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Denna avhandling ventilerades för filosofisk grad vid Upp-
sala universitet den 26 maj 1909. Å s. 99 if. äro i tidskrifts-
upplagan rättelser ock tillägg gjorda, som icke ingingo i dispu-
tationsupplagan. 



Inledning. 

Redan i nära 300 år har älvdalsmålet varit föremål för 
uppmärksamhet. Alltsedan ANDREAS PRYTZ år 1622 skrev några 
scener på detta mål i sitt drama Konung Gustaf Then Första, 
ha bröllopskväden ock andra dikter författats på detsamma, 
grammatikor ha skrivits, ock lexikaliska anteckningar ha gjorts.' 
Under det att de flästa av dessa skrifter måste betraktas som 
rent dilettantmässiga, är det tvänne arbeten som i högsta grad 
underlätta mödan för den, som vill vetenskapligt behandla 
älvdalsmålet, nämligen CARL SÄVES handskrivna samlingar rö-
rande dalmålet 2  ock ADOLF NOREENS arbeten över detta mål.3  
SÄVES arbete har sin största förtjänst i det oerhört rika ord-
materialet; i avseende på ordböjningsläran måste hans uppgifter 
ofta betecknas som mindre tillförlitliga, vilket i all synnerhet 
synes bero därpå, att han vid sina undersökningar ständigt 
ihågkommit de isländska ock svenska fornspråken ock velat 
återfinna dessas former i det nutida älvdalsmålet.4  Genom 

Denna äldre litteratur förtecknas av NOREEN, biledning till Dal-
målet s. 10 if. ock Vårt Språk I, 173 if. Till det där uppräknade 
har jag endast att lägga några bröllopsvärser från 1668, författade av 
SAMILLE P. ELFVING vid lek oppi Biärghults ock illeäits de Valloies 
bröllop. 

Dessa samlingar förvaras i Uppsala universitetsbibliotek i flera 
delar av de Säveska samlingarna, framför allt i R 632. På dessa 
samlingar grunda sig uppgifterna om dalmålet i SÅVER arbete De starka 
verberna i dalskan och gotländskan. 

Sv. landsm. IV. 1-2; [Schenström,] öfre Dalarna 405 if. 
Så t. ex. har SÅVE ofta i i stället för e i ändelser hos lång-

staviga ord (straupi, andi, brustiä i st. f. straupe, ande, bruste6); 
på flere ställen uppges en dat.-plur.-ändelse -umin, som ej finnes i målet; 
i älvd. införes pret. plur. av de starka värben med annan stamvokhl än 
sing. (summum vi summo, ribm vi redo) — en ålderdomlighet som i 
värkligheten endast återfinnes i grannmålen. 

1-09535. Levander, Älvdalsmålet. 
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NOREENS arbete har den fasta fonetiska grundval lagts, utan 
vilken en vidare behandling av älvdalsmålet vore lönlös ock på 
vilken även följande avhandling i allt väsentligt bygger. Då 
mina beteckningar i några fall avvika från NOREENS, beror detta 
dels därpå, att nya typer inom landsmålsalfabetet tillkommit, 
så t. ex. a, k, ut, dels ock därpå att uttalet — även bland per-
soner från samma by — visar högst betydliga skiftningar. 
Detta, som jag haft rika tillfällen att iakttaga under mitt fler-
åriga arbete med Åsenmålet, har gjort, att jag ej ansett det 
lämpligt att lägga en eller ett fåtal meddelares uttal till grund 
för mina uppgifter, utan alltid sökt återgiva det uttal, som är 
det vanliga bland äldre personer,1  varvid hänsyn främst tagits 
till sådana, vilkas föräldrar ock farföräldrar varit födda inom 
byn. Det har nämligen genom närmare undersökningar visat 
sig, att en språklig nyhet, som — exempelvis genom giftermål 
utom byn — inkommit i en släkt, envist stannat kvar inom 
densamma under flera generationer. 

Den enda avsevärdare nyheten i beteckningssättet vid jäm-
förelse med NOREENS ordlista över dalmålet är den, att beteck-
ning av akcenten införts. Tecknet 'användes för alm 1, tecknet 

för akc. 2 ock tecknet 'för jämvikts- (»ligevwgts»-) akcenten i 
kortstaviga ord 2; tecknet " betecknar semifortis. 

Mina undersökningar av o rd b öj nin gsl äran ha ej omfattat 
hela älvdalsmålets område, utan endast det i Älvdalens socken 
talade folkspråket; målen i Våmhus ock Bonäs, som vanligen 
bruka räknas till älvdalsmålet, ha uteslutits, då de uppvisa så 
betydande avvikelser, att de lämpligen kunna behandlas såsom 
ett mål för sig. Av de älvdalska bymålen har målet i byn Åsen, 
såsom varande det nästan i alla avseenden mäst typiskt ut-
bildade ock bäst bevarade, underkastats den grundligaste be-
handlingen. Vid början av mina undersökningar härstädes har 
jag haft synnerligen god nytta av SÄVES ock NOREENS ovan-
nämnda arbeten; dock bör det nämnas, att den alldeles över- 

Så t. ex. förekomma visserligen de av NOREEN observerade ljuden 
d (för Z) ock 6 (för v) sporadiskt bland äldre personer i Åsen; men 
som 	ock v äro vida vanligare, tecknar jag alltid ZI/ka 'leka', ömt° 
'huvud' etc. 

Angående denna akcent se NOREEN hos Kock, Sv. alm II, 402 f. 
Tecknet ' har införts på förslag av prof. NOREEN. 
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vägande delen av materialet samlats genom dagligt umgänge 
med befolkningen under flera år, dels hemma i byn, dels i 
fäbodar, på myrslåtter, i timmerkojor etc. Ordböjningsläran för 
Äsenmålet, som vilar på ett lexikaliskt material av omkr. 11,500 
ord, upptar också det största utrymmet i den följande fram-
ställningen; de övriga bymålens viktigaste avvikelser från detta 
mål anföras i noter under sidorna. Redogörelsen för dessa av-
vikelser gör ingainnda anspråk på fullständighet; att en sådan 
varit omöjlig att uppnå, inses lätt, då det gällt en undersökning av 
målen i 20 olika byar. Endast ett mål har lemnats oundersökt, 
nämligen målet i socknens centralby, Östmyckeläng, detta dels 
emedan detta mål i huvudsak ligger till grund för NOREENS an-
teckningar ock sålunda redan blivit föremål för en grundlig under-
sökning, dels emedan det på grund av järnvägsstationens närhet 
ock därmed följande starka inflyttning av främmande element 
numera torde erbjuda föga av intresse. Men icke häller alla 
de övriga byarna återfinnas i den följande framställningen; det 
har nämligen under undersökningarna visat sig, att målen i 
flera byar förete så stora överensstämmelser, att det synts lämp-
ligast att avskilja 12 bymål ock göra dem till föremål för en 
något grundligare behandling. Dessa tolv typbymål äro de i 
byarna .Åsen, Brunsbärg, Loka, Klitten, Näset, Gåsvarv, Blybärg, 
Garbärg, Karlsarvet, Västmyckeläng, Väsa ock Evetsbärg. De 
flästa av dessa bymål talas endast i en by; med byn Näset 
överensstämmer dock i de flästa avseenden en grupp av jäm-
förelsevis lågt liggande byar vid ock i närheten av Nässjön, 
nämligen Liden, Kittan, Rot ock Holen, med Gåsvarv den norr 
därom liggande lilla byn Mjågen, med Karlsarvet den nära 
angränsande byn Månsta, med Västmyckeläng Kåtilla ock med 
Evetsbärg Dysbärg.2  Därmed vill jag alls ej ha sagt, att 
överensstämmelsen i dessa fall är fullständig, tvärtom kan ett 
vant öra med lätthet urskilja, om en person är t. ex. från 
Evetsbärg eller Dysbärg; men skiljaktigheterna gälla huvud-
sakligen ljudläran, framför allt den musikaliska akcenten eller, 

Nedanstående uppgifter torde vinna i intresse, om karta användes. 
Sådan finnes t. ex. i NOREENS Ordlista över dalmålet. 

Befolkningen i Älvdalens s. k. finnmark, en avlägsen bygd i nv. 
delen av socknen, har i sen tid flyttat ut från den övriga socknen, 
3uvudsakligen från byarna vid västra stranden av Dalälven. 
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som den av folket kallas, »dialekten», i vida mindre grad form-
läran, ehuru även inom denna olikheter visst ej saknas. 

Syntaxen vilar uteslutande på uppteckningar från byn 
Åsen, ock, såsom i rubriken antydes, har det ingalunda varit 
min avsikt att åstadkomma en fullständig syntax för detta 
mål. Dels skulle, så vitt jag förstår, uppteckningsarbetet för en 
dylik kräva minst ett årtionde', dels hade det för den, som vill 
åstadkomma en fullständig svensk dialektsyntax, varit nödvändigt 
att företaga en hel del principiella syntaktiska utredningar, ock 
jag har ingalunda ansett mig äga varken tid eller kompetens 
till ett dylikt mycket krävande arbete. Föreliggande avhandling 
bör alltså endast betraktas som ett första försök att behandla 
en detalj inom detta hittils försummade område av svensk 
dialektologi genom att ge några spridda notiser angående en 
ålderdomlig dialekts syntax. 

Den största svårigheten både vid insamlandet ock ordnandet 
av materialet har helt naturligt legat däri, att så gott som intet 
arbete förut gjorts inom de skandinaviska dialekternas syntax. 
Dock må det erkännas, att förf. haft synnerligen god nytta av 
den syntaktiska avdelningen av IVAR AASENS klassiska arbete 
Det norske folkesprogs grammatik (1848). I uppställningen 
har jag i mycket följt FALK-TORP, Dansk-norskens syntax (1900), 
ock NYGAARD, Norren syntax (1906); till en viss grad har dock 
det insamlade materialet här, liksom då det gällt ordböjnings-
läran, så att säga ordnat sig självt. 

Slutligen bör det för fullständighetens skull nämnas, att 
älvdalsmålet redan tidigare underkastats syntaktisk behandling, 
nämligen av 0. U. ARBORELIUS i hans Conspectus grammatices 

dalekarlicce 11 (1822), där ss. 6-11 ägnas åt syntaxen; 
de få sidorna vimla dock av fe12, varjämte största delen av de 
meddelade älvdalska fraserna otvetydigt göra intryck av att 
vara författade i studerkammaren ock ej upptecknade efter be-
folkningens dagliga, otvungna samtal. 

Jämföras kan, att en framstående tysk dialektsyntaktiker, OSCAR 
WEiSE, arbetat på sin Syntax der Altenburger Muna'art i tio är. 

T. ex. exa kelim i st. f. ösa kallem mannens yxa, um 
qvälldum i st, f. um vällda om kvällarna. 
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Föreliggande avhandling, som vilar på anteckningar om 
älvdalsmålet gjorda under åren 1904-1908, är icke ett i 
strängare mening vetenskapligt arbete, utan bör snarast be-
tecknas såsom en materialsamling. Författaren har endast ställt 
som sin uppgift att i korthet redogöra för målets formlära (ord-
böjning ock syntax), utan att försöka några som hälst förkla-
ringar av de meddelade språkföreteelserna. Avsikten hade från 
början varit att samtidigt publicera även en etymologisk ljud-
lära, men av flera skäl har det befunnits lämpligt att ej bringa 
denna plan till utförande. Dels har en annan författare f. n. 
under utarbetande en vidlyftig ljudlära över det ganska när-
stående Orsamålet, dels har också under undersökningens gång 
det morfologiska ock syntaktiska materialet visat sig vara så 
vidlyftigt ock delvis så egenartat, att jag trott mig bättre tjäna 
den svenska landsmålsforskningen genom att någorlunda full-
ständigt meddela detta material än genom att framställa alle-
handa etymologier, vilka ju i de flästa fall vore mera eller 
mindre osäkra — detta särskilt i betraktande därav, att de nord-
skandinaviska dialekterna ännu äro tämligen ofullständigt ut-
forskade. Bristen på ljudlära i detta arbete över älvdalsmålet 
torde vara desto mindre kännbar, som målets ljudsystem redan 
förut är känt i sina huvuddrag, detta i all synnerhet genom 
NOREENS arbeten över detsamma. 

Jag begagnar detta tillfälle att framföra min tack dels till 
min lärare, professor ADOLF NOMEN, som haft vänligheten låna 
mig sina handskrivna anteckningar rörande älvdalsmålet, dels 
till Dala Fornminnesförening, som genom frikostigt understöd 
visat sitt intresse för dessa undersökningar. 

Att namngiva alla mina älvdalska meddelare bleve för vid-
lyftigt; vad särskilt byn Åsen beträffar, skulle det bli i det 
närmaste detsamma som att uppräkna byns hela befolkning. 
Jag inskränker mig därför till att på detta sätt betyga dem 
alla min tacksamhet för många års gott samarbete. 

Åsen, Älvdalen 1 oktober 1908. 
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ORDBÖJNING. 





SUBSTANTIVEN. 

A. Maskulina. 
Deklination I: best. sg. dat. -en, best. pl. nom. -ar. 

Paradigm a: kal karl. 
obest. 	 best. 

sg. nom. kal 	 kaln 
gen. kålas 	 kåletnias 
dat. kila 	 kålena 
ack. kal 	 kaln 

PI. nom. kålar 	 kålarb 
gen. — 	 kållonas 
dat. kålltm 	 = obest. 
ack. kåla 	 kålac 

Denna flexionstyp följa de allra fiästa långstaviga 
maskulina, som ändas på konsonant', alltså t. ex. 

best. sg. nom. 	best. sg. dat. 	best. pl. nom. 
kercb kam 	kcpybqn 	keEmben 	k4mbar 
ord gård 	Ordtt 	gårdetm 	gårdar 
yktöbd ängsull 	yktöbdtt 	yktöbdetm 	yktöbdar 
89.0 får 	 sritc 	sbOelyz 	sOar 

Evetsbärg Ulma. 
En från obest. pl. nom. skild best. form finnes, utom i Åsen, 
i Brunsbärg: Mar, Loka: kålcer, Karlsarvet: kålcer, Väst-
myckeläng: kålar, Väsa: kålcer. Alla de övriga typbymålen 
ha best. form = obest., alltså kar karlarna. 
Som nasalvokaler saknas i Garbärgsmålet, blir best. pl. ack. 
här lika med obest., alltså kila karlarna. 

1) Undantag se §§ 3-8, 14-17, 24-25. 
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mia0 med 
brud brodd 
mord mjärde 
sjytil chef 
ark/ eldpall 
001 phoxinus 
ma 4 mal (linea) 
myo, boll 
pAhl butelj 
tNZ tå-ill 
bita bett på betsel 
tPayl gettjuder 
aksgm examen 
gm halm 
kel björn 
ålssoon auktion 
gnagd:, bärgklint 
blue bäver 
bttz botten 
kemar 2  kammare 
kascir kasärn 
kgpur 3  koppar 
//i/zur 4  foghyvel 
stitkär stackare 
braks braxen 
fuo,s fors 	 fzes 

grindskyttel 4.14§§4,/n, 
t9.2, tåtel 	 tQ.2,?n 
buTst borste 	bitTsk 
est häst 	 åsk 
flyt fot 	 fftv,  

miaaqm 	mkaar 
briuhm 	brådar 
mk4rd4m mårdar 
siMen 	spijfar 
drk/qm 	dnlar 
giicysil4m 	gksilar 
m4Zqm 	~ar 
mklen 	mp.20,Zar 
pichl4m 	vidgar 
tN44m 	tar 
bitlem 	bitaar 
tpaylqm 
aksgmen 
Pm4ni 
bvm 	kollar 
ecksmomm 
gnecupqm 	gnetypar 
bkikTrgin 	bic ear 
bitc,ptmm 	båTtnar 
kegyårqm 
kasec.rm 
kUpgren 

kuren 	Nkurar 
stexkiirqm 	starar 
briiksvn 	brecksar 
fåT,...?qm 	fksar 
alsjyffillen Z33,sf1ar 
tiVAm 	tlar 
bkstqm 	blkstar 
åsNm 	itstar 
fige,t4m 	Notar 

bråck 
mkård92, 
81§4 fln 
årAn 
gisln 
muln 
moln 

tffin 
bitAn 
tpäyln 
akscim4n 
nzln 

byor_k 
åks,k46 n 
gni4"n 
bkuorn 
bitoty, 
kepnzikn 
kascirn 
kipn 
ZUkurn 
stethirn 
brcikszt 

Så kallas den del av fotbladet, som ligger närmast bakom varje 
tå, t. ex. Zkitgiln bakom lilltån. 

Det vanligaste ordet för kammare är kim; k4miirn förekommer 
emellertid som gårdsnamn i Åsen. 

På samma sätt böjes pipar peppar. 
På samma sätt böjas talrika andra ord på -ur, t. ex. mcisur 

masur, midduotiir mullvad, siptur ett laggvärktyg; ordet tPo,Our 
tjädertupp böjes alternativt efter par. d, alltså dat. tpxe,ONm etc. 



*vidta 
putråk 
ticyk 

4yadgm 
putraten 
itoten 

414,5tar 
putrafar 
sotar 
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kast gäst 
putråt porträtt 
uot vante 
by kalv 
	 kdvqn 	kvm 	kövar 

sg. ack. in, 
Anm. 1. 

alltså t. ex. k4mbkn kammen, Onkn halmen, skrtiygn 
De ord, som i best. sg. nom. ha ändelsen in, ha i best. 

skorstenen a . 
Anm. 2. Någon gång får man av äldre personer höra best. pl. 

dat. på -pm, t. ex. 15ttgne, hästarna, keelvne, karlarna. 
Anm. 3. Endast i plur. förekomma talrika hithörande substantiv, 

t ex. fitTråldrar föräldrar', masesar folket i Mattshansgården, 
peimgar pängar, sitsiar folket i Susigården, psar byn Åsen (eg. = 
åsarna), setyrkälar rurnex. 

Anm. 4. Oböjligt i sing. är gåkg gök, t. ex. ar 	u.,g111stt 
opar hör, hur göken gal! (men t. ex. obest. pl. ack. gickua, best. 

pl. DOM. gtliguar). 
Anm. 5. Orden stkoz sten ock is,n ten ha i obest. sg. nom. 

ack. biformerna 844, 4,4, som någon gång höras i äldre personers språk. 

sg. nom. 
gen. 
dat. Iktårffi, 	 ,i-fårffin2  
ack. yarg 	 Yård3in 

Plur. bildas i enlighet med par. a, alltså yetrgar vargar, 
yårgar vargarna etc. 

Denna fiexionstyp följa långstaviga mask., som ändas 
på k, ls, g med föregående konsonant, g, alltså t. ex. 

best. sg. nom. 	best. sg. dat. best. pl. nom. 
begk bänk 	b4gk eln 	beg,nfmni 	bengkar 
posek pojke 	p6gpk4 n 	Pb5491,Rm 	pbsekar 

Denna skillnad • mellan best. nom. ock ack. göres endast i 
Åsen; alla övriga bymål ha även i nom. hinzbyt kammen, 
knGivm kniven etc. 
En från best. ack. skild nom. finnes, utom i Åsen, i Karlsarvet: 
tteirgkn vargen, m4lstn, masken, Västmyckeläng: drc'aggkn 
drängen, pöyktn pojken; Evetsbärg: clgb2rän spindeln. Alla 
övriga bymål ha nom. = ack., t. ex. Blybärg: dr4kninn 
drängen, Klitten: bebnlytn bänken. 

1) Obest. ack. fåT,rå/dar. 

Paradigm b: yarg varg. 
obest. 
yag 

best. 
yårgein b  
uetrffimas 
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Qk hök 
	

6.1eln 	°,494m 	ökar 
mak mask 	måls4n 	".1,47n 	makar 
drg spindel 
	

drg4n. 	~Men dporgar 
yagg vinge 	y‘tiggn 	yegndnm 	yegggar 
kag (dricks)kagge kagqn 	"tlni 	kagar 
mug mygga 	månn 	"term 	mtigar 
yag vigg 	Yggqn 	Yaten 	yågar 

Anm. 1. Orden på -mg ock -ing sakna ändelsen -a i best. pl. 
ack., alltså t. ex. kasygg skinnpälsar, p413-Mg pänningar, 91gMigg 
rymlingar. 

Paradigm c: Nig skinnsäck. 

	

obest. 	 best. 
sg. nom. kt2g 	 btiggn a 

dat. b6la 	 bbm b  
ack. hg 	 Net 

	

PI. nom. Nar 	 bOar 
dat. bbm 	 = obest. 
ack. b t3ka 	 bkf 

Denna fiexionstyp följa mask., som ändas på g med 
föregående vokal; utom bQg ha sås om sådana antecknats följande 
ej sammansatta ord: 
bi_co:g bog 	 bkgqn 	bYqm 	bYcegar 
dag dag 	 dann 	daqm 	drar 
dg deg 	dtagqn 	diqm 	diogar 

£kg vätska; lex 	 4ften 
mngi 	 na,k6g4n 	mim 
mg. måg 	mgen 	inkm 	mpgar 
phhog plog 	pZYTgln 	p Unnb 	pZitc,fgar 
ryg råg 	 rYgqn, 	rinm 
sky«g skog 	skinn 	skYqm 	skito,gar 
hag åkerlapp 	tjfcgqn 	tOqm 	bitar 

En från best. ack. skild nom. finnes, utom i Åsen, endast 
i Evetsbärg, som har nom. krm, ack. lp2n. Alla övriga 
bymål ha nom. = ack. b64). 
Best. dat. Gåsvarv br»qm, Blybärg bjqm, Garbärg bbjanz. 

1) jordras i älvbrink. Best. f. förekommer även såsom bynamn i 
Älvdalen, t. ex. an,..Nota, sua...q...m)hqm han bor i Mjågen. 
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trpog snösko 	trriogqn 	try4,nt 	trpiogar 
tog talg 	 tdgqn 	thm 
t_tg håg 	 tigqn 	4qm 
yog väg 	 Yeletm 	y4ar 
yog var i ögonhåren yo:get 

Anm. 1. Av de kortstaviga dog dag ock yog väg heter pl. dat. 
decgtfm, resp. ydgtfm; obest. pl. ack, av dog heter dögo (best. dögq), 
av tc,3g däremot regelbundet ,y40. 

Anm. 2. Observeras bör, att flera hithörande ord bibehålla g 
genomgående i plur., alltså t. ex. b'ke,gar, bilogar, bilc,e,glon etc. 
(se ovan). 

Paradigm d: fzigaZ fågel. 
obest. 

§ 7. sg. nom. fligaZ 
dat. ficga4 
ack. fagaZ 

pl. nom. fågZar 
dat. ftkhon 

best. 
ftigaln 
fitg4tn 
fAgaln 
fitgUr 

obest. 
ack. ficgaZ 	 ficgZef 

§ 8. Denna flexionstyp följa sådana två-
mask., som synkopera ultimas vokal, t. ex. 
dknzbaZ nara 	dknjbaln 	dienib Zqm 
gecia gaffel 	gåtan 	getf4m 
pfj,eÄ knyte 	POrnain 	Pfeeg4Vn 
sy,4niein sömn 	sy4tygn 	049ynqm 
itnn ugn 	4n 	kgmm 
yAygln vagn 	Y4n 
uitar vinter 	yitarn 	tåtrqm, 
din/ höhävel 	dvan 	åvZ9n 
fghl bärrem 	 fähln 	fet.11qm 
fnul himmel 	 frynln 	inzb4m 
kahl kittel 	kdtan 	IM414m 

eller flerstaviga 

dklybZar 
Opar 
Pkeg"r 

ifgnar 
yefygnar 
yitrar 
avar 
R2flar 

Halar a  

a) 	Klitten visa hithörande ord med jämviktsakcent den av- 
vikelsen, att best. sg. nom. ack. får huvudton på ultima 
ock lång ultimavokal, alltså t. ex. ked, men katiln, nW jsyl, 
men nyMln. 

1) Jfr sms. dögomiiot dagjämning, yågosjyY vägskäl. 



skals,4m 
silssZm 
bk,Zqm 
krpkZqm 
niok4m 
titor,4yZam 
sitrybrm 
4mbrqm 

skåkZar 
alssZar 
bkZar 
krpkZar 
npkZar 
tAcyrdgvUr 
siimbrar 
4mbrar 

16 	 LEVANDER, ÄLVDALSM1LET. 	 IV. 3 

skdipl skånk 	skeiipin 
ezksid julaxel 
	aksuln 

OM ankel' 
	blsuln 

kre,y1 krokig kvist krffijMn 
nppy/ nyckel2 	nPjyyln 
tiKerdyvffil tordyvel tiup,rdymffiln 
4mor sommar 	sOmorn 
(Mor hammare 	Omorn 

Anm. 1. Åndelsen -a i obest. pl. ack. undvikes alltid, alltså t. ex. 
efinbar kamrar, kåhl kittlar, sinnbar somrar, yeft,cgqn vagnar, bka4 
anklar. 

Anm. 2. Om uttr. såsom 	3fres i vintras se syntaxen. 
Oregelbunden böjning ha följande ord, tillhörande 

dekl. I: 
keRmiin namne 	k4k,mqn 	kegmiinam 	keg,m4nar 
MO man 	man 	nthen 	m4nar 
mörgtin morgon 	morpin 	~en 	m4nar 

Oregelbundet i så måtto, att det har alm I i plur., är — 
utom de ovannämnda _viggar pängar ock num man — även 
gicAn vän, pl. y4nar. 

Deklination II: best. sg. dat. -im, best. pl. nom. -ir. 

Paradigm: sna smed. 
obest. 	 best. 

sg. nom. ~d 	 smin 
gen. [srms]2 	 smiakmas 
dat. ~i& 	 smi0km 
ack. snua 	 main 

pl. nom. smör 	 smidkr 
gen. 	 smiattmas 
dat. smi0iim 	 = obest. 
ack. smi& 	 smiök 

Denna flexionstyp följa de allra flästa kortstaviga 
mask., som ändas på konsonant4; följande ha antecknats5: 

Jfr sms. bkakniktg fotknöl. 
Jfr sms. nPkaysipq nyckelknippan. 
Endast såsom gårdsnamn i Åsen. 
Undantag anföras § 6, anm. 1. 
Här anföras dock ej en stor mängd sms. ord, som ha något av 

de nedanstående orden till senare sms.-led. 
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gri etnr am n 	cirtm 
bucea kvinnolivstyeke bitet 	bti«aim 	bitcp,ak 
b?2tstija båtstad 2 	b?2tstiiitb 	bb.tstaaim 	bbtstaair 
da d dals 	 daln 	deatm 	dr 
bårfria förstukvist betrfriti 	betrfnaim 	betrfnair 
fila fred 	 frirj, 	friatm 	— 
ka id (leueiseus) 	iroc 	iagn 	iaw 
klpa buk 	 kyiti 	keiatm 	keia2r 
py03 köl; ödemark py,On 	pfflo3km 	 j,)9P,Zir 

Zg Z22.0 led 	 Ziyt, 	 iOn 	Zia2r 
ZIt garnfärg Zitm Zittb 	 — 

Q.t åker4 	Zötta 	
t 

6ttm 	ötzr 
mat mat 	måtta 	måttm 	— 
mim(20 månads 	nipneilt, 	mimadim 	mimaair 
rov rävs 	 n/vqn 	rOvtm 	rrivir 
ska sed 	 sie 	siarn 	siOxr t 
snor snor 	 snorn 	snörtm 	— 
stav stav (i laggkärl) stgvet 	stsivtm 	stkimr 
sn son 7 	smn 	signm 	s4m.r 

ydvir yGv väv 	 yåvqn 	yavkm 
IM veds 	 uiti, 	yiakm 	— 

Anm. 1. Alternativt efter dekl. I böjas Örgia ock miasii ö, alltså 
best. pl. ack. ).9'Oq eller rad. — Ordet bak bak har sg. dat. enligt 
dekl. I, alltså best. bådt,gm, men plur. enligt dekl. II, alltså obest. 
best. pl. nom. bdipr. Orden bak ock da4 ha i pl. ack, alternativt 
ändelsen -0, alltså obest bdko, best. dciZt eller dök. 

Anm. 2. Ordet sta(' stad är i sg. regelbundet, men plur. böjes 
sålunda: 

obest. 	 best.  
nom. st4Oar 	 stiarar 
dat. satOrtfm 	 = obest. 
ack. skidas 1. stsiö 	stolarg 

Även pl. bitokstiivrar bokstäverna höros i yngre personers tal 
vid sidan av det vanligare 40, kStavir. 

1) stengrund i vattendrag 	2) Jfr anm. 2. 
Jfr sms. dRomkilks skämts. för älvdaling. 
Jfr sms. gitar-indtt änden av åkern, Zötarn åkerren. Ordet 

bör ej förväxlas med Zot f. bete på slagen mark. 
Så ock övriga tvåstaviga ord på -aO, t. ex. metrknik marknad, 

miggia talgmes, brit0 laxöring. 
Jfr sms. råns-as rävsax. 	7) Jfr sms. sitnakimö sonhustru. 

8) Jfr sms. gi3Ogiik trälock. 
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Deklination III: best. sg. dat. -gm, best. pl. nom. -ar. 
Paradigm a: itksa oxe. 

§. 12. 	obest. 	 best. 
sg. nom. tilssa 	 isks92, 

gen. — 	 tikscfma,s 
dat. ikksa 	 tIks4nt 
ack. tik:sa 	 itksan 

PI. nom. tstIssar 	 ålssar 
gen. — 	 itksymas 
dat. itIssym 	 = obest. 
ack. t'iksa 	 tstiss4 

§ 13. Denna flexionstyp följa alla två- eller flerstaviga 
mask., som ändas på -a, t. ex. 
stab, stubbe 	stabln 	stet124nt 	star 
4yda andedräkt 	412,4 	492,dcfm 	— 
br}yda älg 	brittdtt 	brittdqm 	brindar 
iinda ände 	4114, 	4124qm 	49tdar 
Taiga klåda 	k4?»,:t 	IdOckni 	— 
Zyda (barn-)linda 	qvidtt 	ZyclGtnt 	ndar 

oaa, vårull 	Zb 	9ackm 	— 
n4nyla nämdeman 9t4nidtt 	nktdqnt 	nktdar 
nöse0a stockeld 	nbyti 	nöspactm 	nöscaar 
std,8a städ 	 stått 	std,a4nt 	stadar 
224gga manlig kusin .2,14egan 	.2,14gnm 	114egar 
skitga skugga 	sidton 	sktstgqm 	— 
böka backe 	bökqn 	bölsGtm 	bökar 
deka liten myr 	detkkQn 	detk,k‘tm 	de9kar 
sVtcf,ka stjälk 	stlftwicgt a 	st)ftcekcfm 	stkftcekar 
gida galla; gallblåsa göht 	gölyint 	— 
slavok skola 	skauZe 	sketyant 	skety?ar 
tina trädtopp 	tålt% 	ttstlam 	War 
bWnta blomma 	bZ1,02:tan 	b??,02tam 	bz,koriar 
eg,nta sopkvast 	ZeRman 	?4kmqm 	ZeRmar 

hjärna 	ktiti 	laygnt 	— 
tLatta tjärn 	tkuti 	tkonm 	tknar 

a) Karlsarvet, Västmyckeläng, Evetsbärg ha best. sg. nom. rettln 
hunden, alla övriga byar retym, stktaT,Mn etc. 
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tåve tupp 	 ttivqn 	tåvetm 	titpar 
åra harr (thymallus) årtt 	etrqm 	åren- 
itcp,ra orre 	4091i, 	ticyrqm 	itcyrar 
etsa bröd av agnar (Int, 	etnnt 	— 
clIsa spene 	Osv, 	onswn 	di•sar 
billsa fjärdingsman båls'? 	figuint 	hålsar 
kåsa, kassa 	ketsn 	kettsekm 
k4sa, löpe 	 k4sn 	k4,scfm 
sköta, skört; snibb 	sköt 	ski2tqm 	skötar 

____ 	 kti. 	e.tepn 	_ 
4a. dy 	 dåv, 	dm 

Anm. 1. Denna flexionstyp följa också sådana mask., vilkas senare 
srus.-led är ett ord av typen isAksa ock som på grund av sms. bortkasta 
ändelsen -g i obest. sg. nom. Den ändelselösa formen förekommer dess-
utom i obest. sg. dat. ack. ock i obest. pl. ack., t. ex. 3.2,i'dos liten 
oxe, 6rnbt- e,5k törnbuske, sj 	skinnkjol skinnkjol (best. dat. -J940,/qm; 
jfr 1,40,3,1e. kjol), töltiil talltopp, is,dov3,1iieg kusin Olov. Närmast hit 
hör också etbilor. aborre (dat. etbiKe,r6km). 

Anm. 2. Avvikande i sg. nom. äro: bkki-ip biskop (best. sg. nom. 
biskiinn, gen. Nskiiinmas, dat. bkki,ipqm, ack. bkkikpqn); gn 
gubben (= min äkta man2, dat. dcbam -etc.); pruc,est prost (best. sg. 
nom. prliTsk, dat. prkstqm, ack. _prk,shin). 

Anm. 3. Oregelbundet i plur. är bknda bonde: 
obest. 	 best. 

pl. nom. bndrar 	bn,drar 
gen. 	— 	 Yffiffindrilmas 
dat. bg ,TncirtiM 	=-- obest. 
ack. Yffixndar 	b,.Tndrcf _ 

Anm. 4. Vid sidan av ändelsen -fl i best. sg. nom, förekommer 
lika ofta, även hos äldre personer, in, t. ex. Zeikmpt, .944019kna. 

Paradigm b): skaZ sedel. 
§ 14. 	obest. 	 best. 

	

sg. nom. ska4 	 seualn 
dat. seekaZ 	 set0qm 

a) Alla bymålen utom Åsenmålet ha endast ändelsen in i nom., 
t. ex. stetbin, bWmkn. 

Ärsjön i av. Älvdalen. 
Gubbe = 'gaunnal man' heter onAkat. 

2-09535. Levander, Älvdalsmålet. 
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obest. 	 best. 
sg. ack. setkM 	 seq3Gin 1. senaln 
pl. nom. sar 	 sk Zar 

dat. set),ZIgn 	= obest. 
ack. &kW 	 senk 

§ 15. Enligt denna flexionstyp böjas ett stort antal två-
eller flerstaviga mask., som ändas på konsonant; nämnas kan, 
att en stor del av dem i rspr. motsvaras av ord av typen 'oxe'. 
Exempel äro: 
Gigar havre 	Gigat.n 	eigrqm 
ekndar kort högerskida eindarn 	belnkm 	ekndrar 
krecokaZ knoge 	knkåcekaln 	lenktiok4m knIkkleir 
Zeinaar kvarnlave 	Nyaarn 	4t,yarctm 	Zetnarar 
nåvaZ navel 	netvaln 	nem tqm 	nekvZar 
ndvor navare' 	növoyn 	netvreon 	nävrar 
necgaZ nagel 	nGigaln 	neigUkni 	någZar 
stke2 tistel 	st2e.2,frt 	stisalekm 	stillar 
stikeqn stubbe 	stikeqn 	stikenckm 	stikgnar 
iknabaZ humle 	l'onbaln 	4,0 4771 	— 

Paradigm c: aktar läkare. 
§ 1(3. 	 obest. 	 best. 

sg. nom. aktar 	 diktarn 
gen. - — 	 deiktankmas 
dat. aktar 	 delktarstm 
ack. aktar 	 aktankn 1. clecktarn 

pl. nom. ~Unr 	då/starar 
gen. — 	 aktankmas 
dat. dåktankm 	= obest. 
ack. &siktar 	 dålstank 

§ 17. Denna fiexionstyp följa talrika mask. på -ar ock -ar, 
vilka ändelser i allmänhet motsvaras av rspr:s -are, t. ex. 
bågar bägare 	ktgarn 	bligarekm 	bågarar 
fZötar flottare 	Rb.tarn 	 fZi2tarqm 	Ntarar 

»ålar källare 	»garn 	pgarqm - jpIclarar 
Idge,Zar kolare 	kiiTtarn 	kkZankm 	ktkZarar 

1) Alternativt böjes ordet efter dekl. I, alltså best. sg. dat. 
ndvorgn, pl. nom. növorar etc. 



