn om sig att vara synnerligen ålderdomliga. 
Otvivelaktigt är nog också, att vår dialekt företer åtskilliga 
ålderdomliga drag. Men lika säkert är ock, att betydelsen härav 
högeligen överdrivits, särskilt av VENDELL, som av sin förkärlek 
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för urnordiskt ock »gotiskt» språkgods i estsvenskan låtit förleda sig 
att upptäcka ålderdomliga drag, även där sådana alls icke funnits. 

Bland mera betydande arkaismer, som sålunda med orätt 
av VENDELL tillagts Nuckömålet, må nämnas: 

former sådana som nät nät, skäp skepp, alltså med kort 
vokal + kort slutljudande kons., upptagas från Nuckö både i 
Gram. ock Ordb. En riktigare framställning gives emellertid av 
Hultm. § 9,4, 52 (på grund av egna förstahandsundersökningar?); 

förbindelsen lång vokal + lång kons. angives i Gram. s. 64 
tillhöra målet. Som ex. anföras formerna fritt fritt, hwitt vitt, 
grådd grodd. Liknande former träffas i Ordb., ock i enlighet 
med dessa uppgifter anför Hultm. § 2,16 såsom ett arkaistiskt 
drag, gällande bl. a. samtliga de estsv. dialekterna, att en dylik 
förbindelse där bevarats. Häremot måste jag för Nuckömålets 
vidkommande inlägga gensaga, i det jag hänvisar till min fram-
ställning nedan i ljudläran, särskilt kap. II (de från Gram. an-
förda exemplen böra skrivas: frit, hoit, grod). 1  

Bland värkligen existerande arkaismer inom ljudlärans 
område må här nämnas de, som synas viktigast: 

förbindelsen kort vok. + kort kons. är i allmänhet bevarad 
framför följande vokal. i ock u ha härvid oftast bevarats såsom 
slutna ljud. Ex. gate sup. gal(i)t, vita vb veta, skuff() f. skåra; 

monoftongeringen av de samnordiska fallande diftongerna 
har i allmänhet uteblivit, t. ex. stam, m. sten, ay f. öga, a  f. ö.; 

i avseende på de stigande diftongerna kan märkas, att iö 
bevarats, t. ex. »lo m. snö, no m. sjö; 

halvvokalen i kvarstår i de flästa ställningar, ock framför 
densamma förbli d, g, k, 1, s, t, sk ock st oförändrade, t. ex. 

Ityk f. jul 	 gol ipf. sup. gjorde gjort 
bion m. björn 	 ho.2, m. kjortel 
span vb spjärna 	 nuc vb »sjuda» 
bceilar pres. sg. börjar 	4an vb tjäna 
cegkla f. bf. sg. änkan 	skutt vb skjuta 
dpyr n. djur 	 sten m. stjärna; 

1) På Ormsö synes en dylik ljudförbindelse värkligen finnas, eller 
kanske snarare lång vok. + halvlång kons., men denna utgör ingalunda 
någon direkt motsvarighet till den gamla förbindelsen av liknande art. 
Jfr ex. Set adj. n. sött, kl  ipf. sup. körde kört med följ.: /eket f. 
fläta, trcet vb träta, not f. nåt. 
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g, k ock sk ha ock bevarat sitt 'hårda' uttal framför främre 
vokal, t. ex. gcera vb göra, kimb m. tunnstav, sk,cera vb skära. 
g har icke häller uppmjukats till j efter r ock kakuminalt 
t. ex. sorg f. sorg, takg m. talg; 

kons.-förbindelserna id, mb, nd, ps ha icke assimilerats, t. ex. 
sold n. såll 	 bkind adj. blind 
lomb n. lam 	 digge f. dynga.' 

Jämte dessa konservativa drag visar emellertid dialekten 
talrika ock i hela ljudsystemet ingripande prov på en säregen 
utveckling. Då hela kapp. IV ock V i ljudläran komma att 
ägnas åt framställningen härav, skola här endast några av de 
allra viktigaste dragen av denna oursprunglighet omnämnas: 

målet har uppgivit skillnaden mellan akut ock grav akeent 
ock endast bibehållit den förra; 

en oskyddad ändelsevokal efter lång eller svagtonig stavelse 
har apokoperats, t. ex. 

hen f. höna 	 kast vb kasta 
bak m. backe 	 arbet vb arbeta; 

då ett halvvokaliskt i härvid kommit i slutljud, har det 
vokaliserats, t. ex. kcerke f. kyrka, rise f. ryssja; 

delabialisering av vokalerna y ock ö samt diftongen dy, 
t. ex. ni adj. ny, bekor f. ob. pl. böcker, ka3t n. kött, cq, f. ö; 

lång vokal ock diftong förkortas, resp. reduceras i första 
sammansättningsled, t. ex. isblon, m. isbjörn, stcengocl m. sten-
(gärdes)gård, iabrum f. ögonbryn; 

märk även den sandhi-företeelse, som omnämnes s. 50 if. (§ 37). 

Inom formläran finner man ålderdomliga drag särskilt hos 
adjektiven ock en del pronomina. 

Adjektiven ha nämligen bevarat de gamla starka ändelserna 
både för nominativen ock ackusativen i singularis. Emellertid 

1) Det av Pipping Gotl. stud. s. 180 if. påvisade högst ålderdom-
liga draget i gutniskan, att urg. auh där uppträder såsom au, kan icke 
spåras i Nuckömålet. Det enda ifrågakommande exemplet är adj. 'hög'. 
Detta heter visserligen ha; men starka neutralformen hiaft 	*haukt) 
visar, att det är ett 3 ock ej ett h som bortfallit i hay. Jfr fkay ipf. 
sg. flög, ay f. öga. — Icke häller finnes skäl att för estsvenskans 
vidkommande antaga den vidsträcktare formulering av i-omljudslagen, 
som Pipping anf. arb. s. 95 if. bevisat för gutniskans räkning. 
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ha desammas funktion förskjutits, såtillvida att nominativändel-
serna användas i predikativ ställning ock ackusativändelserna i 
attributiv, t. ex. 
pred. starkor stark starft 	ipendor 	pe 	ipet 
attr. starkan starka starft 	ipan 	Ina ipet. 

I pluralis äro ändelserna bibehållna i predikativ ställning 
(-or, -ar, —). I attributiv ställning har adjektivet blivit oböjt, 
vilket i mask. ock neutr. beror på ljudlagsenlig motsvarighet till 
de gamla ackusativändelserna. — Adjektivets svaga böjning har, 
också i följd av apokoperingslagen, helt ock hållet upphävts. Som 
svag form fungerar 'rena stammen': stark stark, ipe öppen. 

Mot det hsv. adjektiv-suffixet -ig svarar i målet det gamla 
suffixet -ött, som utvecklats till -ot, -at, t. ex. bosot bossig, 
brokat brokig. 

Plur. av 3 pers. pron. heter i målet (under satsbetoning): 
m. tced 	f. torr 	 n. tomm 

(runsv. palla) 	(fgutn. pär) 	(fsv. dat. pl. tom). 
Med den sistnämnda formen, n. pl., kan målet, i likhet med 

fornspråket, sammanfatta personer av skilda kön. Men dess-
utom har denna form erhållit en ny, högst märklig funktion. 
Den utgör nämligen ett 3 pers. 'hövlighetspronomen', motsvarande 
'ni' i 2 pers. En person, som vid tilltal benämnes 'ni' ock icke 
'du', kan icke omtalas såsom 'han' eller 'hon', utan kallas tomm, 
ock predikatet till detta 'dom' sättes i pluralis (alldeles som 
vid 'ni'). 

Några pronominalformer, som börja med samnord. p, ha bibe-
hållit det ålderdomliga draget att ha olika begynnelsekonsonant i 
starktonig ock svagtonig ställning i satsen, i förra fallet t- (så 
även alltid efter paus), i det senare d-, t. ex. 

N(a) 	dia du 	 tce(o) 	dce, da de (m.). 
De possessiva ock flera andra pronomina ha i målet bevarat 

fullständig genusböjning. 
Likaså har räkneordet 'två' formerna 

m. fo 	 f. for 	 n. tw. 
Vid substantiven ock värben skall jag uppehålla mig något 

längre ock i detta sammanhang lemna en förberedande översikt 
'över dessa de båda största ordklassernas flexion i målet, en 
översikt som är så gott som nödvändig att äga på många punk-
ter i den Pöljande framställningen av ljudläran. 
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Substantivens flexion är i det hela mycket oursprunglig. 
Av kasusflexion återstår endast en föga livskraftig genitiv-

bildning (alltid på -3). Som casus rectus har i allmänhet den 
gamla ackusativen undanträngt nominativus. 

För att bestämma substantivens deklination i målet har man 
följaktligen icke att taga hänsyn till kasusböjningen; jämte 
numerusflexionen (pluralens bildning) är det slutartikelflexionen 
(bestämd forms bildning) som härvidlag är av bestämmande 
betydelse. Deklinationerna uppdelas lämpligast efter de tre 
genera. 

Ett skema över målets regelbundna deklinationer ter sig 
som följer: 

Maskuliner. 

in. 1. 	fisk: 	 fisk 	fisken 	fiskar 	fiska 
båt: 	bot 	bot 	botar 	bota 
del: 	daål 	dagn 	dagar 	dalla 
köl: 	kel'. 	ken, 	kekar 	keka 
sten: 	stam it 	stam n 	staånar 	staåna 
åker: 	okor 	okon 	okrar 	okra 
hyvel: 	&eva 	hevon 	hevkar 	heigra 
bibel: 	Mol 	bzboln 	biblar 	bzbla 
»bändsel» 1: bcensi 	bensin 	benslar 	bcensla 

m. la. lägg: 	leg 	lcegen 	legåar 	lcegåa 
hulling: 	hialdigg 	hiuldiggen lituldiggåar hitildiggla 

m. 1 b. morgon: 	more 	moren 	moråar 	morla 
»ök» 2  : 	alke 	alken 	alkar 	aåka 

m. 2. 	smed: 	sine 	smeen 	smeer 	smee 
gris: 	gris 	gråsn 	griser 	grise 
härre: 	hr 	hem 	herer 	here 
ål: 	ok 	Qn 	oZ•er 	QN 
finne 3  : 	 fin 	fin 	finer 	fine 
fiskare: fiski,ar fiskåan fisklarer fishare 
hammare: homar 	homan 	homarer homare 
axel (hjul-): akscd• 	aksan 	aksaker 	aksake. 

1) ögla. 	 2) häst. 
3) Folknamn. 
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m. 3. droppe: 	drzapa 	driapan 	drutpar 	druipa 
hage: 	hoa 	hoan 	hoar 	hoa 

ru. 4. ände: 	end 	endan 	endar 	enda. 

Femininer. 

f. 1. nål: 	nar 	noke 	nokar 	nokana 
Sorg: 	sorg 	serge 	sorgar 	sorgana 

f. 1 a. äng: 	egg 	egge 	egglar 	eggana 
f. 2. 	höna: 	hen 	hena 	henar 	henana 

butelj: 	potel 	potela 	potelar 	potelana 
ljustra: lpastor lpustra lpastrar lootrana 
bubbla: 	Nabob. 	•biubka 	biabkar 	biabkana 
»kartoffel»l: tusfol 	häfta 	hallar 	ticcflana 
socken: 	8Q/con 	sokna 	soknar 	soknana 
gata: 	gatn 	gatna 	gatnar 	gatnana 

f. 2 a. kyrka: 	kcerke 	kcerkgt 	kcerklar 	kerhana 
byssja: 	Inse 	bula 	bznar 	bznana 
estn. kari 2: kare 	kalla 	kallar 	kanana 
al: 	gke 	akz,a 	a har 	tana 

f. 3. 	vecka: 	vtko 	vzko 	viker 	vzkona 
lada: 	lave 	lave 	lavor 	lavona 
näsa: 	ncesa 	ncesa 	nesar 	ncesana 
»brOka» 3  : 	broka 	broka 	brokar 	brokana 

f. 4. 	get: 	gaz,t 	gate 	gator 	galtre 
f. 4a. bok: 	bok 	boke 	bekor 	bekre 

natt: 	not 	note 	netor 	netre. 

Neutrer. 

n. 1. band: 	bond 	bonde 	bonder 	bondena 
arbete: 	a,rbet 	arbete 	arbeter 	arbetena 
horn: 	hon 	hone 	honer 	hona 
knä: 	kne 	k212 	kneer 	kneena 

1) potatis. 
8) brokig ko. 
Danell, Nucleamålet. 

2) hjord. 

2 



22 DANELI,, NUCKÖMÄLET. 

bekymmer: kzmbor ktnibre konbrer kimbrena 
äpple: cepo. cepke per cep?rena 
namn: namon namne namner namnena 
botten: butttt buctne buctner buttnena 

n. 1 a. 	nät: net ncete noter nwtena 
n. 1 b. 	föl: felt fceke fcehr fcekena 

kol: ko Zr ko?re koker kokena 
n. 2. 	märke: mcerke mcerke mcerker mcerkena 

nystan: nzsta nzsta nistar nistana. 
De ordrikaste deklinationerna äro, inom vart ock ett av de 

tre genera, de som jag kallat m. 1, f. 2 ock n. 1. 
Deklinationen m. 1 -- med bf. sg. på -en eller ljudlags-

enlig ombildning härav ock oh. pl. på -ar — motsvarar närmast 
fornspråkets maskulina a-stammar, men har även gjort förvärv 
från flera andra håll, t. ex. /e led m., mon måne, fot fot, oks 
oxe. Hit ha ock i allmänhet förts de lånord, som i målet blivit 
maskulina, för så vitt de ej beteckna person eller djur, t. ex. 
at art, frtaft frukt, grcens gräns. 

De maskuliner, som beteckna person eller djur, visa tendens 
att övergå till ni. 2 (ob. pl. -er), vilken deklination nästan ute-
slutande består av dylika ord. Dessutom höra nämligen hit 
endast tvåstaviga maskuliner på -ar ock -af, vilka hit överförts 
från a-stamsdeklivationen. Den nämnda tendensen hos person-
ock djur-maskuliner att övergå till m. 2 är just för närvarande 
värksam i målet: en hel del dylika substantiv vackla mellan m. 1 
(m. 1 a) 'ock m. 2. Tendensen i fråga är så stark, att den 
t. o. m. kan dispensera från den allmänna regeln, att sammansatt 
substantiv följer sista ledens böjning, t. ex. 

fur-vig m. 2 »fyrvinge» 1 	vzgg m. 1 vinge 
not-lap 	m. 2 »nattlapp» 2 	lap m. 1 lapp 
vev-stcet 	m. 2 rödstjärt 	stet m. 1 stjärt 
pkato-cscek m. '2 »pladdersäck» 3  see k m. 1 a säck. 

Det är egentligen endast mycket vanliga ord som kunna 
helt ock hållet motstå denna kraftiga tendens till morfologisk 
ombildning, sådana som hucnd hund, kav kalv, oks oxe (m. 1), 

1) slända. 	 2) läderlapp. 
3) skvallerbytta. 
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dregg dräng (m. 1 a), azice häst (m. 1 b); ävensom sådana 
ord som tillhöra en stark formgrupp, t. ex. arvzgg arvinge, 
bkindigg blinding, bztigg böckling, geztzgg geting, hcertgg 
sill, lwtzgg lätting, spengg sparvhök, filtgg tvilling, ceglarigg 
änkling, vilka liksom en mängd andra tvåstaviga maskuliner på 
-zgg tillhöra m. 1 a. 

Deklinationerna m. 3 ock m. 4 inrymma huvudsakligen forn-
språkets kortstaviga, resp. långstaviga svaga maskuliner. Åt- 
skilliga av dessa senare ha emellertid övergått till målets m. 1 
ock m. 2; särskilt ha alla personliga substantiv på -are över-
gått till m. 2. 

Den första feminin-deklinationen (f. 1) representerar i all-
mänhet fornspråkets starka feminin-deklinationer, både ö- ock 
i-stammar, men har inskränkts rätt mycket genom övergångar 
till f. 2. Denna senare är, som nämnt, målets ordrikaste ock 
mäst livskraftiga feminin-deklination. Dess grundstomme ut- 
göres av låugstaviga svaga femininer. Bland nyförvärven mär-
kas de neutrala an-stammarna: öga ay, öra ag, järta het, 1  
samt de flästa inlånade femininer. 

De kortstaviga svaga femininerna, av vilka de allra flästa 
ändas på -o, den gamla ackusativändelsen, bilda f. 3. Hit ha 
ock förts alla estniska lånord på (estn.) -u ock de flästa dylika 
på -a. Vidare hör hit en nybildad typ: benämningar på hus-
djur, särskilt kor, efter deras 'teckning', t. ex. brOa brokig ko, 
hoz,ta vit ko 1. vitt sto, hcekma jälmig ko, ripa ko som har en 
rand längs ryggen av olika färg mot den övriga kroppen. 2  
Denna nya långstaviga typ utan apokopering av slutvokalen 
stödes måhända i någon mån av att inom deklinationen finnes 
ett par gamla ord, som blivit långstaviga genom vokalen a:s 
förlängning framför bortfallande 5, 3 samt v-inskott: lavo lada, 
.24vo slaga. 

De svaga femininer, som i fornspråket ändades på -ja, ha 
bildat en särskild deklination, f. 2 a, vare sig de äro långstaviga 

1  Hit hör måhända också ordet hav% f. 2 hem; jfr fsv. hörna, 
fvn. heima n. 

2  Av dessa substantiv är det egentligen bf. sg. som är mera livs-
kraftig, i det den tjänstgör såsom nomen proprium för ifrågavarande 
djur. Det är också tydligen från dessa nomina propria som hela appel-
lativ-typen har sin upprinnelse. 
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eller (oberäknat det halvvokaliska i) kortstaviga. Till f. 2 a ha 
vidare förts estniska lånord på -i. Dessutom är att observera, 
att samtliga trädnamn ha inträtt i denna deklination.i 

Av feminina enstaviga stammar bestå de två sista feminin-
deklinationerna, f. 4 ock f. 4 a, den senare med (räst av) om- 
ljud. De maskulina enstaviga stammarna ha däremot icke sam-
manhållits till en grupp i det nuvarande målet, utan förete 
olika formationer. 

Hos neutrerna är det måst påfallande draget, att de samt-
liga ha erhållit pluraländelse, i ty att de, som ändas på kon- 
sonant eller starktonig vokal, i oh. pl. tillägga -er, de på svag-
tonig vokal -r. Till denna senare grupp, n. 2, höra — av det 
nedärvda ordförrådet — endast några ja-stammar, nämligen de 
på -ke, -ge, samt ett par neutra på fsv. -an, vilka i följd av 
den sekundära nasaleringen bortkastat sitt slut-n. 

Alla övriga a- ock ja-stammar samt de få ja-stammarna 
höra till den förra gruppen. Några kortstaviga ha förlängt slut- 
konsonanten eller vokalen endast i oh. sg. ock bilda härigenom ett 
par särskilda små deklinationer, n. 1 a ock n. 1 b. Hit höra dock 
inga ord med å såsom stamvokal, ty dessa ha förlängt sitt a 
i alla paradigmformerna ock tillhöra alltså n. 1. Om de neutrala 
an-stammarna se ovan s. 23. 

Jag bifogar en skematisk framställning över huru forn-
språkets deklinationssystem tager sig ut i Nuekömålet: 

Maskuliner 	 Femininer 	 Neutrer 
ro 

tri ro to 
a.) 

la ib 2 	3 	 2 2a 3 4 48 1 	la Ib 

Härvid har likväl icke tagits hänsyn till att trädnamnen 
från olika deklinationer sammanförts i f. 2 a. 

Rörande de substantiviska flexionsformernas funktion är 
särskilt att anmärka: 

„▪ 	• 
tn3,  

. 	 •••• 	w .6 
ij 	-12  

16 	Ki) 
al 

lo 

-4-5 -hi 	-.3 	ro 02 	ro 
ck 	dS 	11 

..-3 	•r-e 	OS 

1) Härvid ha säkerligen de bekanta neutrala la-bildningarna spelat 
någon roll. 
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att maskuliner ock neutrer föregångna av ett kardinaltal 
icke sättas i pluralis, utan i singularis (åtminstone delvis beroende 
på estniskt inflytande); samt 

att bestämda formen har en vidsträcktare användning än 
vanligen i de nordiska språken, ity att den bl. a. även användes 
efter genitivattribut (tydligen tyskt inflytande). 

Värben ha bevarat numerusflexionen både i presens ock (i 
vissa konjugationer) imperfektum, ävensom i imperativ. Person-
böjningen är däremot uppgiven. Konjunktiven, som endast kan 
sägas förekomma i imperfektum, bildas genom jälpvärbet 'skulle' 
skuad, jämte infinitiv. 

Som paradigmformer måste för de starka värben följande 
fäm former upptagas: infinitiv, presens singularis, imperfektum 
singularis, imperfektum pluralis ock supinum. Presens pluralis 
är alltid lik infinitiven. 

Inom de svaga värben kunna paradigmformerna inskränkas 
till tre: infinitiv, presens singularis ock imperfektum. Imper-
fektum är nämligen här lika i singularis ock pluralis, ock su-
pinum är även identiskt med denna imperfekt-form. 

Ett skema över konjugationerna följer: 

Starka värb. 

st. 1. bita: 	int 	bitor 	bakt 	Nto 	Inte 
gnida: 	gni 	gnor . 	gnak 	gno 	gnie 
»risa»: 1 	rls 	risar 	raks 	riso 	rise 
vika: 	yrke 	vikor 	valk 	vik° 	yrke 

st. 2. skjuta: 	skktyt 	skador skat 	skkutto skutte 
bjuda: blm bkmor bkay bo Nate 
bryta: brytt bruttor brayt brutto brutte 
flyga: 	 fkig 	 firmor 	fa y 	fkuto 	fkme 
nysa: npas 'immar nkays nkittso nmase 
frysa: frias frmsar frakts friast) friase 

st. 3. smälta: »mit 	smceltor smalt 	smalt° smialte 

	

smälla: smcel sniceldor smal 	smialo smutle 
binda: bind bindor band biando banade 

1) resa sig. 



spinna: 
brygga: 

st. 4. bära: 

(komma: 

st. 5. giva: 

sitta: 

bedja: 

vara: 

sv. 1. kista: 
drunkna: 
tätna: 
»nyttja» 2: 
baka: 

sv. 2. så: 
gömma: 
bränna: 
tända: 
köra: 
bygga: 

sv. 3. »dämpa» 3  : 
knäppa: 
köpa: 
»svepa» 4  : 
hälla: 

giva 

site 

be 
yora 
ivara 

kast 
drogkon 
tetn 
inte 
boka 

SO 
garn 
bren 
tend 
ker 
inge 

dcemp 
kncep 
kep 
svag,  
hel 

givor 	gg. (v) 

Mor 	sat 

beor 	ba 
e(r) t 
pl. era i 
far 	for 
krakor krok 
grevor grov 

Svaga värb. 

kastar 
drogknar 
tetnar 
?titlar 
bokar 

SOOr 
gai,mor 
brcendor 
tendor 
kerar 
bigor 

dcempor 
kncepor 
kepor 
seal,por 
hceldor 

spictilo spiane 
bruks.° bl-utge 
jbiaro t 
ikr i 
ikQm t 
lkomd I 
gQv 
is« t 
istid° i 
beo 	bee 

vare 

for 	fare 
krok 
	

krake 
grov 	greve 

kasta 
drogkna 
tetna 
nitgt 
boka 

sod 
gai,md 
brcend 
tend 
kecl 
bzgd 

demi 
kneft 
keft 
sveift 
holt.  

DANELL, NUCKÖMÄLET. 

spin 	spindor span 
brzge 	brzgor 	brag 

bcera 	bcer 	bar 

koma komor kam 

st. 6. fara: 	 fora 
»kraka»:1  kroka 
gräva: 	grceva 

bittre 

kome) 

give 

siste 

var 	vor 

krypa.  
kväva, kvävas. 

2) spara med. 
4) draga ihop (vårdslöst). 
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väta: 	vet 	 vetor 	Vet 
heta: 	had 	hador 	Agit 
lysa: 	/is 	 lisar 	list 
resa: 	ras 	ragar 	rcegt 
sänka: sggke 	scegkor 	scegt 
tycka: 	tilse 	tzkor 	tift 
söka: 	seke 	sekor 	seft 
leka: 	lalke 	la?,kor 	keift. 
Som denna tablå ger vid handen, är värbens paradigm-

system bättre bevarat än substantivens, ock jag har kunnat, 
särskilt för de starka värben, bibehålla en historisk uppställ-
ning. Dock är härvid att märka, att av 4:e ock 5:e starka kon-
jugationerna knappt flera värb återstå än de ovan som paradigm 
anförda. Av de reduplicerande värbens konjugation uppvisar 
målet alltför få ock förvanskade räster, för att de skulle kunna 
samlas till en konjtgationsgrupp. Detsamma gäller prxterito-
prfflsentia. Vad de svaga värben angår, talar skemat härovan 
för sig självt. En del räster av fornspråkets 2:a ock 4:e svaga 
konjugationer ha icke kunnat medtagas i denna översikt. 

Rörande värbens flexion i övrigt må följande här nämnas: 
Participium presens bildas av infinitiv med ändelsen -and, 

vars a sammansmälter med obetonat ändelse-a, samt böjes 
såsom adjektiv, t. ex. (i mask. sg. pred.) 

laypandor gående (av layp) 
roandor roende (av ro) 
itandor ätande (av 1,4). 

Participium perfektum bildas hos de svaga 2:a ock 3:e kon-
jugationerna genom adjektivändelsers tilläggande direkt till 
supinums form, t. ex. (i m. sg. pred.) gamidor, keftor o. s. v. 
I 1:a svaga konjugationen är participiet i fråga oböjligt ock lika 
med supinum, t. ex. kasta, drogkna. Hos de starka värben 
förekommer dels en böjlig form, liknande adjektiv på -e(ndor), 
bildade på supinum, dels en oböjlig lika med supinum, t. ex. 
farendor fare. 

Bildningen av imperativ singularis kräver särskild utför-
ligare redogörelse. Impt. plur. ändas på -e. 

Imperfektum ock supinum i passivum ändas på -st. 
Värbalsubstantiv på -a ock -and synas kunna bildas av de 

flästa värb, utan någon skillnad i betydelse dessa båda former 
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emellan. I de kortstaviga värben sammanfaller den första av 
dessa former med infinitiven, som även hos de långstaviga kan 
tjänstgöra som värbalsubstantiv. 

Den passiva infinitivformen, på -as, användes av många 
värb hällre såsom substantivisk form, ock härav kan även bildas 
en bf. sg. på -ase. 

Vad ordförrådet i målet slutligen vidkommer, så kan man 
nog å ena sidan påträffa ett ock annat särskilt åldrigt ord 
(exempelvis cekzait f. 2 svan, age m. 1 b »ök», häst, fcegar karlar 
ock magar kvinnor' med nybildade singularer feg in. 1 ock mig 
f. 2). Men vida mera påfallande är å andra sidan den mängd 
av säregna bildningar ock betydelseutvecklingar, som målet upp-
visar. Som exempel på dessa må uppräknas några ord, som höra 
till det dagligdags använda språkgodset ock följaktligen väsent-
ligt bidraga till att bestämma språkets karak ter: 
hzstp hma hzt pl. has pr. denne ten konj. att 
toke-si pr. såda& 
toke-mod adv. så, sålunda 
sos adv. så 
so-se adv. sålunda 
hota pr. vad 3  
hota-mod adv. huru 
hoves hoas hus adv. huru 4  
holekan pr. vilken3  
hote adv. när6  
hotes pr. var(je)7  
hak adv. var 
hak-fere adv. varför 

som konj. som, äv. äns 
sz,a adv. sedan, äv. då3  
gole adv. redan" 
fila(r) adv. väl, nog 
ceztok adv. en gång 11 

CetStL adv. en gång 12  
cezsket, e zskes adv. alltid, i alla 

fall, dock" 
gral cent' alls inte, äv. aldrig" 
opa prep. ock adv. på" 
tate prep. «lok adv. i16  
skoa sv. 1 ser'. 

fsv. ftepgar far ock son, mopgor mor ock dotter. 
»tolik samme»; därjämte det enkla ta-e i samma betyd. (fsv.Poliker). 

»hvad vis». 
»hvad tid». 

8) Efter komparativ. 

mogen. 
12) »ett sinn». 
14) »grannia inte». 
16) Sällan e. 

3) »hvad slag». 
»hvad lik». 

7) ? »hvar tids». 
3) Även det obetonade. 

Jfr adjektivet gole färdig, 
»ett tag». 

13) fvn. einskis gen. sg. n. 
15) »uppå». 
17) »skåda». 
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I vår dialekts ordförråd ingå dessutom en stor mängd äldre 
ock yngre, mer eller mindre införlivade lån ord från olika håll. 

Det är i dessas inlånande som inflytandet från andra 
språk mäst framträder. Om dessa främmande inflytelser må 
här följa några ord. 

Att först ock främst estniskan sedan långliga tider tillbaka 
har utövat ock ännu i dag alltjämt utövar ett mycket intimt 
inflytande på estsvenskan, är helt naturligt. Speciellt måste 
detta gälla svenskan inom Nuckö, där ester bott tillsammans 
med svenskarna inom själva socknen i säkerligen ett par hundra 
år. Estniskan är ju dessutom det egentliga folkspråket inom 
Estland (såväl som i norra hälften av Livland), det språk var-
med man kan taga sig fram även utanför den egna socknens 
gräns, framför allt i staden. De flästa svenskar i den nuva-
rande generationen, särskilt männen, behärska också jämte sitt 
modersmål det estniska språket, ock samma förhållande har 
troligen ägt rum under flera generationer. 

Det estniska inflytandet är följaktligen en faktor som man 
måste ständigt ha ögonen öppna för vid behandlingen av en 
estsvensk dialekt. 

Tydligast visar sig detsamma, såsom sagt, i fråga om ord-
förrådet, ock därvid icke endast så, att en mängd estniska ord 
inlånats ock mer eller mindre fullständigt utträngt svenska ord, 
utan även så till vida, som betydelseinnehållet i svenska ord 
mången gång förskjutits, betydelsesfären inskränkts eller ut- 
vidgats, genom invärkan från närmast motsvarande estniska ord, 
eller så att nya svenska ord (avledningar ock sammansättningar) 
skapats genom översättning från estniskan.1  Grunden härtill 
ligger naturligtvis i den starka, rent kulturella påvärkan, som 
ägt rum mellan ester ock svenskar ock som kan sägas ha 
resulterat i en tämligen enhetlig svensk-estnisk eller kanske 
rättare estnisk-svensk kultur i dessa trakter. Icke häller bör 
förglömmas, vilken roll den för båda folken gemensamma natur-
omgivningen härvid spelat. 

1) Exempelvis gvar m. 2 (ut. pl.) »gåare», gikt; jfr estn. hulkuja, 
'landstreieher, fliegende giche (av hulkuma, 'umherstreiehen, gehen, 
wallfahrten') m. $. estn. ord för 'gikt'; thsklons-aspe f 2 a »Tysklands-
asp,, poppel; jfr estu. saksa-mft-hrtb poppel (Wied. s. 59 a). 
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Estniskans inflytande på det egentligen grammatiska gebitet 
(ljudlära, formlära, ordbildning, syntax) har det varit mig svå-
rare att konstatera, framför allt på grund av för ytliga insikter 
i estniska språkets byggnad. Inom ljudlärans område synes 
detsamma vara rätt stort. Hit hör utan tvivel estsvenskans av-
saknad av akc. 2, likaså att tenues äro °aspirerade. Genom 
'nabo-opposition' emot estniskan har Nuckömålet fått sådana 
former som 
bkagk n. 1 staket, i st. f. plank (jfr estn. plank 'zaun'), 
bkcer sv. 1 storskrika (lån av ty. plärren; jfr estn. plärisema 

'plärren'), 
grisk f. 2 primitivt spjäll (lån av estn. kriska 'deckel in der 

ofen- oder schornsteinröhre'). 
Estniskan saknar nämligen media i uddljudsställning ock har 
därför i lånord regelbundet ersatt uddljudande media med mot 
svarande tennis. 

För behandlingen av de estniska lånorden har förf. i en 
del fall dragit nytta av RALF SANtNS Finska lånord i östsvenska 
dialekter (Sv. lm. XI. 3, citeras: Sax61). 

Som estniskt lexikon har använts FERDINAND WIEDEmANNs 
stora Ehstnisch-deutsches Wörterbuch,, S:t Petersburg 1893. 

En översikt av estniskans ljud- ock formlära har förf. vunnit 
genom att följa professor K. B. WIKLUNDS föreläsningar i estniska 
(1901-02). 

Tyska är som bekant de högre ståndens språk i Östersjö-
provinserna, ock denna baltiska tyska har givetvis övat infly-
tande på estsvenskan. Densamma visar avvikelser frän den 
vanliga högtyskan, icke blott inom ljudläran (ej, al uttalas ej, 
ou, äu som öj, g har blivit j i närheten av betonad främre vokal; 
r är tungspets-r, e, ä ---> öppei ä framför r), utan ock i ordför-
rådet, vilket har påvärkats av åtminstone estniska,1  ryska, låg-
tyska ock svenska. Denna tyska är i Östersjöprovinserna över-
klass-språket, ock gent emot densamma bär svenskan, såväl som 
estniskan ock lettiskan, märket underklass-språk. En svensk, 
såväl som en est eller lett, som lyckats komma sig upp på den 

1) I södra Livland ock Kurland äro naturligtvis de estniska lånen 
i allmänhet ersatta av lettiska. 
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sociala skalan över den egentliga bonde- eller arbetareklassen, 
kan därför icke häller gärna kännas vid sitt gamla språk: 
han har blivit »tysk», tsk, d. v. s. härreman. 

Dessa båda begrepp, 'tysk' ock 'härreman', täcka varandra 
tämligen fullständigt. Under min vistelse på Nuckö -hörde jag, 
hur ett par svensktalande finnar ur härrskapsklassen av Nuckö-
bor, som fullt kände till deras nationalitet, ständigt omtalades 
såsom »tyskarna», fiske. Undantag sådana som detta tjäna natur-
ligtvis endast till att bestyrka regeln, att var ock en, som vill bli an-
sedd för härrskapsperson, måste tala tyska. Jfr att estn. saks i 
WIEDEMANNS lexikon översättes med '1) deutscher, ausländer; 2) 
person von höherem als bäuerlichem stande' ; ävensom att deutsch 
i HUPELS nedan nämnda »Idiotikon» tolkas med bl. a. '2) jeder 
ausländer, auch der däne u. a. in.; 3) wer nicht erbbauer 
ist; 4) wer keine bauerkleider trägt; 7) was besser ist als 
man es gewöhnlich bey bauern findet, z. b. deutscle wolle 
d. i. feine'. 

Det ligger under dessa förhållanden i öppen dag, att det 
tyska inflytaudet i vår dialekt icke kan vara obetydligt. Det 
visar sig (åtminstone) i syntaxen ock i ordförrådet. I fråga om 
särskilt detta senare komma emellertid. tvänne omständigheter i 
betraktande. Dels har det tyska inflytandet härvidlag ofta 
korsat sig med det estniska, så att den svenska formen kommit 
att utgöra en kompromiss mellan den — ursprungliga — tyska 
ock estniskans inlånade form. Dels har, man att räkna med 
ett lågtyskt inflytande på vår dialekt i forna tider, vilket ofta 
nog kan vara svårt att numera urskilja från det egentliga 
baltiskt-tyska. Att lågtyskan ganska långt ned i tiden fort-
levat i Östersjöprovinserna såsom ett självständigt talat språk, 
framgår av följande intressanta notis i A. W. HUPELS Topog-ra-
phische Nachrichten von Lief- und Ehstland, I, Riga 1774(s. 147): 
»Die platdeutsche [sprache] ist zwar seit 20 jahren sehr aus der 
mode gekommeu, doch wird sie noch in den seestädten häufig, 
auch auf dem lande in vielen häusern gesprochen. Wer mit 
seinen bekannten recht vertraut reden will, pflegt sich derselben 
nicht selten zu bedienen. Bey dem auswärtigen handel ist sie 
unentbehrlich.» 

Många lågtyska lånord har dialekten troligen fått via hög-
svenskan, jfr nedan. 
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Mina källor för den baltiska tyskan ha huvudsakligen varit 
(utom egna första-hands-iakttagelser i Estland) A. W. HUPEL, 
Idiotikon der deutschen Sprache in Lief- und Ehstland (i 
Neue Nordische Miscellaneen, XI & XII, Riga 1795), KARL 
SALLMANN, Le xikalische Beiträge zur deutschen Mundart in 
Estland. Lpz. 1877 (Jena-dissert.) samt WIEDEMANNS ovan-
nämnda estniskt-tyska lexikon, vars tyska är typiskt baltisk. 
Värdefulla upplysningar om detta språk har jag dessutom erhållit 
av en vän av »baltisk» börd, filosofie licentiaten, greve C.-M. 
STENBOCK. 

De ryska lånord, som finnas i målet, äro, såvitt jag kunnat 
finna, samtliga inlånade över estniskan, en del tillika under 
tysk påvärkan. Något nämnvärt direkt umgänge mellan est-
svenskar ock ryssar existerar icke häller ock har säkerligen aldrig 
existerat.'  

De få ord av litauisk-lettisk upprinnelse, som jag vid ge-
nomgång av THOMSEN, Beroringer mellem de finske og de bal-
tiske (litauisk-lettiske) sprog (Kbhvn 1890) funnit i Nuckömålet, 
äro helt ock hållet att betrakta såsom lån från e s tn is k an.» 

Av delvis annan art än de förut nämnda språkens är hög-
svenskans inflytande på vår dialekt. Här blir det nämligen 
fråga om högspråkets, särskilt det religiösa ock kyrkliga språ-
kets, inflytande erver vardagsspråket. I väsentlig mån har detta 
inflytande varit ett litterärt sådant. Läsning av bibeln ock 
andra böcker av religiöst innehåll, på senare tid även tidningar 
ock »världsliga» böcker, har spelat den förnämsta rollen. Men 
även som talspråk har högsvenskan övat inflytande på estsvenskan. 
Under den tid, då Estland lydde under Sverges krona, har säker-
ligen svenska språkets ställning i Estland varit framträdande nog. 
Ännu mot slutet av 1700-talet (år 1774) förklaras det av HUPEL 
(Topograph. Nachr. s. 147) för nödvändigt att känna »in den 

1) När SAXAN B. 111 påstår, att estsvenskan påvärkats — förutom 
av estniska ock tyska — även av »litauiska» ock ryska, synes detta åt-
minstone beträffande den egentliga estsvenskan vara en sanning med 
modifikation. — Emellertid utlovar VENDELL i östsv. Ordb. (s. V) att 
i en snar framtid publicera »en kort eskiss» om lettiska ock litauiska 
beståndsdelar i estsvenskan. 
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seestädten». Härtill kommer, att Nueköbor ock övriga estsven-
skar hava — ock säkerligen alltjämt haft — sin sjöfart huvud-
sakligen riktad på Hälsingfors ock övriga finska städer, var-
igenom de trätt i nära beröring med den finländska hög-
sv ens k an. På sista tiden har det högsvenska inflytandet tagit 
ny fart genom den religiösa rörelse, som med ledning från 
Sverge gått över de svenskspråkiga orterna i Estland sedan 
slutet av 1870-talet, samt de sista årens mera allmänt svensk-
nationella rörelse, vilken har sitt huvudsäte på Nuckö. Man torde 
kunna säga, att det är från högsvenskan som en del estsvenska 
dialekter, däribland Nucköndlet, f. n. mäst hotas i sin existens, 
liksom det förr varit från estniskan. 

Påtagliga moderna lånord från högsvenskan har jag i all-
mänhet icke medtagit i min behandling av målet, såvida de ej 
varit särskilt belysande för någon ljud- eller formföreteelse. 
För övrigt är naturligtvis språket, särskilt i detta avseende, höge-
ligen olika hos olika individer. 





1. 

LJUDLÄRA. 





KAP. I. FONETISK ÖVERSIKT. 

samband med den översikt över dialektens ljudbestånd, 
-som här skall lemnas, kommer jag även att, där så erfordras, 
motivera den beteckning jag valt. Jag får därvid också an-
ledning att omnämna en del lokala avvikelser inom språk-
-området, vilka jag ej ansett mig behöva ta särskild hänsyn till 
i den därpå följande framställningen. 

Såsom lätt framgår av den följande översikten, avser min 
ljudbeteckning icke att prestera en alltför mycket in i petitesser 
gående fonetisk skrift. Förutom att jag på flera punkter har 
:saknat förutsättningar för att åstadkomma en sådan, är jag 
knappast övertygad om nyttan ock värdet därav vid en till sitt 
gentliga syfte historisk framställning av en dialekt. Det har 

fastmer varit min strävan att göra beteckningen så enkel ock 
lätthanterlig, som det varit mig möjligt, utan att förbise några 
väsentliga ljudnyanser. 

A. Enkla vokaler. 
Målets enkla vokaler äro, enligt min beteckning, föl-

jande sju, vilka samtliga förekomma såväl långa som korta: 
a, e, t, o, tu, o, ce. Dessutom förekommer tonlös vokal: 9. 

a, a, målets a-ljud, är enhetligt över hela området ock 
kvalitativt lika såsom kort ock långt. Det synes mig icke vara 
fullt så ljust färgat som det fin1.-sv. a. Ex. 

tak n. 1 tak 	 hab•nt m. 1 halm 
bor adj. bar 	 stakat adj. »stackot», kort 
an f. 2 agn 	 akscdP m. 2 (jul-)axel 
da m. dag 	 fora st. 6 fara. 

Danell, Nuckömålet. 	 3 
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Målets vanliga a-ljud ingår i diftongerna a?„, au, la, la samt 
i triftongen 

A". Vend. Pram. ock Fr.-V. Ordb. beteckna det korta, resp 
långa a med a, å; östsv. Ordb. med a, a. Det senare karakteriseras 
överallt med orätt såsom slutet a (Gram. s. 9, Ordb. s. 7, östsv. Ordb. 
s. XV). 

§ 3. e, e stämmer ungefär med högsvenskans (åtminstone 
förf:s eget, östgötska) e-ljud. 

Det långa e har inom Fy. ock By. (eller åtminstone i vissa 
byar av detta område) diftongerats till cel framför (alla?) voka-
ler. Ex. 

se f. 1 bf. sg. säden 	«elen ven m. 1 bf. sg. veden 
brceg bre n. 1. bf. sg. brödet fcor 	for pres. sg. föder. 

Jag har icke kunnat närmare undersöka företeelsen, den är 
i alla händelser av lokal natur ock väl av färskt datum (jfr o„ 
o ock ce). 

Vidare ex. på e: 
dregar sv. 1 dregla 	 end m. 4 ände 
bekor f. 4 a ob. pl. böcker 	kne n. 1 knä. 

Det korta e, som har sin egentliga användning i fiexions- 
ock avledningssuffix, skiftar något i sin artikulering. Det synes. 
vara mäst öppet i By., mäst slutet (ungefär 	i södra delen av 
Nu.; oberoende härav tämligen öppet efter supradentaler. Möj-
ligen skulle en närmare undersökning kunna uppdraga bestäm-
dare gränser för dessa nyanseringar. Jag tror mig dock kunna 
garantera, att jag icke förbisett någon språkhistoriskt intressant 
skillnad (svarande mot fsv. -i — -e). Ex. på e: 

kne n. 1 bf. sg. barnet 	smeer m. 2 oh. pl. smeder 
bocle n. 1 bf. sg. bordet 	tpendor adj. m. pred. öppen 
egge f. 1 a bf. sg. ängen 	ve pr. vi 
hegge sv. 2 hänga 	 stea ni. 3 stege 
fisken m. 1 bf. sg. fisken 	be-gatn, f. 2 bygata. 

Om e för 2 se nedan under detta (§ 4). 
Anm. Vend. Gram. ock Ordb. beteckna det långa e-ljudet med 

östsv. Ordb. med e. VENDELLS uppgifter om kort e i Gram. s. S-
ock ss. 12 if. äro synnerligen felaktiga ock visa, att ljudet förväxlats-
med dels det korta i, dels det korta tt, t. ex. vekn för mko vecka, 
hemm för kont, leva för iceva leva o. s. v. I ändelser skriver Gram. 
än e, än i, Ordb. mera regelbundet é, men i vissa fall i, Östav. Ordb. 
genomgående i. 
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i, z. Ex. 
svin n. 1 svin 	 szte st. 5 sitta 
is m. 1 is 	 Inge sv. 2 bygga 
bi m. 1 by 	 filigg m. 1 a tvilling. 
Inom Su. har det korta i tendens att övergå till ett öppnare 

ljud, ungefär vad jag betecknat med e, i närheten av r ock k, 
t. ex. bere 	bire sv. 1 börja, drepe drzpe sv. 1 »dröpja», idissla, 
fkek 	fkik f. 2 flicka. 

Anm. Vend. Gram. ock Ordb. beteckna kort ock långt i-ljud med i, i, 
Östsv. Ordb. med i, i. 

Q, o är svagt labialiserat ock kommer i fråga om det 
akustiska intrycket måhända närmare landsmålsalfab. e än o. 
Jag har hällre använt det vanligare tecknet o i lättlästhetens 
intresse. Ex. 

bond m. bonde 	 kok f. 2 klocka 
go adj. god 	 boa sv. 1 bada 
gok adj. gul 	 viko f. 3 vecka 
Qi n. 1 ord 	 soko f. 3 sula 
sko_ m. 1 skog 	 stutot adj. »sottig», snaskig 
ro m. 1 råg 	 bibol m. 1 bibel 
koma st. 4 komma 	namon n. 1 namn. 
Inom (hela?) Fy. ock By. samt på Oh. har o diftongerats 

framför vokaler till (ungefär) oy, t. ex. 
sko en 	skoen m. 1 bf. sg. skogen 
sko ta 	skoa 	» » pl. skogarna. 

I svagtonig stavelse framför r ock b• är det korta ljud, jag 
betecknar med o, ofta rätt svårt att bestämma till sin rätta valör. 
Det har tendens att närma sig målets korta u-ljud, utan att 
jag dock funnit skäl att använda dettas tecken. Jag skriver 
alltså: 

okor in. 1 åker 	 bitor pres. sg. biter 
starkor adj. m. pred. stark biabok f. 2 bubbla. 
o, o ingå i diftongerna /o, ?p, oi, (oy ock triftongen ?,ou) 

samt den reducerade diftongen o?. 
Anm. I Vend. Gram., Ordb. ock östsv. Ordb. betecknas det korta 

o-ljudet med u (u), vilket karakteriseras såsom europeiskt (tyskt eller 
finskt) u. Det långa 0, som anges vara hsv. långt slutet o, tecknas i östsv. 
Ordb. Q, i de båda förra arbetena å (oakcentuerat o får däremot i samma 
arbeten betyda kort å-ljud, ock det långa å-ljudet i sin tur tecknas å). 
Det har undgått VENDELL, att hans u (0) ock 6 (Q) i värkligheten äro 
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samma ljud såsom kort resp. långt — därav hans olyckliga beteck-
ningssätt. 

§ 6. 9a, ut. Med ut betecknar jag två i någon mån skilda ljud: 
målets vanliga långa u-ljud. Detsamma förefaller mig 

komma närmast det norska u, är dock »spetsigare». 
I ett visst fall, nämligen framför r, b• ock supradentaler, är 

målets vanliga långa u ersatt av 
ett mera öppet ljud, med något av ö-klang (närmare 0 

än vt). Jag har ej ansett det av behovet påkallat att söka er-
hålla ett särskilt tecken för denna variant (i Gamby i Fy. lär 
den icke finnas). 

Det korta ut, som i allmänhet kan sägas vara till kvaliteten 
likt det normala långa, har även tendenser att övergå till ett 
mera ö-haltigt ljud, motsvarande den ovan beskrivna varianten. 
Möjligen äger detta rum särskilt i närheten av r, ock supra-
dentaler. I ett visst avgränsat fall, nämligen när det är upp-
kommet genom reducering av diftongen au, företer, ljudet inom 
en del av språkområdet (Su. ock delar av Fy. ock By.) en hel 
rad av varianter, motsvarande ungefär landsmålsalfab. o, 8, (e 
(i det senaste fallet har det gått ihop med målets vanliga korta 
ä-ljud). Ex. 

hus n. 1 hus 	klut m. 1 kotte 
brku f. 1 brud 	utl f. 1 ull 
utn m. 1 ugn 	butre (-o-) sup. burit 
utr (g-) f. 2 ur 	 fkutte (-g-) sup. flutit 
ritar (-g-) m. 1 fågel 	utbriun (0-, 8-, ce-) f. 2 ögonbryn 
ntutsa m. 3 mosse 	hutbrigg (-o-, -8-, -ce-) Höbring (»Hög-») 
butnde sup. bundit 	hutft (-a-, -8-, -Cr-) adj. n. sg. st. högt. 

ty, ut ingå i diftongerna ?„gc, 
Anm. VENDELL använder i Gram. tecknen ii, resp. ii för u-ljuden, 

vilka karakteriseras som hsv. långt, resp. kort slutet u.1  I Ordb. är 
beteckningen ändrad till å, resp. fl. Det senare anges här ligga »mellan 
kort u ock y». Märk vilken omotsvarighet i Ordb:s beteckning 
mellan t NO ock u (0), liksom mellan å (Q) ock o (o)! I 
östsv. Ordb. är ä bibehållet såsom tecken för det korta u, det långa 

	

tecknas här et. Det öppna Ut framför r, 	ock supradentaler har i 
Gram. ock Ordb. i regeln icke särhållits från vanligt u. Ett par spår 
av att denna ljudnyans tillfälligtvis iakttagits, kan man dock upptäcka. 

1) Ett högsvenskt kort slutet u är väl mer än tvivelaktigt till 
sin existens. 
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Gram, uppger nämligen (s. 9 f.), att i ordet ULEer (för mutr) mur aa 
(= långt ä) skulle ha »einen dem ö sehr ähnlichen laut». Ock i Ordb. 
skrives detta ord dels mor (o = långt ö), dels mär. Ordet skuff n. 
vagnslider finner man ock i Ordb. under formerna skör (kort ö!) ock 
skur. I östsv. Ordb. har jag icke kunnat påträffa något hithörande 
exempel, då sådana ord som bur, ful, fågel (fudr) icke finnas upp-
tagna, i överensstämmelse med principen att »högsvenska» ord i all-
mänhet uteslutits.1  För det genom reduktion av au uppkomna U- (ö-
eller ä-) ljudet, som jag betecknar tu, skriva Gram. ock Ordb., i enlig-
het med förhållandet inom en mindre del av språkområdet, ö; alltså: 

Gram. s. 66 	höfft 	öbriin 	HöbriBk 
Ordb. 	 höft 	obrUn 	höbrigk. 

Om detta ö yttrar VENDELL i Gram. (s. 66), att det är »bisweilen 
einem reducirten diphthong ähnlich, den zu bezeichnen ich jedoch nicht 
der milhe werth gehalten, da derselbe im höchsten grade undeutlich ist.» 
Förmodligen med stöd av detta VENDELLS yttrande har HULTMAN (§ 66) 
infört beteckningen ö' (ö med ett knappast hörbart efterslag av u). 
Ock i den nya östsv. Ordb. har även VENDELL upptagit ett motsvarande 
tecken öu (se s. XXIV). För min del har jag alltid funnit ljudet i 
fråga fullt jämnställt med varje annan kort vokal, utan något som hälst 
efterslag. 2  — De uppgifter, som lernnas Gram. s. 8 f. ock s. 37 f. 
om förekomsten av ett öppet ock ett »mycket öppet» kort ö, äro för 
Nuckömålets vidkommande totalt felaktiga.3  

§ 7. o, o är målets å-ljud, det långa ungefär lika öppet som 
det korta. Ex. 

bot m. 1. båt 	 tor adj. torr 
go_cl m. 1 gård 	 fokk n. 1 folk 
not f. 4 a natt 	 kod m. 1 »kudde», bolster 
or n. 1 år 	 sondor adv. sönder 
sto vb stå 	 fora st. 6 fara 
Q f. 1 å 	 hmv n. 1 hvarv. 

Adj. 'ful' är upptaget från Runö, tack vare dess avvikande be-
tydelse 'rutten', men icke från Nuckö (eller Garnmalsvenskby), detta i 
trots av att samma betydelse (skämd, illaluktande') där förekommer, 
såsom ock den estsv. Ordb. intygar (s. 61 b). 

Det må tillåtas att förmoda, att VENDELLS uppfattning av ljudet 
påvärkats därav, att den reducerade formen av diftongen al är z, alltså 
kort åt med ett hastigt 1-efterslag (se nedan s. 46). 