IV. 3. 	 ORDBÖJNING: SUBST. MASK. 	 21 

mie,star mästare 
1~/nar mjölnare 
sk-rådar skräddare 
sktiomakiiri 

gniptarn 
mi,00lnarn 
sk-rezdarn 
skitomakn 

miotarqm mbstarar 
mivolnarqm n*. cflnarar 
skrådarcfm skrådarar 
skticfmakargm sktkmakardr 

stdkar stakare2 	stickarn 	stakarqm 	stcikarar 
gioullcigår hovslagare gsnevalaggirn ite3,1agariim itov2,lagariir 
te,rmunt1tar3  termo- tegr.mungio,tarn tarmugni 

meter 	 tarcfm 
Deklination IV: best. sg. dat. -qm, best. pl. nom. -gr. 

fåle. 
obest. 
fliT3t 

ftio,Zo 
fgic,eo 
fgioZgr 

fitoZitm 
flioZo 

följande denna 

Paradigm: fito3t 
 
sg. nom 

gen. 
dat. 
ack. 

pl. nom 
gen. 
dat. 
ack. 

Såsom 
ganska stort antal 
sg. nom. ändas på 
Gij p hake 
4nt bösshane 
b6irt bjära 
bitt bit mat 
brifmt albioni 

best. 

fce
ftioZkn a  

ligMaS 

f9:40:42M 
fliOqn 
fgc,p,Zgr 
ficOttmes 
= obest. 

flexionstyp ha antecknats ett 
mask., som alla äro kortstaviga ock i obest. 

t. ex. 
419tn 
etnkn 
bårkn 
bitm 
briimkn 

ökqm 
önqm 	4ntr 
börqm 	bånr 
bitqm 	bita,  
bnimqm 
brötqm 	bröttr 
btiorqm 	Utom 
drökqm 	drcif§tr 
dritpqm 	drgipgr 
dråsqm 

brått björnläge av ris bråtm 
Wort borr 	bgiorkn 
drGif js drake 	drsiMn 
drzipt droppe 	drginn 
dråst4 
	

drönn 

a) I Gåsvarv ock Väsa är best. sg. nom. = ack., alltså fticokqn 
fålen, sikqn selen etc. 

1) skomakare 	 2) vid lantmätning 
På samma sätt böjas barumigar barometer ock taectar teater. 
urtröskad säd, som ej rensats från agnar 
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cltiTh dvala 	chio4n 	clitoZ en 	— 
ark hare 	 d,rtn 	&q?» 	dnr 
fzciipl 	 f ZajRn 	f Zöken 	f Ni pzr 
f 4Sb flotte 	 fZ6tkn 	f6tqm 	f Z 6hr 
id tim klave 	kNykrt 	kZövqm 	k ZdInr 
frit% frossa 	 fri tstrt 	frisen 	— 
krcij yz 2 	 kr ciptn 	kröken 	kr4fp2-9- 
- 	 ktintkn 3 	kitmen 	— 

kion kammare4 	kitqn 	kiven 	Hoar 
1,,90 barkkniv 	pp hn Mohr 
Z et i p lake 	 44, t Rn 	jZ'96kqt m 	Zaj jsir 
Zcin lave; lav 	Zetvkn 	Z 6v qm 	Z civil- 
Initcys mosse 	mitonn 	mitcpqnt 	— 
pito si. liten påse5 	ptk.skn 	Pt4sqm 	pitosw 
ryidt handspak 	ryiakn 	ryidqm 	ritiOn. 
råh stackare 	9-64n 	rötqm 	röhr 
sib sele 	 sn 	siZqm 	siZr 
skdOk skada 	ska Opt 	sk60qm 	— 
skam ett slags hyvel skettyln 	skivqm, 	sketvir 
sf§itn näbbråtta 	si §etrtn 	Usarqm 	sj 'dnr 
.21416 

 
214ptn 	 3,14pxr 

sktirt skara; skare' sketrkn 	skörqm 	skarw 
spå& spade 	spetakn 	spå Oqm 	spar 
spfth snibb 	sinetttn 	snetten 	spOthr 
spitor} sporre 	spitortn 	spitorqm 	spitorir 
spifrn spånad 	slo iinn 	spitnqm 	— 
stil p stege 	stif §tn 	stikqm 	stifpr 
stril p fors 	 striMn 	strikqm 	stril pr 
stritt% stråke 	stritIskn 	stritkqm 	strgir 
s Oh svale 	suåZkn 	s ;0642m 	sufilir 
t yet.% trashank 	tiktistn 	ty4sqm 	h_tasn- 
tipstupi svallis 	148Np-in 	tivstupm 	— 
ca s I, bjälke 	taltstn 	yösqm 

7) flake; sädesbrodd 	 2) krake (häst-, hässj-) 
kummin (earum); jfr SIM kitmorihs ad dta. 
Jfr sms. kitvodiskriir dörren till kammaren. 
Det vanliga ordet för 'påse' är Up e. 
skvalleraktig person 
Jfr sms. skbrobrind mager älg. 
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Anm. 1. Märkas bör vokalväxlingen a : o hos ord, som ha a i 
stammen; stamvokalen är 0, då ändelsen innehåller ett 0, alltså (av ech 
rumpa) obest. sg. dat. ack., pl. ack. go, best. sg. dat. ökm, ack. 
agn, pl. ack. gq. 

Anm. 2. I best. sg. nom. av hithörande ord på -p bortfaller g, 
alltså t. ex. asibått armbågen, bint bågen, kniv, kragen, %tt lågan, 
rått rågen, My spöt, 4,cfn bekymret a (men obest. sg. nom. knåp etc., 
best. sg. dat. tke,gqm etc., pl. nom. sOgir etc.). — Märk kecpWw 
komministern (dat. ketvZogöm); jfr kelpZogö komministergården. - 

Deklination V: best. sg. dat. -m, best. pl. nom. -ar 1. -nar. 
Paradigm a: ng. sjö. 

obest. 	 best. 
sg. nom. nu 	 svinb 

dat. se k 	 8.k.tkm 
ack. sn 	 snn 

pl. nom. nitar 	 0,4ar 
dat. nilikm 	 = obest. 
ack. sia 	 nin 

Enligt denna flexionstyp böjas följande ord: 
fZuo lugnvatten i älv fNon 	 f4Kem 	 far 
NT, loge 	 hjon 	%Om 	Zgar 
so (vatten)så 	son 	SQM 	 s?jar 
uce ho 	 tic-en 	ticfm 	uar 

Anm. 1. Anmärkas bör pl. dat. nitegn, kige,ym, 
Anm. 2. Oregelbundet i best. sg. är ordet by by (nom. ack. by4, 

gen. bfort. as, dat. boy). 
Anm. 3. Endast i sg. förekommer ordet snvic,e snö (best. nom. 

ack. snyton, dat. snmom). 

Paradigm b: skuce sko. 
Sg. böjes enl. par. a. 

obest. 	 best. 
pl. nom. skflonar 	shficf,nar 

dat. sk4«m, 	 = obest. 
ack. sk4cf 	 sktknek 

Så böjes även 
70 lie 	 Y.Qm 	ZkOzar 

Klitteu nom. Inin, krecnn, ack. baknn, kröygn. 
Loka, Klitten, Gåsvarv best. nom. spicn, dat. nycm. 
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Deklination VI: släktskapsorden fetaar ock bri cOar. 
Ordet fecOar 'far' förekommer endast i sg.; särskild 

best. form finnes ej. 
nom. dat. ack. &dar 

gen. felOaras. 
Amn. 1. Såsom öknamn i Åsen förekommer f40a,rn (gen. fsiöa-

9-qmas, dat. fadantm). 
Anm. 2. Liksom fez0a,r böjliga endast i så måtto, att de ha en 

gen. på -as, äro flera andra släktskapsord, t. ex. fecbriie farbror, 
m4ofår morfar, samt orden på -bd, t. ex. 4ndSbn onkel Anders, 
/1,U-g onkel Olov (gen. åZobilas). 

Sg. av ordet britcydar broder 'bror', som saknar best. 
form, heter nom. dat. ack. brico0a,r, gen. briccOras 1. brdaras; 
plur. har däremot följande böjning:1  

obest. 	 best. 
nom. br ,Orar 	brfflarar 
gen. — 	 brykoartfmas 
dat. bryk,Orapn 	=-obest. 
ack. bli.Oar 	brOrst 

Anm. Biformen bruor bror användes endast i uttr. som t. ex. 
qnbrucvr a-Zetsa han är bror till Lars. 

Deklination VII: mask. personnamn. 
Paradigm: igk Erik. 

nom. ack. 2,ark 
gen. rkas 
dat. igka 1. 2ark. 

Denna flexionstyp följa alla mask. personnamn, t. ex. 
4ndm Anders (dat. 4dm[a]), zgq Johan (gen. p'tgqa,$), mas 
Matts, /nr Pär (gen. påras, dat. »fe, pciOar Peder. 

Anm. 1. Sådana mask. namn, som i nom. ändas på -a, ha undan-
tagslöst ändelse -a i dat. ack., t. ex. Zecsa Lars (nom. Zetga), n3sa 
Nils (nom. nisa).2  

a) Den alternativa dat.-ändelsen -a har, utom i Åsen, endast 
iakttagits i Loka ock Elitten, t. ex. 4nd2sa, påra. 

i) Jfr sms. br.,40kttnö svägerska. 
2) Dessa ord liTa även en särskild vokativ, som är ändelselös, t. ex. 

ks,n. 
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Anm. 2. Om ett mask. personnamn föregås av ett demonstrativt 
pron., får det dat.-ändelsen -skm, t. ex. em.-fezaar GLdy0M -dar... 
4Cfffyrdlkg-ZgkCpn han är far till den där ofärdiga Erik. 

Oböjliga äro ett stort antal mask. ord, så t. ex. 
fila far (skämts.), betrdcd Bartelsmässan, jpg<bsy smeknamn för 
hund, Pin tok; vidare alla ord på -us, t. ex. böksus tokstolle, 
iambZus grälmakare, samt de ord på -skuog — såsom brind-
skalceg älgskog, Idtc'ekoskkg kolskog, åstskil,Ts g hästskog 
vilka endast förekomma i uttr. som t. ex. qn,„ir ..attb ...brnd-
skig en.  han är ute ock jagar älg, ckar.-wo... 2-15tskitc,e,g de äro 
ute ock leta efter hästarna. 

B. Feminina. 
Deklination I: obest. sg. nom. — (ändas på konsonant), 

obest. pl. nom. -ar, best. pl. nom. -ar; alle. 2 i plur. 

Paradigm a: buO bod.1  
obest. 	 best. 

sg. nom. ack. bua 	 a  
dat. 	bua 	bitti 1. bigy, 

pl. nom. ack. bitaar 	bi.faar b  
dat. 	bitattm 	= obest. 

Denna flexionstyp följa de allra flästa långstaviga 
feminina, som ändas på konsonant,2  alltså t. ex. 
1.aa hed 3 	faA 	 i9„Oar 
f.a..rd färd; spår 	tärda 	fa:rdti 	grdar 
dpp,?s rd sadelgjord dO. ,..Trda 	dppoydtp 	ftipordar 
kg-  d dalsänka 	Z404 	ZagdY.t 	Zagdar 

Evetsbärg b/40k, Garbärg bz4aa (jfr s. 11, not. c), Blybärg 

Angående förekomsten av en från obest. pl. nom, ack. 
skild best. form på -ar gäller vad som sagts å s. 11, 
not. b. 

Plur. har även betyd. 'fäbodställe'. 
Undantag anföras §§ 31-36, 43-44, 47-48, 53. 
På samma sätt böjes iO större hed. 
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sna,d' 	 snfy4 	snight 	snly,dar 
strand strand 	strhdet 	strEindn 	str4ndar 
yard värld 2 	tOrd4 	yirdna 	— 
ska0 skida 	sk64,0q 	skam 	skar 
al häll 	 ål4 	aln 	ålar 
trals 	 tr4l4 	traln 	— 
not nål 	 ,t‘äq 	92,Zr, 	nar 
Gdr, aln 	 QiZnq 	yh,, 	abur 
gryn gryn 	gry4 	gryn, 	— 
kyqn kvarn 	kt,t4,34 	kygt 	ky4nar 
ro.,,n (åker)ren 	49% 	riff 	lipar 
sin svan 	8,i-f49% 	— 	sybar 
,19p hjälp 	 019q 	Ann 
49r lever 	 Z . 9,q 	ZYrn 
myor skog 	921 rq 	mMCC:n 	m4cfrar 
mar märr 4 	mir q 	marn 	mårar 
2, yk.2, oxeltand 	iy,k2A 	m.lel!n 	klellar 
kyaki liten älvgren 4424 	1cy,a211n, 	Ic2.lar 
ggs smörgås 5 	dn 	dsn 	dsar 
byt bete 	 kyt4 	Ngn, 	— 
f4uot myr s. ej slås fZ,g4 	fkgtotn 	flyiTtar 
2,1alst släkt 	.2,144 	.2,/akk 	— 
Nyv klövjebörda 	IcZ04 	kyvl-n 	k Zkvar 

Anm. 1. En obest. sg. gen. på -ar förekommer i en mängd ut-
tryck efter prep. at till, t. ex. atAigar till fäbodarna, at-li2par till 
hjälp; se vidare syntaxen. 

Anm. 2. Hit hör också undantagsvis ett på vokal slutande ord, 
nämligen 94 tjäderhöna, best. sg. nom. ack. r4, dat. rdy, . Härmed 
kan jämföras, att ry vid sms. bibehåller lång vokal, t. ex. rignöyra 
myr n. om Åsen, under det att övriga på vokal slutande ord vid sms. 
förkorta vokalen (jfr §§ 49, 50), t. ex. brtiqgarö bygga bro, nötin 
nättelne, bmilcyt åmöte. 

Anm. 3. Endast i plur. förekomma talrika hithörande fem., t. ex. 
Påtar grädde (best. nom. ack. nålar), krbydar kryddor (best. kripOar), 
pbskar påsk (dat. pbskym), sihopnar sopor 6, tråkar tröskel. 

snett avsågad del av timmerstock 
Best. pl. dat. förekommer i uttr. eztqta ,yYrdym förr i världen. 
övervåning i en tvåvåningssä,ng 

4) Jfr sms. mårafuoZi stoföl. 	5) Jfr ggs gås enl. § 48. 
Jfr sms. s40.2nnstia sophög. 
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Paradigm b: segg säng. 
obest. 	 best. 

sg. nom. ack. sg  
dat. nog 	s4n431r4  1- siknffina 

Plur. böjes i enlighet med par. a, alltså s4gar sängar, 
seLlggar sängarna etc. 

Denna flexionstyp följa långstaviga fem., som ändas 
på k, k, g med föregående kons., g, alltså t. ex. 
GLygk hank 	4.ttnik9g 	4ni§tn 	efygkar 
bykrk björk 	bg,&,r1 j9q 	b~jsm, 	bko:rkar 
mok mjölk 	nnith 

kaht4 	
m.k.919kn 

ketrieg hustru 	 kalininn 	kgiegar 
spegg spångl 	s1)4.g.nffi 	sp4ynffin 	spefyggar 
yag vägg 	Ydl.M 	Yåinn 	yågar 
Paradigm e: sk såg. 

obest. 	 best. 
sg. nom. ack. sg 	 söyq 

dat. sg 	 sov 1. söva 
Plur. böjes i enlighet med par. a, alltså skar sågar, skar 

sågarna etc. 
Denna flexionstyp följa fem., som ändas på g med 

föreg. vokal; utom sk ha såsom sådana antecknats 
kg tåga 	 tciy4 	to?t, 	ti2gar 
20.g våg(t.ex.brunns-) 4244 	Uff 	 ,t0gar 

Anm. En best. sg. gen. sövas förekommer i uttr. såsom t. ex. 
aa......s6v,as det tillhör sågen (d. v. s. sågvärket). 

Paradigm d: 6aar åder. 
obest. 	 best. 

sg. nom. ack. (Saar 	öarq 
dat. Mar 	Marn 

Plur. har samma ändelser som par. a ock överallt synko-
pering, alltså harar etc. 

Denna flexionstyp följa sådana två- eller flerstaviga 
fem., som synkopera ultimas vokal, t. ex. 
bibaZ bibel; stor bok biby 	bibeln 	bibar 
fidaar fjäder 	 fitiar4 	ficiaarn 	filicarar 

På samma sätt böjas stctygg stång ock tifygg tång. 
Av en del äldre personer uttalat bivk 1. b". 
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star jolster (salix) istr 	starn 	istrar 
sökqn socken 	söknq 	söhn 	sbknar 
öldar al 	 öldra, 	öldarn 	åldrar 

Anm. 1. En best. sg. gen. söknas 'socknens' förekommer ofta. 
Anm. 2. Endast i gen. (i uttr. ..,bvZas) synkoperar ordet bval 

(best. sg. nom, ack. bvale) 'tiden mellan vårsådd ock midsommar'. 

Deklination II: obest. sg. nom. —, obest. best. pl. nom. -ar. 
Paradigm: fyffl.,Z fjöl. 

§ 37. 	 obest. 	 best. 
fy'? ,Z4 
fyosh,,  
fPolar a  
= obest. 

denna dekl., vilken omfattar 

sg. nom. ack. fy,TZ 
dat. 69,g3 

pl. nom. ack. &,<T,Zar 
dat. 59,y3tim 

§ 38. Såsom hörande till 
endast kortstaviga ord, ha antecknats: 
fu,o,r tära 	 Nom 	fuen 
grav grop 	 gravq 	greivkn 
gren gran 2 	 grOtq 	gren 
rad rad 
	 ni.det 	ran, 

fti(vrar 
gravar' 
gryinar 
radar 

sav 3  sav 	 s4v4 	s(iivtn 
tyxr tj ä,ra 4 	tre 	tyen 

Anm. Hit höra också de endast i plur. förekommande orden dårar 
dörr, g4nar gälar, Z4nar gångjärn 6, skitolar skulor6. 

a) En från de långstavigas plur.-ändelse -ar skild ändelse före-
kommer, utom i Åsen, även i Brunsbärg: tigfrgrqnär, radar, 
Loka: grin:c:er, dtirer, Klitten: r&dwr, grcbv(vr (men grinar, 
dårar, alltså -cer endast då föregående stavelse innehåller ce), 
Karlsarvet ock Västmyckeläng: grönar, radar, Väsa: grbncer, 
rc'edcer. Ovriga bymål uppvisa plur.-ändelsen -ar även hos 
kortstaviga, t. ex. Näset ock Blybärg: gravar, Gåsvarv: gr&var, 
Evetsbärg: gravar. 

Pl. dat. gravifm. 
Ordet gren 'ljung' böjes däremot enl. dekl. I. 

8) Att ordet är kortstavigt ock alltså hör hit, framgår av sms, som 
t. ex, savrCind savrand. 

Att ordet hör hit, framgår av värbet tffl,ro tjära ock av sms. 
såsom t. ex. tpj,rtöl tjärtall, tP KTrava gräshoppa. 

Härtill ett neutr. sg. 6192; jfr sms. Z4nucf,ndtt, dörrklinka för 
fähus, Znokri,41c krok på vilken gångjärn går. 

Jfr sms. slefiT,obtsE slaskhinken. 



akk 
axcln, 
armpi 
Nrdy, 

44troc 
9941.14 
mbynt 
r4.szt 
bks92, 

sms.-led 
handyxa, 

ettilvar 
aktar 
ardar 
armar 
&War 
ilar 

m4rarb 
mbyrar 
r4.sar 
blesar 
&var 

är ett ord av typen 
kr4yglnbriiya kron- 
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Deklination III: obest. sg. nom. -a, best. pl. nom. -ar. 
Paradigm: brety0a brud. 

obest. 
sg. nom. ack. brecy0a 

gen. — 
dat. brety0a 

Plur. böjes i enlighet med 
brety0ar brudarna etc. 

Såsom följande denna flexionstyp 
jande fem., vilka alla 	tvåstaviga ock 

	

äro 	 i obest. 
ändas på -a: 
ettava åtbörd 
	

eztå,v4 
akta häkta 
6rda skuldra 	aye4 
arma ärm 	 armq 

bitro4 Nrda börda 
ila hylla 
Zitta läte 	 Qlq 
maya myra 	m4r4 
mögera myr 	mbsel 
?isa stenrös 	rae94 
bksa yxa 	 bkset  
&va älvl 	 024 

Anm. Sms. fem., vilkas senare 
bretuja, följa dekl. I, t. ex. 4ndilks 
brud, stkr4s stenrös. 

Deklination IV: obest. sg. nom. -cc, best. pl. nom. -ur. 
Paradigm a: Ma ogift kvinna. 

obest. 	 best. 
sg. nom. Ma 	 kick° 

	

gen. kålas 2 
	

Htbinas 

Evetsbärg best. bretu,t01 (men obest. breciu,0a). 
De flästa byarna, t. ex. Karlsarvet, Väsa, Blybärg, Evetsbärg 
(men ej t. ex. Brunsbärg ock Klitten) böja plur. av m4ra 
enligt dekl. IV, alltså best. pl. m4riar. 
Best. sg. nom, är i Garbärg = obest.: Hala. 

Jfr sms. bvaribn4n älvängena. 
En gen. på. -ar förekommer i flera uttryck efter prep. at till, 

t. ex. at.,måsar till mässan; se syntaxen. 

best. 
brety0e 
brkojas 
bretytz 

dekl. I, alltså bretOar brudar, 

ha antecknats föl- 
sg. nom. 
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obest. 
sg. dat. kido a 

ack. ktilo 
PI. nom. Hkr 

gen. — 
dat. k41,49n 
ack. lallar 

§ 42. Denna flexionstyp 
noxn. ändas på -Gc„ t. ex. 
bla bi 	 biq 
Mhz gupp i skidbacke ditq 
drbya timmerkälke drbyq 
kga ega 	 1,&gq 
fårga färg 	 fåtgq 
fika fikon 	 filcq 
gilla betesmark 	414 
grNc.a gran 	grgsq 
„årgct ärg 	Orgq 
kepyba fång hö 	kepnbck 
kalsefugga par kals. kalsengget 
karamåla karamell karamålq 
kålda källa 	kåldg 
hasa barnskida 	kan 
kylta kvitto 	ktötst 
f jspo, ripa kyrka 	pb9orpq 
jpipa fägata 	J.geck 
gaasa galosch 	gaZb,5q 
Zipa sparad bit 	Zipq 
kkåcyska ljumske 	4tskcf 
meRnffit murbruk rii42Mgq 
messiya fästmö 	mistyg 
pZ4fypta planta 	pZ4iyptef 

best. 
kictifn 1. käk«, 
kåN 
kålurb 
kåNmes 
= obest. 
ktilur 

följa alla fem., som i obest. sg. 

bbfn 	Mur 
dahn 	daltur 
drbygn 	dröyur 

i-agur 
fårgipt 	fårgur 
fikqn 	f1kur 
gUin 	g4.1,1ur 
gry_cyn 	grgur 
,kårgttn 
kegybyn 	kecrybur 
kaishggiin kalsetyggur 
karamålitn karamgur 
kåldtfn 	kåldur 
kas/4n 	kåsur 
kyitttn 	kyZ.tur 
ik9Penn 104919ur 

»Or 
gaZöts.ifn 	gaZösur 
%min - 	Zkvur 
kkflosktfn 	kk,t4skur 
IneandPin 
mglyntn 	mbyur 
pZ41p,ptifn 	pZ4mptur 

Obest. sg. dat. ack. heter i alla byarna väster om Dalälven 
/dala, i övriga byar Halm 
En från o  best. pl. nona. ack. skild obest. form förekommer, 
utom i Asen, även i byarna väster om Dalälven (dock ej i 
Väsa), där alltså 'flickor' heter kådas, men 'flickorna' Huhur. 
De övriga bymålen ha obest. = best. Hultar. 
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Ara potatis 
riva roval 
suga svårodlad 
llUta slätt 
sp4na spänne 
ståska sviskon 
syrkna syren 
bta föda 

pr 
r4ovq 

mark sgcf 
Ilktet 
s.2)4136 f 
sujslin 
sy4ng 
b.tq 

plyyn 	phrur a  
r4,,Tvitn 	ribovur 
sk,gen 
2,119,,ten 	.2,119„tur 
8.194tofn 	sp4nur 
sujsken 	sOskur 
syrWten syrknur 
i2ten 

Anm. 1. Denna flexionstyp följa också sådana sms. fem., vilkas 
senare sms.-led är ett ord av typen kåla ock som på grund av sms. 
bortkasta ändelsen i obest. sg. nom. dat. ack., t. ex: bkofkryikka 
masurknöl på björk, Aigsrbs dagsresa, 19p,04‘ v kvarlemnat kött-
stycke, trgTokods hässja med tre »krakar». Närmast hit höra också 
orden Zkffis  »tåld lemmel, rkfiv orkan, bo g ödla. 

Anm. tt. Endast i plur. förekomma talrika hithörande substantiv, 
t. ex. spk« spyor, syågar födslosmärtor, nbrdZffisur norrskenet, 
trempar trappa, yetiistgos  Zar vävstol, brgur orgeln. - 

Anm. 3. Endast i obest. sg. förekomma: 
gen. 	dat. ack. 

bråda tidig frukost 	 brådo 
ghta gudmor 	 gipp« 	gemo 
mena inor 2 	menas 	men° 
.21eyga kvinnl. kusins 	 .224eg0 
tt.61 faster, moster 	tPtas 	tpto 

Paradigm b: Zaar låda. 
obest. 	 best. 

	

sg. nom. ZbOar 	 Zbarq 

	

dat. ?2dr 	 Z?2dren 
ack. ZbOar 

Plur. böjes i enlighet med par. a. 
Enligt denna flexionstyp böjas ett stort antal två- 

eller flerstaviga fem., som ändas på konsonant. Nämnas kan, 

a) Väsa har obest. sg. nom. Anm neutr., best. pl. nom. pllryinq. 

Jfr SITIS. ritovg“öt rovåker. 
Dessutom förekommer av detta ord en vokativ mtfn ock någon 

gång best. sg. dat. menen(a). 
Då ordet är senare snas.-led däremot, förekommer best. form, 

t. ex. 4n.iitiggn kusin Anna, sås2..2,14eget den kvinnliga kusinen i 
Susigården. 
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att en stor del av dem i rspr. motsvaras av ord av typen 'kulla'. 
Exempel äro: 
WO ar hudutslag 	bletarg 	bletOrlin 	bletdrur 
bhkOka blodigel bh: foakk' 	bZiloatgZ4n bZii«OkZiir 
iomn jämn mark ktnnq 	lertnyn 
gZ4orti1 	 gZrnck 	 g Zprnur 
g4Inn göpen 	glIpn 	gåpntin 
krentgqn krona 	kreLygnq 	krefunttn 	krefygnur 
kydgaZ kotte 	k t_tågk 	kt.tågZtfn 	ltyaghtr 
sigst ar kackerlacka sigstrq 	sitstrtfn 	skstrur 

Deklination Y: obest. sg. nom. -o, best. pl. nom. -ur. 

Paradigm: Ng° fluga. 
obest. 	 best. 

sg. nom. f ZUgo 	 f4kq 
gen. — 	 f hinnas 
dat. fZUgu 	pion 1. f hinna 
ack. f bigu 	f 

pl. nom. ack. fUtgur 	fhigur 
gen. — 	 f Ngtfmas 
dat. f Zggifm 	= obest. 

Denna flexionstyp följa alla fem. — samtliga kort-
staviga — som i obest. sg. nom. ändas på -o; såsom hithörande 
ha antecknats ett stort antal fem., t. ex. 
bZdso bläs 	b Zdsq 	bZdsyn 	bå.sur 
bZiko bläcka (i träd) bZikq 	bZiktin 	bZikur 
bås° svinläger 	bUsq 	bitstfn 
fiso cunnus 	 fisq 	fistfn 
f Ziso flisa 2 	fZisq 	fZisttn 	f Zisur 
Nk° tunn skiva 	 f Zökq 	fan. 	fetkur 
flik° stund 	 faq 	ftiktfn 
fitoro tåra 	 ftio,r(2 	ft4rtin 	ftke_rur 

a) I Garbärg finnes ingen från ack. skild nom., utan heter obest. 
best. sg. nom. ack. stuktu stuga(n), NOtu lada(n) etc. 

i) ljusöppning i eldhus 
2\ Med samma bet. finnes också fts f. 
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grbj,syoUd grönsiska grbf9y0Z -0 

Ja° bakström 	i0g 

grövo potatishacka grövq 
00o råk (på is) floge,zq  

lativo kluven stock kZfivg 

	
gr6ivtln 
4043'qn 

khimtn, 
kråvo kräva 	kravg 	krdvitn 
köko kaka 	kökg 	kålatn 
Zino lina 	 Zfnq 	Zinyn 
Zitko lucka 	Ztikg 	Zziktin 
Nto lutning 	htq 	Zittyn 
Zågo tillfällig sovplats Zeigq 	Upp 
Z60° lada 	 Zdaq 	Z4Ozin 
mffiso vassla 	mffisg 	mffiszkn 

mårttn mör° mara 	mörq 
råkq råko skovel 	 råken 

14134,06'in spitö diarré 	r4nsi,94 
ritOo ruda 	rtiOg 	ritOttn 
såt° brudsäta 	såtg 	såtitn 

sktkerg sktioro skåra 	 skicortin 
snår° snara 	snå,rg 	snårtin 
sni0o sned plogfåra sniaq 	sniOn 

spik spik' 	 spiZzin 
stågo stuga 	sttgq 	stziglin 
su,i0o svedjeland 	sui0q 	Malin 
sök svala 	s6Zq 	såhfn 

tr6Ottn tröOo trampa 	tröOg 
trcingin trtino trana 	trOng 

töa° 2 
	

tådttn 
ib vecka 	yikq 	yiktin 
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grbf,pboOiir 
grävur 

Zur 
iOur 
kZlivur 

ksikur 
Zfnur 
?I:deur 

ZaiOur 

mcirur 
råkur 

ricOur 
sdtur 
skl4rur 
snårur 
sniOur 
spiZur 
shigur 
sgiOur 
sOur 
tr6Our 
tretur 

uikur 
Anm. 1. Endast i plur. förekomma talrika hithörande ord, t. ex. 

6titZakiir lack, lank (d. v. s. det dåliga brännvin, som sist går över 
från brännvinspannan), mcigur holme i Vansjön,p4nkggf ZGL.Sfir pänning-
gräs, smitc,e,Zur smulor 3. 

Anm. 2. Nom.-formerna på -0, -q äro i avtagande i Åsen, 
isynnerhet i de ord i vilka a växlar med 0 i stammen; dock råda i 
detta avseende mycket olika förhållanden i olika gårdar, så att former 
som t. ex. Uh? kakan, Zöaq ladan i vissa gårdar brukas av alla, ända 

1) lång, tunn träskiva 	 2) gräs på gödslad äng 
3) Härtill finnes ett neutr. sg. SmuceZ. 
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ned till de yngsta barnen, i andra däremot genomgående ersatts av 
ack.-formerna kdke, 

Anm. 3. Talrika ortnamn — isynnerhet namn på bäckar ock 
åar — höra till denna dekl., så t. ex. Zittg en myr, gniOq en myr-
malmsblästa, tigg en å, ti(ifnq Vanån. 

Deklination VI: obest. sg. nom. —, best. pl. nom. -ar, 
akc. 1 i plur. (utom i gen. ock dat. hos vissa ord). 

Paradigm: dng„t get. 
obest. 	 best. 

sg. nom. ack. dt 	 d3'144 
gen. — 	 409,1ttas 
dat. 43.10 	 409,,k 1. dOattza 

pl. nom. ack. tigas 	*Mar 
gen. — 	 tktignas 
dat. t/gaim 	= obest. 

Såsom hörande till denna dekl. ha antecknats föl-
jande ord: 

best. sg. nom. 	best. pl. nom. 	best. pl. dat. 
cfrld handl 	4nclq 	47-2ar 	hdem 
bige,k bok 	b40,1§4 	b .,Ocar 	bbkm 
brucf:k byxor 	brig<ej" 	br,Tkar 	brkent 
art ärt 	 årk 	årtar 	årtem 
gnkt gnet 	 gnitq 	gnitar 	— 
ds gås 	 dse 	g4sar 	g4slim 
dt (dörr-,fönster-)fals die 	g4tar 	dtem 
Zays lus 	 Zeiy,94 	Zöysar 	Zetysem 
ms mus 	måysq 	mögpsar 	metysent 
nmcg musiknot 	n4 cyt q 	nd20,tar 	— 
ngt natt nt'åq 	n4tar 	— 
rend rand 	rendl 	r4ndar 	r4ndem 
ruTt rot 	 r(ce,k 	rgOar 	rterit 
sild sill 	 silde 	sildar 	sildum 
ten tand 	 tem 	t493ar 	t4num1.tenegn 
syn, solv 	 s,bvq 	st1;ar 	4Infm 

Deklination VII: obest. sg. nom. slutar på lång vokal 
(eller diftong), best. pl. nom. -ar 1. -nar. 

1) Det vanliga ordet för 'hand.' är dock nå?». 
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Paradigm a: fru fru. 
obest. 	 best. 

	

sg. nom, ack. fru 	 fr9inq 

	

gen. — 	 frtias 

	

dat. fru 	 frh, I. fr4na 
Plur. böjes i enlighet med dekl. I. 

Såsom följande denna 
jande ord: 
bru bro 	 brini 	bytt 
fZo nätflå 	 fZ0,i 	 f 
ro vrå 	 rn 	rka 
skro tunn plåt 	s1cr02,4 	skrk 
.2,10 slå 	 .24ni 	.2,1k 
o å 

Ö 	 0% 
Anm. Endast i sg. förekommer ordet 

s4ni, dat. 849» a. 

föl- flexionstyp ha antecknats 

bråar 
fåar 
råar 
skråar 
.11åar 
åar 
åar 

sry poa (best. nom. ack. 

klo. 

	

obest. 	 best. 

	

sg. nom, ack. kAucf 	k%Tni 

	

dat. 1duT 	1ax«n 
pl. nom, ack. kWo:nar 	kZgoyar 

dat. k4von, 	= obest. 
§ 52. Så böjes även ordet 

best. sg. 	best. pl. nom. 
to tå 	 tOiq 	Onar b 1  

Ann. Oregelbundet i sg. är pyr ko:2  

	

nom. ack. 1,9yr 	- 
gen. — 	

ffi.b:9/1 
J.Orn" 

	

dat. pyr 	mom 
Best. pl. nom. ack. Ignar, gen. fgmas, dat. Mem. 

I Näset, Gåsvarv ock Garbärg är ordet neutrum, ock best. 
form heter alltså snikna° (Garbärg nujnar); övriga byar 
överensstämma med Åsen (Evetsbärg spink). 
Evetsbärg tinar. 

1  Någon gång höras formerna Onar, trt. 
2  Jfr sms. pyraZi korutnpa. 
3-09535. Lev ander, Älvdalsmålet. 

Paradigm b: lattO 
§ 51. 

best. pl. dat. 
tpml 
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Deklination VIII: släktskapsorden *star ock dt4tar. 
Ordet skstar syster har i sg. ingen särskild best. 

form ock heter i nom. dat. ack. sgstar, gen. sgstaras. Plur. 
böjes sålunda: 

obest. 	 best.  
nom. ack. sgstrar 	sgstrar 

gen. — 	 sgstnimas 
dat. sgstnpn 	= obest. 

Endast i plur. böjes ~tar dotter ock här i likhet med 
spstar, alltså dgOrar döttrar, dgOrar döttrarna etc. 

Anm. Endast i så måtto, att de ha en gen. på -as, böjas 
orden fefniijn farmor ock itt4mqrt eller nt4nm4n mormor. Orden 
fåstar faster ock migpstar moster ha utom denna gen. en plur. på. 
-ar (best. -ur, böjd enligt § 41), t. ex. fåstrur fastrarna. 

Deklination IX: fem. personnamn. 
De flästa fem. personnamn böjas endast i så måtto, 

att 	de ha en gen. på -as, t. ex. bard Brita, d gartriiy0 Gärtrud, 
mårglt Margit (gen. 9netrptas), mån Maria (gen. manas). 

Fem. personnamn, som ändas på -a, böjas enligt 
följande paradigm: 

nom. eftta Anna 
gen. bas 

dat. ack. hoa; 
så böjas t. ex. ;k/a Hilda, inka Maja.' 

Fem. personnamn, som ändas på nasalerad vokal, 
böjas enligt följande paradigm: 

nom. ack. egt Elin 
gen. d4nas 
dat. tam; 

så 	i,tststk,G, Justina (dat. .kt istk a n), kåtre, Katrina (dat. kåtren),. 
kås4 Kerstin (dat. kast4n). 

Anm. Om ett fem. personnamn föregås av dem. pron., får det 
dativändelsen 	t. ex. q-z-spdar is-ka-mårgxttpi hon är syster 
till den här Margit. 

a) Karlsarvet har ha, Loka eppu (se vidare s. 30 not. a). 

1) Hithörande ord, som ändas på -fia (men ej på -na), ha en särskild 
vokativ, som är ändelselös (jfr s. 24, not 2 vok. tas, ock s. 31, not 2 vok. 
nt4n mor), t. ex. tvi (av qua Lina), men t. ex. ar+ctnå' hör på, Anna! 
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C. Neutra. 
Deklination I: obest. sg. nom. --, best. sg. dat. -4. 

Paradigm a: buord bord. 
obest. 	 best. 

sg. nom. ack. bu(erd 	 brdad 
dat. bkrcla 	bYcf,rd4 a  

pl. nom, ack. bue,v_rd 	 b4,cfrck b  
dat. biccerdym 	= obest. 

Denna flexionstyp följa de allra flästa långstaviga 
neutra, som ändas på konsonant', t. ex. 
aks ax; aktie 	4ksa0 	etissei 	cilssq 
akör ackord 	aköra,0 	alci2 	— 
ays hus 	 ciusa0 	etyn 	4y.s 
bayr förrådsbod 	borittra0 	betym 	b6iyn 
bk4,2. betsel 	b42,1a8 	big,k 	by„.11q 
bZips blyertspänna bZk4'se,0 	b9.494 	— 
bros brosch 	bi6sa0 	brbsq 	brdn 
bps bås 	 kisa° 	bp.% 	1)04 

'12,,miin hemman 	lam4na0 	kni4net 	i51,miin6i 
ar ärr 	 gra 	4N 	4,rq 
fg filmjölk 2 	fika 	P34 	_ 
figs ladugård 	f.086,0 	fiket 	 f.h5n 
Ngn handtag 	 fötnnaa 	föknq 	Monet  
gårdm gardin 	gårdina0 	gårdp% 	getrdkn 
grmon3 	 grkticfnaa 	grAc,e,ng 	— 
grifn grund 	gr4ne.0- 	grip:n 	erituti 
guov golv 	gva0 	001)4 	gdeq 
krptffir kreatur 	lott -y:ra 	krPtgrq 	krfpt jirej  
krogs ansikte 	kr6ysa0 	krbyn 	— 
13vårn oväsen 	?lvårnaa 	Zivörnq 	— 

Evetsbärg bisa&rdk. 
Evetsbärg bläc'erdt. 

Undantag anföras §§ 59-64, 70, anm. 2. 
Ordet fg 'fel böjes däremot enligt dekl. II. 
av säd beredd föda 
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Zgoa 
Zöknaa 

röka' rkbalsaa 
sj,,sipaa 
tATra.0 
licfnaa 
6taa 
Q:Za0 

Z4,T4 	Zuoaq 
Z6kQn 	ZökQn 

si§1234 
tAcyr4 
46„en.q 	4TV:q 

Zgoa lod 
61e,Qn lakan 

rktyals ngt att 
smp skepp 
tnTr tjurved 
ztej, horn 
Qt agn, bete 
0Z öl 

Anm. 1. 
sg. gen. på 
till måls. 

Anm. 2. Ändelsen -a i obest. sg. dat. saknas hos två- ock fler-
staviga, alltså kregr, ZdkQn etc. 

Anm. 3. Neutra på -a få best. sg. nom. ack. = obest., alltså 
t. ex. broa brödet, SiZor4a seldonet; så ock fr4m6Ind främmandet 
samt ord på -eid, t. ex. år-4nd ärendet. 

Anm. 4. Sms. med -atts -hus få i best. sg. samma ändelser som 
dekl. IV, så t. ex. go-bötil usq inne i båthuset, nordq Odditusaa 
norr om eldhuset, q-sketZdysek på avträdet, stårbilysaa stärbhuset. 

Anm. 5. Endast i plur. förekommer sP,5k4n syskon (best. nom. 
ack. sPshm, dat. SPI5k4n9fm). 

Anm. 6. Ordet bn ben har i obest. nom. ack. biformen bo.. 
Anm. 7. Smärre avvikelser visa bor bärg, som i pl. dat. heter 

Nitrgtim, or år, som får ändelsen -at i uttr. aa-brat åt åre, ock 
Qrn hörn, som i plur. böjes enligt § 41, alltså obest. pl. nom. ttrnar, 
best. .rnur. 

Paradigm b: fgok människa; folk. 
59. 	 obest. 

	

sg. nom. ack. fik 	 f4ceLsa0  
dat. fkljsa, 	fki.gq 

	

pl. nom, ack. fgok 	 f404 
dat. fkkifm 	= obest. 

§ 60. Denna flexionstyp följa långstaviga neutra, som ändas 
på k, is, g med föregående kons., g, t. ex. 
etftk apotek 	etitialsa0 	aftiaM 
fabrik fabrik 	 fabrifya,a 	fed2ril9q 
Zak lik 	 Zsi)jpa0  
mark bomärke 	marjpaa 	marpq 	m4t1,94 

1) På samma sätt böjas alla de talrika orden på -als, t. ex. d3skals 
något som skall diskas, C/ål/a/8 dopp, 2,,dtals något att äta, ståri§a/s 
stärksaker. 

.4k 
Efter prep. at 'till' förekommer i en del uttryck en obest. 

-S, t. ex. at-ZaOs vid liv, at-kins till låns, at-ms 

best. 



IV. 3 	 ~BÖJNING: SUBST. NEUTR. 	 39 

Z/eg bärris 	qt*62 	Zitidn 
ak hackat kött 	å/paa 	åt.M 
Paradigm c: tttg tåg. 

§ i. 	 obest. 	best. 
sg. nom. ack. tig 	tima 

dat. tio, 
pl. nom. ack. tig 

dat. tåggm 	= obest. 
§ 62. Denna flexionstyp följa neutra, som ändas på g med 

föregående vokal, t. ex. 
Zfpg lag (sällskap) 	Z€0 	Z4.4 
mz:g urin 	 miad 	miq 
sg sänka' 	sia.0 
ligg slag 	.1,16jaa 	 2,14q 
sg svalg 	Mad 	8,Ign 
tg tjog 	Vtaa 	ti,gq 
tyg tyg 	 tgad 	tve 	t 
40miigoförstånd.barn imafiitcfm4q 

Anm. Både långstaviga ock kortstaviga ord förekomma inom denna 
dekl., vilket framgår av pl. dat.: aliggm slag, 1,-rgosZagiint i Ros-
lagen, tsyggm tyger, 4tity,km tjog. 

Paradigm d: tiggar finger. 
obest. 	best. 

sg. nom, ack. tiggar 	figgra 
dat. fkg.ar 	figg91 

pl. nom. ack. ffegar 	ffygr4 
dat. fkgrgm 	= obest. 

Denna flexionstyp följa sådana två- eller flerstaviga 
neutra, som synkopera ultimas vokal, t. ex. 
4gaZ hagel 	cigUO 	eigN 	agZI 
dtyggn dun 	dbgne,a 	clefygng 
c10g4n dygn 	dggna0 	dogm 	4)grt 
fZgOar flor 	 f4drad 	fZgarq 	figar4 
gWttar tunn surmjölk gZictra,a 	girg 
k4ritfar kamfer 	k4rtfra0 	41201 
nusIrkgi mörker 	nnsirkne,0 
n4mAn namn 	n4m.na0 	neminq 	ncint4 

1) ställe, där vatten sipprar fram 



best. 
n4ta0 
nå 
n4tq 
= obest. 

tlexionstyp ha antecknats ett 
ortstaviga ock ändas på kon- 

efel"ti 
Giva 
bkoa 
bZiM 
br4ncittani 
bikaa 
drita 
drikpa 
fitta 
fl  6t 
fbgtovi 
gkisa 
grina 
grisa 

lcdpaq  
kåra 

441t 

bZ 
b Zijosq 

bu( f04 

fkkivl 
gkrIsq.  

piok 

kfirq 
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.s &va sovel 
skinzln fördämning 
st§312a4 stövel 

sGiuyZa0 
skin:ina° 
st§raaa 

segyv k 
steminq 
stiov k 

nådar väder 	!gara° 	yaarq 	— 
Anm. 1. Avvikande böjning har MO huvud, best. sg. nom. ack. 

övuO, dat. bd  4 1. bvck, pl. nom, ack. övuk 
Anm. 2. Närmast hit hör även Ok vatten, best. nom. ack. 

witnaa. 

Deklination II: obest. sg. nom. —, best. sg. dat. i. 
Paradigm: nit nät. 

obest. 
sg. nom. ack. nqt 

dat. nåh 
pl. nom. ack. 'IV 

dat. mittim 
Såsom följande denna 

stort antal neutra, som alla äro k 
sonant, t. ex. 
492,dZit kind 	emcnitad 
gy hav 	 (ina 
bZ€10 blad 	 bkol 
bk skoglöst bärg2  bZif§aa 
br4ndyin brännvin br4nduina0 
kto a bud 	 btlo, 01  
drit smuts 3 	dritaa 
drtlp droppe 	dr4pad 
fat fat 	 fkita0 
fot flott 	 fZ6ta0 

,sk:tv farstu 	 fastiiv 40 
gkgs glas; fönster 	g4isaa 
gran gråt 	 grina° 
gny grus 	 gni_saa 
).14,03 hjul 	 ktio 
ketpild kapell 	ketp4Za0 
kar kar 	 bira° 

Jfr § 58, anm. 3. 
Jfr §§ 59, 60; pl. dat. bZi/c4m. 
Jfr dr69,t m. 'lort' enligt § 1. 
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kav' 	 hivaa 	kvt 
krut krut 	krita0 	kriitt 	— 
Mot kött 	 — 
nqs näs 2 	n4sail 	j:tsr tl 	n4sq 

pfpfflta0  

nav näsa 	 ndvad 	nån. 	nårg 
40 led (i gärdsgård) ZIO 	zia?. 	Ziaq, 

itOZ hål 	 YcfZad 	ncy.Zt 	,doxZq 
par par 	 pijra0 	part 	parti 
sålskap sällskap 	salskiipa0 	seaskapi 	— 
sk aZ skal 	skak° 	skciZt 	skdt k 

skav avskalad bark skfivaa 	skål 	— 
skar klippa 	sk4raa 	skår 	skåret  
sj,,syr tjock surmjölk spgirad 	siOn 	-- 
skucy_t skott 	sktAtaa 	sktkett 	sketl 
skrin skrin 	skrina0 	skink 	skrinq 
smuc,p,Z smula 	smiyeZad 	snniTZt 	smigf,»Zq 
smyor smör 	sm.g:rad 	Mig C't 	— 
SUO0 soppa 	sug,s 0 	siat 	— 
3puo0 spö 	slatiO 	spliT,Ot 	splkdet  
spuor spår 	spigfrad 	sp144),rt 	spkrq 
spi Z spel 	 spik.° 	spiZt 	spfZei  
tak tak 	 t4iya0 	tdm 	t4.1,9q 
?,_tik veck 	 ni! ya0 	OM 	Yi41§1. 
yit förstånd 	yita0 	yitt 	— 

Anm. 1. Hit höra också talrika sms., vilkas senare sms.-led mot-
svaras av långstaviga ord, t. ex. årmiaijä kvinnohalsduk (dat. årmkZadi; 
jfr laijaa enligt dekl. III), sptsKa spisöl (dat. spistitZi jfr QZ enligt 
dekl. I), igybör strö (under kreaturen, dat. iintbor?), yetrniZ vadmal 
(dat. yetrmoZ). 

Anm. 2. Ordet bar bär (pl. dat. kintm, med sms. såsom 
fölbariim hallonen) har sg. dat. enligt dekl. I, alltså best. bd.rq 
(sms. MUN). 

Anm. 3. Ordet tkn tenn (dat. tim) har i obest. sg. nom. ack. 
en biform tk;  jfr sms. fiStöp tennstop ock t3taldrik tenntallrik (med 
onasal. ). 

skum, som bildas vid kokning av vassla 
Best. form förekommer också som bynamn i Älvdalen, t. ex. 

an-bP43.ar  ostar-q-nds han bor i Näset. 
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Deklination III: obest. sg. nom. -a, best. sg. dat. -1. 
Paradigm: clki jsa dike. 

obest. 	 best. 
sg. nom, ack. dkjya 	dkbad 

dat. cletkj9a 	de9M 
pl. nom. ack. cle9j,sa 	dkjh 

dat. detWitm 	= obest. 
Denna flexionstyp följa ett stort antal tvåstaviga 

neutra på 	t. ex. 
4,eqn 	4,04M egy*a änge 	4,2.;7*a0 

bråda bräde 	bråda 	bråd4 	= dat. 
bryna bryne 	bryntad 	brNenq 	= dat. 
«ta panna 	4116,0 	4nq 	= dat. 
f493,.a. fräken 	/bad 	f4t6 
fffla följe 	 890 	fif 
Nåaa kläde (tygsort)1  1cå0a0 	kZåaez  
trå0a träde 	trå0a0 	trå4 	= dat. 

Anm. 1. Ordet -,3wa, öre har i best. form samma ändelser som 
dekl. IV, alltså sg. nom. ack. 13,tra0 (med sms. Anggg-Gta slanten). 

Anm. 2. En obest. sg. gen. på -8 finnes efter prep. t 'till' i uttr. 
sådana som t. ex. at-4,n9kas till ängesslått. 

Anm. 3. Sms. neutra, vilkas senare sms.-led är ett ord av typen 
deckpa, följa vanligen dekl. I, så t. ex. fekrft 'strumpor', 8,441sbråd 
'schackbräde', sicarpiDn43' 'änge på hård mark'; somliga följa dock dekl. 
II, se § 66, anm. 1. 

Deklination IV: obest. sg. nom. -a, best. sg. dat. -q. 
Paradigm: gct öga.2  

obest. 	best. 
sg. nom, ack. g•Gc 	kad 

dat. b_ga 	kGP 
pl. nom. ack. ..ga 	ktt a 

dat. ån,» 	= obest. 
a) I Näset, Gåsvarv, Garbärg ock Evetsbärg böjes ordet i plur. 

som fem., alltså Opar 'ögon(en)'; den neutrala formen åter-
finnes dock (utom i Evetsbärg) i uttrycket zym-kig. 'om-
kring ögonen', t. ex. r4d.iym-ktit 'röd i ansiktet'. Ovriga 
byar överensstämma med Asen. 

Plur. Nåda (best. kZ404) betyder 'kläder'. 
Jfr sms. g•qfibrhon4 ögonbrynen, ?).getkalieg gumma som 

botar folks ögon. 
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Denna flexionstyp följa ett stort antal neutra på -a, 
t. ex. 
f kta flöte 	 f WO 	 f .tef 	f*it 
gZetaai 	 g4cOa9 	gZfOck 	— 
k,årta järta 	kårta0 	.kårtck 	,,årtik 
kylka kvicke 	kyikad 	kyilsct 	— 
nåda midja 	mWa0 	miack 	— 
»Otta mjälte 	ingta0 	mOdtck 	in,,lch 
Nige,ra njure 	nkifc_frad 	nk.49-e,r‘f 	n,kisicyrif 
nk4sta nystan 	'Osta° 	nlid‘k 	nOstlf 
rtipsa2 	 ristpsa0 	r429.sq 	ritysit 
retjta gavelröste 	r4ita0 	rlistef 	råstg 
.114,j§a gröpe 	.2,/iipaa 	.24,496f 	— 
stlka sticka 	sfikaa 	salsq sfilpf 
söka sänke 	söka0 	sbleck  — 
era öras 	 ilrad 	år‘f 	4rg 

Anm. 1. Hit höra en mängd neutrala substantiverade adjektiv, 
t. ex. flata fett, gegybk gammal sak, giyipact godsaker, nPa något 
nytt (speciellt -= 1. nyupptaget änge, 2. nymåne), rb,acc något rött 
(spec. = kvicke), stairta något svart (spec. = pupill), Oya ömt ställe, 
okta något vitt (-spec. = 1. vete, 2. arsenik), ybta något vått (spec. 
--= dryckesvaror). 

Anm. 2. Hit höra också de i obest. sg. på konsonant slutande 
orden oscigaZ järn, som kringför löparen i en kvarn (best. nom, ack. 
nitg?stO, jfr sms. 1044nnagUid) ock bitar altare (best. nom. ack. , - 
bltra0, dat. &Ynk).• 

Anm. 3. Närstående äro de båda kortstaviga orden 4ndova handtag 
(best. nom. ack. 4ndovöd, dat. 4900v004) ock brtimo den böjda del 
av lien, som fästes vid skaftet (best. nom, ack. brymoa, jfr sms. 46-
britmöd). 

Deklination Y: obest. sg. nom. —, best. sg. dat. -na. 
Paradigm: tr6o träd. 

obest. 	best. 

	

sg. nom. ack. tra., 	treut 

	

dat. tr‘q, 	tr4i,n4 

	

pl. nom. ack. trcu, 	trcipn 
= dat. treRm 	obest.  

glatt, glänsande bark 
viss mängd hö, utbredd till torkning. Av yngre personer säges 

också rtifsa f. 
Jfr sms. årnskrök ytteröra. 
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§ 72. Såsom 
jande neutra, alla 

bZy bly 
bu-  bo 
fna frö 
km knä 
stra strå 
kto: blånor 
a hö 

Anm. Hit hör 
sg. nom, ack. trut, 

följande denna flexioustyp ha antecknats föl-
enstaviga ock slutande på konsonant: 

best. sg. dat. 	pl. dat. 
bZyt 
	

bZgmq 
but 
	

b4m 
frAo,t 
	

frie% 
	

fhg-rn 
kn2t 
	

kning 	knon 
strat 	str4I% 	strqm 
tutet 	t404 
,9t 
	

Oz4 
också det på konsonant slutande trgg 'tråg', best. 
dat. tr4n4, pl. nom. ack. tr4n4, dat. trtim. 

best. sg. nom. 

§ 73. Oböjliga äro ett stort antal neutrala ord, så t. ex. 
chigsåt dagens slut, NO boskap, ,2.;åto mat, ke kaffe, kren 
kräm, markitnim arsenik; vidare de talrika värbalsubstantiven 
på -em ock -qn, t. ex. gUpscfn smäll i dörrarna, krhyn skrikande, 
g6pqn gapande, ci.sqn läsande, ock de ortnamn, som ha de själva 
böjliga st4mqn 'damm' ock boy 'bärg' som senare sms.-led, t. ex. 
nbystepriqn, ni•tstiknqn, bbnstqn%n tre myrängen, 63ftsbiiir 
Hykiebärget. 



ADJEKTIVEN. 

A. Obestämd form. 

a) .Adj. står självständigt. 

Paradigm I: stur stor. 
m. 	f. 	n. 

sg. nom. styr 	stur 	styrt 
dat. stitritm 	stur 	står° a 

ack. ståretn 	stitra 	= DOM. 

PI. nom. stårar 	= ni.stårn 
dat. står9on 	= m. 	= m. 
ack. ståra 	stårar 	= nom. 

Exempel i satser: 2.g-bttlar pit-bråk 1-at-2,1åkkt 	gok- 
åtar tan-stiyo jag kan inte begagna ett sådant litet fat, gå 
efter ett stort, Z4nar 2ro-s4ndar gångjärnet är söndrigt, gok-åta 
kelt yettftim gå efter två vita, bår i•g-ad-aft kålu starar bara 
flickorna vore stora, g-a-1,,sy..T.2A-dm gårit jag har köpt dem 
(se. 140a kläderna) färdiggjorda. 

Denna böjningstyp följa de allra flästa adj., t. ex. 
sg. n. nom, ack. 	pl. nom. 

etytståld 1 	 åutstålt 	tutståldar 
etutuNd ut- ock invänd 	etytyint 	6i ytuirtdar 
åvZgygg avlång 	 åvZcp,,tett 	åvZquggar 
borg fullgod 	 bukt 	borgar 

a) Sg. dat. n. heter i byarna väster om Dalälven stura, i övriga 
byar ståtrt«. 

1) som råkat i en obehaglig situation 
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sg. n. nom. ack. 
dåktkt 
cli2fg 
b,mg4rt 
Ryt 
frtstsn4rnt 
fyrt 

kk_pt 
kriegZåt 
k4Tstalt 
Z4gsiind 
4igttntt 
Zakkt 
metichkt 

sjyynipt 
shZut 

.2,1y,&,kt 
snutit 
snarpt 
snkitoigt 
st. art 
stut 
sifnt 
s?,,,t(iigart 
tringkst 
pt 

på -.sk ha sg. n. no 
fnkst friskt. 

dåkbg duktig 
444 c/ dödfödd 

mdir hemmagjord 
fyt odryg 
frt4sn-49n frusen 
Nor fårdig att fara 
Qtca ihålig 
kv lätt att klyva 
kr/p•kit m. rundlagt ansikte 
kiy.fstssd besvärlig 
Zetgst lagom 
4ignm lagom' 
Zakk lik 
»Jåkk långsam 
secyg4nd hungrig 
«em, skum 
sh.4kg konkav 
.2,bt slät 
Vy« som bör slås (om äng) 
sniqZ smal; mager 
snarv skrovlig 
sn?,40AZ snöbetäckt 
sh9„rd stel 
stut kort 
slind söndrig 
sgar svag 
trbyåkst trögväxt 
cy duktig 

Anm. 1. Adj. 
beskt, fakst färskt, 

pl. nom. 
<Mega,- a  
dWg.yclar 

fotar 
fn'tsn4niar 
f:year 
igOar 
klet.var 
kriegZåtar 
kstaar 
Z4g,siknar 
61cgifirtar 
ekar 

1. meckht ~kar 
setttg4ndar 
sf.,4rnar 
ski2Zugar b  
.21ktar 
.2.1kgar 
snz4Zar 
snarvar 
slnitc_fiOar 
stkrciar 
stittar 
sikuclar 
sykar 
tringIsstar 
Ilvar 

m. ack. på -ist, t. ex. bakst 

Anm. 2. I det sms. adj. bröt-mm 'brådskande' böjes endast 1:a 
sms.-leden, t. ex. g-a-s6 brbt-lint är det så bråttom? m-so-brbtar-
ifm i han så bråttom. 

Alla bymål utom Åsenmålet ha diuk4n. 
» 	» 	 » 	» sk.()Zycn. 

1) På samma sätt böjas alla adj. på -qrn, t. ex. brkatiM bred-
bent (jfr brl,g„0 bred), ifndritm som undrar, yekatim vid, Pentn yr. 
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Anm. 3. Adj. på -610 ock -0(9a avvika däruti, att sg. n. nom. ack. 
ej har t-ändelse, utan slutar på -ad, resp. -00, t. ex. fUlmotöd full-
moget, stMgrådad för hårt gräddat. 

Anm. 4. Adj. bra bra är ändelselöst i sg. n. nom. ack. ta01,ct 
skpad 	det här skåpet är bra (men bråar, brågn etc.). 

Anm. 5. Nämnas bör, att adj. på -ug motsvaras av adverb på -ut, 
adj. på -2,g av adv. på 	adj. på -hg, -hg av adv. på 	-h, t. ex. 
-2,3,itut förståndigt, fåht fattigt, gkauih godvilligt, etvgnskh avsides. 

Anm. 6. Adj. tu or 'torr' heter i n. tucyrt. 
Paradigm II: bar bar, naken. 

in. 	f. 	n. 
sg. nom. bar 	bar 	bart 

ack. bårqn 	bra 	= nom. 
pl. nom. bdrir 	= m. 	bartt 

Exempel i satser: bår g-ad-dugo N-609, fråkqn bara jag 
kunde få honom snäll, h-80, im-ig-dgg-fp-qn gZåda få se, om 
jag kan få hänne glad, pbsokar tro-so-Ntw pojkarna äro så lata, 
biie wo-b4.rif bärgen äro bara. 

Såsom hithörande ha antecknats följande adj., alla 
kortstaviga: 	 pl. in. f. 

frk snäll 	 frdipr b  
gk.0 glad 	 g4i0w 
ifklir dräktig (om får) ifarir 
at lat 	 Zcitir 

snqr snabb 	snam 
Ner brant 	tydrw 

Paradigm III: Zktr, liten. 
in. 	f. 	n. 

sg. nom. Zitv„ 	Zi-tq 	Zitad 
dat. 4.2,htm 
ack. Zkilqn 	la 	= DOM. 

pl. nom. Zi4lar WLl 
dat. Zklhim 	= m. 	= m. 
ack. Znia 	= nom. = nom. 

Adj. på -ad ock -o0 motsvaras i Västmyekeläng alternativt, 
i Väsa uteslutande av adj. på -ai ock -ob, t. ex. uijkadlj 
villig, ?rigOtagöd'rot elak. 
I Evetsbärg finnas inga kortstaviga adj.; alltså heter det 
fripar  snälla, g?råda,r glada etc. 
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Anm. I obet. ställning användes i sg. n. nom, ack. en biform 
t. ex. d4v-mg bt-ov-Iccifi giv mig litet kaffe! — Som plur. 

av 4tet brukas oftast former av -adj. SMQr; se § 85. 
Exempel i satser: mas-lek ya-Z/tq medan Kerstin var 

iten, a-0, gnas-xg-aa-gov og-4nchs 4.2,/a det var medan Olov 
ock Anders voro små, 2g-ad-415 Z1.22cfn mfrt-mkg jag hade den 
lille Lars med mig., 

§ 79. Till denna flexionstyp höra långstaviga adj. 
-tz med ake. 2, t. 

ecrmkn sorgsen 
Inki fuktig (om halm, hö 
Witt/pm härsken 
Kagan inbunden, tvär 
kntrögqn enträgen 
Kåk, förfallen 

ledsen 
gråsgrgqn gräsbeväxt 
minn mogen' 
röZ(79,Mn hudlös 
skrtihskn hopskrumpen 
såcflti svullen 
stkltn svulten 

Anm. Ytterst sällan höres sg. f. nom. på -q, de allra flästa adj. 

	

ha antagit de mask. ändelserna 	-in, -ana . Undantag äro i,t4 liten 
ock Pksq tjurgalen, där endast den fem, formen förekommer. 

Paradigm IV: 19.„myavin hemvävd. 
§80. 	m. 	 f. 	 n. 

sg. nom. la,myavin 	b,myavi 
	

19„mu,avid 

	

ack. 1myavnqn 	 nom. 

	

pl. nom. lamyavnår 	= 	 b.,9nus avn4 
Exempel i satser: giwng 4601 skogsfrun är luden, mik-yt 

M(4 ro-navnit de här kläderna äro hemvävda, sylmågar 
2ro-so-yetsbl,tnår knotten stickas så vasst, bida fQn n,f) ag 'Ztt-
fernn aldrig får man se dig trött. 

a) De flästa bymålen ha fem. = mask. 7Mta; formen ht4 finnes, 
utom i Asen, endast i Brunsbärg, Loka ock Klitten. 

På -in, 
ex. 

eirmnar 
etc.) Niga 	Nöttas 

clistrypad 
19„gad 	 kgnar 
kntrikad 
Kala 	ffålncr 

ZIsnar 
gretsgrikö 	[grecsgrtiockr] 
Mik(fga 	 micognar 
röZiiki jsaa 	rökk4knar 
skricipaa 	skrisknar 
stIcfla0 	stiolnar 

stitoltnar 

1) På samma sätt böjas t. ex. gtriiqn godtrogen, 4«trinn miss-
tänksam. 
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Denna flexionstyp följa kortstaviga adj. på -in, t. ex. 
ecytfarin trött 	 etutfarnår 
dtivin olustig 	 dåvnar 
fiZskuotin skadskjuten 	 fiZskuotio 	fiZskuOnår 
gedin på tok 	 gdha 	ganar 
ky,dvin kvav 	 kyGima 

ttn lättäten 	 ZitiatiO 	449„tar 
Z60in luden 	 Z6M 	 Zbnar 
nttio4n mulen 	 ~bd 	~nar 

4.nm. 1. Tämligen sällan höras sg. f. noni, på 	vanligen har 
den fem. formen ersatts av den maskulina, t. ex. mån -skårtn 
märren är skygg, q-z,  so-skavin hon är så mager. 

Anm. 2. Kortstavigt i m. f., långstavigt i n. är ordet tipin öppen, 
n. eipad, med sms. yekOupin vidöppen (t. ex. cin-Ztg genOmpin han 
liggei på rygg), n. yeuailpad. 
Paradigm V: ginta gammal. 

m. 	 f. 	 n. 
sg. nom. dmoZ 	gOmoZ 	gOmolt a 

dat. pspnbZttnt 	 ATM 
ack. geintbkn 	g4abe 	= DOM. 

pl. nom. geimbZar 	= rn. 	g4mbhf 
dat. gepnbZqm 	=m. 	=m. 
ack. geimbaZ 	genbar 	= nom. 

Exempel i satser: g-tkipa, g41qn-dg jag tycker det är 
synd om dig, tim-du-e4-a-fa,k-s0-qn ekar om du hade fått 
se hänne, medan hon var havande, dr-ro runt ;kiknar de ha 
det riktigt eländigt ställt, Gim-fecm -lin g4tnba3 ,2:,ar÷gezrcletm vi 
ha gamla farmor här i gården. 

Denna flexionstyp följa adj., som synkopera ultimas 
vokal ock som ej tillhöra någon av typerna III eller IV, t. ex. 
4u,ggar ängslig 	 eiyggrar 
bistar arg 	 bistart 	Ustrar 
breggqn brun' 	 brefugnar 
(kar fet 	 digart 	dkrar 
jpoZ kittlig 	 »kolt 	»War 

a) I Klitten skiljes mellan mask dmol ock fem. gOmok. 

1) Föråldrat ock ersatt av bre, utom i sms., t. ex. brefugetn-
miirq den bruna märren. 



Net 
mcigart 
skeimpart 
uisalt 
yrgomolt 

Zitenar 
mf_k9-ar 
sk4mprar 
,t0.2,1ar 
iorggmbZar 

i sg. är fan glad, pl. fkgnar, i sg. D. fepqn 
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Z4nn lugn 
m€igar mager 
sk4mpar snäll 
yisgZ eländig 
iorgqmö urgammal 

Anm. Avvikande 
jämn, n. m,tnt. 
Paradigm VI: nyr ny. 

 
sg. nom. nyr 1. ny 	nyr 1. ny 

I övrigt böjes ordet enligt par. I. 
Exempel i satser: knecOsbleta 	knivbladet är tunt ock 

brett, tg a-grya,e,n4 g og dg a-igh jag har gröna ögon ock 
du har blå, (har du en ny mössa? —) a.ng ar-ig 9*(z ja 
visst har jag en ny, irtim-twgna pki) ov-no vi äro tvungna 
att köpa nytt. 

Denna 
stammen slutande 
fr(r) fri 
fro(r) mornad' 
gro(r) grå 
mr smal 
ro(r) rå 
smpr liten, 
tro trög 2  

Anm. Adj. Zpr ljum 

Zchggar det är inte värt att vara här längre), iggZIkkt skamligt 
(t. ex. a0-2-0q-legUkkt fo so det är då skamligt att bete sig 
så), ~4ut fullt i mygg (t. ex. }-simos yar-a-m4gut q-10,0m 
i somras var det fullt i mygg på myrarna), sk dalt skymt 

a) Former med slutande -r finnas, utom i Åsen, i Klitten ock i 
byarna väster om Dalälven; från Månsta har särskilt an-
tecknats tror 'trög'. I övriga byar saknas dylika former an-
tingen alldeles eller till största delen, alltså 4(0,72 'omornad' etc. 

Av sms. kfr-dr 'omornad' finnes ingen biform utan -r. 
Ingen biform med -r finnes. 

f. n. 
nyt a 

kort 

flexionstyp följa en del enstaviga adj., med 
på lång vokal, t. ex. 

frlt 	 friar 
frbar 
grbar 
~Ikr 
rbar 
smar 
&bar 

§ 86. Många adj. 	 neutrum, t. 
fkkUtaa smått om folk, 	värt (t. ex. 04V f. yoi,a 

grot 
9n3:Qt 
rot 
smpt 
trot 

heter i n. Zylet. 
förekomma endast i 

f'51,900 
ex. 
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(a-fa-fa-y4rd skitnidalt ym-kyaldct ng det börjar bli skumt om 
kvällarna nu), qnt-4ni, angeläget, hit oriktigt. 

Några adj. äro oböjliga, t. ex. i-win varse (t. ex. 
urtim-knt yein._40:-04r vi märkte inte det där), 492,c/iirva 
som är ensam arvinge, r4,0o fårdigal, snio,aa brunstig (om get), 
40,m van. 

b) Adjektivet står förenat. 

.1 denna ställning blir adj. ändelselöst utom i sg m. 
dat. ack., sg. n. nom, ack., pl. dat, pl. n. nom. ack., i vilka 
kasus det har samma ändelser som då det står självständigt; alltså 
t. ex. gok-atar Nnign-Z4yggym, sticrym störa gå efter en stor 
ock lång käpp, du-€e so-stittqn ruk du har så kort rock, etn-a-
ta0 blqn yid han har tagit all veden, nayg ar-ig alt fråkqnb 
Nx-syara nog har jag haft en snäll svärfar, n- so- 	4,to 
han har så liten mössa, 	no-ge pbykar up.4-trgip det är 
några glada pojkar, pojkarna uppe i Trappgården. meibitn t4nar 
maskätna tänder, qm so-grknug no kliva vi ha så griniga barn, 
ad-lr ky-kaligg ostrq-kim so-a-faft, nog ZU, ktipa det är en 
hustru i Kliften som har fått ludna barn. 