Av de summa 10 ord, som anföras, äro två angivna som endast 
Ormsö-ord; i Ordb. äro ytterligare film märkta med 0., icke med N. 
I två av de återstående står ö för mitt ut — Gram. nöh nu, gökk m. 
gök, Ordb. no (långt ö!), gökk (med min beteckning: mad, pak) —; 
i ölg m. älg för (e-. Vid en hastig blick i Ordb. har jag ej funnit 
några flera Nuckö-ord med felaktigt 0 än detta ölg (ock no). 



42 	 DANELL, NIICKÖMÅLET. 

Även o diftongeras inom en del av språkområdet (Fy. By. 
Oh.) framför vokal, till ou. Ex. 

oue 	oe f. 1 bf. sg. ån 
ouar 	Qar f. 1 oh. pl. åar 

Q-ge Åängen, skiftesn. 
froyar 	frQar pres. sg. frågar 
kota 	koa f. 2 bf. sg. kådan.' 
Q, o ingå i diftongerna 1(2, 0, q. 
Anm. I Vend. Gram. ock Ordb. tecknas det långa å-ljudet å ock 

karakteriseras som hsv. långt slutet å (Gram. s. 9, Ordb. s. 8). I östsv. 
Ordb. skrives å, ock ljudet anges där (s. XVIII) vara öppet. Kort å 
tecknas överallt o (0). 

§ 8. 0, ce, målets ä-ljud, är i allmänhet icke särskilt öppet 
(jfr strax nedan om det korta e i vissa fall). Ex. 

her adv. här 	 net n. 1 a nät 
kam/ f. 2 axel 	 veva st 6 väva 
vek adv. väl 	 tero f. 3 tjära 
rcev in. 2 räv 	 het f. 2 hjärta 
fegg m. 1 a »tväng» 2 	«agg m. 1 välling 
tra? n. 1 trä(d) 	 ket n. 1 kött 
ken sv. 2 känna 	smcere vb smörja. 
Det långa e diftongeras (liksom e, o, o) i Fy. By. ock på 

Oh. framför vokal till (n, t. ex. treor 	trceer n. 1 oh. pl. träd, 
mcak a mce a med hänne. 

Det korta (e har åtminstone i Fy. benägenhet att bli mera 
öppet i närheten av r, ?i• ock supradentaler, övergången är dock 
ej begränsad till dessa ställningar. Varianten i fråga är knap-
past medveten för mina meddelare, ock jag har icke kunnat 
draga upp några bestämda gränser för dess förekomst. 1 två-
staviga kortstaviga ord (t. ex. neva m. 3 näve, kesa st. 6 läsa) 
har jag iakttagit detta öppnare ljud, även oberoende av r:s eller 
k:s närhet. Möjligen är det slutstavelsens a som i dessa fall 
invärkat. Jag har emellertid för litet ock för osäkert material 
på denna punkt för att kunna draga någon bestämd slutsats, ock 

HULTMANS regel i § 52 (s. 273), att slutljudande långt å i hela 
Estland med undantag av Nargö skulle övergå till aw (på Dagö kw), 
saknar grund, vad Nuckömålet angår. 

skoband. 
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jag har icke kunnat uppehålla någon särskild beteckning för 
varianten i fråga, utan innefattar densamma under tecknet ce. 

g, e ingå i diftongerna le, Ice ock cq samt i den reducerade 
diftongen ce?,. 

Anm. 1. Vend. Gram. ock Ordb. använda för det länga ä-ljudet tecknet 
w, för det korta ä; östsv. Ordb. tecknar det förra ffi, det senare d. I 
Gram. (s. 9) anges 93 vara i regeln »hsv, långt slutet ä». VENDELLS 
påstående därsammastädes, att det långa ä har »ett bredare uttal» 
framför kakuminalt 1 ock supradentaler — de orediga uppgifterna 
i Ordb. s. 8 ock östsv. Ordb. s. XIX syfta åt ungefär samma håll — 
saknar varje annan grund än den, att ljudet i fråga, som är fullt en-
hetligt, men tämligen sällsynt i målet, kan sägas ha sin egentliga an-
vändning före r, k ock supradentaler, ävensom efter r (jfr nedan § 55). 
De motsvarande uppgifterna om kort ä (Gram. s. 8, Ordb. s. 8, östsv. 
Ordb. s. XVIII) må jämföras med min framställning strax härovan. 

Anm. 2. VENDELL upptager i sin 'Lautphysiologische tibersichf 
(Gram. s. 7 if.) även kort ock långt y såsom förekommande i Ormsö-
Nuckömålen i några få uppräknade ord — det korta ljudet i fäm ord, 
det långa i summa ett (!). Denna uppgift är fullkomligt felaktig för 
både Ormsö- ock Nuckömålens vidkommande. Den strider ock på ett 
väl bjärt sätt mot den allmänt estsvenska delabialiseringen av vokaler 
(se t. ex. Hultm. § 9,8), ett av de mäst påfallande dragen i alla dessa 
dialekter. I Ordb. återfinnes ej häller något y vid redogörelsen för ljud-
beteckningen (s. 8). Ock även Östsv. Ordb. har en riktig framställning 
(ss. XVII). 

De säx orden med föregivet y-ljud ta sig i värkligheten ut på 
följande sätt i Nuckömålet, skrivna med min beteckning: 

suctot adj. »sottig», snaskig 	guit-ncevam. 3 »göknäve», göpen 
rse f. 2 a ryssja 	 satin sv. 1 svullna 
sceke f. 2 a sölja 	 sek 1. segok sv. 1 segla. 
I Ordb. äro dessa ord anförda i riktiga former, vad Nuckömålet 

angår: stitutani, riså, gtikknäva, stum. 'Sölja' finnes ej anfört från 
Nuckö. Värbet 'segla' finner jag i Ordb. endast i formen »al, vilken 
jag har mig känd från Odensholm genom andrahands-uppgift. 

§ 9. d, s. k. tonlös vokal, förekommer i målet efter betonad 
kort vokal, som eljest skulle stå i slutljud. Mina exempel äro 
följande: 

laa ja, jag 	 hea pr. det, det där 
skaa pres. sg. skall 	 vea pr. vi 

1) I Vend. Gram, ock i Ordb. citeras Nuckömålets adjektiv i deras 
starka attributiva maskulin-form. Jag har föredragit att såsom adjektiv-
paradigmens huvudform använda den svaga formen (se s. 19), därav 
skillnaden mellan sfitutan ock suetot. 
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neo pr. (n)i 	 noo nå! 
Rap, att  do tack! 1 	 mceo adv. med 
blad »buh», oxar, kor 2 	neo adv. redan 
mad adv. nu 	 to pr. de (mask.). 
tum pr. du 
Anm. 1 Vend. Gram., Ordb. ock &stsv. Ordb. är den tonlösa vokalen 

antingen icke alls betecknad eller ock är föregående vokal med orätt 
tecknad lång. Ordet 'nu' skrives emellertid i Gram. (s. 86) näh, nöh. 

B. Diftonger. 
Målet uppvisar följande diftonger: 

ay, o, o, cev 
2..a, a, [le, g,] 	yo, 	iU , lo, lo,ve; 
samt inom en del av området oy, oy. 

cq,» Den senare komponenten är mera öppen — 
ungefär e — framför r (dock ej i Su., enl. uppgift). Samma 
öppnare uttal skall vara regel i alla ställningar i By. Ex. 

stam m. 1 sten 	 air f. 2 öra 
fait n. 1 fett 	 bg sv. 2 böja. 
Anm. I Vend. Gram., Ordb. ock östsv. Ordb. skrives al. 

ay. Senare komponenten skiftar, ungefär mellan 1.14 
ock o. Den synes mäst närma sig o på fastlandet ock inon. 
delar av Nu. (österby, Birkas). Ex. 

at f. 2 öga 	 Nraut adj. »blöt»' 
nay a t adj. »nödig»3 	 fkay ipf. sg. flög. 
Anm. VENDELL skriver i Gram. ock östsv. Ordb. au, likaså Ordb. 

(n.. Gram. ock Ordb. ha icke skiljt denna diftong från 
dess reducerade form (n (varom här nedan), ock för dessa båda 
användas om vartannat beteckningarna ui, wi, wi (Gram. s. 
62, 108, Ordb. passim). För min del har jag icke egentligen 
tvekat i min uppfattning av ljudförbindelsen eller vid valet av 
min beteckning. Dock måste erkännas, att det ej alltid är lätt 
att särhålla ol från cl. Jfr härom nedan i kap. III, § 73. 
Gram:s ock Ordb:s beteckning är i alla händelser fullständigt 

1) Estn. aitäh. 	 2) I barnspråk. 
3) motvillig m. m. 	 4) mjuk m. m. 
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inkonsekvent. I Östsv. Ordb. har jag ej funnit exempel på 01 
eller (n. Ex. 

Iunt adj. hvit 	 kon f. 1 kvarn 
hopa k m. 2 »bjupon»1 	ko1 f. 2 kviga. 

q har en mycket inskränkt användning i dialekten. 
Ex. holt n. 1 hvete. 

Anm. Vend. Gram. ock Ordb. skriva oj. I östsv. Ordb. saknas exempel. 
cel. Förutom som lokal variant till e, ce i vissa ställningar 

-7- varom se ovan under dessa vokaler s. 38, 42 — förekommer 
cel endast i modernare lånord, särskilt såsom substitut förlsv. 
Ex. frceg se sv. 1 fröjda sig, hcq sv. 2 höja, /eggar m. 2 käjsare. 

Anm. VENDELL synes ej ha observerat denna diftongs förekomst. 
2.,a. Första komponenten blir åtminstone efter vissa 

konsonanter mera öppen, ungefär 9. ; jag skriver emellertid genom-
gående (samma anmärkning gäller lo, p härnedan). Ex. 

'kan n. 1 järn 	 lams sv. 1 prata2  
,kakop Jakob 	 lan-bolt m. 1 järnbult 
fged (fict(i) räkn. fjärde 	laa ja, jag 
tpnest (-,ea-) f. 1 tjänst 	kcerlqa f. 2 bf. sg. kyrkan. 
Anm. 1. Vend. Gram. skriver ia, la (se s. 62 o. 39); Ordb. likaså. 

östsv. Ordb. har den egendomliga beteckningen qa (jfr. s. XXI); på 
den motsvarande korta diftongen har jag ej funnit något exempel i det 
utkomna häftet. 

Anm. 2. g, m kan knappast sägas tillhöra dialekten. lestas 
Jesus är visserligen numera den vanliga formen, men den äldre genera-
tionen säger gesos, ock till ock med i sådana ord som Jerusalem, Jeriko 
ersättes vanligen le- av ge-: geråsalcem, geriko. 

p, 	jfr ovan under p, 2.a. Ex. 
x,oci f. 1 jord 	 ;  ,oansa gårdn. Johans 
gol ipf. sup. gjorde gjort 	bon-lapr m. 2 björnledare. 
Non (bon) m. 1 björn 
Anm. Vend. Gram. ock Ordb. skriva i enlighet med sin vokal-

beteckning id, iu (se Gram. s. 62 ock t. ex. s. 48). östsv. ördb. tecknar 
den långa diftongen no; på den korta har jag ej funnit exempel. 

ya 	u-liiidet uppvisar även här de varianter, som 
omnämnts ovan (s. 40) i fråga om det enkla ta, tu. Ex. 

skf ut st. 2 skjuta 	vak f. 1 jul 
byn st. 2 bjuda 	 skputo ipf. pl. sköto 
bmw ipf. pl. bjödo 	y,tar-aftar m. 2 julafton. 

nypon(buskar). 	 2) Estn. jampsima. 
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Anm. Vend. Gram. skriver iii, i (se s. 62), Ordb. itt, la, östsv. 
Ordb. 

§ 19. 	1.9 har jag endast två exempel: lQr adv. i år, 
onst adv. i jåns. /o känner jag i ett tiotal ord, som anföras 
fullständigt i kap. III (§ 69). Här må exempelvis nämnas: 
tok adj. tjock, loma sv. 1 »jama», prata. 

Anm. I Vend. Gram. ock Ordb. skrives lo för den korta diftongen. 
På motsvarande långa, »lån, har jag icke funnit något exempel (jfr dock i 
Ordb. »i åns adv. iåns. Gammalsvenskby»). östsv. Ordb:s 1:a h. företer 
inga exempel från Nuckö på vare sig 2,0 eller O. 

§ 20. g. e, ge. Mina enda exempel äro lånorden: /cpgor sv. 1 
,jägra», jaga, -gerp m. 2 -järpe, Icerg f. 1 ordning m. m. Jfr nedan 
i kap. III (§§ 70, 71). 

Anm. Vend. Gram. ock Ordb. skriva lEe, 
Om ou ock ou se ovan under o ock o (ss. 39 ock 42). 

C. Reducerade diftonger. 
Reducerade diftonger kallar jag de ljudförbindelser, 

vilka jag tecknar ce?, ock (n. 
cel spelar i målet rollen av reducerad form för dif-

tongen g. Det första elementet i ljudförbindelsen ce?, är målets 
vanliga korta ä-ljud. Efter detta höres ett hastigt uttalat i-ljud. 
Detta smälter emellertid gärna ihop med följande konsonant, när 
denna är en sådan, som lätt kan muljeras (1, 1, n, s, t), ock det 
är ofta nog svårt att avgöra, om det icke därvid helt ock hållet 
uppgått i konsonanten. Så är åtminstone fallet hos ett par av 
mina meddelare (H. ock J. Pöhl), vilka också framför andra 
konsonanter än de nyssnämnda ha endast vanligt 93 i st. f. e. 
Jag skriver genomgående tel.i Ex. 

&elit n. sg. st. helt 	 hal adj. hel 
cels-loa m. 3 eldslåga 	ald m. 1 eld 
bceg, n. 1 betsel 	 fvn. beisl n. 

1) Såsom lätt framgår redan av den här meddelade exernpelsamlin-
gen (ock ännu tydligare av redogörelsen för ce? i kap. III § 
kan intet misstag ha begåtts vid den 'uppkonstruering' av former med 
ce?, för ce, som jag i följd härav har tillåtit mig i några fall, i första 
sammansättningsled ock böjningsformer av värb. 
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sega n. sg. st. sent 
stcem-hov n. 1 stenhvalv 
east in. 2 est 
hest n. sg. st. hest 
mot ipf. sup. rensade 
geg?gg m. la geting 
svceg ta. svett 
fcelt n. sg. st. fett 
bkce?,ft (Urceft) n. sg. st. blekt 
rcedt (reft) ipf sup. rökte rökt 
celkelan (eke-lan) n. 1 »ök-järn», 

hästsko 
ercegnskor (gkemskor) adj. glömsk 
hcem-kom (hcem-kon) f. 1 hemkvarn — 
relp-bita (rep-bita) m. 3 repbit 
celr-bka (cer-bka) n. 1 »ör-blad», öron- — 

mussla 
he-gcera (hce-gera) 

göra», höarbete 
hce-val (hce-val) m. 1 »hövall» 

vb-subst. »hö-} 

sam adj. sen 
stam n m. 1 sten 
fvn. eistr M. 
has adj. hes 
rams sv. 3 rensa 
gatt f. 4 get 
fvn. sveiti m. 
fatt adj. fet 
Nrcqk adj. blek 
ralke sv. 3 röka 
alke m. ib häst 

gam sv. 2 glömma 
hoqm f. 2 hem 
rap n. 1 rep 
amr f. 2 öra 

-at 

haz, n. hö. 

Anm. VENDELL betecknar i Gram. denna reducerade diftong, vilken, 
såsom han riktigt angiver, icke tillhör Ormsömålet, med ett speciellt 
tecken: c'c' (Gram. s. 661). I Ordb. har icke detta tecken bibehållits 
eller något nytt införts, utan vanligt ä får innesluta även cc — detta 
utan att något härom nämnes i översikten över ljudbeteckningen s. 7 f. 
eller annorstädes i Ordb. Här skrives alltså ätt ett (s. 267 a) för 
Gram:s ätt, brätt brett (s. 29 b) för bro'c'tt, skäft skevt (s. 189 a) för 
sko'c'ft, o. s. v. Ofta nog uppgivas emellertid i Ordb. även former med 
ai för Nuckö, tydligen genom förväxling med Ormsömålet. Så t. ex. 
aist m. est för eist (uppgiften om ordets oböjlighet är felaktig), haist 
adj. n. hest för lieest, ni. m. För ordet 'eld' uppges både aild ock 
äld från Nuckö, det senare felaktigt (se ovan). östsv. Ordb. synes 
avse att teckna ljudförbindelsen i fråga 4 att dömma av ett yttrande 
s. XXIV. Men förutom denna beteckning kan man också påträffa ä 
ock iii. 

§ 24. o?, kan sägas vara ett reducerat (4., (åtminstone spelar 
det även den rollen i målet). Liksom vid cc kan i-elementet 
sammansmälta med en följande konsonant. Ex. 

1) Bland de därstädes anförda exemplen är orc'ld m. eld felaktigt. 
Det är endast såsom första sammansättningsled som ald övergår till 
egg-, se mina ex. å föregående sida. 
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"tog adj. n. sg. st. hvitt hcns sv. 1 hvässa 
hot-alre f. 2 a »hvit-al» 	hoge sv. 1 »hvätja», vässa 
kow-vagg m. 1 kvarnvinge hc4a sv. 1 »hvicka», skaka, glappa. 
Anm. Om Gram:s ock Ordb:s beteckning se ovan s. 44 under 02. 

D. Triftonger. 
Av sådana har •målet att uppvisa ,a?..f ock — inom 

en del av sitt område — ?„oe. 
.,cru. Om y ock i se ovan under au. ock za. Ex. 

Natt •ipf. sg bjöd, skIctO ipf. sg. sköt, mayks sv. 1 gnälla 
(om katt). 

Anm. Vend. Gram. ock Ordb. skriva iau, i östsv. Ordb. har jag ej 
funnit exempel. 

ou förekommer, såsom variant till V2, i den del av 
språkområdet, som har oe för o i vissa ställningar (se s. 39). 
Ex. soyen m. 1 bf. sg. sjön. 

E. Konsonanter. 
För att beteckna målets konsonantljud har jag an-

vänt följande 24 bland landsmålsalfabetets tecken: b, d, 4, f, 
g, h, k, 1, k, 2, m, in, n, n, n, g, p, r, 	8, 	t, t, v. 

Av dessa förekomma följande både korta ock långa: b, d, 
f, g, k, 1, .2„ m, n, p, r, s, ts, t, t. De övriga: h, 	m, 	n nI 

g, r, v, äro endast korta (jfr kap. II, § 38). 
Explosivorna b, cl, g, k, p, t, t äro i vissa interkonsonat-

fiska ställningar vid sandhi mycket svagt artikulerade. Jag-
tecknar i dessa fall b, cl etc. Jfr § 35. 

1, m, n kunna vara stavelsebildande ock tecknas då 1, m, yob. 
Förutom de här nämnda förekommer i målet ett konsonant-

ljud, som jag ej ansett nödigt att beteckna, nämligen s. k. stöt 
(Jespersen: 'stemmebåndslukke'), varmed vokalbegynnande ord 
ock sammansättningsled inledas, hos olika individer mer eller 
mindre tydligt. 

Målets tenues äro oaspirerade, jfr s. 30. 
Under tecknen g ock k sammanfattar jag målets g- ock 

k-ljud. Desamma äro naturligtvis bildade längre fram framför 
palatala vokaler än framför velara, men i en del ställningar har 
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jag icke kunnat bestämma bildningsläget (snarast förefaller det, 
Bom om tre sådana borde särhållas i st. f. de vanliga två). 

h, som endast förekommer i uddljud, är mycket starkt 
artikulerat, så att det påminner om x. 

Supradentaler ock kakuminaler har jag icke kunnat 
särhålla i målet, utan använder (oavsett k) endast supradental-
tecken, t. ex. 

ipf. sup. gjorde -rt 	haj m. 1 hals 
sko c/ » 	» sköljde -ljt 	bot adv. bort 
keg m. 1 bf. sg. kölen 	bot adj. n. sg. st. »bålt», slött. 
guo,st ipf. sup. pass. gjordes -rts 

Om supradentalernas ersättande med dentaler inom By. se s.1.6. 
Efter svagtonig vokal har målet vanligen i st. f. väntade supra-

dentaler konsonantljud, som sväva mellan vanliga dentaler ock 
supradentaler (efter o närmast det supradentala läget). Samma 
svårbestämbara ljud ersätta även vanliga dentaler i liknande ställ-
ning (dock icke efter e, i vilket fall dentalen är normalt bildad). 
Jag använder härför dentalernas tecken ock skriver alltså t. ex. 

homan m. 2 bf. sg.. hammaren namon n. 1 namn 
aksan m. 2 bf. sg. axeln 	bkageon sv. 1 blekna 
honan ra. 3 bf. sg. »hanen»' anat pr, annat 
bakan m. 4 bf. sg. backen 	ancet M. 2 »albläkt», strandskata 
okon m. 1 bf. sg. åkern 	e_kos f. 2 »ökelse» 
Kevon m. 1 bf. sg. hyveln ttskos f. 2 lungsot (esti]. fiskus). 

1, n efter supradental äro ej så tydligt supradentala, att jag 
funnit skäl att använda tecknen i, n,, utan skriver t. ex. 

fcetk ni. 1, pl. fcetlar fjärdedel ko,sta sv. 1 »kristna», döpa 

	

m. 1 bf. sg. borsten 	ko,snar pres. sg. av föreg. 
hajn 

 
ni. 1 bf. sg. halsen 

De tonlösa m, n, 7 ha en mycket inskränkt användning 
i målet. De förekomma endast såsom avslutningselement efter 
motsvarande tonande ljud i de starktoniga pronominalformerna: 

tomni pl. n. de, de där 	honn hon, den där 
hcemm hvem 	 torr pl. f. de, de där. 
hann han, den där 

Hos en del individer synes tonlösheten kunna vidtaga ome-
delbart efter vokalen. I så fall torde böra tecknas tom o. s. v. 

) tuppen. 
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I de få fall, då en media — d, 	g — efter vokal 
kommer att stå i sandhi framför en tennis eller s, synes median, 
liksom i hsv., snarast bli tonlös media, vilket av mig icke sär-
skilt betecknas, t. ex. brad-knzv m. 1 kniv som användes vid 
stekning — brad sv. 1 steka (ty. braten, estn. prädima), gocl-
istavor m. 1 gärdsgårdsstaver. 

När de överkorta b, d, g, k, p, t, t i sandhi sammanstöta 
med följande tennis eller s, bli de i hastigt tal snarast helt ock 
hållet synkoperade, men vid mera vårdad prononcering höres 
en explosiva. Utan att närmare yttra mig om i vad mån 1.), c!, g 
i detta fall bli tonlösa, använder jag den etymologiskt berättigade 
beteckningen, t. ex. komb-tcendre f. bf. pl. »kamtänderna», taggarna 
i karda; sonckgatna n. pr. Sandgatan, gt4-kcere n. pr. »Gylt-
kärret». — Om /e, p, f, t framför media se § 37. 

En svagt artikulerad explosiva höres, vare sig den är 
etymologiskt berättigad eller ej, i följande konsonantförbindelser 
mellan de båda betecknade ljuden: gs, gt; ms, mt; is, ns, t. ex. 

dos sv. 1 »danksa», stöta 	 fas pres. sg. pass. fylles 
lagt adj. n. sg. st. långt 	(Os- elds- 
boms sv. 1 »bumsa» 	luns n. 1 höns 
domt adj. n. sg. st. dumt 	bons gen. sg. oh. bondes. 
dcemt ipf. sup. »dämpte, -t» 

Om min beteckning av en dylik svag explosiva vid san db i 
se föreg. §. 

p, t, s göra i några oftast svagtoniga ord i allmänhet 
snarare intryck av svagt tonande b, d, 2.1  Vid »lexikaliskt» uttal 
äro ljuden emellertid tonlösa, ock jag skriver därför: opa prep. 
»uppå», på, utte prep. »uti», i, hisa pr. f. sg. den här.2  

Detsamma gäller ock intervokaliskt i tvåstaviga kortstaviga 
ord, vilkas andra stavelse är sluten, ävensom dessas böjnings-
former, t. ex. grolok f. 2 glödraka, 2.2,et f. 1 »i-slätt», inslag (i väv). 

När en tonlös konsonant — k, p, t, t, f, 	s, — 
kommer att stå i sandhi (inre eller yttre sådan) framför b, d eller g, 

Lektor MEYERS s. 8 noten omnämnda experimentella undersöknin-
gar utvisa, att ljuden i detta fall äro vad tyska fonetiker kalla lauch-
stiminhafe. 

HULTMANS uppgift i § 52 (s. 275), att »tonlösa medior» b, g, 
d i estsvenskan kunna stå för p, k, t även i andra ord än de svag-
toniga luba, udi», har jag icke kunnat verifiera för Nuckömålets räkning. 
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värkar sandhi, icke såsom i hsv. ock i allmänhet i nordiska språk 
-framåt, utan bakåt, så att de förstnämnda tonlösa ljuden vanligen 
bli mer eller mindre tonande.' När det är homorgana ljud som 
sammanträffa (p med b, t med d, k med g) eller t sammanträffar 
med d, blir det akustiska resultatet närmast en lång media: b, d, 
g, I. Emellertid påstå mina meddelare, även de som säkrast 
iakttaga sina egna språkljud, att de »säga» pb, td o. s. v., icke 
b, d o. s. v.2  I brist på lämpliga tecken ock i lättlästhetens in-
tresse tecknar jag också i detta fall: pb, td, kg, td, liksom även 
pd, tg o. s. v. 

När det är konsonantförbindelser, slutande med en av ovan 
uppräknade tonlösa konsonanter, som föregå mediorna, blir saken 
mera komplicerad ock ännu mera beroende av huru stark asso-
ciationen för tillfället är med det enkla ordet. Vid oreflekterat 
framsägande av hithörande sammansättningar ock ordförbindelser 
i sammanhängande tal synas konsonantförbindelser, som sluta 
på tennis (k, p, t, t), låta denna tennis helt ock hållet uppslukas, 
varvid föregående konsonant, om den är tonlös (f, s, j), på-
värkas av den följande median, så som ovan sagts. Men vid 
minsta grad av reflexion i talet artikuleras även, om ock svagt, 
explosivan. Också i detta fall kan bakåtvärkande sandhi visa 
sig ock värka på explosivan samt föregående tonlös konsonant; 
men ju mera present sambandet med det enkla ordet är för den 
talande, desto säkrare uteblir varje förnimbar sandhivärkan. 
Jag tecknar i detta fall överkort tennis (k p, 	 t). 

Vid de på s, j slutande konsonantförbindelserna råder samma 
förhållande, oavsett att det här ej kan bli fråga om synkopering 
av något ljud. Icke blott s, 	utan också en föregående tonlös 
konsonant (k, p, t, t  bli i 'ovårdat' tal snarast tonande. 

Till ock med till ett tredje tonlöst konsonantljud från me-
dian räknat kan denna bakåtvärkande sandhi sträcka sig, men 
i så fall synkoperas alltid den tenuis, som står närmast framför 
median. 

den förteckning, som härnedan lemnas över ljudkombina-
tioner med exempel på den här beskrivna sandhi-företeelsen, 

De fonetiska experimenten visa, att ljuden i fråga oftast äro 
'h auchstimmhaft', stundom tonande, stundom tonlösa. 

Experimenten utvisa även, att median i fråga i sin början van-
ligen icke uttalas med 'press-stimme', utan med 'hauchstimm e'. 
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utmärkes den konsonant, som sålunda synkoperas, genom under-
punktering. De flesta av nedan uppräknade konsonantförbindelser 
kunna föregås, förutom av vokal, av tonande konsonant (1, k, 
in, n, g, r). Förteckningen följer: 

pb, pd, pg 	,sb, tsd, tsg; 	ksb, ksd, ksg 
kb, kd, kg 	ftb, ftd, fig 	tsb, tsd, tsg 
tb, td, tg 	spb, syd, spg 	49b, tc9d, tyg; 
tb, td, tg 	s?cb, skd, scg 	fstb, fstd, fstg 
fb, fd, fg 	stb, std, stg 	pstb, pstd, pstg 
3,b, ld, lg 	b'tb, tstd, ,stg 	kstb, kstd, kstg 
sb, sd, sg 	psb, psd, psg 	tsib, tst.d, tstg.. 
Några exempel på sammansatta ord ock ordförbindelser, som 

innehålla dessa ljudkombinationer, må även här anföras: 
sop-bals m. 4 sopbacke 	val-grata f. 2 bf. sg. »vasslegrytan» 
kkip-bcerg Klippberg fam.-n. ts-bAon m. 1 isbjörn 
kkzmp-dal m. 1 »klimpdeg» 	kms-bka n. 1 knivsblad 
rc6p-gwol f. 2 »repgjord» 	sa sotlas dom så sätta de sig 
kncep-gat n. 1 »knäppgat», brolas-gog m. 1 bröllopsgård 

knapphål 	 ando,s-bon bonden i Andersgår- 
begic-bam 11. 1 bänkben 	den 
tak-driap n. 1 a takdropp 	andoj-den Anders-dagen 
inek-pyla Bäckgärdet 	andocs-gamon gamlingen i An- 
ot brie åt bruden 	 dersgården 
ot do åt dem 	 taftbond n. 1 »taftband» 
sve?t-drzapa m. 3 svettdroppe fis/c-disk m. 1 fiskfat 
tznt-gkas n. 1 »tinte-glas», post-bot m. 1 postbåt 

bläckhorn 	 fast-gol part. perf. fastgjord 
ket-bka n. 1 hjärtblad 	bojt-bagt n. l abröstben 
bot-doendor part. perf. »bort- reps gral räfsa noggrant 

dogen» 	 drzks-gkas n. 1 dricksglas 
bot-go vb-subst. bortgående 	studs-bar n. 1 mustascher 
af-blar m. 1 apbur 	sirna Ihokfst do ot så jälptes 
sa skaf do så »skaffa» de 	de åt 
val,-bok m. 1 »vasslebunke» za sats t braper jag satte mig 
val-disk m. 1 »vassledish 	bredvid. 

Anm. 1. Denna märkliga sandhi-företeelse, som oupphörligt gör 
sig påmint i sammanhängande tal på dialekten,1  har egendomligt nog 

1) Även när Nucköbon talar högsvenska, förföljer honom, som na-
turligt är, denna sandhi-lag; så kunde man t. ex. få höra II. Har, 
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undgått VENDELLS uppmärksamhet. Alldeles lösryckt ur sitt sammanhang 
meddelas visserligen i Gram. (s. 110) i kapitlet om konsonant-assimilation, 
att bb motsvarar hav. pb »infolge von sandhi 'im worte subbakk 
hschw. sopbacke», ock (s. 80) vid redogörelsen för d, att detta ljud 
motsvarar hsv. rt i »hä,dd-b1, hschw. hjärtblad», varvid tillägges: »Der 
grund ist in der moderirenden wirkung zu suchen, welche die media auf 

vorhergehende tennis ausilbt.» Men att denna »moderirende wirkung» 
spelar någon roll i andra fall än i dessa två ord, därom saknas varje 
antydan. 

Anm. 2. Rörande VENDELLS beteckning av konsonanterna må i 
'övrigt endast följande här anmärkas. 

I Gram. s. 80 f. uppgives, att ett spirantiskt d (tecknat ö) skulle 
förekomma sparsamt i dialekten. Vad Nucköinålet angår, saknar denna 
uppgift, så vitt jag kunnat finna, berättigande. Bland de (s. 81) an-
förda exemplen är att märka »tiae hschw. uti» för ute, vilket enligt 
vad ovan (§ 36) framställts kan bilda sitt t med thauchstimme'. De 
övriga exemplen i mom. 2 ha i målet vanligt t, de båda i mom. 1 
uppförda nåd ock ska.° heta i Nucköni. nod (medvetet lån från hsv.) 
ock skada. I Ordb. ock östsv. Ordb. synes ä vara regelbunden be-
teckning för d efter vokal. HDLTMANS regel i § 52 (s. 275) för hela 
Estland utom Nargö, att kort d-ljud i postvokalisk ställning är spiran-
tiskt,1  gäller enligt det ovan sagda icke Nuckö. 

Muljerade 1 ock n, som Vend. Gram. s. 91 f. ock 96 uppger i några 
enstaka ord, synas förekomma i rätt vidsträckt grad i Suttlep på grund 
av estniskt inflytande (jfr ovan under cei, s. 46). Ett dylikt muljerat 
43 i Suttlep, som också beror på estniskt inflytande, synes vara roten 
.ock uP'phovet till Gram:s orediga uppgifter s. 101 f. om ett å, som 
karakteriseras som hsv. sch-ljud. Jag har icke närmare kunnat under-' 
söka denna företeelse ock har icke tagit hänsyn därtill i min beteckning. 

I Gram. s. 99 (§ 95) omnämner VENDELL, att ett tungspens-r 
skulle förekomma i Ormsö-Nuckömålen (»ziemlich spärlich . . . gewöhn-
lich zwischen einem der vokala a, o, u, ä und den konsonanten g, m, 
w,• . .  sowie vor t in den Nukkischen wörtern känts und sänts 
furtzen»). Något dylikt r-ljud har jag icke kunnat påträffa inom Nuckö. 
Målets r-ljud är genomgående ett' kraftigt artikulerat tungspets-r. I 
Ordb. användes för det föregivna »Uvulara rullande» t tecknet F. 

Gram:s orimliga beteckning 1)1 (se § 102) för tonlöst 1 har från-
gåtts i Ordb., som har det vanliga tecknet 2. Framför vokal skriver 
Ordb. 2,, som mig synes, utan giltig anledning. 

w skrives av Gram., Ordb. ock Östsv. Ordb. felaktigt i en mängd 
fall för v. 

under sin vistelse i Sverge tala om sitt vid Nääs erhållna legbetyg 
(snarare än lekbetyg) eller om sin anteokningzbok o. s. v. 

1) Regeln återfinnes även hos Nor. Vårt apr. I, 418. 
Danell, Nueköntålet. 
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I övrigt hänvisas till den tablå över Vendells ock Ordb:s regel-
mässiga beteckning av Nuckömålets ljud, jämförd med förfis, som här 
bifogas: 

Vokaler. 

Vend. 
Gram. 

Fr.-V. 
Ordb. 

östsv. 
Ordb. 

01 

Vend. 	Fr.-V. 
Gram. 	Ordb. 

ui wi wi ui wi wi 
a 
e 
e 

a 
å 
e l 

a 
å 
å i 

a 
e 
i 

oz, 
ce,k, 
la 

oj 
2 

id 

Oi 
2 

id 
a i i a 1,,a ja ja 
i i i i 0 i6 i6 
0 6 å 0 lo ju ju 
0 	. u u u 29 _2 2 

uh ii ti u ..o jo 
.,. 

jo 
Ut; il ii il aut iu. ili. 
Q å & å lut iä iä 
o 
c§ 

o 
ce 

o 
.93 

o 
e 

2, im 
lä 

im 
lä 

e 
a 
aj 
au 

ä 
(h)1 
al 
au 

ä 

ai 
au 

1 
ii 

ai 
au 

ce?, 
(a?, 

,cc'r.,.c, 

ä 
ui wi 
iau 

ä 
ui wi 
iau 

östsv_ 
Ordb_ 

2  
2 
2 

aa,a 
e 

lap 
2- 
2- 
e 

nu 
Hil 

e 
___2 
dis 
__. 2 

2_ 

Konsonanter. 
Vend. Gram. 	Fr.-V. Ordb. 

b, b 	bb, b 	bb, b 
c_I, d 	dd, d 0 	dd, d å 

I,  4 	dd, d 	dd, (1 
.f, f 	ff, f 	 ff, f 
g, g 	gg, g 	gg, g 
h 	h 	 h 
is, k 	kk, k 	kk, k 

11, 1 	 11,1 
1 	 1 	 1 

östsv. Ordb. 
b., b 
6, d å 
_2,  I d, 

f 
g,  g 
h 
k, k 
1, 1 

Se s. 44. 	 2) Exempel saknas. 
Jfr s. 47. 
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Vend. Gram. 
k 	1 
2,, 2 	Id, g 

m 	mm, m 	mm, m. 	ni, ni 
ni 	m 	 m 	 1 
M 2 	 - 	 - 	 _ 

n 	nn, n 	fln, fl 	n, n 
9.2 	n  
n 2 	 - 

n 	n 	ii 	k n) 
g 	n e 	 g 	 g 
PI P 	PP, P 	PP 9 P 	P., P 
r, r 	rr, r n 	rr, r t 	r, r 
r 2 	 - 	 - 
,2, 8 	ss, 8 	ss, 8 

ty ,S 
4, (

), (J) 'S

s  
6 cs 	SS, 8 	SS, 8 
t, t 	tt, t 	tt, t 	t, t 
t,  t 	tt, t 	tt, t 	 t (, t 4) 

V W 	V W 	 V, W. 

Exempel saknas. 
Ej av Vendell skilt från det motsvarande tonande ljudet. 

Fr.-V. Ordb. östsv. Ordb. 
1 Z 
21. 2, 21 2 21 2, 21 2 



KAP. II. KVANTITET. AKCENT. FONOLOGISKA 
TYPER, 

Av olika kvantitetsgrader hos språkljuden har jag, 
såsom redan av framställningen i föregående kap. framgår, i 
regeln icke kunnat särhålla mer än de två vanliga: kort ock lång. 
För det korta 1-efterslag, som höres i de 'reducerade diftongerna' 
ce ock o?,, har jag använt landsmålsalfabetets beteckning för 
överkort ljud: 1. Om överkort explosiva se § 28 (ock § 35).1  

Om målets akcentförhållanden må följande här nämnas :2  
A. Den exspiratoriska akcenten. Målet har uppgivit 

skillnaden mellan akut ock grav ock endast behållit den förra 
akcentformen. 

Huvudtonen vilar i regeln på första stavelsen i ordet ock 
utmärkes i detta fall icke av mig genom något särskilt tecken. 
Undantag bilda endast en del sammansatta ord, varom se § 42, 
anm. 3, ävensom några vanligen hsv. lånord med obetonade 
prefix, t. ex. 

bet* sv. 1 betala 	 feerkkdr sv. 1 förklara 
betkap rn. 1 betalning 	 fiejt6ndle a,dj. förståndig. 

I samma mån ord av denna sistnämnda typ införlivats i språket 
(eller deras förebild i det långivande språket blir mindre present), 
bortkastas gärna den obetonade förstavelsen, t. ex. 

betor sv. 1 förbättra 	svzn st. 3 försvinna 
skrceke sv. 3 förskräcka 	darv sv. 1 fördärva. 

Beträffande andra kvantitetsgrader, som (omedvetet för den ta-
lande) faktiskt förekomma i re,ålet, hänvisas till resultatet av de s. 8 
noten omnämnda experimentalfonetiska undersökningarna. 

Även för akeentens räkning göres samma hänvisning som i not 1. 
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Lånord sådana som de följande lyda huvudregeln ock ha 
alltså tonen på första stavelsen: 

	

baron m. 2 baron 	moak, malak m. 1 fyrbåk,  

	

kopek m. 1 kopek 	pate n. 2 parti 

	

koter n. 1 kvart& 	potel f. 2 butelj. 
Märk, att dessa ord förete liknande former i estn., där samma 
regel om akeent på första stavelsen råder. 

Anm. Vend. Gram. ock Fr.-V. Ordb. skriva orden härovan van-
ligen felaktigt med lång vokal eller kons. i andra stavelsen: kopök, 

moiokk (Ordb.), kottör (Gram. s. 25). 'Butelj' skrives i Ordb. 
alldeles felaktigt vad Nuckö angår: putitl m. 

Stark biton. I de sammansättningar, vars första led är 
huvudtonig, är första stavelsen i senare leden, resp. en av de 
senare lederna så starkt betonad, att denna biton nära nog väger 
upp huvudtonen. För att utmärka denna starka biton skiljer 
jag den led, varpå densamma vilar, från ordets föregående led 
eller leder genom ett bindestreck. 

Svagton. Under denna tärm sammanfattar jag övriga grader 
av den exspiratoriska akcenten. Denna 'svagton' kan emellertid 
understundom vara stark nog. Så är särskilt fallet i slut-
stavelsen av tvåstaviga ord med kort konsonant mellan de 
båda vokalerna. Svagast betonade äro mellanstavelser i tre- ock 
fyrstaviga enkla ord. — I svagtonig stavelse förekomma endast 
korta ljud, av vokalerna i regeln endast a, e, o. 

I allmänhet gör den exspiratoriska akeenten intryck av att 
vara jämnare fördelad på de olika stavelserna än i högsvenskan. 

§ 40. B. Den musikaliska akcenten är genomgående 
fallande. I enkla ord förefaller sänkningen vara störst, när sista 
vokalen är a; något mindre, när denna är o; minst när den är e. 
Intervallerna äro betydligt mindre än i den finländska svenskan. 

En påfallande stor sänkning (ungefär en ters) i förening 
med ett egendomligt uttal i ett slags recitativ-ton ock med två 
huvudtoner förekommer i en speciell form av en del substantiv, 
den form nämligen av namn på personer ock djur, varmed man 
ropar på den som bär namnet i fråga, t. ex. 

dada, daad av dad m. 1 pappa 
nana 	nan f. 2 mamma 

	

kala, kal 	kal Karl 
1) ry. manin, estn. mäjakas, majakas. 
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bola 	av bol Boj, hundnamn 
broka 	broka Broka, konamn 
arve 	arve Arvid. 

För att ytterligare belysa kvantitets- ock akcentförhållandena 
ock tillika ge en föreställning om dialektens allmänna fonologiska 
skapnad, uppställer jag följande fonologiska typer: 

§ 41. A. Enkla ord. 
I. Enstaviga ord — om dessas akcent är intet att an-

märka. Med hänsyn till kvantiteten uppstå följande grupper: 
I a) Ord som sluta på kort, vokal eller kort stigande diftong, 

åtföljda av tonlös vokal, t. ex. skaa pres. sg. skall, /oto ja 
(vidare ex. ovan i § 9).1  

I b) De få orden på kort vokal åtföljd av delvis tonlösa m, 
r, varom se § 33, t. ex. hann pr. han.,  

I e) Ord som sluta på lång vokal, på fallande eller lång sti-
gande diftong eller triftongen ziay, t. ex. 

da m. 1 dag 	bo f. 1 bod 	 vrg adj. vred 
va f. 1 vad 	gy2 adj. god 	 gnal ipf. sg. gned 

ipf. sg. bad 
	

dro ipf. av draga (II a) bg.  sv. 2 böja 
ve m. 1 ved 
	

duk f. 2 duva 	au f. 2 öga 
kne n. 1 knä 

	
fkilk st. 2 flyga 	hatt adj. hög 

kne bf. sg. knät Q f. 1 å 
	

kot f. 2 kviga 
re adj. röd 
	

fo räku. två (m.) 	sv. 1 kvida 
bke sv. 2 blöda 	 fro sv. 1 fråga 	hel, sv. 2 höja 
bl ni. 1 by 	SQ sv. 2 så 	 2,ct pr. jag 
4 m. 4 lie 	smo adj. små 	smo m. 1 snö 
gni st. 1 gnida 	trT n. 1 träd 	tog f. 2 tjuga 
bo n. 1 bo 	tre bf. sg. trädet 	bmc st. 2 bjuda 
bo n. 1 bud 	al f. 1 ö 	 Nay ipf. sg. bjöd. 
I d) Ord som sluta på lång vokal, resp. fallande eller lång 

stigande diftong eller lay, åtföljda av kort konsonant, t. ex. 
nak m. 1 nagel 	 svag adj. svag 
nctri bf. sg. nageln.. 	 lat adj. lat 
sal m. 1 sadel 
	

far pres. sg, av fara (II b) 
tak n. 1 tak 
	

brad sv. 1 steka 

1) 1 dessa ords svagtoniga former försvinner det tonlösa slutelementet. 
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veg in. 1 väg 	 smot n. sg. st. av små (I c) 
_hen f. 2 höna 	 far räkn. två (f.) 
gren adj. grön 	 st m. säl 
.et adj. tät 	 scen, bf. sg. av föreg. 
tet n. sg. st. av föreg. 	nen sv. 1 rägna 
lep sv. 1 släpa 	 staw m. 1 sten 
TAM ipf. sup. av blöda (I c) 	stam, bf. sg. av föreg. 
.ker sv. 2 köra 	 fag m. 1 fel 
ice/ ipf. sup. av föreg. 	alr f. 2 öra 
kep sv. 3 köpa 	 gag f. 4 get 
vet sv. 3 väta 	 brap n. 1 brev 
vet ipf. sup. av föreg. 	haz„1 adj. hel 
is m. 1 is 	 hat adj. het 
gå,2, n. 1 »gissel», piska 	bag ipf. sg. av bita 
b?,t st. 1 bita 	 valk ipf. sg. av vika (II d) 
lis sv. 3 lysa 	 gam sv. 2 glömma 
fot m. 1 fot 	 svaw sv. 3 »svepa» 

f. 2 oxeltand 
	

hag sv. 3 heta 
ko ?f• n. la kol 	 rals sv. 3 resa 
bok f. 4a bok 
	

bayn f. 2 böna 
goZf adj. gul 
	

lays adj. lös 
fOr ipf. av fara (II b) 
	

brayt ipf. sg. av bryta 
krok ipf. av »kraka» (II b) 

	
hot adj. hvit 

grov ipf. av gräva (II b) 
	

hop sv. 1 »hyva», kasta 
mQn sv. 1 mulna 	 hceld ipf. sup. av höja (I c) 
btyr m. 1 bur 	 nejet räkn. fjärde 
byn m. 1 lund 	 skot f. 2 skjorta 

bf. sg. av föreg. 	fr räkn. fyra 
brytt st. 2 bryta 	 tpat st. 2 tjuta 
p()?1. m. 4 påle 	 Nr adv. i år 
ng. f. 1 nål 
	 4ayt ipf. sg. av tjuta. 

I e) Ord som sluta på kort vo kal, resp. kort stigande eller 
reducerad diftong, åtföljda av lång konsonant, t. ex. 

bak m. 4 backe 	 smal ipf. sg. av smälla 
/av m. 1 lapp 	 brag ipf. sg. av brygga (II e) 
va2, m. 1 »vassle» 	 skrab sv. 1 »skrabba» 
kat f. 2 katta 	 fin m. 2 finne 
fat adj. tvär 	 ftn, bf. sg. av föreg. 
gral adv. »grannla» 	 bzt f. 2 bytta 
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11,2, adj. liten 	 mer f. märr 
lip st. 3 slippa 	 veg f. 1 a vägg 
gr-on n. 1 grund 	 ncet n. la nät 

adj. grund 	 ret n. sg. st. av röd (I c) 
got n. sg. st. av gul (I d) 	smce/ st. 3 smälla 
svod ipf. sup. av svälja (II f) 	bren sv. 2 bränna, brinna 
utd -m. 1 udd(e) 	 ncem sv. 2 nämna 
ut/ f. 1 ull 	 knep sv. 3 knäppa 
hutu bf. sg. av hund (I f ) 	het sv. 3 hälla 
soi m. son 	 aiz adj. jämn 
SOM bf. sg. av föreg. 	tok adj. tjock 
or m. 2 orre 	 pett. f. 2 berättelse (estn. jutt) 
tor adj. torr 	 bei.2, n. 1 betsel 
ko2 n. 1 kors 	 hcet n. sg. st. av het (I d) 
to t n. sg. st. av torr 	hcet ipf. sup. av heta (I d> 
ur En. 2 härre 	 hog sv. 1 hvässa. 
I f) Ord som sluta på kort vokal, resp. kort stigande eller 

reducerad diftong, åtföljda av konsonantförbindelse, t. ex. 
aks n. 1 ax 	 haps m. 1 tofs 
ats m. 1 »ars» 	 puilk m. 1 pinne (estn. pulk> 
hca-m m. 1 halm 	 kuclp f. 2 slev (estn. kurp> 
stark adj. stark 	 huift n. sg. st. av hög (I c) 
varm adj. varm 	 /met n. sg. st. av lös (I d) 
lagt n. sg. st. av lång (I g) 	bon m. 1 borste 
smalt ipf. sg. av smälta 	tok m. 2 torsk 
band ipf. sg. av binda 	sorg f. 1 sorg 
trask ipf. sg. av tröska (II f) 	 fokk n. 1 folk 
tramp sv. 1 trampa 	dos sv. 1 »danksa», stöta 
hak adv. hvar 	 peng m. 1 pänning 
fisk m. 1 fisk 	 hcern bf. sg. av härre (I e) 
hins n. 1 höns 	 kekk m. 4 kälke 
bind st. 3 binda 	 fiks/c adj. färsk 
Ingd ipf. sup. av bygga (II e) 	 fejt n. sg. st. av föreg. 
bzgs pres. sg. pass. av d:o 	nicerk adj. mörk 
sins pres. sg. av synas (II b) 	smce/t st. 3 smälta 
tift ipf. sup. av tycka (II e) 	erv sv. 2 ärva 
bok m. 1 »bunke» 	 hekv sv. 2 hvälva 
rond adj. rund 	 licekp sv. 3 hjälpa 
ront n. sg. st. av föreg. 	demp sv. 3 »dämpa» (s. 26) 
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demt ipf. sup. av föreg. 	svensk m. 2 svensk 
kneftipf. sup. av knäppa(I e) 

	
hems gen. bf. sg. av härre (Te) 

/zeit ipf. sup. av hälla (I e) 
	

kcelgg f. 1 a käring 
segt ipf. sup. av sänka (II f) 	ceknit f. 2 svan 
iams sv. 1 prata' 	 gkcepst n. 1 björnbär 
si,ogg sv. 2 sjunga 	 bwkst n. sg. st. av besk 
icerp m. 2 -järpe 	 /est superl, av lång (I g) 
(est m. 2 est 
	

dcekgd ipf. sup. av dölja (II f) 
hce?,/t n. sg. st. av hel (I d) 

	
hcamd ipf. sup. av hvälva 

gem) sv. 1 gäspa 	 sergd ipf. sup. av sörja (II f) 
svceiftipf. sup. av »svepa»(I d) 	ervd ipf. sup. av ärva 
rceist ipf. sup. av resa (I d) 	speqk ipf. sup. av »spjälka» 
lceift ipf sup. av leka (II d) 	(II f) 
marks gårdn. Markus' 

	
hcerms pres. sg. av härmas 

falsk adj. falsk (jfr I g) 
	

(af) 
starft n. sg. st. av stark 

	
hekps pres. sg. pass. av hjälpa 

varmt n. sg. st. av varmt 	redst ipf sup. av »räddas», 
fan st ipf pass. av finna (I e) 	vara rädd (II e) 
satst ipf pass. av sätta (II b) 	ncemst ipf. sup. pass. av 
filst ipf. sup. pass. av fylla (Te) 	nämna (I e) 
svocbt ipf. sup. pass. av svälja 	vrceinsk m. 2 »vrensk», 

(II f) 	 hingst 
"'arks gen. ob. sg. av folk 	eyeinisk adj. glömsk. 
I g) Ord som sluta på lång vokal, resp. fallande eller lång 

stigande diftong eller triftongen 	åtföljda av konsonant- 
förbindelse2, t. ex. 

sgln bf. sg. av sadel (I d) 	tregd ipf. sup. av tränga (II g) 
kgls gen. av Karl (I d) 	keft ipf. sup. av köpa (I d) 
fgtsk adj. falsk (jfr I f) 	seft ipf. sup. av söka (II d) 
rcift n. sg. st. av rak (I d) 	lids pres. sg. av »hävas», 
end m. 4 ände 	 jäsa (II b) 
hest f. 1 höst 	 levd ipf. sup. av leva (II b) 
egg f. 1 a äng 	 tsk m. 2 tysk 
grent n. sg. st. av grön (I d) 	bkind adj. blind 
vend sv. 2 vända 	 list ipf. sup. av lysa (I d) 
vend ipf. spi). av föreg. 	hts pres. sg. av »lydas» (II c) 

estn. jampsima. 
Lång konsonant kan icke följa i detta fall; jfr ovan s. 17. 
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prost m. 2 prost 	 ko/d n. 1 kväll 
bond m. bonde 	 tkold n. 1 »tjäll», täcke 
bons gen. ob. sg. av föreg 	lgysk f. 2 ljumske 
tomt n. sg. st. av tom (I d) 	nayks sv. 1 gnälla (om katt) 
ond adj. mr& 	 leirst-  adj. superi. lägst 
ont n. sg. st. av föreg. 	kepst ipt sup. pass. av köpa 
kst ipf. sup. av töras (II b) 	(I d) 
briant n. sg. st. av brun (Id) 	kefstipf. sup. pass. av »hävas» 
bmrn bf. sg. av bur (I d) 	(II b) 
posk f. 1 påsk 	 s?tst adj. sist 
lomb n. 1 lamm 	 rimst ipf. sup. pass. av rymma 
logg adj. lång 	 (Id) 
bolt adj. n. sg. st. »båldt» 	sonst ipf. sup. av synas 
brend ipf. sup. av bränna(' a) 	(II b) 
vrc§gs pres. sg. av »vrängas» 	vrogst ipf. sup. av »vrängas» 

(II g) 	 (II g) 
ald m. 1 eld 	 g?f•amst ipf. sup. pass. av 
faln bf. sg. av fel (I d) 	glömma (I d) 
gb•cumd ipf. sup. av glömma(Id) onst adv. i jåns. 
Aiim. 1. Tvåstaviga ord med upptakt på första stavelsen böra ock 

räknas till denna typ I, t. ex. 
I c ftejt6 vb. förstå 	 I e beriern sv. 2 berömma 
I d feerkkår sv. 1 förklara 	I f berc'emd ipf. sup. av föreg. 