Anm. Ett undantag bilda de kortstaviga adj., som böjas enligt par. 
II ovan (utom dem, som ha a i stammen), i det att de anta ändelsen 
-0 i de former i plur., som eljes skulle vara ändelselösa, alltså t. ex. 

sa/et a-d no frgko kalar nog är det där ena snälla karlar, q-
frako kripa hon har snälla barn, aZ-du kopt ayt mkn bdro fiiTta 

ska du springa ute med bara ben? 
Vanligen motsvaras dock ett förenat adj. i obest. 

form + ett subst. i rspr. av ett sms. ord i älvd.2, varvid adj. 
utgör förra, subst. senare sms.-leden. Vid denna sms. lägges 
adj. vanligen — dock visst ej alltid — till subst. i den form, som 
adj. har i sg. m. nom., alltså t. ex. a-0 bar k,a-blastsifffisTr det 
var bara en kort stund, etm-sakt-m3kM finkin.ar .,ar--bym vi 
ha minsann många vackra flickor här i byn, av-4t kys-kröp-
kne9v-a-mkg tag hit en krokig kniv åt mig, g•-0-19Pxp-mg 

I byarna väster om Dalälven säges r1,0a, i övriga byar rkadut. 
Evetsbärg, Garbärg : fr4kqn. 

Jfr det böjda pl. rNaar. 
Se vidare synt. § 19. 

4-09535. Levander, Älvdalsmålet, 
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kg-rig„mastyvaZpär jag skall köpa mig ett par remstövlar, gok- 
aux g.,n-st4on0o4.'rd gå efter ett stort fång ved! 6frp int-atq-
tya Netkugkigar vi ha inte mera än två hornlösa getter, dka- 
frqut tjock kvinna, grbrfit grå rock, sicolkkråk svulten stackare. 

Anm. 1. Vid sms. av adj. gOma 'gammal' med subst. märkes, att 
adj. får formen getnibaZ- framför vokal ock pertonerad konsonant, utom 
b, d, g, 43., formen getna- framför perspirerad konsonant ock b, d, g, 
dy, alltså t. ex. gegybeAgit gammal hatt, getbrk gamla byxor, 
geydrit gammal gödsel, ghifikele gammal människa, gepygös gammal 
ungkarl (eg. gosse), gerybardv (obs. 1!) gammalt löv, ghtbakiik 
gammal hund, giklystrityt gammalt vallhorn, g4tttgt gammal sugga, 
g4mbakcarm-04 gammalt vadmala. 

Anm. 2. De i § 88 anm. 1 nämnda kortstaviga adjektiven få vid 
sina. ändelsen -0, t. ex. båroröv bara bakdelen (t. ex. lon-duipk-knt 
ya-fr6k, aZ-ig-dewit-dg q-bårori2v, cd-duleso om du inte vill 
vara snäll, ska jag ge dig stryk på bara kroppen, ska du få se), 
fråkenk favoritmåg, tyårobök brant backe; däremot t. ex. zir 
bal-ffiro g so t-Ny-snetrå'st hur skall jag kunna göra det så i en 
snarhast, uhn Uttiip vilken lat rackare! 

Anm. 3. Avvikelser vid sammansättning visa också Zitot liten, 
t. ex. Zkihiii liten flicka, ock adj. (partie.) av typen lonyavin hem-
vävd, t. ex. lantyankU" de hemniavävda kläderna, brtitt2Mg bru-
ten väg. 

13. Bestämd form. 

a) Adjektivet står självständigt. 

Paradigm: Manin den gamle. 
§90. 	m. 	 f. 	 n. 

	

sg. nom. gepybaln 	gegyblet 	gegybk0 

	

dat. gefrrebkfm 	gegybhin 	geprib 

	

ack. gemtbZcfn 	OM% 	= nom. 

a) Vid sms. av adj. 'gammal' med subst. råder inom målet en 
nästan oöverskådlig växling; några huvuddrag må dock anges. 
Målen i Brunsbärg ock Blybärg överensstämma med Åsen-
målet; i Loka, Klitten ock Karlsarvet säges g4mbgeg, gegyp-
kud, men ~bak-, då Ås. har g4mba.Z-; i Gåsvarv, Väst-
myckeläng ock Väsa användes uteslutande formen gqmpt-, t. ex. 
g4mptkiil gammal karl, g4mptmar4 gamla märren; i Evets-
bärg vä'xlar gelipt- med gemak-, t. ex. gefmptmörk gamla 
märren, men gefmakfutO gammalt folk. 
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pl. nom. gegyNar 	getmbZur 	gefmbh,t 
dat. gegybZym 	= m. 	= m. 
ack. 0104 	= nom. 	= D0111. 

Denna flexionstyp följa alla adj., då de stå själv-
ständiga i best. form, t. ex. g4mbZar wo-clitkhga-dkar de gamla 
äro duktiga de, (vilken rock ska du ha? —) gok-åta gepnbkm 
gå efter den gamla! 	so-rdd diimbqn jag är så rädd för 
den dövstumme', fr-a0 b-Z3.2,1yn ald-stiwyn är det (kaffe) i den 
lilla eller stora (pannan)? dka-Oa stegrkur wo-so gkaar de där 
starka (o:- karamellerna : karamålur) äro så goda, ful.4.4b0,tcfm 
full av fan 2, 6.0-~ itaa det här är den nye, Ja ?,,c2,1-1g ovo 
„Otayn-d4 smOpilZket, gok-åta stYrym inte vill jag ha den där 
lilla kälken, gå efter den stora. 

b) Adj. står förenat. 

Denna form bildas genom sms. av adj. ock subst., 
varvid gälla de regler, som framställts i § 89 med anm., alltså 
t. ex. OnzbaZyksur de gamla visorna, frakoZzakillg me min 
lilla snälla flicka, stikkasiiegan den stora pälsen, smgripar små-
barnen. 

Anm. 1. Undantagsvis förekommer adj. vid stark betoning som 
särskilt ord, t. ex. bår° bökan bara marken, ca-du r4n 1.4-tu„gro 
kam skall du skida här i branta bärgat? og-dit 2r-etyt-o-1cbytar 

n‘Sttl, ock du är ute ock springer i mörka natten. 
Anm. 2. Särskilt märkas sms. nordar- norra, ostar- östra, svar- 

södra, yastar- västra, y,Tgar- högra, 	star- vänstra, govg- den övre, 
maa,r- den nedre, t. ex. nkdakniiyty, den norra (stugu-)knuten, #)xga-
navin den högra handen, skaaryffiltky södra Jölltjärn, n3Oakitilyty 
den nedre (d. v. s. längre ned på backen belägna) stuguknuten. 

På gränsen mellan adj. ock indefin. pron. stå föl-
jande ord: 

metyggar 'många': endast denna form har antecknats. 
mecrgar 'många' (brukas endast i nek. satser), dat. mår-

glim, n. nom, ack. megrgy; av sg. finnes endast n. dat. metrgo; 
Jfr sg. ni. nom. ~ban 1. dignbkn den dövstumma, f. d4mbq 

den dövstumma. 
Jfr uktn-Z),ikota vilken otäcking! 
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förena  formen heter marg, utom dat. ock n., som äro lika med 
motsvarande självständiga former. 

mildar 'många', fören. mi.kaZ, böjes som mårgar (obs. gen. 
mgshimas, m. ack. mkaZ(a)); av sg. finnes m. ack. milaan 
mycken, f. ack. mlIca, n. nom. ack. miipat, dat. mUa(o)2. 

knisar 'ömse, än den ena, än den andra', fören. yms, böjes 
som miirgar; märkas bör dock, att n. pl. såsom självständigt 
heter kmsq (såsom fören. regelbundet knistf); av sg. finnes endast 
n. dat. klys°. 

ol 'all' böjes fullkomligt enl. § 74; märkas bör sms. oltglop 
alltihop (dat. olvkp; plur. olankp, dat. otion40p). 

Anmärkas bör biformen ymp i uttr. u-msty-1ci2ostar-a0 hur 
mycket kostar det? 

I st. f. n. pl. mächt förekommer ibland n. sg., t. ex. mth920-6r 
många år. 



ADJEKTIVENS OCK ADVARBENS 
KOMPARATION, 

§ 94. Med få undantag, som uppräknas i följande §, 
kompareras adj. i överensstämmelse med nedanstående exempel: 

6i?,.t.tfarin trött 
kan gen' 
cliga,r fet 
k,ntrågan enträgen 
fiyps ta0 snabb 
fralc snäll 
ful full 
gZa0 glad 
giff0 god (om smak) 
grucyv grov 
gfimoZ gammal 
Ing smal 
sniqZ smal 
snqr snabb 
stut kort 
Anna strid; snabb 
trqygg trång 
kw tunn 
y‘nt vit 
yas vass 

§ 95. Oregelbunden 

bra bra 

komp. 
aytfarnår 
bna,r(a) 
cligrar(a) 

ntrågnar(a) 
fktaaar 
fr4kar 
fAlar(a) 
glOar(a) 
g40,0ar(a) 
grkvar(a) 
geittbZar(a) 
mar(a) 
sm4kr(a) 
snårar(a)! 
ståtar(a) 
streq,dar(a) 
trqyggar(a) 
tituar(a) 
yktar(a) 
yåsar(a) 
komparation 

jbåtar(a) 
gdar(a) 

super!. 
aytfa,rnåst 
blomst 
ilkrast 
iptrågnast 
fYcetadast 
fråkast 
ficlast 
glådast a  
g0ast 
gritTvast 
gemiblast 
Inkast 
sm4last 
snarast 
ståtast 
stråkdast 
trångast 
tityast 
yktast 
yåsast. 

visa följande adj.: 
J bast 
kölclast 

a) Blybärg har komp. gbidw, sup. gkadmt. 

1) Jfr bia,stygg genväg, gQ, bksta gå gent. 
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di2hg dåligl 	 s4nzbar(a) 	senst 
kan svår, besvärlig 	yaru 	 yast 
Zqygg lång 	 Z4ggar(a) 	Zsagst 

låg2 	 lbgar(u) 	Zgest 
mx,ast mktykn mycken 	 mar 

stur stor 	 stpwrar(a) 	sty.7,st 
tag tung 	 tkegar(a) 	tyggst 
tfeg ung 	 kegar(a) 	yggst 
Qg hög 3 	 ga,r(a) 	 &gast. 

Anm. Komparativen till metrgar, m4yegar, mildar 'många' heter 
fikrar 'flera' ock böjes, då den står självständigt, sålunda: 
m. nom. fflarar 	f. nom. ack. Nrar 	n. nom. ack. filgtf, 

ack. fira 	ni. f. n. dat. fkgs,ratm; 
den förenade formen böjes: 
ni. f. nom. ack. Nay, n. nom, ack. fikrQ, m. f. n. dat. fram. 

Någon motsvarighet till rspr:s 'fiästa' finnes ej, utan säges t. ex. 
basa 2,a-Inkast-gecrda (1. inkast ov-getrckm) Åar-t-sökan Bärgs-
laget äger största antalet gårdar här i socknen, bticeki ad a. sty_Tst ch9„ln 
ov-gårdifm ostrq-kim bolagen äga de flästa gårdarna i Klitten. 

§ 96. Endast i kompar. ock superl. förekomma följande adj.: 
n4mar närmare 	n4mast 
n&par sämre 	 na,past 
ucitar duktigare 	yatast 
°letar- yttre 4 	oyst, elytast. 

Endast i superl. förekomma ette.st  bakre2, bakerst, frqmst främre2, 
främst, fucest först, 'ast inre, innerst, niolast nyligast, senast, 
yfst övre, överst. 

§ 96. Komp. är oböjlig6; former både med ock utan -ck 
förekomma i alla ställningar, t. ex. du-a-Wygga(ra) stor ald-ig 
du har längre käpp än jag, av-not ht-ov-skcirpa(ru) br6a-a-
mg tag hit litet hårdare bröd åt mig! nGiyg ir-a-kkant bg 
tfmbraO, man b.k-dy, a0-2y andg yar aO nog är det besvärligt 
att hugga timmer, men att köra det är ändå värre, cin-dpk-ata, 
ty4m Z4kggara stbrqm han gick efter två längre käppar, ad--- 

Även regelb. dökar, -ast. 
Även 4)gar(a), -ast ock Zågar(a), -ast. 
Även bgar(a), -ast. 
Förekommer endast i sms., t. ex. bytastud det yttre rummet. 
Angående denna betydelse se syntaxen. 
Märk, att best. form saknas ock ersättes av superl., 'den större' 

t. ex. stksk; jfr synt. § 22 C. 
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mtip}-ffiroa köyt ald-go det är mycket besvärligare att springa 
än att gå. 

Superi. är oböjlig, utom i best. form, alltså t. ex. dad-kftr-
w-öyst 4kn4yad det här är det yttersta (0: längst ned efter Ans 
lopp belägna) änget, qn-st4yd upq-b.gest knetksam han står på 
den högsta klinten, .-Iccfm nyast Zövdiitt jag kom i lördags. 

Superlativens best. form böjes på samma sätt som positi-
vens (se § 90), alltså t. ex. pa & ba tyw pbyka, o geprtbZasty, 
a-faa-a0-qmiank han har bara två pojkar, ock den äldre har farit 
till Amerika, mittstur o-ge0ast det minsta (0: parur pota-
tisen) äro bäst, du-aZ-gOvo a0-a-s4T,stfint du ska ge det till 
den störste (1. den större), snastn: -so-dg byta den sista 
springer så dåligt. 

Anm. Sammansättning av komp. 1. superi. med subst. brukas ej. 
§ 97. Advärbens komparation överensstämmer fullkomligt 

med adjektivens, alltså t. ex. 
di2i dåligt 	 s4mbar(a) 	son:Ist 
hrket ofta 	 Taiegar(a) 	kriggast 
4k:n4a länge 	 Z4kggar(a)! 	Zggst 

sunt sent 	 snar(a) 	*mast 
snqrt hastigt; snart 	sneirar(a)! 	snitrast' 
strakt fort 	 strakaar(a) 	strecka ast 
yakdipnt vida omkring 	yenatimar(a) 	yetköttmast. 

Anm. 1. Helt eller delvis utan motsvarighet bland adj. äro föl-
jande advärb: 
415,91a gärna 	 &klar 	alst 

for förr 	 fuc_fst 
nr nära 	 n4mar(a) 	n4niast 
uaZ väl, noggrant2 	ujZar(a) 	uaZast. 

Anm. 2. Som ett slags böjning skulle man möjligen kunna be-
trakta vissa grupper av lokaladvärb, så t. ex. följande: 1) ayt ut, 
2) 'yta ute, 3) kytt? utifrån, 4) dytar utför, 5) dytaa dit ut, 
6) etytqmitp där ute, 7) etytgnad utanför, 8) aytqtar utifrån, 9) etutg- 
tiZ 	utanför. Alla eller de flästa av dessa former visa t. ex. s ya 
söderut, i söder (8493Q, Mar, sgaaa, s4t.pqmin, s4nqna0, sigtotar, 
Mot-g),0..,m hem (lama, 10,mq, Unttar, famat,la.,mqntiy,lantonaa, 
Umqtar, }mot), up upp, nk0 ned, 	in etc. 

En biform snast förekommer dels som konjunktion = 'så snart 
som', dels i uttr. snast-Gia 'närmast till hands'. 

Det vanliga uttrycket för 'väl, bra' är bra. 



RÄKNEORDEN. 

Ä. 	Grundtal. 
§ 98. 1. LGtb, 	zg 16. nålesto 

2. tygr, t yo 17. n:4W? 
3. tray, tr 18. bbq 
4. fekrar, Ika  yåtq 
5- Att  tvigu 

 saks 30. trab 
 nu 40. fort 
 bta 50. fgrth 
 nijon 60. nitlfsh 
 to a 70. nisch 
 &lov 80. bh 
 tolv 90. nib. 
 trgq 100. iodraa 
 fillorto 1000. tits)2,1  
 f4/ritq 

Talen 21-29, 31-39 etc. bildas vanligen på följande sätt: 
togut?,,tår 1. tkugutyd, tpgutrely 1. hygutri etc., t. ex. 

6pz,4 fqmht6iy, Q gOmol han är fämtiotvå år gammal, pn-trahtfic,e, 
sketylkriv ,,ar--bn_i ny vi ha trättiotvå skolbarn här i byn nu, 
qn-a-4uguiat tålsar han har 21 får (jfr 29,,n-og-titigu). Ofta 
höres dock också bildningen 2,,e,,y-og-tvigu, Nar-og-494u, tray-
og-tiugu etc., t. ex. 2g--troy-og-tyigu ör jag är 23 år, a-yart 

a) I byarna väster om Dalälven säges nk, tia, i alla övriga 
byar nhu, thu. 

1) Jfr tfoctnd »tusan!» 
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tyar-og-si,Att Nyvar det blev 72 klövjebördor, cfn-far an-og- 
frgu 	han äger 21 får. — Talen 200 etc. heta tyo 4tglra0, 
trliftbdraa, fyr 4dra0 etc.; talen 2000 etc. heta tyg tilstt, trl 
tilszt, fo tilsv, etc. 

Anm. Föregångna av 'många', uppträda 100 ock 1000 som neu-
trala substantiv, alltså mlicZy 4fi,dra0 många hundra, milsZtf tfc.sta 
många tusen; titistt också i uttrycket Cfn-16,-Nsnq han äger många tusen 
(eg. tusendena). 

§ 99. Böjliga äro grundtalen 	tuar, trav', fitiorar, alla 
de övriga oböjliga. 

Såsom självständigt böjes 	'en' på följande vis: 
m. 	 f. 

nom. kej 
dat. la,nitm 	nar 	.0to 
ack. kol 	,gtaa 	= 130M. 

Exempel: a-bar-6v ft9r4anar det bar av för en (av flickorna), 
2.g-ar-knt snika mald-klia jag har inte förfärdigat mer än en 
(sked), u%m-dgitro a0-igno vi skola arbeta i lag (eg.: 'göra till 
ett'). — Den förenade formen avviker från den självständiga så 
till vida, att ändelserna i f. dat. ack., n. dat. försvinna, t. ex. 
ig-a-snika0 bar4ay-spig0 jag har förfärdigat bara en sked, 
Wa-by,Tva-dik go-åta mald-kn-bioto inte behöver du gå efter 
mera än en bytta, ig-r4.0ar-ptt-mg mtn-n-sticTh jag reder 
mig inte med ett stöd. 

Ordet Nar 'två' böjes sålunda: 
f. 

nom. tur 	tyar 	tag 
dat. tyelm 	= m. 	= m. 
ack. No 	= nom. 	= nom. 

Ordet trag 'tre' böjes sålunda: 
m. 	 f. 	 n. 

nona. trakr 	Mar 	troy 
dat. tron 	= m. 	= 

ack. tr),40, 	= nom. 	= nom. 
Ordet fekrar 'fyra' böjes såsom självständigt sålunda: 

m. 	f. 	 n. 
nom. ycorar 	firar 	filker 

a) 1 Väsa ock Evetsbärg är ack. fem. lika med nom. g,. 
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dat. fyloriffn 	=m. 	=m. 
ack. fra 	= DOM. 	= nom 

Den förenade formen avviker så till vida, att 
faller i m. f. nom. ack. 

Anm. 1. I detta sammanhang omnämnas lämpligen 
6.vo0ar 'halvannan' ock bOar 'båda'. Dot förstnämnda 
enl. § 74; 6voOar böjes på följande vis: 

f. 
(kodar 
6vo0ar 

ack. ovefneincfn 	= nom. 	= nom. 
Säsom självständigt böjes ordet böaar sålunda: 

m. 	 f. 	 n. 
nom. bb0ar 	bbOar 	Natf 
gen. bbOymas 	= m. 	 = 111. 
dat. bbOym 	= m. 	 = m. 
ack. bbaa 	=-- nom. 	--= nom. 

förenade formen däremot böjes: 
m. f. 	 n. 

ack. boa 
	

b?2,0 
gen. bo0 	 = m. 
dat. bbOttna 	= m. 

Anm. 2. Här kan också omnämnas det oböjliga 'anda 'enda a 
som, utom då det starkt betonas, får formen land, t. ex. a,4-06kn-
knd ptygg 2g-a-sit-6pt det är den enda gången jag sett honom. 

B. Ordningstal. 
§ 100. 1. fiscptn 10. tilindv, 

2. 60arn 11. goptn 
3. hin 12. tb(23tn 
4. felwrdn 13. tratqndv 
5. &nib) 17. skittnndn, 
6. sket lok 20. tkitgamdtb 
7. sp.,4ndei 30. trathindn 
8. btlindn 31. tråhfike„stea 
9. nlyndtt 32. tråtzöaarn. 

Ordningstalen ha här anförts i sin självständiga form, som 
betyder 'den förste' etc. ock som böjes enligt § 90; men vid 

a) 1 Brunsbärg heter 'någon enda' negar-loada. 

ändelsen bort- 

orden OV 'halv', 
böjes som adj. 

in. 
nom. övoaar 
dat. — 

n. 
oi,t6lna0 

Den 

nom. 
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sidan härav förekommer också en förenad, ändelselös form, t. ex. 
fYost-g4yn4nn 2g-sdg-chg första gången jag såg dig, cfn-k bfkr 
q-o0ar-&q han är bara på andra åretl, sim-togo 	töl 
vi ska ta var tredje tall. 

Anm. 1. Några ord motsvarande rspr:s 'den hundrade' ock 'den 
tusende' förekomma ej, utan uttryckas dessa begrepp medels omskriv-
ningar, t. ex. qi so-att naimar-4ndra0 han som blev n:o 100 etc. 

Anm. 2. Substantiv, som uttrycka antal, äro följande: tog m. 
tiotal, tylpt f. tolft, dåskn n. dussin, tog n. tjog. — Substantiv, 
som beteckna del, äro alpt m., edpiirt in. hälft, Mai:mg tredjedel, 
fitkes rdiing fjärdedel, Ötileg åttondel,-  tricrO,Z tredjedel etc.2  — Mång-
faldigande adjektiv äro: tyKöid tvåfaldig, tgiföld trefaldig. 

Jfr det självständiga g•-w-q-buortqndst jag är på fjortonde 
(året). 

'Tionde' (prästskatt) heter tid n. 



PRONOMINA. 

A. Personliga pronomina. 
§ 101. Första ock andra personens pron. uppvisa följande 

former: 

	

beton. 	obeton. 
[sg. nom. 1g 	g. 	före kons.] 
; obl. mg 	mg 
ipl. nom. 

obl. 
ur  a 

	

UOS 	
?..stkr 

140, S 
(sg. nom. dub 	du 
i obl. dg 	dg 
bl. nom. re 	r 
( 	obl. /0 	kO, laa• 

Anm. 1. Efter ord, som sluta på vokal, får sg. av 2:a pers. 
pron. a i st. f. d i uddljudet, t. ex. krigga-dig t4-8g skynda dig 
att tvätta dig, yart-a-0u-n4 ugn° vart har du nu varit? Detta 
gäller dock ej, då det i satssammanhanget på vokal slutande ordet 
egentligen har ett d i slutljudet, t. ex. 2g-sr a-dig jag talar till 
dig, w-a-dg är det du? (jfr sta till, ad det). 

Anm. 2. Märk den allmänt uppträdande företeelsen, att r i slut-
ljud bortfaller framför ord, som börjar konsonant, t. ex. yert-av2r-f 

r2,0 vart han I varit? 
Anm. 3. Biformen köa av andra pers. plur. i obet. ställning 

uppträder endast i slutet av fraser ock har alltid huvudton på ultima, 
t. ex. iftidq-mkn-köå undan med er! 

Evetsbärg ulr, alla övriga byar O. 
Evetsbärg dig, obet. dug. 
Evetsbärg r, alla övriga byar 10. 

1:a pers. 

2:a pers. 
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Tredje personens pronomen har följande former: 
beton. 	 obeton. 

inom. 	6P1 	 pi 
gen. 	pna fmas, os 	os sg. m. i dat. 	pnign 	 Qnqin, (2ni 

(ack. 	6f91 	 qn 
(nom. 	Q 	 Q 
igen. 	4naras, 4nas 	qnas sg. f. dat. 	4nar 	 ezar, qn 
ack. 	Qn, pna 	Qn, qna 
r

a

om. 	a0 	 ad 
sg. D. 	dat. 	dyffl., 	 dy,g 

ck.= nom. 	= nom. rom. char. 	 dig _ 
pl. m. f. n. gen. 	dkarasas, dras 	digas 

dat. ack. kam, dynt 	dam, dysvn. 
Anm. 1. I stället för qn 'han, honom' brukas n, då näst före-. 

gående ord slutar på dental, ock n, då näst föregående ord slutar på 
vokal, t. ex. 0/d-tt-() 4n håller han på ännu? etn-isld i-tgg-sagd-n, 
han skulle i väg, sade han, g-n n4 går han nu? stn-.2,/it-on so-n-
put inast-n,-dicgda, han slog honom så att han skrek så mycket han 
Orkade, ),61s-tt 4n diann jäser degen än? ir-a-d4 so-cd-ffiro-n 
är det du som skall göra den? Grhad-költ-tb pitri han hade kallat 
honom dumbom, av-ciyt-tc kasta ut honom! 

Anm. 2. Alla på d börjande former ha biformer med 0 i udd-
ljudet (0y7, Om etc.), ock angående dessa gälla de regler, som fram-
ställts i § 101 anm. 1. 

Anm. 3. De endast i obeton. ställning förekommande formerna 
qiittm, qna, Inas, nar, digas få sin huvudton på ultima, t. ex. 
ygn-01:du-qmfm vad vill du honom? kl-ans ar-ig-sakt-sit hännes 
flicka har jag sett. 

Det reflexiva 'sig' heter sig, obeton. sig; 'varandra' 
heter dat. yarbOrnm, ack. ,n4n4nctn. 

B. Possessiva pronomina. 
De personliga singularpronomina motsvaras av mei 

'min', dej (04n) 'din', sel 'sin', vilka böjas enligt följande 
paradigm: 

a) 1 Väsa ock Evetsbärg är nom. = ack. di, obet. dm. 
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m. 	 f. 	 n. 

	

sg. nom. mai 	 mqa 	mat 
dat. mezion 	m413ar (man) meRno (mcan)a 
ack. mcn 	 mena (ngn) mat 

'pl. nom. menar (mun) menar (mgn) meynif 
dat. meRnitm 	=m. 	=m. 
ack. mena (men) = nom. 	= nom. 

Anm. De inom parentes stående formerna brukas, då possess. 
pron. står förenat ock före sitt substantiv, de övriga formerna i alla 
andra fall; se vidare syntaxen. 

§ 105. De personliga pluralpronomina motsvaras av mr 
'vår', iOar 'eder', s.qn 'sin'. Om böjningen av sqn se § 104; 
ock iOar böjas på följande sätt: 
a) ?hr 'vår' 

m• 
sg. nom. yqrb 

dat. ikorifm 
ack. lin 

pl. nom. 4orar (ur) 
dat. 4ortim 
ack. km (ur) 

b) iOar 'eder' 
sg. nom. iOar 

dat. iOm 
ack. iaqn 

pl. nom. iOrar (Or) 
dat. iörtgn 
ack. iOar  

f. 
cr 

4Trar (ur) 
4c,fra (ur) 
4.,Trar (ur) 

m. 
= DOM. 

iött 
iOar 
i094 
iOrar (aOar) 
= 

nom. 

n. 
ttc,et 
4c,fro (nr) 
tf« 
ifc-frtf 
= flL  

= nom. 

i0qt 
iOar 
i0qt 
iOrt f (aO14) 

= DOM. 
Anm. 1. Om de inom parentes satta formerna gäller vad som 

sagts i § 104 anm. 
Anm. 2. Märkas bör, att de postponerade formerna av pron. iOar 

alltid ha huvudton på ultima, t. ex. g•-a-st reacqn-W -On 	jag 
har sett er hund i dag, 2r-a-kr3par-iarår a-dcir är det edra barn 
det där? 

I byarna väster om Dalälven har dat. n. formen mena, i alla 
övriga byar met,knia. 
De flästa byarna ha nom. mask. lika med fem.: ¥0,r. 
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C. Demonstrativa pronomina. 
Pron. istn 'denne, den här' förekommer både förenat 

ock självständigt, t. ex. aO-a-aq-fZ 3ta04aa fa-frqni, n4 ja, nu 
har det här året gått förbi, 3;tist isii-n4 just den här (flickan). 

m. 	f. 	 n. 
Mc° sg. nom. istn, is 	isq 

gen. isqmas 	isexas 
dat. isqm 	isar ($s) 	I5o (k) 

itaa ack. isqn 	isa (2,$) 
pl. nom. isar (k) 	isar (2s) 	isq 

gen. is/gnu 	= m. 
dat. isqm 	= m. 	 = m. 
ack. isa (k) 	= nom. 	= nom. 

Anm. 1. De inom parentes satta formerna äro »förenade» biformer. 
Anm. 2. I likhet med ism böjes första sms.-leden i pron. 28p2- 
2stnifinq 'den här' a;  dock bör märkas, att endast de förenade 

formerna användas, t. ex. is-l4 War 'de här karlarna'. Gen. av ism-
kår heter 2szinkgras, f. 2SIA4ras. Pron. isknifinq förekommer endast 
självständigt. 

Anm. 3. Yngre personer använda ofta den fem. nom.-formen 2stf 
även i ack. 

Det demonstrativa pron. stn 'den, den där' före-
kommer endast förenat. Det böjes i likhet med person]. pron. 
cm, Q, GO, alltså t. ex. }-Ontm garden Notar-q i den där går-
den bor hon, f; shigq a-st4nda ),år den stuganhar stått här, 
upq-G-yisa0 på det viset, atn-ag-tirja på den tiden, qn-uld-
dgåro Ogont tau-peirq fticest han skulle göra de två paren först. 

Pron. qn-clår 'den där' förekommer både förenat 
ock självständigt a, t. ex. so, u-On-d4 far se, hur den där 
beter sig, dq-04 kålq den där flickan. Det böjes på följande sätt: 

m. 	 f. 	 n. 

	

sg. nom, ack. qn-dar, clqn-clår 	dq-Or a-dr 
gen. dwmolciras 	dy0,0aras 

a) Pron. is'-4r ock qn-d4r ha, utom i Åsen, antecknats endast 
i Näset ock Blybärg; i de flästa byarna förekommer endast 
ett pron. mr)--)An (resp. qn-d4n), som uppträder både förenat 
ock självständigt. 
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m. 	 f. 	 n. 
sg. 	dat. qm-d4r, dqm-dir, 	dy),T-öå.ra 

dm-dr 
nom. d-04r 

1 gen. dywmdåras 	I = m. 
dat. ack. dy..x,m-d4r 	 f 
Biformen gpi-ohinez  förekommer endast självständigt. 
Anm. Alla på d börjande former ha biformer med a i uddljudet 

(0qm-d4r, 8y-8.år etc.), ock angående dessas användning gälla de 
regler, som framställts i § 101 anm. 1. 

Det oböjliga s492zu 'samma' förekommer vanligen 
endast såsom förenat. Någon gång begagnas det dock deter-
minativt ock självständigt, t. ex. a--sitni.0 sos-g,-a-f4 fl4r 'det 
är samma (sort, slag etc.) som jag har fått förr'; mycket van-
ligt är a-8492zu 'detsamma, likgiltigt', t. ex. a-43.4r a-sitttu 'det 

	

gör detsamma'. Likaledes brukas sittnu-fan 	29;0 'samma en, 
densamma', t. ex. 6,0-1r sitnju-kn so-fuT,-pr-z-ultras det är samma 
en som for här i vintras. 

Pron. skuo,v 'själv' brukas dels adjektiviskt i be-
tydelsen 'självaste, till ock med' ock är då oböjligt, t. ex. spc,fv-
gertkaligga dcfyisad -gåsA, 0lim 2-kOlds 'till ock med gummorna 
dansade i Gessifäbodarna i gr kväll', dels substantiviskt i be-
tydelsen 'själv' ock heter då i sg. sycov, i pl. nom. ntkvar, 
dat. nit entm, t. ex. d-fQ skuld- .92,g-s,gkvar de få skylla sig 
själva, ii,..0r-ovo-sta2t-tiZ a-sig-nåcf,vtim hur de ha ställt till 
åt sig! 

Amn. Uttr. sp,stoqn (-qm, -em) betyder 'djävulen', t. ex. fast-
nåcyvkn-ad 1cton-fr4m, om också djävulen visade sig. 

Pron. .2,164,k 'sådan, dylik' böjes fullständigt som ett 
adj. enligt § 74, t. ex. cfn-aZ-te9, at2.-.2,/kko man skall tiga om 
sådant, bår ig-ad-dugo-fii kålu .2,1åkkar bara jag kunde få flic-
korna att bli sådana. 

Anm. Detta pron. kan också böjas som ett adj. i best. form enligt 
§ 90, alltså t. ex. .2,1åklpn fisk sådan fisk, 3,1kkti gniv en dylik grop, 
kipa-tikost-ig så-nod a-likkqm-arctm inte tordes jag säga något åt 
en sådan där härre. 

a) Dat. fem. heter i Näset ock Blybärg 4n-dr. 
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D. Relativt pronomen. 
Målets enda relativ är so 'som', vilket pron. efter 

determinativet siimu (men ej efter sitmu-fan) har formen sos, 
t. ex. a-a-sakt 	sos g•-a-sit 3astt fr det var samma 
man, som jag har sett en gång förut. 

E. Interrogativa pronomina. 
Det allmänt frågande 'vem' heter ygy ock har föl-

jande böjningsformer: 
m.f. 	 n. 

nom. yar 	 yqn, 
gen. yarymas 
dat. yårtim 	 yåro 
ack. — 	 = nom. 

Särskilda fem.-former finnas ej; så t. ex. frågas yårtgn 
ficgd-du 'vem följde du', även om man vet, att följeslagaren 
var en kvinna. Helt naturligt brukas detta pron. endast själv-
ständigt. 

Både självständigt ock förenat brukas däremot ichn 
'vilken, vem, hurudan', som böjes sålunda: 

m. 	f. 	 n. 
sg. nom. ?finn 	ich 	 ålsad 

gen. ichtmas 	åkaras 
dat. tikitm 	idsar (ue 	Also (uls) 
ack. 41sqn 	titka (ul_c) 	åka° 

pl. nom. flisar (ue 'Likar (uk) 	41sy 
gen. ål_citmas 	= m. 
dat. itlpim 	= in. 	 = m. 
ack. Osa (ue = DOM. 	 = DOM. 

Anm. 1. De inom parentes stående formerna brukas, då pron. står 
förenat. 

Anm. 2. Yngre personer begagna formen Åh även i ack. f. 
'Vad för en' heter ygzfarkn 	-W), plur. y413- 

fonogar, då det står självständigt, varvid bör märkas, att värbet 
5-09535 Levander, Älvdalsmålet. 



f. 
nögit 

nögar (nog) 
någar(a) (nog) 
ndgrar (nog) 
=m. 
= nom. 

D. 
noa 

nögar(o) (nog) 
= nom. 
nån 
= m. 
= nom. 
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nästan alltid förekommer inskjutet mellan pron:s olika delar, 
t. ex. yqn-y4r a-da-&-nogrår vad var det där för ena? Angå-
ende den vidare böjningen se Lq,,n (§ 99) ock flög-ar (§ 117). 

'Vilkendera, vilken av dem' heter ichndir ock 
böjes sålunda: 

m. 	 f. 	 n. 
nom. ithndiar 	åls482e,r 	 itkadkg 
gen. icklinidrds 	ickckar 
dat. tilcymdig 	tikdia,r 	 idecitay 
ack. åkqncliar 	= nom. 	 = DOM. 

F. Indefinita pronomina. 
'Någon' heter någar ock böjes enligt följande para-

digm: 
m. 

sg. nom. någar 
gen. någitmas 
dat. nöglim 
ack. no; 

pl. nom. n6grar (nog) 
dat. ndgym 
ack. nogar(a) (nog) 
Anm. 1. Do inom parentes stående 

står förenat; framför ord, som börjar på 
av 920. 

Anm. 2. Då detta pron. avslutar en fras ock ej är betonat, få 
de två- eller flerstaviga formerna huvudton på ultima, t. ex. ao-i-fiZ-
nogifmas det är väl någons', nayg kar-a0-a-nog4m nog tillhör 
det någon, algi-fg-nogrår det var väl några (= en ock annan), a-
yård-dq-M-a-dei niotut-a-nogår nog blir det väl nyttigt till något. 

Anm. 3. Yngre personer begagna formen ndgy även i ack. f. 
§ 118. 'Ingen' heter ire4nn ock böjes sålunda: 

m. 	 f. 	 n. 
intno0 (fören. o. självst.) 
inta(0) (självst.) 
ngtftieg (självst.) 

gen. lenmas 

I) Jfr a0-1-fg-n6glimas det är väl ändå någons. 

formerna begagnas, då proc. 
konsonant, ersättes nog ofta 

sg. nom. inffin 
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sg. dat. legym 	legar (mg) 	lego a 
ack. legqn 	?vga (Vg) 	= Dom. 

pl. nom. legar (mg) 	'ger (teg) 
dat. legqm 	= 111. 

ack. lega (mg) 	= nom. 	= nom. 
'Ingendera' heter wsknd2gy eller yefyndnndu,r; första leden 

av båda böjes i likhet med yA4p.n, varvid de förenade formerna 
användas (utom i f. dat. lega.02r), alltså t. ex. sg. dat. m. /ggym-
ok&r, sg. f. nom. yefygglidiar, sg. n. nom. ack. uefyggadkar; andra 
leden är ändelselös, utom i genitiverna .6,,glyndu,r-d.s, legadwds 
ock y,4yegtfmdwd.s. 

Anm. Om detta pronomens akcentuering, då det står i slutet av 
en fras, gäller detsamma, som i § 117 anm. 2 sagts om likar, alltså 
t. ex. ää-friggiimås det är ingen, som äger detl, du-gp-Oo-fg-knt-
clit-lega du märker då ingenting. 

§ 119. Rspr:s 'var, varje' motsvaras av flera olika prono-
mina. Det defektiva yar 'var, varje', som endast brukas adjek-
tiviskt, har följande former: 

m. 	 f. 	 n. 
nom. yar 	 yar 	 uart 
dat. uartfm 	!kar 	 us  
ack. ygi 	 ur 	 uart 

Substantiviskt brukas dat. yarign, t. ex. 40v yartfm kot-
kciku ge en kaka åt var ock en. 

Anm. 1. Detta pron. begagnas också i uttr. som 'varannan, var 
tredje', t. ex. ack. y,92, 4nstn töl varannan tall, yar båcyrd grPko 
var fjärde gran. 

Anm. 2. Yngre personer begagna formen ingtf även i ack. f. 
Endast i uttr. som 'en var, två var', etc. förekommer pron. 

yartg. (f. yarif) ock yörti (f. ybrit), t. ex. dr-ovo lan-bl:tok tant 
de ha en bok var (o: pojkarna), dr-ovo-sakt kt-armleW yörtt 
de ha en halsduk var (0: flickorna)2. — 'Var sin' heter yö(r) 
s4n eller u(r) s4, t. ex. fkegiim yö segn-ato vi fingo var sin 
mössa; se vidare synt. § 35. 

a) Dat. n. heter i byarna väster om Dalälven lega, i övriga byar 
(utom i Garbärg) }gut, i Garbärg gar. 

Jfr ad-w-leglimas det är ingens. 
Alldeles samma användning som dessa ha yb.rndw (f. _tont-

80,,r) ock yarndw (f. 1,44,00:7). 
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Vidare märkes i detta sammanhang det adjektiviska uar-
ipda (n. ttartknda), det substantiviska yarianda f.an, 'varenda 
en' ock det både substantiviskt ock adjektiviskt brukade yarog-
jayt 'var ock en' (f. yarow, n. yartogia,t), av vilkat senare finnes 
gen. us artfmogigttimas ock dat. yartintogiottfm. 

'Vilken som hälst' heter itelda estirtn eller Zgk-41qn ; 
förra leden är oböjlig, den Senare böjes såsom ukot (§ 114), 
varvid dock märkes, att sg. n. nom. ack. bildas med yln i st. f. 
med ti1a0, då ordet står självständigt, alltså t. ex. Zakk-idckn 
bala-dgetro-aa vem som hälst kan göra det, a-dug-dg-ffi-a-dar 
a0-ifon.da-aar det där duger väl åt vilken (flicka) som hälst, 
q4r-sakt-duktig a0-4onda-ts2io hon är duktig till vad som hälst, 
ZakkIgn qn-spg-Og, solkil-du-knt stro vad man än frågar dig, 
så vill du inte svara'. 

Dessa båda pron. uttryck begagnas både substantiviskt ock 
adjektiviskt; endast adjektiviskt begagnas däremot itcenda-tAn-
fr ock Zg1c-u4n-far, t. ex. qn-ad-balt-spior ilonda-u4n-ftt kul-
ar--bi, so-åd-dzo, su«ro-Zce,kt vilken flicka här i byn han än 

frågade, så finge han samma svar. 
Endast substantiviskt ock endast i nom. ock dat. brukas 

Zakk-yår (dat. -ttårting) ock tsfc_enda-yår, t. ex. du--sakt-dii, Z60-
bsgwn og46u,k-n4r du är minsann lika talför som vem som hälst. 

Det obestämda 'annan' heter ?dar, vilket ord är 
oböjligt, t. ex. av-Mot nog-åla-störa tag hit några andra käppar, 

frOdag nästa fredag, av-t Nin-ålar-a-mkg tag hit en 
annan (rock) åt mig, a-kGin k4nto åla-m4rar t-61;u0 det kan 
komma andra myror i huvudet (d. v. s. du kan komma på 
andra tankar). 

'Någon annan' heter nogarålar (gen. nomnalaras, dat. 
nogtintålar, ack. ner); 'en ock annan' heter n6gar-ald-4nar 
(m. ack. nOn-ald-einetn, f. någtf-ald-eini, n. 40-ald-4na0)2. 

Det bestämda 'den andre' heter, då det står självständigt, 
60arn eller dn-Marn; 60a9:n böjes som ett självst. adj. i be-
stämd form (§ 90), dn som förra leden i pron. dn-dr (§ 108), 
varvid dock märkes, att former utan uddljudande d (d) ej 

Se vidare synt. § 38. 
Pron. inctr 'annan' brukas också i uttr. som t. ex. du-sr-4t 

llaks-4na-bitsa du ser ut som en annan buse. 



IV. 3 	 ORDBÖJNING: PRON. 1NDEF. 	71 

förekomma i denna ställning, alltså t. ex. 40v-a0 a-dy,en-barcfni 
giv det åt den andre, barar ovo-fana de andra ha farit, gni 
.2,1690-6v barg vi ha slagit de andra (ängena), a0-2,r .-bdritnas 
det är den andras (d. v. s. i den andra getens mjölk). — Som för-
enat heter detta pron. Mar ock är oböjligt, t. ex. uZign da,4-
a0-60a-kålitm vi skola bort till de andra flickorna. 

'Den ene — den andre' uttryckes genom 2,,g,4,1-6darn eller 
genom to3-0,,n, t. ex. 2,g-a-gdrt n såk og-kntiouz jag har gjort 
den ena strumpan, men inte den andra, i,a,n ad-mtin uppd-åra0-, 
a0-1a,nitm den ene hade munnen intill örat på den andre. 

Det defektiva 'somt, somliga' har såsom självständigt 
följande former: sg. n. nom. ack. &mit, dat. sign°, pl. nom. 
sifttar, dat. s9sonfm, ack. sina. Den förenade formen avviker 
därutinnan, att den blir ändelselös (mim) i pl. nom. ack. 

'Man, en' heter qn (-n, -n), dat. qm, t. ex. ba-020„-
yAnt, cin--b4,5enda, so-ktiogo-ear-knt clei),t-Gta-qm d”, så snart de 
tro, att man är bonde, så se de inte ens på en: Någon gen. 
motsvarande rspr:s 'ens' finnes ej. 

'Endera, en av dem' heter kndu,r. 'Få' heter Par, 
vilket ord dock begagnas ganska sällan (i stället säges ba-
någrar, mt-so-mkZar o. d.), t. ex. c/-yy-fba, dkr de voro min-
sann inte många. 



VÄRBEN. 

A. Tempusbildning. 

a) Starka värb. 

1 avseende på tempusbildning ha de starka värben 
ordnats i 6 klasser, varvid indelningsgrunden utgjorts av stam-
vokalerna i preteritum ock supinum. 

1:a klassen: pret. 29,,, sup. 2,  (/). 
beQta bita 	 b)at 	 biha 
drekva driva 	 dnav 	 drivt0  
feksa fisa 	 fig 	 fisW 
grek« gråta 	 gran 	 grima 
lakva klättra 	 k4v 	 kZin0 
Ukä& lida 	 ZiOu3 
mega pissa 	 tynox 	 Mia0 
rkda rida 	 na0 	 na2,0 
raga rival 	 118,V 	 riv2,0 

r 002,0 r !Mae vrida 	 ry20 
Tystna pipa 	 r ?kim.° 
skevaa skina 	 she?, 	 skin.}0a 
skre9,0a skrida 	 skna„0 	skri020 
.2,1enta slita 	 .ilat 
stega stiga 	 stag 	 stia° 
s2M,061 brinna (om skog)2  s;m0 	 sttiM 

a) I alla byar utom Åsen heter pret. sipay ock sup. spfma. 

Med dep. rekvas slåss (sup. rims). 
Jfr s ?kåk& 'svida' enligt § 135 C. 
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yakka vika 	 w,g,,k 	 yijp0 
travas trivas 	 t91,019 	trims 
ykna vina 	 .YOn 	 yfra 

Anm. Märkas bör, att de värb, vilkas stam i infin. ock pret. 
slutar på g, förlora detta g i supinum, varvid 2 förlängas. 

2:a klassen: pret. o., sup. u (g) eller uT.,. 
kkitcy0a bjuda 	 bod 	 blicfaz,0a 
brykta bryta 	 bro.t 	 brich0 
dgåcfpa drypa 	 drqp 	 driip2,0 
f4tic_fga flyga 	 fkg 	 fZi.0.0 
fVtota flyta 	 fkt 	 fhit2,0 
frkfuysa frysa 	 frQs 	 frtis2,0 
g- Nypa sluka 	 gZQp 	 0420 
gnitc,ppa grovmala 	grcip 	 gricp0 
kkgiceva klyva 	 kkv 	 kZion0 
knåopa krypa 	 krQp 	 knipa 
Zetyta luta 	 Zot 	 Zeih0 
ZATga ljuga 	 Q.g  

ntip10 

	

ifT,pa nypa 	 ni) 
nkifTsa nysa 	 929S 	 nics2,0 
ntiota råma 	 rot 	 rtit2.0 
såna suga 	 sQg 	 s4a0 
setypa supa 	 sQp 	 stiplö 
0,400a koka (intr.) 	so0 	 sitcy,02.0 
slasit_ota skjuta 	 skot 	 811460 
strMka stryka 	 strQk 	 strtijp0 

Anm. 1. Angående U för /4 i supinum gäller vad som sagts om 
2 i § 126 anm. 1. 

mm. 2. Av nita 'njuta' finnes endast infin. ock pres. 222,2fTt; 
av 'tryta' endast prat. trQt. Värbet 44062 'tjuta', som eljes böjes 
efter 1:a svaga konj., har pres. 4,2/Tt. 

3:e klassen: A) pret. a (ag), sup. u eller ucf; 
pret. o, sup. u; 
pret. Q, sup. o. 

	

k) Nina brinna 	 bra 	 brituaa 
dimpa dimpa 	 &map 	ditmpad 

a) I alla byar utom Åsen är pret.-vokalen (på åtskilliga häll 
närmande sig q), alltsåa b90, br9t, drop etc. 
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fina finnal 	 feg& 	 /bad 
fasyina försvinna 	fIstst* 	 fusuitnad 
kQega klinga 2 	NT:gg a 	k4frigya° 
krala vimla 	 kral 	 krida° 
fnnima förnimma 	fismcpm. 	 fnnign a° 
raka räcka 	 rak 	 rithsa° 
sima simma 	 sqm  b 	 sifmaa 
Agget ljuda 	 setygg a 	.94034° 
sk yala genljuda 	skal 	skitola° 
lligga ragla 	 llgygg a 	.2,14:14a0 
llipa slippa 	 Map 	 nipa° 
små.la  smälla 	smal 	 smitola° 
smalta smälta 	 smalt 	smitoltaa 
spkna sparka 3 	sint? 	8.294,cfna0  
spina spinna 	 8.2nn 	 spitna° 
syala svälla 	 syal 	 .9i2ga° 
s yalta svälta 	 sualt 	sitTlta° 
yala pösa 	 yal 	 itTla° 
yalta• välta 	 yalt 	 itTltad 
yarda bli 	 yart 	 tkrta° 
tima vinna; hinna 	/ny 	 igeya0 

B) binda binda 	 bot 	 biinda° 
dlika dricka 	 drok 	 dritya° 
gnala gnälla 	 gnol 	 gnAla° 
knaka knäppa 	knok 	 knitiya° 
naga stånga 4 	nog 	 mita° 
s/a sjunka 	 .so k 	 sitbsaa 
snåla fara hastigt fram sno t 	 snitta° 
sprata hoppa 	 sprot 	spritta° 
sptika spricka 	sprok 	sprithsa° 
staka stänka, duggrägna stot 	 stiti§a° 
stlka sticka 	 stols 	 stilig0 

Brunsbärg kkqygg, sqygg, 2lqygg etc. 
Evetsbärg sima enligt 1:a svaga konj. 

Med dep. hysts 'finnas'. 
Jfr Idinfta 'klättra' enligt § 135 A. 
Med dep. spig„nas 'sparka omkring sig'. 
Med dep. nekas 'stångas'. 
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stiga stinga 	 stok 	 stifyfta0 
taga tugga 	 tog 	 tg4p,a 

C) ,ki2pa jälpa. 	 Q.P 1  
maka mjölkab 	9219.k . 	 mb.10,0 
sj,Ova skälva 	 skov 	 s4v6,0 
§ 129. 	4:e klassen: A) pret. a; 

B) pret. o. 
biro bära 	 bar 
blaa ivrigt bedja 	ba0 
dråp° döda 	 drap 
dekto omnämna 	ggt 

bl:Kela 
bd.OW 
drdpi3O 
40,g,tka 

dOvo giva ggv 401n0 
0,80 jäsa 618 4Sta 
Up» komma. 2  km kitund 
k yd,do sjunga kyad kudaW 
Wo läsa Zas Zd,sW 
rd,ko driva rak ripa 
sparo skära skar sktiolo 
stkik stjälas sta' stg0,40 
yago väga uag y4a,0 
ydvo väva yav  
öro vara yar ydrkd 4  

.2_:eito äta Qt ia,h0 
Z3ga ligga kg Zak0 
s» sed sog sg 

1 avseende o  på böjningen av 'jälpa' överensstämmer Bruns-
bärg med Asen; Loka ock Evetsbärg ha pret. apta, sup. 

paa; Näset pret. ?).pta, sup. l_tpa0; Klitten pret. ?,op, sup. 
lipa; Blybän, Gåsvarv ock Karlsarvet pret. apta, sup. bpaa; 
Garbärg pret. kbpta,, sup. 
Alla byarna, utom Åsen ock Evetsbärg (som ha infin. mhka), 
ha infin. maka, sup. mki jse,d. 
Evetsbärg inf. kdimo, sup. k4m2,0. 
Evetsbärg inf. sy.9. 

Även ett svagt pret. ,k?).29td, förekommer. 
Med dep. kgmos 'ta sig fram' (sup. kipros). 
Med dep. st)faoS 'smyga sig'. 
Med biformerna yad ock ydda, av vilka den senare endast be-

gagnas i slutet av fraser. 
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söv° sova 	 SQV 	 sövd 
sWa sitta 	 SO 	 såta 

§ 130. 5:e klassen: pret. g«. 
drögo draga 	 drimg 	draka 
da dö 	 dt« 	 d4ad 
föro fara 	 fg.c_er 	 fdrza i 
gnögo gnaga 	 glatt «g 	gna,40 
grövo gräva 	 grgov 	grgvza 
kZo klå, klia (trans.)2 	kZ40 	Und 
Zåa skratta 	 Zu« 	 ktaa 
moZo mala 	 mu«, 4 	måka 
skövo skava 	 sku«,v 	skdvz0 
2,1° Slå 3 	 .2,lu« 	Una 
stbda ståt 	 stv«0 	st412,de,0 
suåra svära 	 st.for 	 s4«ra,0 
tögo taga 	 tg«g 	 ta.ka 
öka åka, köra 	 u«k 	 41§a0 

§ 131. 6:e klassen: A) pret. 2_:a; 
B) pret. 2., 2. eller las. 

föla falla 	 fial 	 fälad 
öga hugga 	 ,,ag 	 aftad 
bida hålla 	 ',alt 	 å Ida° 
bZ°.sa blåsa 	 bZ2s 	 bZilsa0 
b få 	 fils 	 fala 
grb.ta gråta häftigt 	grkt 	 grgad 
gy2 gå 	 dPig 	 gina 
Z .°.pa rinna 	 ZA,U) 	 Ze.tpaa 
Zbta låta (om ljud); säga5  Zkt 	 Zåtaa 
rOa råda 	 nd 	 råda 

§ 132. Befektiva äro, utom de i § 127 anm. 2 nämnda, 
data 'falla' (pres. dat, pret. dat), gZata 'slinta' (pret. go), Zåka 
'läcka' (pres. 4a1s) ock 4«lda 'vålla' (pres. uos /d). 

Med biformerna faa ock MO a; jfr not 4 å föreg. sida. 
Jfr kletasi enligt § 135 B, No enligt § 135 C, anm. 2. 
Med dep. .24S 'slåss'. 
Samma prut. har det i en mängd sms. förekommande Sto (pres. 

stor, sup. st4ndad eller sto), t. ex. sto-‘5 'stå på, räcka'. 
Jfr det endast proklitiskt brukade Ud 'låta, tillåta', som böjes svagt. 
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b) Svaga värb. 
§ 133. 1:a konjugationen: pret. -ad eller -ad. 

Första klassen omfattar värb med kort rotstavelse. 
Såsom hörande till denna klass ha antecknats ganska många 
värb, t. ex. 	pres. sg. 	piet. sg. 	supinum 
biko becka 	bikar 	bikad 

	
bikod a 

bZ6to töa 	 bZötar 	bWad 
	

bkitod 
inka° båda, ge bud båod ar 	båTa ad 

	
båod 00 

Nova vara klåfingrig fiviaviir 	finaad 
	

fiv,ov -da 
Mos fattas 	fettas 	tätas 	Mos 
gåso huttra 	gåsar 	glisa° 	gåsod 
g6Zo gala 	 get Zar 	gaZaa 	gRod 
jyPto coire 	ipp tar 	Isfptad 	b9Ptod 
job,x3o' 
	

Zar 
	 j‘,9&'9,Za0 	jod 

Zlivo lova 	Ztivar 	kliva° 
	

4tivoa 
prIchkö predika 	prichkår 	prkhkdd 	prIchköd 
skr6po skrapa 	skrapar 	skrapad 	skr6pod 
sköko skaka 	skakar 	skakad 	sk4kod 
sndro fånga med snara sndrar 	sndrad 	sndrod 
spä() spela 	spar 	spika 	spiZod 
stöt° stamma 	stötar 	ståta° 	st6tod 
tOvo vattnas i munnen tyivar 	t),avad 

	
4,6vod 

kegos vårda 	0, gas 	40,gas 	ogos 
åodo vada 	åcy d ar 	140 ad 

	
åOod 

u,dgo ploga 	ydgar 	ytigad 	yggod 
yöko vaka 	?kåkar 	maka° 	yökod 

Anm. Avvikande i pres. sg. är pZdgo 'pläga', pres. sg. pr, 
pl. pkgnm etc. 

Andra klassen omfattar värb med lång rotstavelse. Hit 
hör den övervägande massan av målets värb, t. ex. 
båda bada2 	bådar 	bådad 	bet() ad 
bita tigga 	Mtkr 	btZad 	NatZad 

a) Bruns.bärg, Karlsarvet, Västmyckeläng bikar, bikad ; Lob., Väsa 
bikcer, bikced ; Klitten bikar, bikad , men skcacer, skcawd. Ovriga 
bymål ha endast bikar, bikad; jfr s. 28, not a. 

1) vistas på myrslått 	2) Jfr SiMb00ii 'solbada' enligt A. 



blepitelad 
bZ),Oyad 
bringad 
brågaa 
bråsnad 
brpnaa 
dålshra0 
"ia.k.2,1a0 
Pad 
ankfad 
ktaa 
/HOJ 
getniblias 
diga0 
kaytaa 
kylda 
4saa 
%kJ 
~nita 
nigad 
40.,rtgad 
r4saa 
skriava0 
skrlad 
Våta° 
.2,1i2trad 
stkvZas 
Mya° 
trIskas 
kipa 
ökad 

pret. 	 flaa, 

bZ4ndad 
bZhnia0 
bringa° 
bråga0 
brtisnad 
brpnad 
dtlktkraa 
kalella0 
4.41,9 
arlyad 
kta0 
frbaa0 
gegybks 
Aga0 
kelytaa 
kylda° 
kbsad 
49„ka0 
metygnad 
niga° 

rfkaa 
skriga0 
skr1a0 
Aida° 
.2,1ötrad 
stp1.9Zas 
sujva0 
trIskas 
tyinga0 
i2ka0 

sup. Zgnt; ,2,14pa 
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bkreclar 
bbOrtar 
bringar 
brågar 
britsnar 
brpnar 
dit/dn-ar 

Mar 
arlsar 
igar 
frödar 
gegybZas 
Agar 
kantar 
kyldar 
hsar 
46,kar 
m4ygnar 
nigar 
itorilar 
retsar 
skrkvar 
skbar 

3,1btrar 
sWks 
-sykar 
friskas 
tyingar 
ökar 

Värbet ZPna 'låna' har 
pret. .21/1tpa8, sup. .2,/gpt. 

blegeda blanda 
bnct blomma 
bringa truga 
bråga brygga 
brticstb brista 
brk smälta 
didshya bota 
15,14 gnata 
Ma slå ijäl 
&ripa kälta 
iga heta 
frbOa fradga 
g4niNas bli gammal 
ecga jaga' 

kityta galoppera 2  
kulda jämra sig 
låsa krossa till mos 
Zia,ka musicera 3  
m4u,nn magraa 
niga niga 
ifeerila störa 
recsa stoja 4  
skripa skriva 
skria skrika 
Viga sluta 
2,ktar slakta 
sipp.  Zas snubbla 
syka sväva 
frlskas tredskas 
Nipa tvinga 
öka öka 

Anm. 
'släpa' har 

a) Västmyckeläng har inf. megna. 

Jfr Ogo 'påskynda' enligt A. 
Jfr koyta 'springa' enligt § 136 E. 
Jfr Utåt 'leka' enligt § 135 D. 
Jfr rös° 'rasa ned' enligt A. 



IV. 3 	 ORDBÖJNING: SVAGA VARE. 	 79 

pres. 	pret. -da eller -ta. 
hithörande: 
kripta 	Ugript 
br_igH 
drYnda 	drynt 
dinda 	dynt 

alt 
45A.Qt-ke 	dp,Gt-tip 
Milda 	ftat 
kr(loida 	kraft 
Zat- 	Zat- 
Zeigda 	Zakt 
rykta 	ruakt 
såta 

 
sat 

sålda 	salt 
shsilda 	sjyklt 

skult 
.2,1at-i 

smi!Trda 	smuort 
spkrda a 	spurt 
sykda, 	syakt 
ta 	tt 
knida 	tent 
tapt-sit 	tapt-Kit 
?,,iåksta 	yakst 
y4vda 	yaft 

flera biformer enligt 3:e konj., 
t. ex. pres. sar, kritar, pret. sj9Plda, sykda etc. 

Anm. 2. Hit hör närmast också det oregelbundna tar° 'göra', 
pres. dor, pret. Ordaab4, sup. ggrt. Ordet har flera på samma sätt 
böjda sims., t. ex. krkpdprö 'föda barn'. 

Anm. 3. Endast-  proklitiskt ock alltså °betonat brukas Zat 'låta, 
tillåta', pres. sg. pret. sup. Zat. 

I Evetsbärg är pret.-ändelsen -da i st. f. -da, då stammen 
slutar på r, t. ex. spikraa, dgiirda. 
Alla byarna utom Åsen ha pret. dOrda,. 

1) lägga, ställa, eng. plit 	2) bringa att surna (om mjölk) 
På samma sätt böjes tap-4p öppna. 
Sällan höras biformen Mrda. 

§ 134. 2:a konjugationen: 
Följande värb ha antecknats som 
ingripa begripa 	bl•grip 
br0.0--d brås på 	bri20--d 
dryna råma sakta 
dYna dåna 
41-mti 
dnGt-4.22 gitta 
Mila gälla 
kr4va kälta efter 
Zat-t$2  
Zaga lägga 
ryd.ka vräka 
salsa sätta 
s4Zet sälja 
sj,sga skilja 
shsyZa skölja 
llGO-k blandas i 
smyra smörja 
spyra fråga 
syd,ga svälja 
td,da gödsla 
tOnst tämja 
tap-åt stänga 3  
yaksa växa 

va linda 
Anm. 1. Av 

dryn 
dyn 
av 
4311"V 
4v4 • 
krav 
kt-‘; 
ag 
nig 
sGt 
s- 
819 

 si.gg 

smyr 
spyr 
syag 
to 
ten 
tap-dt 
yaks 
yGv 

de yngre brukas 
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§ 135. 3:e konjugationen: pres. -ar eller -r, pret. -då 
eller ta. 

Första klassen omfattar värb med ändelsen -da i pret. 
Hit höra ett stort antal värb, t. ex. 
br4na bränna 	br4nar 	br4nda 	brqut 
1494px bygga; bo 	byta, 	bygda 	bykt 
bY;-a börja 	byrar 	borda 	byrt 
diaZa dela; tvista 	dkaZar 	di alda 	dialt 
deRnfta ge stryk denar 	depgda 	dt 
dYena dötnma 	dyenar 	diefflmda 	dy ont 
ftiståra förstöra 	&stå-ar 	fis7st.rda 	fosttirt 
gma gömma 	gOnar 	gnida 	g§mt 
k4na känna 	k4nar 	k412,da 	legIt 
kylwa kväva 	kaAvar 	4,4vda 	kuaft 
Ula kalla 	kölar 	kölda 	kolt 
Nya spara 	ZIa..yar 	Zig.yda 	Z1, , ft 
m4Za mäta 	mar 	m4lda, 	m4lt 
n4niqn nämna 	n4mnar 	Myyda 	nvyt 
Mota pina 	peRnar 	peRnda 	lugnt 
refgn, rägna 	renar 	reda 	ramt 
ry«mas rymmas 	rfflen as 	rkendas 	riff,mdas 
sigrOna skrämma 	skr4mar 	skr4mdaa 	ikramt 
st4mqn stämma 	st4mnar 	st4nida 	sNn'tt 
tgiona förtjäna 	hitTnar 	tksitcp,nda 	tnt 
ya,k välja 	yaZar 	ygda 	yalt 
y4na vänja 	anar 	u4nda1 	Y4nt 
dras knoga 	uara,s 	uardas 	Ordas 

Anm. Oregelbundet är dep. ovos-yid 'bråka', pres. afs-00, pret. 
avdas-itia, sup. GIVCIGGS-yia. — Avvikande är också pres. av Ona r 	I 	, viga , som heter ?Mar. 

Andra klassens värb utmärkas därigenom, att pret.-än-
delsen -da föregås av ett g, som ej återfinnes i inf. ock pres. 
Såsom hithörande ha antecknats följande värb: 
bry-sg.-49y bry sig om br _y(r)-sg.-4nt brygd-sg.-49:n brykt-sg.-492i 
frk fria 	 friar 	frigda 	fnkt 
fya följa 	 &ar 	fygda 	f ykt 

a) Näset har pret. skreimda, sup. skrqmt. 
1) Äldre personer begagna pret. 4c,,enda, sup. ?ont.  
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kZkdas 
akt 

Zokt 
naxkt-sig 
pZyffl,kt 
sakt 
smeikt 
strikt 
takt 
tgkt 

elsen -da i prete- 
t. ex. 

balt 
bZy90,t 
g-k-t 
gnyt 
gnita0 
gJaO 
kkt 
Zyt 
ntpa,a 
,idas 
npa0 
ryt 
rat 
smalt 
8740 
shsg 
stat 
styt 
sualt 
trbad 

kZija klia (intr.) 
ZNa hyra 
Zya värma 
nkffl,-,92.g nöja 
pZka plöja 
ska säga 
sm4a träda 
strila strö 
teka tiga 
t131a tälja 

C) Tredje 
ritum. Hit hör 
bkda vänta 
b4yffis aa blöda 
gZ4da glädja 
gny knysta 
gn40 gno 
a  ge akt på 
lalga kläda 
Zyda lyda 
i'nQ må, befinna 
n4aas trängas 
np nå 
rpda rödja 
rÅda skrämma 
sm4,k0a smida 
Sfl»ce Sno 
si§y sky 
st40a städja 
sMa stödja 
sykaa svida 
tro längta 

klebar 
4/g„ar 
ZY.ar  
nåyffl,a(r)-sg 
p ZysT, ar 
sar 
smqr 
strar 
tar 
tar 

klassen omfattar 
ett tämligen stort 

bkdar 
bZ#}ar 
gZäOar 
gnyr 
gnwr 
gr 
kktaar 

y.))0ar 
sig mg 

n40as 
nr 

rOar 
råder 
snikaar 
sn-kif cf,r 
slpyr 
sta0ar 
stkaar 
sykOar 
tror 

kZkda 
kkagda 
4ygda 
nkogd-slg 
pZysTgda 
sagda 
snzkda 
strkda 
tagda 
tkda 

värb med änd 
antal värb, 
bkda 
b9a 
gikla 
gny& 
gn404a, 
åda 
kktela 
Zycla 
mikla 
n4das 
npda 
rOa 
råda 
smkda 
sn4o,cla 

ca 
st4cla 

sykcia 
trbda 

sig 

Anm. 1. Märk, att större delen av de på vokal slutande värben 
ha ändelsen -ad i supinum, t. ex. tr4a0 'trott', nPaa 'nått', sbad 
'sått', spi2a0 'spått' grica,0 'grott', inntia0 'berott'; se vidare exempel-
samlingen ovan. 

Anm. 2. Annan stamvokal i piet. ock supinum ha st40a städja 
(sta, stat) ock alternativt Maa ladda (Zkla, Zat). 

1) Åven höres piet. stia, sup. SNO.. 



b Zhj,gar 	b4akta 
No.y,kar 	bp.mkta, 
dbar 	dbta 
afte,s45 	aftas- 
fk,ffl,sa,r 	ftksta, 
gr4sas 	gr4sta,s 

keltas-efd 
jas 	bsipte.s 
kUptar 	k1apta, 
4åsa,r 	Usla, 
Zåkar 	Zlikta 
minas 	»tilltas 
risar 	riasta 

sträcka råyar 	råkta 
rapsar 	råpsta 
.2,1å,p ar 	.2,1åpta 
.211Alsar 	.2,14-kta 
sniofsar 	snPfsta 
snicsar 	snicsta 
spar 	sigepta 
sknas 	skIltas 
t4na,s 	t4tttas 
Oks ar 	uksta 

b Ziajya bleka 
bp ka böka 
dba stjälpa om 
aftas-f5 3  
få j,sa fösa 
gr4sas skratta 
kelas-09 känna 4  
'kas spritta till 
kapta klämta 
Usit lassa 
ZItka leka 
Ininas minnas 
risa rensa 
ra räcka, 
rasa räfsa 
3,1åpa släppa 
.2,11y9a slicka 
snpfsa snyfta 
snusa snusa; nosa 
siKapa sopa 
skyms synas 
t4nas nännas 
tiet),sa visa 

f zb(1.6, 
k1i2dal 
snida 

tyda 
åda 2  

är dop. sidas 'bry 

f1a40 
laak,0 
snind 
spk° 
tyag 
gift 

sig om', pres. 
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Anm. 3. Närmast hithörande 
seende oregelbundna värb: 
Po flå 	 for 
lao klå, klia (trans.) kkr 
snetx,a snöa 	 snag 
speq, a spy 	 sp‘ur 
t yo tvätta 	 key 
övo hava 	 ar 

Anm. 4. Avvikande i pres. 
pret. Mas, sup. sidas. 

D) Fjärde klassen omfattar värb med 
Hit hör ett mycket stort antal värb, t. ex. 
bila kunna 	bilar 	bål.ta 

IV. 3 

ändelsen -ta i pret. 

balt 
bhakt 
bykt 
dut 
aftas- 
fyost 
gr4stas 
kgilas-ttia 
jpiptas 
k1a,pt 
Zast 
kkt 
mitttas 
rast 
rakt 
rapst 
llapt 
Valt 
snyfst 
snust 
sgwpt 
sktdas 
t491tas 
yakst 

äro följande i ett eller annat av- 

Även finnes pret. 
I slutet av en fras även 
vara värt, löna mödan 

se § 130. 
åda. 

Jfr kipla enligt A. 
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lisa ösa 	 egsar 	bista 	ast 
kmmt ropa 	7.ffl, Par 	t7ffl.,19ta 	t 

Anm. 4. Värben på -slot få pret. på -ksta ock sup. på -kst 
i st. f. väntat -skta, -skt, t. ex. fis.19a 	pret. fassta, sup. fasst, 
kffl,nsf§a 'önska', pret. kffigksta, sup. yffl, gkst. 

e) F ä m te klassen omfattar värb med ändelsen -ta i pret. 
Hit hör ett tämligen stort antal värb, t. ex. 
arbkta arbeta 	etrbia,tar 	etrbkta 	etrbkt. 
bota byta 	btar 	bota 	byt 
ml-tip hetta upp 	19,,tar-zip 	10,t-42) 	1,4t.-22.22 
fka,ta-  fläta 	 fZigar 	f40.4 	fzIg_t 
fZåta skumma (mjölk) f War 	f?åte, 	fkt. 

g4ta valla 
knöyta knyta 
köyta springa 
n4ta nöta 
rita rita 
si jsktas skoja 
skröyta skryta 
»byta snyta 
sta vårda 
sta bry sig om 

4:e konjugationen: 
Såsom hithörande ha antecknats 
ditgo duga, kunna dug 
kifua kunna 	kto 
Zivo leva 
ttic,e4 tåla 
tkros töras 
ida skola 
Ok vilja 
yito veta 

Anm. Avvikande så till vida, 
värbet 19.„ga 'äga', pres. 16,r, pret. 