Som emellertid dylika lånord med prefix icke tillhöra målets värkligt 
införlivade ordskatt, medtagas de icke vidare i denna redogörelse för 
målets fonologiska typer. 

II. Tvåstaviga ord. 
II a) Ord på -ea, -eo, -oa, -ma ock -ea med eller utan följande 

konsonant eller konsonantförbindelse. Svagtonen på den senare 
stavelsen är mycket framträdande. Ex. 

stea m. 3 stege 	 stean bf. sg. av stege 
stea bf. pl. av föreg. 	stear ob. pl. av stege 
vreo f. 3 »vred», ulldocka 	vreor ob. pl. av »vred» 
vreo bf. sg. av föreg. 	boan bf. sg. av båge 
boa ni. 3 båge 	 boar ob. pl. av båge 
doa bf. pl. av dag (I c) 	doar ob. pl. av dag (I c) 
boa sv. 1 bada 	 voar ob. pl. av vad (1 c) 
boa ipf. sup. av föreg. 	boar pres. sg. av bada 
dugt vb duga 	 doas sv. 1 dagas 
drcea vb draga 	 doast ipf. sup. av föreg. 
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II b) 'K orts t av iga ord'. Andra stavelsen förefaller starkast 
betonad, när dess sonant är a eller o, svagast när den är 

Ex. 
baba m. 3 sår 	 kroka st. 6 »kraka», krypa 
baba bf. pl. av föreg. 	boka sv. 1 baka 
skada m. 3 skada 	 boka ipf. sup. av föreg. 
svako f. 3 svala 	 more m. 1 b morgon 
krake sup. av »kraka», krypa 	vega bf. pl. av väg (I d) 
fare sup. av fara 	 nesa f. 3 näsa 
bita m. 3 »bete», bit 	nesa bf. sg. av föreg. 
bita bf. pl. av föreg. 	greva st. 6 gräva 
lipa n. 2 lo, 	 greve sup. av föreg. 
lipa bf. sg. av föreg. 	ncego f. 3 ansiktes 
vila vb vilja 	 seke bf. pl. av säl (I d) 
vi/co f. 3 vecka 	 ngte bf. sg. av nät (I e) 
b/to ipf. pl. av bita (Id) 

	
leva vb leva 

vi/co ipf. pl. av vika (II d) 
	

tputo ipf. pl. av tjuta (I d) 
fine bf. pl. av son (I e) 	tlutte sup. av d:o 
inse f. 2 a byssja 	 hoOe sv. 1 »hvätja», vässa 
bite sup. av bita (Id) 	banas sv. 1 »bannas» 
vike sup. av vika (II d) 

	
baron m. 2 baron 

tve adj. öppen 	 stavas gårdn. Staffans 
nzte sv. 1 »nyttja» 	 Fy. By. hamon f. 1 hamn 
koma st. 4 komma 	 va/con sv. 1 vakna 
solro f. 3 sula 	 havot adj. girig 
so?ro bf. sg. av föreg. 	hanek m. 1 kran 3  
koke bf. sg. av kol (Id) 

	
Fy. By. namon n. 1 namn 

boke adj. bulen 	 Fy. By. gamok adj. gammal 
putsa m. 3 påse 	 Fy. By. gatn f. 2 gata 
putsa bf. pl. av föreg. 	bibol m. 1 bibel 
skutro f. 3 skåra 	 lzkok m. 1 nyckel 
skutro bf. sg. av föreg. 	ii/con bf. sg. av föreg. 
ute prep. adv. i 
	

tikon f. 2 töcken 
hona m. 3 »hane», tupp 	vikor ob. pl. av vecka 
hona bf. pl. av föreg. 	siner ob. pl. av son (I e) 
fora st. 6 fara 	 lipar ob. pl. av lipa n. 2 

estn. liba 'läufisehe wölfin, kalbluehs, hyäne' m. m. 
estn. nttgu.sehen, gesiche. 
mit. haneken 'hä,hnehen am fass'. 
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sznas vb synas 	 bokar pres. sg. av baka 
rum sv. 1 »risma», rispa 	tonas sv. 1 »tånas», sträcka sig 
lztet n. sg. st. av liten (I e) 

	
hcevok m. 1 hyvel 

koPer ob. pl. av kol (I d) 
	

hevon bf. sg. av föreg. 
sopor ob. pl. av sula 	vcegar ob. pl. av väg (I d) 
gro2,ok f. 2 glödraka 	seker ob. pl. av säl (I d) 
bosot adj. bossig 	 nesar ob. pl. av näsa 
onet adj. »o-nyt», halt 	nceter ob. pl. av nät (I e) 
siamar m. 2 sommar 	stcedor ob. pl. av stad (I c) 
dearak m. 2 narr (se s. 12) 

	
betor sv. 1 (för-)bättra 

btaboP f. 2 bubbla 	 grcevor pres. sg. av gräva 
tutfol f. 2 »kartoffel» 	banast ipf. sup. av »bannas» 
Fy. By. back, n. 1 botten 	bzboln bf. sg. av bibel 
twras vb töras 	 Pligg m. 1 a tvilling 
Fy. By. riak sv. 1 ruttna 	spztamb Spitham, by 
honan bf. sg. av »hane» 	konogg m. 1 konung 
honar ob. pl. av d:o 	 opald f. 2 apel 
moren bf. sg. av morgon 	 fofent adj. »fåfäng» 
novar m. 2 »navare», borr 	hce,sigg m. 1 a hundhalsband 
novan bf. sg. av föreg. 	spceragg m. 1 a hök 
potel f. 2 butelj 	 gcezttgg m. 1 a geting. 
II c) Typen I c + svagtonig stavelse. Andra stavelsen är 

knappt så betonad som i förra m om. Ex. 
vae bf. sg. av vad (le) 	aya bf. sg. av öga (I c) 
rea f. 3 »röda», röd ko 	haya f. sg. attr. av hög (I c) 
rea bf. sg. av föreg. 	kola ipf. sup. av kvida (I c) 
rea f. sg. attr. av röd (I c) 

	
hcne ipt. pl. av höja (I c) 

kria n. 2 kreatur 	 tz,wa bf. sg. av tjuga (I c) 
kria bf. sg. av föreg. 	bzoo ipf. pl. av bjuda (I c) 
ha bf. pl. av lie (I c) 

	
be sup. av d:o 

gno ipf. pl. av gnida (I c) 
	

den bf. sg. av dag (I c) 
gnie sup. av d:o 	 ven bf. sg. av ved (I c) 
boe bf. sg. av bod (I c) 	rear ob. pl. av »röda» 
boe bf. sg. av bo (I c) 

	
kneer ob. pl. av knä (I c) 

boe bf. sg. av bud (c) 	reor m. sg. ock pl. pred. av 
dwa bf. sg. av duva (I c) 	röd (I c) 
Qe bf. sg. av å (le) 	 rean in. sg. attr. av d:o 
drcee sup. av draga (II a) 	nar f. pl. pred. av d:o 
ate bf. sg. av ö (I c) 
	

bireor pres. sg. av blöda (I c) 
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han bf. sg. av lie (I c) 
19 ar ob. pl. av d:o 
krgar ob. pl. av kreatur 
gnor pres. sg. av gnida (1 c) 
lias sv. 1 »lydas», höra 
kar ob. pl. av bod (le) 
boer ob. pl. av bo (l o) 
boer ob. pl. av bud (I e) 
goor m. sg. ock pl. pred. av 

god (I c) 
goan m. sg. attr. av d:o  

smoor m. pred. av små (I c) 
dreor pres. sg. av draga (II a) 
co,ar ob. pl. av ö (I c) 
ayar ob. pl. av öga (le) 
nayat adj. »nödig» (§ 12) 
hayor m. sg. ock pl. pred. 

av hög (le) 
hayan m. sg. attr. av d:o 
kolar pres. sg. av kvida (I c) 
helor pres. sg. av höja (I c) 
bg,u_sor pres. sg. av bjuda (I c) 

dujar ob. pl. av duva (I c) 	snwen bf. sg. av snö (I c). 
II d) Typen I d + svagtonig sonant med eller utan följande 

konsonant eller konsonantförbindelse; akeent som i förra mom. Ex. 
tgke bf. sg. av tak (I d) 
lavo f. 3 lada 
lavo bf. sg. av föreg. 
2,avo f. 3 slaga 
/ovo bf. sg. av föreg. 
fide adj. farlig 
hena bf. sg. av höna (I d) 
speke n. 2 spöke 
speke bf. sg. av föreg. 
teta f. sg. attr. av tät (I d) 
teta komp. av d:o 
lepa ipf. sup. av släpa (I d) 
seke sv. 3 söka 
vike st. 1 vika 
dgke sv. 3 dika 
broka f. 3 »broka» 
broka bf. sg. av föreg. 
boke bf. sg. av bok (I d) 
bota bf. pl. av båt (I d) 
noke bf. sg. av nål (I d) 
sota n. 2 såta 
sota bf. sg. av föreg. 
fwke bf. sg. av »fjäl», bräde (Id) 
breke sv. 3 bräka 
gagna bf. pl. av sten (I d) 

agke m. 1 b »ök», häst 
agke f. 2a ek 
gate bf. sg. av get (I d) 
hata f. sg. attr. av het (I d) 
hatta komp. av d:o 
lagke sv. 3 leka 
ra,z_tye f. 2 a rönn 
lagga f. sg. attr. av lös (I d) 
laysa komp. av d:o 
holk f. 3 »hvita», vit ko 
kota bf. sg. av föreg. 
stpna f. 3 »stjärna» 
stona bf. sg. av föreg. 

bf. pl. av kjortel (I d) 
skgigcte impt. pl. av skjuta(Id) 
lavor ob. pl. av lada 
Lavor ob. pl. av slaga 
dagor m. 1 dager 
deigon bf. sg. av föreg. 
vogon m. 1 vagn 
tgfol in. 1 tavla (ty. tafel) 
faga. adj. »fager» 
&got n. sg. st. av föreg. 
krakor pres. sg. av »kraka» 

(II b) 
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svagon sv. 1 »svagna, 	alken bf. sg. av »ök» 
vegen bf. sg. av väg (I d) 	baifak m. 2 »betel» 
henar ob. pl. av höna (I d) 	balken bf. sg. av föreg. 
menar ni. 2 mjölnare 	braper ob. pl. av brev (I d) 
metan bf. sg. av föreg. 	bralver prep. bredvid 
bekor ob. pl. av bok (I d) 	gator ob. pl. av get (I d) 
tette, sv. 1 tätna 	 haltor m. sg. ock pl. pred. 
kerar pres. sg. av köra (I d) 	av het (Id) 
tetor m. sg. ock pl. pred. av 	haltor pres. sg. av heta (I d) 

tät (Id) 	 ralsar pres. sg. av resa (I d) 
speker ob. pl. av spöke 	ecti,mor pres. sg. av glömma 
sekor pres. sg. av söka 	(Id) 
grin?, bf. sg. av gris (1 d) 

	
lalkor pres. sg. av leka 

likon sv. 1 likna 	 laysor m. sg. ock pl. pred. 
bitor pres. sg. av bita (I d) 	av lös (I d) 
vekor pres. sg. av vika 	kcegar m. 2 käjsare 
sokon f. 2 socken 	 kcelsan bf. sg. av föreg. 
fiykor m. pred. av »ful» (I d) 	stlanar ob. pl. av »stjärna» 
botar ob. pl. av båt (Id) 	glator Gertrud 
botn bf. sg. av d:o 	 kolar ob. pl. av kjortel (I d) 
okor m. 1 åker 	 bf. sg. av d:o 
okon bf. sg. av föreg. 	skluttor pres. sg. av skjuta 
Man bf. sg. av påle (I d) 	(Id) 
parar ob. pl. av d:o 	tofoln bf. sg. av tavla 
nar« oh. pl. av nål (I d) 	mans gen. bf. sg. av mjöl- 
sotar ob. pl. av såta 	 nare 
bonat adj. barnslig 	 haltast superi. av het 
senas »själnas», dö 	 fkriost adv. ifjol. 
II e) Typen I e + svagtonig sonant med eller utan följande 

konsonant eller konsonantförbindelse; akcent som i de närmast 
föregående mom. Ex. 

baka bf. pl. av backe (I e) 	tike sv. 3 tycka 
taka bf. sg. av tacka (I e) 	~le adj. svullen 
skala ipf. sup. av skaffa (I e) 	sniudo ipf. pl. av smälla (I e) 
bita bf. sg. av bytta (I e) 	smale sup. av d:o 
stike n. 2 stycke 	 brzago ipf. pl. av brygga 
stzke bf. sg. av föreg. 	bi-utge sup. av d:o 
brig st. 3 brygga 	 hcere bf. pl. av härre (I e) 
bege sv. 2 bygga 	 mcere bf. sg. av märr (I e) 
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gmbar ob. pl. av gubbe (I e) 
puben bf. sg. av d:o 
°bar m. 2 abborre 
tovor m. sg. ock pl. pred. av 

torr (I e) 
rcenak m. 2 rännil 
rcenan bf. sg. av föreg. 
hcerer ob. pl. av härre (I e) 
feet1 m. 1 fjärdedel 
mcerar ob. pl. av märr (I e) 
/cepor pres. sg. av släppa (le) 

ob. pl. av betsel (I e) 
skafast ipf. sup. pass. av 

skaffa (I e) 
fen bf. sg. av fjärdedel. 

ID) Typen I f + svagtonig sonant med eller utan följande 
konsonant eller konsonantförbindelse. Akcent som i föregående 
mom. Förutom sådana konsonantförbindelser, som tillhöra typ If, 
tillkomma här sådana förbindelser, som sluta på 1, k, m, n, r 
eller 	(vilket kan jämställas med konsonant). Ord, som inne- 
hålla dessa ljudförbindelser, sönderfalla i tre grupper, beroende 
på om de uppräknade ljuden föregås av kort konsonant, lång 
konsonant eller konsonantförbindelse. Typen II f kommer följ-
aktligen att innefatta fyra undergrupper: 

II f 	Konsonantförbindelsen mellan de båda vokalerna är 
någon av de i typ If förekommande, t. ex. 

vcege bf. sg. av vägg (I e) 
hege f. 2a hägg 
bcc4e bf. sg. av betsel (I e) 
skalar pres. sg. av skaffa (I e) 
kapok n. 1 kapell 
bakan bf. sg. av backe (I e) 
bakar ob. pl. av d:o 
bakat adj. backig 
bitar ob. pl. av bytta (I e) 
stzker ob. pl. av stycke 
klor m. sg. ock pl. pred. av 

liten (I e) 
kor pres. sg. av bygga 
tzkor pres. sg. av tycka 
ko,9n sv. 1 »kristna», döpa 

akse bf. sg. av ax (If) 
kakva bf. pl. av kalv (If) 
triske st. 3 tröska 
fiske sv. 1 fiska 
'tuta n. 2 nystan 
nista bf. sg. av föreg. 
bone bf. sg. av bröst (I f) 
kialpa bf. sg. av halp (If) 
trucsko ipf. pl. av tröska 
triaske sup. av d:o 
bucndo ipf. pl. av binda (I f) 
bmnde sup. av d:o 
snu/to ipf. pl. av smälta (If) 

to,ske bf pl. av torsk (I f) 
sorge bf. sg. av sorg (If) 
kcekka bf. pl. av kälke (If) 
kcelgge bf. sg. av käring (If) 
svenske bf. pl. av svensk (I f) 
kcerke f. 2 a kyrka 
hekma f. 3 »hjälma» 
hcekma bf. sg. av föreg. 
merhe n. 2 märke 
mcerke bf. sg. av föreg. 
tcekge sv. 2 tälja 
scegke sv. 3 sänka 
egte bf. pl. av est (If) 
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gcegspa ipf. sup, av gäspa 	 fkondor f. 2 flundra 
akser ob. pl. av ax (If) 

	
toker ob. pl. av torsk (I f) 

kakvar ob. pl. av kalv (I f) 
	

token bf. sg. av d:o 
kakven bf. sg. av d:o 	sorgar ob. pl. av sorg (I f) 
maZmocl m. 1 »marvård» (s. 12) 	bensl m. 1 »bändsel» (s. 20) 
altar m. 2 altare 	 svonsker ob. pl. av svensk (If) 
altan bf. sg. av föreg. 	svensken bf. sg. av d:o 
arbet n. 1 arbete 	 kekkar ob. pl. av kälke (If) 
atskad n. 1 »ars-gat» 	keUan bf. sg. av d:o 
fiskar ob. pl. av fisk (I f) 

	
&Ormar ob. pl. av »hjälma» 

fisken bf. sg. av d:o 	merker ob. pl. av märke 
triskar m. 1 tröskel 	 mcerkor m. sg. ock pl. pred. 
trukon bf. sg. av föreg. 	 av mörk (I f) 
nistar oh. pl. av nystan 	 fce,skor m. sg. ock pl. pred. 
bindor pres. sg. av binda (I f) 	av färsk (I f) 
trzskor pres. sg. av tröska 	sinceldor pres. sg. av smälla 
boner ob. pl. av bröst (If) 

	
(le) 

grondor m. sg. ock pl. pred. 	tekor pres. sg. av' tälja 
av grund (I e) 	 scegkor pres. sg. av sänka 

drogkon sv. 1 drunkna 	lorgab. adj. »iår-gam m al», från 
boskap m. boskap 	 i år 
boskan bf. sg. af föreg. 	egster ob. pl. av est (I f) 
rombok m. 1 »rummel», 	cegsk bf. sg. av d:o 

gumse 	 vrcegnsken bf. sg. av »vrensk» 
butskat adj. buskig 	 (If) 
utskar n. 1 ös-kar 	 merkast superi. av mörk (If) 
kialpar ob. pl. av kuilp (I f) 	ben* bf. sg. av »bändsel». 
II f Konsonantförbindelsen utgöres av en kort kons. + 1, 

m, n, r eller 	Hit höra huvudsakligen böjningsformer av ord, 
som i• sin huvudform höra till typen II b. Ex. 

bibla bf. pl. av bibel 
tiafla bf. sg. av »kartoffel» 
Fy. By. gama .f. sg. attr. av 

gammal 
hevka bf. pl. av hyvel 
likka bf. pl. av nyckel 
cep?re bf. sg. av äpple 
btubka bf. sg. av bubbla 
risma ipf. sup. av »risma» 

vakna ipf. sup. av vakna 
Fy. By. hamne bf. sg. av hamn 
Fy. By. gatnct bf. sg. av' gata 
brakna bf. sg. av »brakna», 

remna 
Fy. By. buttne bf. sg. av botten 
Fy. By. ruttna ipf. sup. av 

ruttna 
pkatra ipf. sup. av pladdra 
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rismar bres. sg. av »risma» 
Fy. By. hamnar ob. pl. av hamn 
Fy. By. gatnar ob. pl. av gata 
braknar ob. pl. av »brakna» 
Fy. By. buttner ob. pl. av 

botten 
Fy. By. ruttnar pres. sg. av 

ruttna 
p?ratrat adj. pladdrig 
odrar.ob. pl. av ådra 
stodrak m. 2 »stor-durak», 

skojare 
stcedre bf. pl. av stad (I e) 
hånar ob. pl. av kare 
burr ob. pl. av byssja 

cepker ob. pl. av äpple 	mohar ob. pl. av moln 
butbkar ob. pl. av bubbla 	hotar pres. sg. av »hvätja» 
II f y) Konsonantförbindelsen utgöres av en lång kons. + 1, k 

r eller i. Hit höra tämligen få ord, huvudsakligen böjnings-
former av några ord, som i sin huvudform höra till II e, t. ex. 

fcetla bf. pl. av fjärde- 	Nu. Su. flutna ipf. sup. av 
del 	 ruttna (jfr II f p) 

kavke bf. sg. av kapell 	lapre n. 2 lappri 
kosta ipf. sup. av »kristna» 	rigp f, 3 »rygga» (s. 23) 
Nu. Su. gana bf sg. av gata 	hcegka bf. sg. av hägg 

(jfr II f p) 	 fcetlar ob. pl. av fjärdedel 
Nu. Sa, hane bf. sg. av hamn 	kavker oh. pl. av kapell 

(jfr II f p) 	 komar pres. sg,. av »kristna» 
Nu. Sa. bud« bf. sg. av botten 	tipar m. 2 tiggare 

(jfr II f 	 hceRar ob. pl. av hägg. 
II f a) Konsonantförbindelsen består av tre eller fyra ljud, 

varav det sista är /, k, n, r eller 	Hit höra huvudsakligen 
böjningsformer av ord, vilkas huvudform höra till typ II fat,t. ex. 

andle adj. andlig 	 vintra bf. pl. av vinter 
bcensla bf. pl. av »bändsel» 	 fiska ipf. sup. av fiska 
triskka bf. pl. av tröskel 	kcerka bf. sg. av kyrka 
rombka bf. pl. av »rummel» 	handlar pres. sg. av handla 
drogkna ipf. sup. av drunkna 	triskkar ob. pl. av tröskel 
anell , Nuckomålet. 	 5 

odra bf. sg. av ådra 
*ana bf. sg. av kare 

zs 	bf. sg. av byssja 
witgt ipf. sup. av »nyttja» 
41ripi,a ipf. sup. av »dröpja» 
mala bf. pl. av moln 
mana bf. pl. av morgon 
JwtIa ipf. sup. av »hvätja» 
4blar ob. pl. av bibel 
tiafiar ob. pl. av »kartoffel» 
stutlop Suttlep, by 
Fy. By. gandror DI. sg. ock 

pl. pred. av gammal 
hickar ob. pl. av nyckel 
hvkar ob. pl. av hyvel 

• 
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skarpnas sv. 1 hårdna 
~rar ob. pl. av vinter 
hoggrat adj. hungrig 
hcervrar ob. pl. av härvel 

fishar ta. 2 fiskare 
fiskar bf. sg. av föreg. 
kcelggrr ob. pl. av käring 

(I f). 
II g) Typen I g + svagtonig sonant med eller utan följande 

konsonant eller konsonantförbindelse; akcent som i föreg. mom. 
Liksom i II f har man här att urskilja undergrupper 

II g a) Konsonantförbindelsen mellan de båda vokalerna är 
någon av de i typ I g uppträdande. Ex. 

enda bf. pl. av ände (I g) 	grendor m. sg. ock pl. pred. 
/tete bf. sg. av höst (I g) 	av grön (1 d) 
egge bf. sg. av äng (I g) 	vgndor pres. sg. av vända (I g) 
hegge f. 2 a »hänga», gångjärn 	treggor pres. sg. av tränga 
heske f. 2 a hyska 	 ondor ni. sg. ock pl. pred. 
tregge sv. 2 tränga 	 av ond (I g) 
onda f. sg. attr. av ond (I g) 	bkomskas sv. 1 blomma 
shande bf. sg. av »stund», 	kornbar ob. pl. av »kamm». 

timme (I g) 	 (I g) 
komba bf. pl. av »kamm», 	komben bf. sg. av d:o 

karda (I g) 	 loggor m. sg. ock pl. pred. 
bonde bf. sg. av band (I g) 	av lång (I g) 
krke f. 2 a lärka 	 dQmbat adj. dammig 
agda bf. pl. av eld (I g) 	dr <eggen bf. sg. av dräng (I g) 
agda ipf. sup. av elda (I g) 	aldi bf. sg. av eld (I g) 
htska bf. sg. av ljumske 	agdar ob. pl. av d:o 

(I g) 	 aldar pres. sg. av elda (I g) 
endar ob. pl. av ände (I g) 	hgldor m. sg. ock pl. pred. 
endan bf. sg. av d:o 	 av hel (I g) 
hastar ob. pl. av höst (I g) 	lyyskar ob. pl. av ljumske 
heggok f. 2 »hängla»2 	 (I g) 
bendor ob. pl. av bonde (I g) 	/mtstor f. 2 ljustra. 
II g p ) Konsonantförbindelsen utgöres av kort kons. + 1, k, 

n, r eller 	Hit höra huvudsakligen böjningsformer av ord 
till II d, t. ex. 

tafla bf. pl. av tavla 	svagna ipf. sup. av »svagna>. 
segke bf. sg. av segel 	tetna ipf. sup. av tätna 

Här endast tre, emedan den, som skulle motsvara I f y, bortfaller; 
jfr s. 61 not 2. 

benämning på störar, som ligga grensle högst upp på haltntaket. 
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sokna bf. sg. av socken 	dregkat adj. dreglig 
bkailena ipf. sup. av blekna 	svagnar pres. sg. av »svagna» 
magra f. sg. attr. av mager 	tetnar pres. sg. av tätna 
bekre bf. pl. av bok (I d) 	soknar ob. pl. av socken 
okra bf. pl. av åker 	bht,kknar pres. sg. av blekna 
gai,tre bf. pl. av get (I d) 	ma gror m. sg. pred. av mager 
aha bf. sg. av al 	 magrast superi. av d:o 
alka bf. pl. av »tik», häst 	okrar ob. pl. av åker 
al/da bf. sg. av ek 	 ahar ob. pl. av al 
rayni„a bf. sg. av rönn 	agg,ar ob. pl. av »ök» 
taflar ob. pl. av tavla 	azkiar ob. pl. av ek 
segker ob. pl. av segel 	raynAar ob. pl. av rönn. 
II g y) Konsonantförbindelsen består av tre ljud, varav det 

sista är 	r eller 	Hit höra huvudsakligen böjningsformer av 
ord, som i sin huvudform tillhöra mom. a ovan, t. ex. 

ligg% bf. sg. av »hangla» 	heggkar ob. pl. av »hängla» 
bendre bf. pl. av bonde (I g) 	lpystrar ob. pl. av ljustra 
htstra bf. sg. av ljustra 	egglar ob. pl. av äng (I g) 
heska bf.. sg. av hyska 	hegglat adj. »hängig» 
dr.ceggi,a bf. pl. av dräng (I g) 	drcegglar ob. pl. av dräng(Ig) 
kerka bf. sg. av lärka 	lcerlqar ob. pl. av lärka. 
III. Trestaviga ord. Av de båda svagtoniga stavelserna 

förefaller den sista alltid vara starkare betonad än mellanstavelsen. 
Dock är bitonen på mellanstavelsen ganska framträdande i det 
fall, att denna stavelses vokal efterföljes av mer än en konsonant. 

III a) Typ II a + svagtonig stavelse. Mina enda exempel äro: 
vreona bf. pl. av »vred» (II a), roana bf. pl. av ra f. »rad», 
byggnad, stoana bf. pl. av sht f. stad (på väv) ock voana bf. pl. 
av vad (le). 

III b) Typ II b + svagtonig stavelse. Ex. 
haneka bf. pl. av ha,nek m. 1 kran (II b) 
lipana bf. pl. av lipa n.• 2 lo (II b) 
kokena bf. pl. av kol (I c) 
groloka bf. sg. av glödraka (II b) 
kucdona bf. pl. av kzado f. 3 ko (II b) 
homare bf. pl. av hammare (II b) 
potela bf. sg. av butelj (II b) 
ncesana bf. pl. av näsa (II b) 
metena bf. pl. av nät (I e) 
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fcarana bf. pl. av »fjäl» (I d) 
arotar pres. sg. av arot sv. 1 gissa, tänka efter' (II b) 
hanekar ob. pi, av hanek (II b) 
haneken bf. sg. av d:o 
%lakat adj. elak (»elak-ot») 
graokar ob. pl. av, glödraka (Il b) 
onetor in. sg. ock pl. pred. av onet halt (II b) 
bosotor in. sg. ock pl. pred. av bossig (II b) 
dutraker ob. pl. av dutrak (II b) 
diaraken bf. sg. av d:o 
giatanes Gutanäs, by 
potelar ob. pl. av butelj (II b) 
homarer ob. pl. av hammare (II b) 
amafte adj. vanmäktig (mit. amachtich) 
spitambe bf. pl. av spatamb m. 2 Spitham-bo 
spitamber ob. pl. av samma ord 
fofentor m. sg ock pl. pred. av »fåfäng» 
gakendor m. sg. ock pl. pred. av galen 
ipendor m. sg. ock pl. pred. av öppen 
konoggen bf. sg. av konung (II b) 
konoggar ob. pl. av samma ord 
speriggen bf. sg. av »spärring», hök (II b) 
speriggrr ob. pl. av d:o. 

Ilie) Typ II c + svagtonig stavelse. Ex. 
Urgena bf. pl. av blad (I c) 
reana bf. pl. av »röda» (II c) 
kneena ,bf. pl. av knä (I c) 
frlare bf. pl. av friare (lic) 
kriana bf. pl. av kria u. 2 kreatur (II e) 
boana bf. pk av bod (I c) 
boena K pl. av bo (I c) 
bkoator m. sg. ock pl. pred. av blodig (II c) 
&mana bf. pl. av duva (I e) 
oana bf. pl. av å (I c) 
treena bf. pl. av träd (I c) 
arna bf. pl. av ö (I c) 
nayator ni. sg. ock pl. pred. av nödig (II e) 

) estn. arutama 'auftrennen, lösen (eine aufgabe), erörtern' m. m. 
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roandor part. pres. in. sg. ock pl. pred. av ro (Te) 
gendor m. sg. ock pl. pred. av »egen», släkt. 

III d) Typ II d + svagtonig stavelse. Ei 
takena bf. pl. av tak (I d) 
henana bf. pl. av höna (I d) 
spekena bf. pl. av si)öke (II d) 
dakana bf. pl. av dike (I d) 
monare bf pl. av »monare». takås (II d) 
krzykana bf. pl. av kruka (I d) 
~kana bf. pl. av nål (I d) 
Mana bf. pl. av såta (Ti d) 
bonator m. sg. ock pl. pred. av barnslig 
bragena bf. pl. av brev (I d) 
stwnana bf. pl. av »stjärna» (II d) 
gyNna bf. pl. av hjul (I d) 
feroska bf. sg. av förerska (II d) 
folendor m. sg. ock pl. pred. av farlig 
helendor m. sg. ock pl. pred. av helig 
feroskar ob. pl. av förerska (II d) 
laypandor part. pres. in. sg. ock pl. pred:  av »löpa» (I d). 

III e) Typ II e + svagtonig stavelse. Ex. 
stalena bf. pl. av stall (I e) 
bztana bf. pl. av bytta (I e) 
stzkena bf. pl. av stycke (II e) 
mcerana bf. pl. av märr (I e) 
bce4ena bf. pl. av betsel (I e) 
bakator m. sg. ock pl. pred. av backig (II e) 
kkotapen bf. sg. av kkotap in. 2 Kluttarp-bo (II e) 
Protaper ob. pl. av d:o 
smZendor in. sg. ock pl. pred. av svullen (II e). 

III f) Typ II f + svagtonig stavelse. Liksom vid typ II f, 
har man även här att urskilja fyra undergrupper: 

III f a.) II f a + svagtonig stavelse, t. ex. 
aksake bf. pl. av axel (II f a) 
arbete bf. sg. av arbete (II f 0:) 
arbeta ipf. sup. av arbeta (II f a) 
makvola bf. pl. av »mar-vård» (II f a) 
atskade bf. sg. av »ars-gat» (II f a) 
~tana bf. pl. av nystan (II f a) 
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bonena bf. pl. av bröst (I f) 
tuskare bf. sg. av ös-kar (II f a) 
kutlpana bf. pl. av halp f. 2 slev (I f) 
sorgana bf. pl. av sorg (I f) 
hcekmana bf. pl. av »hjähna», jälmig ko (II f 
mcerkena bf. pl. av märke (II'f a) 
aksaker ob. pl. av axel (II f a) 
arbeter ob. pl. av arbete (II f a) 
arbetar m. 2 arbetare 
arbetan bf. sg. av föreg. 
arbetar pres. sg. av arbeta (II f a) 
taskarer ob. pl. av ös-kar (II f a) 
butskator m. sg. ock pl. pred. av buskig (II f a) 
t,orgairor m. sg. ock pl. pred. av »iår-gammal» (IIf a) 
cetstorbe Österby, by. 

III f p) II f p + svagtonig stavelse, t. ex. 
tutflana bf. pl. av »kartoffel» (II b) 
suttlope bf. pl. av «etiop m. 2 Suttlep-bo (II f p) 
butbkana bf. pl. av bubbla (II b) 
Fy. By. hamnana bf. pl. av hamn (II b; jfr mom. y) 
Fy. By. namnena bf. pl. av namn (II b; jfr mom. y) 
Fy. By. gatnana bf. pl. av gata (II b; jfr mom. y) 
braknana bf. pl. av »brakna», remna (II b) 
kircekrana bf. pl. av (gröt-)kräckla (II h) 
kanase bf. pl. av karms m. 2 herde (II f 
bzszana bf. pl. av byssja (II b) 
szatlopen bf. sg. av »etiop (II f 
»etioper ob. pl. av d:o 
kallaste bf. sg. av halas (II f 
kanaser ob. pl. av d:o. 

III fy) II fy + svagtonig stavelse, t. ex. 
kapirena bf. pl. av kapell (II e) 

Su. hamnana bf. pl. av hamn (Ile; jfr mom. p) 
Nu. Su. namnena bl'. pl. av namn (II e; jfr mom. p) 
Nu. Su. gatnana bf. pl. av gata (Ile; jfr mom. (3) 
rtgzana bf. pl. av rtgla (II fy) 
ttglare bf. pl. av tiggare (II f y) 
~glana bf. pl. av vägg (I e) 
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hngena bf. pl. av hägg (II e) 
tiglarer ob. pl. av tiggare (II f y). 

III f ä) II f a + svagtonig stavelse, t. ex. 
andlendor m. sg. ock pl. pred. av andlig (II f 
hagk?rena bf. pl. av hagkoZr n. 1 »handklä», vante (II f a) 
gmbrana bf. pl. av gmbor f. 2 »gimra» (II f a) 
figgrena bf. pl. av finger (II f a) 
haustrana bf. pl. av kastor f. 2 hustru (II f a) 
smuiltrana bf. pl. av smuator f. 2 smultron (II f a) 
fkondrana bf. pl. av flundra (II f a) 
feekkrena bf. pl. av fcarkor n. 1 förkläde (II f a) 
kcerhana bf. pl. av kyrka (II f a) 
kcelmana bf. pl. av käring (I f). 

III g) Typ Ti g + svagtonig stavelse. Liksom vid typ II g, 
har man ock här tre undergrupper: 

III g a) II g CC + svagtonig stavelse, t. ex. 
hestana bf. pl. av höst (I g) 
sttandana bf. pl. av »stund» (I g) 
bondena bf. pl. av band (I g) 
lpaskana bf. pl. av ljumske (I g) 
dombator m. sg. ock pl. pred. av dammig (II g a). 

III g f3) II g p + svagtonig stavelse. Hit höra huvudsakligen 
böjningsformer av ord till II d, t. ex. 

segkena bf. pl. av segel 
sQknana bf. pl. av socken 
ahana bf. pl. av al 
alklana bf. pl. av ek 
raynlana bf. pl. av rönn 
dreghtor m. sg. ock pl. pred. av dreglig (II g p). 

III g y) II g y + svagtonig stavelse. Hit höra huvudsakligen 
böjningsformer av ord till II g 	t. ex. 

heggkana bf. pl. av »hängla» 
sistrana bf. pl. av syster 
lpastrana bf. pl. av ljustra 
fgana bf. pl. av äng (I g) 
Inmana bf. pl. av »hänga», gångjärn 
heshana bf. pl. av hyska 
leprhana bf. pl. av lärka 
heggmtor m. sg. ock pl. pred. av »hängig» (II g y). 
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IV. Fyrstaviga ord. Hit höra endast böjningsformer av två-
eller trestaviga ord. Akcenten på de tre svagtoniga stavelserna 
är tämligen jämnt fördelad, förefaller dock vara starkast på slut-
stavelsen. 

Inom en del av de typer, som man enligt den föregående 
uppställningen väntar, har jag icke funnit några exempel, vilket 
möjligen i något fall kan bero på materialsamlingens otillräck-
lighet. Sålunda saknas typerna a, c, e, f p, fy, f 3 ock hela g.. 
För de övriga meddelas här några exempel: 

IV b) graokana bf. pl. av glödraka (II b) 
potelana bf. pl. av butelj (II b) 
ilakator m. sg. ock pl. pred. av elak (III b) 
antaftendor m. sg. ock pl. pred. av amafte (III b). 

IV d) feroskana bf. pl. av förerska (II d). 
IV f a) arbetare bf. pl. av arbetare (III f a) 

arbetena bf. pl. av arbete (II f a) 
auskarena bf. pl. av ös-kar (II f a) 
arbetarer oh. pl. av arbetare (III f a). 

Anm. 2. Avledda ord äro i allmänhet medtagna i denna översikt 
över de enkla orden. En del avledningar synas emellertid, ur fonologisk 
synpunkt, stå på gränsen mellan enkla ock sammansatta ord. Detta gäller 
åtminstone avledningarna på -hat -het, -1g.k -lek, -nagg -ning ock -skop, 
-skap -skap, vilka suffix samtliga torde vara lån från hsv. Dessa avlednings-
suffix synas mig kunna uppbära än vanlig svagton, än stark biton, t. ex. 

Malt f. 1 ut. pl. godhet 
brallago in. ut. pl. »bredlek», bredd 
rceknagg f. 1 räkning 
alenskap, -skop m. 1 ut. pl. »egenskap», släktskap 
betkap, -jkop m. 1 »betalskap», betalning. 
Ett likartat förhållande äger rum med några 'historiska samman-

sättningar', där den för en sammansättning konstituerande associationen 
åt två håll ej längre är fullt levande, vanligen emedan senare leden 
upphört att existera i målet såsom självständigt ord; t. ex. 

ap-bet 	ancet m. 2 	»al-bläkt», strandskata 
bons-e7r 	bonscek,bonsak n. 1 barnsöl 
eg-sta 	cegsta m. 	 »eldstad» 
is-eld 	iseld f. 2 	 »is-ärla», sädesärla 
mte-let 	det f. 1 	 »i-slätt», inslag (i väv) 
mores-vol 	mores(v)o m. 1 	»morgonvard», frukost 
aln-vah 	amvake adj. 	»envärdig», enkom passande' 

1) Ra 120 a: Envälig, evälig, evali(g) adj., mycket tjänlig, utvald till 
något enkom, vg. (av Rz sammanställt med 'välja', säkerligen med orätt). 
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gzs-oke 	gzsoke adj. 	 »gys-vulen», smått frusen 
bak-cet 	baket,bat prep. o. adv. »bakefter», efter 
kr-fere 	tcerfcere, tcefor adv. därför. 
På gränsen mellan avledningar ock sammansättningar stå speciellt 

ord på -bo, -»bygge», -land, -man; t. ex. 
noka-bo 	nokabo m. 1 	Nucköbo 
ceistor-bag 	cegtork m. 1 a 	österby-bo 
ceist-lond 	cegtlon(d) 	Estland 
doa-man ••• doaman in. 	dagakarl 
hcelm-man 	 m. 	-  »hem-man»1. 
En del dylika ord kan man knappast få höra med sammansättnings-

betoning; t. ex. albo m. 1 »öbo», Rågöbo, ampman bf. sg. »amt-
inannen»2. Så alltid bynamnen på -by, t. ex. hosbe Hovsby, cestorbe 
Österby. Associationen med' det enkla ordet 'by' bg. har dock ej för-
svunnit i dessa namn. Eljest skulle man vänta sig ett *h,Q.spe i st. f. 
det faktiska hosbe med samma från b bakåtvärkande sandhi som i 
sammansatta ord ock ordförbindelser (§ 37). 

§ 42. B. Sammansatta ord. 
1. Tvåledade. Om •den starka bitonen på senare ledens 

första stavelse se ovan s. 57. Om de övriga stavelsernas akeen-
tuering gäller vad som ovan sagts om de enkla orden, i 
ty att vardera sammansättningsleden kan betraktas som ett 
enkelt ord. 

En del exempel på tvåledade sammansättningar av olika 
typer meddelas härmed. När första leden såsom enkelt ord 
tillhör en annan fonologisk typ än såsom ingående i samman-
sättningen ifråga, angives den förra inom parentes efter ordet. 
I a3  + I e be-la n. 1 	 by(a)lag (I c) 

bro-vrg adj. 	 »bråd-vred» (I c) 
hce-tz m. 1 	 hö-tid (I c) 
ha-b 	n. 1 	 »löv-blad», löv (I c) 

Ia +Id brm-pik f. 2 	 brudpiga (I e) 
ta-brum f. 2 	 ögonbryn (I e) 

Ia+Ie brce?-mak m. 1 	»bred-matk»4  (I e) 
rce-stret m. 2 	 rödstjärt (I c) 

man som stannar hemma, när gårdens 'övriga folk går bort på 
arbete. 

titel på godsinspektor. 
Det tonlösa slutelementet i enkla ord av denna typ försvinner i 

detta fall. 
binnikemask. 
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Ia+If bio-korv m. 1 

rcel-boms m. 2 
Ia+Ig hcv-stros.gg in. la 
Ia+Ilb hce-gcera vb-subst. 

lo-loko f. 3 
Ia+lic be-ige bf. sg. 

brm-lalar m. 2 
Ia+Ild brwl-banat adj. 

gro-ake f. 2 a 
hcef-sota n. 2 
rce-mayrar f. 2 oh. pl. 

Ia+Ile re-dona f. 2 bf. sg. 
Nu. Su. be-gatti f. 2 

la + II f hua-kklpsa gårdn. 
lo-gohe n. 1 bf sg. 

Ia+Ilg hce-strcpggen m. 1 a bf. sg. 
a +111 hu.-Vrcesotor adj. m. pred. 

Ib' +Ic bon-la n. 1 
brces-dal m. 1 

Ib+Id hak-spzt m. 2 
vcej-las adj. 

Ib+Ie mak-bcet n. 1 a 
9ncelt-mak m. 1 

Ib+If four-vzgg m. 2 
ocs-vcekst m. 1 

Ib+If gos-(h)tyld f. 1 
locl-vond in. 2 

I b + II a bol-foa m. 3 
I b + II b bron-stzko f. 3 

kap-gripa m. 3 
Ib+lic bon-lae n. 1 bf. sg. 

brmn-ayat adj. 
I b + II d bcem-sponas vb-subst. 

vej-laysor :n. pred.  

blodkorv (I c) 
»rö(r)-bums», rördrom (I c 
hö-sträng (I c) 
»hö-göra» (I c) 
»log-lucka», logdörr (I c) 
'av by(a)lag (I C) 
»brud-ledare»' (I c) 
bredbent (I c) 
grå-al (le) 
hösåta (I c) 
röd-myror (I c) 
ri-dörren (I c) 
bygata (le) 
»Hög-klippans» (I c) 
log-golvet (I c) 
hö-strängen (I c) 
»hög-bläsig» 2  (I c); 

»barn-lag», barn (pl.) (I d) 
»bröds-deg» (I c) 
hackspett (I e) 
»vördes- lös», vårdslös 4  
»matk-bett», ormbett (I e) 
metmask (I d) 
»fyrvinge», slända (I d) 
»års-växt», tallstrunt (I d) 
»gås-hull» (I d) 
»jord-vand», mullvad (I d) 
»bord-tvaga» (I d) 
»brunn-sticka»5  (Jo) 
»kapp-grepe» 6  (I e) 
»barn-laget», barnen • 
brunögd (I d) 
»benspjärnas» (I d) 
av »vördeslös» 

1) funktionär vid bröllop. 	2) med hög panna. 
3) Jfr s. 77, not 3. 	 4) Se Vend. östsv. Monogr. s. 8. 

benämning på den långa upprättstående stocken i brunnsställningen. 
upprättstående handtag på stäva. 
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b+IIe 

fb+IIf 

I b + II g 

Ib + III 

Ic+Ic 
Ic+Id 

Ic+Ie 
Ie+If 

Ic+Ig 
Ic+IIa 
Te + II b 
Ic+IIe 
I + II d 
Ic+IIe 
I + II f 

Te + II g 
I e + III 

Id+Ic 
Id+Id 

Id+Ie 
Id+If 
Id+Ig 
Id +Ha 
Id + II b 

cezn-clutbot adj. 
lcer-bakan 
z,z,car-aksa?r ni. 2 
pak-aftar ni. 2 
dar-hondat adj. 
dyntp-egge 
cepi-diabotor ni. pred. 

hut-bka n. 1 
ba-mor f. 2 
draz.-sta• m. 1 
bo-fink f. 2 
hau-svcensk, f. 2 
h-cerv n. 1 
fra-vels m. 2 
ni-stoa gårdn. 
hau-gaN adj. 
hia-bkae bf. sg 
da-ara bf. sg. 
fo-ttnat adj. 
i-ambo,s 
hta-bcetras vb-subst. 
fra-velde 
hut-gakendor m. pred. 
fo-tznator m. pred. 

hamt-go vb-subst. 
keriud• n. 1 
ron-staz,n ID. 1 
bes-ints 

m. 1 
bak-vels m. 2 
rcen-boa m. 3 
bes-bceke f. 2 a 

»en-dubbelt», enkel (I d) 
Lerbaeken (I d), skiftesn. 
hjulaxel (I d) 
julafton (Id) 
darrhänt (I e) 
Djupängen (I d), skiftesn. 
av »endubbelt»; 

»huvud-blad», titelblad 
»bi-mor», vise 
svarvstol 
bodflicka 
högsvenska 
lie-orv (lieskaft) 
fra-velde-bo (s. 16) 
Nystugan 
»huvud-galen», huvudyr 
av »huvud-blad» 
dövörat 
»två-tinnad»1  
»id-Ambrosius»2  
»huvud-bättring» 
»Fram-väldet» (s. 15) 
av »huvud-galen» 
av »två-tinnad»; 

hemgående 
»kör-hjul» 3, velociped 
»rim-sten»4  
Blasiusmässa 
ekorrunge 
bakvelde-bo (s. 16) 
rägnbåge 
blåsbälg 

med två »tinnar» (t. ex. om  ljustra). 
Ambrosius-dagen (4 april), på träkalendrarna utmärkt med en fisk, 

se Russw. II. s. 174 ock Lithogr. Beil. XIII. c, d. 
Jfr ty. fahr-rad. 
träkalender (se om dessa Russw. II. s. 168 if. ock Lithogr. 

Beil. XII if.). 
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Id+Ilb 
Id+lic 

Id + II d 
Id+IIe 
Id + II f 

Id + II g 
I d + III 
I d + IV 

Ie+Ic 
Ie+If 
le + II b 

If+Ic 
If+Id 

If+Ie 

If+If 
If +Ig 

If+IIa 

If + II b 
If+IIe 
If + II f 
If + II g 

Ig+If 
II a + I c 
II a + I d 
Ila+Ie 
II a + I f 
II a + I g 

ncik-ko?ka m. 3 
bgr-hat adj. 
dag-fiar m. 2 
bctr-fQtat adj. 
hco-grone 
bak-aksak ro. 2 
ko-arbet n. 1 
hk-lydde 
ko-arbetar m. 2 
ko-arbetarer ob. PI 

f. 2 
brodicerp m. 2 
gutt-nceva m. 3 

ask-la m. 1 
drzks-g?ras n. 1 
utst-lap n. 1 
fisk-fcen n. 1 
hens-ceg n. 1 
ats-khgk f. 2 
cells-gngst f. 2 
hms-bceld m. 1 
arms-boa m. 3 
hav-doast adv. 
oks-hcevok in. 1 
kakv-Igetar in. 2 
frcemst-figgor n. 1 
ask-otsta 

hest-mats 
roa-stro n. 1 
loans-bcer n. 1 
kkoa-bit f. 2 
roa-hast m. 1 
oa-end m. 4 

»nagel-kveke», nagelrot 
barhuvad 
»del-fåare» 
barfota 
»Hovs-grundet»1  
bakaxel 
»hovs-», härrgårds-arbete 
»Bakväldet» (s. 15) 
»hovs»-, härrgårds-arbetare 
av föreg.; 

»brill-öga» 
»brodd-järpe», rapphöna 
»gök-näve», göpen; 

ask-lag 
dricksglas (II e) 
ost-löpe 
»fisk-fen», -fjäll 
hönsägg 
»ars-klinka»2  
eldsgnista (I g) 
hönsbale 
armbåge 
»halvdags», i gryningen 
oxhyvel 
kalvkätte 
»främst-finger», pekfinger 
ask-onsdag; 

»höst-Matts»3  j 
rågstrå (I c) 
»Johans-bär», röda vinbär 
»klag-bytta», skvallerbytta 
råglosta (I c) 
»ovan-ände» 

ett grund nära rtkol-hove Rickholtz hängård. 
skinka; se SAOB ars-klinka. 
Matteus-dagen (21 sept.); jfr vor-mats »vår-Matts», Mattias-

dagen (24 febr.). 
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II a + II b oa-miasan 
roa-kmpok n. 1 

II a + II g oa-endan 

II b + Jo bhka-tra m. 1 
hotes-da m. 

Ilb+Id fhato-staw m. 1 
II b + Te &ara-stols m. 1 
II b + I f Fy. By. bmtrj-tarm m. 
II b + I g ftte-bond n. 1 
II b + IIa brola-skoar m. 2 
II b + IIb sona-kulna f. 3 
II b + IIe b2sa-par 
II b + ild boka-laydan 
II b + ile firiato-greena 
I/ b + ilf smoka-sondan 
II b + lig musa-ge 

lic + I e fans-man m. 
IIc+ila daes-boa bf. pl. 
II c + lid tagts-bocle bf. sg. 

II d + I d rayne-ker n. 1 
II d + I e alke-not f. 
II d + I f honas-hmnd m. 1 
II d + lie nynas-ag 
II d + IId toras-bocle bf. sg. 

IIe+Id brige-kar n. 1 
II e +1 f han.as-hmnd m. 1 
II e+ IIb mala-fiaro E 3 

»Ovanmossen» 
»råg-knypple»1  (I c) 
»Ovanändan» 2  

»blek-tråd», åskledare 3  
'hvardag 
»flott-sten» 4  
»dörrstock» (s. 11 f.) 

1 	»bottentarm» 5  
»flttje-band», passmeband 
»bröllops-skådare» 
sonhustru 
»bese-Pedar» 6  
»bak-lördagen», påskafton 
»Flott-grynnan» 7  
»smak-söndagen», påskdagen 
Moss-ängen, skiftesn.; 

»fiende-man», fiende 
Dagöborna 
manfolksbordet 8  j 

rönnbär 
»ek-nöt», ållon 
»hon-hund», hynda (I d) 
Runö 
kvinnfolksbordet j 

brygg-kar 
han-hund (Te) 
»mellan-fåra» 

hanhänge på al ock björk; jfr kon-knzpok honhänge. 
i byn Höbring. 
Jfr estn. pitkne-warras 'blitzableiter', av pitkne 'gewitter, ein-

schlagender blitz' ock warras 'draht' m. m. 
sten i vattenbrynet. 

8) blindtarm. Jfr Rz 48 a botten sdm. nk. ög., ävensom värml. 
(Kallst. s. 104) csembtitn ienbl4tn d:o. 

6) Petri fång. (1 aug.). 	 7) ett grund utanför Oh. 
8) Jfr de s. 19 anförda formerna av 3 pers. pron. i m. ock. f. pl.: 

tced, torr. 
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beke-skecle 	 »Bäck-skörden»' (I e) 
kapok-bakan 	 Kapellbacken 2  
rak-egge 	 Rännil-ängen, skiftesn.; 

bcerke-lay n. 1 
	

björklöv 
menske-bon n. 1 	»människobarn», människa 
htanda-bet n. 1 a 	hundbett (I f) 
beste-bast n. 1 	 »bäst-bast», lindbast 
basta-alld vb-subst. 	badstu-eldning (I f) 
basta-loa m. 3 
	

badstu-lave (I f) 
kerke-kontar m. 2 	»kyrk-kammare», sakristia 
harbo-bta bf. pl. 	»Hargbo-byarna» 3  
andos-gob bf. sg. 	Anders-gården 
bcetra-mene bf. pl. 	»bättre-», ämbets-männen 
figgor-hagkok n. 1 	»finger-handklä», handske 
harbo-ge 	 Hargbo-ängen; 

bondas-las adj. 	»bond-lös»4  (I g) 
heggok-hcarm m. 1 	»hängle-halm» 
bondas-leva vb-subst. 	bondliv (I g). 
/. När första ledens slutkonsonant(er) i följd av sandhi 

sammansmälter med andra ledens begynnelsekonsonant, blir den typ-
indelning, som här använts för sammansättningarnas räkning, ej gärna 
tillämplig, t. ex. 

ho-ler n. 1 »hår-läder», ogarvat läder 
ko-tsfgg f. 1 a kålsäng 
bo-tsem 	bon-sem in. 1 abröstsimme»6  
figgo-lreas vb-subst. fingerdragning 
heggo-espit0 f. 3 »hängle-speta»7. 

När de båda sammanstötande ljuden äro identiska, sammansmälta de till 
ett långt konsonantljud. Jag använder i detta fall det etymologiska 
skrivsättet: gon-ntsta n. 2 garn-nystan o. s. v. Om sop-bak o. d. 
se s. 51. 

 
 

fordom 

 
 

s) 
7) 

en bäck, som skiljer Rickholtz' område från Newe i Kreutz socken. 
en sluttning i Spitham invid »Spitham-bärget». Ett kapell säges 
ha legat här. 
byarna stor-karga ock ltl-harga. 
utan tjänst (om dräng). 
halm, som ligger högst uppe på taket, under »hänglorna» (se 8.70 n. 2). 
rem, varmed rankornas nedre ändar hopfästas under hästens bog. 
benämning på stänger, som ligga utefter takåsen, fästa vid 

IIe+IId 
IIe+IIe 
IIe+lig 

II f + I e 
II f + I d 
II f + I e 
II f + I f 
II f + I g 
II f + ha 
II f + II b 
II f + lie 

f + IId 
f + lie 

IIf+IIf  
f + IIg 

II g + I d 
II g + I f 
II g + IIb 

Anm. 

»hänglorna» (se s. 70 n. 2). 
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Anm. 2. I en del lånord kan antingen ingendera eller ock blott 
den ena av de båda lederna associeras med enkla ord i dialekten, t. ex. 

an-lcet.  n. 1 a anlete 	 bok-sprakt n. 1 bogspröt 
avo-logg adj. avlång 	 hak-sint m. 2 hackspett 
ba-nok f. 2 barnmorskal 	hoka-riftar m. 2 'hakenrichter'. 

Treledade. Den starka bitonen synes här alltid ligga 
på sista ledens första stavelse, oavsett om mellanleden ur bety-
delsens synpunkt närmast hör ihop med första eller sista leden. 
Mellanleden är normalt svagtonig ock uppvisar icke vid oreflek-
terat tal några långa ljud. Ex. 

aftas(v)o(c1),sita-t2en m. 1 bf. sg. »aftonvardsäta-tiden» 
bindspito-pqr n. 1 	 »bin dspete-par» 8  
bkgfal-tgen m. 1 bf. sg. 	»bladfall-tiden» 
brcen3,o-kur f. 2 	 »brännslå-kurra» 3  
fastgogs-tgstan 	 »fastgångs-tisdagen» 4  
fiskrzge-ban n. 1 

	 »fisk-ryggben» 
grankutst-gol m. 1 

	 grankvist-(gärds)gård 
hQsznza-basta f. 2 bf. sg. 	»Hov-simbadstun» 5  
hotesdas-arbet n. 1 
	

hvardags -arbete 
kojbons-hek m. 4 	 »k orsbands-häl»6  
kogtvigg-ska f. 1 

	 »kvarnving-sk ed» 7  
maremtS 	m. bf. sg. 	»Mariemäss-dagen» 8  
okskocs-mzs 	 »ox-korsmässa» 
rlsegrtns-vceigg m. 1 

	 risgryns-välling 
(ekes/ett-lot m. 1 	 »ök-skitlort»10. 

Fyrledade. Av dylika finner jag i mitt material endasf 
följande två: 

gna,sgamok-hagn-le n. 1 bf. sg. »Markus-gammel-hem-ledet»11  
oamucsa-horv-le n. 1 bf. sg. »Ovan-mosse-hvirv-1edet»12. 

1) mit. bademödersohe. 
3) strumpstickeuppsättning (de fäm stickorna). 

träkula, som användes i leken »bränn-slå». 
fettisdagen. 
härrgårds-badhuset (vid Rickholtz). 
'ledbanka-nagel' i vagn. 
benämning på den långa mittstången i kvarnvingen. 
Marie besök., 2 juli. 	 g) 27 april. 
hästspillning. 
namn på ett 'led' i gärdsgård (i Högbring). 
det 'led', varigenom man kommer in på det åkerstycke, som heter 

 
 
 

oammsa-horva. 
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De synas mig ha lika stark biton på de två sista lederna. 
Andra ledens båda stavelser äro svagtoniga. 

Anm. 3. En del sammansättningar ha första leden svagtonig ock 
huvudtonen på andra ledens första stavelse. Så är förhållandet med 
dels sammansatta gårdnamn, t. ex. 

betals'-cindos 
bcetalslösops 
trlas-Oans 
znas-ådas 
knucto-tstörgo,s 
kniatos-lil,gots 

dels några ord, vars första led är ett svagtonigt pronomen eller advärb, t. ex. 
han-så pr. densamma 	 toh-så pr. sådan 
hz.s-så pr. den här samme 	so-s(itste adv. sålunda. 

Som synes, äro dessa sistnämnda ord närmast s. k. sammanställningar, 
ock man kan vara tveksam, huruvida de äro att betrakta som enhetliga 
ord. En del av dem visar emellertid tendens antingen att antaga vanliga 
sammansatta ords akcentuering med huvudton på första stavelsen, t. ex. 

hola-mod 	hola-möd adv. huru 
toke-mod 	toke-möd adv. sålunda; 

eller ock att övergå till enkla ord, genom att den (i så fall enstaviga) 
första leden sammansmälter med den andra huvudbetonade stavelsen, t. ex. 

4aror 	tee-ciror pr. sjst. In. pl. de andra 
trarar 	tor-firar pr. sjst. f. pl. de andra. 

Jfr advärben lor i år, pyst i jåns ock kin (där-)inne, trmt (där-)ute, 
trop (där-)uppe, trairn (där-)hemma, ävensom da i dag, gor i går, 
morga i morgon, fumiost i fjol ock de s. 56 nederst anförda exemplen. 

För att underlätta hänvisningen i 
här ett sammanfattande skema över de 
en- ock tvåstaviga enkla ord: 

I a nu o adv. nu 	II d 
Ib hann pr. han 	ile 
Te bo n. 1 bo 	 ilfz  
Id bok f. 4a bok 	ilf f3 
Te 	bois m. 1 bock 	II f y 
If bok m. 1 bunke 	IIf 
Ig bond in. banda 
II a boa sv. 1 bada 	II g a 
II b btaba• f. 2 bubbla 	II g p 
lic boe bf. sg. av bo 	II g y 

det följande, tillfogar jag 
fonologiska typerna inom 

bekor ob. pl. av bok 
brtge f. 2 a brygga 
bkandor sv. 1 »blandra» 
bucbka bf. sg. av bubbla 
brzea bf. sg. av brygga 
Vandrar pres. sg. av 
»blandra» 
bendor oh. pl. av bonde 
bekre bf. pl. av bok 
bendre bf. pl. av bonde. 

Bärtels-Anders 
Bärtels-Josefs 
Örjans-Johans 
Örjans-Adams 
Knuts-Storgårds 
Knuts-Lillgårds; 



KAP. III. LJUDENS FÖREKOMST. 

Detta kapitel avser att redogöra för vilken roll vart ock 
ett av de förut (kap. I) beskrivna ljuden spelar inom målets 
ordförråd. Hänsyn tages härvid dels till ljudens motsvarighet i 
fornspråket, resp. långivande språk, dels ock till den uppgift, 
vissa ljud äga i målet såsom ilexions- ock ordbildningselement. 
För de starktoniga vokalljudens räkning uppställas exemplen 
närmast efter fonologiska typer. 

Beträffande motsvarigheten i fornspråket, vill min framställ-
ning snarare vara översiktlig än i den mening fullständig, att 
en förklaring skulle behöva lemnas på alla etymologiskt dunkla 
ord. Lånord, som icke i ifrågavarande fonologiska avseende av-
vika från de inhemska orden, behandlas i samband med dessa. 

Ljuden behandlas i samma ordning som i kap. I, alltså: 
Enkla vokaler: q, a, e, e, t, z, o, o, 	ta, o, o, ce, e; o. 
Diftonger: a?„, ay, o , 	ek; p, a, g), p, lta, ya, 

.0, IT, 16e. 
Reducerade diftonger: cep, o. 
Triftongen py. 
Konsonanter: b, b, b, d, d, 4, 4, j, f, f, g, g, g, h, 

k, .k, 1,c1 1, ?, 11 1. 2 	21 	/Y, /Y, mf n, 91, tt, n, n, g, .P, •297 .P1 

r, r, r, s, 4, J, C9, 4 6 6 6 6 1' v. 

A. Enkla vokaler. 
§ 43. a uppträder icke alltför ymnigt i målets ordförråd. 

Det förekommer, liksom övriga långa vokaler, endast i huvud-
tonig eller starkt bitonig stavelse ock är i inhemska ord alltid 
uppkommet genom förlängning av samnord. ä. I lånord kan 
det även direkt motsvara det långivande språkets långa a-ljud. 

Nuckömålet. 	 6 



86 	 DANELL, NIICKÖMÅLET. 

Det förekommer i enkla ord ock sammansättningsleder av 
åtminstone följande fonologiska typer: I c, II e, I d, II d, I g, 
II g; II g p ock i tre- ock fyrstaviga flexionsforrner, alltså i 
de flästa typer, som innehålla lång vokal. Exempel på ljudets 
förekomst inom de uppräknade typerna meddelas härmed.' 

I c. a i slutljud i enstaviga ord. Ett efter ä bortfallet 5, 3, 
samt i ett par fall v ock m har vållat förlängningen. Ex. 

bh n. 1 blad 	 da m. dag 
sa ipf. av säga 	 /a n. 1 slag, sort. 

Mina ex. på a framför bortfallet v ock m äro: 
bra bra 	 fra- fram-3  
ga2  ipf. sg. av giva 	 sa pr. samme. 
II c. Flexionsformer av ord i föreg. mom., t. ex. be bf. 

sg. av blad, daen bf. sg. av dag. Vidare några supinformer: 
drae dragit 	 .2,ae slagit 
draest dragits 	 laest slagits 
le lett 	 te tagit. 

Om biformerna drau o. s. v. se § 58. Orden Prao f. 3 »flaga», 
snöflinga, mjäll, ock bkaot adj. »bladig», lövrik, uppvisa även 
biformer med diftongen ay: fka,tf, Vrayt, se § 59. 

I d. 1) a framför slutljudande 1, r, v, k, p, t, m, n, s, 
vilka i målet bevarats (1 såsom k); t. ex. 

car m. 2 alfågel 	 skap n. 1 »skap», testikel 
far pres. sg. ock impt. sg. av 	gat n. 1 hål 4  

fara 	 lam adj. lam 
trav n. 1 »trav», spår 	gan n. 1 »gan», gom 
tak n. 1 tak 	 fas n. 1 »fas», hölster på nöt; 
2) a beroende på ersättningsförlängning vid bortfall av 5, 3, 

v, m, framför slutljudande 1, k, n, r, d: 
sal m. 1 sadel 	 fak 5  adj. »fager», vacker 
ar pr. andra 	 nak m. 1 nagel 
far m. 1 fader 	 an f. 2 agn 

I ock för ex. inom tre- ock fyrstaviga typer hänvisas här, såväl 
som för följande ljud, till framställningen i kap. II, s. 71 il. 

Därjämte också ggv. 
i t. ex. fra-bak m. 4 frambanke (på vagn). 
mit. gat n. loch. 
Därjämte faga., fagor, se s. 87. 
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tar pres. sg. av taga 	hd ipf. av hava 
ld ipf. sup. av lägga 	gqb.1  adj. gammal; 
hor pres. sg. av hava 

G framför ,s, uppkommet av 1 + s, samt, i böjningsformer 
ock i lånord, även framför j av ra, n  av ln, t av rt, it ock 
1 av rl: 

hoj m. 1 hals 	 bot n. sg. st. av bar 
moj pres. sg. pass. av mala 	kat m. 1 kortlek 
7.a,s gårdn. Lars' 
	

hgt n. sg. st. av hal 
kan bf. sg. av nagel 
	

kal Karl; 
a framför diverse slutljudande konsonanter i ord, som 

icke äro inhemska ock nedärvda, även sådana ord som apoko-
perat ett ändelse-a efter konsonanten 2; t. ex. 

bedrcig vb. bedraga 	 bram sv. 1 skryta 
betgr sv. 1 betala 
	

dqd m. 1 pappa 
brad n. 1 steks 
	

far f. 2 fara 
brad sv. 1 steka4 
	

kar sv. 1 kväka 5. 
Ud. 	1) Flexionsformer av ord i föreg. mom. I d, t. ex. take 

bf. sg. av tak, falrast superi. av fager. Därmed jämställda äro 
f. 2 a al ock grane f. 2 a gran, vilka former bero på morfo-

logisk ombildning av resp. *ak ock *gran (se s. 24 överst); 
2) a framför ordsluten -got, -gor, -gon ock — inom en del 

av området (Nu. Su.) — framför -var, -vor, -von6 : 
faga, -or adj. »fager», vacker 	magor adj. mager 
gaga• f. 2 »gagla», en sjöfågel 	svagor m. sg. ock pl. pred. 
hagar n. 1 hagel 	 av svag 
hagar sv. 1 hagla 	 dogon bf. sg. av dager 
dagor m. 1 dager 	 logon f. 2 »lagn»7  

Därjämte gamar. Märk ock ga s. 89 n. 1. 
Inhemska ord av denna sistnämnda typ — i fsv. kortstaviga 

med kort ä i båda stavelserna -- ha regelbundet förblivit tvåstaviga 
ock kortstaviga, med ordslutet 0 + kort kons. + a, se § 64 II b. 

estn. präd, ty. braten. 
estn. prädima, ty. braten. 
Jfr estn. kar'juma 'schreien, knarren, kreischen' m. m. Fr.-V. 

Ordb. anför under kår s. 101 a ett estn. kärima i samma betydelse 
som det estsv. kår. Hos Wiedemann finner man emellertid för krima 
endast betydelsen 'kratzen, abhauen' o. d. 

Jfr nedan under a, § 44, II b (s. 90). 
flera (vanl. 6) hopbundna nät. 
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svggonsv.1»svagna», svimma 
vagon m. 1 vagn 
Nu. Sa. gavok m. 1 gavel 

a framför ordsluten -kor 
former; t. ex. 

krakor pres. sg. av »kraka» 
(st. 6) 

rakor pres. sg. av raka 
(st. 6) 
framför ett bortfallet 5, 3, som efterträtts av v-inskott, 

i orden lav° f. 3 lada, adivo f. 3 slaga; 
i historiska sammansättningar ock lånord, t. ex. 

gles adv. annorledes 	 davets gårdn. Davids 
ada Adam 	 tafol Di. 1 tavla 1. 

g. Flexionsformer ock lånord; t. ex. 
firn bf. sg. av" fader 	kitst ipf. pass. av lägga 
raft n. sg. st. av rak 	bkots m. 1, sv. 1, interj. 
vont ipf. sup. av vänja 2 	»platsch(a)», klatsch(a)3. 

Märk falo adj. falsk, vilket bör sammanhållas med ha,s m. 1 
hals härovan. 

II g cc. Flexionsformer av ord inom I g ovan, t. ex. vantor 
m. sg. ock pl. pred. av van, fkkan m. sg. attr. av falsk. Märk 
dessutom sekste adv. »sammaledes», sålunda. 

II g p. Flexionsformer av ord inom II d ovan, t. ex. 
mc gran m. sg. attr. av mager 
aha bf. sg. av al. 

ty. tafel. 
Participiet vant är även adj. med betydelsen 'van'. 
estn. plåts! 'patsch, 	plåtsama 'mit geräusch fallen'. 

Nu. Su. havor ni. 1 havre 
» » havon bf. sg. av 

föreg.; 
ock -tor endast i vissa flexions- 

.lakor m. sg. ock pl. pred. 
av slak 

Prator m. sg. ock pl. pred. 
av flat; 

tafla bf. pl. av tafol 
hagke bf. sg. av hagel 
svagnar pres. sg. av »svagna» 
En flexionsuppgift uppbär a — förutom i det fall, som om-

nämnes i anm. nedan — endast inom de starka värbens flexion, 
i pres. sg. av st. 6 (far, mab., krakor, rakor, gnavor), impt. sg. 
av samma konj. (far, krak o. s. v.) samt ipf. sg. av st. 4 (bar, skar). 

Amn. En gång för alla anmärkes här, att en del långa voka-
ler, särskilt a, förekomma som avslutningselement i sådana tvåstaviga 
'ropformer' av person- ock djurnamn, som omnämnas s. 57 f., t. ex. hala 
Karl, nana mamma. Märk även sådana former som kl i samma 
funktion. 
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§ 44. a förekommer mycket ymnigt i dialekten såväl i 
huvudtonig ock starkt bitonig stavelse som i svagtonig sådan. 

A. I huvudtonig ock starkt bitonig stavelse representerar a 
regelbundet fornspråkligt eller inlånat ä. I första sammansätt-
ningsled (av typen I b) kan a vara närmast uppkommet genom 
förkortning av a, men återgår även då — i inhemska ord — på 
ett gammalt ä. 

Det starktoniga a förekommer i alla en-, två- ock trestaviga 
typer, som ha kort vokal, undantagandes II a ock III a; dess-
utom i fyrstaviga böjningsformer. 

I de ordfattiga typerna I a ock I b finnes a representerat 
genom orden skaa pres. sg. skall ock hann pr. han 1; dessutom 
i första sammansättningsleder av typen I b, t. ex. 

haj-duck m. 1 halsduk 	dag-sta in. 1 »daggstig» 
tak-dnap D. 1 a takdropp 	kat-brudap n. 1 »kattbröllop». 
Anm. 1. Man kunde vänta sig ett a även i första sammansätt-

ningsleder av typen I a, men i detta fall synes det långa a ej bli för-
kortat, t. ex. ba-fisk m. badfisk, va-tudn, »Vad-udden». 

II b. 1) Senare stavelsen öppen. Hit håra huvudsakligen 
några starka supinformer på -e samt feminina substantiv på -e 
ock -o; t. ex. 

fare sup. av fara 	 mare Maria 
gake sup. av gala 	 kano f. 3 »kana», spån 
krake sup. av »kraka»2 	kaso f. 3 vinst3  
akp f. 2 a aln 	 svako f. 3 svala 
kare f. 2 a hjord (s. 21) 	trano f. 3 trana. 

Ett par hithörande ord med ändelsevokalen a komma i strid 
med den estsv. regeln om övergång av a till å-ljud i kort stark-
tonig stavelse, som efterföljes av a (Hultm. s. 273 ock § 54 
nedan). Då adv. 'bara' heter bara (jämte bora) ock jälpvärbet 
'vara' vara (jämte vora), förklaras dessa former alltså ur ordens 
svagtonighet. skada m. 3 skada (särskilt såsom översättning 
av tyskarnas 'schader) är tydligen ett lånord ock har vid in- 

Dessa ords svagtoniga former äro ska 
tonigt förekomma da, biform till tced pr. 
semologiskt avseendo försvagad form av adj. 
man konj. men. 

Infinitiverna av dessa värb heta fora, 
2) estn. kazu 'zuwachs, gewinn'. 

ock han. Endast svag- 
de (ra.), ga, en även i 
'gammal' (se lex.) samt 

goka, koka; se § 54. 
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låningen kommit att inpassas i denna grupp 1. Vad beträffar 
baba m. 3 »babbe», 'sår, något farligt som ej bör vidröras, t. ex. 
elden' (särskilt i barnspråk), så torde man för att förklara detta 
ords form böra gå till bf. sg., den utan jämförelse oftast an-
vända formen i ett ord som detta. Ett *baban har här regel-
bundet i målet givit baban, enligt lagen om stavelseförkortning 
på grund av att andra stavelsen är sluten (se kap. IV), ock 
härpå har obestämda formen baba bildats. Även adj. babat, 
där kort b är regelmässigt, av *babat (<--• -ött), kan ha invärkat. 
— Om ana pr. f. sg. annan jfr nästa mom. 

2) Senare stavelsen är sluten. Utom flexionsformer av ord 
i föreg. mom., t. ex. kanor oh. pl. av »kana», höra hit dels några 
ord vari den nyssnämnda förkortningslagen värkat: 

babat adj. sårig 	 labas (jämte labas) gårdn. 
stakat (jämte stakat) adj. 	»Lill-Abbes» 

»stackot», kort 	 anan, anat pr. m. ock n. sg. 
baket adv. prep. »bakefter», 	annan, -at2; 

sedan 2  
dels ord med följande ordslut: -bok, -dor, -don, -ko7r, -kor, -kon, 
-par, -por, -tor samt — inom Fv. ock By. — -tv, -mo', -mon, 
-vok, -vor, -von, t. ex. 

baba• sv. 1 babbla 
fador m. 1 fadder 
fadon bf. sg. av föreg. 
hakar n. 1 »hackel»8  
fkakor sv. 1 »flagra»4  
brakon f. 2 »brackna»5  
hapok sv. 1 »habbla»6  
lapor sv. 1 »slabbra»7  
fkator sv. 1 fladdra 

Den regelmässiga utvecklingen representeras av t. ex. boa sv. 1 
bada (§ 50). 

I detta ord kan även svag satsbetoning ha medvärkat till stavelse-
förkortningen. 

överbygge på gärdsgård. 	4) slå med vingarna. 
remna. 
slarva i arbetet; sluddra i talet. Saxn s. 121 tänker för detta ord 

med tvekan på lån från fl.; jfr dock Rz 233 a habbla 'tala under stammande, 
gå osäkert, snubbla' sm. ock habbla, kärrnghabbla f. 'elak kärring' sdm. 

sladdra. 

Fy. By. gatn f. 2 gata 
»  gamo .  adj. gammal 

namon n. 1 namn 
»  kavar m. 1 kavle 
» havor m. 1 havre 
» gnavor pres. sg. av 

gnaga 
» havor bf. sg. av 

föreg. 
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I e. Enstaviga ord med slutljudande b. , 6, g, 1, p, _, t, 
3, 9n, n, r, g, j ock — endast i lånord —f, t. ex. 	- 

skrab sv. f»skrabba», skrapa 	va.2, m. 1 »vassle»2  
snad m. 1 möss-skärm 	 fam m. 1 famn 
brag ipf. sg. av brygga 	ta f. tand 
bak ni. 4 backe 	 spar m. 1 sparre 
dap m. 1 »dapp»1 	 las n. 1 lass 
lat f. 2 latta 	 maj gårdn. Markus' 
hat n. sg. st. av hård 	skaf sv. 1 skaffa. 
gral adv. »grannla» (ss. 12 f.) 

Märk vat f. 2 vårta med bibehållet ä samt fat adj. tvär (»tvärt») 
med gammal övergång av ä till a3. 

II e. Hit höra huvudsakligen flexionsformer av ord i föreg. 
mom., t. ex. 

bakan bf. sg. av backe 	laser ob. pl. av lass 
tane bf. sg. av tand 	 fale sup. av falla; 

vidare några adj. på -at, t. ex. skalat skallig, stakat (jämte 
stakat II b) »stackot»; 

ett par trädnamn till deklinationen f. 2 a (jfr ca.e al ock grane 
gran s. 87): hae hassel, tale tall; 

samt lånord, t. ex. kapar n. 1 kapell, pate n. 2 parti; 
inom Nu. ock Su. dessutom ord, som sluta på -k, -Tok ock 

-mon (jfr II b ovan), t. ex. 
Nu. Su. gatn f. 2 gata 	Nu. Su. gama adj. gammal 

» 	» vatn n. 1 vatten 	» 	» namon n. 1 namn. 
I f. Enstaviga ord slutande på konsonantgrupp, t. ex. 
bag sv. 1 »balga»4 	skarv m. 1 skarv 
hakk, f. 2 vedträ5 	 smalt ipf. sg. av smälta 
hakm ra. 1 halm 	 sant n. sg. st. av sann 
hav adj. halv 	 hans gen. sg. av han 
varg m. 1 varg 	 tramp sv. 1 trampa 
stark adj. stark 	 tams m. 1 repända 
tarm m. 1 tarm 	 hak adv. hvar 
skarp adj. »skarp», hård 	lagt n. sg. st. av lång 

pöl; se om ordet vFries. Med.-gem. s. 30. 
en slags mjölkrätt. 	 3) Jfr t. ex. vg. tvccr. 
blåsa ock rägna. Roas balga 'regns voldsomf; Korpo balg 'yra 

med blid snöslagg'; jfr Rz 21 a balig adj. 'rägnig, stormig ock kall' hl. 
estn. halg 'holzscheit' (fl. halko). 
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band ipf. sg. av binda 
lagg m. 1 gäst"' 
trask ipf. sg. av tröska 
bast f. 2 badstu 
aks n. 1 ax 

ats m. 1 ars, anus 
svaft n. sg. st. av svag 
haft n. sg. st. av halv 
starft n. sg. st. av stark 
varmt n. sg. st. av varm 

kravs sv. 1 krafsa 	 marks gårdn. Markus'. 
Märk stagk sv. 1 stånka med bibehållet a. 

oc. Hit höra först ock främst flexionsformer av ord i 
föreg. mom., t. ex. karmen bf. sg. av halm, halma f. sg. attr. 
av halv; 
vidare avledningar av dylika ord, t. e-x. haltat adj. halt, laskat 

adj. slaskig; 
historiska sammansättningar, t. ex. makvocl m. 1 »marvård» (s. 12), 

atskad n. 1 »ars-gat», anus; 
av vanliga enkla ord framför allt sådana, som sluta på följande 

ljudförbindelser: -ldor, -nor, -kkor, -mbor, -ndor, -nstor, 
-ndl, -geok, -egon, -eka.,.-st, -ks, t. ex. 
baldor sv. 1 »ballra»2 	banstor sv. 1 »blandstra»5  
faldor pres. sg. av falla 
valtor sv. 1 vältra 
larkor sv. 1 »slarkra»2  
.tambor sv. 1 slamra 
andor f. 2 »andra» (på släde) 
bkandor sv. 1 »blandra»4  

dessutom mera sporadiskt, t. ex. 
ten», en äng; 

mäst lånord, t. ex. 
arbet sv. 1 arbeta 
arvat sv. 1 tänka 6  
hage Hangö 
II ff3. Flexionsformer ock 

härovan, t. ex. 
\kana bf. sg. av kare 

handel sv. 1 handla 
maggar m. 1 mangel 
maggon bf. sg. av föreg. 
hakok n. 1 »handklä», vante 
fastn sv. 1 fastna 
babe sv. 1 baxna; 

aksak m. 2 axel, snarftn »Snarf- 

maggos gårdn. Magnus' 
markas » Markus' 
faltes 	» 	Valentins. 

avledningar av ord inom II b 

kar,,ar ob. pl. av d:o 

   

estn. langune 'befreuudet, verwandt'; langntse 'verwandte (gäste) 
von seiten des bräutigams und der braut'. 

bullra, slamra. 	 3) slarva. 
blanda (kort), förblanda, förvilla. 
Till betyd. = bkandor. 
estn. arwatama 'denken, molnen' m. m. 



LJUDENS FÖREKOMST: ENKLA VOR. a. 	93 

babkar pres. sg. av babbla 	 fkatra ipf. sup. av fladdra 
Fy. By. namne bf. sg. av namn 	babkat adj. »babblig». 
II fy. Flexionsformer av ord inom II e; t. ex. 
kapke bf. sg. av kapell 	Nu. Su. gana bf. sg. av gata 
talp bf. sg. av tall 	» » namner ob. pl. av namn ; 

dessutom lånordet lapre lappri. 
fl f & Flexionsformer ock avledningar av ord inom II f a, 

t. ex. 
baldrar pres. sg. av »ballra» hake bf. sg. av »handklä» 
handlar pres. sg. av handla lakkrat adj. slarvig. 
III b, e, f. Flexionsformer ock avledningar, t. ex. 
svakona bf. pl. av svala 	babkatan m. sg. attr. av »bab blig» 
katana bf. pl. av katt 	kapkena bf. pl. av kapell 
arbetar pres. sg. av arbeta hagla-ena bf. pl. av »handklä» 
kanana bf. pl. av hare 	arbetar m. 2 arbetare. 
Det starktoniga a:s uppgift inom målets flexion ock ord-

bildning inskränker sig egentligen till starka vär b böjningen, 
där man finner detsamma särskilt inom ipf. sg. av st. 3 (t. ex. 
smalt, smal, band, span, brag) samt sup. ock part. perf. av st. 6 
(t. ex. fare, krake) ock sup. av jälpvärben have, vare; dessutom 
ipf. sg. fal av fal falla 	ipf. sg. lap av layp »löpa», gå 

kam 	koma komma 	sat 	slte sitta; 
vidare ipf. sup. sat av scete sätta ock pres. sg. kan av bana 
kunna. Märk även inom adj ek tivflexionen 
n. sg. st. hat av hoci hård 	n. sg. st. braft av brak »brak», skör 

kalt 	hold kall 	 firat 	Rut flat 
lagt 	1Qgg lång 	 g?rat 	gka(r) glad 
stragt 	strQgg»strång»1 	lat 	'lat lat 
trakt 	trQgg trång 	svaft svag svag. 

Anm. 2. Beträffande ordbildningsfenomenet kort vokal (eller re-
ducerad diftong) i första sammansättningsled gent emot det enkla 
ordets långa vokal (eller diftong) hänvisas här, som i det följande, till 
framställningen under de särskilda typerna, speciellt I a ock I b. 

B. Svagtonigt a — vilket ofta är uppkommet av ett äldre 
ö, nämligen efter lång stamstavelse (se kap. IV) — är synner-
ligen mycket använt, särskilt i flexionssuffix ock inom ordbild-
ningen för övrigt. Redogörelsen härför ordnas lämpligast efter 
ordklasser: 

1) sträng. 
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Substantiv. Slutljudande -a är ändelse i bf. pl. av masku-
lindeklinationerna m. 1 (fiska) ock ni. 4 (enda) samt i bf. sg. 
av f. 2 (hena), i båda fallen utan tvivel uppkommet av de fsv. 
ackusativändelserna -ana, resp. -onai. Såsom förenkling av -ena 
förekommer ock -a i bf. pl. av enstaviga ord inom n. 1, vars stam 
slutar på -n (hona). Till själva paradigmstammen hör det -a, 
varpå samtliga ord inom m. 3 sluta i ob. sg. ock bf. pl. (hona), 
ävensom en del ord inom f. 3 ock n. 2 i ob. ock bf. sg. (nesa, 
brOca, nista). Den självständiga formen av gen. ändas lika-
ledes på -a, t. ex. poihensa pojkens; även av substantiviska 
pronomina, t. ex. hansa hans, hcemsa hvems. Samma ändelse 
synes det egentligen vara som återfinnes i gårdnamnens själv-
ständiga form2, t. ex. 

andosa Anders' 	 hia-kbpsa »Högklippan» 
berke-baka Björkbacken 	skut-mokasa Skomakarns. 

En del ortnamn ändas ock på -a, t. ex. 
no/ca Nuckö 3 	 narga Nargö 
karga Harg, by 	 nai,va Newe, gods. 
-a är vidare slutelementet i följande tvåstaviga ändelser i 

substantivfiexionen: 
-ana — med a även i penultima — i bf. pl. av f. 1 (nokana) 

ock f. 2 (henana), samt — med det första a tillhörande 
paradigmstammen — bf. pl. av ovan omnämnda ord i f. 3 
(ncesana, brokana) ock n. 2 (nistana); 

-lana i bf. pl. av f. 1 a (gana) ock f. 2 a (kcerki,ana); 
-ena regelmässigt i bf. pl. av n. 1 (bondena) ock i samma form 

av de ord i n. 2, vars stam slutar på -e ( merkena). 
-ar är ändelse i ob. pl. av in. 1 (fiskar), m. 4 (andar), 

f. 1 (nokar) ock f. 2 (henar) samt — med a tillhörande stam-
men — i ni. 3 (honar), en del ord i f. 3 (ncesar, brokar) ock 
n. 2 (lastar). 

-ar tillhör vidare paradigmstammen i en mängd substantiv 
inom m. 2 (aftar afton, obar abborre, homar hammare, arbetar 
arbetare), däribland de många värbalavledningarna, som mot-
svara hsv. sådana på -are. Dessa ord, liksom de få på -Or inom 

Jfr ovan s. 20. 
De flästa gårdnamn äro nämligen gen. av personnamn eller av 

yrkesnamn (se formläran). 
Förmodligen av ett .nok-cri, jfr § 130. 
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samma deklination, förändra i bf. sg. sitt -ar, resp. -af, till 
-an; i plur. tilläggas de regelbundna ändelserna -er, -e till 
-at, -ar. 

-an förekommer som ändelse i bf. sg. — utom i nyssnämnda 
fall, där a tillhör stammen — i m. 4 (endan). I samma form 
av m. 3 (honan) hör a också till ordets stam. 

-as uppträder såsom ett gårdnamnssuffix (egentligen person-
namnsgenetiv), t. ex. bcentas Bengts, hansas Hans', matsas Matts', 
moas Mo, pelas Fälls. Jfr ,.a/cas Jakobs, stavas Staffans, tornas 
Tomas' o. s. v. 

Det gamla suffixet -ald återfinnes i opald f. 2 apel ock 
fcerald n. 1 fjäril; -and i lokand n. 1 lakan (jfr § 78) ock erand 
n. 1 ärende, ting. 

Såsom infix i subst.-sammansättningar förekommer dels en-
bart -a-, t. ex. 

roa-bast m. 1 råglosta 	chara-stok m. 1 »dörrstock» 
sona-kzana f. 3 sonhustru 	/tamda-bet n. 1 a hundbett 
sefa-ktat m. 1 sälunge 	basta-loa m. 2 badstulave; 
vcega-la n. 1 väglag n. 
dels -as-, t. ex. bondas-fokk n. 1 »bondfolk»i, hanas-kat 

f. 2 katthanne, honas-kat f. 2 katta; ävensom rzynas-ar Runö, 
rumasbo m. 1 Rann°. 

Adjektiv. -a är ändelse i f. sg. attr. (starka) oek dess-
utom målets regelbundna komparativändelse (starka). I det 
senare fallet är a närmast uppkommet av -ane2; i det förra 
fallet är det fornspråkets ack.-ändelse som är bibehållen (jfr 
s. 19 ock § 131). 

-ar är ändelse i f. pl. pred. (starkar), fornspråkets nom. f. 
pL -ar; 

-an i m. sg. attr. (starkan), fspr:s ack. m. sg. -an (jfr § 132); 
-ast är superlativändelse (starkast). 

husbonden ock hans hustru. 
Samöstsvensk komp.-ändelse, enl. Hultm. 1,ss; även norrländska 

dialekter ha komparativformer på -ane o. d., se Blomberg Ångermani. 
bidr. s. 17, Vidniark Vesterb. landskapsmål s. 16, Unander Allmogem. i 
s. Vesterb. s. VII. Olika försök till förklaring ha framställts av Blomberg 
a. st., Noreen Dalbym. s. 51 (Sv. lm. I, 209) noten, Kock Ark. VI, 
59 noten ock XIV, 236 f. samt Hultm. a. st. Detta sista (-anjon + -e) 
har upptagits av Nor. Aschw. Gr. § 467 a. 2. 
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-at är det vanligaste adjektivsuffixet i målet (se s. 19), upp-
kommet efter lång stamstavelse genom ljudlagsenlig utveckling 
(§ 133) av ett -ot (-<- ött), t. ex. 

ovat avig 	 haltat halt 
bonat barnslig 	 svcetat svettig 
ilakat elak 	 tokat tokig 
firat fåraktig 	 tocstat törstig. 

Som synes av exemplen, är suffixet fullt levande i målet. Det 
är livskraftigare än -ot, som är den regelbundna motsvarigheten 
efter kort stamstavelse, ock intränger på dettas område, t. ex. 
bosat 	bosot bossig, skokat »skakig» (nybildat på värbet skoka 
skaka; regelbundet vore "skakot). 

Märk vidare adj. ceisand ensam, fremand främmande, itcsald 
usel. 

Värb. -a är regelbunden ändelse i ipf. ock sup. hos de 
långstaviga värben i sv. 1 (allda). De kortstaviga av samma 
konjugation ändas på -a såväl i inf. som ipf. ock sup., vadan a 
här är att medräkna till stammen (boka). Även starka kort-
staviga värb ändas i inf. på -a (bel-a, koma, giva, fora, kroka, 
grceva). Ett minne av supin-ändelsen -at finner man f. ii. i lea 
legat, soa sagt. Om värbalsubstantiv på -a, -as ock -and se s. 27f. 

-ar är regelbunden pres.-sg.-ändelse hos långstaviga värb 
av sv. 1 (agcla r); ävenså — med a tillhörande stammen — hos 
de kortstaviga av samma konjugation (bokar). Denna ändelse 
har dessutom upptagits av en del andra värb, som assimilerat den 
gamla ändelsen -r med stammens slutkonsonant ock därför kändes 
vara i behov av en ny ändelse. Så har skett hos värb inom st. 1 
(risar), st. 2 (npusar, friusar), sv. 2 (kerar, ~kar), sv. 3 (lisar). 

-as är ändelse i inf. pass. (2,oas) ock -ast i ipf. ock sup. 
pass. i sv. 1 (ondast). 

-and är pres. part:s ändelse, se s. 27. 
Räkneord. -a motsvarar hsv. -on i räkneorden 13-19 

(trceta, fkota, fcemta, sa3ksta, nota, auta, nita); 
and hsv. -onde i otand, niand, hand, tretand—nitand. 

1 pronomina uppträder ofta -a såsom ändelse if. sg., t. ex. 
mina min, vora vår, era eder, hisa den här, holeka hvilken, 
hora livar, nora någon, ana annan; 

an i m. sg., t. ex. ean, holekan, noan, anan; 
-at i n. sg., t. ex. eat, hoat, noat, anat; 
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-ar i m. sg. hoar; 
-as i gen. sg. hcenaS hännes. 
Advärb ock prepositioner ändas ofta på -a; t. ex. gista, 

genast, morga i morgon, nja norr, sona söder, mt?a adv. ock 
prep. emellanåt, emellan, opa adv. ock prep. på,. fila, filar väl 
(ina- innan-, uta- utan-, nea- nedan-, oa- ovan-). 

-ast uppträder i.  tidsadvärb, t. ex. aftast i går afton, hestast 
i höstas, mondast i måndags. 

Utan någon uppgift inom flexion eller ordbildning före-
kommer svagtonigt a mera sällan, t. ex. 

apsat n. 1 klackl 	 brudap n. 1 bröllop 
akvad n. allvar 	 ilakat adj. elak 
arvat sv. 1 tänka (s. 92) 	kkotap Kluttarp (by) 
atskad n. 1 »ars-gat», anus 	cembat n. 1 ämbar. 

Märk bonsak (jämte bonscer ock bons- .i') n. 1 barnsöl, där a återgår 
på ett svagtonigt (e. Samma övergång träffas i pron. da (jämte de), 
svagtonig form av tceo de (m.); möjligen ock i man men2. 

Anm. 8. Märk särskilt a såsom ingående i diftongen la,  varom se 
§ 63. F. ö. ingår a även i diftongerna al (§ 58) ock au (§ 59) 
samt i triftongen gitt (§ 74). 

§ 45. e är regelbunden motsvarighet till samnord. é. Dess-
utom har det uppkommit i målet genom förlängning av målets 
cc, ock i samband med förlängning även ofta av I; vidare genom 
delabialisering regelmässigt av samn. Fis ock — mera sällan — av 
y-, samt genom båda dessa procedurer, förlängning ock delabiali-
sering, i förening, av ä ock tr"; slutligen i några fall av Ut ock iä3. 
Trots detta mångfaldiga ursprung hör ej e till de mera ymnigt före-
kommande vokalljuden i dialekten. Det uppträder emellertid i alla 
de en- ock tvåstaviga typer, som förete lång vokal, nämligen I c, 
II c, I d, II d, I g, II g a, II g p, II g y, samt åtminstone i trestaviga 
flexionsformer. Exempel för de uppräknade typerna följa härmed. 

I e. Här är särskilt att märka det fall, då ljudet mot-
svarar fsv. I eller y + bortfallande kons. (ä, 3, v), t. ex. 

le m. 1 led m. 
le n. 1 led n. 
tre räkn. tredje 

te pr. dig 
impt. av giva 

st e sv. vb »stödja»4. 

   

estn. absat, ty. absatz. 
Det kan ock vara den mit. formen man. 

5) Om e av se anm. 1 ock 2. 	4) fiska med ljuster. 
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Vidare ex. 
kne n. 1 knä 	 be sv. 2 blöda 
kne bf. sg. av föreg. 	 fi sv. 2 föda 
/e st. vb »le», skratta 	ge sv. 2 göda. 
II c. Utom flexionsformer av nyssnämnda ord, t. ex. lear 

oh. pl. av led m., bor pres. sg. av blöda, tämligen få fall, 
t. ex. bror oh. pl. av broder, krear m. 2 krögare. 

1d. 1) e <--• fsv. 	tr', re, 4', i, i framför 1, r, v, t. ex. 
sker n. 1 »skel»1 	 stek pres. sg. av stjäla 
drev n. 1 drev 2 	 er pres. sg. av »ärja»3  
feJr n. 1 b föl 	 kek m. 1 köl 
smer pres. sg. av smörja 	mer n. 1 mjöl; 
2) 	fsv.'y', de framför supradental eller n, som repre- 

senterar rn, t. ex. 
ken sv. 1 kärna 	 be/ n. 1 böld 
te/ f. 1 »tild»4 	 gej pres. sg. av »göljas» 6  
be ci f. 2 börda 	 de rl f. 1 däld; 
3) 4- fsv. I genom ersättningsförlängning för bortfallet 5, 3 

framför 1, k, r: 
*bel- i besman m.6 	 ver prep. ock adv. vid 
er pers. pr. eder 	 seb• sv. 1 segla; 
ner adv. ner 
4) 	fsv. 53, 	t. ex. 
NTs sv. 3 »bläsa», blåsa 	dm sv. 2 »döma», tala 
her ni. 4 häl 	 gren adj. grön 
let adj. lätt 	 gel, sv. 1 gödsla 
le sv. 1 släta 	 tet n. 1 »töte»7; 
5) 4. y framför r i orden 
der adj. dyr 	 ster n. 1 styre 
her sv. 2 hyra 	 ser f. 2 »syra» 

jämte dessas böjningsformer, t. ex. det dyrt, heci hyrde -t.; 
ävenså i värbet bet byta (ipf. sup. L—.) ock subst. bet n. 1 byte. 

Anm. 1. Av 1 synes ha uppkommit i lånorden -Spel' i ho-j130^ 
f. 2 »hårspira», hårstrå ock kreke-bor n. 1 krikon (till II d). 

gräns (t. ex. mellan åkrar, ägor). 
i väggar, båtar. 	 3) cere plöja. 

4) golvtilja. 	 5) gceklas kväljas. 
6) böneman; fsv. bipil, fvn. biöill m. friare. 
7 ) lärft; Rz 776 b tete. 1. töte n. 'ämne till att göra något utav' hs.; 

Aas. trate n. Ud, stof. 
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II d. Förutom flexionsformer ock avledningar av ord i föreg. 
mom., t. ex. bkesar pres. sg. av blåsa, lea,e adv. »lättligt» (s. 13), 
äro särskilt att märka de omljudda ob.-p1.-formerna 

netor av natt 	 grepor av grop 
be kor » bok 	 netor » not 
detor » dotter 	 retor 2, rot; 

vidare trädnamnet beke f. 2 a bok. 
Förlängt av är e i orden dregok sv. 1 dregla ock segar 

(jämte sek, se föreg. mom.) sv. 1 segla. 
I g. Viktigaste gruppen utgöres här av de ord, som för- 

längt ett 	framför id, mb, ud, Eg, rl, t. ex. 
keld f. 2 källa 	 egg f. 1 a äng 
lemb sv. 1 »lämma», lamma 	is-eld f. 2 »is-ärla»»; 
end m. 4 ände 

vidare märkas böjningsformer sådana som 
hefs pres. sg. av »hävas»2 	lenst ipf. sup. av d:o 
hefst ipf. av d:o 	 levd ipf. sup. av leva 
lens pres. sg. av »lenas» 2 	tregst superl. av trång; 

genom förlängning framför supradental i t. ex. fensk f. 2 ut. pl. 
»förnska»4; gammalt ä, å i t. ex. nest superl, närmast, best 
ipf. sup. av blåsa (I d), grent n. sg. st. av grön. 

II g a. Huvudsakligen flexionsformer av ord i föreg. mom., 
t. ex. fenska bf. sg. av »förnska», kelda bf. sg. av källa, samt 
andra ord med fsv. th framför ud, g, t. ex. 

brendor ob. pl. av brand 	hegge sv. 2 hänga 
lendos, nendos gårdn. 	heggok f. 2 »hängla» (s. 70); 

Ny-Händers»5  
vidare bendor ob. pl. av bonde, heske f. 2 a hyska6. 

1) sädesärla. — Om -d se § 78. 	2) &mas jäsa. 
lenas töa. 	 4) fjolgammalt gräs. 
Jfr hcendos, hanos gårdn. ock mansnamnet kendrek, Wb 1678 

o. 1682 (ofta) Hinrich, Hindrieh (i äldre kyrkböcker e. u. Händer). 
Enligt Bock Ark. IX 73 f. är 'hyska' lån i sv. från Ity. öske, 

ösche, ösehen (avlett av öse), med h ~logiskt från 'hake', som så 
ofta nämnes i samband därmed. Just med hänsyn till motsvarighets-
ordet 'hake' skulle man emellertid gärna antaga inhemskt ursprung även 
för 'hyska'. Skulle man våga förutsätta ett *böka (jfr eng. hook), 
varav ett 'löska genom c- eller sk-utbildning ock metates, resp. k-
bortfall? Nuckö -formen härovan finge i så fall sin enklaste förklaring. 
Prof. WIKLUND har påpekat för mig, att de lapska orden för 'hake' ock 
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Anm. 2. Efter r står e för i i lånordet breske f. 2 a skjort-
spänne (fi. priiski, finl. sv. brisk1). 

II g p. Flexionsformer sådana som netre bf. pl. av natt, bakre 
bf. pl. av bok; vidare megkas sv. 1 mögla(s), megkat adj. möglig. 

II g y. Flexionsformer sådana som brendre bf. pl. av brand, 
treggre komp. av trång. 

Anm. 3. I lånord är f. ö. e rätt vanligt, särskilt motsvarande det 
långivande språkets ö ock ö; t. ex. hele adj. helig, skecl f. 2 sked, 
her sv. 2 höra, benzgg m. 1, m. 1 a, f. 1 a vind2. En del av de 
högsv. lånen måste antas vara inlånade från rikssvenskan (eller upp-
tagna från bokspråket) på ett rätt tidigt stadium, t. ex. tekon n. 1 
tecken, hest f. 1 höst, vilka gärna böra ha haft lång vokal vid inlå-
ningen. Av annan grund kan man sluta, att t. ex. ett sådant ord som 
kr sv. 2 köra, åka, är tämligen gammalt lån, då det lyckats alldeles 
uttränga det inhemska ordet 'åka'. 

e spelar en tämligen obetydlig roll inom målets flexions-
system. Inom substantivflexionen märkas pluralerna 

oh. brendor 	bf. brendre 	av brond m. brand 
bendor 	bendre 	bond m. bonde 
bror 	breore 	broar, broar m. broder 
detor 	detre 	 dotor f. dotter 
be kor 	bekre 	 bok f. 4 a bok 

samt övriga pluraler inom f. 4 a. 
Adjektiven strQgg sträng ock trogg trång heta i komp. 

superl. streggre, stregst ock treggre, tregst. hegre, hekst av 
ha u hög ock några andra oregelbundna komparationsformer med 
e äro tydligen mer eller mindre införlivade lån från hsv. 

Innom v är b flexionen finner man e i pres. sg. av några — 
från målets synpunkt oregelbundna — värb, vars stam slutar 
på r eller k : 

skar av skceke skilja 	smer av smcere smörja 
skejt 	skceke skölja 	sver 	svcere svärja 

'hyska': °rås raöokkö, niggålis ruöokla ordagrant betyda 'han-krok', 
resp. 'hon-krok'. Märk, att *höka ••••• hake skulle ha en nära liggande 
parallell i ordparet höna 	hane. 

Enligt t. ex. Vendells översättning av bresh i Runöm. med »sölja, 
brisk» eller Norcllunds Sv.-fl. ock fl-sv. handlex. (Hfors 1889), där 
fl. priiski översättes med »brisk». Ordet är ej upptaget i Frth. Skilj-
aktigheter. 

estn. pöning 'boden (oben im hause)', mit. boninge 'decke eines 
stockwerkes'. 
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stek av stceka (st. 4) stjäla 	vek av vceke välja 
sek 	see sälja 	 er 	care »ärja»; 

ävenså i pres. sg. hefs, ipf. hefst av hceinas jäsa ock i ipf. sup. 
levd av lceva leva. 

§ 46. e. Såsom redan i kap. I (§ 3) anmärkts, har e sin 
egentligå användning i svagtoniga stavelser. 

A. Under starkton inskränker sig densamma till följande 
få fall: 

I a. Pronomina ve o vi, neo ni ock hed det, det där (fsv. 
hit), med -ca av ett i starkton uppflyttat slutljudande svagtonigt 
il; dessutom första sammansättningsleder av typen la, med e 
av i eller y; t. ex. re-dona bf. sg. ri-dörren, be-gatt f. 2 bygata. 

II a. Framför ett svagtonigt a, av 1, ; t. ex. 
can, eat pr. M. ock n. sg. 	nea- nedan-2  

eder, -t 	 2,ea m. 3 släde 
leo sup. av ligga 	 stea m. 3 stege 
mea konj. medan 	 vea- ved-3. 

Hit bör ock räknas en sådan historisk sammansättning som 
reans gårdn. »Ri-Hans'». — I ordet ml-vreo f. 3 »ull-vred», 
ullgarnsdocka står e framför -o. 

II b. era pr. f. sg. eder. 
B. Det svagtoniga e har en riklig användning inom flexion 

ock ordbildning ock motsvarar därvid vanligen fsv. i (dock ej 
i regeln oskyddat sådant, ty märk apokoperingslagen s. 18), 
ofta även ett fsv. halvvokaliskt i framför vokal, som apokoperats. 

Inom substantiven är -e flexionsändelse i bf. sg. av 
1 (nQke) 	 n. 1 (bonde) 

f. 1 a (ge) 	 n. 1a (ncete) 
f. 4 (gate) 	 n. 1 b (fceke) 
f. 4 a (bQke) 

ock i bf. pl. av ni. 2 (smee, grise, fiskkare, aksake). 
-re är ändelse i bf. pl. av f. 4 (galtre) ock f. 4 a (bekre) 

samt av några oregelbundna mask. (brendre av brand, bendre 
av bonde, breore av broder). 

De nämnda ordens svagtoniga former äro ve, ne, he. Endast 
i svagton förekomma prepositionerna e i ock te till. Dessas stark-
toniga (ock advärbiella) former äro Jute ock te'. 

i t. ex. nea-en dan »nedan-änden». 3) i t. ex. vea-fk f. 2 ved-flo. 
Danell, Nuekörnålet. 	 7 



av kimb m. 1 
hokp 
pof 
kav 
mg 
hon 
!gro 
das 
spztamb in. 2 
brochcerp 
rov 
fi,tar-vigg 
tisk 
kai,m 
bi 

»kimm», tunnstav 
(h)valp 
utväxt 
kalv 
vigg(e) 
holme 
blod 
deg 
Spitham-bo 
»brodd-järpe», rapphöna 
räv 
»fyrvinge», slända 
tysk 
namn el 
bi. 
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-e tillhör stammen i substantiven efter m. 1 b (more, a,4e), 
f. 2 a (korke, care) ock en del inom n. 2 (merke); de sist-
nämnda förete samma form i bf. sg. (mcerke); märk vidare 

ortnamn på -e: ormse Ormsö, clae Dagö, hage Hangö ock 
bynamnen på -be, t. ex. bocsbe Bergsby. 

-en är den regelbundna ändelsen i bf. sg. av m. 1 (fisken), 
m. 1 a (lcegen,),m. 2 (smeen) samt — med e tillhörande stammen — 
i m. 1 b (moren). 