Defektiva äro följande jälpvärb: Nk 'bli' (pres. 
bhr), 	s 'hetes, tyckes, lär', Zus 'tyckes', kr 'torde, lär', mg 
'månne, kan', pret. möta 'måtte', mim«, 'kunde, månne'. 

6-09.535. Levander, Älvdaleinklet. 

fråta fräta 	 fdtta 	frut fråtar 
g4tar 
knöytar 
köytar 
ft4tar 
ritar 
sjpgas 
skröytar 
snöytar 
sv tar 
sitar 

dta 
knöyta 
köyta 
n4ta 
rita 
sias 
skröyta 
snöyta 
4ta 
såta 
pres. —, sup 

följande värb: 
dkda 
kifuda 
Zivda 
tklda 
tksta 

ulck 
gda 

yiga 
att det har r-än 

gda, sup. kgad. 

g4t 
knoyt. 
kopt 
7t4t. 
rkt 
8.1.09,,tas 
skroyt 
snoyt 
syt. 
seit 
. -od eller -a0. 

ditgo0 
Hoa° 
Zivo0 
N.5,40 
tito,ros 
4Zad 
ulka 
yito0 
delse i pres., är 
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B. Ändelser. 

a) Aktivum. 

I. Presens. 
§ 138. Indikativ.' De olika ändelserna i pres. indik. 

sing., för alla tre personerna, äro: 1) —, 2) -ar, 3) -ar, 4) -r. 
1) Ingen ändelse i pres. sg. har den övervägande delen av 

de starka värben samt alla svaga värb av andra ock fjärde kon-
jugationerna med undantag av i,g,,ga 'äga' (se § 136 anm. I). 
Presens av samtliga hithörande värb har anförts i §§ 134 ock 
136; här må anföras några ex. på ändelselöst presens av starka 
värb, varvid bör märkas, att en del av de värb, som i infin. ha 
o i stammen, i pres. utbyta denna vokal mot a: grgn gråter, 
fnuc,es fryser, snart. sparkar, fl9syfy försvinner, ?,_fard blir, neg 
ljuder, sd9 sjunker, stkeg sticker, nink mjölkar, ),as jäser, kyGO 
sjunger, yag väger, g ligger, ST?) sover, far far, grav gräver, 
maZ mal, skav skaver, stgyd står, fol faller, og hugger. 

Anm. 1. Flera hithörande värb uppvisa oregelbundenheter i bild-
ningen av pres. sg. Annan stamvokal än infin. har pres. sg. av föl-
jande värb (utom de ovan nämnda): kifna kunna (pres. kek),sk 
skola (pres. a4), yito veta (pres. yat), yöro vara (pres. n). Föränd-
ringar i avseende på konsonanterna undergå följande infinitivor: briya 
brinna (pres. brio), fiya finna (pres. fi0), spilla spinna (pres. spia), 
yiya vinna (pres. ula), binda binda (pres. Nt), k4Mo komma (pres. 
'GTO a), Atp sitta (pres. sit), såDa sätta (pres. so, 'Ok vilja 
(pres. yA). 

Anm. 2. I st. f. pres. sg. aZ 'skall' höres någon gång vid stark 
betoning sk, t. ex. a-sk(a-pit tca-krfet aO 'det lär nog inte vara 
så ofta det', qn-y4.-Oar, skcd-g.-s4),-&g 'han var där, ska jag säga 
dig', n*-shiZ tigg 'jag skall i väg'. Likaså finnes vid sidan av pret. 
41da ett skitida, t. ex. skAld-y a-st no4164kt 'skulle man ha sett 
något dylikt? (d. v. s. skulle man ha sett på maken?)', qn-sktild 
dt--Ady, 1,911-ienn 'han skulle nödvändigt i elden, killingen'. 

a) Evetsbärg iczynt 'kommer'. 

1) Pres. konjunktiv finnes ej, om man undantar uttr. 42-yarda 
'tvi vale'. 
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Ändelsen -ar i pres. sg. få de kortstaviga värben av 1:a 
svaga konjugationen (med undantag av ligdgo 'pläga'), varvid 
märkes, att större delen av de värb, som i infin. ha stamvokalen 
o, i pres. sg. få a (se vidare § 133 A). 

Ändelsen -ar i pres. sg. få de långstaviga värben av 1:a 
svaga konjugationen, alla värb tillhörande 3:e svaga konjuga-
tionens första, fjärde ock fåmte klasser, samt en del av de värb, 
som tillhöra samma konjugations andra ock tredje klasser (se 
vidare §§ 133 B ock 135). Märkas bör, att ake. i pres. sg. av 
alla dessa värb är akc. 2, alltså t. ex. kar känner, nbinar 
nämner, sprlaar sprider, /kar lär, rp„Tre,r rör. 

Anm. 3. Hit hör värbet 1ga 'äga', se § 136 anm. 
Ändelsen -r i pres. sg. ha samtliga de på vokal slutande 

värben av 3:e svaga konjugationens tredje klass (se § 135 C), 
några värb av samma konjunktions andra klass (se § 135 B), 
värben snaia 'snöa', spe9a 'spy' ock 6vo 'hava' (se § 135 C, 
anm. 2) samt pkgo 'pläga' (se § 133 anm. 1) ock följande 
starka värb: gnögo gnaga (pres. gnar), tåg° taga (pres. tar), 
ka skratta (pres. kr ), 1,10 slå (pres. Vor), go gå (pres. gor), 
sto stå (pres. stor), da dö (pres. dar), No klia (pres. Nor), 
drögo draga (pres. drgr), f  få (pres. fpr), so se (pres. sir). 

Anm. 4. Märk förändringen av infinitivens stamvokal i tyo 'tvätta' 
(pres. tygr) ock i några av de ovan uppräknade starka värben. 

Anm. 5. Hit hör också det defektiva bh 'bli', pres. sg. bhr, 
pres. pl. bZlifm, Nbr, bh. 

Vad beträffar pres. indik. plur., märkes, att 3:e personen 
alltid är lika med infinitiv, t. ex. gnögo gnaga, .2/Q slå, spik,  
spela, kosa krossa till mos, tefyggn tystna. — 1:a personen 
bildas hos nästan alla värb genom tillägg av -tim till infinitivens 
stam, varvid märkes, att de flästa kortstaviga värb med stam-
vokalen o (i infin.) utbyta denna mot a, alltså t. ex. reikOtim 
vi rida, Zdstint vi läsa, f4rym vi fara, tEigtim vi taga, statyn vi 
stamma, spetrign vi spara, skrecchm vi sy, 4)rttnt vi börja, 
Anm vi säga, kiintfm vi kunna, itZtfm vi skola, kgtim vi äga, 
'knort vi må, ghma vi gå, tr4.09int vi tro. Undantag utgöra fp 
'få', mg 'må' ock s,kp 'se', av vilka värb 1 pl. pres. heter fert vi 

a) Näset har gm med biformen gsa. 
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få, mon vi må, skont vi sel. — 2:a personen bildas hos alla 
värb genom tillägg av -2r till infinitivens stam a , t. ex. stetkpr 
I stigen, draglr I dragen, arjpr-ti I kälten, diigir I kunnen, 
trim- I längten, sir I sen, fr I fån, Giinr I haven. 

Anm. 6. Den regelbundna formen av övo 'hava' i 1 plur. pres., 
höres ganska sällan; den vanligen använda formen är 6km, som 

i slutet av en fras alltid ersättes av 4ma. 
Anm. 7. Oregelbundet är uöro 'vara', som i pres. plur. heter 1:a 

pers. Irtim, 2:a pers. kw, 3:e pers. iro. 
§ 139. Imperativ. De olika ändelserna i sing. äro föl-

jande: 1) —, 2) -a, 3) -a, 4) 
Ingen ändelse i imp. sg. ha alla de värb, som i pres. sg. 

ha ingen ändelse eller ändelsen -r, med undantag av de nedan 
under mom. 4 nämnda, alltså t. ex. 43.av giv, tag tag, drag 
drag, sa sälj, smyr smörj, bd bind, old håll, so så. 

Anm. 1. Nämnas bör, att av många hithörande värb, så t. ex. 
alla av 4:e svaga konjugationen, inner., över huvud taget ej förekommer. 

Anm. 2. Hit höra också de långstaviga värb av 1:a ock 4:e kon-
jugationerna, vilkas infin. slutar på kons., alltså t. ex. imper. ragi 
räkna, sigaZ segla, st4m4n stäm. 

Andelsen -a i imper. sg. ha de kortstaviga värben av 1:a 
svaga konjugationen, t. ex. friOa freda, gniikab gnid, kitTga 
titta, gipa gapa, finavå pita var inte klåfingrig, ga-&g laga 
dig i väg. 

Ändelsen -a i imper. sg. ha de värb, som i pres. sg. ha 
-ar, t. ex. nIga, nig, brUoka skit, usbla lyd, fpa följ med, fosyafilsa, 
försök, köyta spring, 3,kva, släpp, rYffira, rör, %h, spela, th. 
tälj, zp0a, lyd, y493cla. vänd. 

4)-  Ändelsen -2,  i imper. sg. ha följande imperativer: cin hav, 
fån far, 4Ort gör 2, i_teiri var. 

Imperativ plur. har i 1:a pers. ändelsen -tfm3, i andra pers. 
ändelsen -w, alltså t. ex. feintm låtom oss fara, köytitm låtom 

Evetsbärgsmålet bildar 2:a plur. i likhet med Äsenmålet, alla 
övriga byruål genom ändelsen -i0, t. ex. fipa 'I fån', kitorna 
'I kommen'. 
Blybärg gniaka, Loka k&gce-Og etc.; jfr s. 77, not a. 

Mera sällan höras formerna fgm ock SnM. 
Även förekommer formen ear. 
Utom i sylm. låtom oss se. 
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oss springa, yetrym låtom oss vara, gi2itni låtom oss gå, färira 
faren, Hytt,. springen, Ifetrir varen, gr gån, stbdir stån, tkir 
tigen, skir sägen, kbm' tvätten. 

Anm. 3. Oregelbundna i sg. äro följande imperativer: gok gå, 
sg säg, sGt sätt, st sitt, stor stå, tg,g tig, (tfa tvätta; i både sg. 
ock pl. kqip, kom (pl. kimum, kOmir). 

Particip har följande ändelser: 1) -490, 2) -hdas. 
Som ex. på den förra ändelsen, vilken är den vanliga ock som 
böjes som ett adj. enligt § 74, må anföras: spbv--40 darrande, 
yargiA varande, drEigeld dragande, Zgyjd skrattande, rågnd 
strövande (av r6ao), NAnfånd blommande, t4f4n,d tigande, ‘s.-.492,d 
sående. — Ändelsen -das har antecknats endast i part. Zivey,-
das 'levande' ock imeldas 'förskräcklig', t. ex. k,ox-Zivdas 
en levande björn, aa-i-rknt tiveg,clas det är rent förskräckligt. 

II. Preteritum. 
Indikativ. Sing. av pret. indik. är hos alla värb 

lika i 1:a, 2:a ock 3:e personerna ock har tillräckligt exempli-
fierats i §§ 126-1371. 

Pret. plur. bildas av de starka värben så, att ändelserna 
-tim (1:a pers.), -tf (2:8 pers.), -o (3:e pers.) läggas till pret. sg., 
alltså t. ex. kr4i4nt vi kröpo, feppr I funnen, 2,14po (de) sluppo, 
.2.4,ttfm vi sleto, b4ritiii vi buro, kiprtir I kommen, ?Oro (de) 
voro, Zkettm vi skrattade, Moir I slogen, do (de) dogo, ,,ågo 
(de) höggoo . Avvikande bildas pret. plur. av fQ 'få' ock gQ 
'gå', t. ex. figgiim vi fingo (jfr sg. N), Meg° (de) gingo (jfr 
sg. 

Vad beträffar pret. plur. av de svaga värben, märkes, att 
3:e pers. alltid är lika med sing., t. ex. brågaa (de) rörde sig, 

Evetsbärg har fång, övriga byar fåna. 
Evetsbärg stefud 'stå!' 

e) Pret. 3:e plur. av de starka värben bildas i målet på ett fler-
tal olika sätt; '(de) foro' heter alltså i byarna väster om Dal-
älven fittcpra, i Brunsbärg, Loka, Blitten, Näset fisigfrut, i 
Gåsvarv fira, Blybärg ffit.orce, Garbärg 

1) Nämnas bör, att i gamla personers tal stundom höres ett pret. 
på -a0a, eller -aaa av 1:a svaga konj:s värb, t. ex. kiic,e,gada 'tillade', 
d4nSaaa, 'dansade'. 
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sylva0 (de) svävade, kbyta (de) sprungo, yisa (de) visste, spkrda 
(de) frågade. — 1:a ock 2:a pers. bildas genom tillägg av 
resp. -tr, varvid märkes, att singularändelsen -a i 2:a, 3:e ock 
4:e konjugationerna bortfaller, alltså t. ex. tio0aOttm vi vadade, 
skyipaatim vi skrattade (av sky6po), ktioga0yr I tittaden, kbytum 
vi sprungo, setgdtr I saden, tyekini vi tvättade, isn- I vissten, 
rapstim vi räfsade, byrchim-‘i vi började. 

Konjunktiv. Endast två dylika finnas, nämligen 
åda 'skulle ha' (av ovo; plur. achm, 	-a)1  ock yåra, 'vore' (av 

öro; plur. yårtim, 	-a). Angående den vanliga bildningen 
av pret. konj. medelst omskrivning se syntaxen. 

Particip bildas på tre olika sätt: 
De starka värben ersätta supinets -a0 eller -W med -va i 

de flästa fall, men med -9,, efter dentaler, då supinet är lång-
stavigt, ock efter vokal. Det så bildade participet böjes som 
ett adjektiv: enligt § 78, om det är långstavigt, enligt § 80, om 
det är kortstavigt; alltså t. ex. a0÷0q riletut Vcot ovo redsqn 
biodnqn det är då riktigt fult att ha hunden bunden, ståt uks 
-snqrt kyd,Ok kort visa är snart sjungen (ordspr.), frtistn frusen, 
spricrnn sprucken, bt01n bjuden, skttn skjuten, f. språyq 
sprucken; öpkn jälpt, affin huggen; btck, bunden, yb, vägd 
(pl. agnar), finti, funnen, rg-4-kegfxdriiM 'jag är kaffedrucken' 
(sagt av en gumma). 

Anm. 1. Oregelbundna äro följande participer: drec,k0ti dragen (pl. 
dretnnar), gnet,fir„ gnagen (pl. gnkgnar), .2,1katt slagen (pl. a leug-
nar), tekk tagen (pl. te9gnar). Neutr. av dessa part. heter gna0 
eller gnem,O, .2,10 eller .2,1ekaa etc., t. ex. a,0-2. yarkqn-22ka0 ald 

14,ad det är varken slaget eller oslaget. 
Anm. 2. Märk, att 0 bortfaller i plur. av part. på -Okn, t. ex. 

bitoyar bjudna, sticei,ar kokta. 
Vad beträffar de sv aga värben, är pret. av 1:a ock 4:e 

konjugationernas värb lika med supinum ock ändas alltså på 
-o0, resp. -a0; pret. part. av 2:a ock 3:e konjugationernas värb 
fås enklast så, att ändelsen -a i pret. avskiljes. Samtliga böjas 
som adj. enligt § 74, alltså t. ex. pUgoaar druckna, n. bika 
beckat (se § 75 anm. 3), bregl bränd, sjgd skild, sa t satt, 
pZwgd plöjd, ty ,Tcl gödd, sley0 skodd, pl. f Zktar flätade. 

1) 1 slutet av en fras även å0a. 
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Anm. 3. Stark participialändelse ha följande svaga värb : yaksa 
(part. yalsstp 'växel), RQ (fielfr,01) 'flådd', pl. Reignar), ko 'tvätta' 
(ttikatot, pl. tykgnar). 

3) Pret. part, av fteiro 'göra' heter gr ock böjes som ett 
adj. enligt § 74. 

b) Passivum. 
§ 144. De passiva (deponentiala) formerna bildas i all-

mänhet av motsvarande aktiva former genom tillägg av -s, 
t. ex. pres. logybs lyckas komma, trss trivs, styas smyger, 
st6mds står upprätt, nags stångar, imper. olds-keår håll dig 
kvar, us åltas vältra dig, ,Q.ptims40 låt oss jälpas åt, pret. gr4stas 
skrattande, Zig„das (de) ledde varandra, na,iis slogs, keimttms vi 
lyckades komma. 

Anm. 1. Märk, att samtliga former av dep. 22Q 'slåss', där 
ändelsen närmast föregås av vokal (utom sup. .219,8), ha ändelsen s, 
t. ex. pret. sg. 340.5 'slogs', 3 pl. .2,14«as. 

Anm. 2. Värbet å,V6G (se § 134) med dess talrika sms., såsom 
av-40 'stänga' etc., motsvaras av ett passivt dvos (avos40 etc.). 

Följande undantag från den ovan framställda regeln äro 
emellertid att märka: 

Då den motsvarande aktiva formen slutar på 0 eller r, 
bortfaller detta framför s, t. ex. as ids (av Oas), boras börjas 
(jfr akt. 4?rar), köks kallas, fyitphs I grälen, brittas brottades, 
fettas fattades, rims slagits (jfr råna 'rivit'). 

Pret. plur. 1:a ock 2:a pers. av 1:a, 2:a ock 3:a konjuga-
tionernas svaga värb bildas så, att ändelserna -tim ock -w läggas 
direkt till formen i sing., alltså t. ex. k4ntastim-u9 vi kände 
igän, mintasnm vi mindes, rk,Tmdastr 1 rymdens, brtitasw I 
brottadens, stppZamfm vi snubblade (jfr stpphims vi snubbla). 

Pret. plur. 3:e pers. av de starka värben ändas i akt. 
på -o, men i pass. på 	t. ex. rso.vasa (de) slogos (jfr riavo 
revo), tigas (de) tvistade(s), fbas (de) funnos, miinfetgas (de) 
munhöggos. 

a) '(De) slogos' heter i Karlsarvet ock Västmyckeläng rlavas, i 
Väsa ock Evetsbärg rlavas, i Brunsbärg, Loka, Klitten, Näset 
ria,vuts, i Gåsvarv rivas, i Blybärg ria,vws, i Garbärg rlavas. 

1) Men trbyåkSt 'trögväxt'. 
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4) Supinum av 2:a ock 3:e konjugationens svaga värb bildas 
så, att ändelsen -as lägges till stammen i preteritum, t. ex. 
k4ntas-uia känt igän (jfr kelt känt), ccg•das-ftsir trängts (jfr takt 
lagt), rk,Tmdas rymts (jfr rymt rymt). 

Anm. 3. Anmärkningsvärda äro följande pres.-former: Ng finns 
(jfr fia finner), mknas minns, ses syns, tags tvistar (jfr tar tar), 
bidas håller sig (jfr ad håller). 

Anm. 4. Aktiva ändelser i pres. plur. ha sPojyas 'tyckas' (pres. 
plur. sksifm, s.syffl,ksw, sy:„ks) ock det defektiva 2g 'hetes, lär' 
(pres. plur. lasign, kszir, as). Pret. av det förra värbet överens-
stämmer fullständigt med pres., t. ex. cfn-syoks sn-Git,.ft so-keaok 
nogZ492,c1 han tycktes se så arg ut. 



ANTECKNINGAR TILL 
SYNTAXEN. 

De syntaktiska anteckningarna gälla endast Åsenmålet. 





I. Subjekt ock predikat. 

Liksom i rspr. betecknas subjektet antingen genom 
ett substantiv eller genom ett såsom substantiv brukat ord eller 
uttryck; härvid märkas särskilt uttryck som t. ex. upq-i& qg 
ovo-fa.0-km (folket i gården) på heden också har farit hem, 
upq-ps4m ovo-rk,„ 2,/g8-0 (folket i gården) på åsen har redan 
slagit av (d. v. s. avslutat slåttern), upq-pslim 24--n-ffn ko 
Åsen (eg. 'på åsarna') är en vacker by. 

Anm. 1. I uttryck som t. ex. ,keito -9i.Q0o 'maten (eg. äta) är 
färdig' måste Mo betraktas som substantiv; jfr cfm-fa t so-glife_t-yito 
-dg vi ha fått så god mat i dag. 

Anm. 2. Såsom exempel på subjektslösa satser må nämnas föl-
jande: yåt ya-04 far bltia,,t (vem) vet var du far alltjämt, (här är så 
tråkigt —) fdr2,-Oakt-so-kr-knt-a,0 far dit, där det inte är det! yar-
a-.94 b3stalsiim nu var han (du etc.) beställsam (iron.), 4 yg,t-g--irtt 

vt-so-fr det vet jag inte vad det är; dessutom stelnade uttryck som 
mq-yito må veta, nayg mq-trito 40 (nog) må tro det. 

Några värb, som i rspr. endast förekomma med 
formellt subjekt, konstrueras i ås. personligt, t. ex. Gin-s ykOar 
-k9,00km det svider i magen på honom, 	atr-rbiskurin  

det kliar i analöppningen på mig. Omvänt förekommer ofta i 
ås. opersonligt uttryckssätt, där rspr. använder personligt, t. ex. 
a0-ad-bit tt6-no min.-n vi skulle behöva ta något med 
oss, a,0-a-frusW-On-uos lita0 vi ha frusit litet, a0-a-ffict öl 
tr4), nv de ha följt alla tre nu. 

Predikatsvärbets kongruens. 
Predikatsvärbet rättar sig i allmänhet efter subjektet till 

person ock numerus, detta även då subjektet är ett plurale 
tantum, t. ex. Nitar xro-g400ar grädden är god, dårar wo-stem- 
dar dörren är stängd. 

Då subjektet är ett kollektivum, står predikatsvärbet 
ofta i plur. t. ex. ara.-Ou u-ffpc,ejpa Icyd0o hör du bur folket 
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sjunger? g4nifM0 ovo-scikt sd gammelfolket har sakt så, 
,nkast 	bgti, ovo-yo,04 tint.baskikg 	mäst hela byn har 
varit i timmerskog i vinter, 20a-yat-ig ya-stpst dign iro inte 
vet jag var största delen (av invånarna i byn) är, Pvyr4ovo-
no-fgorföld so-029„-bl.-knt .2,lap-i-4g-dNm överheten har något 
förfall så att den inte kan släppa i väg dem. 

Då subjektet är ett relativt pronomen, rättar sig predikats-
värbet till person ock numerus efter korrelatet, t. ex. a,04-yf so-
Epa-Ort-J det är vi som ha gjort det, a-yar-efndm og-di c so-
yan-starkast det var Anders ock du som voro starkast. 

Då subjektet består av flera koordinerade ord av olika 
personer, har vid bestämmandet av predikatsvärbets person 
första personen företräde framför andra ock andra framför tredje, 
t. ex. dit ald-ig uhfm-föro du eller jag skalll fara, Mov og-dg 
yan-nogtimalestas Olov ock du voro någon annan stans, ygr 
av--og-fa 2.0, m4 var har du ock far varit under tiden 
(medan)? 

Då subjektet består av flera koordinerade ord, står pre-
dikatsvärbet alltid i plur., om det följer efter subjektet, men 
kan stå i sing., om det går före subj., t. ex. nayg ar- (eller 
pm-) efudks og-ig ya0-a-b6rn nog ha Anders ock jag varit till 

Borgen (ett fäbodställe), og-da-stt4 (eller stzk, d. v. s. oför-
kortat stgo0o) starangiihn og-pbykar-os nast-ghtstugiin ock 
där stodo Staffangubben ock hans söner vid gamla stugan, s4 
fils (eller fteg) eftichs og- Zets leitm-frj sedan fingo Anders ock 
Lars komma in. 

Anm. 1. Vad beträffar predikatsfyllnadens kongruens i dylika fall, 
märkas följande exempel: og so-stgr Vr- (bättre: stgrar wo-) 4,3dis 
og IRov ock så stora äro Anders ock Olof, ig 4nolZit og-nåva ya-
fila en kind ock näsan voro förfrusna (plur. kan här ej förekomma), 

?n,43.buo,sbOir og-betysbga: wo-gr44 snticf,i0ar Ingeborgsbärget ock 
Bausbärget äro alldeles snöhela (d. v. s. snötäckta; sing. kan här ej 
förekomma). 

Anm. 2. Efter värben iga 'heta' ock kbla 'kalla' förekomma 
predikatsord som t. ex. a,0-w k9,4z-stggä'rd so-ktar ostr-q-km det 
är en stor gård som heter (gården) öster på åsen, q-Oa gippstug-fi 

költim-yk n40-9pNm den här gamla stugan den kalla vi (stugan) 
nere i kilen. 

1) Märk, att ås. använder plur., se ovan under e. 
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II. Substantivens bestämda ock obestämda 
form. 

Bestämd form begagnas i en stor mängd fall, då 
rspr. har obestämd form, t. ex. a,0-kr-etyr yaOråd x-dfig det är 
yrväder i dag, taqm-fQ sj,Korad.at-mk s vi skola få sur-
mjölk till middag, y2,1-du ff") snfoa-mkn-mg vill du få snus av 
mig? ig-a-Ort stetrkåln ig jag har gjort en stark häl jag, 
(vad finns det i den här lådan? —) Uppbar kammar, du-ita 
br4yclykni du luktar brännvin, fq-so tpn-fqty-ticc,frgt 	få 
se om vi få torrt hö i dag, av-i ficlqn hinn häll i en full 
kopp! qn-spd yaaarqmbgta0 han spår väderombyte. 

Anm. 1. Pron. iskn 'denne, den där' åtföljes alltid av best. form, 
t. ex. ism /Aln denne man, -istim gårdvn i denna gård. 

Anm. 2. För att beteckna mångfald användes best. form i uttryck 
som t. ex. Ctn-a-t4sm han har många tusen. 

Anm. 3. Om best. form vid postponerade egendomspronomina 
se nedan under pronomina. 

Anm. 4. Efter pron. .22a),k 'dylik' brukas best. form ofta, då 
uttrycket har pejorativ betydelse;  t. ex. du-sd-knt br4k .1,1e9N-g4mbaZ-
icordq du skall inte bruka dylika gamla ord, 1/6Uk-4c,e,skil/d4 en 
sån där oskuld! Någon gång äfven efter någar 'någon', t. ex. n6 
grqydaa ett litet grand. 

Mera sällan förekommer obestämd form, då rspr. 
har bestämd, t. ex. $9.m-dar qm-n0 vi voro där om natten, 
2,-fyicyrd qm-dtar i fjol vintrasl, fin-siodgig före söndagen 2, 
ar 	--1)) här i byn, du-O-Zig at- w-yåg di; du skall ligga vid 

väggen du, r4y-q-riv ränna på ändalykten. 
Anm. Efter pron. 'da 'enda' ock 0/ 'all' (i sing.) förekommer 

endast obest. form, t. ex. a0-k-dcfn }old gqygg g•-a-st-qn det är 
den enda gången jag har sett honom, strn-n,t2-0-419 blqn grt4t vi ha 
ätit upp all gröten. 

Så även 	Ilm-ist i fjol höstas (men ft5rsqmörn i fjol 
somras, fbryi391 i fjol våras). 

Endast 'söndag' konstrueras så; annars fin-t40.9dii0t före turs 
dagen etc. 
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III. Genitiv. 
A. Genitiv av substantiv. 
§ 150. Obestämd genitiv förekommer endast i följande 

tre fall: 
efter prep. at 	Bland de mycket talrika uttrycken 

av detta slag må nämnas följande: at-bs till bys, at-das till 
slut, at-fris i fred, at-mecrkngs till marknaden, at-sds till sjöss, 
at siods till om söndag, at-prastar till prästen, at-sketujar 
till skolan, at-bistar till blästan, at-War till fäbodarna, at-
bingar till Borgen', at-$03ar till jul, at-»gdar till hälgen, at- 

par till jälp, at-kuMar till kvarnen, at-ippfflybsar till kyrkan, 
at-?nar till 'ögna, at-masar till mässan, at-4n gs till sängs, 
at-skriptar till skrift, at-tbrkar till torkning, at-Ncyks till folk, 
at-fkkithis till bröllop, at-Wis vid liv, at-Oas för vackert 
väder 8  j 

efter prep. t 'i' vid följande tidsuttryck: x-baggnas under 
skördetiden, 1-g4morgiis i går morse, z-mörgus i morse, 1-4,4lds 
i går kväll, t-sdmos i somras, -,y1tras i vintras,1-ras i våras, 
a-s i jåns, --bstas i höstas, -b.I;Zas i våras; 

såsom possessiv genitiv, detta endast i förbindelse med 
föregående possessivt pronomen, t. ex. 1sq-0 Zöaq a-st492,da0,,q-
meRniim feiOaras gårda den här ladan har stått på min fars 
gård, aigsr-kertfm &fåras fetrqx so-bffigol dq-00-1,,sp 031)404 det 
var vår farfars farfar som byggde den där myrslåtterboden, 
a-ya-Och-mim bilas mitmiin det var din mans mormor. 

§ 151. Bestämd genitiv är likaledes ganska sällsynt (jfr 
§ 153) ock förekommer företrädesvis absolut ock av substantiv, 
som beteckna personer, t. ex. (vems stuga är det? —) ad-t-smik 
mas det är smedens'', stågq i-sakt-stIsnimas met loniina0 eya-
btic,Okti4 stugan är nog Susi-folkets men hemmanet tillhör 
bolaget; dock även i andra fall, t. ex. ta-y4r 	s4gg 

2) Ett fäbodställe (nom. b6r4). 
I uttr. drkv at- snar driva till lögn. 
I uttr. a-slufin at-ygOas solen skiner (om kvällen) ock bådar 

vackert väder. 
Nästan hällre säges dock (2-11ra smi0km-tg hon tillhör smeden. 
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det här är flickornas säng, et-da-s1oko,g4n t-bYpIrtas den där skogen 
är byns, un-p-bpgnilez, }-shas den här byggnaden är sågens. 

Anm. 1. Genitivåndelsen kan även läggas till ord, som tillsam-
mans med huvudordet uttrycka ett enda begrepp eller som stå i stället 
för ett substantiv, t. ex. 4n-up-4-bitOtimas åta »Anna-uppe-i-bodarnas» 
mössa, qn-ba pnchkemt4m-kar-tipas 4n han bar »predikanten-här-
uppes» (a: packning) han, nlaqmptis mOk »nedanförs» mjölk'. 

Anm. 2. Av några ortnamn förekommer genitiv på ett sätt, som 
alldeles avviker från bruket i rspr., t. ex. g-ca-ayt-g6Irbgts jag skall 
ut till Garbärg, stn-Zdt qn-aZ-ayt-ritwtnar og-m64 han säger att 
han skall ut till Rot ock mala; jfr at-lwatskiis till Evetsbårg. 

B. Genitiv av andra ord. 
§ 152. Utom av substantiv förekommer genitiv: 

av adjektiv i best. form, t. ex. ()OnttAktiotcfmas den 
andra (a: den svarta roten hos orchis maculata) är den Fules, 
Um140 -dify.nblinas halsduken är den dövstummas; 

av pronomina; avvikelser från rspr. äro här sällsynta, 
t. ex. a0-2,r-legnmdwas sjpg niffi, det är inte skäl (besked) 
med någondera. 

IV. Dativ. 
§ 153. Genitivbegreppet uttryckes vanligen genom post-

ponerad dativ, t. ex. nestilråstn, UltamasfOar se Bältermas-fars 
stora häst! fipsbilN stioniis4m Stormas-folkets ladugårdsbod, 
kåln smismärpt Smeds-Margits man, jprienn dy-Oa dgigna 
den där getens killing, Ucta- borda Zetsa detta är Lars' bord. 

§ 154. Efter värben 'skola' ock 'vilja' står en instrumen-
tal dativ i uttiyek-som t. ex. get-V-tg ho vad skall jag med det 
här? uln-yil-du kefati vad vill du med kaffefatet? uet-4Z-
dit Wipp vad skall du med klockan? 

§ 155. Vid advärben på -tar förekommer en lokativ eller 
temporal dativ i uttryck som t. ex. upta-skarsatipn uppför klipp-
avsatserna, uhfm-2,k osta,-stip4m vi skolaslå öster i stenarna, 
aa-i-,,a norta-bOrg4m-nogår det är här norrut i bärgen någon-
stans, ulcion-kwyb nbrdqta-Zhcls,y4m vem kommer norrifrån ut-
efter landsvägen? clo„-km-siggnd åvqtar4vtn de kommo seglande 

1) Adv. nlaqmm betecknar i varje gård i Åsen den närmast 
nedanför liggande gården. 
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uppifrån utefter älven, uhim-s0 frcpyte,r42s4m vi skola se frampå 
hösten, ettqtar-bylgn (1. yårdv, 1. Orchtm) förr i världen. 

I en del stelnade uttryck förekommer likaledes 
en från rspr. avvikande dativ, t. ex. chg-wo-knt-pingn (1. nuilapn) 
de äro omaka (om strumpor o. d.), qn-kignb-knt-brb,dagiim han 
kommer inte så snart. 

Dativ vid adjektiv. Såsom åtföljda av dativ ha 
antecknats följande adjektiv: 
finn glad, t. ex. cfn-k4n ya-fisi),n-dy„T vi,cl han kan vara glad 

över det ändå; 
fr fri, t. ex. cfn-ar-urta-fri akeb,51m han har blivit fri från 

exercisen, q-yart-fri-N o ffl, hon blev frikänd därifrån; 
Puyin varse, t. ex. 2.g-yart-i-y4n-qm jag blev varse honom; 
kipt kvitt, t. ex. }g-yart kyit-qm jag blev honom kvitt; 
Zakk lik, t. ex. du÷so-Zcikk fetaa,...Ownlina du är så lik far din; 
ZtivZ}g lovlig, t. ex. ad-w-legtfm Ztlyblot ta-V toga det är för 

ingen lovligt att ljuga; 
Z4o0ug lydig, t. ex. cfn-dd ya-filceråldnim Zöttg den där var 

föräldrarna lydig; 
ntiOug nådig, t. ex. 00--sfendarttm npOug Gud är syndare nådig; 
sj§kldug skyldig, t. ex. cin-2-sfygdug n49ndqm indra krknar 

han är skyldig nämdemannen hundra kronor; 
trffoggn trogen, t. ex. resqn -trimqn ysbicfndqm hunden är 

trogen husbonden; 
40.79,k olik, t. ex. 4nchs 1r-itcyji'9,k 2ilifm-s7p„sk4nifm Anders är 

olik alla syskonen; 
403gOug olydig, t. ex. du-fg-Int yar-ifoZgaug ff0a-Owntfm du 

skall inte vara olydig mot far din; 
40n} van, t. ex. skin-uort-licem ötv-04 nq vi ha blivit vana vid 

det där nul; 
yårdug värdig, t. ex. /ulk -sakt-u3rdug dqm-dt-pbsagm flickan 

är minsann värdig den där pojken; 
0 obehagligt berörd av, t. ex. 1rim-so-00a, drichnkiibm vi äro 

så obehagligt berörda av (leda vid) de druckna karlarna, 
åska ya-y r4j<hm hästen var obehagligt berörd av röken. 
Amn. Advärbet ner 'nära' åtföljes likaledes av dativ, t. ex. tm- 

stm-dq-fg- n4-54/setm vi bo då väl nära fjärdingsman, n42a-ke-M- 
Am närmare kvällen. 