Anm. I en hel dol fall blir denna ändelse -en på olika sätt redu-
cerad inom deklinationerna m. 1 ock in. 2. Oförändrad blir den endast 
i ord, vars stam slutar på b, p, f, v, g, k, m, enkel vokal eller dif-
tong, t. ex. 

klinben bf. sg. 
hokpen 
po 'en 
lca7tven 

d, 4, t, t, s, ts eller / reduceras -en till -u, t. ex. 
av bild m. 1 	bill (plog-) 

gQc 
hat 
bot 
is 
hacs 
kce3., 
vond m. 2 
ce?,st 
mot 
karlas 	herde 2. 

1, ock i enstaviga ord på r blir ändelsen -n, t. ex. 
av kil in. 1 	kil 

bons? 	»bindsel», ögla 

vzgen 
hokmen 
boen 
clagn 
spztamben 
brodiernen 
roven 
filar-viggen 
ti_sken 
kcqmen 
bien 

I ord, som sluta på 
bld bf. sg. 
gQjs 
klak 

ssn 
bojti:p 

vonds

jtfr 
kce3,tfr 

cestrot 
motti 
kaigcstz 

I ord, som sluta på 
bin bf. sg. 
bon* 

gård 
kotte 
borste 
is 
hals 
kittel 
»vand», mullvad 
est 
mört 

estn. kaim 'namensverwandter, verwandter'; Saxhi s. 133. 
estn. kajas 'hirt, 
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Moln bf. sg. av bibol 	bibel 
blam 	 burr 	bur 
om n 	 or in. 2 	orre. 

I enstaviga ord, som sluta på it, sammansmälter detta med ändelsen 
till n  (sporadiskt n, se s. 191, n. 1), t. ex. 

st n  bf. sg. 	av Sta' in. 1 	stol 
Q 	 o m.2 	ål. 

I ord, som sluta på -n, uppgår ändelsen -en helt ock hållet i detta 
-n, t. ex. stam bf. sg. av stai,n In. 1 sten, baron bf. sg. av baron 

2 baron. 
I de tvåstaviga orden på -or ock -ar efter in. 1 samt de två- ock 
trestaviga på -ar ock -Or efter m. 2 blir ändelsen, genom hopsmält-
ning med dessa suffix, -on ock -an, t. ex. 

okon bf. sg. 	av okor m. 1 	åker 
hcevok hevon 	 hyvel 

homan 	homar in. 2 hammare 
arbetan 	arbetar 	arbetare 
aksan 	akscdr 	axel. 

Inom m. 1 a ock in. 1 b inträder ej någon av dessa reduceringar av 
-en. I ro. 1 a sluta alla orden på -g eller -k, i vilket fall -en ljud-
lagsenligt kvarstår, ock med de få orden inom m. 1 b råder antingen 
samma förhållande (agee), eller ock äro de kortstaviga (more), vilket 
synes förhindra reduceringen i fråga. 

-er är ob.-p1.-ändelse i m. 2 (smeer o. s. v.), n. 1 (bonder), 
1 a (neder), n. 1 b (feer) ock — med e hörande till stam-

men — i en del ord i n. 2 (meerker). 
-ena är bf.-p1.-ändelse hos de flästa neutrer, nämligen i dekli-

nationerna n. 1 (bondena), n. 1a (netena), n. 1 b (feekena) ock — 
med e hörande till stammen — i en del ord i n, 2 (merkena), 

Adjektiv på hsv. -en sluta i målet på -e i de former, som 
uppvisa rena stammen, d. v. s. den svaga formen samt av de 
starka formerna följande: f. sg. pred., n. pl. pred., m. f. n. pl. 
attr. (Te öppen). I n. sg. pred. ock attr. ändas dessa ad,j. på 
-et (Tet) ock i ra. sg. ock pl. pred. på -endor (ipendor). Fram-
för ändelserna -a, -an, -ar har e övergått till halvvok. z, se s. 155. 
Till denna adjektivkategori ha i målet förts en hel del inlånade 
hsv. adjektiv på -ig, t. ex. hele helig, ~Ile möjlig. Efter 
densamma kunna ock böjas perfekt-participier av starka värb 
(s. 27). Några komparativer ändas i målet på -re (se om dem 
ovan s. 100). 

Inom v ä rbflexionen uppträder -e dels såsom ändelse i impt. 
pl., dels som den starka supin-ändelsen (se paradigmen s. 25 E). 
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inf. förekommer -e, av ett fsv. halvvokaliskt i, framför den 
apokoperade inf.-ändelsen -a, t: ex. 

vike st. 1 vika 	 nite sv. 1 >nyttja» 
brig st. 3 brygga 	 bzge sv. 2 bygga 
site st. 5 sitta 	 scegke sv. 3 sänka. 
Såsom advärb ändelse förekommer -e, särskilt i adjektiv-

advärb, med eller utan ljudlagsenligt bortfall av den i adjek-
tiven genom systemtvång bibehållna neutraländelsen -t; t. ex. 
gole redan (jfr gole adj. »gårlig», färdig, mogen, s. 136, n. 3), 
hQle(t), 4.2.e(t) hårt, fort ock le..2,e(t) lätt, sakta (se s. 13); legge(t) 
länge, ht(et) hit; -ets i rörelseadvärben framets framåt, kikets 
bakåt, ovets uppåt, nerets neråt. 

Prepositioner: fcere för, iande under, utte i, tve över'. 
Utan fiexions- eller ordbildningsuppgift synes svagtonigt e 

förekomma endast i historiska sammansättningar, t. ex. 
giutanes Gutanäs, by 	onet adj. »o-nyt», halt, ofärdig 
hote adv. »hvad tid», när 	oret adv. orätt, 

vek i lånord, t. ex. 
arbet sv. 1 arbeta 	 fofent adj. fåfäng (s. 203) 
potel f. 2 butelj 	 kwrest m. 1 ugnsvalv 2. 
§ 47. i motsvarar regelbundet samn. ock inlånade i ock y, 

dessutom genom förlängning i vissa ställningar ock y. Dess 
frekvens i målet är rätt stor, för att vara lång vokal. Det före-
kommer i alla de vanliga typerna med lång vokal, alltså i I c, 
II c, I d, II d, I g, II g a, Ti g p, Il g y ock i trestaviga böjnings-
former. 

le. Ex. 
bi m. 2 bi 	 r m. 2 id 
bi sv. 1 bida 	 ii m. 4 lie 

m. 1 by 	 ni adj. ny 
gni st. 1 gnida 	 smt f. 2 smedja. 

Värbet 'se' heter si, liksom över en stor del av det övriga sv. 
språkområdet; 'snöa' heter slit sv. 2; räkn. 'tre' tri. 

11 e. Hit höra fiexionsformer ock avledningar av ord till I c, 
t. ex. friar m. 2 friare, nior m. sg. ock pl. pred. av ny. Jämn-
ställda med dessa äro de deponentiala infinitiverna ?as idas ock 

Om propositionerna 'i' ock 'till' jfr även s. 101 not 1. 
estn. keris 'obere abteilung des bauerofens'. 
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lias »lydas», höra, vara lydig. 
ipf. pl. ock sup. som gnio, gnie av gnida (se nedan s. 106). 

Id. Ex. 
bit st. 1 bita 
	 kniv m. 1 kniv 

sk f. 2 ekorre 
	 kniv, bf. sg. av föreg. 

fin adj. fin 	 /gs sv. 3 lysa 
grin n. 1 gryn (koll.) 	nit n. sg. st. av ny 
pila, sv. 1 gnissla, gnälla 	pik f. 2 piga 
gris m. 2 gris 	 si m. 1 syl 
hit adv. hit 
	 ti2, ni. 1 tistel. 

• 

Märk hak-spit m. 2 hackspett ock stat f. 2 stätta (äv.. smal grind). 
II d. Hit höra huvudsakligen böjda ock avledda former av 

ord till I d, t. ex. 
Nior pres. sg. av bita 	Intet adv. hit 
grinat adj. grinig 	 rimas sv. 2 rymmas 
grinat adj. grynig 	 stramat adj. strimmig; 

vidare lånord, t. ex. 
frgdar m. 2 fredag 	 ide adj. lydig 
fike-mak m. 1 binnikemask» 	sima Simon. 

Märk dessutom exemplen Mor f. pl. »lygder», lögn (sg.) ock 
vike st. 1 vika. 

I g. Här märkes särskilt fr amför id, mb, nd: 
bl/d in. 1 bill (plog-) 
	

blind adj. blind 
dynb f. 2 dimma 	 skind sv. 1 skynda; 
kgmb m. 1 »kimm», tunnstav 

i böjningsformer o. d., t. ex. 
bkint n. sg. st. av blind 	rgft n. sg. st. av rik 

p;es sg. av idas 	rims pres. sg. av rymmas 
gtst ipf. sup. av d:o 	 rimst ipf. sup. av d:o 
list ipf. sup. av lysa 	viks gårdn. Vik(s); 

dessutom mäst i lånord, t. ex. drist sv. 1 »drista», våga, pits 
m. 1 piska 2. Märk dock exemplen 

rift sv. 1 rapa3 	 tisk m. 2 tysk 
sitst sist 	 vrist m. 4 vrist. 
tilsk adj. trög, lat4  

mit. vik m. 'eingeweidewurm der fisehe'. 
estn. pits (pItsk) 'peitsehe'. 
fno. rypta eller fsv. rykta (se Hellquist Ark. XIV, 146, 148). 
fsv. prsrsker (Nor. Urg. lautl. ss. 68, 204). 

Särskilt att märka äro sådana 
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II g oc. Hit höra flexionsformer ock avledningar, t. ex. findor 
ni. sg. ock pl. pred. av fin, niske adj. fuktig, full med mögel-
svamp (om rum); 

lånord, t. ex. tistar m. 2 tisdag, tiskos f. 2 lungsot, tvinsoti; 
ett par ord på svagtonigt -or: bbstor sv. 1 vissla2, sistor 

f. 2 syster. 
Il g p. Flexionsformer, t. ex. lidre bf. av »lygder» (II d). 
II g y. Flexionsformer, t. ex. sistra bf. sg. av syster. Märk 

dessutom timb?re adj. »timlig», tidig — med b-inskott mellan ni 
ock ?t• (se s. 164). 

Första starka konjugationens värb ha, liksom vanligen i 
nordiska språk, 9, till sin vokal i presens-stammen (bit o. s. v.). 
De av dessa värb, som bortkasta sin stamkonsonant (ä, 3, del-
vis v), ha i även i ipf. pl. ock sup. omedelbart framför ändelse-
vokalen (gnio, gime). Dessutom är att märka i i ipf. sg. av de 
oregelbundna grot gråta, /ot låta (lauten), leta låta (lassen): 
grtt, lit, lit. 

§ 48. i förekommer 
A. i starktonig stavelse rätt ymnigt, i regeln som motsva-

righet till fsv. ock inlånat i ock 5 (även estn. ii). Märk dock 
orden ghg adj. 'försedd med god hörsel' (fvn. gioggr klarsynt 
m. m.), mig f. 2 kvinna (s. 28), linas n. 1 höns, ock jfr även 
anm. 2. I -första sammansättningsleder av typerna I b ock If 
motsvarar i dessutom de enkla ordens i ock 5 (i) i följd av den i 
dylikt fall vanliga vokalförkortningen, t. ex. 

bNitd-orm m. 2 »blindorm»» 	grit-lot n. 1 a grytlock 
gran-kon n. 1 »grynkorn», gryn svin-bucko f. 3 svin-»böka». 
Anm. 1. 1 dylika leder av typ 1 a har målet däremot e, se 

ovan § 46. 
II b. I denna typ är i synnerligen vanligt, såväl när andra 

stavelsen är öppen som när den är sluten. Dialekten står 
nämligen i ord av denna typ kvar på fornspråkets ståndpunkt. 
Dels har ock y, såsom sagt, blivit 1, dels har den förut (s. 
90) omnämnda lagen om förkortning av stamstavelsen, när 

estn. tiskus 'schwindsucht, auszehrung'. 
fvn. blistra 'dofts med munden'; se Hellqu. Ark. XIV, 9 (ock 

193) samt Falk-Torp, Blystre. 
2) ormslå. 
4) jordtorva, som uppbökats av svin. 
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andra stavelsen är sluten, värkat i en del ord (märk ock 
anm. 2). Ex. 

bita m. 3 »bete», bit 	 tve prep. över 
Nto ipf. pl. av bita 	 bitigg m. 1 a böckling2  
Ute sup. av d:o " 
	

dia,et Dirslet3  
inse f. 2 a byssja 
	 dripok sv. 1 »dröppla», drypa 

inre sv. 1 börja 
	 hista pr. m. sg. denne 

tina pr. f. sg. din 	 ?fob. adj. »iföl» 
giva st. 5 giva 
	 litet n. sg. st. av liten 

give sup. av föreg. 	 m. 1 nyckel 
Inta m. 3 hetta 	 minas sv. 2 minnas 
kide f. 2 a kedja 	 nitor ob. pl. av nöt 
kilo f. 3 anjovis 	 rikol Rick holtz 
mike mycket 	 simas4  gårdn. Simons 
&no f. 3 sena 	 spikar m. 25  
sima sv. 1 simma 	 spitamb Spitham, by 
site st. 5 sitta 	 stitigg m. 1 a »stötting»6  
strzkam.3»streke», strömdrag 	mer ob. pl. av son 
viko f. 3 vecka 	 trinigg ni. la »trinning»7  
vita vb veta 	 tikok adv. »tyckla»8  
viko ipf. pl. av vika 	 filigg ra. 1 a tvilling 
vike sup. av d:o 	 fongg m. 1 a tinning2  
vila vb vilja 	 tikon f. 2 töcken 
ipe adj. öppen 	 tines gårdn. Tönnes10. 
Anm. 2. I ett par ord har jag funnit a återgående på framför 

i-ljud i följande stavelse: grine sv. 1 »gränja», gråta, lipa, trzne f. 2 a 
»tränja», tranbär; dessutom, i uddljud, i värbet da äta, sup. ite. 

1) estn. kilu, 'kleine strömlingsart'. 
estn. ptiting '»bilckling», geräucherter strömling oder butte'; mit. 

buokink in. 
8) bynamn; förr Digerslätt m. m., se Russw. § 168. 

därjämte simas. 
sädesbod, visthusbod; fsax. splkari, se Kluge Et. wb., Speicher. 
bak-kälke. Se Nor. Sv. et. s. 68 (under Sparkstöttiug). 
tredjedelen av en gårds åkerjord (jorden odlas i treskiftes-

bruk); fvn. kining f. 'tro(enig)hed,' no. i triningaa i 'tre dok 1. 
skiftar' (Aas.). 

ofta; fsv. Dykla, Dikta (Nor. Aschw. gr. § 71,3 ock § 164); 
Frth.-Porthan s. 53: »Tekel adv. ofta. Nu tykekt (Kronoby)». 

närmast »tvinning»; se s. 171 med not 5. 
Wb. 1680 Tönnes, förnamn. 
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Te. Ex. 
bkit n. la »blek», blixt 	in adv. in 
int f. 2 bytta 	 adj. liten 
fin pr. m. din 	 rig m. 1 rygg 
tit pr. n. ditt 	 ris ml 2 ryss 
triri adv. (där-)inne 	 skril st. 3 »skrilla»2  
fil sv. 2 fylla 	 .241c pr. sådan 
fzi ipf. sg. fick 
	

ful sv. 1 tvinna 
f. 2 grissla» 	 in) sv. 1 »typpa»3  

hit pr. n. detta 	 vz pres. sg. av vilja 
his pr. pl. dessa 	 id n. 1 »ydd»4. 
Alun. 8. Ett intressant ord är bit.  m. 1 farbror, morbror. Det finnes 

i samma form ock betydelse även i övriga estsv. diall. (enl. Fr-V. Ordb. bill), 
ock dessutom med samma betydelse i dalm. (Nor. Sv. lm. IV. 2, s. 14, 15) 
i formerna bita (Älvd.), bgla (Orsa). Bugge Sv. lm. IV. 2, s. 228 f. 
sammanställer detsamma med ty. bulle, mit. bole m. ock f. »buhle, 
im guten sinne als trauliche bezeichnung von verwandten oder sonst 
durch beruf nahestehenden oder befreundeten personen» (Schiller-Liibben). 
— — »Efter Heinrichs Lex. skal nht. böhle (d. e. Ity. boele) endog 
betyde 'morbroder', 'farbroder'». BUGGE anför också ett skotskt billie, 
billy, 'a brother, a companion, a young man, a fellow', vilket han för-
modar vara lånat från nord.; så ock med tvekan BJÖRKMAN Scand. 
loanwords s. 183, där billy anföres från flera nyeng. diall. Att, såsom 
BUGGE (a. st.) gör, uppställa en urgerm. stam *biiljan 	''böla- fvn. 
1961, med redan urgerm. förkortning av stamvokalen, synes alltför djärvt. 
För dalmålsformernas räkning är det i varje fall ej nödvändigt (kanske 
rättare, icke möjligt); ty jfr Älvdals- ock Orsaformerna för t. ex. 
'fil(-mjölk)', 'ila' ock å andra sidan 'sele'. Man skulle snarare vilja 
tänka sig en nord. kompromissform *1957-li ock söka en speciell för-
klaring för det estsv. ordets korta vokal + lång kons. Månne en kort-
namnsbildning (såsom Kalle, pålle o. s. v.)? Möjligen kan femininet 
»byl-kona» bil kon f. 2 ha bidragit till det enkla ordets utveckling5. 

II e. Förutom flexionsformer av ord inom föreg. mom., t. ex. 
bita bf. sg. av bytta, ock avledningar sådana som triko?(• tu. 1 

1) bakspade. 	 2) åka skridsko, kana. 
fläta (håret); jfr huv m. 1 hårfläta. 
lina från framjulens axelända till främre delen av skaklarna; 

Rz 634 b ydd m. 'oxtöm' götal.; i några munarter yd, hydd, ödd, udd 
(vg. mc_t f. d:o); jfr Öland (s. 76) yydd (på) lägga ok ock törn på oxar. 

Det eng. billy uppträder sent (omkr. 1500) ock är troligen person-
namnet Billy (till William) i appellativ användning; jfr REINIUS, Trans-
ferred appellations of human beings, s. 63 (enl. upplysning av doc. 
EKWALL). 
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»tryckel», bösshane, titta m. 2 ?»tynnel», drickeskagge, före-
kommer i, uti denna typ tämligen sällan. Märk följ. exempel: 

brige f. 2 a brygga 	 mikt adv. prep. emellan(åt) 
brig st. 3 brygga 	 nita räkn. nitton 
bzge sv. 2 bygga 	 rike sv. 3 rycka 
drite st. 3 dricka 	 stilse n. 2 stycke; 

vidare lånord, t. ex. »ukas gårdn. Mikaels, nitas gårdn. Nik(o)la(u)s, 
vipa Wichterpal (gods). 

Av ord på -mei med i i stamstavelse uppvisar en del 
av området (Nu. Su.) former med långt m: ~ok hop sv. 1 
»dymla ihop», fästa ihop (trästycken med pluggar), hma. ni. 1 
himmel. 

I f. Ex. 
bind st. 3 binda 
birn f. 2 päronl 
blikst sv. 1 »blixta» 2  
ink m. 4, ni. 1 sädesbinge 
disk m. 1 »disk»8  
hia-kkips gårdn. »Hög-klippans» 
gilt.f. 2 »gylta», sugga 
kagg in. 1 killing 
ligs sv. 1 »linksa», halta 

mins pres. sg. av minnas 
minst ipf. av d:o 
rift ipf. sup. av rycka 
tigg sv. 1 »tinga»4  
fint m. 2 »tvint»5  
vist ipf. sup. av veta 

ipf. av vilja 
»est super!: yngst 
iks f. 1 yxa. 

Ann». 4. Om i i första 
ovan s. 106. 

II f 2. Ex. 
digge f. 2 a dynga 
fiske sv. 1 fiska 
figgo ipf. pl. av få 
gista adv. genast 
gzste adj. gisten 
nista n. 2 nystan 
triske st. 3 tröska 

sammansättningsleder av denna typ se 

bkindigg m. 1 a blinding 
finstor n. 1 fönster 
gimbor f. 2 »gimra»6  
skrildor pres. sg. av »skrilla» 
tiggest n. 1 »tingest», kärl 
vintor m. 1 vinter 
vinstor vänster. 

ty. birne. 
blinka. Joh. Magni krön. blixstade wedh blinkade till (Ark. 

I, 218). 
2) fat, skål; se Tamm Et. ordb., Disk. 

bjuda, kalla. 
bofink — se vidare nedan § 83 
ungt honfår. 
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Märk särskilt sigke st. 3 sjunka ock stigke st. 3 »stjunka», hoppa, 
fara åstad'. 

1I f—& Flexionsformer, avledningar ock lånord, t. ex. 
bisift bf. sg. av byssja 	milcial Mikael-dagen 
nikkas Nikolaus-dagen 	ilskiys sv. 1 ilskas 
mas gårdn. Örjans 	 kristlan Kristian 
mat ad,j. överflödig 	 tiggre komp. tyngre. 
Inom målets flexion spelar starktonigt i en tämligen obe-

tydlig roll: 
substantiven son m. son ock not f. nöt heta i plur. siner, 

sine, resp. nztor, nztre; 
adjektiven og ung ock tog tung i komp. superi. iggre, 

igst ock tiggre, tigst; 
inom starka värbflexionen är att märka i i ipf. pl. ock sup. 

regelbundet' i st. 1 (Nto, bite) samt i pres -stammen av de flästa 
värb efter st. 3 (bind bindor, spin spindor, bine brigor); dessutom 
mera sporadiskt i några andra mer eller mindre oregelbundna 
starka värb: inf. site sitta, giva giva, lige ligga, pres. sg. sitor, 
gnor, ligor, sup. give ock (av sa se) sit, ipf. sg. fik, gzk, ipf. 
pl. figgo, glggo, grito (av grot gråta) samt /ito (av iot låta ock 
leta låta jälpv.). 

B. I:s förekomst i svagtonig stavelse är inskränkt till suffixet 
-egg. Märk, att exspiratoriska akcenten på detta suffix är särdeles 
starkt framträdande, enkannerligen efter kort stamåtavelse. Ex. 

tomkigg ro. 1 tumme 	bzgnigg f. 1 byggning' 
gceitigg m. 1 a geting 	kkenigg f. 1 a klänning. 
§ 49. o:s frekvens i målet överensstämmer ungefär med 

de övriga enkla långa vokalernas (med undantag för ce). Det 
motsvarar i inhemska ord regelmässigt samnord. ö, dessutom 
ofta nog, i följd av förlängning, samnord. it Det förekommer 
i de vanliga långvokaliska typerna. 

I c. Här märkes särskilt det fall, då o motsvarar samnord. 
ii + bortfallande kons. (5, 3), t. ex. 

bo n. 1 bud 	 SQ n. 1 »såd»4  
ro m. 1 råg 	 to n. 1 tåg, rep. 

fsv. stiunka, fvn. stokkva, fgutn. stinqua. 
Jfr under t s. 106. 
även våning (étage). 	 4) sås, spad; fsv. sul). 
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Exempel med gammalt långt o: 
bo m. 1 blod 
	 go adj. god 

bQ n. 1 bo 
	 /Q ni. 4 loge 

bQ sv. 2 »bo»1- 	 MQ 111. 1 »1110»3  
bo f. 1. bod 
	 ro sv. 2 ro 

bQ nr. 4 bog 	 skQ m. 1. skog 
bro f. 1 »bro»2 
	

lQ ipf. av slå 
f. 2 flo 
	 tro sv. 2 tro. 

Märk ipf. /Q av ligga ock SQ (jämte sQ) av st se. 
II c. Huvudsakligen flexionsformer av ord inom I c. Märk 

dessutom broar (jämte broar) m. broder, eke sup. av dö samt kor 
räkn. ni. båda, varmed jfr fem.- ock neutralformerna boar, boa. 

I d. Exempel på förlängning av ii i olika ställningar: 
bQ k adj. »bål», slö 	 boz sv. 1 bulna 
gol(' adj. gul 	 hon n. 1 horn, hörn 
h9Yr adj. »hål», ihålig 	mQvi, sv. 1 mulna 
skQk f. 2 skovel 	 Qc/ n. 1 ord, bokstav 
s r n. 1 sovel 	 8.290 f. 1 »spord», fena 4. 

Exempel med gammalt långt 0: 
bQk f. 4a bok 	 mor f. 2 mo(de)r 
bom m. 1 bom 	 o.2, f. 2 oxeltand 
bon bf. sg. av bond m. bonde 	rot f. 4a rot 
for n. 1 foder 	 rov n. 1 välvt tak5  
for ipf. av fara 	 sko k f. 2 skola 
kkon f. 2 klo 	 stor adj. stor. 

bQs n. 1 bås är väl lån från det av Tarnm Et. ordb. anförda 
Ity. diall. bös stallrum. 

II d. Hit höra flexionsformer, avledningar ock därmed jämn-
ställda bildningar, t. ex. 

broka f. 3 brokig ko (se s. 23) 	krokat adj. krokig 
brokat adj. brokig 	 tokat adj. tokig6; 

1) värpa. 	 2) landsväg. 
barrskog. 
Jfr med de sista orden lånordet kp. f. 2 gång (mal), esti]. 

kord 'mal' in. in. — Om mores-(v)Q, biform till mores(v)o o. 
se s. 118. 

fvn. hröf n. 'skjul, skur tu l den i at bygge fartoi m. m.', eng. 
roof; inlånat i estu. röw 	rauehfang, gewölbe'. 

De tre sista orden ha även former med kort 0 inom en del av 
området. 
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lånord, t. ex. role, roke rolig; samt orden dotor f. dotter ock 
sokonl f. 2 socken. 

I g. Ex. 
bond m. bonde 	 lots m. 2 lots 
host sv. 1 hosta 	 ond adj. ond 
logg adv. »lunge» 2 	 prost m. 2 prost; 

vidare flexionsformer, t. ex. 
motst ipf. pass. av mala 	/ost ipf. av slåss 
ont n. sg. st. av ond 	ton ipf. sup. av töras. 

Märk sonst ipf. sup. av sinas synas. 
II g. Förutom flexionsformer äro att märka «star m. ons-

dag ock tonar m. torsdag, ävensom bynamnen prosta Frosta 
ock rosta Rosta. 

o:s roll i fiexionen hör hemma i de starka värbens ipf.-
bildning. I st. 6 är o vokalen i såväl sg. som pl. av ipf. (for, 
krok, grov), likaså i några oregelbundna: dro, do, lo, 14, sto, 
svor ock so (jämte so); endast i pl. ipf. förekommer o i st. 4 (bor, 
skor, sto?1., kom[d]) ock st. 5 (sot, gov, vor); dessutom i de ovan-
nämnda ipf.- ock sup.-formerna sonst av synas ock to,st av töras. 

§ 50. o förekommer ymnigt i målet såväl i starktoniga 
som svagtoniga stavelser. 

A. Det starktoniga o är i regeln uppkommet av samn. 
Vidare har det i ett bestämt fall framgått ur ä, nämligen när 
detta efterföljts av ett bortfallande 5, 3, v + svagtonigt a (se 
nedan II a, s. 113). I följande ord har ljudet uppkommit av 
eller Jr: bot  n. 1 bröst, ko,s3y, sv. 1 »kristna», döpa ock brolap, 
brolap (jämie brtalap, bnalap) n. 1 bröllops. 1 orden horv 
f. 2 »hvirva»4, hokvor m. 1 hvirvel ock hokvor sv. 1 hvirvla har 
det framgått ur -wi-s. 

I första sammansättningsleder av typerna I a ock I b kan o 
i följd av vanlig förkortning motsvara o i det enkla ordet, t. ex. 

Vro-korv m. 1 blodkorv 	sko-par f. 2 ands 

Även sokon inom en del av området. 
längesedan; ög. ina länge, redan; fsv. longo, fvn. 19ngu; se 

Hultm. Hälsingel. s. 12 med not 2. 
Jfr sprutt st. 3 »spritta», hoppa, nedan under ut, § 52. 
mindre, för sig liggande åkerstycke; fsv. hvirva f. gärde, lycka. 

3) Jfr kuts° f. 3 kvesa, bast (jämte kost) m. 1 kvist nedan s. 122. 
6) Jfr estn. mets-par'did 'waldenten' (Wied. under part). 
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bok-buidar m. 2 bokbindare 	kon-aks n. 1 kornax 
grov-kano f. 3. »grov-kana» 1 	skok-fbk f. 2 skolflicka. 

Härmed jämnställda äro orden med prefixet o- o-, t. ex. o-/ils 
f. 2 olycka, o-mcede adj. omöjlig. 

Även i 'historiska sammansättningar' kan man träffa ett o 
för gammalt ö, t. ex. 

boskap m. boskap 	 hopsve skiftesn. ?»Hov-sved»2  
graok f. 2 glödraya (s. 188) toke sådan (s. 28 not 2); 

likaså i följd av förkortning i målet i orden: 
okas gårdn. Olovs 
sokon 	 jämte sokon' f. 2 socken 
brokat 	 brokat adj. brokig 
krokat 	 krokat adj. krokig 
2,okat 	 2,okat adj. slokig. 

Enligt vad redan i inledningen (s. 16) framställts, uppträder 
o inom Nu. i st. f. ce ock delvis o framför ?^. Några ex. må 
här tillfogas till de där anförda: 

hop 	 hcekp sv. 3 hjälpa 
°Nit 	 cekmt f. 2 svan 
boke sv. 2 	 bcare sv. 1 »bälja»3  
spokke 	 spcdrke sv. 3 »spälka»4  
svoke 	 svceke sv. 2 svälja 
hokm 	 hon m. 1 holme. 

Inom typen II a märkes särskilt det fall, som ovan om-
nämnts, att o uppkommit av ti5, 313, äv. framför svagtonigt a, 
t. ex. 

boa sv. 1 bada 
spoa m. 3 spade 
voar ob. pl. av vad 
voa sv. 1 vada 
doar ob. pl. av dag 
doa-man m. dagakarl 
doas sv. 1 dagas 
hoa ni. 3 hage 

kkoa sv. 1 »klaga», skvallra 
kroa m. 3 krage 
loa sv. 1 laga 
moa m. 3 mage 
soa sup. av säga 
foa m. 3 tvaga 
kkoa m. 3 klave 
loa m. 3 lave. 

Anm. 1. Hit torde närmast böra föras boar, boa räkn. f. ock n. 
båda, ävensom noan, noat någon, något (jfr t. ex. ög. neAgan; vg. 
Ilskan bör sammanhållas med 8t prep. åt m. m.). 

1) hyvelspån. 	 2) Om ps av vs se § 108. 
3) böla. 	 4) splittra, splittras. 
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Vidare motsvarar o regelmässigt samnord. ii i ord av denna 
typ, t. ex. 

knoa sv. 1 knåda 	 roa-hast ni. 1 råglosta 
skoa sv. 1 »skåda», se 	toa sv. 1 »tåga», töja 
soa sv. 1 »såda».» 	 ioct sv. 1 lova 
boa m. 3 båge 	 oast adv. överst 
loa m. 3 låga 	 soa 2  st. vb. sova. 
Slutligen företer målet ett par anmärkningsvärda enstaka 

fall: hoar (jämte andra former) pr. varje, voa sv. 1 vidga. 
Inom övriga typer, II b, I e, II e, I f, II f ock motsvarande 

tre- ock fyrstaviga, är o uppkommet av ii, undantagandes några 
få förut nämnda fall, ock växlar inom dialekten med densammas 
korta u-ljud, itc, på ett ganska svårutredbart sätt. 

I kortstaviga ord, typ II b, synes o vara konstant över hela 
språkområdet endast i följande fall: 

när konsonanten mellan de båda vokalerna är k, t. ex. 
foka m. 3 »fåle», hingst 	mo?re m. 1 b moln 
goka m. 3 gula (ägg-) 	moke adj. mulen 
/toka sv. 1 »håla», urhålka 	smoko f. 3 smula 
bok.e adj. balen 	 soko f. 3 sula; 

likaså bynamnet kokanes Kolanäs3; 
i ord på -og: bonogg rn. 1 bål (på skjorta), honogg m. 

honung, konogg m. 1 konung; 
i flexionsformer ock avledningar av ord, där o (eller o) 

beror på stavelseförlängning i paradigmets huvudform, t. ex. 
bose ht. sg. av bos n. 1 a boss 	hope bf. sg. av hop n. la hopp 
bosa sv. 1 bossa (ned) 	hopas sv. 1 hoppas 
bosot adj. bossig 	 koker o b. pl. av kok n.1 b ko14. 

En grupp bildas möjligen ock av orden oga• f. 2 uggla, 
oko f. 3 tvärslå på slädes, oka sv. 1 vara dräktig (om sto), där 
o står i uddljud. 

På svagtonen6, förutom på uddljudsställningen, beror o 
säkert i det oftast svagtoniga opa prep. adv. »uppå», på (jfr f. ö. 

1) koka (mäsken medelst heta stenar). 	2) jämte sova. 
Angående starka värbformer se dock nedan under ut, § 52. 
Även efter mom. 1 ovan. 
Jfr Rz 483 b oke n. 'tvärträ som förenar fjäterna' m. m.; fvn. 

oki m. 'tvwrtrm'. 
Jfr nedan B, s. 117 f. 
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op upp härnedan). Samma sak har troligen gjort o enrådande 
i - värbformerna koma, komor, kome inf., pres. sg., sup. av 
komma (jfr nedan und z tu). 

Mera tillfälliga synas anledningarna vara till att o full-
ständigt segrat i: 
no/ca Nuckö, väl av ett *nok-ab jfr Te nedan ock § 130 anm.; 
formerna sova, sovor, sove av sova (märk den ljudlagsenliga 

dublettformen soa av inf.); 
lo-loko loloko f. 3 »loglucka», logdörr, med likdaning av mitt-

stavelsens vokal efter de båda andra. 
I e. Här märkes särskilt det fall, då typen uppstått i målet 

genom stavelseförlängning av enstaviga ord, slutande på t + 
kort konsonant: 

bos n. 1 a boss 	 bok n. 1 g lock 
brot n. 1 a brott 	 not f. nöt' 
hop n. 1 a hopp (spes) 	ok n. 1 a ok'. 

I adv. op upp3  är o vidare enrådande — märk uddljudsställ-
ningen — ävenså i flexionsformerna: got n. sg. st. av go?f• gul, 
kom impt. sg. av komma. 

Av svårbestämbar upprinnelse är det — aldrig med za väx-
lande — o i några av följande ipf.- ock sup.-former: 

skol av skceke skilja 	syo/ av svcere svärja 
sko 4  »  skceke skölja 	vo4 » vcdre välja 
smoci  »  smere smörja 	stod » st »stödja»4. 
I det närmaste konstant synes o vara framför k i såväl 

typ I e som II e, t. ex. 
bok m. 1 bock 	 rok m. 1 spinnrock 
e hoka på tok5 	 sok m. 1 »sock», strumpa 
kkok f. 2 klocka 	 skok m. 1 skock 
lok m. '2 »locke», spindel 	stols m. 1 stock 6. 

Härav värbet not sv. 1 'nöttra', leka med nötter. Åven två-
staviga former finnas av dessa ord, t. ex. nota bf. sg., notar pres. sg. 

Häremot med ut: /ud m. 1 lott (i följd av en äldre plur. 
på -jr?). 

Därav trop adv. (där)uppe. 
fiska med -ljuster. 
estn. hukka, illat. av hukk 'verderben, untergang'. 
Häremot med ut endast butk (jämte bok) sv. 1 bocka ock 

suck sv. 1 sucka. 
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Förutom på Odh. är o vidare enrådande i dessa typer fram-
för ni, t. ex. 

Nu. domon sv. 1 domna 	iont adj. lugn 
dom. (Odh. duov,) adj. dum 	rom m. 1 rom 
gom m. '2 gudfar, gubbe 	sonia• pr. somliga 
gom f. 2 gudmor, gumma 	trom. f. 2 trumma. 
I typerna If ock II f synes o vara tämligen konstant över 

hela området framför konsonantförbindelser, som börja med k 
ock m, nämligen ks, ms, mp, mb, t. ex. 

blrokst f. 2 ögla 	 romp f. 2 rumpa 
oks m. 1 oxel 	 tromp f. 2 trumf 
boms sv. 1 »bumsa», falla2 	rombok m. 1 »rummel», gumse 
kompa.  sv. 1 »humpla»5 	lombrat adj. »slumrig»4  
/on° sv. 1 »lampa», halta 	tombo •  sv. 1 tumla; 

likaså framför gg ock gk, t. ex. 
hoggor m. hunger 	 oggok f. 2 telning 
tog adj. tung 	 bok m. 1 bunke 
tog f. 2 tunga 	 drogkon sv. 1 drunkna5. 
og adj. ung 

Ett i senare tid i dialekten uppkommet u- (eller o-)ljud repre-
senteras ock av o framför supradental ock r eller k + kons.: 

bon rt. 1 bröst 	 hokvor m. 1 hvirvel 
korv f. 2 »hvirva» (s. 112) 	ko,sy, sv. 1 »kristna»6. 
Det starktoniga o:s uppgift inom tlexionen är så gott som 

ingen. Förut är nämnt om värbformerna koma, komor, kome 
ock so(v)a, sovor, sove samt de oregelbundna ipf.-sup.-formerna 
skol o. s. v. (s. 115). Erinras kan ock om den substantiviska 
typen boa båge. hoa hage inom m. 3 ock den värbala knoa 
knåda, boa bada inom sv. 1. 

Inom Suttlep, där o har ersatt w i en mängd ställningar, 
är det den regelbundna vokalen i en mängd starka ipf. PI.- ock 
sup.-former, särskilt i st. 3 (jfr nedan under ut). 

Med ut endast huks (— loksas) gårdn. Lukas'. 
Däremot dublettformen bruns! 
galoppera. 	 4) lurig, sömnig. 
Däremot med ut endast det egendomliga ordet tagg n. 1 met-

krok ock dzugke (jämte dog/cc) adj. 'unken, dunkel, skum', med i i 
slutstavelsen. 

Gammalt u har i detta fall regelmässigt blivit 0, se § 54. 
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B. Svagtonigt o har en ymnig användning i målet ock är 
bl. a. den regelbundna svarabhaktivokalen, när sådan har in-
trätt. I sådan egenskap uppträder o framför r ock k efter vilken 
kons. som hälst, men framför n endast efter kons. g, k ock m, 
aldrig framför m. Ex. 

sebor m. 1 vänl 	 tombok sv. 1 tumla 
odor f. 2 ådra 	 hagar sv. 1 hagla 
aggor sv. 1 ångra 	 ta_par sv. 1 tappla 
lapor sv. 1 »slabbra» (s. 90) 	hcekok f. 2 häckla 
smutltor f. 2 smultron 	somar pr. somliga 
okor m. 1 åker 	 -  valvok sv. 1 »vevla»2  
hcekvor sv. 1 härvla 	svagon sv. 1 »svagna»3  
domor m. pred. av dum 	sokon f. 2 socken 
hogor m. pred. av hvass 	?,,amon sv. 1 jämna. 

Märk dessutom det egendomliga svarabhakti-o i avo-logg adj. 
avlång. 

Anm. 2. På k med föregående d, t eller 8 företer ej målet exempel, 
ity att / eller 2 inträtt i dessa fall, t. ex. 

handl sv. 1 handla 	 bensl m. 1 ögla 
fng ra. 1 fjärdedel 	 lec4 ni. 1 kittel. 

n förblir efter t, s ock 	sonantiskt ock utvecklar ej svarabhaktivokal, 
t. ex. 

Natt?, n. 1 botten 	 baksn sv. 1 baxna 
tetn sv. 1 tätna 	 kom, sv. 1 »kristnaa4; 

likaså m i det enda fall, varpå jag har exempel, nämligen efter s: 
rzsm f. 2 ock sv. 1 »risma», rispa. 

Även utan att vara svarabhaktivokal förekommer svagtonigt 
o mycket ofta i målet, ock då vanligen som motsvarighet till 
fornspråkets svagtoniga ii. eller L Exempel återfinnas i nedan-
stående redogörelse, där början göres med ljudets uppgift inom 
flexion ock ordbildning. 

Substantiv. 
-o är ändelse i ob. ock bf. sg. i en del ord av deklinationen 

f. 3, t. ex. viko vecka, lavo lada. 
-or är ändelsen i oh. pl. av deklinationerna f. 4 ock f. 4 a (gator 

av galt get, bekor av bok bok, netor av not natt), 

1) estn. sabr kreundi. 	 2) gå ostadigt, ragla. 
8) svimma. 
4) Märk dublettformerna Mia/tn mul kon sv. 1 multna (s. 177 f.). 

Danell, Nuekömålet. 	 8 
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dessutom i några oregelbundna mask. ock fem.: 
brendor av brond m. brand 	kondor av hond f. hand 
breor 	» broar m. broderi 	medor » mor f. mo(de)r 
bendor » bond m. bonde 	ndor 	» not f. nöt 
stcedor » sta m. stad 	tendor » tan f. tand. 
detor 	» dotor f. dotter 

or är vidare slutelementet i ob. sg. av en del ord i m. 1 (okor 
åker), f. 2 (lpustor ljustra, /mutor hustru) ock n. 1 (ktmbor 
bekymmer, fcekkor förkläde)2; 

ok likaså i samma deklinationer (hcevok m. 1 hyvel, butbok f. 2 
bubbla, cepok n. 1 äpple, hakok n. 1 »handkläde», vante); 

-ol likaså i m. 1 (bibol bibel) ock f. 2 (tutfol potatis); 
-on i f. 2 (sokon socken) ock n. 1 (namon namn); 
on är ändelse i bf. sg. av de ord i m. 1, som ändas på -or 

eller -ok i ob. sg. (okon, hcevon); orden på -o/ av samma 
deklination ändas i bf. sg. på -om n (Moln). För övrigt är o 
genomgående uteslutet i samtliga dessa ords övriga paradigm-
former (okrar ob. pi., butbka bf. sg., tutflana bf pl., namne 
bf. sg. o. s. v.). 
Till paradigmstammen hör däremot o i de få orden på -og 

efter m. 1 (konogg konungs). 
Märk vidare substantiven på -voq (-og), alla efter m. 1, 

av vilka några även kunna ha långt o ock sammansättnings-
akcent: 

aftas(v)og 	aftas-(v)og aftonvard (på eftermiddagen) 
kogs(v)oci 	kolls-(v)oci kvällsvard 
mores(v)og •-•• mores-(v)og morgonvard, frukost 
gructvog 	griatvog m. 1 tidig frukost (jfr grmt sv. 1, s. 121) 
rakvog hjul-vård 
makvog »mar-vård», marstake. 
Femininer på hsv. -erska ändas i målet på -osk 4  ock gå 

efter f. 2, t. ex. ferosk »förerska», hustru som bär barnet vid ett 
barndop. 

Hsv. -else har i ord av äldre typ givit -os4  , t. ex. ekos 
f. 2 ut. pl. »ökelse», välsignelse (i fråga om barn eller boskap), 

Även bf. pl. breore av d:o. 
Dessutom i det oregelbundna Mor f. dotter. 
Böjes efter fisk fisk, se s. 20. 
Med 5 nära supradentalt enl. § 32 (s. 49). 
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bkatkos-bakan »Blekelsebacken», skiftesn. En modernare typ 
representeras av fcelötolse n. 2 förlåtelse. 

Slutligen må nämnas bynamnen pcksk(k)op Paschlep, rolop 
Rosslep ock suctlop Suttlep, där o ersätter e i det estn. -lepp. 

Adjektiv. 
-or är ändelse i m. sg. ock m. pl. i predikativ ställning (starkor, 

brokator). Adjektiven på -e tillägga i detta fall -ndor 
(ipendor, helendor). 1 adjektiven bcetor bättre, tillfrisknad, 
nzagor mager, fagor, faga. »fager», vacker ock garnok 
gammal är o svarabhaktivokal ock försvinner framför vokal-
begynnande ändelse (däremot nift nykter). 

-ot motsvarar hsv. -ig i kortstaviga adj. (bosot bossig). Om 
denna ändelses förhållande till det hos de långstaviga regel-
bundna -at se redogörelsen för detta s. 96. 
Värb. 

-o är den regelbundna ipf.-p1.-ändelsen i de tre första starka 
konjugationerna (bzto, skutt°, buzndo), mera oregelbundet 
även inom st. 4 (biro) ock st. 5 (smto, bo). 

-or är den vanligaste pres.-sg.-ändelsen i alla starka konjuga-
tioner ock av de svaga 2 ock 3 (bAtor, skyttor, buidor, 
komor, Mor, krakor; gkaz,mor, dcempor). Märk dock, att 
-ar har inträtt i en del fall (se s. 95), ävensom sådana former 
som far av fora st. 6 fara. 

-or är slutelementet i inf ock följaktligen även i pres. plur. 
hos en del värb inom sv. 1 (baldor »ballra», slamra), likaså 

(butbok bubbla) ock -on (drogkon drunkna). Detta -o-, som 
är svarabhaktivokal, är borta i övriga former (baldrar o. s. v). 
Däremot tillhör o paradigmstammen i lånorden arot sv. 1 

gissa (s. 72) ock h,cermot sv. 1 skrämma, straffa (estn. hirmutama). 
Bland pronomina äro att märka formerna alon alla ock 

aron andra (utan avseende på kön, allmänt sammanfattande 
singulara former). 

Till sist några spridda exempel med svagtonigt o utan sär-
skild flexions- eller ordbildningsuppgift: 

aldor adv. aldrigl 	 ambos gårdn. Ambros(ins)' 
aldoso adv. särskilt, mycket2 	andos Anders 

Heter vanligen gral cent (om gral se s. 12 f.). 
Synes vara att förklara som »aldrig så» . . . 



120 	 DANELL, NUCKÖMÅLET. 

barbor Barbara-dagen1  
bruckoman, brmgoman m. 

brudgumme 
dutbot adj. dubbel 
fkciost adv. ifjol 

hormost adj. förfärlig2  
ifok adj. oböjl. »iföl» 
kapar gårdn. Koppels 
sorna- pr. somliga. 

I ovårdat tal får man ock höra sådana former som nigos jämte 
nzgo,9 gårdn. Nygårds, i analogi med att t. ex. dor, dom äro 
svagtoniga former vid sidan av tor(r), tom(m) pr. f. ock n 
pl. de; även ter adv. där har en svagtonig biform dor. Endast 
svagtoniga äro jälpvärben mo må, mot »måtte», måste (ipf.), 
sko pres. pl. skola, samt om prep. ock konj. om, som konj. 
som. 

§ 51. ut är knappast bland de oftare upptädande voka-
lerna. Det motsvarar i inhemska ord, förutom gammalt fl, även 
förlängt kort ii, i åtskilliga ställningar, samt dessutom — 
efter r ock kakuminalt 1 — diftongen itu Exempel på detta 
sista fall erbjuda huvudsakligen värb efter st. 2 i presens-
stammen: 

briat bryta 	 strak stryka 
dratp drypa 	 frias frysa 
knap krypa 	 fkut flyga 
rik ryka 	 larm klyva. 

I lånord motsvarar m 'europeiskt' u. 
Typen I c är vanligen uppkommen genom att en konsonant 

— 5, 3, v — är bortfallen efter ett långt u, t. ex. 
brud f. 1 brud, fästmö 	gny f. 2 »gruva» (i spiseln) 

adj. slug 	 im f. 2 luva 
sut st. 2 suga 	 skr m m. 1 skruv 
du f. 2 duva 	 tia f. 2 tuva. 

Utom i de ovannämnda fkia ock larm st. 2 är ut uppkommet ur 
ju i dr ut adj. dryg, varaktig. 

Märk firitt f. 2 fluga, stia f. 1 stuga, lug n. 1 huvud, även-
som skut m. 1 sko; om fm sv. 1 'gnida, draga för att släta 
(ett rep)' se s. 171. 

Uppfattas på grund av sin form som mask. Märk exemplet 
barbor ce bra_or Barbara är »bråd», häftig, sträng (om man arbetade 
på Barbara-dagen, kunde man vänta sig en olycka). 

estn. hirmus 'grimmig, schrecklich'. 
balt. ty. koppel 'eingezä.unter weideplatz', estn. kopel d:o. 
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II c. Flexionsformer ock avledningar av ord inom I c, t. ex. 
drutor m. pred. av dryg 	bar-hutat adj. barhuvad 
firmor pres. sg. av flyga 	ttaas gårdn. Tuvans. 

Märk särskilt ipf. pl. ock sup.-formerna fao, -e, kkat.o, -e 
sto, -e samt dutor pres. sg. av duta duga. 

I d, jämte II d den vanligaste typen med tu, har någon av 
följande kons. som slutljud: k, p, t, m, n, s, d, r, 	t (om 
öppnare uttal av tu framför r, k ock supradentaler se § 6, s. 
40). Ex. 

btuk m. 1 »buk» (på nät) 	nuyr m. 1 mur 
nyp f. 2 eka,- 	 skujr n. 1 vagnsliders 
gnyt sv. 1 »gryta»2 	 styr adj. sur 
skam n. 1 skum (i vatten) 

	
fatk adj. »ful»6  

brum f. 2 bryns 
	 tif,dr sv. 1' 

britts gårdn. Brus' 
	

brut_,9 gårdn. Brus-Säffers 
rtyd ruter (i kort)4 	 stut n. sg. st. av sur. 

Märk dat.d ipf. av duga, fack m. 1 fogel ock zyn m. 1 ugn med 
ersättningsförlängning av i för bortfallet 3; dessutom krat_n f. 2 
krona (mäst i bf. sg.: krama 'Kronan'). 

II d. Utom flexionsformer av ord i föreg. mom. finnas blott 
mera enstaka exempel: 

batnigg f. 1 bugning 	tutsand räkn. tusen 
nunas-ag Runö 	 tuta adv. utan. 
I g. qy uppkommet genom förlängning av ii framför id, mb, 

nd, t. ex. 
hadd f. 1 hull 	 b?rmnd sv. 1 blunda 
mtuld f. 1 mull 	 gmand sv. 1 grunda, fundera 
sktuld f. 1 skuld 	 spnund n. 1, f. 1 sprund 
datmb adj. stum 	 stand f. 1 timme. 

estn. rap, g. rfiba 'kleines flachboot'. 
ge lite mat 1. foder åt barnen 1. kreaturen tidigt på morgonen; 

vanl. relä. gnat se äta ett tidigt morgonmål; avledning till subst. fvn. 
grät, fsv. nsv. gryt sten(hop), vilket i nav. diall. (Rz 216 a, b) fått 
betyd. 'smula, matbit'. För finl. hav. uppger Frth. Skiljaktigh. gruta 
sej 'intaga ett lätt mål'. 

fvn. brån f., pl. tninn. 
estn. råt, g. rfidi 'raute, carreau (kartenfarbe)'. 
mit. «kår n. 'schutz; schuppen ffir geräte, wagen etc.' (da. skur). 
rutten; lat. 
skaka säden genom rissel; estn. talama 'windigen'. 
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Dessutom mera tillfälliga bildningar: diats sv. 1 dunsa, Myst 
interj. säges för att jaga bort hundar, varav värbet hiust sv. 1. 

II g. Märk duskat adj. trög, olustig; dessutom flexions-
former, t. ex. bnandor m. pred. av brun. 

Såsom framgår av denna redogörelse, är det långa ugs upp-
gift inom flexionen inskränkt därtill, att det uppträder i vissa 
värb inom st. 2, nämligen de, där ju föregås av r eller kaku-
minalt 1. Alla dessa värb ha ut i inf. ock pres. (brud, -or, 
fkia, -or); de som ha förlorat stamkonsonanten, tillika i ipf. pl. 
ock sup. (finao, -e). Vidare erinras om värbet 'duga': duka, 
dior, dutd. 

§ 52. ut förekommer endast i starktonig stavelsel, men 
därstädes tämligen ymnigt. Det är i regeln uppkommet av 
gammalt ii (fsv. i— 6), i en del fall av ii genom förkortning; 
vidare genom reducering av diftongen au, samt i några enstaka 
fall av wi (orden has° f. 3 kvesa ock bast jämte kost m. 1 
kvist 2; samma utveckling torde ock föreligga i hut s hag adv. 
»hvad vis», huru) eller enbart i, y (orden bruklap, brutlap jämte 
brolap, brolap P. 1 bröllop ock sprutt jämte sprtt st. 3 »spritta», 
hoppa, kanske ock i nia sv. 1 rödja, jfr da. rydde3). 

De fall, då ut är uppkommet av au, behandlas lämpligen 
särskilt (märk att detta ut, enligt § 6, växlar med andra ljud 
inom vissa delar av området). 

1) ut 	au. Hit höra 
a) första sammansättningsleder av typerna I a ock I b, t. ex. 
hut-fat adj. högfärdig 	hay adj. hög 
luk-bkg n. 1 »lövblad», löv 	la u n. 1 ut. pl. löv (koll.) 
ut-brun f. 2 ögonbryn 	au f. 2 öga 
btan-g0 m. 1 »bön-gård» 	ban f. 2 böna 
luts-man m. »lösman»4 	las adj. lös 
nnar-bo n. 1 myrstack 	mayr f. 2 myra 
nutt-lcpr n. 1 nötläder 	fvn. naut n.; 

Jfr dock i kap. I, § 5 (s. 39) om värdet av mitt tecken o i 
svagtonig stavelse framför r ock k. 

Jfr hon, f. 2 »hvirva», hokvor m. 1 ock sv. 1 hvirvel, hvirvla 
i § 50 ovan (s. 112). 

Märk det föregående r ock jfr bon n. 1 bröst, kopt, sv. 1 
»kristna» i § 50 ovan (s. 112). 

ungf. = torpare, lägenhetsinnehavare. 
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även historiska sammansättningar, som från målets synpunkt äro 
enkla ord, t. ex. hwbrtgg Höbring (»Hög-»), by, wskar n. 1 öskar; 

b) neutrala adjektivformer, slutande på lång kons. eller 
kons.-förbindelse: 

bktat n. sg. st. av bkaut adj. »blöt», mjuk 
snutt » » » » 	snau » snöd, tarvlig 
htaft » » » »ha » hög 
/utst 	» » » » 	/ays » lös; 
e) några ord med följ. k, därvid -auk(-) har givit -utk.: 
gtak in. 1 gök 	 rutk m. 1 (sädes-)rök 
hutk m. 2 hök 	 tak sv. 1 öka. 
Av au är väl ut 	o) också uppkommet i bwka (jämte 

boka) sv. 1 böka', varav subst. butko (jämte boko) f. 3 upp-
bökad torva. 

2) ta 	ä eller (mera sällan) ii: 
I a. Första sammansättningsleder med förkortat ut, t. ex. 
brw-kerar m. 2 »brudkörare»2 	skut-par n. 1 sko-par 
dw-hus n. 1 duvslag 	stw-ask m. 1 »stugu-ask»3; 

dessutom tuta pr. du, nuta adv. nu  ock (barnspr.) Nto oxar, kor. 
II a. dwa v. duga, nt-stuta (jämte nt-stoa) gårdn. Ny-stugan. 
I b. Endast i första sammansättningsleder, särskilt med för-

kortat iu , t. ex. 
brwn-hgrat adj. brunhårig 	hws-bond in. husbonde 
duck-hon n. 1 duk-hörn 	star-mark f. surmjölk 
grutt-vol m. 1 »gryt-vard»4 	trutt-btt f. 2 »trutbytta»3; 

andra exempel: mutn-stok in. 1 »mun-stock, del av hästens 
seldon, sprutt-pog f. 2 groda (av sprutt st. 3 hoppa ock pog f. 2 
groda, padda6; jfr kroka-pog f. 2 padda av kroka st. 6 krypa, 
kräla). 

II b. Här växlar ut med o, enligt vad redan ovan under o 
(s. 114) framhållits. I de få fall, där det beror på långt u, synes 
dock ut vara konstant: 

utsald adj. usel 	 tutarcere prep. adv. utanför 
wtast »utanst» 7 	 tate prep. adv. i. 

1) fvn. bauka. 	 2) funktionär vid bröllop. 
väggarna till ett hus, utan tak (SAOB Ask sbst.2  h). 
se s. 118; även gruttvol. 	5) bytta med pip. 
mit. pogge f. ock m. frosch; se även Rz 511 pugga. 
i uttr. hak latast ungf. = hvar i all världen? 
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För gammalt kort u synes ut vara regel i denna typ, undan-
tagandes när konsonanten mellan de båda vokalerna är k samt 
ett par andra (s. 114) under o nämnda fall. Jag meddelar min 
exempelsamling så fullständig, som jag har den tillgänglig, ock 
uppräknar här först de ord, av vilka jag endast har ut-former: 

bura sv. 1 borra 	 strwkam. 3 »stråke», strykhyvel 
butrar m. 2 »borrare», borr kuras vb töras 
drutpa m. 3 droppe 	bwde sv. 1 gräla8  
drUtsa m. 3 dråse (sädes-) &ave adj. duven 
duna sv. 1 dåna 	 hutres gårdn. 
dwra-stok m. 1 »dörr-stock» buttor sv. 1 »buttra», slamra 
grwma sv. 1 »grumma»1 	butno-leg m. 1 a »bån-lägg»8  
kutna vb kunna 	 dwdor m. »dodder»7  
kwpar m. koppar 	 kutdo f. 3 ko 
sona-kutna f. 3 »son-kona»2  kwtor sv. 1 kuttra 
hasa sv. 1 lossa 	 putto f. 38  
musa m. 3 mosse 	ptalo f. 3 vulva 
muta ra. 3 ut. pl. gyttja, skutro f. 3 skåra 

slam 3 	 snutto f. 3, n. 29  
ptasa m. 3 påse 	 boci-strutko f. 310  
putta sv. 1 »päta»4 	sucka- sv. 1 »suckla»11  
skuta sv. 1 skotta 	stat° f. 3, n. 2 snasker 
snwta sv. 1 snusa, nosa 	twfol f. 2 potatis 
swmar m. 2 sommar 	tutko f. 3 »tåka»12  
sputra m. 3 sporre 	buttn n. 1 botten. 

1) brumma, banna, bullra. 	2) sonhustru. 
estn. muda 'koth, schlamm'. 
sticka, i ett uttryck som t. ex. följande: putta cent honde tate 

mak-gate stick inte handen i ormgropen. 
ö) Jfr estn. pudima 'zerkleinern, zerbröckeln, lockern', pudisema 
m.) 'unbeholfen reden, lispeln, stottern'. 
6) aviiådd säl-tass. 	 7) ogräs i lin (se Falk-Torp). 
8) bröd blandat i mjölk eller öl; estn. pudi 'brei, cingebrocktes, 

mischmasch, kleines'; jfr estn. pudu klein. 
?) en som 'lägger sin näsa i' allting. 

10) maträst på bordet (som strykes bort efter måltiden). 
'11) tugga ock dregla. 
12) dam, rök, dimma; egentl. endast i uttrycket: (agcen rend, so& 

cen) tutko sto cet-n, (hästen sprang, så att) det stod en rök efter 
honom. Ordet är behandlat, i dess samband med nsv. töcken, av 
Nor. Spr. o. st. II, 124. (Till notisen om sjönamnet Mem därstädes 
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Endast tu har jag likaså i guttanes Gutanäs, by, ock guttabo 
Gutanäsbo. 

Dubbelformer, med ut ock o, uppvisa åtminstone följande 
ord (som här anföras med ut): 

butbok f. 2 ock sv. 1 bubbla 	brutkoman m. brudgum 
Nicka sv. 1 böka 	 dutrak ut. 2 narr 
tubak ni. tobak 	 ruda m. 3 »råte»1  
brutlap n. 1 bröllop (s. 112) 	mak sv. 1 ruttna. 

Såsom synes, står vokalen här alltid i närheten av b eller r. 
Av följande ord, samtliga med k eller r framför vokalen i 

fråga, har jag endast erhållit o-former: 
bkota sv. 1 blöta, blötas 	brota sv. 1 bråta (lin) 
bkosa sv. 1 blossa 	 broto f. 3 bråta (lin-) 
bkosa m. 3 »blosse», låga 	roka m. 3 råke; hög 
broma m. 3 »bromme» 2 	rona m. 3 »råne», galt. 
brotas sv. 1 brottas 
Inom Suttlep är o:s inträngande på området för ut ingalunda 

inskränkt till dessa ställningar, men jag har ej kunnat närmare 
undersöka, huru långt detsamma går. I ipf. pl. ock sup. av 
starka värber synes o därstädes vara enrådande för ii, under det 
att det övriga området har bibehållit ut i detta fall även framför 
k: mot vanligt brtuto, -e bröto, brutit (m. fl. efter st. 2) samt 

bturo, -e buro, -it 	 lutpo,-e »lupo, -it», gingo, gått 
skturo, -e skuro, -it 	 shake stulit 
swto, -e, sutto, -it 	 smare svurit 

svara alltså Su. broto, -e o. s. v. 
I e, II e. Framför b, g, 91,p ock synes tu här växla med 

o utan regel, framför övriga kons. cl, 	t (utom Su.), endast 
om r eller k går omedelbart före (om 	ock yrt se under o, 
s. 115 f.). Jag meddelar min exempelsamling fullständigt (o-for-
merna tillhöra icke endast Suttlep): 

dwbot 	dobot adj. dubbel 	krutb 	kro b f. 2 »krubba»2  
gutt,  m. 1 gubbe 	 skrud» »skrubb-»4  
»Mb 	kb"0/2 f. 2 klubba 	stot,  ni. 4 stubbe 

kan tilläggas, att ordet 'dimma' just i trakten kring Tåkern, t4kan, 
ännu i dag heter ttika f.). 

ruttna föremål, rutten säd o. d. 
gadd på den del av lien, som är uppvikt efter orvet. 
vrå. 	 4) i skrutb-wn n. 1 »skrubbjärn». 
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trutbat trobat adj. trubbig 
gkog sv. 1 »glugga»1  
huig ho g sv. 2 hugga 
kkiag 	kkog in. 1 glugg 
hug ni. 1 lugg 
snog sv. 1 »snugga», tigga 
hug — tog sv. 1 tugga 
bron in. 1 brunn 
gro n n. 1 grund 
grov adj. grund 
han bf. sg. av hund 
muoi, m. 1 mun 
sona adv. sunnan 
tutti adj. tunn 
tutti f. 2 tunna 
utu sv. 1 unna 
&up 	dop sv. 1 doppa 
knutp m. 1 knopp 
kutv kop m. 1 kopp 
ktup 	kop sv. 1 »koppa»2  
bop-  f. 2 loppa 
sniap sv. 1 »snoppa»3  
stucp sv. 1 stoppa 
top -  m. 1 »topp», hårfläta 
bor m. 1 (kard-)borre 
bur 	bor. sv. 1 gräla 
char — dor sv. 1 skramla 
Vidare äro här att märka tvås 

av starka värber, med konstant 
vara enrådande (jfr ovan II b): 

bnago, -e av brygga 

hur 	kor f. 2 träkula 
nor. sv. 1 morra, gnälla 
shar. sv. 1 »skurra»4  
snor f. 2 »snurra», en leksak 
brod m. 3. brodd 
badat adj. luddig 
ruccl sv. 1 rödja (jfr s. 122) 
sutd m. 1 sudd, fläck 
brudap ,, bro!_ap n.1 bröllop 5  
bud, ni. 1 tjur° 
fud adj. full 
gud n. 1 guld 
rud 	rok sv. 1 rulla 
sude adj. svullen 
trO. sv. 1 trolla 
tud m. 1 (år-)tull 
jul f. 1 ull 
buks f. 27  
dug sv. 1 sova8  
Ittug adv. huru (jfr s. 122) ,  
fuy.  sv. 1 ljuga2  
gud n. sg. st. av god 
khatap•-kkotaplguttarp, by 
kut sv. 1 skvalpa, plaska 
kud m. 1 kotte; sälunge 
sprutt st. 3 »spritta», hoppa to 
tutt m. 1 tott (lin-). 

taviga ipf.-pl. ock sup.-former 
ut, utom i Su., där o-  synes 

drudco, -e av dricka 

1) stirra, titta under lugg. 	2) åderlåta. 
snyfta; fsv. snuppa, snoppa d:o. 
om hönsens läte, när de få se en rovfogel. 
Jfr s. 122. 
mit. bulle ni. 'stier'. 
vägmärke om vintern av halm eller enris; julbössa. 
i barnspråk. 	 9) ty. pfusohen. 

15 Jfr s. 122. 
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av »skrilla»1  
»slippa», få gå 
smälla 
spinna 

spriako, -e » spricka 
alla efter st. 3; dessutom fiako, fiale (jämte fal,e) av fal falla. 

&ag°, -e av bag hugga (även regelbundet sv. 2) synes ej 
systemtvånget göra sig gällande, utan växlar här sa med o såsom 
eljest framför g. 

Anm. Om biak 	bot sv. 1 bocka, Sukk sv. 1 sucka ock om 
Odh. dutT adj. dum o. s. v. se under 0 s. 116. 

I f, II f. Här synes o uppträda jämte ta endast framför 
kons.-förbindelser, vars första ljud är f, p eller r (ft, ps, rk)2; 
för övrigt, som vanligt, efter r (ock k), varpå jag dock i denna 
grupp endast har ett enda exempel (rond adj. rund). Jag med-
delar min exempelsamling: 

boft n. 1 »bukt»6 	haps m. 1 tofs 
dzaft n. 1 »doft»4 	bok f. '2 burk 
dmfte adj. duktig 	 fmrg sv. 1 »furga»6  
frmft m. 1 frukt 	 pork f. 2 spingsticka,  
friaft sv. 1 frukta 	 sniarke 	snorke adj. »snur- 
loft n. 1 loft, vind 	 ken»8  
haft m. 1 luft 	 surbas gårdn. Urbans 
loft f. 1 lukt 	 bialdan n. 1 buldan 
bops sv. 1 »bufsa»6 	bialdor sv. 1 »bullra», åska 
seg-knucps m. 1 knapp på huadigg m. 1 a hulline 

sänggavel 	 skiald ipf. skulle 

slcril. st. 3 åka skridsko, kana. 
Framför ks, nib, mp, ms, gg ock gk är 0 så gott som en-

rådande, se ovan s. 116. Undantag utgöra endast ltaksas (jämte loks) 
gårdn. Lukas', stampas gårdn. Sumpen (nu bortlagt namn) samt tagg 
n. 1 metkrok, diagke 	dogke adj. »dunken», unken; dunkel. 

tjuder. 	 4) fint mjöldam. 
slå, klappa (t. ex. om  järtat). 
vanl. pass. eller refi., 'fnurra sig, trassla in sig' (även oegentl.). 

Jfr Tamm Et. ordb., Fnurra. 
estn. purk 'klötzchen, holzstfick'. 
skrynklig, rynkad. 
TAMMS etymologi (Sv. ord, s. 9 f. ock Et. ordb.), av 'hull', 

bestyrkes av denna form. 

skruclo,-e 
o, -e 

smialo, -e 
spiano, -e 

sprutt°, -e av »spritta» (s.122) 
stiako, -e 	» sticka 
~no, -e » (för)svinna 
viano, -e 	» vinna, 
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ptulk m. 1 pinne (s. 60) 
	

butnt m. 1 bunt 
kaulnatsve skiftesn. 	 ltunt-lo vb-subst.3  
main sv. 1 svullna 	 «bunt sv. 1 »slunta» 4  
halp f. 2 slev (s. 60) 

	
brutsk n. 1 brosk 

butit sv. 1 bulta 	 butsk m. 1 buske 
mut4, mutikon sv. 1 multna 	pasta Gustaf 5  
smutltor f. 2 smultron 	hutstor f. 2 hustru 
bbandor vb-subst. »blundra»1 	hast sv. 1 kosta 
Ittund m. hund 
	

lust m. 1 losta 
humdra räkn. hundra 	hust m. 1 lust 
rond adj. rund 	 Just m. 1 ost 
ttundor f. 2 fnöske 	 kuttsar m. 2 kusk6  
utnde prep. adv. under 	luttse Lucia(-dagen) 
tundras sv. 1 undra 	 ~lov Suttlep, by 
butns sv. 1 2bumsa»2 	rutkkat adj. rucklig. 

Av kobas m. 2 rättare (estn. kubjas 'frohnvogt, aufseher der 
arbeiter') har jag ingen tu-form antecknad. 

Om tvåstaviga ipf.-p1.- ock sup.-former av typen II f gäller 
vad som ovan sagts om dylika inom II b ock ile. Exemplen äro: 

btundo, -e av binda sprtuggo, -e av springa 
brutsto, -e » brista stutgko, -e 	» 	»stjunka»7  
sinko, -e » sjunka smulto, -e » svälta 
smult°, -e » smälta trutsko, -e » tröska. 
Det starktoniga u:s uppgift inom flexionen synes in-

skränka sig till dessa starka värbformer inom typerna II b, II e 
ock II f. 

§ 53. Q, dialektens länga å-ljud, motsvarar regelbundet 
fornspråkets ä, ävenså i gamla lånord det långivande språkets 
långa a-ljud (t. ex. bok f. 2 spillning, estn. påk 'klumpen, 
packen'; khs-matsasa gårdn. Klas-Mattses). Dessutom har det 
uppstått i en del fall genom tidig förlängning af å, nämligen 

1) en lek med nötskal. 	 2) ,••• boms d:o, s. 116. 
ett sätt att fiska; av estn. lon't (? biform lun't) ifacker m. m. 

ock 2o. st. vb slå. Se Saxh. s. 168. 
lunka (om hästar). 
Förekommer i Nuckö kyrkoböcker först från slutet av 1700-

talet, då en Gustaf Carlblom (-1-  1814) var präst i församlingen (upp-
gift av klockaren J. Nymann). 

estn. kutsar, kutser, ty. kutsoher. 
sttgke st. 3 hoppa (s. 110). 
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dels framför kons.-förbindelserna ra, rn, Id, mb, nd, ng, 
av vilka r6 i regeln utvecklats till 4, rn till n, men de övriga 
bibehållits såsom id, mb, nd, gg (utom id i SQ4 ipf. sup. sålde 
sålt), ex. se  nedan under I d ock I g; 

dels i några ord i uddljudande ställning: o prep. av, ovat 
adj. avig, avundsjuk, okor m. 1 åker, Qtor adv. åter, tillbaka, 
kvar (jfr i nästa § otor adv. åter, ännu en gång samt ot adv. 
prep. åt).' 

Ljudet förekommer i de vanliga en- ock tvåstaviga typerna, 
le, II c, I d, II d, I g, II g, samt i trestaviga flexionsformer. 
Exempel lemnas härmed på o i de uppräknade typerna. 

I c. o är antingen av gammalt slutljudande eller har blivit 
det i dialekten genom bortfall av ä, 3 eller v, eventuellt tillika 
genom en följande ändelsevokals apokopering, t. ex. 

bto adj. blå 	 trQ sv. 2 »trå», avtyna 
to adv. då 
	

fo räkn. två (m.) 
fo.  vb få 	 Q f. 1 å 

g(2 vb gå 	 br<2 adj. bråd, snar 
hQ f. 1 »hå»2 	 ko m. 1 ut. pl. klåda 
.242 st. vb slå 	 k<2. f. 1 ut. pl. kåda 
sno adj. små (även sing.) 	rQ. n. 1 råd 
stro n. 1 strå 	 trQ, m. 1 »tråd», becktråd 
sto st. vb stå 
	

frQ sv. 1 fråga 
so sv. 2 så 	 Q prep. adv. av. 
lic. Hit höra flexiousformer av ord i föreg. typ. Märk 

särskilt fie, gve (jämte fot, go) sup. av värben få, gå. 
I d. Här uppträder Q först ock främst framför gammal 

enkelkonsonant, särskilt k, p, t, 1 (målets k), m, n, r, 8, t. ex. 
krQk f. 2 kråka 	 hop m. 1 »håp» 2  

Åsikten om en sporadisk övergång på nordisk botten av udd-
ljudande å till å är, såvitt jag vet, hittils i tryck framställd endast 
i förbigående av A. B. Larsen Ark. XXI (1904), 129 noten, men synes 
vara evident riktig, ock saken är tydligen värd en närmare undersök-
ning (citatet har påpekats för mig av doc. HESSELMAN, Som själv fram-
ställt samma mening på föreläsningar 1903). 

reling på mindre båt; fsv. har, fvn. hår in: årtull, Rz 287 a 
hå f. årfäste, årtull° nb. vb. åm. hs. ul. 

mindre fiskarbåt; fsv. haper ? m., Var. rer. vocab. hååp, lån 
från fl. haapio, se Saxå s. 27. 
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SOt n. 1 »såt», fog 	 von n. 1 »vån», väntan 
svgr n. 1 ut. pl. »svå1»1 	vor poss. pr. pl. våra 
ghm sv. 1 »glåma»2 	g(2.9 f. gås. 
Märk orden lok f. 2 »lådeka», liten träkista3, no_t f. 4 a natt, 

tQt m. 1 tät, from prep. adv. från, hQn f. 2 hona, kvinna (jfr 
honn pr. hon, i nästa §), 

samt flexionsformer sådana som Igrot n. sg. st. av blå, for 
pres. sg. av få, for f. av två. 

I flexionsformer o. d. står Q vidare framför 	t. ex. 
kg 	bf. sg. av kar m. kål, pe gårdn. Påls, svQ/ n. sg. st. av 
svo. svår. 

Mera sällan träffas 0 framför d, g, v. Mina exempel äro: 
sQd f. 2 såda (mäst i pl.) 	vog f. 1 våg (av väga) 
sQg f. 2 såg 	 vg f. 1 våg, bölja3  
sQg sv. 1 såga 	 gQv f. 2 »gåva»6  
tQg f. 2 »tåga»4 	 /Qv adj. låg; 

dessutom flexionsformer sådana som sod ipf. sup. av så. 
Slutligen har målet Q av fsv.'ä, framför fsv. r, rn, dialek-

tens ock n. Mina exempel meddelas fullständigt: 
g(24 m. 1 gård 	 fhn f. 2 flarn, barkflöte 
hgj adj. hård 	 gQn n. 1 garn, tråd 

ipf. sup. av ere ärja 	skon n. 1 ut. pl. »skarn»1. 
bon n. 1 barn 

Härjämte märkes sQ/ ipf. sup. av scare sälja, med Q av ä framför 
id (s. 169). 

II d. Förutom flexionsformer av ord i föreg. mom. före-
kommer här o tämligen sporadiskt: 

toras-fg.k n. kvinnfolk8 	hqle(t), hae(t) adv. hårt 
ghsa namn på grådaskig ko 	(s. 13) 

os, kolos (i t. ex. den upphettade badstun). Jfr fvn. svtela f. 
'tyk rog', syssla v. 'roge'; no. (Aas.) svada f. 	kvalme, kvalm luft 
i et huus' (se Kluge6  under sohwelen ock sohwtil). 

grumla. Jfr Tamm Et. ordb. Glåmig. 
Var. rer. vocab. 31 a lådheka cistula. 
späda tallrötter, varmed Barnen fastgöras vid näten. 
Oh. VQ; Ormsö Qg. 
mat (jfr 'guds gåvor', 'gudslån'). 
slemaktigt mjukt sjögräs. 
Jfr torr pr. f. pl. de (s. 19); motsatsen är talas-M.1e n. man- 

folk 	tceo pr. m. pl. de. 
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hoSok Hapsal 1 	 toka'. m. 2 »tåtel» 2  
sota n. 2 såta 	 vonas sv. 1 »vånas», vänta. 

Vidare ha vi de ovannämnda ovat adj. avig, okor m. 1 åker, 
otor adv. åter samt slutligen odor n. 1 årder (§ 77). 

I g. Förutom i posk f. 1 påsk, snold m. 1 »snåll»3  ock 
sold n. 1 såll, synes o här alltid vara uppkommet genom den 

Jfr Saxen ss. 27, 120. 
ett gräs, förmodl. Poa, Aira eller Holcus. — Nor. Spr. o. st. 

II, s. 123 f. anser detta gräsnamn ha gammalt ö, på grund_ av sv. 
dial. (ej uppgivet vilka) totel, totul ock särskilt Orsa-målets tos'l (tos'i) 
»med slutet 0-ljud, som återgår på gammalt o». Ordet identifieras på 
grund härav med no. totul, tutul 'trasa, slamsa', vartill släktingar an-
föras (isl. tutla skuffa m. m.). De former av ordet, som jag för min 
del funnit uppgivna för olika sv. dial., uppvisa emellertid samtliga 
— utom Orsa-formen, varom se strax nedan — slutet långt å eller 
dettas regelrätta motsvarighet. Formerna i fråga äro (utom Nuckö tota. 
härovan): Fr.-V. Estsv. ordb. tåtal holcus DGO, Uttal RW; Runöm. 
tuatue Nyland tåtol Es1., tåtul Po. Ten.; Finnby tuatok (ya tyd-
ligen tryckfel för lo, jfr s. 155, 156); PPm kituk; Fasterna (s. 60) 
tejt.4k; Rz 772 a tåtel m. Holcus sm., lintåtel Lolium am. Möjlig-
heten av att 'tåtel' skulle vara inlånat i samtliga dessa dialekter från 
rspr., torde få anses helt ock hållet utesluten — ordet är väl tvärtom, i 
den mån det lever inom rspr., upptaget i detsamma just från dialekterna. 
Då nu i de anförda dialekterna öppet 5 icke har utvecklats till långt 
slutet å (eller Runö ua o. s. v.), nödgas jag antaga, att en motsatt 
dialektal utveckling, å o, ägt rum i de av NOREEN anförda dial.-formerna 
av tåtel. Exempel på en dylik övergång äro ju icke alltför sällsynta 
särskilt i v. Sv. Vad speciellt Orsa-formen tos't beträffar, må jämföras 
sådana andra former i Orsamålet som t. ex. följande (hämtade ur Dalm.): 
dQ, dQ då adv., fQ få st. v., kot kåt a., kma sv. v. låna, /os' lås s. 
mo må sv. v., mo må jälpv., moncod månad s. ni., mota mått (isl. 
måti m.), snolas snålas sv. v., 0 å adv. prep., vilka i grannmålet 
älvdalskan ha Q (e). I varje fall synes det icke vara möjligt att endast 
ur det i Dalm. framlagda materialet från Orsa draga någon bestämd 
slutsats rörande uppkomsten av 0 i tos'i. — På gammalt å --> ä i 
ordet tyda ock i sin mån de av Nor. a. st. framdragna gamla skriv-
ningarna tåtål Hof, tåtol Aurivillius (även Sahlstedt har tåtel). Jag 
förmodar, att 'tåtel' är att härleda ur ordet tåt sträng i ett rep 
o. s. v. (Rz.), fvn. påttr. 

trissa i spinnrock ock på svarvstol; knce-snold knäskål; fvn. 
snåldr ra.' 'snude, paa orm'; Var. rer. vocab. 34 b Uerticulum sland, 
snall. Se vidare t. ex. Rz 621 a slann m. ock 642 b, 643 a snäld, 
snälla, snåld, snoll; Grip Skutt. s. 64 4nå.2lcin knäskål. 
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ovan omtalade förlängningen av å' framför kons.-förbindelserna 
id, mb, ud, ng. Exemplen meddelas fullständigt: 

*bo/d adj. »båld»1 	 bkond sv. 1 blanda 
fo/d m. 1 fåll 	 brond m. brand 
gold adj. f. »gåll» (om ko) 	hond f. hand 
ho/d 2  vb hålla 	 &ond n. 1 land 
kold adj. kall 	 rond f. 4 a rand 
mold f. mållas 	 rond f. 2 »randa»6  
skold sv. 1 skålla 	 vond m. 2 »vand», mullvad 
vold n. våld 	 gym m. 1 gång (ty. gang) 
domb n. dam n. 	 logg adj. lång 
dromb m. 1 »dram»4 	strogg adj. »strång», sträng 
komb m. 1 »kam», karda 	stogg f. 4 a stång 
lomb n. 1 lam 	 stogg sv. 1 stånga 
vomb D. 1 våm 	 trogg adj. trång 
ond m. 4 ande(dräkt) 	togg f. 1, f. 4 a tång 
bond n. 1 band 	 vrogg f. 4 a »vrång», spant. 
II g. Utom flexionsformer av föreg. ord finnas endast få fall!: 
ondas sv. 1 andas 	 moggan mången 
hotskke adj. »hårdsklig»6 	vondas sv. 1 våndas. 
mondar in. måndag 
Beträffande o inom flexionen må endast erinras, att en del subst. 

inom f. 4 a (not) ock det oregelbundna maskulinet brond brand ha 
o i sing. mot e i plur. De starka värben grot gråta ock /ot låta 
(lauten) ha o i presensstammen (grå, grito, grote; lat, bto, lote). 

§ 54. o, målets korta å-ljud, förekommer egentligen blott 
i starktoniga stavelser7, men är där ett av de oftare uppträdande 
vokalljuden. Detsamma företräder i dialekten: 

i bolt adj. n. sg. st. värt, skäl i (t. ex. he cer cent bolt te 
ren tate gamkan 

jämte hold. 
5) Chenopodium, Atriplex. — Denna dialektform, vilken även be-

kräftas av Fr.-V. Ordb. nitad DGNORW, synes utvisa, att det fsv. 
molde m. (endast i LB) återger ett äf sv. *malde ock ej, som förut 
antagits, innehåller det svaga avljudsstadiet (Nor. Urg. lautl. s. 96, 
Liclhn Stud. s. 77 not 2). 

kvarnränna; drönare (i bisamhälle); tok. 
get (föråldrat ord). 	 6) sträng. 

7) Under svagton kan det förekomma i historiska sammansättningar, 
genom association med ett enkelt ord, som innehåller 0 eller 0, t. ex. 
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samnord. ä eller fsv. ö av annan upprinnelse, så regel-
mässigt i gamla ord framför r, s,t ock kons.-förbindelser, som 
börja med k, r eller s, mera sporadiskt efter r ock k ock 
framför d, g, 92, nd, ni; 

fornspråkets ä, regelmässigt i kortstaviga tvåstaviga ord 
(typ II b), när slutstavelsens vokal är a (likaså i flerstaviga 
flexionsformer ock avledningar av dylika ord); mera sporadiskt 
har ä utvecklats till o framför en del konsonantgrupper: ks, glc, 
gs, mp, »is'; 

fornspråkligt -wä- regelmässigt efter d-, h-, k- ock sk- (icke 
efter s ock t); 

gammalt långt å, dialektens o, genom förkortning dels 
i första sammansättningsled 2, dels dessutom i några ord, som 
antingen vanligen äro svagtoniga i satsen eller ock ha andra 
stavelsen sluten: 

to, tot konj. då 	 of räkn. åtta 
gogg f. 2 gång (mal) 	otete räkn. åttio 
honn pr. hon 	 fote adj. fattig, ful 
ho/c/ 2  v. hålla 	 fofent adj. fåfäng 
noa interj. nå! 	 grote sup. av gråta 
so, sos adv. så 	 lote sup. av låta (lauten) 
von, vora, vot pron. sg. vår 	notas sv. 1 nå 
of adv. prep. åt 	 tonas sv. 1 »tånas», sträcka sig 
otor adv. åter, igän 	 odor f. 2 ådra. 
Blott i några enstaka fall har o annan upprinnelse. I mokk 

f. 1, n. 1 mjölk återger det tydligen fsv. iö, ock likaså synes 
man för sov själv — med hänsyn till även andra sv. diall. — 
kunna förutsätta ett rätt gammalt *siolv. 

Ordnat efter typer, på vanligt sätt, ter sig materialet som 
följer: 

I a, I b. Hit höra huvudsakligen första sammansättnings-
leder med förkortat Q, t. ex. 

ro-las adj. rådlös 	 o-ns oböjl. adj. »åens», ens, 
o-deq, vb-subst. »avdö(ende)» 	lika 

cegtlon(d) Estland, det ljudlagsenliga vid fullständig sammansmältning 
till enkelt ord synes dock vara, att det ersättes av 0, t. ex. nigo(4) 

nzgos gardn. Nygårds. 
1) Se nedan s. 138. 	 2) Jfr strax nedan (typ 1 a, 1 b). 
3) jämte hold. 
Danell, Nuckömålet. 	 9 



134 	 DANELL, NIICKÖMÅLET. 

bon-dom m. ut. pl. barndom 	hor-kragk m. 2 »hårkrank»s 
for-kg n. 1 a fårkött 	sto"-fr f. 2 »stålfjäder», 
go-la t f. 2 »gårdlatta»1 	-pänna. 

Märk vidare ho- »hvad-» i sammansättningen ho-m6ggan hur 
mångens ock de enkla orden: no interj. nå, honn pr. hon, den 
där, tomm pr. n. pl. de; dessutom de alltid svagtoniga to konj. 
då ock o konj. ock. 

II b. 1) Här märkes först ock främst det ovan berörda fall, 
då ä övergått till o i kortstaviga ord med svagtonigt ä i slut-
stavelsen: 

oka-handa »Al-lundarna» 	 fkosa sv. 1 »flasa»s 
opald f. 2 apel 	 goka st. 6, sv. 1 gala 
boka sv. 1 baka 	 gona sv. 1 »gana»s 
boka(r) m. 2 eller 3, »bake»4 	gnova st. 6, sv. 1 gnaga 
bora5  adv. konj. bara, men 	hoka m. 3 hake 
bosa sv. 1 »basa», värma 	homar m. 2 hammare 
bitoka sv. 1 »blaka»6 
	

hona m. 3 »hane», tupp 
broka sv. 1 braka 	 hora sv. L »hara»ls 
fora st. 6 fara 	 hota sv. 1 hata 
fotas sv. 1 fattas 	 hotas sv. 1 »hatas»" 
fkoka m. 3 »flake»7 
	

hova vb hava 

lång ock smal ribba i gärdsgård. 
mygga; Rz 244 a hårkrank. 
Likaså i holekan vilken, hola vad, hote när, hotes varje, 

hoves huru (se s. 28). 
den icke vassa kanten på äggjärn, lie, kniv o. d. 
därjämte bara (se s. 89). 	• 

s) slå (i) med kraft; rusa åstad (vårdslöst). 
skiva (i t. SX. bol-fkoka bordskiva). 
porla starkt; Rz 147 a fiasa 'våldsamt, häftigt brinna' Its. kl. s) 

9) bliga, 'gapa'. 
to) det är rått väder (som gör att huden blir brun ock spricker; 

särskilt om våren); jfr haro f. 3 ut. pl. »bara», dylikt väder, haro-
brum adj. brun fly »bara». I Nord, stud. s. 183 if. har HELLQUIST, 
säkerligen med rätta, sammanställt fvn. hara v. (i Skirnism. 28,3 å Dic 
FIrimnir hari') med finl. sv. diall. hara v. 'torka, om hö; blåsa, om torra 
vindar' ock flera därmed besläktade sv. ock no. dialektord. Till de av 
H. anförda formerna kunde läggas — förutom nyssnämnda Nuckö-ord — 
Rz 244 a hare-väder 'blåst om våren' öl. ock Nyl. hara-vader 'torr 
blåst, blåst om våren'. 

11) klia; jfr hat n. 1 klåda. 
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komar m. 2 kammare 	skova sv. 1 skava 
kora sv. 1 »kara»1 	 skrova sv. 1 »skrava»3  
kroka st. 6 »kraka», krypa 	smoka sv. 1 smaka 
lokand n. 1 lakan 	 snova sv. 1 snava 
loka m. 3 lake 	 spora sv. 1 spara 
moka sv. 1 maka 	 stoka in. 3 stake, käpp 

'moka st. 6, sv. 1 mala 	svoka sv. 1 svala, låta svalna 
mora f. 3, n. 2 mara 	-svoka m. 3 »-svale»4  
mota sv. 1 mata 	 svora sv. 1 svara 
notan »Naten», sjö 	 tova st. vb taga 
novar m. 2 »navare», borr 	tokas sv. 1 »tagas»5  
roka st. 6, sv. 1 raka; driva 	toka sv. 1 »tala»6  
_rosa sv. 1 »rasa» 2 

	
tora m. 3 »tare»7  

rota sv. 1 rata 	 trova sv. 1 trava 
skoka sv. 1 skaka 	 vona m. 3 vana 
skara sv. 1 skala 	 voras vb vara 
skota in. 3 skate 	 vosa m. 3 »vase».9  
Av a är målets o vidare uppkommet åtminstone i botor 

(jämte bator) sv. 1 »battra», bullrå, smattra, gräla, fotor »tvaddra» 
(§ 83); ävensom i lånordet bogor sv. 1 muddra (ty. baggern, jfr 
estn. pager-mazin 'baggermaschine'). 

snickra; vg. kara v. tälja; jfr Rz 379 b kära 4 'skära, tälja 
smått' sm. mp. jtl. • 

om hästens läte, när han väntar på foder. 
om ett ihåligt ljud (t. ex. av torra skinnstycken). 
i basta-svoka förstuga i badstu. 
träta, slåss. 
viska, mumla vid svartkonster o. d.; yttra, nämna, urgf. 'knysta' 

(i nekande sats, t. ox. han toka cent iggetigg han nämLde inte ett 
dugg). 

mellanrum mellan 'oxhuset' ock 'kohuset', där hö förvaras under 
vintern. Ordet är, såsom (Rz 724 b ock) Saxen s. 226 visar, lån i sv. 
diall. från fl. tarha 'stängsel, inhägnad, fålla' m. m., som i sin tur är 
littauiskt lån (Saxen a. st. ock där citerad litteratur). Till de av SA %DN 
anförda sv. formerna (samtliga från Nyl.) kunna läggas: Rz 725 a tarre 
m. 'liten utbyggnad 1. luta bredvid ett annat hus, vari får, getter o. s. v. 
installas' hl.; ävensom Nuckö-formen härovan (Fr.-V. Ordb. har tora 
m. 'lider' utan angiven fyndort). Däremot synes Rz 774 b tarre m. 
'platsen ovanpå bakugnsmuren' m. m. m. m. vara ett inhemskt nordiskt 
ord, motsvarande nht. darre, varom se Kluge Et. wb6. 

därjämte vara, se s. 89. 	8) gavelyta på halmtak. 
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o 	svit: 
doka m. 3 dvala 	 hoves adv. huru 
kola sv. 1 »kvadla»1 	hora pr. hvar 
skoka sv. 1 skvala 	 hore-år adv. då ock dås 
hota pr. hvad (s. 28) 	hotes pr. varje 
hote adv. när (s. 28) 	(HI b: holekan pr. hvilken); 

o har uppstått genom förkortning av långt å i några ord 
som återfinnas bland de ovan s. 133 (mom. 4) uppräknade. 

Närmast från ett långt å utgår o vidare i gole adj. »gårlig», 
färdig, mogen ock gole adv. »gårligt», redans. 

o 	ti på grund av ett följande r uppvisa orden kola 
sv. 1 »korla»4  ock more m. 1 b morgon. Ned hänsyn till sona-
bana f. 3 sonhustru jfr son m. son (nedan I e); 

o finns i lånord med inlånat o, t. ex. 
potel f. 2 buteljs 	 kopek m. 1 kopek 
dose m. 1 b dussin 6 	tomas gårdn. Tomas'. 
I e. Regelmässigt står o 	samnord. ii (fsv. 6) i gamla ord,  

framför r, cs, t, t. ex. 
hor sv: 1 »horra»s 	 to,s pres. sg. av tiaras töras 
or rn. 2 orre 	 bot adv. bort 
tor adj. torr 	 iot m. 1 lort 
ho m. 1 nötklase 	 tot n. sg. st. av torr. 

Med dessa jämnställt är don f. 2 dörr (med n 	rn, se s. 193). 

'vara synbart havande'. Jfr dalm. *kvadla s. f. (Orsa k9aia) 
'bubbla', varom Bugge Sv. lm. IV. 2, s. 104: »horer maaske sammen med 
obt. ohwadilla, nedt. quaddel pustula, blatter. Betydningsforholdet er 
omtrent som medlem d. blame og t. blatter». Denna etymologi synes vara 
fullt evident, ty jfr även Rz 372 b kvall m. 'upphöjning på en yta, knöl', 
kvallig adj. 'bukig, om dräktig märil kärnlös, omogen, om ved, skog'. 

»hvar-i-a(nd)ra». Jfr östg. alt i varda-am allt emellanåt; Rz 
269 b hvararum, i hvararum adv. 'emellanåt, ibland' nk. (ock 7 b allt 
i hvararum adv. 'esomoftast' ög. Gullbergs hd). 

Jfr fgutn. garlakr adj. färdig, beredd ävensom Rz 185 a gå.lin 
m. m. färdig, i norrl. ock Utsy. diall. (Fr.-V. Ordb. s. 69 uppger 
felaktigt former med kakuminalt 1 från Nuckö, för adjektivet även 
riktigt golian med dentalt 1); Lidmål (Sv. lm. XIII. 1, s. 54) glan 
»gålig», färdig. Jfr ock nedan s. 217. 

4) krypa, kräla, gå (särskilt om insekter), pyssla (om troll, i 
mörkret). Se Hesselman, Spr. o. st. IV, s. 99 f. 

estn. podel m. fl. former. 	6) mlt. dosin 
Jfr ovan under uk, s. 125. 	8) rossla, kråsa (i halsen). 
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Efter ?/. ock r uppträder o mera sporadiskt, representerande 
gammalt tt 

bkok m. 1 block (i tackel) 	roa, sv. 1 rossla 
bkot f. 2 träsko 	 skrok subst.2  
pkot sv. 1 »plutta»1 	trop m. 1 propp. 

Vidare uppträder o sporadiskt framför cl, g, n: 
kod m. 1 »kudde», bolster 	pog f. 2 groda (s. 123) 
hog n. 1 »hugg»3 	 son III. son 
kog m. 1 kugg(e) 	 son bf. sg. av föreg. 

Mera osäkert torde vara, om någon viss ljudtendens kan spåras 
bakom o:s uppträdande i följande ord: 

bob sv. 1 gräla 	 pot f. 2 potta 
knok f. 2 knotig kvist 	to t f. 2 docka 
kok ra. 1 kock 	 pol.  in. 1 utväxt 
pop m. 1 ett slags kägla 	os pr. oss. 
snop sv. 1 »snoppa»4  

Regelbundet o 	Nvä efter h- uppvisar hot adv. hvart. 
Förkortat av långt ä är o i ett par hithörande ord, se ovan 

s. 133. 
II e. Förutom fiexionsformer ock avledningar högst få fall: 

i obar m. 2 abborre synes å-ljudet bero på folketymologisk an-
slutning till subst. 'å'; 

(Mat adj. dum, fånig är en utvidgning med det vanliga suffixet 
-at (se ss. 19, 96) på det Ity. ock balt. ty. doll (hty. ton); 

kovo,. gårdn. är lånord (se s. 120); 
koter n. 1 kvart& likaså, med o regelbundet av 
ge är en förenklad form af ormse Ormsö, särskilt vanlig i det 

sammansatta ge-bp., o,sebe m. 1 Ormsöbo. 
f, II f. 1) o +- samnord. tt (fsv. ö) står regelmässigt framför 

konsonantförbindelser, som börja med k, r eller ts, t. ex. 
hokk m. 1 knivskaft5 	tokv räkn. tolv 
harm m. 1 holme 	 toft räkn. tolfte 
okva n. 2 olvon 	 fork in. 1 grepe6  

J) gå ock söla. 
i skroks-bkaer n. pl. »skrocks-blad», blad av Lappa. 
'håll', mjälthugg; slå i väggen, vari värktyg fästas. 
snatta undan, 'snyta'. 

3) Jfr Rz 277 b Ulk m. urholkat kärl in. m. 
6) Rz 160a förk m. högaffel in. m. 
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korp m. 2 korp 
korv m. 1 korv 
morga adv. i morgon 
storkon sv. 1 storkna 
storm sv. 1 storma 
bon f. 2 borst 

sporadiskt efter k ock r samt 
gkotrat adj. »gloddrig»1  
rost n. 1 rost 

botst m. 1 borste 
fon adj. adv. först 
fon f. 2 förstu 
ko -taln rn. 1 skorsten 
tok m. 2 torsk 
tonat adj. törstig; 

framför nd, nt: 
fkondor f. 2 flundra 
sondor adv. sönder 

dromb f. 2 »trumma»2 	tont m. 2 tomte. 
knops m. 1 vårta, utväxt torde vara att jämföra med en del ord 
i den sista gruppen inom I e ovan. 

I följande ord, där det står framför konsonantförbindelserna 
ks, gk, gs 	Eks), mp, ms (i- mps), synes o vara uppkommet av ä: 

bkoks sv. 1 »blaxa», slå 	 fkogk m. 1 »flank», träflisa 
broks sv. 1 »braxa», braka 	dos sv. 1 »danksa», dunsa 
doks sv. 1 »daxa». stöta 	kkomp m. 1 »klamp»4  
koks sv. 1 »kaxa»3 	doms sv. 1 »dampaa»3. 
dogk sv. 1 »danka», dunka 

o 	wki efter h, k, sk: 
hokp m. 1 hvalp 	 kost m. 1 kvast 
hokv n. 1 hvalv 	 skarp sv. 1 skvalpa. 
horv n. 1 hvarv 

o genom förkortning av långt å är mycket vanligt i 
första satnmansättningsleder av dessa typer, t. ex. 

bots-10 n. 1 »båtlag»6 	honda-grift f. 1, f. 2, n. 1 
onckboft s. »and-bukt»7 	»hand-grift» 9  ; 
logg-von n. 1 »lång-vån»8  

3) 'gloppig', slaskig; Rz 202 b glåddrig 'rörig, uppfylld med vattendränkt 
snö, om sjö' sdm.; jfr d:o d:o glåtra v. 'snöa ock rägna på en gäng' fl.; d:o 
202 a glutra v. n. säges då ännu blott litet vatten om våren står på sumpen i 
ett träsk, g.; d:o 643 b snö-glåtter m. 'rägn ock snö tillhopa' vm.; dalm. 
*glutter s. n. tunn sur mjölk, vasslig mjölk (märk BUGG» etymologi därstädes). 

bro (över dike, å); fsv. tramba f. rör, cylinder, avloppstrumma 
ra. m. Jfr nedan § 78. 

slå ägg mot varandra för att se vems som håller längst (lek 
på påskafton); Ross kaksa kakke; jfr Rz 302 a kakka 	hs. vb. 

kort stock; enkel träsko. 	5) vara virrig. 
6) bolag om skuta. 	 7) andrum, luft. 
8) långväntan. 	 3) ledstång. 
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likaså i historiska sammansättningar ock avledningar, sådana 
som gorgak adj. »igår-gammal», från i går, lonsanike adj. »lång-
samlig», långsam. 

gong f. 2 gång ock hold v. hålla äro redan nämnda (s. 133). 
Om o 	iö i mokk ock sokv se likaså ovan s. 133. 
Lånord med inlånat o, t. ex. 

brons n. 1 ut. pl. brons 	mold f. 2 ho3  
doftar m. 2 doktor, 	soldat m. 2 soldat 
dolkat adj. dum, fånig2 	sondar ni. 2 söndag. 
o:s roll inom målets flexion synes vara inskränkt till att 

det uppträder i de starka supinformerna grote ock lote av 
värben grot gråta, /ot låta (lauten). 

§ 55. ce är (med frånräknande av 0) det sällsyntaste enkla 
vokalljudet i dialekten ock kan icke sägas vara densammas 
regelmässiga långa ä-ljud. Detta har nämligen uppgått i e, ock 
o:s förekomst är väsentligen inskränkt till ställningen före ock 
efter r ock k samt före supradental. Därförutom uppträder ce 
så gott som endast i några värbformer, som ha närstående 
former med kort ce, ock i lånord. I inhemska ord motsvarar a3 
dels fsv. Et av olika upprinnelse, dels genom förlängning i olika 
ställningar fsv. Öb, undantagsvis också yfsv. itiS genom bortfall 
av det halvvokaliska i i postkonsonantisk ställning ock för-
längning. 

Mitt material för ce meddelas härmed fullständigt (så när 
som på regelbundna flexionsformer ock vanliga avledningar). 

I c, II c. Jag har följande exempel, i vilka a' föregås av r: 
dr ce impt. sg. av drwa draga 	tro n. 1 trä(d) 
drcee impt. pl. av d:o 	tre n. 1 träde. 
drceor pres. sg. av d:o 
I d. 1) ce 	fsv. ST3, ith, förlängt framför r, k, v (i sista• 

fallet föregånget av r): 
beer n. 1 bär 	 skor pres. sg. av skära 
beer pres. sg. av bära 	 frk f. »fjäl», bräde 
gcer » 	» » göra 	sok ni. säl 

Därav ett värb doft 'doktorera', liksom substantivet doftar vore 
en värbalavledning på -ar, hav. -are, analog med t. ex. dansar m. 2 
av dans sv. 1 dansa. 

Utbildning på ity. doll, jfr dolat ovan s. 137. 
estn. mol'd 'mulde', mit. molde, molle f. 'mulde'. 
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V (fk adv. väl 	 rev m. 2 räv. 
grcev f. 1 grav 

ce 	fsv. 	ersättningsförlängt framför bortfallet ö, 3: 
Nrcer f. 2 »blädra»1 	vcer n. 1 väder 
bkcer sv. 1 »blädra»2 	ren n. 1 rägn 
fr f. 2 fjäder 	 rce-n sv. 1 rägna 
fer n. 1 »fjäder»3 	 Odh. sed' sv. 1 segla. 
ler n. 1 läder 

cp 	fsv. ee' framför I(±- rd, rid): 
gceci n. 1 jäsning 	 sv « f. 1, n. 1 »svärd»4  
hc 	f. 2 »härda», axel 	vcpci f. 1 värld; 

vidare i fiexionsformer sådana som ge ,s pres. sg. pass. av göra. 
fsv. Ca' i de singulara impt.-formerna les av läsa, 

veg av väga ock vev av väva samt subst. vov m. väv (jfr 
infinitiverna kesa, vcega, veva, ävensom pluralen vcevlar). 

e 	fsv. 
drce.  t n. 1 »drätt»3 	 res f. 2 rad 
fres sv. 1 »fräsa», snyta 	ret m. 1 adj. adv. rätt 
her adv. här 	 skcer adj. »skär», glänsande 
kr adj. kär 	 sker f. 2 »skära», sax7  
her sv. 2 lära6 	 svcer m. 1, f. 2 svärfar, -mor 
ncer-opa adv. nära 	 trcet sv. 1 träta. 

tcer adv. där är väl (som i hsv.) bildat efter her här. brced f. 2 
bräda synes vara lånord; likaså spel m. 1 spel, spel sv. 1 
spela ock stT/ n. 1 ställe. 

II d. Utom flexionsformer företer målet helt få fall: 
brceke sv. 3 bräka 	 skrcedar m. 2 skräddare8  
revok Reval 	 trete räkn. trättio; 
senas sv. 1 »själnas», dö 

(urin-)blåsa. Se Tamm Et. ordb. Bläddra f. ock Falk-Torp, Blaue. 
'slarva, bära sig illa åt, särsk. räcka ut tungan'; 112 43 a bläcka 

v. a. 'svänga' hs. 
röste; östsv. ordb. *fjäder I fkiidtir stm. 1 'gavel av ett tak', 

Sj.; Rz 143 a fjär f. 'gavel på hus' ög. 
fläsksvål; ingår i sammans. gren-svek »grönsvärd», igänlagd 

åkermark. 
tistelstång. 
få undervisning, gå i skola. Subst. lera f. 2 bf. sg. betyder 

vanligen 'konfirmationsundervisningen'. 
Väl lån från ty. where. 	8) mit. schråder 'schneider'. 
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i ke_lek m. kärlek ock ncprnara komp. närmare har cp sin för-
klaring i det försvunna r:et. Återstå följ. exempel: 

bc_ekor m. 1 bägare 	 neve»,  f. 2 näver 
hcepon sv. 1 häpna 	 svcevor m. 1 svavel. 
I g, II g. Hit höra: 
brc_end ipf. sup. av bränna 
brTmsk f. 2 ut. pl.»brämska»1  
draw m. la dräng 
drcpft ipf. sup. av dräpa 
fircets n. 1 bortskämt barn 2  
kkmd ipf. sup. av klämma 

I bceld m. 1 bale (fsv. båe'pil) ock fcegg m. la »tväng», skorem 
står e, utan att r, k. eller supradental finns i dess närhet. 

§ 56. ce förekommer egentligen endast i starktoniga sta-
velser'', men är i detta fall, jämte a, dialektens vanligaste vokal-
ljud. Det motsvarar först ock främst fsv. å' av olika upprinnelse, 
vidare i vissa ställningar fsv. I, genom den regelmässiga dela- 
bialiseringen ofta nog fsv. ä, ävensom 	samt i en del fall fsv. 
Få ock ib. Undantagsvis har målets mot den gamla diftongen 
ej svarande al utvecklats till ce under svagton i orden tced pr. 
de (m.) ock rea adv. redan. Ljudet är för övrigt i målet den 
regelbundna korta motsvarigheten mot långt e (ock ce). I lånord 
motsvarar w de långivande språkens korta e-, ä- Ml ö-ljud 
(även estn. ö). Ljudet förekommer i alla en- ock tvåstaviga 
typer, som innehålla kort vokal, samt i tre- ock fyrstaviga 
flexionsformer ock avledningar. 