1) Däremot konstrueras adj. uqn med ,1,,n0 ock ackusativ. 
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§ 158. Dativ vid värb. Det stora flertalet värb i ås. 
åtföljas av ackusativ; med dativ konstrueras emellertid föl-
jande värb: 
åsa ösa, t. ex. cfn-old- 10-yé4nq han håller på att ösa vatten; 
bet0a vänta på, t. ex. du-al-beqa-qm du skall vänta på honom; 
Nteaa betala, t. ex. n‘ii,4g dig-g-Nted-qm, ainz-g.-01 nog kan jag 

betala honom, om jag vill; 
bida ivrigt bedja (det vanliga uttr. för 'bedja' är ar+mkn eg. 

'höra på med'), t. ex. q-b40-qm,atta-uld-ste-nast-eiår hon 
bad honom, att han skulle stanna hos hänne; 

kitoda bjuda, t. ex. uhtm-bkito bo-prkstqm Qg vi skola bjuda 
prosten också; 

Måka blinka', t. ex. stn-Nfilc_ar kim han blinkar med ögonen; 
bZ4n.da blanda, t. ex. u4fm-bZ4nd Ine jskn og-filititm vi skola 

blanda mjölk ock grädde; 
bicodo båda, t. ex. bgoda katifm nm-024r-uZ-f92, og-to båda kar-

larna nu, att de skola in ock äta; 
Nota bota, t. ex. nciyg w-q-clidstzg Not krptgrign nog är hon 

duktig att bota kreatur; 
Nota byta, t. ex. uzttm-bpt glim vi skola byta mössor; 
d-492ta dämma för, t. ex. -d. mitt% vattnet; 
drkta skita, t. ex. ffiostet  dra0-kahm geten skiter stockar 

(uttr. för förstoppning); 
di2pa stjälpa omkring; döpa, t. ex. yso-a-Ou-djipt skO3r, varför 

har du stjälpt omkring skålen? 4p-kr3pfm döpa barn; 
ildo omnämna, t. ex. 2,4sa-gat-6121 kgg-.2,1e9fro inte nämnde han 

något dylikt; 
dgeivo giva, t. ex. q-giv-qm zumign hon gav honom »lillmunnen» 

(d. v. s. en kyss); 
40:0Za vyssa, t. ex. fånaiin M-og-M)ola Ngösqm farmor sitter 

ock vyssar lillgossen; 
slå ijäl, t. ex. du-0-4Z dqm-dar-tiortnqm du skall slå ijäl 
den där ormen; 

413clar ändra, t. ex. Ja-dg-ig 4nde,-099cOsir inte kan jag ändra 
det där; 

493sa bry sig om, t. ex. 2.g-471st-knt sket-nod jag brydde mig inte 
om det ömma stället; 

1) På samma sätt Igeka. 
7-09535. Levander, Älvdalsmålet. 
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arm ärva, t. ex. epi-årvd Roråldritm han ärvde föräldrarna; 
isa hässja, t. ex. itbinz-ås pigsktfm ntf vi skola hässja pelus-

kerna nu; 
fet,i,gn fägna, t. ex. uhim-fegyqn g4,2,hilign-mkn-nogår vi skola 

- fägna valljonen med något; 
fra färja, t. ex. qn-f4rd f§poZketbim y9vger-kvq han färjade »köl- 

karlarna» (d. v. s. myrslåtterfolket) över älven; 
fnta flotta (timmer), t. ex. Nt-tintbrel  flotta timmer; 
nöt° flotta (på flotte), t. ex. flöto-yiam flotta ved; 
Nota flytta, t. ex. Not, dni-da-stlkozifm flytta de där stolarna; 
fkra forsla, t. ex. ckv-ovo-fihora Zi•On a-trigylqm atote,-Ord2, 

de hade forslat liar till Trondhjem förr i världen; 
fpa följa, t. ex. u44) sitsofm-ad skolen I följa Susi-folket? 
Ma fylla, endast i uttr. fg-ktfm; 
fkb),400a förbjuda, t. ex. du-aZ-folnito kyipifni lebyt gr du skall 

förbjuda barnen att springa här; 	- 
bstclarva fördärva, t. ex. br4ndyinad a-f9clårva pbsphim 

brännvinet har fördärvat pojkarna här i byn; 
fast ra förstöra, t. ex. dr-ovo-fostört drågspili de ha förstört 

dragspelet; 
g4ta valla, t. ex. kripar ro-t o-g4t smöZqm barnen äro ute 

ock valla småboskapeni; 
gZ4pja glömma, t. ex. a-du-gZ49p,t kneggn 1,g,,ma har du glömt 

kniven hemma; 
göpo gapa, t. ex. ctn-getpa mignm han gapar med munnen; 
grQ ge akt på, t. ex. n-g0 'go han märkte ingenting; 
gri2ta gråta, t. ex. a0-i son-a0-balt-grbt M40(3q det är så man 

skulle kunna gråta blod; 
kOxt jälpa, t. ex. uZzina-M) kdarlim ta-shsetro vi skola jälpa 

Urd-folket att skära; 
ketsta kasta, t. ex. cfn-ketsta0 	 (stianttm) han kas- 

tade en sten (stenar); 
hiva rulla, t. ex. cfm-192,tno hiva-490 i vi ha ingenting att 

rulla det (baket) i; 
krot,sa kröka, t. ex. ctn-krkkt fishotqm han krökte benen; 

1) Men märk uttryck som uhim-dit 492,dninn vi skola låta den 
vallade boskapen beta av »andrunen» (d. v. s. det nyvuxna gräset på 
slagna ängar). 
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kAga lägga upp i stack (miconm mossa; laka = 'kugga' styr 
ack.); 

ZeuNn likna, t. ex. qn-Zenknar kantini-biceya han liknar en bock; 
Zegsna förlänga, i uttr. som t. ex. a-Zeg,na dcipim dagarna 

förlängas; 
Zetytc luta, t. ex. du-it b4okstavilm fo-mils2.0 du lutar på bok-

stäverna för mycket; 
lipa rulla, t. ex. du-aZ-Zh-tipmn nita-bblscfm du skall rulla 

tunnan nedför backen; 
%sa läsa, t. ex. Z4s-dårtfm läsa dörren; däremot t. ex. Z4s-t4tgar 

förlora tänderna, Zis-ignar lösa korna; 
Z60o köra in i lada, t. ex. dr-old-t$ ZdOo scItz de hålla på att 

köra in säden; 
Zågo laga, t. ex. qn-ca-Zogo-st40,4m-a-mtg han skall laga stolen 

åt mig; 
Ztikta lukta, t. ex. a-Ztlipta fisk det luktar skit, a-Ztikta giyfoo det 

luktar gott; 
Ztivo lova, tillåta, t. ex. ig-a-hivo ktnifm y6-ar jag har lovat 

flickorna att vara här; 
ZOst lyda, t. ex. du-aZ-Z .o ni4n-d4na n4 du skall lyda mor din nu; 
Zpita lyfta, t. ex. ig-dgg-knt Zioft fft.cfhint frq-bbhpn jag orkar 

inte lyfta fötterna från marken; 
Zksa lysa, t. ex. du-aZ-Zps-enar du skall lysa hänne; 
Zina löna, betala lön, t. -ex. nåyg aZ-du Zon-cia yildar nog skall 

du löna hänne bättre; 
3,14,knfta slänga, t. ex. u-azi 2,14),ntar-cirnakm hur du slänger 

med armarna; 
114pa släpa, t. ex. .2,14-tittbrq köra timmer med släpdrög; 
22ava släppa, t. ex. //ap-fkbsputf,Oi släpp metspöt! 
2,1ipa slippa, t. ex. .2,13.19i-Oqs.kffl-Ns?Ajrng I slippen då det be-

sväret; 
.2,16.po smacka, t. ex. qn-.2,14pa tifegyin han smackar med tungan; 
mettdaaa laga mat åt, t. ex. q-ca-mettria turist4m hon skall 

laga mat åt turisterna hon; 
mipffita möta, t. ex. 20 a-mk,ffls t ig-kggiiin inte mötte jag någon; 
mkda mörda, t. ex. dr-ovo-nif:krda tycy-bittim ,k4r de ha 

mördat två karlar här; 
neka neka, t. ex. Wa-dggd-ig niuk-qm }gno° inte kunde jag 

neka honom något; 
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fiQ nå, t. ex. g-n4int-gm-oldår jag nådde honom aldrig; 
öka köra, t. ex. bk-ciOgn köra ved; 
ölda hålla, t. ex. du-sd-bd-qm di! du skall hålla honom du, 61d-

»leva håll käften! 
öscsa hysa, t. ex. tba balar-k bys-en inte kan jag härbärgera 

honom; 
pZ4ntwa plantera, t. ex. 1g-aZ-p493,tk knöytnaviim mgq-bgtim-

a-d2g jag skall plantera knytnävarna mellan ögonen på 
dig; 

reggn rägna, t. ex. ig÷ttge,,Mkn-dyt, fast-a0-ad-reggt 
jag är tvungen ut, om det också skulle rägna koskit; 

rdgaZ regla, t. ex. rågaZ7ciårtfm regla dörren; 
röda rå, t. ex. du-ra 'go du rår intet; 
nikt rubba, t. ex. ?tågar a-ria-pbbin fa-Z40,56tm någon har 

rubbat pottan för lillgossen; 
ricka vagga, t. ex. du-ca-råk göscfm du skall vagga gossen; 
ruk0a vrida, t. ex. ryk ,yhym vrida till vidjor, u-04-dug-ruM 

kriciAm hur du kan vrida kroppen; 
rioc-cc röra, t. ex. qn-d4gd-knt rk-ndvitm dOes  han kunde inte 
- ens röra händerna; 

ska 

	

	säga, t. ex. du-fp-Og-pit-sk legrim a-0 fir du får då inte 
säga någon det där; 

secupa dra ini, t. ex. qn-såyp snörkm han drar in snoren; 
såta bry sig om, fästa avseende vid, t. ex. g.-satarint-qm intno0 

jag fäster ej något avseende vid honom; 
Mya sätta, endast i uttr. som t. ex. så,y-riloviim sätta rovor; 
sigaZ kasta, t. ex. q-skZa0 g,,n-,00otrikk-a-mkg hon kastade ett 

vedträ på mig; 
sketfa skaffa, t. ex. bikoZit's,0 a-skezfa0-qm 1.0,n-stiga bolaget har 

skaffat honom en stuga; 
sk60o skada, t. ex. du-aZ-pets-dxg, so-Ou-skelOar-knt b4ordl du 

skall passa dig, så att du inte skadar bordet; 
sköscZa, endast i uttr. slebyg-lyttm vara orolig; 
sktioto skjuta på, t. ex. cfn-skåTta ,Ifefygmm upta-bökqm han 

skjuter på vagnen uppför backen; 
småla smälla, t. ex. du-fir-knt små] d7årtfm so du får inte smälla 

med dörrarna så; 

1) Men ej i bet. 'supa'. 
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So Sål, t. ex. an-sr agrant han sår havre; 
spaka spy, t. ex. Gm spk br4v,,dyknu -dytm han spyr brännvins-

spyor; 
spUa spilla; slösa bort, t. ex. qn-splla Mieglint han slösar bort 

pängar; 
spkna sparka, t. ex. cfn-kbyt og-sp4n f4«titm han sprang ock 

sparkade med benen; 
svida spotta, t. ex. cp-svikta bZitoA han spottar blod; 
stgpa stjälpa om, t. ex. ,?,b.p-noguntålar og-siaLp-sg•-ntienfm 

jälpa någon annan ock stjälpa sig själv; 
st4lmn stämma, t. ex. g-GtZ-st4rriqn Ntufm-Inårkiil jag skall 

stämma en bärgkarl (d. v. s. en Evetsbärgsbo); 
stila fodra (kreatur), t. ex. du-aZ-ayt og-st-ten du skall ut 

ock fodra hästen; 
strIta spruta, t. ex. a-strita Otickm elden sprutar fram; 
stikt stödja, t. ex. du-sd-,kbp-mkg stbya-lpin du skall jälpa mig 

stödja hässjan; 
stPra styra, t. ex. Wa-dug-dg st-htgn inte kan du styra båten; 
sikta skifta, t. ex. siplit-fårgitm skifta färg; 
sipka skicka, t. ex. q-a-sipsaa-qm 0,,t-tipkgc,ert hon har skickat 

honom ett vykort; 
sj§ilosa skjutsa, t. ex. stn-und-knt sirkes ty4ni han ville inte 

skjuts'a två; 
sbsioda skydda, t. ex. uhim-shsiod 2sym-o-smpZ492aptiim ftl-nifidq-

yar4 vi skola skydda de här småplantorna för nordan-
vinden; 

syyta sköta, t. ex. tiya-spip „Ttar-ig kggym-4tifm inte sköter 
jag några hästar; 

sike,ro svara, t. ex. du-Gd-knt-sitoro-e'tår du skall inte svara 
hänne; 

si,pola kasta, t. ex. sihos Z-qm at-9-girdv,, kasta ut honom på 
gården! 

syeyndpa svänga, t. ex. qn-sytntar armiim han svänger med 
armarna; 

sp)ta vårda, t. ex. q--sot krhnm-a-dm hon skall vårda 
barnen åt dem hon; 

1) Men ej i bet. 'beså', t. ex. tf niint-sbad tsqn-,ka-Zeitl,&, 413 vi 
ha inte besått den här åkern än. 
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4. ,,gs jpas lyckas för, t. ex. 6,-02,0sas-tnt-9m det lyckas honom 
inte; 

tetpa tappa, t. ex. g-a-tetpa p4nkggpip2,4nm jag har tappat 
pänningpungen; 

tå.pa sätta tapp i (t9spittrt tunnan); 
4:40,na tjäna 1, t. ex. cpi-tkitcena 4,4ye_tgin han tjänar den Fule; 
töka tacka, t. ex. tök yarbOrtim fo-np).Zast tacka varandra för sist; 
törga slå ijäl, t. ex. cp-a-törga tyvy-keditm han har dödat två 

karlar; 
trucfi, tro, t. ex. kg-triyer pit-4)0, jag tror inte det; 
trösta trösta, t. ex. du-a4-tröst-oniim du skall trösta honom; 
40gos vårda, t. ex. cikg-uZ-4gos g4nikalbgnn dr de skola 

vårda gumman de; 
icorka orka, t. ex. qn-sks-knt ts&Trk-dboo han tycks inte orka det; 
40,sta hosta (snönm slem); 
ota hota, t. ex. qn-ilota,0-qm mkn-str0 han hotade honom 

med stryk; 
udda vila, t. ex. ta», so-fekt-00 årtim teO tigen, så få vi vila 

öronen litet! 
uaksa visa, t. ex. }g-ca-y4s-qm trgärdti, jag skall visa honom 

trädgården; 
yettti vattna, t. ex. etn-yettnar ås4m han vattnar hästen; 
,t4nta vänta, förmoda, t. ex. g.-y412,4-Nb.  jag förmodar det; 
uålta vid hö-»bötning» välta hö från släden, t. ex. yål4n4; 
Ofta vifta (ripyptin med svansen); 
y/ila hinna, t. ex. yi-du knt-clk-ald hinner du inte det? 
,Onda kasta, t. ex. sin-94/1,0 Nnign-sesn-a-mg han kastade en 

sten på mig; 
pra yppa, tala om, t. ex. g-,il-knt iop-dyo jag vill inte yppa det. 

Anm. 1. Orden ålsa 'hacka' ock spar° 'skära' styra dativ i ut-
trycken eck-thign 'hacka tänderna' ock sjosetro tepinim 'skära tänderna'; 
annars ackusativ. 

Anm. 2. Märk också dativ i uttryck som t. ex. clo„-43.ar-il ye,r-
b^M de göra varandra illa, a-mq-cpi-ad-no salHpiro-cliim så 
länge han hade något att sätta honom till att göra, du-aZ-Zat-mig 
s*r-og-stal bötqm du skall låta mig styra ock ställa med båten. 

- Anm. 3. Av dativ åtföljas också en mängd värbalsammansättningar 
med prepositioner eller advärb, t. ex. bro go- krit.mm röra på kroppen, 

1) Men ej i bet. 'förtjäna', t. ex. etn-tåTne mdgaZ-Anieg han 
förtjänar mycket pängar. 
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Wa-aZ-du-ap-åtar-qm si inte skall du apa efter honom så, 4Q-far4 
uGrbarzim de öva samlag, sjp02,d- pölektim skynda på pojkarna, 
imals-.00p nåvlim slå ihop händerna, ta2.3-4. dtirtim stänga dörren. 

V. Ackusativ. 
Adjektiven rad 'rädd' ock bkku«,g 'blyg', som i rspr. 

konstrueras med preposition, åtföljas i ås. av ack., t. ex. Wa-
2.r-ig råd reasqn inte är jag rädd för hunden, qn-x-bZpi«g /Mur 
han är blyg för flickorna. 

Några värb, som i rspr. konstrueras med preposi- 
tion, åtföljas i ås. av ack., t. ex. 2-g-driimd n -920 jag drömde 
om hänne i natt, cfn-a-fi9Zöva0-qta han har förlovat sig med 
hänne, 2,g-0-99t6to-Gln nqn-y&g jag skall mata honom med litet 
välling. 

Ack. i uttryck. för tid svarar dels på frågan 'hur 
länge', dels på frågan 'när', t. ex. .•,4nas 
trp40-0tar Jannes har varit i timmerskog tre vintrar, båten-
makt beq, nqn-d€ig eld-4nqn vi kunna nog vänta en eller annan 
dag, etyaydu, 2,g-a-ya-brbt kot-N,Zer, tefkma oj oj oj jag har varit 
borta en hel timme, ina 92t4 kqm-Z4gösyj-tä den natten kom 
lillgossen till, q-GirAgcfn di g a - g 0 , a-ses-lociln-gnas dö« hon 
har inte varit glad en enda dag, ända sedan hännes man dog, 
legmtim-cit Srkygdn vi kommo tillbaka i förgår kväll, cfn-2r-ip 
bo-Mg og-qt (bo-n4tar og-dögo) han är uppe både dag ock 
natt (både dagar ock nätter), a-O4-ya nog-4 	tstiirti tiks lsit- 

p-tiaq det där var några ofantligt stora ax för att vara den 
här tiden. 

Ack. begagnas vid rörelsevärb för att beteckna vägen, 
t. ex. 4«la g4nabM1i, åkten I gamla vägen? talm-föro 91-ida,-
,y4g vi skola fara en annan väg, si.0,09,fm-knt-tiontt, atq-skZaatim 
r491.92,  og-b «7304 og n4«rcfn og-tPrt og-liqn vi seglade int( 
Vanån, utan vi seglade Ransisjön ock Björnån ock Norsjön ock 
Tyrisjön ock Äsjön, 2,g-a-ga.k0-bovg uvq-ov-brig,y -da jag har gåt 
på älven uppifrån Bredvad, og-dö tr-etyt og-fe. skrödbo: «in ocl 
du är ute ock luffar »skrållkölen»I. 

1) D. v. s. den vidsträckta ödemark, genom vilken landsvägen 
Åsen-Särna går; skrblar är ett älvd. öknamn på Särnaborna. 



106 	 LEVANDER, ÄLVDALSMILET. 	 IV. 3 

Anm. Ack. av ordet yag 'väg' begagnas för att beteckna rikt-
ning, t. ex. (p-1ctic,e,ga0 bl-0,a han tittade åt alla håll. 

Ack. begagnas för att beteckna mått av det ena 
eller andra slaget, t. ex. char-ovo-g4 siks  mg 1-dg de ha gått 
säx mil i dag, stst-79.,tr-eanar dg den största hässjan 
är fyra alnar hög, stn-da-knvn zr-knt-uArd mald-tr659 i4ra den 
där kniven är inte värd mer än tre öre. 

VI. Adjektiven. 

Adjektivets förenade obestämda form användes som 
attribut, endast då uppmärksamhet i särskilt hög grad fåstes vid 
adjektivets betydelseinnehåll; i de allra flästa fall begagnas sam-
mansättning av adjektiv ock substantiv. Det heter alltså t. ex. 
ad-w-tat-gOmolt b4ord 3ta0 det är ett gammalt bord detta, men 
kg-a-jppt et-g4mbikrd jag har köpt ett gammalt bord, ko,-
Zit4 Zit4 May en liten liten kärra, ka„-Zit4 knitba en liten tjock 
flicka, men ka-Zkikill en liten flickal. 

Anm. En från rspr. avvikande användning av adjektiv förekommer 
i uttryck som t. ex. sn-knemn spo-dn, qn-,mdar-élm ts,tv se 
kniven spår någons död, den vänder äggen uppåt. 

Adjektivens kongruens. I regel rättar sig adj. 
(particip, räkneord) till kasus, numerus ock genus efter det ord, 
till vilket det utgör en bestämning, t. ex. a-Ou-feg-em 3,1iptcpt 
ek har du fått den (kniven) slipad än? Ig-a-ya-ysiM kj-nN 
jag har varit vaken hela natten (den talande en kvinna), du-z-
ketbdriihsq du är kaffedrucken (den tilltalade en kvinna), og-blda 
fm-s24-im etytfarnii ock aldrig får man se hänne trött, cm-ht-
&g-but4mdcfn han sade sig vara bestämd, stgbv% wo-titegn stöv-
larna äro tunga, tyar-og-kan-ov-yiku två ock en halv vecka 
(ack.). 

I följande fall gäller dock ej denna regel: 
a) ett kollektivum åtföljes ofta av adj. i pluralis (jfr § 147 b), 

t. ex. 203-å/pö/da ya-feygnar-öv-mkn-mg hela hushållet var glatt 
att vara av med mig; 

1) Flera exempel anföras i ordböjningsläran, till vilken även i övrigt 
hänvisas i ock för frågan om bruket av adjektivens best. ock obest. form. 
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då adj. utgör en bestämning till pron. dr 'de' ock detta 
pronomen syftar på ett neutralt substantiv, kan adj. — men 
måste ej nödvändigt — få neutral ändelse, t. ex. dw-wo-syår-
va0/4 de (skaften) äro svarvade, die,-iro-titegar de (stvZ4 stöv-
larna) äro tunga, 44,r-ifo-rbdar o-grkvit de (tranbären) äro 
röda ock grova,; 

ack. sing. mask. av adj. uppträder ofta, där man kunde 
vänta sig annan ack.-form, t. ex. seketn4nd fiegtim-jr ok-måtqn-
-uo‘s sedan fingo vi minsann åka oss mätta, dw-ovo-syt-trIttqn-
sg gefmkalittffin de ha skött sig trötta på gumman, g.-ba-uaZ-
knctn-dm,nt jag bad dem (vara) välkomna, d-s423-s2g-f4lqn 
blanficyp de söpo sig fulla allihop, g.-ty,ye,-0.2,1qn-qn (dm) jag-
tycker synd om hänne (dem), 44,-taro-ng40Z2gcfn upq-a-da-
Osa° de göra sig löjliga på det där viset; 

ett till ett neutralt subst. i plur. hörande adj., som står 
före substantivet, antar mask.-fem. ändelse, t. ex. 0.,q-u-rima0a. 
tr4t4 iro se hur rimfrostklädda träden äro! kvt- ya-titega. 
stgv% iro känn så tunga stövlarna äro! 

Anm. Angående räkneordens kongruens må i detta sammanhang 
nämnas, att då ett räkn. syftar på ett mask, ock ett fem. substantiv, 
sättes det i mask. form, t. ex. bdts og-412, wo-grinuge, bb.-tu,4r 
Anders ock Anna äro griniga båda två, dir-ovo-k4m0 bt-trekr bo-kfdef 
og-pbykar de hava kommit alla tre både flickan ock pojkarna. 

§ 166. Komparativ. a) En dubbel komparativ förekommer 
i uttryck som t. ex. bsn-24r 	Nar den här är flatare, i-Ou- 
knt ntb mitc,faugara är du inte modigare? aO-H22f,q, sico,Zodara ?,4r 
det är mera svalnat här. 

, a) 'Mer än vanligt' uttryckes genom sammansättning av 
Oår- ock komparativ, t. ex. xlsa-yart-ig bOarödara inte blev jag 
rödare än vanligt, og-4 	 so-w-bOagrilnara 
ock sedan skola de ha en halsduk, som är grannare än vanligt, 
q-sgoks iic,Z-yar-bdaurildar 423-n3dafir hon tycks vilja vara förmer 
än -andra Anna nedanför (backen). 

Anm. 1. Komparativ kan ej såsom i rspr. brukas för att beteckna 
tämligen hög grad; 'en äldre man' heter alltså k,g,,n-gtkikin, 'jag har 
varit här flera dagar' ig-a-y4,-,kar bra-nayg-m 	dö go. 

1) Ack. dtort 'dem' åtföljes däremot i dylika fall alltid av neutralt 
adj., t. ex. g.-61-1s - fe_pt-dm,..m g4rtt jag har köpt dem (k VIN kläderna) 
färdiggjorda. 
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Anm. 2. Även av perf. particip bildas komparativ, t. ex. qn-2-
yekldara isn-Mr åstyj han är mera vilad den här hästen. 

§ 167. Superlativ. a) Någon motsvarighet till rspr:s 'den, 
det, de', framför superlativ finnes ej; det heter alltså t. ex. erAdis 
a-stAte„st brgo,jh Anders har de kortaste byxorna, ad-t-båst 
pöyketn GO det är den bästa pojken det, kaa pr-byst 4,knd5a0 
detta är det yttersta änget, M-finast-Mur 2.ar÷bg97) wo-so-köld-
skhgar alla de vackraste flickorna här i byn äro så kallsinniga. 

Den högsta möjliga grad uttryckes genom superlativ, 
som då alltid inleder satsen, t. ex. g•-ic pt most-g•-d4gda, jag 
ropade så mycket jag orkade, s'fgst di9r 4ga så länge de vilja, 
sne4-2g-fik-s,?kag så snart jag fick se dig, kriegast 	så 
ofta jag vill. 

Superlativen begagnas även för att uttrycka högre grad, 
då det är fråga om två, t. ex. du-Ga-sap-dg q-frOyst-st4celn du 
skall sätta dig på den främre stolen (-11 trillan), gemiNaste den 
äldre (av två bröder), q4stast knasqm på den östligare knaxen 1. 

Anm. En från rspr. avvikande användning har superlativen fuost 
'först' i uttryck som t. ex. qn-kqm-tä fecTst--mcis han kom till i 
början av mars. 

VII. Den objektiva predikatsfyllnadens ock 
den senare komparationsledens kongruens. 

§ 168. Den objektiva predikatsfyllnaden står vanligen i 
ack., t. ex. deacir ar-2,g-aft fa-pgo den där (flickan) har jag 
haft till piga, cri-ykst-s} 0A06fn-o-kiAgn han visade sig glad 
ock munter. Efter värbet Ula 'kalla' står den dock i nom., 
t. ex. cli-kbl-cfn trexpllypf de kalla honom Trappsläggan (om 
en smed i gården Trapp), dorköld-qn kåksdiimbek de kallade 
hänne Ketisdumban (om en dövstum kvinna i gården Ketis). 

§ 169. Den senare komparationsleden i en jämförelse rättar 
sig alltid till kasus efter den förra, t. ex. nayg sittar-Ig-pnvn 
Inkar-ald-öltim alar nog fäster jag mera avseende vid honom än 
vid alla andra, d.,-yeit-dar Mar f9raytq-O4 de voro där alla utom 
du, ackm-6t nifn-u(es fistrautq-nistit vi hade allt med oss utom 
matsäcken. 

1) Storknaxen ock Lillknaxen kallas två bärg norr om Åsen. 
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Anm. Som komparationspartikel brukas ald efter komparativ ock a /ar 'annan', SOS efter so 'så' ock 21a11; 'sådan' ock og efter ?GO 
'lika', t. ex. cfn-2-g4n2bZar eld-ig han är äldre än jag, 6p-krint so-
gOmoZ sos-fg han är inte så gammal som jag, etn--k,klo Ona og-ig 
han är lika gammal som jag. 

VIII. Pronomina. 

Personliga pronomina av första ock andra pers. plur. 
utelemnas, då de skulle stå som subjekt ock då motsvarande ut- 
tryck i rspr. har rak ordföljd, t. ex. uhfm-Otto n4 vi skola äta 
nu, in-so-trbar og-0a--ng I ären så tröga ock leda mot mig, 
ijs,g, 4J/im -s /s-kur 2.-42nos vi »kölade» (d. v. s. vistades på 
myrslåtter) i säx veckor i somras, g-spgr-ka, ybso-fr2-s6 jag 
frågar er, varför I beten er så. 

Då rspr. har inverterad ordföljd, kan pron. likaledes ute-
lemnas, t. ex. og-nm-mbh-fg ya-stinar ock nu måtten I väl vara 
mätta! men utsäges vanligen, t. ex. 94, kbytign-ukr nu springa 
vi, bei3O Zlta0, so-n-qm-w-ri.40q vänten litet, så äro vi färdiga, 
og-iastz yanr--064,t s,kicovar ock en gång voren I dit själva. 

Även vid direkt fråga utelemnas pron. vanligen, ehuru ord-
följden är inverterad, t. ex. fon-ilniegar gn få vi tidningarna 
än? wo-kbsehr varför springen I? Detta gäller dock ej första 
personen, då frågesatsen inledes av yz,s6 'varför', t. ex. ymo-
tatim-in*Ctro 40 varför skola vi göra det? 

Ytterst vanlig är upprepning av pers. pron. utan 
motsvarighet i rspr., t. ex. eyåt sakt+a0 nog vet hon det, 
dwZ.4-öka, fa-kigno a0-40:s n4 de våra torde komma nu, g-4- 
dq-ft4 	biort-0 jag har då börjat just nu, »g-ar4g-sakt- 
g.-mbr 2,-grtikn jag har mera i grytan', qn-kr-tiint-sin kitn 
alar-eld-ig han lär nog inte kunna det han mer än jag, qn-
Zar-tt-cin yöro, da-Ogmbsta,rnir han lär nog vara, där jäg-
mästaren är, qn-4ar-tz-n4 4n a-fan ?4,yggo han torde nog nu ha 
farit för längesedan. 

Anm. 1. Utan motsvarighet i rspr. förekommer pers. pron. även 
i uttryck som t. ex. (ingen av dem visste det' —) ov-atim di4ni 

1.) 1 detta ock följande ex. upprepas pron. tre gånger. 
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av vilka (dem)? mas-yir aciiim-tfmcind-us-qn då vi hade den (stugan) 
om hand. 

Anm. 2. Med en fylligare betydelse än i rspr. uppträda pers. 
pron. i uttryck som t. ex. knt-ig a-Ort-J det är inte jag som har 
gjort det, qn-kkci,-Oq-fg-ket-mPOkiip aa-mt-ig-4pr han bär då en 
mjölsäck, något som jag inte gör. 

Refiexivt pron. utan motsvarighet i rspr. eller mot-
svarat av pers. pron. förekommer i uttryck som t. ex. drik-
skg kt-ov-keeft dricka litet kaffe, ifm-fp-ad-ttito-&g no0-åle, kdro 
om han visste något annat att göra, cm-fik-dg-ffi-WO 4asells-
Zas so-sipitcpa-&g han fick då betala Larsols-Lars som skjutsade 
honom, ad-ad-bo,vt y6-no nif91-sg vi skulle behöva ha något 
med oss. 

Anm. Märk uttryck som tiegitm y6 sk vi gingo var ock en 
för sig. 

Ägendemspronomina stå före sitt subst., endast då 
pron. starkt betonas, t. ex. ni,411 råka, min hund, a0-w-pmfmas 
Ord det är hans gård, annars alltid efter subst., som sättes i 
bestämd form, t. ex. gOrdtt-os a-bitc,026, »gut hans gård har 
bolaget köpt, reilsqn-Witr er hund, fusk.of Z4Istt seuna försöka 
sin lycka, 4ndxs tc4r vår Anders, 6pi-ök q-efrylbs-40mme,s han 
åker på vår Anders' (velociped). 

Anm. 1. I förkortad, jämförande bisats höres i vardagligt rspr. 
ofta 'sin' med syftning på huvudsatsens subjekt; detta 'sin' motsvaras 
alltid av pers. pron. i ås., t. ex. 21a-2T-411 so-rak-sos-britor-os 
inte är han så rik 80ID sin bror, cfn-w-Ogar ald-spdar-os han är 
yngre än sin syster. 

Anm. 2. Plur. av 1:a pers. poss. pron. användes självständigt i 
betydelsen 'de våra, folket här i gården, vår familj', t. ex. ovo-kra 
fåd...qn ha de våra farit än? a-au-st 4c,fra har du sett de våra? 

Demonstrativpronomenet sxkvar 'själva' står ofta i 
nom., där man skulle kunnat vänta dativ, t. ex. cho,-kilok ',etta 
a-sg.-sk:kvar de koka mat åt sig själva, ctm-i,g-sprdle for-ucys-
ntkva, ,iftjr vi ha ett språk för oss själva vi. 

Då ett relativpronomen i rspr. styres av en prepo-
sition, sättes prep. i ås. sist i satsen, t. ex. dq-0a-shigif, so-8w-
<Syo-ya-ko den där stugan, inne i vilken de ha varit. Jfr också 
uttryck som ko,n-kål, so-2.g-a-gZqmt-9:v gy-igar en karl, som jag 
har glömt av hur han heter, yet-w-a-d4 ft9-tr64, so-rdo,tgyutclas-
tip og-filk-ni& vad är det där för ett träd, vars rot vändes 
uppåt ock topp nedåt? 
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§ 176. Det interrogativa yar 'vem' användes ej, då det är 
frågan om två, så däremot ichn, t. ex. ålskn ov-id bbaign x-stst 
vem av er båda är störst? ugx- (sin-)  ov-dm a-g4rt-a0 vein av 
{lem (tre eller flera) har gjort det? 

Anm. Det interrogativa tichn 'vilken' förekommer ofta i kvalitets-
betydelse ock ersätter då bl. a. rspr:s 'hurudan', t. ex. uka-krYsatållpa 
vilket brokigt täcke! ukaa-ir-a0-2,  fårg hurudant är det till färgen? 

uhn-cin skr-dyt inte vet jag, hurudan han ser ut. 
177. De indefinita pronomina yi2r7), 'var', yörndxg 'vardera' 

ock yor (seen) 'var (sin)' brukas endast, då det är frågan om 
två personer; yam,, yarndo, ock yår (sqn) endast, då det är 
frågan om tre eller flera: dr-ovo-sakt yå-sy2, ketyiees de ha 
var sin katkes (om skolbarnen), dw-dvo-La,,n-rein,dapticg rafar 
de ha en randig kjol vardera (om två flickor), cfn-gav-ubni.mdig 
2§,t-s1cendogir han gav vardera (av två pojkar) ett skidpar. 