Exempelsamling för de förstnämnda typerna följer härmed. 
I a. Huvudsakligen första sammansä,ttningsleder, t. ex. 
brce-la n. 1 »brödlag» 3 	snce-kntv m. »snedkniv» 7  
mce-2,a n. 1 mjöl-slag6 	,trce-los n. 1 trälås; 

1) brånad, hetta, iver. 	2) ty. ftaz ut. 'fleger, KlugeEt.wb.6. 
om tjurar, som slåss. 
Under svagton förekommer det blott i mindre införlivade lånord 

(t ex. avcent f. 1 advent) ock sammansättningar, som stå på gränsen 
till enkla ord (t. ex. akbet 	a7r-bcet m. 2 »al-bläkt», strandskata). 
Jfr dels att bonscar n. 1 barnsöl har en biform bonsak ock att den 
svagaste formen av ta pr. de (m.) är da (s. 97 ovan), dels sådana 
former som hakok n. 1 »handklä», vante. 

matlag. 	 6) ••••• mar n. 1 mjöl. 
7) bandkniv. 

krevd ipf. sup. av kräva 
icerke f. 2 a lärka 
rcend ipf. sup. av ränna 
strcegg m. la sträng 
vregglas sv. vb »vrängas»3  
erle adj. ärlig. 
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dessutom MCed adv. prep. med samt de nyssnämnda rcea adv. 
redan ock ted pr. de (m.). 

II a. Denna typ är högst sällsynt: brcea- bräd-, drcea vb 
draga, trea vb träda. 

I b. Flit höra huvudsakligen första sammansättningsleder, 
t. ex. 

brces-lay.sa  bf. sg. »brödlösan»1 	kcet-keld n. 1 kött-kärl 
ber-blask m. 1 bärbuske 	lcer-bakan Lerbacken 3  
ben-dg m. böndag 	 tres-mcl f. 2 trädesgärde 
cek-kutt 2  m. 1 igelkott 	cek-kap m. 4 ölkappe; 

dessutom hdemm pr. hvern ock det alltid svagtoniga cen konj. än, att. 
II b. 1) Andra stavelsen öppen. Inom denna talrikt före-

trädda typ märkas subst. av deklinationerna m. 1 b, m. 3, f. 2 a, 
f. 3 ock n. 2 med en del fiexionsformer samt kortstaviga värbal-
infinitiver på -a eller -e jämte en del andra värbformer. Ex. 

os-cere m. 1 b »ugns-åren»4 	nceva bf. pl. av näve 
nceva m. 3 näve 	 nesa bf. sg. av näsa 
bceke f. 2 a bälg 
lete f. 2 a ut. pl. lättja 
pere f. 2 a hushåll, gård5  
hceta f. 3 nöd, fara6  
ncesa f. 3 näsa 
bkceho f. 3 bläs 
gcevo f. 3 »gäva» 7  
hceko f. 3 haka 
krcevo f. 3 kräva 
veko f. 3 ? »vaka»5  
breme n. 2 »bräm»5  

hceko bf. sg. av haka 
brceme bf. sg. av »bräm» 
skcera st. 4 skära 
lcepa st. 6 lapa 
leta st. vb låta (lassen) 
beka sv. 1 becka 
fceka sv. 1 föla 
hera sv. 1 »hära»15  
svcere vb svärja, avlägga ed 
Fy. By. Odh. bceke sv. 1 

»bälja»n 

brödbristen. 	 2) jämte ek-kut. 
skiftesn. 	 4) ugnsgolv. 
estn. pere 'gesindestelle, hausgenossen' m. ni. 
estn. lada 'not, gefahr, angst'. 
höfång. Jfr Rz 194 b gev 1 f. (geva, kogjäv m. fl. former). 
benämning på den böjda delen av »fimmern» (se s. 152), vilken 

omsluter julazeln. (?) Jfr Rz 787 a vakan(e) n. 'banken på en ved- 1. 
skogskälke' hs. 

bråddjup; mit. brem(e) 'rand, kant', se Tamm Et. ordb. Bräm 
ock Falk-Torp d:o. 

10) säges  om 'sura uppsägningar' i halsen. Jfr Rz 283 a hära. 
n) böla (Nu. boke sv. 2). 
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krceve sv. 1 kräva 	 lcese impt. pl. av läsa 
scete sv. vb sätta 	 beka ipf. sup. av becka; 
lete sup. av låta (lassen) 

vidare bf. sg. av ord efter n. 1. a ok n. 1 b, t. ex. 
grcese bf. sg. av gräs 	beke bf. sg. av beck 
mete 	» » » nät 	 feeke » » » föl (s. 98); 

kompositionsformer sådana som rceva- räv- i t. ex. reva-feel f. 2 
rävfälla; slutligen 

enstaka former: 
sceke bf. pl. av sc.0 m. säl 	cera pres. pl. av vara 
vcega bf. pl. av vcg m. väg 	 fcere prep. adv. för, före. 
2) Andra stavelsen sluten: 

ord på -ok, -or, -on, t. ex. 
hekok sv. 1 häckla (lin) 	stcedor ob. pl. av sta m. stad 
cepok n. 1 äpple 	 sebor m. 1 vän (s. 117) 
bcetor adj. bättre 	 ncemon sv. 1 nämna 
tce for adv. därföre 	 rekon sv. 1 räkna; 

substantiv på -zgg, t. ex. hce,sIgg m. 1 a »hälsing», hundhalsband, 
spcerigg m. 1 a »spär(v)ing», hök; 

ord, som tillförts denna typ, genom att en lång 'konsonant 
mellan de båda vokalerna förkortats framför sluten ultima 
enl. § 130 (s. 216 f.): 
hcenar, -as pr. bänne, -es 
kceras gårdn. (?) Kärr(s) 

enstaka ord, t. ex. 
(bcerals) gårdn Bärtels betals 	— 	• 
fcerald n. 1 fjäril 

flexionsformer ock avledningar 
ncevar ob. pl. av näve 

stekat adj. kort' 
celas adv. äljest; 

Nu. gcenom prep. adv. genom 
kcerest m. 1 ugnsvalv 2  
mekes gärdn. Melis3; 

av ord inom mom. 1, t. ex. 
sceker ob. pl. av säl 

mesar 
hce kor 
brcemer 
grceser 

näsa 
haka 
»bräm» 
gräs 

vcegar 	väg 
lcesor pres. sg. av läsa 
feekar 	föla 
lcevand n. 1 	»levande». 4  

    

jämte stakat,stakat; med -tv- från komp. superi. stekre,stcekost. 
estn. keris 'obere abteilung des bauerofens'. 
endast i byn Birkas. Jfr bynamnet Melis på Dagö (Russw. §. 

104 o. flerest.). 
hushåll, hushållsbestyr. 
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På cc 	iä uppvisar 
denna typ: 

dcemA m. 1 djävul 
ferald n. 1 fjäril 
fetor m. 1 fjätterl 

på ce 	y följande: 
bcere 2  sv. 1 börja 
bcelet 8  n. 1 »beläte»4  
bceret Birgit(ta) 
drene sv. 1 »dröna»6  
dcese f. 2a dös (av hö)6  
fkete sv. 1 flytta 
fceka sv. 1 föla 
fere prep. adv. för, före 
hcevokm.1 ock sv. 1 hyvel, -via 
leva sv. vb leva, bo, må 

icena m. 3 ut. pl. »lynne»7  
lene f. 2 a lönn 
mcere f. 2 a mörja 
skeke sv. vb skilja 
skeke sv. vb skölja 
smcere sv. vb smörja 
scefosgårdn.Säffers(Sigfrids) 
soke f. 2 a sölja 
vceN m. 1 b vilja 
evor- över-8; 

mitt material följande exempel inom 

tcedor m. 1 tjäder 
tceke m. 1 b ut. pl. tjäle 
tero f. 3 ut. pl. tjära; 

ävensom böjningsformer av en del substantiver inom n. la ock 
n. 1 b, t. ex. skope bf. sg. av skepp, &key ob. pl. av föl. 

I e. Hit höra enstaviga ord med slutljudande c_l, g, b,p, , 
Å ni, n, r, 	t. ex. 
gcecl f. 2 gädda 	 kce.2, m. 1 kittel 
veg f. 1 a vägg 	 fcmy räkn. fäm 
bek m. 1 a bäck8 	 kcen sv. 2 känna 
lep m. 1 läpp 	 key f. 2 kärra 

n. 1 bod-diskl° 	 gces ob. pl. av gås 
vcet f. '2 vört 	 sce,911  f. 2 syrsa. 
fet sv. '2 fälla, tappa 

Exempel på ce +- iä inom denna typ äro: 
bel n. 1 (fota-)bjä1172 	hcet f. 2 hjärta 
bel f. 2 bjällra 	 stcet m. 1 stjärt. 

1) på släde (se Rz 162 a ettan m. na.). 
2) jämte Inre. 	 3) jämte Nie& 
4) bild, tavla, målning, gestalt. 	5) råma; fsv. drönja, d:o. 

Jfr fsv. dys f. 
håg, lust (t. ex. i uttrycket: gcian arbets-lcena). 
i evo-clag m. 1 »över-del», ett fruntimmersplagg. 

3) Nu. pöh 
lo) estn. let't' 'der verkauftisch (in krambuden)'. 

jämte se. 
under ock strax bakom tårna. 
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Exempel på e 	i, k" inom denna typ äro: 
brcen sv. 2 brinna, bränna' 	ren sv. 2 rinna, springa' 
fkcet sv. 1 kanthugga 2 	scej f. 2 syrsa 
Ickcek m. 1 »klick»3 	 tre-1 sv. 3 trolla 5  
lyd f. 2 »rilla»4 	 vcet f. 2 vört; 

dessutom följande ord, där övergången ägt rum i samband 
med stavelseförlängning: 

an-lcet n. 1 a anlete 	 skcen n. 1 »sken»6  
bcek n. la beck 	 skcep n. 1 a skepp 
bet n. 1 a bett 	 scem m. 1 rep' 
dcen m. 1 »dön», ljud 	vcen m. 1 vän 
fen n. 1 »fen», fiskfjäll 	vcet n. 1 a ut. pl. vett. 

På grund av stavelseförlängning föreligger typen I e även i 
följande ord: 

bkces m. 4 »bläse», panna 	net n. 1 a nät 
grces n. 1 a gräs 	 .2,cek n. 1 a »släk».8  
nces gårdn. Näs 

Märk slutligen — av olika skäl — följande ord inom typen: 
det. n. sg. st. av de död 	nek sv. 1 neka 
cen m. sg. av art. o. räkn. en' 	rcet n. sg. st. av rg röd 
cet prep. adv. efter 	 svcem in. 1 ut. pl. sömn 9  
fceg m. 1 man (s. 28) 	tcet konj. tilldess. 
II e. Hit höra först ock främst substantiv ock värb på -ge 

ock -ke, t. ex. 
hege f. 2 a hägg 	 dege sv. 2 dägga 
2cege f. 2 a slägga 	 tegel° sv. vb lägga 

ce beror väl här också till en del på att det transitiva värbet 
segrat över det intransitiva. 

Jfr Rz 153 a flittja v. a. 'med täljyxa avklyva' hs. 
klase. Jfr Rz 327 a klikk m. 'jordklimp' m. ni. (ock 325 b 

klase m. 'klump, koka, lerklimp' m. m.). 
träränna (t. ex. i kvarn). 
da. trylle. 
'solrök; tung, tjock luft; fläck på åkern, där allting växer sämre 

eller alldeles uttorkas'. Jfr Rz 586 a sken n. 2) torka; därav skenjol 
f. 'sandig ock torr jord, varpå gräs ock säd vissna under långvarig 
torka' vb. 

jämte som; fsv. sime, fvn. simi. 
havstång. Se Hess. Stafvelseförlängn., s. 82. 
fvn. svefn m. 	 lo) jämte lcege. 
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kcelci in. 1 b, f. 2 a» 	 rceke sv. 3 räcka, sträcka 
toke f. 2 a »täcka»2 	.2ceke sv. 3 släcka; 

vidare flexionsformer, avledningar ock därmed jämnställda bild-
ningar av ord hörande till föregående typ, t. ex. 

fhato-grcena»Flott-grynnan» 	nenak in. 2 rännil 
(s. 81 not 7)3 	 ketar ra. 2 kätte4  

gceda bf. sg. av gädda 	skrcetv, Skrätten5  
petas gårdn. Pälls 	 skcerat adj. förargad; 

dessutom mera enstaka former, t. ex. mcener ob. pl. av man, 
stekat adj. kort, treta6  räkn. trä,tton, vcetanst i uttr. lite vcetanst 
lite grand; mäst lånord ock historiska sammansättningar, t. ex. 

fcetl m. 1 fjärdedeP 	 scepok n. 18  
spcetor m. 1 inspektör 	hciloa pingst (s. 170). 

f) Enstaviga ord slutande på konsonantgrupp, t. ex. 
hekg f. 1 hälg 	 brcems m. 2 bröms 
kcekk ni. 4 kälke 	 bcegk m. 1 bänk 
skcekm, skcelm m. 1 skälm 	tcegt ipf. sup. av tänka 
hcekv sv. 2 hvälva 	 Udd m. 1 täckvagnl° 
fcerg f. 2 färg • 	 peng, pcegg m. 1 pänning 
scerk m. 1 särk 	 strcemg m. 1 a strömming 
bcerm m. 1 jäst 6 	 celv räkn. älva 
hcerv f. 2 härva 	 trcesk n. 1 träsk 
bcelt n. 1 bälte 	 hest III. 1 vallack 
Kent sv. 1 hämta 	 fcejle adj. färsk 
kens pres. sg. pass av känna 	 fet  m. j. verst (§ 83) 
dcemp sv. 3 »dämpa» (s. 26) 	sceks räkn. säx 

paltbröd; estn. käkk, kökk, kögi, 'klos, ballen, blutklos'. 
nedersta ändytan på halmen vid husets långsidor. 
med ce 	efter r. 
bildat på bf. sg. ketan; jfr paradigmen för m. 4 ock m. 2 

(ss. 20, 21). 
ungefär = 'spiritus', rå, tomte. Se Rz 596 b skrate m. 
jämte stcekat (se s. 143), stakat, stakat. 
ly. viertel. 
ett slags brudkrona, förfärdigad av papp, överklädd med färg-

rikt tyg ock översållad med glasprydnader; estn. sepel 'mit miinzen 
verziertes kopfband der bräute'. 

Rz 77 a bärma, bärme f. öldrägg, jäst. Enl. Falk-Torp är da. 
bEerme lån från mit. berm. 

estn. töld 'kutscbe'. 
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rceps sv. 1 räfsa 	 kcelgg f. 1 a käring 
knceft m. 2 knekt» 
	

frcemst superi. främst 
cekmt f. 2 svan 	 svensk m. 2 svensk. 
På e 	samnord. ej framför konsonantförbindelse uppvisar 

målet åtminstone följande exempel: 
besk m. 1 »besk», galla 	hekg f. 1 hälg 
bceks adj. besk 	 mest superi. mäst.2  
frcest sv. 1 fresta 

ce motsvarar ii-e" i följande ord av denna typ: 
hcekm m. 1 hjälm (på kor) 	scev8  själv 
hcekp sv. 3 hjälpa 	 stcekk m. 1 stjälk 
cest m. 1 jäst 	 stcekp sv. 3 stjälpa. 
mcelt rn. 4 mjälte 

ce 	I, Jr' uti orden: 
brems m. 2 bröms 	 mcerk adj. mörk 
gcekp f. 2 »gölpa»4 	 cent inte. 

Märk hekv sv. 2 hvälva. 
II f a. Hit höra först ock främst substantiv ock värb på -ge 

ock -ke, t. ex. 
krc-egke f. 2 a »kränka»2 

	
drcegke sv. 3 dränka 

mcenske f. 2 a »människa»6 
	

hekke sv. 3 springa, fjäskas 
cegge- äng-7 	 stcegke sv. 3 stänka 
cegke f. 2a änka 	 tcekge sv. 2 tälja 
merke n. 2 märke 	 vcekke sv. 3 snegla; 

dessutom trädnamnen bceste linds ock kcempe alm, liksom bcerke 
björk ock eske ask, efter f. 2 a. 
Vidare höra hit ord, som sluta på -or, -ok, -1, t. ex. 

hceldor konj. eller 	 hcekvor m. 1 härvel 

2) i kortspel. 
Likaså c?93, räkn. art. en (m.) inom I e. 
sällsynt biform till sok?). 
djupare ställe i å; Rz 232 b gölpa f. d:o kl. 

5) träställning för slipsten m. ni. 	6) kvinna. 
7) i t. ex. cegge-val m. 1 äng-vall. 

estn. herjorna, härjoma, hörjoma 'schweben, sich bewegen' 
(estn. -Pi- <— -1k-, som är kvar i fl. helknn, helkyn, hälkyn, m. m. 
i liknande betydelser). hölkyn 
Fr.-V. Ordb. bäste f. lind, RW; vg. (Hof) bäste lind (»ita 
a bast, quod fliks, corticem notat»); jfr östg. (Kolmården) vocatur 

bastskg lind, fvn. besti n. 'bast, ismr lindebase. 
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skceldor pres. sg. av skälla 	bceggok m. 1 liten flaska 
tcandor ob. pl. av tand 	krets m. 1 laddstake; 

gårdnamnen cerkos Erkers ock hcendos Henriks, som förutsätta 
personnamnen *cerkor ock *hcendor (jfr om det sista s. 99 n. 5); 

flexionsformer, avledningar ock liknande bildningar, t. ex. 
kce?rkan bf. sg. kälke 	kcempas sv. 1 »kämpas»1  
bcentas gårdn. Bengts 	scempat adj. ? »sämpig» 2  
hcermas sv. 1 härmas 	hcOce adj. härsken; 

lånord ock historiska sammansättningar, t. ex. 
dcensek m. 2 kalfaktors 	combat n. 1 ämbar 
helszgg Hälsingfors 	 bcobe Bergsby, by 
kestar m. 2 klockare4 	tcerpa adv. »däruppå»s. 
II f p, y, & Hit höra huvudsakligen flexionsformer ock av- , 

ledningar, sådana som: 
gemka bf. sg.. »gämlan»6 	egkhgg m. 1 a änkling . 
gcetna bf. sg. »gätnan»7 	betra komp. bättre 
stedre bf. pl. av stad m. 	stcekre komp. av »stackot» 
tcendre bf. pl. av tand 	leggre komp. längre 
vevfar ob. pl. av väv 	hcetrat adj. fjäskig, ängsligis 
berhas Birkas, by 	 lcegkkat adj. knäig, krokig 
bcedlar in. 2 skojares 	hcevlas sv. vb jäsa 
tekrig m. 1 a »täckling»s 	scemw sv. 1 sämjas; 

dessutom lånord, t. ex. vcedro f. 3 ämbar (estn. wedrö, wedru 'wedro, 
russisches maass fiir fitissigkeiten, ry. seApö n. eirner, spann'). 
På ce 	har jag funnit följande exempel inom II f: 
berke f. 2 a björk 71 	gcehas sv. vb ha kväljningar" 
dcakge sv. 2 dölja 	 hermost adj. förskräcklig 13  
reka sv. 2 följa 	 hermot sv. 1 hota" 

kappas. 
säges om smaken på nybryggt dricka. 

8) estn. tentsik, ry. Answer', 
estn. köster, köstre, ty. klister. 
ändå. 	 8) ålderdomen. 
i uttrycket kova gena from noa 'ha nytta av något'. 
mit. bedeler 'bettler'. 	9) sparv. 

19) utbildning på heta f. 3 'nöd, fara', varom se s. 142. 
förmodligen av birk, jfr bynamnet bcerhas Birkas ock f. ö. 

många sv. dial:s birk för björk. 
Se Nor. Sv. etym. s. 35. 	13) estn. hirmus. 

14) estn. hirmutama. 
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kcejte Kerstin 
hcerke f. 2 a kyrka 

legge f: 2 a »linning» i 
rcegke f. 2 a rynka 
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snerke sv. 3 »snörka»2  
sterke sv. 3 strypa(s) 
vehat adj. villig 
vcerke n. 2 virke3; 

likaså i ett ord till III f: rce4ana »Rödjorna», skiftesn. 
Av ish är cc uppkommet i spcaPke sv. 3 »spjälka», splittra, 

splittras. 
Beträffande ce:s uppgift inom flexionen äro att märka inom 

nominalflexionen sådana former som feke bf. sg., fceN9- ob pl., 
fcarena bf. pl. av fe?r n. 1 b föl, samt de starka singulara neutral-
formerna dcet, ret, sncet av adj. dg död, re röd, sn e sned. Vad 
värben angår, tillhör ce presensstammen i en del värb av st. 3 
(swicelt, -or; smcel, -ldor) samt presensstammen ock supinum i 
de flästa värb av st. 6 (greva, -or, -e). 

a. Detta ljud förekommer såsom avslutningselement 
efter ordslutande korta vokaler, som stå under satsbetoning. De 
exempel, mitt material innehåller, äro redan fullständigt med-
delade i kap. I (§ 9). 

B. Diftonger. 
a?, är en ganska ymnigt uppträdande diftong. Den 

är nämligen målets regelbundna motsvarighet till fvn. el, DM, 
fgutn. ai  (fsv. ö), ävensom — genom delabialiseringen — fvn. 
ey, oy, fgutn. oy (fsv. (3). Dessutom ersätter cvk i lånord icke 
blott de långivande språkens al, utan ock — i gamla lån — el 
ock öi (även estn. 	+ i, y)4  samt t. o. m. ö. I ett par enstaka 
fall (orden ng nej ock sau sv. vb säga) är a den direkta ut-
vecklingen av den fsv. förbindelsen Eei; ock inom en mindre del 
av språkområdet (några byar i Fy.) har cq. äntligen uppstått 

rockkrage. 
snörpa. Jfr Rz 641 a snörk m., m. ro. 
Hit hör troligen ock bcensk m. 1 ögla, jfr Rz 32 b bindsel m. 

'förstoppning' bl., fsv. binzel m. 'band, rep', mit. bintsel. Ordet bör 
i ty fall återges med ett hsv. »bindsel» ock ej, såsom skett s. 20, 
med »bändsel». 

Om balt.-ty. ej ock en se s. 30. 
Danell, Nuck,ömålet. 	 10 
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— tydligen i modern tid — av ett långt a + svagtonigt i, som 
sammanstött (supinformerna dral dragit, lak, lett, 2a1 slagit, tak, 
tagit, jämte de s. 86 nämnda normala formerna drae o. s. v.)1. 

Exempel inom en- ock tvåstaviga typer lemnas härmed: 
I e. Vanligen är denna typ uppkommen genom bortfall av 

en följande konsonant (5, 3, undantagsvis v), eventuellt även 
vokalapokope; t. ex. 

brak, adj. bred 	 lak., sv. 2 leda 
bal sv. 2 böja 	 Ml sv. 2 »leva»9  
dal m. 1 deg 	 lak, ipf. sg. av »lida»6  
dg st. vb dö 	 mg, f. 1, f. 2 med 
drak, sv. 1 svarva2 	 vak, Paj, by1  
drak, sv. 2 dröja 	 rg, sv. 2 reda 
bkak.,3  ipf. sg. av bliva 	rak, f. 2 rö(r), vass 
ak, pron. egen 	 skal f. 1, f. 2 »sked»9  
frak, n. 1 frö 	 strak sv. 2 strö 
gg, sv. 1 2,gö»4 	 -va?, f. 29  
hak, n. 1 hö 	 vrak, adj. vred 
lak, adj. led 	 al f. 1 ö. 
II c. Hit höra flexionsformer, avledningar ock därmed lik-

ställda former, t. ex. 
balas sv. vb »bedas»19 	dralar m. 2 svarvare 
brgor m. pred. av bred 	ge, get adj. »egen», släkt 
tgas-fokk n. manfolk (s. 160) 	svalat adj. ? »spöig» ii, 

samt lånord, t. ex. mgak m. 1 fyrbåk (s. 57). 
Id. cq. framför slutljudande k, p, t, d, 1, m, n, r, s, v; t. ex. 
nak„k f. 4 nek 	 spalk f. 4 juleker 
rak,k m. 1 rök 	 fkau3 sv. 3 »iiepa»12  

Även utom detta område har jag iakttagit biformen bak,t till 
baket adv. prep. »bakefter», sedan; jfr s. 215. 

mit. dreien drechseln. 	3) jämte grak,v. 
skälla (i överförd bemärkelse: banna o. d.). 
lemna (kvar); fvn. leifa. 	6) ii st. 1 hinna. 

1) Skrevs förr (enl. Russw. § 162) Poy, Pöha, Pöha, Poyby m. m. 
ock är tydligen det estn. ordet pöhi 'norden' (fl. pohja), alltså = 'Norrby'. 

9) vävsked; skäkteträ (vid linberedning); fruktskida. 
9) i sift-val »sikt-», käpp till utmärkande av gräns; estn. wai 

'pflock, keil, pfahl, stange, stab' (Sax61 s. 236). 
19) bedja om (Ormsö: tigga); fsv. béfas, fvn. bebSask. 
11) bitande, kall (om vind). 12) snörpaihop,vårdslöst veckla ihop. 
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rap n. 1 rep 	 alm sv. 1 immas 
valp f. 2 lakanl 	 2,avn n. 1 slem 
ag sv. 1 Pipas 	 aln art. räkn. f. sg. en 
hag adj. het 	 kkaln adj. »klen», ömtålig 
lag f. 4 löt 	 skapt sv. 1 skena 
nag sv. 3 nöta 	 taln m. 1 tens 
ratt sv. 3 rötas 	 gap- m. 1 »gere»10  
tag sv. 3 »töta»4 	 atr f. 2 öra 
bragl f. 2 »bredd»s 	 grals Grejsil 
kkagl f. 2 »klövd»6 	 hals adj. hes 
raid f. 1 redd 	 hag sv. 1, sv. 3 ösa 
svald f. 1 »svedd» 7 	 rams sv. 3 resa 
dag m. 1 del 	 rams sv. 3 rensa 
fal/ m. 1 fel 	 brap n. 1 brev 
gag in. 1 gäl 	 drap ipf. sg. av driva 
hag adj. hel 	 skap adj. skev 
bkalnz f. 2 blemma 	.2a/v f. 1 slev 
dram sv. 2 drömma 	var f. 1 vev. 
II d) Till denna typ höra ord på -ke, t. ex. 
bake sv. 3 bleka 	 2cqke sv. 3 slicka" 
lgke sv. 3 leka 	 stagee sv. 3 steka" 
rake sv. 3 röka" 	 cqke m. 1 b »ök», häst; 

trädnamnen alke ek ock alne en, efter £ 2 a; några ord på -ok, 
-or, -on med svarabhakti-o: skapar sv. 1 »skevla», ragla, agor 

Rz 801 b veipa, vepa f. ylletäcke m. m.; fvn. 
tsr (Sn. E. II, 494). 

estn. altarna 'helfen'. 	g) t. ex. lin, 
tuta 	ett tet-[h]on »töt-Korn», vallhorn); 

'bringe tu at lyde'; got!. 	 tätt (Säve, St. 
en viss mängd utbrett hö. 	6) planka. 

7) mindre sänka (i t. ex. betesmark). 
g) även opera. = 'det är norrsken'. 
g) järnstång (t. ex. järnaxel i slipsten). 

kilformigt tygstycke att lappa kläder med; Rz 191 a gere, fsv. 
gere, fvn. geiri m. 

Gregoriusdagen i almanackan (12 mars); även gårdn.; i de s. 6 
nämnda 'wackenbficher' från 1600-talet är Greiss ett ofta förekommande 
mansnamn. 

fisk, kött (bland de äldre även om tobak). 
12) närmast »sloka», såsom i ä.-nav. 14) på glöd. 

veipa f. 'et slags 

hampa. 
fvn. Deyta (tt) 

värben s. 2). 
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f. pl. etter (sing.), balkon sv. 1 blekna; lånord, t. ex. nara 
Newe, gods (i Kreutz socken); dessutom endast flexionsformer 
ock avledningar, t. ex. 

gravar f. pl. »grevar»1 	falnat adj. »fienig»3  
bags& m. 2 »betel»2 	maga komp. mera. 

Märk Nmar m. 2 skakel, jfr limmer-, limmelstång4, estn. 
wehmer, wihmer deichsel, balt.-ty. femer-, flemerstange 
(månne hsv. limmer- beror på dialektal utveckling af [el 

--> I framför mm, såsom stockh. ni. m. himm?). 
I g. Utom några flexionsformer, sådana som gal,md ipf. sup., 

galmst ipf. sup. pass. av ga/m sv. 2 gömma, höra hit endast 
substantivet ock värbet ald m. 1 eld ock sv. 1 elda samt ett 
ock annat lånord, t. ex. msk sv. 1 slösa (estn. raiskama 'ver-
schwenden'). 

II g. Utom superlativbildningen ai.ndast ende förekomma 
här blott fiexionsformer av ord i de föregående grupperna I d 
ock II d, t. ex. 

haijdor m. pred. av hel , 	skalvar pres. sg. av »skevla» 
kkalndor » 	» 	» Alen» 	alka bf. sg. av ek. 
al är sonanten i ipf. sg. av st. 1 (bai,t, gng, rag, 

likaså i pres. sg. valt av vita veta. 
Om al i de eventuellt svagtoniga avledningssuffixen -ha0 

-het ock -lakk -lek se s. 76. 
§ 59. ay är i målet den regelrätta motsvarigheten till 

samnord. (fvn. ock fgutn.) au (fsv. 	ock förekommer även i 
lånord som ersättning för de långivande språkens au-diftong. I 
räkneordet ayta aderton synes ay närmast vara uppkommet av 
ett långt a + ett svagtonigt o, ock detsamma är tydligen fallet 
i biformerna Nrayt ock pay till orden Nraot adj. »bladig», 
fkao f. 3 »flaga» (s. 86). Märk även biformen gnayl till gnava.  
sv. 1 gnaga. 

Exempel på diftongens förekomst inom de vanliga typerna 
följa härmed. 

'fetthinnor som bli kvar, sedan man silat smält talg eller ister; 
vax'; Rz 212 a grevar. 

2) huggjärn. 	 3) skorvig. 
4) Ordet är först belagt i rättegångshandlingarna om Lasse Lucidors 

död år 1674, vilken timade på källaren 'Fimmelstången' i Stockholm; 
sedan i Spegels lex. 1712. 
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c. Vanligen är typen uppkommen genom att 6, 3 eller v 
bortfallit efter diftongen; t. ex. 

da u adj. döv 	 fa y f. 2 påfogell 
Prag, ipf. sg. av flyga 	snay adj. »snöd» 2  
ha u adj. hög 	 tray adj. trögs 
Pray f. 2 klöv 	 ta y n. 1 »tög»4  
lay n. 1 löv (koll.) 	ay f. 2 öga. 
II c. Hit höra flexionsformer ock avledningar, t. ex. laraya 

bf. sg. av klöv, nagyt adj. »nödig» (s. 44 not 3). 
I d. ay står vanligen framför någon av konsonanterna p, t, 

?r, m, n, r, s; t. ex. 
drayp ipf. sg. av drypa 	bayn f. 2 böna 
layp st. vb »löpa»5 	 gran m. »grön»2  
rayt sv. 1 »röta»6 	 mayr f. 2 myralo 
bayk m. 1 »böl»7 	 ar m. 1 ör 11  
kaym sv. 1 »kömma»s 

	
kraus f. 2 »kröson»12  

sam sv. 1 »sömma», sy 	las" adj. lös. 
Genom systemtvång står ay även framför k i sådana former 
som strak ipf. sg. av stryka (jfr guds m. 1 gök o. s. v., s. 123). 

I lånordet hayb f. 2 kvinnors huvudbonad (ty. haube) står 
au framför b. 

II d. Utom flexionsformer finnas endast följande exempel: 
aula räkn. aderton (se ovan s. 152), laydar m. lördag, rayne 
f. 2a rönn. 

I g, II g. Hit höra endast bask sv. 1 storma ock rägna ock 
dask n. 1 lätt dimma, jämte deras flexionsformer ock avledningar. 

a,yär sonanten i ipf. sg. av st. 2, för så vitt presens-stammen 
har m (icke mt, jfr g 67, 51), alltså brayt, fkay, frays. 

7) utväxt på träd. 	 - 
2) icke tåla, må illa av; Rz 314 a kauma 'jämra sig' f., kaum 

n. 'jämmer, olåt' g. (ty. kanin adv. är avljudsform härtill, se Kluge 
Et. wb.6  ock v. Bahder Verbalabstr. s. 138). 

9) ljung, lingonris o. d. 	19) fsv. mör in., fvn. maurr m. 
11) stengrund m. m. 	 12) lingon.  
13) även la?,,ks. 

ty. pfau. 	 2) tarvlig; simpel, fattig. 
Neutralformen trad .visar, att tray närmast vore ett hsv. »tröd», 

fvn. trauår (se f. ö. Nor. Sv. etym. s. 40 f.). 
rep; Rz 740 a tog f. 'notrep' norrl. sdm. ög. 
gå (i motsats mot springa, om människor). 
råma. 
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§ 60. ol motsvarar i gamla inhemska ord fornspråkligt post-
konsonantiskt %vi eller — genom förlängning framför n rn eller 
ld — w. Det knapphändiga materialet meddelas fullständigt: 
I c. bok sv. 1 vaggai 	 ko/ sv. 1 kvida 

ho/ sv. 1 hojta 	 kok f. 2 kviga. 
II c, III c. Nyssnämnda ords flexionsformer. 
I d. hokl sv. 1 hvila2 	 kom n f. 1 kvarn3  

holt adj. hvit 	 pokt lockord till grisar. 
hop sv. 1 »hyva», kasta 
II d. hokpak m. 2 nyponbuskar (fsv..hiupon; märk den 

egendomliga metatesen), hgmat dåsig4; dessutom flexionsformer. 
III d. Flexionsformer, t. ex. koknana bf. pl. av kvarn, hokmator 

m. pred. av hgmat; dessutom lånordet mokdogest adv. naturligt-
vis (estn. muidugis 'natiirlich, versteht sich'). 

I g, II g, III g. kokld (jämte kogd) n. 1 kväll, med dess 
flexionsformer. 

§ 61. q har ännu inskränktare användning än g,: 
boks (jämte haves, hws) adv. »hvad vis», huru; hokt n. 1 hvete; 
lånorden bok hundnamn, bg, m. 1 boj (sjöt.), bok n. 1 ut. pl. 

en tygsort, pokke m. (-en, -ar, -a) pojke; 
samt biformerna fob go, stok jämte de vanliga be, goe, ske 

sup. av få, gå, stå. 
§ 62. Om ce/ se ovan i kap. I, § 15 (s. 45). 
§ 63. ma motsvarar i en del inhemska ord brytnings-

diftongen äfsv. iä, yfsv. iä, när denna förlängts i målet. Mitt 
material meddelas fullständigt: 
I c. ?,,a5  ja; jag; 
I d. vanligen framför I eller n, 2,, som uppstått av rn, resp. al:  

fkyl räkn. fjärde 
go(i f. 2 gärde 
kan n. 1 järn 
klan, tkan f. 2 kärna  

spqn sv. 1 spjärna 
stkan m. 1 stjärna 
ga.2, n. 1 gärdsle 
skaa, n. 1 (?)»skärgsel»6; 

i barnspråk; därav ett subst. bo1 f. 2 vagga. • vanl. aktivt: 'låta vila'. 	3) fsv. (ock änsv.) qvärn. 
Jfr fvn. hvima 'to wander with the eyes'; Rz 271 a hvimsa 

'vara yr' m. in. hs., Lind (1749) hvimska f. yrsla. 
jämte lad. 
skälm, slarver. Jfr Rz 592 b skärga 'gräla på någon' m. m. 

s. g., skärrsa 'träta' vg. 
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dessutom orden ms gårdn. »Pedars», st räkn. sjätte, tn sv. 1 
tjäna. Märk särskilt ti_cir = tce-cir de andra; 
II d. utom flexionsformer endast: 

gotor Gertrud 	 istkop Jakob 
4anest f. 1 tjänst 	 yx.kasi gårdn. Jakobs; 

I g. orden ggint adv. gärna ock ticl n. 1 »fjäll», täcke. 
§ 64. ifc. A) Under starkton förekommer gt ganska 

sparsamt i dialekten, förnämligast i första sammansättnings- 
leder av typ I b, förkortat av 	t. ex. naci-claen fjärde- 
dagen (i hälg), 	f. 2 »järn-latta», -skena; vidare i följande 
enkla ord: 

y:0 2  ja; jag 	 ai adj. jämn 
,k.akas3  gårdn. Jakobs 	gtms sv. 1 prata (s..45) 
sak f. 2 jacka 	 slank4  ipf sg. av sjunka. 
B) Svagtonigt ?,..a spelar en avsevärd roll inom flexionen 

ock ordbildningen. 
Substantiv. Slutljudande 	är ändelse i bf. pl. av m. 

1 a (lega, huaclingla) ock m. 1 b (mola, agg,a) samt i bf. sg. 
av f. 2 a (kcerkka„bina, karta, aha). 

-sar är ändelse i ob. pl. i deklinationerna m. 1 a (lcegar, 
healdingfflr), m. 1 b (manar, alklar), f. 1 a (eng,ar) ock f. 2 a 
(kcerhar o. s. v.). Bf. pl. av de båda sistnämnda fem.-deklina-
tionerna ändas på -tana (gana, kterkana). 

lar är vidare slutelementet i substantiv, som äro avledda 
på -are av värb på -e, t. ex. 

fishar m. 2 fiskare — fiske sv. 1 fiska 
fcekgi,ar 	»följare»5 	fcekge sv. 2 följa. 
lasksar 	»lekare» — lgke sv. 3 leka. 

medföljer här i alla paradigmets former (-sar, 	iarer, 
iare). 

Adjektiv. I de adjektiv, vars stam slutar på -e (t. ex. ipe 
öppen, hele helig), inträda -la, -ar, -lan, iast såsom ändelser 
i de former, som regelbundet ändas på resp. -a, -ar, -an, -ast i 
målets adjektivflexion (se s. 95 ovan), alltså: ina, isar, kinan, 
inast. 

1) jämte yzkas, se nästa §. 
3) • jämte i,alcas. 
5) funktionär vid bröllop. 

2) jämte 
4) jämte sank. 
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För det vanliga adjektivsuffixet -at inträder likaså -lat, när 
huvudordet slutar på -e eller ock på -g, -k, med föregående 
främre vokal; t. ex. 

heggz,at »hängig»' 	hegge sv. 2 hänga 
pnlat gnällig 	ptne sv. 1 »pynja»2  
rzgat »ryggig»3  — ng m. 1 rygg 
.2,egglat slängig 	legge sv. 2 slänga 
vcehat villig 	veke m. 1 b ut. pl. vilja 
mat 	»övrig» 4 	we 	adv. prep. över. 
Värb. /a är ändelsen i ipf. ock sup. av värb efter sv. 1, 

som ändas på -e i inf. (nztp, fiskm); samma värb ha i pres. sg. 
ändelsen -/ar (nz4ar, fashar); likaså i pass., t. ex. ilshas, 
-last ilskas. 

Utan flexions- eller ordbildningsuppgift uppträder svagtonigt 
/a mera sällan, t. ex. 

bcerklas Birkas, by 	 mthal Mikael 
fienat adv. »före-åt», förut 	ripa f. 3 »rygga» (s. 23) 
kolas m. 2 herde5 	sant-zria »Sankt-Örjan»s. 

Märk slutligen det alltid svagtoniga na adv. »sedan», då, så. 
§ 65. /o är dels den direkta motsvarigheten till äfsv. iö, 

fvn. iö, dels uppkommet genom förlängning av äfsv. ock fvn. 
iö. Materialet är knapphändigt ock meddelas fullständigt, så 
när som på flexionsformer ock vanliga avledningar: 

	

Te. bp sv. 1 lulla7 	 smo m. 1 snö 
My? adj. smals 	 ty) n. 1 tjog; 

111. 1 Sjö 
d. bwn m. 1 björn 	 /ot f. 2 hjortron 

mc/ f. 2 gjord 	 ,k,on f. 2 fart9  
g/oci ipf. sup. av göra 	/Qc/ f. 1 jord 

1) hängfärdig. 
„ 	2) gnälla, lipa, hänga läpp. Jfr Rz 515 b pynja 'sy illa, rynka 

ihop, hastigt hopsy' ha. vb. 
om ko, som har en rand längs ryggen av olika färg mot den 

övriga kroppen. 
överflödig. 	 5) estn. karjas. 
den 23 april. 
Ordet synes vara en tillfällig bildning i barnspråket; jfr bo,k, 

sv. 1 vagga (s. 154). 
fsv. mior, fvn. mjöl* i samma bet. 
estn. jön 'riehtung, trieb, ansatz, anlauf, sehwung' m. m. 
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40.2, m. 1 kjortel 	 skor f. 2 skata 2  
/pm adj. ljuml 	 slut f. 2 skjorta; 

stivok f. 2 stövel företer den anmärkningsvärda biformen sty??,-
(jfr § 130). 
Tid. Nciost adv. ifjol 	 .,onas Jonas 

hota räkn. fjorton 	 psop Josef; 
I g. gwt ipf. sup. pass. av göra. 

yd. Utom i första sammansättningsleder av typerna 
I a ock I b, där lo är förkortat av 	t. ex. sno-ba n. 1 »snö- 
bad», starkt snöfall, gol-svak,p m. 1 »gjord-svep»3, är p säll-
synt. I ,oan Johan beror det på förkortning enl. § 130; f. ö. 
är det uppkommet av i framför g eller t (jfr under o, s. 116). 
Mina exempel äro: 

pogks sv. 1 cacare4 	stlogg, shogg m. 1 styng5  
nogg sv. 2 sjunga 	 nota6  räkn. sjutton. 
skf og m. 1 skört 

py är den regelbundna motsvarigheten till fornspråkets 
hi utom efter r ock k' ock förekommer därför speciellt i presens-
stammen av värb efter st. 2. Dessutom har det inträtt, genom 
förlängning av iii8, i ipf. pl. ock sup. av sådana värb inom 
nämnda konjugation, som i målet förlorat sin stamkonsonant; 
likaså i tp,ye ock tkycÅd räkn. tjugo, -nde. 

Även här meddelas materialet fullständigt: 
I c. bpa st. 2 bjuda 	 spy st. 2 »sjuda»19  

V gg sv. 1 vina 9 	tAut f. 2 tjuga 
byt st. 2 ljuga 	 toa m. 1, m. 2 tjuv; 
spy räkn. sju 

fsv. Romber; jfr fsv. Hor med samma betyd. 
Se Hesselm. Spr. o. st. 1905, s. 1 if., särskilt s. 8. 
änden på en laggkärlsgjord, som vrides om närmaste gjord. 
Jfr Rz 504 a pjunk af. 'klimp' hl., pjukka 'lägga i högar' n. sk. 
insekten; Rz 574 a sjung n. sdm.; öl. (Bodorf s. 66) sjöngen; 

östg. stjung (r-), Arvidi stiung (enl. Helig. Ark. IV, 301), Aas. 
styng m. 

jämte spata. 	 7 ) Jfr under 	§ 51. 
med i analogiskt infört från presensstammen. 
Jfr fsv. finka (ipf. fök) 'fara hastigt i luften', fvn. finka (fauk 

o. s. v.) 'to be driven on, tossed by the wind'; ävensom fiks sv. 1 
vina, härnedan. 

koka (intr.); stuva. 
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II c. fiexionsformer sådana som byttor pres. sg., bpue impt. pl., 
bpuo ipf. pl., be sup. av bjuda; samt räkn. Me tjugo; 
I d. framför slutljudande k, p, t, n, s, ävensom k, r1: 

mluck adj. mjuk 	 /pas n. 1 ock adj. ljus 
spak adj. sjuk 	 myts st. 2 nysa 
dpfflp adj. djup 	 shuts n. 1 skjuts 
nvutp st. 2 nypa 	 shucs sv. 1 skjutsa 
npyt st. 2 njuta 	 IM* n. 1 hjul 
skild st. 2 skjuta 	 yxar f. 1 jul 
sinka n. 1 spjut 	 clpur n. 1 djur 
tt st. 2 tjuta 	 fur räkn. fyras 
fpyn n. 1 fjun 	 pur n. 1 juver 
pyts, dons f. 2 »gjuse»2 	tpur m. 1 tjur; 

II d. fiexionsformer ock avledningar, t. ex. nquikor m. pred. av 
mjuk, skpusar (jämte shuts) m. 2 skjutskarl; lånordet pula Julia; 
I g, II g. fpuks, ppaks sv. 1 vina, pipa (om fogelungar), 
slucnd räkn. sjunde, ti,ucnd räkn. tjugonde, lpustor f. 2 ljustra; 
en ock annan flexionsform, t. ex. tpurn bf. sg. av tjur. 

§ 68. pa kan först ock främst vara uppkommet genom för-
kortning av 1,,au i första sammansättningsled, t. ex. 

clpup-gge Djupängen,skiftesn. ,Azak-aftar m. 2 julafton 
du-jkote »Djurskottet»4 	spusoas-den sjusovardagen; 

1) Om det öppnare uttalet av ut framför k, r se ovan §§ 18,6 
(ss. 45, 40). 	 2) fiskmås. 

Not vid korrekturet: I HULTMANS nya bok »Hälsinge-
lagen» — vilken först nu under tryckningen kommer mig tillhanda — 
uppgives (s. 92), att Nucköm. har kort u i räkn. finr, detta med stöd 
av en undersökning, som d:r H. företagit i Uppsala i min närvaro år 
1899 av hr J. BLEES'  språk. Ett missförstånd måste härvidlag ha ägt 
rum. Så vitt jag minnes vårt resonnemang vid tillfället i fråga, trodde 
vi oss, efter upprepade frågeexperiment med hr B. — vilken helt natur-
ligt ej var fullt pålitlig i fråga om alla detaljer, hälst vid dylikt ut-
frågande, då han i över tio års tid ej talat sin dialekt — kunna iakt-
taga, att n i A/yr ock några andra fall var halvlångt. Att det 
skulle varit kort, jämnställt med dial:s vanliga korta vokaler, kan jag 
för min del icke ha medgivit. I varje fall är 2y6. i räkn. Mr fullt 
att likställa med Ity i t. ex. subst. dr djur o. s. v., ock den för-
modade (eller värkliga?) halvlängden på vokaler har jag sedermera vid 
mina besök på Nuckö ej kunnat konstatera eller beteckna. 

en plats nära Nuckö kyrka, där det förr lär ha funnits en djur-
gård, tillhörig Paschlep. 
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likaså i några till enkla ord hopsmälta sammansättningar: 
fiturete räkn. fyrtio 	 nytta räkn. sjuttio 

m. 1 »bjulvård» 	nytta räkn. sjuttonl; 
vidare i flexionsformer, dels i n. sg. st. av några adjektiv med 
ya i paradigmets huvudform: dpuft av djup, /pust av ljus, mouft 
av Mjuk, dels i ipf. pl. ock sup. av de värb efter st. 2, som 
icke förlorat sin stamkonsonant (jfr föreg. §) ock ej häller ha 
r eller Zfi före stamvokalen (jfr ut, § 51): 

nyupo, -e av nypa 	 tyuto, -e av tjuta 
nputo, -e 	njuta 	 nyas°, -e 	nysa 
skputo, -e 	skjuta 

(likaså — genom hsv. invä,rkan — syugko, -e jämte det regel-
bundna sutgko, -e av sigke st. 3 sjunka). Värbet muts st. 2 
nysa, har fått en svag biform: nyusa sv. 1; i 'guds sv. 1 jama, 
gnälla, synes ut vara uppkommet av au framför k (såsom i puls 
m. 1 gök o. s: v., s. 123), ty jfr nlauks sv. 1 i samma be-
tydelse (s. 163). 

Slutligen förekommer ya i lånord: 
fyttlert f. 2 flo12 	 ,turens gårdn. Jörgenss 

m. 1 julle 	 'Auct f. 2 ock sv. 1 prat, -a.4  
§ 69. /q, p. Om p i advärben or i år ock must ijåns 

se § 19 (ock s. 84). 
p beror på förkortning av lo i ,korgcar adj. »iår-gammal», 

från i år; likaså i gårdnamnen .,oks »Jåkks» ock ppos »Jäppers»5. 
I ett par ord med lo är ett senare inskott (»pejorativt j»): 

sokk n. 1 ock sv. 1 »solk(a)», slask(a), .noka sv. 1 sorla.6  
På regelbunden övergång av g, till å-ljud framför ultimas a 

(s. 134 f.) beror o i orden: 'Åda sv. 1 »jaka», prata, loma  »jama», 

1) jämte nota. 	 2) ty. vdoline. 
5) Jfr (?) estn. Jtirg, Jarl, Jiirna 'männl. name'. 

estn. jutt, jattuma. 
Dessa båda gårdnamn förutsätta tydligen ett par kortformer av 

vanlig typ till mansnamnet Jakob, regelbundet utvecklat till *atkob. 
Det senare, Jåpper, med bibehållet nom.-r, påträffas åtskilliga gånger 
i förut omnämnda 'wackenbilcher', skrivet Jopper. Andra kortformer 
till Jakob äro: Jåbb, anfört från Lule-socknarna i Sv. lm. VI. 3, s. 3, 
varav gårdn. jobbas, -as på Ormsö enl. Fr.-V. Ordb.; Japer, Jap i 
Sthms stads Skottebook 1501-10 flerest.; se f. ö. Hjelmqv. Förn. 
,och familjen. s. 58 fe. 

Jfr vg. &Yra sorla. 
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prata, nosa sv. 1 »sjasa», viskal. Hit hör måhända ock sAokct 
sv. 1 porla, kvillra 2. 

Slutligen förekommer p i lånorden fol n. 1 fjolle, ?,om-frut 
f. 2 jungfru. Lån (från hsv.) är väl också tok adj. tjock. 

§ 	70. Ke , som jag endast funnit i det moderna lånordet 
gegor sv. 1 jaga (jfr estn. jägerdämä 'jagen'; enl. B. Wälja 
även jägrima), tillhör icke egentligen målet, jfr särskilt 9,a 
(§ 63). 

,ce, endast i orden brod-gerp ra. 2 »brodd-järpe», 
rapphöna, granicerp m. 2 järpe ock lcerg f. 1 ordning, tur M. m. 
(estn. järk, gen. järga 'absatz, stufe, mal' m. ni.), synes icke 
häller vara den direkta fortsättningen av den fsv. diftongen iä3. 
Jfr dels .,am adj. jämn, dels framställningen i § 56 om ce 
fsv. ice (ss. 144, 147, 149). 

(3. Reducerade diftonger. 
cc är målets reducerade form för diftongen g. Den-

samma inträder 
1) i första sammansättningsleder av typerna 1 a, I b, If, 

II b, t. ex. 
brce-banat adj. bredbent 	• brcq, adj. bred 
eke:star ni. 1 »deg-sur»3 	• da?,, ni. 1 deg 
fcelt-grce4 n. 1 a »fettgräs»4  • fakt n. 1 fett 
ncem-vaty, n. 1 »flen-vatten»2  • Rz flen m. en sjukdom 
grceg-fat n. 1 grötfat 	• gra0 m. 1 gröt 
hcet-levrat adj. hetlevrad 	• halt adj. het 
tceg-doast adv. häromdagen - ta,k 6  
teet-(h)Q99, n. 1 »töt-horn» 	ta0 sv. 3 »töta» (s. 151) 
Nets-la m. 1 »beteslag» 	• bad sv. 1, sv. 3 beta (hudar) 
ceke-skt m. 1 hästsko 	gke ni. 1 b »ök», häst; 

Jfr Rz 573 a sjasa 'släpa fötterna under gåendet ock därigenom 
åstadkomma ett skrapande ljud' götal. 

om ljudet när man går på sank mark. — Jfr (?)Ross sjakka 'gaa 
halteude paa begge been, vralte'. 

surdeg. 	 4) Sedum? 
terpentin. 
i uttrycket ta 2, o tor karlar(na) ock kvinnor(na) samt i talas-

fokk n. manfolk m. fl. sammansättningar. 
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ävenså i några till enkla ord 
därmed jämnställda ord): 

dodorl n. 1 degtråg 
cesand adj. ensam 
cetsy,t adv. »ett-sinn»3  
mcet. adv. »med ett»3  

i n. sg. st. av adjektiv 
brant 	brcii. bred 
ked. - hatt het 
hetlai led 3  
vrcet 	vrai, vred 
bkwdt bkai,k blek 
hceilt 	hag hel 

ävenså i neutralformen cet ett 
i ipf. ock sup. av värb 

bcet - bad beta (hudar)6  
bred brad »bröta»7  
hced 	had heta 
mcet - mad meta6  
iicet 	nad nöta 
rant 	rad röta 
stand 	stad stöta 
tant 	»töta» (s. 151) 
hcest hag ösa 

med cvk i huvudformen: 
hw?st 	hcqs hes 
kkcent 	kkalit »klen» (s. 151) 
repat 	rap ren 
scent 	sam,n sen 
skceift "- skar skev; 

(fem. an,  mask. cett); 
efter sv. 3 med g i infinitiv: 

rceist 	rams rensa 
rceist - raks resa 
fkceft 	fkau3 »flepa» (s.150) 
svceft 	svalp »svepa» (s. 26) 
Nrceft 	bkai,ke bleka 
lceft 	lgke leka 
rwift 	ragte röka 
2ceft 	lalke slicka 
stceft 	stagce steka; 

hopsmälta sammansättningar (ock 

ncemans gårdn. »Neumanns»4  
ceseld Ösel 
ceistorbe Österby, by; 

även i passiva former, t. ex. bkcefst blektes, blekts; 
4) i några andra ord av typerna I e, II e, I f ock II f samt 

typ II b med sluten ultima, jämte dessa ords flexionsformer ock 
avledningar: 

bce.2, n. 1 betsel 	 trcet adj. trött 
svcet ra. 1 ut. pl. svett 	dcelat adj. »dödslig»8  

jämte dan-tro 
'en gång', i ett uttryck som t. ex. detta: som du& ceitsti 

kant. 'eftersom du nu i alla fall har kommit'. 
oupphörligt. 

,4) en ny gård (i Stor-Harga), där en Neumann bor. 
bEg användes även substantiviskt i betyd. 'spökeri, trolltyg'. 
även sv. 1. 	 7) odla. 

8) dåsig, osund. Jfr ångm. i &Mom slapp, dåsig (uppgift av 
H. GEIJER) samt änsv. dödzel död (Hellqu. 1600-talets sv. s. 220). 
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ce?,ns adv. ens 
cegket, -es adv. alltid (s. 28) 
wmt m. 2 est 
ercegnsk adj. glömsk 
gcelsp sv. 1 gäspa 
Anm. ce, har tendens att intränga för ce i en del ord av typen 

II b med -e till slutvokal ock dessas flexionsformer med la(-) efter 
konsonanten: 

drcene 	drcene sv. 1 »dröna» (s. 144) 
dcese 	dese f. 2 a »dysja», dös (s. 144) 
vcepie 	vcene sv. 1 vänja. 

Även i ett par andra ord har jag funnit 661, jämte ce, framför konso-
nanter, som lätt muljeras (jfr ovan § 23): larenitor jämte kNentor 
Klemens3, ncea, jämte nce2, f. 2 nässla. 

§ 73. o?, förekommer först ock främst i första sammansätt-
ningsleder såsom reducerat o , t. ex. hog-ceg n. 1 »hvit-ägg», 
äggvita, kom-m f. 2 »kvarn-mässa», kyndelmässa (utmärkes 
på träkalendrarna av en väderkvarn, men är väl förvanskning 
av ordet »kyndelmässa»). Dessutom har jag blott följande 
exempel: 

hom adj. h vass 4 	 hots sv. 1 »hyssa»8  
hinkat,hcnkkatadj. glappande koka m. 3 »kveke» 9  
ho!ka sv. 1 »hvicka»5 	koikon sv. 1 kvickna 
ho g n. sg. st. av ho,kt hvit 	kogsti° m. 1 kvist 
hom sv. 1 hvässa 	 kogd11  n. 1 ldäll 
hoge sv. 1 »hvätja»6 	mogo f. 3 kyss." 
hots - interj. »hyss» 7  

hingst. 
hälg (även om de gamla mässorna). hcegeft är tydligen en 

gammal neutralform av adj. 'helig', jfr sammansättningen hce!leks-da 
hälgdag. 

8) Jfr änsv. Klemet; -or är det maskulina nom. -r, ock m har 
efter e:s synkopering övergått till n omedelbart framför t (s. 191). 

ombildat efter värbet hos (se strax nedanför). 
glappa, vara rankig. 	 6) vässa. 
säges till svinen för att skrämma undan dem. Se Falk-Torp 

Et. ordb. under ordet Hysse ('oldn. hviss som udraab for at jage 
nogen bort'). 

gunga (små barn på armarna). Se Falk-Torp Et. ordb. under 
ordet Hysse. 

2) nagelrot. 	 10) jämte kutst, se s. 122. 
11) jämte kogd (s. 154). 	12) skämts. 

/tegs f. 2 hälsa 
Su. vrcemsk m. 1 a »vrensk»1  
gegzgg m. 1 a geting 
hceleft f. 1 »heligt».2  
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D. Triftong. • 
gvus  är den regelbundna sonanten i ipf. sg. av de värb 

efter st. 2, som bibehållit py i presensstammen: 
Nay ipf. sg. av bjuda 	mayp ipf. sg. av nypa 
/la 	 ljuga 	Nays 	nysa 
0,,ay 	»sjudas:(s.157) skat 	skjuta 
mayt 	njuta 	tlayt 	 tjuta. 

Dessutom uppträder det i ett par onomatopoetiska ord: klayks 
sv. 1 pipa (om småfoglar) ock mayks sv. .1 jama, gnälla (om 
katter). 

E. Konsonanter.' 
I den följande redogörelsen för konsonanterna bortses 

från sådana mera tillfälliga konsonantförbindelser, som uppstå 
i sammansatta ord i fogen mellan lederna. Associationen med 
det enkla ordet synes vara ovanligt stark i målet ock leder till 
att även konsonantgrupper, som äro rätt svåra att uttala, i dylikt 
fall bibehållas; t. ex. 

bon-bcqn n. 1 barnsben 	bcek-tro m. 1 becktråd 
bcem-vcerk ra. 1 benvärk 	barons-frua »baronfrun»2. 

Sällsynta konsonantförbindelser, som endast förekomma i avled-
ningar eller lånord, äro likaså någon gång avsiktligt uteslutna, 
t. ex. de inljudande förbindelserna i följande ord: 

hcednzgg in. 1 hedning 	aftsam adj. aktsam 
edvat Edvard 	 alldnigg f. 1 ut. pl. eldning 
bcec_llar m. 1 skojare (s. 148) 	valba-mzs f.2Valborgsmässa. 

b motsvarar i regeln ärvt eller inlånat b; särskilt 
är att observera, att fornspråkets förbindelse mb är bibehållen 
(såsom mb). Dessutom har målets b i några fall yngre upp-
rinnelse: 

I) Såsom av uppräkningen s. 85 framgår, behandlar jag här, i 
samband med konsonanterna, även de stavelsebildande 1 	t (§§ 94, 
100, 104). 

2) Flera ex. återfinnas ss. 78 if. 
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dels har detsamma i en del lånord ersatt uddljudande p, 
detta på grund av — ofta oriktig — substitution under 'nabo. 
opposition' mot estniskan (se s. 30); 

dels har det i inljudande intersonantisk ställning uppstått 
genom förkortning av långt b framför sluten ultima (§ 130); 

dels beror b på inskott mellan m ock 1, r i förbindelserna 
mbk, mbr ock är även i regeln bibehållet, när svarabhakti-vokal 
utvecklats framför det slutljudande k eller r, alltså i ordsluten 
-mbok, -mborl; 

i bynamnet spztamb Spitham (jfr Russw. § 164) ock det 
därmed likalydande substantivet spitamb m. 2 Spitham-bo har 
b slutligen utvecklats i följd av en ljudtendens, varom se nedan 
under d ock g (ss. 166, 174). 

Exempel på ljudets förekomst i olika ställningar meddelas 
härmed: b står 

1) uddljudande antesonantiskt, t. ex. bark m. 1 bark, bel 
f. 2 bjällra, Non m. 1 björn; 

slutljudande postsonantiskt endast i ett eller annat lånord, 
t. ex. hayb f. 2 huva (s. 153); 

inljudande intersonantiskt: efter lång sonant blott i lån-
ord, t. ex. sibor m. 1 spjäll2, hayba bf. sg. av hayb f. 2; även 
efter kort vokal tämligen sällsynt, dels beroende på förkortning 
av långt b, t. ex. baba m. 3 sår (se s. 90), diabot (jämte dtabot) 
adj. dubbel, dels i ord på -01, -ok, -or (mäst lånord), t. ex. 

bibol m. 1 bibel 	 dabok sv. 1 »dabbla»3  
Inabok f. 2 bubbla 	 sebor m. 1 vän (s. 117), 

dels i andra lånord, t. ex. kabe f. 2 a hästhov4, tiabak m. 1 ut. 
pl. tobak. 

Vidare ingår b i konsonantförbindelserna bl, bk, hr, rb, mb, 
inbk, mbr, av vilka förekomma 
- 	4) i uddljud endast bk ock hr, t. ex. 

bkes Blasius(-dagen)5 	bkts f. 2 »blisa»6  

i) Jfr om uteblivet b-inskott nedan under m, s. 189. 
estn. siber 'sehieber (im ofen)'; lån från det tyska ordet. 
förvilla. 	 4) estn. kabi 'huf'. 
Blees är vanligt som personnamn i 'wackenbileher' från 1600-t., 

ock minnen härav äro dels ett gårdnamn bkes i byn Kluttarp, dels 
familjenamnet Blees (jfr s. 7), troligen taget efter just denna gård. 

andhål på isen för sälarna; Bureus Sumlen s. 205: angerm. blijsa. 
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bzg m. 1 »pligg»1  
brok f. 2 »broka»2  

i slutljud endast mb, t. ex. 
dn_mb sv. 1 damma 
dImb f. 2 dimma 

i inljud samtliga de ovan 
rh dock endast i lånord, samt bl, 
i flexionsformer ock avledda ord, t. 

riablar ob. pl. av rubel 
babkat adj. »babblig» 
scebrar oh. pl. av sebor vän 
arbet sv. 1 arbeta 
not-cerbor n. 1 natthärbärge 

brask n. 1 ut. pl. »prask»3  
bra,2, n. 1 ut. pl. »prassel» 4; 

lemb sv. 1 »lämma»ö 
dromb f. 2 »trumma» (s. 138); 
uppräknade förbindelserna, 

b2/., hr, mb . ock mbr endast 
ex. 
.2,ambor sv. 1 slamra 
dimba bf. sg. av dimma 
rombok n). 1 gumse (s. 116) 
tgmbke adj. »timlig»6  
lombrat adj. »slumrig». 

Anm. Högst påfallande är b i asbe (jämte aspe) f. 2 a asp, med 
s sandhi-påvärkat av b enligt § 37, såsom i t. ex. hQSbe Hosby ock 
j i becsbe Bergsby. Denna biform, som är rätt vanlig, torde bero på 
någon tillfällig, svåråtkomlig association. 

b, som är rätt sällsynt i målet, förekommer dels i 
slutljud efter kort vokal, t. ex. 

bol? sv. 1 gräla 	 skral? sv. 1 skrapa 
pub in. 1 gubbe 	 sto b m. 4 stubbe; 

dels i inljud intersonantiskt, rnäst i flexionsformer ock avled-
ningar, t. ex. kkoba bf. sg. av klubba, trutbat adj. trubbig; 
dessutom mera undantagsvis: obar m. 2 abborre, ducbot (jämte 
diabot) adj. dubbel, labas (jämte labas) gårdn. »Lill-Abbes». 

p står för vanligt kort b i slutet av sammansätt-
ningsled, när det föregås av m ock följande led börjar med icke-
homorgan explosiva (eller f, m, s, v7 ), t. ex. konp-tatt f. »kam-
tand», tagg å karda, lomh-kcef n. la ut. pl. lamkött. 

d motsvarar i regeln gammalt d; märk särskilt 
bibehållet id, nd (id, nd). Om uddljudande d- av p- i några 
svagtoniga pronominalformer gentemot starktoniga former med 

5 kil, plugg, mindre åkerlapp. 	2) figur på virkad vante. 
rörstubb, uppspolad på havsstranden; Rz 509 b prask n. 'bland-

ning av allehanda, som ej duger' ög. 
till betyd. lika med brask. 	5) lamma. 
tidig. 
Jfr 	ock g, ss. 169, 176; exempel på dessa senare fall saknas 

för p. 
Danell, Nuckömålet. 	 11 
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t- se s. 191. På uddljudande d- för t- genom nabo-opposition 
mot estniskan torde dromb f. 2 »trumma», bro ock chslar m. 2 
snickare (estn. tislar 'tischler'), med sekundärt värb dug, sv. 1 
snickra, utgöra exempel. 

d är vidare uppkommet genom inskott mellan 1, n ock r 
(1dr, ndr) ock kvitrstår även i ordsluten -ldor, -ndor; jfr att d' 
kvarstår i förbindelsen ndl ock ordslutande nclk. 

Undantagvis har d uppstått av rd genom dissimilation på, 
grund av det följande r i ordet odor n. 1 årder. Likaså undantags-
vis står d för g i biformen clts (Odh.) för oas f. 2 »gjuse», 
fiskmås. 

Tvåstaviga ord av typen II b sluta i dialekten ej gärna på 
1 eller n (såvida n icke är böjningsändelse, i bf. sg. av masku-
lina substantiv eller i m. sg. attr. av adjektiv), utan ha tendens 
att tillägga ett d efter 1, n (jfr spztamb Spitham, s. 164, ock nedan 
under g, s. 174). Exempel äro: 

iseld f 2 »is-ärla»2 	 fcerald n. 1 fjäril 
utsald ad). usel 	 olsand adj. ensam 
ceisel(d) Osel 	 lokand n. 1 lakan. 

Samma tendens är det naturligtvis som bevarar cl i sådana 
ord som opald f. 2 apel, lovand n. 1 »levande», hushåll. Där-
emot är etymologiskt berättigat -d ostadigt i sådana långstaviga 
ord som nomina propria på -lond -land, t. ex. ceistlon(d) Estland.a 

I följd av det ovan omnämnda inskottet av cl mellan 1, n 
ock r kommer cl att spela en roll inom målets flexion, ity att det 
är utmärkande för sådana adjektiv- ock värbformer som följande: 

fitador ni. sg. ock pl. pred. av fial full 
hagdor 	 hall hel 	' 
bruoidor 	 brutit brun 
grondor 	 gron grund 
zpenclor 	 ipe öppen 
brcendor pres. sg. av 	bron sv. 2 brinna, bränna 
faldor 	 fal st. vb falla. 

1) En dylik svagtonig form med d är ock dor adv. där, jämte 
starktonigt tce.r. 

sädesärla. Även i formen is-eld,. med bibehållen sammansätt- 
ningsbetoning, har -d inträtt. 

Svårförklarligt synes -d i bold m. 1 bale (fsv. baspil) ock bild 
(jämte hg) sv. 1 sikta (mjöl, mit. budelen beuteln); månne metates? 
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Viktigare är, att d är regelbunden slutändelse i ipf., sup. ock 
part. perf. i konjugationen sv. 2 (utom hos värb på k ock r, som 
låta dessa kons. sammansmälta med d till (/); värb på -d tillägga 
ej något nytt d. Dessutom är d slutelementet i den allmänna 
part.-pres.-ändelsen -and; ävenså i ordinaltalen på -and, hsv, 
-onde (se s. 96). 

Exempel på ljudets förekomst i olika ställningar meddelas 
härmed. d står 

uddljudande antesonantiskt, t. ex. 
da rn. dag 	 deevok m. 1 djävul 
disk m. 1 »disk», fat 	dolat adj. fånig (s. 137) 
dpyp adj. djup 	 doNi m. 3 dvala. 

Märk ock de ovanberörda pronominalformerna dm du, de dig, 
do, da de (m.), dor, der de (f.), dom, dom de (n.) ock advärbet 
der där. 

Slutljudande postsonantiskt förekommer d i inhemska ord, 
förutom i sådana ipf.-, sup.- ock part-perf.-former som bad av 
bg.  sv. 2 böja, fgd av fe sv. 2 föda ock chyd ipf. sup. av diaa 
duga, had ipf. sup. av hova hava, endast i substantiv, som egent-
ligen äro dylika participformer av värb, t. ex. brald f. 2 »bredd» 
(s. 151), grod m. 1, f. 2 grodd; dessutom i lånord, t. ex. 

bred n. 1 stek (s..87) 	rgd f. 1 redd 
led sv. 1 ladda» 	 ned ruter (i kort)2. 

Inljudande intersonantiskt förekommer d särskilt efter 
kort vokal i ord på -or, t. ex. diador m. »dodder» (s. 124), fader 
m. 1 fadder, odor f. 2 ådra; i ordet budo f. 3 ko (väl en 
deminutivbildning »kudda», vars långa d ljudlagsenligt förkortats 
i plur., kanske även i bf. sg.); vidare i lånordet skada m. 3 
skada (se s. 89 f.); mycket sällan efter lång vokal, förutom i 
i flexionsformer av sådana ord, som omnämnas i föreg. mom., 
t. ex. bragla bf. sg. av »bredd», bredar pres. sg. av bred sv. 1 
steka (s. 87): 

ada Adam 	 lidor f. pl. »löjder», lögn 
lade adj. lydig3 	 odor n. 1 årder. 

ty. luden. 
estn. rät, riidi, 'raute, carreau (kartenfarbe)'; mit. rute 'raute'. 
Modernt hsv. lån; det inhemska ordet skulle heta *hat. Sememet 

'lydig' återges vanligen med ordet fiks, som kan sägas innefatta alla 
goda egenskaper hos ett barn ('snäll, duktig, rask, flitig, ordentlig, lydig'). 
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Vidare ingår d — oavsett de i anm. nedan nämnda flexions-
formerna — i kons.-förbindelserna dr, id, nd, ldr, ndr, ndl. Av 
dessa förekomma 

i uddljud endast dr, t. ex. driv  f. 2 driva,  drakar m. 2 
svarvare (s. 150), drcepa st. 6 dräpa; 

i slutljud id ock nd, t. ex. 
h/d m. 1 fåll 	 bki.nd adj. blind 
geld sv. 1 gälla (kastrera) 	Uland sv. 1 blunda 
kad adj. kall 	 hiand m.  1 hund 
keld n. 1 kärl 	 sond m.  ut. pl. sand 
mold  f. 2 ho (s. 139) 	trind f. 2 trinda 
tald n. 1 »tjäll», täcke 	tend sv. 2 tända; 

i inljud alla de ovan nämnda förbindelserna — dr, ldr, 
21,dr ock ndl dock endast i flexionsformer ock avledningar samt 
ett ock annat lånord, t. ex. 

butidor sv. 1 »bullra» (s. 127) 	tendor pres. sg. av tända2  
huadigg m.  1 a hulling 	odra bf. sg. av ådra 
koldan  m.  sg. attr. av kall 	bialdrar pres. sg. av »bullra» 
traldor sv. 1 »trallra»1 	taldrek m.  1 tallrik 
bkindigg m. 1 a blinding 	sondrat adj. söndrig 
handk sv. 1 handla 	andle adj. andlig * 
sondor adv. sönder 	handla ipf. sup. av handla. 
Anm. Endast i ipf., sup. ock perf. part. av värb efter sv. 2 före-

komma de slutljudande förbindelserna gd, md, gd, vd, kgd, rgd, kvd, 
rvd, t. ex. 

bagd av bige bygga 	 krevd av krceve kräva 
hogd 	hog hugga 	 fcelrgd 	fcekge följa 
kkcemd klrcem klämma 	sergd 	serge sörja 
ncemd 	nem nämna 	 licekvd kam hvälva 
skogd 	skog sjunga 	cervd 	CerV ärva. 
tregd 	tregge tränga 

På -nd ändas samma former av de få värben på -n ock -nd: 
brend av brcen brinna 	 tend av tend tända 
kend 	kcen känna 	 vend 	vend  vända; 
rcend 	ren »ränna» 

likaså  band ipf. sup. av bana kunna; på -id endast skiald ipf. sup. 
av jälpv. skola ock  vild  ipf. av  vila vilja.3  

tralla. 
Märk även de ovan s. 166 nämnda flexionsformerna fialdor 

m. pred. av fffil full, o. s. v. 
Däremot halt ipf. sup. av hcel  hälla, regelmässigt efter sv. 3. 



LJUDENS FÖREKOMST: KONS. d, d, i, 4. 	169 

d förekommer i slutljud postsonantiskt ock rflexions-
former inljudande intersonantiskt, E ex. 

bad se sv. 1 »badda sig»1 	kod ra. 1 »kudde» (s. 137) 
bada se ipf. sup. av föreg. 	id n. 1 »ydd» (s. 108) 
brod m. 1 brodd 	 tde bf. sg. av föreg. 

Märk rtud sv. 1 rödja (s. 122) ock stod ipf. sup. av st e »stödja» 
(s. 115). 

i står för vanligt kort d i slutet av sammansätt-
ningsled, när det föregås av 1 eller n ock följande led börjar 
med icke-homorgan explosiva eller f, m, s, v, t. ex. 

bond-firetas vb-subst. band- 	kold-sme m. 2 »kallsmed»4  
flätning 	 lond-mekar m. 2 land- . 	- 

grtnd-spok m.1 »grind-spole»» 	»mälare»5  
gruntd-btbol m. 1 »grund- 	sond-grces n. la »sand-gräs»6. 

bi bel» 3  
4, som i målet regelmässigt representerar r eller 

kakum. 1 + d, förekommer huvudsakligen efter lång huvudtonig 
vokal, dels slutljudande, dels — i flexionsformer ock avled-
ningar — intersonantiskt, t. ex. 

de/ f. 1 däld, dal 	 gul ipf. sup. av göra 
ceoz-ste/ adj. »en-stel», envis 	4/ f. 2 gång (ma,1)1  
fi.,Q/ost adv. ifjol 	 In« ipf. sup. av »mäla», mäta 

räkn. fjärde 	 vcj f. 1 värld 
fe/ ipf. sup. av föra 	 ipE sup. av cere ärja. 

Märk särskilt sQ/ ipf. slip. av sceke sälja.8  
Efter stark bitonig lång vokal,, omväxlande med svagtonig 

kort, uppträder 4 i ett par ord på -(v)Q/ -(v)o/ (jfr ovan s. 118), 

säges om foglar, när de lägga sig i sand eller aska ock slå med 
vingarna. 

benämning på de långa, smala stängerna i grinden. 
bibel med kommentar. 
skämtsam benämning på snickaren. 
lantmätare. 	 6) Equisetum? 
estn. kord 'ordnung, reihe, mal' m. m. 
När ord sådana som de här nämnda ingå i sammansättning såsom 

första led, blir vokalen vanligen förkortad, varvid 4 alltså kommer att 
stå efter kort huvudtonig vokal, t. ex. gcecl-kar n. 1 jäsnings-kar gcp1 
n. 1 jäsning (om dricka). Detsamma gäller i allmänhet även övriga 
korta konsonanter, utan att jag i regeln ansett det nödvändigt att för 
varje särskilt fall omnämna det. 
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t. ex. aftas-(v)Qc/ 	aftas(v)ocl m. 1 aftonvard; endast det senare 
har jag funnit i luckvo4 ock makvocl (se s. 118). Trots § 32 
(s. 49) skriver jag här 	även efter svagtonig vokal, då ljudet 
synes mig vara rent supradentalt också i detta fall; likaså i det 
enstaka akval n. 1 ut. pl. allvar. 

Slutligen uppträder I i den slutljudande konsonantförbin-
delsen 1,9t, nämligen i ipf. sup. pass. av några värb, som i 
samma former av aktivum ändas på I (se nästa §), t. ex. skott 
skildes -ts, sköljdes -ts. 

Anm. 1. I ett par lånord från hsv, utgör t substitut för d: -mol 
(jämte -mod) sätti ock sked f. 2 sked 2. Detta kan måhända bero på 
att orden lånats från den finländska hsv., där ju d har en något 
supradental artikulering. Opposition mot bak-veide-bornas avsaknad av 
supradentaler (se s. 16) torde ock ha bidragit. 

Anm. 2. Liksom övriga supradentaler inträder 	även genom 
sandhi för k + d ock — mindre regelbundet än i hsv. — för r + d, 
t. ex. kcevo-Irceas vb-subst. »kavel-dragning», en brottningslek, gy2,,cluk 
rtma (eller gQr du mua) går du nu. 

I representerar r eller kakurn. 1 + d, såvitt jag funnit, 
endast i den historiska sammansättningen hceloa »hälgdagarna», 
pingst ock i följande ipf.-, sup.- ock perf.-part.-former, där det 
alltid föregås av o: , 

skol.  av skeke skilja 	svor/ av svere svärja 
skol 	skceke skölja 	vocr 	veke välja; 
smocl 	smcere smörja 

samt i ilexionsformer av perf. part. sko/ skild o. s. v., t. ex. 
skoior m. sg. ock pl. pred. skild(a). 

f uppträder framför allt uddljudande ock i förbin-
delsen fl,  ock det icke blott i samma fall som i hsv., utan där-
jämte i ett par andra, för dialekten karakteristiska ställningar. 
Dels har nämligen ordbegynnande tv- genomgående utvecklats 
till f-, ock dels har ft ersatt, utom pt ock vt, även förbindelsen 
kt. För hsv. fs har däremot dialekten regelbundet ps, förutom 
i några passiva värbformer på -fs, -fst: pres. sg. ock ipf. sup. 
av värb, vars stam slutar på -v: hefs, hefst av hem,as jäsa, 

i) i advärben hold-mod, -MO huru ock toke-mod, -mogl så-
lunda (s. 28). 

2) finare sked. Det vanliga ordet för 'sked', speciellt 'träsked', 
är sinn a. 1 »spån». 
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samt ipf. sup. pass. av värb, vars stam slutar på postsonantiskt 
p eller k, t. ex. kefst av kep köpa, bkcedst av Nyq,ke bleka.1  

På nabo-opposition mot estn. beror uddljudande f åtminstone 
i ordet fiol ni. 1 verst (balt. ty. werst, estn. werst, ry. gen, pl. 
neperr»); i estn. förekommer nämligen ej uddljudande f, utan 
detta ersättes i inlånade ord med estn. w (eller p). 

I några lånord med intersonantiskt fe har detta förkortats 
till f framför sluten ultima (i ordslutet -fot). Om inljudande -fl-
se f. ö. strax nedan i den exempelsamling, som härmed följer, 
efter vanlig uppställning. 

1) Uddljudande antesonantiskt f, t. ex. fast ad,j. fast, figgor 
IL 1 finger; mina exempel på f- för tv- meddelas fullständigt: 

fotor sv. 1 »tvaddra»2 	fint n. 2 »tvint»6  
foa m. 3 tvaga3 	 fr2 räkn. två 
fe-gram m. 1 »tve-gren»4 	fig sv. 1 ? »tvoa»7  
/Vigg m. 1 a tvilling 	ken. m. 1 a »tväng» (s. 141) 
fin sv. 1 tvinna 	 fat adj. tvär 
finigg in. 1 a tinning3 	far-leond f. tvärhand. 

Möjligen hör hit — såsom Vendell Gram. s. 82 antager — 
värbet fila sv. 1 'vifta, svänga fram ock tillbaka (särsk. om  
svans)', jfr Ross tvilla, tvinla, tvirla 'snoe' in. m., men även 
Illa (i') 'gjore smaa bevxgelser frem og tilbage, vifte med halen' 
m. m. Likaså för jag med tvekan hit fikok sv. 1 'fjäska, ställa 
sig in, skvallra', vilket kan vara ljud för ljud identiskt (se 

Hos värb efter sv. 3, vars inf. ändas på bp (ev, rv?) eller kke, 
rke, synes ändelsen i ipf. sup. pass. vackla mellan f:st, rfst ock kpst, 
resp. kkst, rkst (se forml.). 

'gå slarvigt, släpa med fötterna'; Ross tvadra v. n. 'gaa frem 
og tilbage og i ring planlost og langsomt; omtr. = Enda, tvadda (hvoraf 
det er fremgaaet)'. 

björkrisviska, varmed bordet avborstas efter måltiden. 
tvevuxen gren. 
Det begynnande tv, vilket finnes i eller förutsättes av så gott 

som alla östsv. former av detta ord (se PPm, s. 112), torde bero 
på framflyttning av senare ledens y, i fvn. Punnvengi o. s. v. (enligt 
ett muntligen framställt förslag av doc. EKWALL). 

bofink; Rz 767 a tvinnt m. d:o nb. vb. åm.; jfr Aas. tvitt (ii) m. 
'gnida, gnugga, draga (ett rep för att släta det)'. Jfr Aas. 

tvaga 'vaske, rense 1. valke uldtoi i varmt vand', tvoga, tvogu, tvugu, 
tuu, too f. 'vaskeklud, visk til at skure og skylle med', m. fl. be-
släktade ord. 
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nedan under k, § 89) med Ross tvigla 'forvikle; vxre i vildrede' 
m. m., varmed må jämföras Ross tvagla 'arbeide planlost' m. m. 
ock tugla '(for)kludre, (for)vikle; omtr. = fukla, fikla'; jfr å 
andra sidan just detta fikla 'Iogre, smidske, tale sodt' m. m. 
varom Bellqu. Ark. XIV, s. 171. 

Märk vidare följande ord med uddljudande f, beroende på 
lån från ty.: 

faltes gårdn. Valentins2 	huden f. 2 fio13  
fgke-mak m. 1 bennikemask 	 fcea m. 1 fjärdede1.4  

(s. 105) 
2) Inljudande intersonantiskt träffas f ytterst sällan. Det 

enda inhemska ord jag funnit med f i dylik ställning, är 
det oböjliga adjektiyet ifok »i-föl», dräktig (om sto), alltså 
en historisk sammansättning; dessutom - lånord med ord-
slutet -fol: 

grtfol m. 1 griffel 	 huf& f. 2 »kartoffel» (s. 21) 
sktfol m. 1 skyffel 	 tctfo/ m. 1 tavla (s. 65). 
f ingår vidare i följande konsonantförbindelser: fl, fk, fr, 

ft, kft, rft ock (se ovan) fs, fst. Av dessa förekomma 
3) i uddljud fk ock fr, t. ex. 
fkak sv. 1 fiacka5 	 fra lc m. 1 »frack», rock 
fkg. sv. 1 »fly»6 	 fre m. 1 ut. pl. fred 
fkit f. 2 flicka7 	 fris sv. 3 »frysa»8; 
4) i slutljud ft samt i flexionsformer även kft, rft, fs ock 

fst; exempel på ft (se ovan s. 170): 
aft sv. 1 akta 	 knceft m. 1 knekt (i kort) 
fire m. 1 »flykt» 3 	 maft f. 1 makt 
NO sv. 1 frukta 	 skaft n. 1 skaft 
feft sv. 1 fäkta 	 haft n. 1 toft. 

Fr.-V. Ordb. anger såsom grundord för detta ilkul ett Ity. floheln 
'ställa sig in, smickra, smeka', men något dylikt Ity. ord återfinnes ej 
i ordböckerna (Lfibbe-Walter, Schiller-Lfibben, Schade). 

Jfr Hjelrnqvist, Förnamn och familjen., s. 309: Venen (Felten), 
en biform i ty, till Valentin (som inlånats i änsv. svordomsuttryck: 
sant fälten m. m.). 

ty. violine, estn. wiolin d:o. 	4) ty. viertel. 
5) resa, äv. springa, hoppa. 	6) laga till, göra i ordning. 
7) Säkerligen från hsv. 	 8) frusta (om hästar). 
9) 'vingtyget' på spinnrocken. 
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Vidare märkes slutljudande ft i sådana adjektivformer, n. sg. st., 
som följande: 

bkcegft av bkalk blek loft av kv låg 
dpuft dyyp djup rft rik rik 
hzuft ha y hög rft riv 3riv» 2  
knaft knap »knapp»1  svaft svag svag; 

samt sådana ipt- ock sup.-former efter sv. 3 som t. ex. följande; 
knceft av kncep knäppa 	tzft av tike tycka 
keft 	kep köpa 	 lcegft 	lalke leka. 

ktt ock rft förekomma endast i dylika adjektiv- ock värb-
former, t. ex. 

arft n. sg. st. 	 av arg arg 
haft 	 hakv halv 
skarft 	 skarp skarp 
starft 	 stark stark 
hcekft ipf. sup. 	 av hcekp hjälpa 
hcekft 	 hcekke (se s. 147). 

Om fs ock fst se ovan s. 170. 
5) I inljud förekomma förbindelserna fl, ft, kft ock rft i 

flexionsformer, avledningar ock ett eller annat lånord, t. ex. 
grIflar ob. pl. av griffel 	hoka-rtftar m. 2 'haken- 
aftar pres. sg. av akta 	richter' 3  
aftar m. 2 afton 	 keftan m.sg. attr. av part. köpt 
amafte adj. vanmäktig 	hokftor m. pred. av part. 

(s. 72) 	 hjälpt. 
Anm. f står aldrig i slutljud, vare sig efter sonant eller konsonant. 

f uppträder ytterst sällsynt i dialekten, endast i 
några lånord, t. ex. af  m. 2 apa, graf m. 2 greve, skal sv. 1 
skaffa, skicka, samt dessas flexionsformer. 

g motsvarar i regeln fornspråkets g ock är, i motsats 
mot förhållandet i hsv., bibehållet i förbindelserna gg, lg, rg 
(gg, kg, r g), ävensom framför prepalatal vokal ock halvvokaliskt 14. 
Ett ex. på uddljudande g genom nabo-opposition mot estn. udd- 
ljudande k anföres s. 30; om 	ge- för hsv. je- se § 16, anm. 2. 

snål. 
dryg, tillräcklig; fvn. rifr 'munificent, abundant'. 
en slags lantdommare i östersjöprovinserna. 
Märk dock, att Odh. har 04,tys gent emot det övriga områdets 

gpiAS f. 2 »gjuse», fiskmås, enl. s. 166 ovan. 
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I ordslutet -ing förstummas ofta slut-g, om ordet är lång-
stavigt (typerna II d, II e, II f, II g), t. ex. donig(g) f. 1 ut. pl. 
dagning, bakni(g) f. 1 ut. pl. »bakning». Däremot är detta 
aldrig förhållandet vid kortstaviga ord (II b), t. ex. stitigg m. 1 a 
»stötting», bakkälke. 

Uddljudande antesonantiskt står g, enligt det ovan sagda, 
framför såväl lena som hårda vokaler, äfvenså framför i de 
stigande diftongernal, t. ex. 

gok, gama adj. gammal 	gud sv. 1 förgylla 
ga0 f. 4 get 	 gos f. gås 
giva st. 5 giva 	 ge.s b. pl. av föreg. 
gov ipf. pl. av föreg. 	glaci f. 2 gärde 
guQcj f. 2 gjord 	 gcesp sv. 1 gäspa 
gak adj. gul 	 ge sv. 2 göda 
got n. sg. st. av föreg. 	guds m. 1 gök. 

Slutljudande postsonantiskt står g ytterst sällan, mäst i 
lånord, t. ex. 

bog se sv. 1 »boga sig»2 	sog sv. 1 såga 
drg adj. dryg, stolts 	vog f. 1 våg (bölja)4; 
sog f. 2 såg 

väsentligen inhemska äro väl dock: .2,eg adj. »slög», händig, tag 
(jämte ta) m. 1 teg, veg m. väg, vog ipf. av vcega st. 6 väga. 

Inljudande intersonantiskt g förekommer ej häller ofta, 
mäst i ordsluten -gok, -gor, -gon, framför vilka stamvokalen 
ofta förlängts (o, 	t. ex. 

hagar sv. 1 hagla 	 fogor adj. »fager» 
dregok sv. 1 dregla 	 svogon sv. 1 svagna. 
Rena lånord äro bogor sv. 1 muddra (s, 135) ock dgon n. 1 

dygn; väl också ogok f. 2 uggla. 
Andra exempel: brutgoman (jämte brutkoman) m. brudgum, 

lcege (jämte lcege) sv. vb lägga, vcega st. 6 väga, vcega- väg-
(s. 95). 

g ingår i följande konsonantförbindelser: gd, gk, gn, gr, gs, 
kg, mg, ng, gg, rg, ing, kgd, rgd, ggk, ggr. Om gd, kgd ock 
rgd se § 78 anm. För de övriga redogöres härmed: 

På g framför triftongen i,ay saknas tillfälligtvis exempel. 
(om vinden) ändra riktning helt litet; mit. bogen 'beugen, biegen'. 
Tydligen direkt hsv. lån; jfr drut adj. dryg, varaktig, stor. 
För Odh. uppgives VQ. 
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1 uddljud förekomma förbindelserna gk, gn ock gr, t. ex. 
gans m. 1 ut. pl. glans 	gyo4 sv. 1 gnissla 
gktmt sv. 1 glimta 	 gran ro. 2 granne 
gnova sv. 1, st. 6 gnaga 	grzl f. 2 grissla. 

I slutljud förekomma kg, rg, gg ock de sällsynta mg, ng, 
lgg; dessutom i flexionsformer de förut behandlade gd, kgd, rgd, 
ävensom gs, t. ex. bzgs pres. sg. pass. av bygga. Exempel på 
slutljudande kg, rg, gg äro: 

takg m. 1 ut. pl. talg 	lagg adj. lång 
cek m. 1 a, m. 2 älg 	nogg sv. 2 sjunga 
berg n. 1 bärg 	 sg f. 1 a säng 
org f. 2 orgel 	 tzgg sv. 1 »tinga»2  
lagg in. 2 gäst (s. 92) 	og adj. ung. 

Orden på mg, ng, kg anföras fullständigt: 
strcemg m. 1 a strömming 	kelgg f. la käring (»kärling») 
peng m. 1 pänning 	 velgg m. 1 välling; 
kagg m. 1 killing 

dessutom med inljudande ng: lcenge f. 2 a »linning», rockkrage, 
lenge f. 2 a fönsterbeslag2. 

I inljud förekomma f. ö. de nyss nämnda förbindelserna 
kg, rg, gg, mg, ng, lgg i flexionsforiner ock, avledningar av ord 
sådana som de senast anförda, kg, rg ock gg även i andra 
ord, t. ex. 

fcekge sv. 2 följa 	 digge f. 2 a dynga 
serge sv. 2 sörja 	 hoggor BL 1 ut. pl. hunger 
beggok m. 1 »bängel»4 	tiggest n. 1 »tingest»5. 

Slutligen förekomma inljudande förbindelserna gk, gn, gr, ggk, 
ggr, nämligen i flexionsformer ock a,vledningar till ord på -go, 
-gon, -gor, -go, -ggor, t. ex. 

segka ipf. sup. av segla 	 fagran m. sg. attr. av »fager» 
vagnar ob. pl. av vagn 	bceggkarob.pl.avbceggokm.1 
bograr pres. sg. av bogor 	hoggrat adj. hungrig. 

Märk dock sammansättningen spitam-bere »Spitham-bärget», 
kulle i byn Spitham. Jfr beke f. 2 a bälg. 

kalla, bjuda. 
Samtliga orden med mg ock ng ha ock biformer med.gg: strcegg, 

pcegg, lcegge, .inge. De förra, ursprungligare formerna tillhöra om-
rådet Nu. 

. 4) liten flaska. 
5) kärl, bytta (t. ex. slokk-tiggest slaskhink). 
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§ 86, g motsvarar regelmässigt gammalt gg ock förekom-
mer postsonantiskt i in- ock slutljud, t. ex. 

brzge f. 2 a brygga 	 lag f. 1 lagg 
brage st. 3 brygga 	 snog sv. 1 snugga,- 
kog m. 1 kugg 	 ceg n. 1 ägg. 

Märk fog m. 1 karl ock mig f. 2 kvinna (s. 28) med 53 assi-
milerat till g. 

g. Se ovan under c!, § 80. Den föregående kon-
sonanten är 'här alltid g. Ex. 

logg-fridan Långfredagen 	mogg-folda bf. sg. »mångfållan» 
logg.  -ve m. 1 »långved»2 	rtgg --bet vb-subst. ringbyte 4. 

h förekommer, liksom i • hsv., endast i uddljud an-
tesonantiskt, närmare bestämt framför enkel vokal ock fallande 
eller reducerad diftong. I motsats mot förhållandet i hsv. är 
h bibehållet i de ord, där det i fornspråket stod framför w ock 
framför konsonantiskt i, om detta efterföljdes av kort vokal, men 
i har därvid i dialekten bortfallit, ock ej häller w har bevarats 
såsom sådant. Exemplen på hi + kort vok. ock hw- äro: 

hcekm ni. 1 hjälm (på ko) 	hcemm pr. hvem 
hep f. 1 hjälp 	 hot n. 1 ut. pl. hvete 
hcet f. 2 hjärta 	 hoi,ka sv. 1 »hvieka» (s. 162) 
ha hvad5 	 hog sv. 1 hvila (s. 154) 
ho- hvad 6 	 hakmat adj. (s. 154) 
hare-tåt adv. hvartåt7 	horv f. 2 »hvirva» (s. 112) 
harp m. 1 (h)valp 	 hokvor m. 1 hvirvel 
hokv n. 1 hvalv 	 ho?ts sv. 1 »hyssa» (s. 162) 
hak adv. hvar 	 hot adj. hvit 
hoars pr. hvar 	 &Om sv. 2 hvälva 
hot adv. hvart 	 hom sv. 1 hvässa 
horv n. 1 hvarv 	 holte sv. 1 »hvätja» (s. 162). 

vidare howak m. 2. ut. pl. nypon(buskar), fsv. hiupon, med' 
en märklig metates. Däremot är h borta i ..(2t f. 2 hjortron 

spec. = komma objuden till bröllop. 
'skäfteträ' på arbets vagn. 	3) bladmagen hos idisslare. 
vid förlovning. 
Användes endast för att fråga omigän, icke såsom inledningsord 

till en sats. 
Ingår i en hel del frågeord, se ovan s. 134. 
Månne ett »hvad-led-ut»? 	8) jämte flera former; se forrol. 
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ock pub. n. 1 hjul; ävenså, på grund av svagton, i or-åror pr. 
hvarandra (m.). 

F. ö. uppträder h i likhet med förhållandet i hsv., exempelvis i 
ha n. 1 »hag», 	 hcels f. 2 ut. pl. hälsa 
hal m. 1, f. 2 »hall» 2 	htl f. 2 hylla; 

dessutom, utan motsvarighet i hsv., i hork sv. 1 orka (med subst. 
hork f. 2 ut. pl, styrka, kroppskrafter) ock hals sv. 3 ösa. 

Även i estn. lånord med uddljudande h är detta i allmänhet 
bevarat, trots att i den nutida estniskan ljudet förstummats i 
sådan ställning, t. ex. 

hak f. 2 vedträ (s. 91) 	/war Hapsal (s. 131) 
hcermot sv. 1 hota (s. 148) 	hceta f. 3 nöd (s. 142). 
Anm. 1. Det enda exemplet i mitt material på bortfall av h i 

ett estn. lånord är agkop Halliklepp, namn på den ena av de båda 
ännu svensktalande byarna under Wichterpal. 

I början av senare led är h, åtminstone efter explosivor ock 
s, ostadigt eller vid upphörd association alldeles försvunnet, t. ex. 

bond-(h)oka m. 3 »band-hake»3  hond-(h)cevaf m. 1 handhyvel 
bak-(h) 0 m. 4 »bank-häl»4 	not-cerbor n. 1 natthärbärge. 

Detsamma är fallet med avledningssuffixet -hat- het, t. ex. bceks-
(h)akt f. 1 ut. pl. beskhet, krokat-(h)alt f. 1 ut. pl. krokighet. 

Anm. 2. Undantagsvis har jag påträffat inljudande h-ljud framför 
k i ordet ohke adj. högfårdig, direkt lån från estn. uhke stolz, hof-
fährtig' ock knappast införlivat i målets formsystem (det synes vara 
oböjligt); jfr § 90 (s. 181). Att, såsom Vend. Gram. s. 86 uppger, ht 
skulle kunna stundom i Nuckö ersätta ft för hsv. kt, förnekas däremot 
av mina meddelare. 

§ 89. k motsvarar i regeln fornspråkets korta k, Ock detta 
är även bibehållet såsom k-ljud framför främre vokaler ock 
halvvok. i. En mindre del av området (åtminstone byn Gutanäs) 
har emellertid formerna 40,2,, 4,ign för vanligt k4,02, m. 1 kjortel, 
kan f. 2 kärna. Då tvärtom ordet styng m. 1 'styng' (insekten) 
uppvisar biformen shogg, torde denna ha sin grund i opposition 
inom dialekten mot sådana former som det nyssnämnda 40. 
En biform med k för ursprungligt t företer även ordet miu/tv, 

primitiv ris-gärdsgård. 
benämning på stenar, som användas till Bänken på nät; Rz 

hall f.; Aas. hall m.; fsv. hal f. o. m.? häll, flat sten. 
2) hake, varmed man spänner på gjordar (»band») på laggkärl. 
4) järnnagel, BOM trädes igenom banken (på vagn). 
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sv. 1 multna: ~ikon, som det synes, genom invärkan från de 
estniska dubblettformerna märkijas = mörts adj. 'diek, trfibe, 
im ersten stadium des verderbens befindlich (von fliissigkeiten)' 
jämte därav avledda värbl. 

Uddljudande k står för hsv. g i orden 
Hug m. 1 glugg 	 krias n. ut. pl. grus 
kncege sv. 2 gnägga 	 kom n. 1 gummi, 

väl också genom estn. påvärkans. 
Om inljudande intersonantiskt k för dels kk, dels g se strax 

nedan. 
Exempel på k i olika ställningar meddelas härmed i vanlig 

ordning. 
Uddljudande antesonantiskt k: 

kakv m. 1 kalv 	 kost m. 1 kvast 
kk f. 2 gungas 	 kogt, hast m. 1 kvist 
kut f. 2 kista 	 ko f. 1 kåda 
kok sv. 1 koka 	 keld f. 2 källa 
bast sv. 1 kosta 	 bet n. 1 a kött 
kom f. 1 kvarn 	 ko,s-(ain m. 1 skorsten. 

Om ky22,, 4an (med biformer på t-) se ovan. 
Slutljudande postsonantiskt k är helt vanligt efter lång 

vokal ock diftong (dock ej efter ay annat än i ipf. sg. av st. 2, 
se s. 153), t. ex. 

bok f. 4a bok 	 ink f. 2 piga 
ncqk f. 4 nek 	 rauk ipf. sg. av ryka. 

Inljudande intersonantiskt k är stundom uppkommet genom 
förkortning av kk, t. ex. noka Nuckö (se s. 217), stakat (jämte 
stakat) adj. kort; samt av 3 åtminstone i frakor sv. 1 »flagra» 
(s. 90)4. Vidare ex. äro 

boka sv. 1 baka 	 rtako ipf. pl. av ryka 
bokar m. 2 bagare 	 'lake sup. av d:o 
baket prep. adv. »bakefter» 	mko f. 3 vecka 

Dubbelformerna i estn. bero på konsonantförmildringsförhållanden. 
2) Wiedem. har kraz »grus», kies, »grant», ock kummi 'gummi'. 

Värbet 'gnägga' har f. ö. former med k- även på många håll i Sverge 
(t. ex. vg. knega), även i änsv. (se t. ex. Grip Sv. lm. XVIII. 4, s. 5). 

estn. klk 'schanker. 
Jfr sntkkas sv. 1 »sneglas» härnedan samt under p ock t, 

§§ 108, 118. 
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3.4kor sv. 1 »slakra»1 	tzkok adv. ofta (s. 107) 
stikar-ber n. 1 stickelbär 	vakon sv. 1 vakna. 

Efter lång• vokal förekommer k endast i flexionsformer, avled-
ningar ock lånord, t. ex. 

i,akas gårdn. Jakobs 	 m. 2 »bytt-slickare» 
riakor pres. sg. av ryka 	vikar ni. 2 vikare2. 
Vidare ingår k i följande konsonantförbindelser: k , kn, kr, 

ks, lk, kk, gk, rk, sk, jk, ksl, ksn, kst, lkn, 'kr, 'ks, glar, gkn, 
rkk, rkn, rks, skf, lsk, msk, nsk, tsk, kkst, rkst. 

I uddljud förekomma av dessa förbindelser: kr', kn, kr, 
sk ock skr, t. ex. 

kkar adj. klar 	 kramp f. 2 krampa 
lank f. 2 klinka 	 skara sv. 1 skala 
knaft adv. knappt 	 skoka sv. 1 skvala 
kinvkat adj. »knyvlig» 3 	skrivo f. 3 skreva; 

i slutljud ks lic, k, k, rh, sk, ,sk, kst, lsk, msk, nsk samt 
i flexionsformer kks, 'kst, rks, gkst, t. ex. 

aks n. 1 ax 	 ek sv. 1 »älska«2  
baks ii. 1 »bakhus»4 
	

bcekst n. sg. st. av besk 
beeks adj. besk 
	

blikst sv. 1 »blixta» (s. 109) 
oks gårdn. Jåkks (s. 159) falsk adj. falsk 
koks sv. 1 •»kaksa» (s. 138) bremsk f. 2 »brämska» (s. 141> 
putlk m. 1 »pinne» (s. 60) 	svensk m. 2 svensk 
fark n. 1 folk 
	 fokks gen. oh. sg. av folk 

bcegk m. la bänk 	spcekks pres. sg. pass. av »spjäl- 
hak adv. livar 	 ka» 
scerk m. 1 »särk»5 	 spekkst" ipf. sup. pass. av d:a 
kask m. 1 päls6 	 stcerks pres. sg. pass. av »styr- 
risk adj. rysk 
	

ka»11  
tsk m. 2 tysk 	 sterkst ipf. sup. pass. av d:o. 
kajk adj. »karsk»7  
1) glappa, sitta lös; flina; slarva. 	2) en säl-art. 
8) luddig, lurvig. Jfr vFries. Med.-gem. B. 60 knubb o. s. v. 

tillbyggnad eller mindre rum bredviVstugan', tjänande till ska 	i. 
tarvligare kjol (av halvylle, vanligen randig). 
estn. kazukas, kazuk, kask 'pelz'. 
frisk, kry. 
i negativa uttryck, t. ex. han ej kar cent e han tål det inte. 
spcekke sv. 3 splittra, splittras. 
jämte spel,. fst, ses. 171 n.1. 	11) stcerke sv. 2 strypa, strypas.. 
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6) I inljud förekomma följande förbindelser, som innehålla 
k: kk, kn, kr, ks, lk, kk, gk, rk, sk, k, ksl, ksn, kst, lkn, kkr, 
gkk, gkn, rkk, rkn, skk, lsk, msk, fisk, tsk; av dessa förekomma 
kst ock de som sluta med 1, k, n, r endast i flexionsformer 
ock avledningar (en del även i lånord). Ex. 

snzkkas sv. 1 »sneglas»» 	trtske st. 3 tröska 
tzkka komp. oftare 	 friska. m. 1 tröskel 
tekkigg m. 1 »täckling», sparv 	eske f. 2 a »äsk», ask 
stiknas sv. 1 »sticknas»2 	hce,ske adj. härsken 
lzkrat adj. »liekrig» 3 	vekslar pres. sg. av växla 
.2,akra ipf. sup. av »slakra» 	baksnar pres. sg. av baxna 
aksak m. 2 (jul-)axel 	bkzkstar pres. sg. av »blixta» 
baksn, sv. 1 baxna 	 trolkna-gres n. 1 a »troll- 
veks sv. 1 växla 	 kone-gräs» 6  
bikon f. 2 (se s. 108) 	 fcekkre bf. sg. av förkläde 
spcekke sv. 1 »spjälka» (s. 149) 	hake bf. sg. av »handklä» 
fcekkor n. 1 förkläde 	drogknar pres. sg. av drunkna 
drogkon sv. 1 drunkna 	.2,arkkat adj. slarvig7  
hagkok n. 1 »handklä» (s. 92) 	storknar pres. sg. av storkna 
berke f. 2 a björk 	 triskkar oh. pl. av tröskel 
a•arkok sv. 1 »slarkra»4 	falskor m. pred. av falsk 
storkon sv. 1 storkna 	bkomskas sv. 1 blomma 
heske f. 2 a hyska 	 mcenske f. 2 a »människa»8  
ntske adj. fuktig2 	 atskad n. 1 »arsgat» (s. 97). 

„skk har jag endast funnit i bynamnet patskkop Paschlep, som 
vanligen bortkastar k: pa,skop. 

§ 90. k, som endast uppträder efter kort enkel vokal eller 
kort stigande diftong, motsvarar i regeln gammalt långt k, t. ex. 
rols m. 1 (spinn)rock, stakat (jämte stakat) adj. kort, tnke sv. 3 
trycka. I ordet mat m. 1 mask, orm är det uppkommet av pk. 
Efter au har kort k förlängts i dialekten till k ock reducerat 

'smyga sig fram tafatt'. Jfr Rz 642 b sniga (sneg) 'smyga' götal. 
bli retad; stegra sig o. d. (om hästar). 

2) läckergom(s-aktig). Jfr mlt. Reken 	liekerer 'der gerne 
lecke. 

4) slarva; även 2,akkor. 	5) full med mögelsvamp (om ruin). 
en liten, skarpt luktande ormbunke (»växer alltid på norra sidan 

-om busken»). 
Även .2,akkrat. 	 2) kvinna. 
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