Vid pronomina bldnn 'ingen', indundxoy ock ,yeEttn-
tkndi,G,r 'ingendera' förekommer mycket ofta dubbel negation, 
t ex. do„-taro-ignm kggcfn-skdOo de göra ingen någon skada, 
2.jpa-x-Oo-mt-ig 6ok q4egsfn inte är jag då arg på någön, og-
int 2.g-sdg ggn-1cd äd yåro ock inte häller såg jag någon 
karl någonstans, qn-y4tint, yar-intkn, pöyk 1r han vet inte, var 
någon pojke är, ippJ.T„ p if m - n t- ga so-krfet vi köpa inte några 
så ofta, a-dg-dq-knt yefuntknchar-ov-ka,m biro mig ingendera 
av dem orkar då bära mig. 

Vid obestämd individualisering använder ås. ofta 
pron. ndgar 'någon' på ett sätt, som avviker från rspr., t. ex. 

bet noga-2,169,k-bi2Zalear det var bara en sån där bolags-
arbetare, g-ccZ-å,ta nog-brbOa jag skall efter litet bröd. 

Pron. Zsqlc-tIlstn 'vilken-än' kan inleda en s. k. all-
män relativsats, 4c,enda t4ln däremot ej, t. ex. naug-for-4n Zai,k-
41c ktil ekn-ytl-övo nog får han vilken flicka han än vill ha. 
Detsamma gäller advärbet Zakk-år 'hur-än', t. ex. Zeuk-år 

fflpar, so-ararn intno0 hur jag än ropar, så hör han ingenting. 

IX. Värben. 
A. Aktivum. 

Ofta ha värben i ås. ett vida fylligare betydelse-
innehåll än i rspr., t. ex. si-Ou nog94-fölbgr, n%-au-gir ser du 
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några hallon, medan du är ute ock går, nso-d-Ott-blde„r fn-
a0-ucys, mcdtt-f(tr varfcir går du aldrig in till oss, då du är 
ute ock går, krym-sakt-fq-tbrk rkgg4m-non-br&bit og-no-ds 
vi torde nog få äta torrskaffning, bestående av någon bröd-
bit ock någon smörgås, qn-old-ti fnal-4p mn-snias han häller på 
att långsamt få upp en snes, åstn a-t ffl,OrctO 	tetOuggirdv, den 
Undrade hästen har betat av hela den med »tada» bevuxna gården. 

Pres. inf. användes ofta med imperativ betydelse, 
särskilt i tal till barn, t. ex. t-n 4 tig nu! sVos o kitk mijp0 
nu skall du sitta ock skita mycket, kim--4g, u-mijpa 
tein kom ihåg, hur mycket hon har att göra! 

Infinitivmärket 'att' motsvaras i ås. av tal, t. ex. 
chernart-s4msarim ta-stymn-qm de blevo ense om att stämma 
honom, Wa-ar-492, kggl,ids ta-ydro.+-skitim inte har han någon 
hälsa att vara i skogen (med), q-ad-stk4ilcysa ta-9s-s2g-m1t 
hon hade bloss att lysa sig med, c4,-sipl_cad-4ut fft....ej jsa ta-ZIat-
cit-cfn de skickade ut folk för att leta upp honom. 

Ofta saknar infinitivmärket 'att' motsvarighet i ås., t. ex. 
fp-ketb tt4n mörg4n han är van att få kaffe var 

morgon, »rign-r¥, fåro n4 vi äro färdiga att fara nu, a0--båta 
fa-ag na-frk, fast-4n 2.-40 det är bättre för dig att vara snäll, 
fast han är led, Gpt-sdg-sg kgg-ga-ro0 atq-koyd-4ndq han såg 
sig ingen annan råd än att springa undan. 

Alternativt kan ta saknas i uttryck som t. ex. a0-w-4«dillt 
(ta-)sitj det är vidrigt att se, a-dir -.1af,&nt (ta-)ro det där är 
svårt att göra, Wa-p4.5ar-a (ta-)sek-so inte är det (språk-)riktigt 
att .säga så, Z3.2,42,-4Mnd 2-Not ta-old-4m Lill-Anna är minsann 
mjuk att omfamna. 

Anm. Märk uttryck som t. ex. gn-fkr up÷mbser4 og-tag-4 
fl- 	han han gick upp i myren för att ta vara på en lie, 1g-64-f 

sta-s0-qn jag skall följa dig åstad ock se hänne, gök sta-s0 n4 
gå åstad ock sov nu! 

B. Värbets s-form. 

Värbformer på -s med värklig passiv betydelse äro 
mycket sällsynta, t. ex. skdpa0 a-skdms (hällre: ar-uct-skdmO) 

1) Prep. 'till' heter a0 eller at (se nedan); tg 'till' finnes endast 
i värbalsammansättningar ock som advärb. 
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sy2 skåpet har skavts här se, pi-kolas-Wskånn, fon,÷so-dtlkhg 
prkltkö, da-n-2,-dri2ytn han kallas biskopen, får han är så duktig 
att predika, då han är drucken (men hällre: kölgm-an biskiippt 
vi kalla honom etc.). Vanligast är presens inf. på -s med 
passiv betydelse, t. ex. 1,2,4 kqn4nd aZ-a-tråskas nu minsann skall 
det tröskas! 

Värbformer på -s med aktiv betydelse äro mycket 
vanliga, t. ex. Zcbgtas 'längta', 4cegos 'vårda', av-4t qn-da-
kdtan, so-döpas dår tag hit den där kitteln, som ligger om-
stjälpt där! bar ad-ad-4a fa-törkas-aa-uos 94 bara det ville 
börja, bli torrväder åt oss nu! og-see  aZ-2,44,kt yåltas kel-rtggum-
stån ock sedan skall dylikt ligga ock skräpa här omkring 
stugan, by en-fg-knt Zagas-fr ,,e_tr öla rkggum-fan åst I behöven 
väl inte stanna här hemma alla ock trängas omkring en häst, 
u-aka-då kkaros40 hur de där bära sig åt! dug-du-st4ndas q-
sla9,01,fm nita-kålbö& kan du stå på skidorna nedför Kullbacken, 
g-iptdras, ya-n-få-n4 jag undrar, var han vistas nu. 

Reciprok betydelse har värbets s-form i uttryck 
som t. ex. C4 ZI,G„das de ledde varandra, tedasttm-yid vi talades 
vid, oldas-4921, omfamna varandra, -c/d,lsbu ya-aka-2,lekka, so-öz•a-
bå skötas og-rlavas i Delsbo voro de sådana, att de bara sköto 
varandra ock slogos. 

C. Jälpvärben. 

Med former av värbet övo 'hava' bildar ås. perfektum 
id., pluskvamperfektum id., imperfektum konj. ock pluskvam-
perfektum konj. De båda förstnämnda bildas på ett sätt, som 
fullständigt överensstämmer med rspr., t. ex. ig-a-a0-åyt o-koyt 
i-grdm kg3 datt jag har varit ute ock sprungit i gårdarna 
hela dagen, 2g-ad-ifeta, 8-fald-rj-k4m jag hade hunnit, innan 
han kom. 

Imperfektum konj. bildas genom ad(a) + supinum av 
huvudvärbet, t. ex. bår *g-a-dfigo0 bara jag kunde! g.-ad-ud-
åta, bår a0-al-knt-snia0 jag skulle utöver (d. v. s. Kyrkbyn), 
bara det inte snöade, tfn-du-ad-yga ya frdk ny, so-2.g-åd-balt-
stim-htg,8 om du ville vara snäll nu, så jag kunde sy litet, lim-
qn-ad-knt-åft skilogspaniggeb .r-a-sakt yisat om han inte hade 
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skogspängarna, vore det minsann uselt (ställt), 4nchs-kt, .2,16ton-
ad-knt-yitod-a0 Anders låter, som om han inte visste det. 

Pluskvamperfektum konj. bildas genom ad ad + supinum 
av huvudvärbet, t. ex. egn71g-M-aa-4rt-ad, so-ad-g a-fa0-6iyt o-
knaka-HZ-60-qm om jag hade hört det, så hade jag gått ut ock 
slagit till honom, du-ad-kntl a-dtigo0 du skulle inte ha orkat, 
<kastarn skar-6v-qm ffpotn, aiest ad-lya-40 doktorn skar av 
honom foten, eljest skulle han ha dött. 

Ann]. Avvikande från rspr. uppträder värbet dvo 'hava' i uttryck 
som t. ex. xjya-ar-fg no-fg Q--rökfyopgrn inte har jag något fel 
(d. v. s. något att klandra) på Itåstjå-kon, 	 a-04 lekas94 hur 
mycket är din klocka? 

Värbet töro 'vara' uppträder ofta på ett sätt, som 
avviker från rspr., t. ex. u-bitiik0 x-Ou-teggt får° hur tidigt har 
du tänkt att fara? cha-setyp olt-so-fr de supa allt möjligt, du-Ga-
yar-lam nti, me,kokir du skall vara hemma nu, så länge 
bälgen varar, ON.  -so-ydr förra veckan2, qn-uld-4,90-14, ya0-41a-
t,c4r han skulle ut nu till på köpet, lis€i-0q-fg-mg kan-bskapi 
04-År vilken bråkstake du är 1 Ig-yarintnoa 3-Qmiint-a0-ear jag 
kunde inte styra den (märren; eg. 'jag var ingenting i töm-
marna åt hänne'). 

Anm. Perfektum ock pluskvamperfektum bildas aldrig med former 
av 	6ro, alltså t. ex. a(9-1403o0 det är fruset, a-yar-gaa x-gdr det 
var rimfrost i går. 

Värbet lgi,rda har dels betydelsen 'bli' ock ersättes 
som sådant i de yngres språk ofta av bh i pres. (inf. ock id.), 
dels betydelsen 'vara tvungen, måste', dels ock betydelsen 'bli 
nyttig till, duga till', alltså t. ex. a-yård-ycirmt det håller på 
att bli varmt, ?,0i-gifttbsknituZ so-yard-tdu-dr alficeln en gumse 
som blir två år till jul, yardtpn-a,ktar cfn-da-bitykn vi måste 
slakta den där bocken, 2g-yart-krigg-mkg, most-g-dinda jag blev 
tvungen att skynda mig, så mycket jag orkade, a-d4 yard-a-
Ini•kaZo (1. a-mYs4aftn-diabim) det där blir nyttigt till mycket. 

Värbet a 'skola' bildar futurum på ett sätt, som 
fullständigt överensstämmer med rspr., t. ex. u%m-tråsk 
vi skola tröska i morgon.3  Märkas bör, att pret. Aida 'skulle' 

Vid hastigt uttal 3$i.å 
Jfr 2.0104-80-k4ntb nästa vecka. 
Om bruket av sha se ordböjningsläran. 
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alltid har tidsbetydelse ock ej användes för att omskriva im-
perfektum konj. av huvudvärbet; 'om jag hade råd, så skulle 
jag fara' heter alltså tint-g-ad-aft-rda, so-ad-g.-fana. 

Värbet ilZa ersätter också rspr. 'bör, borde, bort', t. ex. g-
ad-ula-4yetro-ad--dag jag borde göra det i dag, g.-acl-ao-ula-
rie,„.9 2nm-4o-s4na jag hade bort resa med detsamma. 

Rspr. 'kunna' motsvaras i ås. av värben /doa, cliigo 
ock bala. lama betyder 'kunna = ha lärt sig, förstå', clicgo be-
tyder 'kunna = orka, ha fysisk förmåga', ock bala betyder 
'kunna ha tillfälle 	t. ex. Wa-kgn-ig spiZo-q-brgur inte 
kan jäg spela orgel, g-dg-knt-Necro mald-s,g4h-jpiZu jag kan 
inte bära mera än sjuttio kilo, wo-d4g-du-mt-s6vo itm-n4tar 
varför kan du inte sova om nätterna? ig-bala-fg-ig taro-a-dr 
jag kan ju göra det där, g-b&ia.-aq-fg-knt 4nad-ald-Z4 0a-fart-s6 
jag kan då inte annat än skratta, då I beten er så. 

Anm. Värbet kifvf a uppträder ofta i betydelsen 'det kan hända, 
att', t. ex. kitm y6ro-q-j»03km yilat-so-k4mb det kan hända, 
att vi äro på myrslåtter nästa vecka, du-kein wt-yar-in sq det kan 
hända, att du inte är inne då. 

Såsom det defektiva jälpvärbet ma, pret. mbt(a) 
brukas i ås., uttrycker det tveksam undran, förmodan, t. ex. 
m-a. ya-scitpt kan det vara sant? ma-a dika n4 duger det nu? 

itm-ig-mg-ovo-knamn nast-dig jag undrar, om jag har 
kniven hos dig, a-ma-aq-fg-å yåro-sd nog torde det förhålla 
sig så, ma-knt-a-da 1wro-at-Zrkt-krktgr är inte det där (apan) 
ett fult djur? du-ma-0q-knt 1,ta-d4m du måtte väl inte vara så 
dum (att du gör det), cfn-mbt åh han måtte det, du-mbt-dq-fg 
fa-a n4-0q nu måtte du väl få som du vill. 

Liknande användning har pret. mifncla, t. ex. cm-lindras-a, 
yar-lama han undrade, om du var hemma, 49a-
ad-loom-da0 inte torde vi ha kommit dit, ez-61n-

mitnd-knt ad-a-fak,-tg-qn clemsa (jag undrar just) om han inte 
skulle kunnat få hänne att dansa. 

Rspr. 'tycks, synes' motsvaras av ås. sy kTlcs, t. ex. 
du-sgo,ks-sQ du tycks göra det, a-sgoks-ni-fg 	 upq- 
no0--ala-yis det tycks då inte kunna gå till på något annat sätt, 
cha-sya,e,ks-ya-sianar 	nord--smis de tyckas vara lång- 
samma i vändningarna norr i Smeds. 

8-09535. Levander, Älvdalsm'ålet. 
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Däremot användes tyks vid berättelser, då den talande 
känner det omtalade endast genom hörsägner, t. ex. og-see  mani-
tyks-a-gsikö aytmtn4Inn, so-tksty., a-f69,-sh5 no-die», og-g-tyks- 
et-k yffi so f-19-krPtgr4m ock sedan då han gick utmed älven, 
fick han se ett skogsrå, ock hon sjöng så för kreaturen. 

Anm. 1. Värbet får() 'fara' som jälpvärb betyder dels 'förorsaka' 
(fr. faire)1, dels 'börja', t. ex. g.-6R-Zat-fa-skt4ce, Zi•t-ov-kf-a-dg 
jag skall koka litet kaffe åt dig, a-fa-reggetn det börjar rägna, a-ffi 
fa-ya-költ-aa-uTs n4 det börjar bli kallt (åt oss) nu, ntt far-a-fa- 

shityårlya-fadå'r nu börjar det bli (komma) kortvirke, far, mas-
kg-fixe fa-urd-Wii då jag började bli litet (till åren). 

Anm. 2. Värbet 4yetrO 'göra' användes som jälpvärb i betydelsen 
'göra med att, ha anledning att', t. ex. g-t4r-knt ovo-a-dr jag 
gör inte med (att ha) det där, fa-40-Ou fa-det 02, inte har du an-
ledning att fara dit än. 

Anm. 3. Värbet Ok 'vilja' användes i huvudsak såsom i rspr., 
dock har det ofta rent futural betydelse, t. ex. yg4m-at-bigar -mbr.gtE 
vi skola till fäbodarna i morgon, g-tol-sakt Inted-chg, sna.g.4-d4g 
jag skall nog betala dig, så snart jag kan. 

Anm. 4. Värbet 00 'veta' brukas som jälpvärb i betydelsen 
'förstå att', t. ex. 6pait,at-sakt=412, rö-sxg no-brökakil qg nog förstår 
han att skaffa sig en brödkaka också. 

Anm. 5. Synnerligen svåröversättliga äro de båda jälpvärben ZUS 
ock Zpdar; följande exempel må anföras: cfn-Zus-aa-4,[t so-mYsaZ 
krip bo0-412,-qg han har haft så många barn, han också, Zus-du-gg-
Zågldg n4 vill du lägga dig nu? og-'t Zus-u6ro 'go ock inte låtsas 
om något, a4i7sta-f6ro nogif-Rtigo-1,a mllma0 det uppträder någon 
fluga här emellanåt, cfn-åd-sakt-ZPdst yg4-49,9x-dalir han skulle min-
sann vilja åt det där. 

D. Particip ock supinum. 

§ 194. Pres. eller pret. av 'vara' + pres. part. motsvarar 
ofta rspr:s enkla pres. eller pret., t. ex. a0.4-so-Zetyt4tbd d4r det 
lutar så starkt där, q-1.10-sig Ztipq, 	 ogisirgud hon 
har ett sätt för sig loppan, hon både kommer ock går, o-siintar 
vro-sily452,1 qg ock somliga sitta också (om ett porträtt), etn--
so-3,14k4v,d q-olt-so-ir han är så glupsk på allt möjligt, s6g-40, 
so-cd-dulq-shi,ya-Z4-4924-q-bk säg det, så skall du få se, hur hon 

1) Detta uttryckes också genom 40vo, t. ex. cpi-gav-U-uos 
öNnikficfs p han narrade oss allihop att skratta. 



IV. 3 	 SYNTAX: VÄRBEN. 	 117 

börjar skratta, ,g-ya-so-syQvd, so--cli_pgd-tnt-seenoa jag dar-
rade, så att jag inte kunde säga något. 

Anm. På ett sätt, som avviker från rspr., uppträder pres. part. 
också i uttryck som t. ex. i-mcpn-tiffigksqnd ilegd4c.on i min (upp- 
växande) ungdom, 6.0-A-no-.2169,kt-fåt-vjd 	filok det är sånt 
där folk som kommer ock far (om bolagsarbetare). 

Pres. part. av trans. värb har passiv betydelse i 
uttryck som t. ex. da-ka-u6itnaa w-knt-dr3lAnd det här vattnet 
är ej drickbart, nciyg-w-alfitegi,d nog är det ätbart, aO-r-lnt-
4ndrqnda-i det är inte att undra på, (tog x-setf49i,d og-mt-g o 0,r-
-4nd vi böra säga det, men inte föra det vidare (då två personer 
språka förtroligt), ,y4,ta-au, a.0-w-avnd-d64t-nod-ald a-fiugitm 
tror du, att det är möjligt att lägga något där (överlemnat) åt 
flugorna, a-ydrint ki~d-oltikt det var inte möjligt att komma 
dit, 8,0-w-knt-yetreld etyta det är inte möjligt att vara ute, c-r- 
nt 	dy,x, det är inte värt att bjuda till ens, a-Ou- 

no-gOmolt so÷44geid har du något gammalt som kan lagas, 
a0-2T-Int-tiks4nd-lint Giyt det är inte att tänka på (att gå) ut, 
ad-w-tnt-lyInd-ata-dy„T det är inte värt att höra efter ens. 

Perfekt -  particip har aktiv betydelse i uttryck som 
t. ex. du-w-gnu-såkar, cfn--sn inijp0 cpa-dår du kan vara 
säker, att han har läst mycket den där, 2g-g-knt-s6inn 4,1 jag 
har inte sovit tillräckligt än, 2,g-19^-2.924-40tg,,rin atq-bir÷rhs 
jag har varit överallt utom i Ransi. 

Anm. På olika sätt avvikande från rspr. uppträder perf. part. 
också i uttryck som t. ex. 6km- fha tåeqn-bitotti vi ha funnit så 
mycket att bottnen blivit täckt, qn-w-knt 	 mn-,44 fin 
vi ha inte åkt något med den här fålen. 

Värben ?åtta 'hinna' ock f  'få, lyckas' åtföljas 
av supinum, där rspr. har pres. inf., •t. ex. cfn-yi-fiZ hinna 4n 
han hinner väl komma än, qn-ad-4a strukoa-0 han hade 
hunnit ge sig i väg, 2,-kvn, fald-thy412,-syiTkt-ftt jag kom, innan 
han hann in, qn-a-fak-.2,16,1st egt-dar-4c,egqn han har lyckats släcka 
(övervinna) det där bekymret, cpx-ad-igyna sykt-4v, f12-fald-f-k4m 
han hade hunnit ge sig i väg, innan jag kom. 

Amn. Värbet skffilya, som också har betydelsen 'hinna', användes 
däremot ej vid värb, t. ex. ig-sk,ktint-d6i,kt (=492,-knt Ictimb-d40), 
fa-faldtz-ad-fan0 jag hann inte dit, förrän han hade farit. 
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X. Förkortat uttryckssätt. 
Substantiv äro utelemnade i uttryck som t. ex. 

qn-a-klima q-niqnda0 han har kommit på nionde året, g-w-g-
tratqacht jag är på trättonde året, 4  Zatign-w-s6vo här låta vi 
kreaturen sova, cp-ar-ILL% tråt han har tröttkört hästen, du-
båk ,,ato-2-8492zu du kan äta i samma matlag, 2,g-al-4yt og-
koo-kriotffinkm jag skall ut ock ge kreaturen foder, f9-,9nast 
för sista gången. 

Pronomen äro utelemnade i uttryck som t. ex. fi 
ht-ov-"kölc får jag litet mjölk? 2.g-sd-tr4t q-10,n-skao jag sitter 
mig trött på den ena sidan, ad-a-yd so-4t, so-cfm-gct,etråt 
bla97,ilop det har varit så långt, så vi ha gått oss trötta alli-
hopa, dar-q-a-y4ksa-stibr då hon har växt sig stor, etn ectqna 
mkn-sti&na og- yi.nda han efter med stenar ock kastade dem, 
cfn-tbica-44,m o-gav-mYcaZ-p4n,igg han tackade ock gav dem 
mycket pängar, 219a-arAn ya-noga-Zenn, mwt-fg-a-ydna inte 
har han varit borta länge, mot vad jag har varit, aZ-g•-sek-Og 
skall jag säga dig något? Wa-ptign-yir atq-gritionda bltiat inte 
äta vi annat än sädesföda alltjämt, dar-indpn wl-övo-aa, so-a-
fg-ig-kgg-r6a atq-övo-aa då ingen vill ha det, så har väl jag 
ingen annan råd än att ha det, a0-fr-tnt becr-hgnar 2,ta-,i4r det 
är inte annat än bara agnar det här. 

Värb äro utelemnade i uttryck som t. ex. q--f6un-
6v-tntn-ticfs hon är glad att vara av med oss, qn-Zit-sg N-
st4fridcin han sade sig vara. bestämd, 2,g-ba-yaZkiirrtncfn-dNm jag 
bad dem vara välkomna, a-sir-ciyt kol-Mb-kål st,,z-a-sketyZ-
miaste,rn han ser ut att vara en duktig karl den här skolmäs-
taren, Z1/-6791-0,Uad Lill-Anna skall ha det här, cm-yil-knt atq-
ba-br4nd yina0 han vill inte ha något annat än bara brännvin, 
a0-1r-int no-ygOar dyt a-dig 	det är inte något väder att 
gå ut i för dig i dag, 4m-du-råsa ificytyvy-n4-0q, so-f61-du-
k43-dig om du rasar hitöver nu då, så faller du ock slår 
ijäl dig. 

Propositioner äro utelemnade i uttryck som t. ex. 
2g-ad-itZa0 art-mkra jag borde ned till Mora, uZttm-up-skrbla 
vi skola upp till Särna, yöko-frOdasngt vaka om fredagsnatten, 
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disk-mkläg diska efter middagen, 2-g-ot-mig-a0 jag åt det till 
middag, 2.g-Qt-gr6tyj frige«st jag åt gröt till frukost, naug-
aclitm-w-balt-Ap-clk&m nndi,m nog skulle vi kunna jälpa dem 
med mjölk, q4st-dq-fg nt-chg g400a0 hon tordes då tigga 
godsaker av dig, du-Ga-skrw-åla-mg ko,n-6pkulca0-4 frq-stbM 
du skall skriva efter åt mig en röd toppmössa från Stockholm, 
gok-åta-Otg knipn gå efter en åt dig! a0-w-pat-brbtar-iim olfg 
eld-mg det är inte mera bråttom för dig än för mig, gok-hdq-
mkg gå undan från mig! 

Förkortade uttryck av olika slag. Obest. art. 
utelemnas ganska ofta, t. ex. so-053-ygr-lut-strå så att där var 
inte ett strå, &3-i-Oq-f- bce so-chk det är då väl ett anbud 
som duger, 2,1c9sog-4na-b4sa som en annan buse. 

Konjunktionen 'att' är utelemnad i uttryck som t. ex. g- 
secgd 	q-uld-fi-ffiro tay-pi-tR-a-dg jag sade att du sade, 
att hon skulle få sticka två par till åt dig, fecOar-a-scikt, tatinz-
kso far har sagt, att vi skola läsa, a,a-a-yalcsa0, upcia tatfm-
)fito-a0 det har växt, på det att vi skola äta det. 

'Ock' är utelemnat i uttryck som t. ex. kqmfye, kom ock 
följ mig! trk-tråh tre ock trättio (3.3o), Ani-fprh am ock 
fyrtio. 

Anm. Märk även: cfn-ffia, mtar-O-kitlbök so-gåot han rullade 
nedför hela Kullbacken si gott som , hal-tblvta Karl den tolfte. 

XI. Anakolut ock pleonasm. 
Såsom exempel på anakoluter må anföras: q-ad-

dq-fg-aft-ifogiirt 61,k1c-4721.-a nv hon skulle nog lika gärna ha 
det ogjort nu', a- yaript-Zitfa, so-yartim-rådar atez-uld-skedo det 
var en luffare, angående -vilken vi voro rädda att han skulle 
stjäla (i ås. övergång från relativ till demonstrativ konstruk-
tion). 

Pronomina förekomma pleonastiskt2  i uttryck som 
t. ex. a,84-so-1abnt no-yeitta det är så dåligt vatten, tg-a-so- 

Sammanblandning av uttrycken 6vo-ah-imiirt ock ig.dtro Za),k-
tint-aa. 

D. v. s. utan motsvarighet i rspr. 
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kkestotqn ngn-Nåda jag har en så otäck klåda, qn-a-Taknqn 
nqn-tåcebiik han har dålig tobak, a-syolos-y6 no-j§g,Tt-ov-nogår 
det tycks vara något slags kött. 

Anm. 1. Ett pleonastiskt ts,ckaå inleder ofta direkta frågor, t. ex. 
ukaa a-0u-1,,ta0-a-m4cp,r-ald har du varit till Mora? uka0 2T-a-s6lta0 
eld-sökrad är det salt eller socker? 

Anm. 2. Ett pleonastiskt dyffl förekommer i uttryck som t. ex. 
ycidq a-Ou~-kitund, dar-lyt-au-ar art-töos-?fm g4mpa0år var-
ifrån har du kommit, som inte har hört talas om gamle Peder? ur-a-

fdr2.0 hur har du nu betett dig? 
Anm. 8. Obestämda artikeln förekommer pleonastiskt i uttryck 

som t. ex. fa0ar-a-g4rt kasn-ZeLyggetn-Nn-stör far har gjort en lång 
käpp, ig-a-sbrcfn kan-Ncy jag har ont i en fot, ya-Wokqn gfit-suå 
...0u-år vilken argsint svärfar du har! 

Viirb förekomma pleonastiskt i uttryck som t. ex. 
g-ifydras, 94m-etn--sjasPldug taro-a-fistr-int yåra jag undrar, om 
han är skyldig att göra det för intet (vore), dg-g4ård-ig bo-
p9,Tgd og-årvad då både plöjde ock harvade jag, cfn-t4 bo-
dålskar o-sy4nskar han talar både dalmål ock svenska, ad-Pso, 
...0g-n-044;9k 0-fta-bo-y4ntar og-i-råd o-3,141ct det är så, då man 
går så där ock både väntar ock är rädd ock dylikt. 

Advärb. Orden so 'så' ock .94 'sedan' förekomma 
mycket ofta utan motsvarighet i rspr., t. ex. odarn-tråod-g-knt 
so- ua nildug ty6 den andra trodde jag inte behövde tvättas, 
ig-a-so-snugad-r bod-ig-og jag har rensat slut jag också, 40 
ad-du-ida-sip so-yar-ökt där skulle du fått se något som var 
högt', sökra tyipar-ig so.4-giicg socker tycker jag är gott, m-2-
sesakt ad-rösa-ad skulle jag falla (om du åkte på mig)? (2 -4- 
g-s-nt-spo m4no jag skall väl fråga mor, uZikm-yk-seknt-sx; 

vi skola väl se till. 
I slutet av direkta frågesatser förekommer ytterst ofta ett 

pleonastiskt (og) ad, t. ex. t-Ou-kZn-ald är du sjuk? cd-du-
sj,940s-pricostqm dit-ald skall du skjutsa prosten du? a-0u-sköldra- 

n4-og-ald har du skållat dig nu? 
Dubbel negation förekommer, som ovan (§ 178) nämnts, 

mycket ofta vid vissa pronomina ock är även för övrigt vanlig, 
t. ex. 20a-0ebgt 2-dg inte i dag, wa-by4ar-ciu ivgymstas inte 
bor han någonstans. 

1) Märk, att so här ej är relativpronomen. 
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Även andra advärb uppträda i ås. utan motsvarighet i rspr., 
t. ex. tag-no-sals, so-fey-dq-lip .,tildskoz tag en sticka, så att vi få 
upp eld, cfn-bio0ar kn-nast-itcy,9. han bor hos oss, (in,-k4fpb-knt 
a-bitekrks fg-faid4-mbrgli han kommer inte till Bunkris förrän i 
morgon, fast-a-råls-og-knt so-frg,  fastän det inte räcker så rikligt. 

Prepositioner utan motsvarighet i rspr. förekomma 
i uttryck som t. ex. fi ht-ov-ketp får jag litet kaffe? kan-40p 
ov-snugo en hop småboskap, 2,,g,,t-tAg ov-a,gttin ett tjog ägg, 
knak-tg-ad-qm slå till honom! jp-t6ls-fnr (kär) tack (för)! 

Anm. Ytterligare äro att märka några småord, som mycket ofta 
brukas pleonastiskt; så boa 'både' i uttryck som t. ex. t-tioya-s6 boa-
fg-og jag tycker så jag också, 8,0-2.-bo-Z4zgge, bröt-og det är ännu 
längre bort, (det är kallt —) 	bo-si-og ja det är det. Ett 
pleonastiskt 'att' uppträder i kraftigt bekräftande uttryck som t. ex. 
å0 at-du-4r det gör du! 6,O at-q-år det har hon visst det! I sam-
band med konjunktionen 'eller' i bisatser förekommer regelbundet ett 
pleonastiskt 	t. ex. kt.salt-ig, uka0-etn-a ma-Z4pur ald-noa- 
ålar inte vet jag, om han har loppor eller något annat, aa-mt-guot-
yito, ukaa-a-yGrd 11'1a-86-0d-36 det är inte gott att veta, om det blir 
så eller så, --1c49,1e,-ao-knt, ukaa-aa-2- rna-skt ald-stiyrt jag känner 
då inte, om det är sött eller surt. 

XII. Ordföljd. 

Inverterad ordföljd förekommer mot bruket i rspr.: 
i av so inledda utropssatser, t. ex. so-civug-i-du så olydig 

du är! so-ditm i-du så dum du är! so-4t fa-au-iiptar så långt 
uppåt du går! 

i vissa bisatser, t. ex. spr-icrdkyknRol,s4, og-trtio-au 
knt-mfg fråga Urd-kvinnfolken, om -du inte tror mig, zg-far-siyt, 
og-rPors,-Ou-nqg kStt-tg jag går ut, om du rör mig en gång till, 
na-4-fg-?,,c31dast, 2g-t4r-a0, og-4Z-ig det är väl bäst, att jag gör 
det, om jag skall, du-k-sakt-då yito, ttm-ad-ir-4ndis 
nog lär du veta, om det är Anders eller Karl, kg-skint, uht-
ripeua ma-n,30k-yettnq ald-yar-q-tipgr jag såg inte, om reven 
var nere i vattnet eller (var han) uppe, ig-yåt-knt, tim-a0-w-tfm-
bstef ald-w-aa-lim-ybrar jag vet inte, om det är om höstarna 

1) Märk, att detta ord är i uttalet skilt från konjunktionen mq 
'medan'. 
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eller om vårarna, sas-ackm-ud-dar 	 ald-achm-yi-yd- 
da kår då vi hade varit där i tre veckor, eller om det var två. 

Anm. Omvänt har ås. rak ordföljd, då rspr. har inverterad, i 
uttryck som t. ex. og-ingnn-pitcystdick a04r ock ingen postdag är det! 

Predikatet står mycket ofta sist i korta relativ-
satser, t. ex. cfn-fik-fg-sy4n rbOa, so-getniNa-yar Sven fick väl rå, 
som var äldre, 04-40-SQ, cha-so-gepnbZast-iro de göra så, de som 
äro äldst, -gd...0axt-n4niast-ir jag går dit det är närmast, bla-so-
aakt-ktinto, so-se9,-02,ar alla som komma dit, så säga de, blar n.o-
Oka-41a0a u9-cfn-so-slana,st-kgm alla äro de leda mot den som kom 
senast, cfn-sagd sos-scintigir han sade som sant var, if§a u%m-
ykr-491da...0y, so-gart-fr inte skola vi ändra det, som är gjort, 
öla so-n og-nåva0 6vo alla som ha ögon ock näsa. 

Objektet sättes ofta före värbet på ett sätt, som 
avviker från rspr., t. ex. du-al-dq-d fes0 du skall då få se det, 
tgm-du-ad-å, u,itod om du visste det, ad-char-int pnifm sikksaa-
ald var det inte just honom de hade skjutsat? iha,-kitnd int.4at-
landafg fina de kunde inte finna ett enda fel. 

Då något av värben dpivo 'ge; bringa att' ock 4at 'låta' såsom 
jälpvärb står vid en infinitiv, sättes dess objekt, i motsats mot 
i rspr., efter infinitiven, t. ex. kg--av-dr k krptgrifm jag skall 
ge kreaturen att dricka, aZ-du-4av-gr4n-qna nåk-ald skall du 
narra hänne att gråta nu? lat-si margxt låt Margit se! q-Wd 
Zat-s0-nonm-ad hon skulle låta någon se det, ubso-sa-du-Zat-
.2111j, ralsqn spiaa4 varför skall du låta hunden slicka skeden? 
og-n4 	 Zat-lcito-Og mtigek ock nu skall du ut på 
myrslåtter ock låta myggorna äta dig, s2A-Mata 	sn4)- 
paykg se getterna låta småpojkarna leda sig, lat-ueol-mg Mad 
låt mig vila litet! T-ca-4at-fro-tip-sg-cin ZIta0 jag skall låta 
honom morna sig litet, du-a4-lat-it6ro-cfn du skall låta honom 
vara, du-aZ-Zat-oket-pbylcq, sos-da-yga du skall låta pojkarna 
göra, som de vilja. 

Liknande oskiljbara värbaluttryck äro bl. a. följande: rakt-
zip-sg resa sig upp, du-al dov-cit-mig a-dar du skall ge mig 
tillbaka det där, qn-aZ-drag-slcötqn Matar, da-k-dreut-kabtfm 
man skall rumpdraga getterna, då de skita stockar (d. v. s. ha 
förstoppning), ovo-8 -dr69-n6ivaZ-d2g-nosn ha de naveldragitl dig 

1) Ett slags bukmassage, som användes vid kolik. 
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nånsin? g,-fi1c-dnk-2.4dg kif mkn-efrghs og-mån jag fick dricka 
kaffe i lag med Anders ock Maria, 1,at-måtEtn-szg äta sig mätt, 

yåZkiimnqn-dke,m jag bad dem vara välkomna, T-ar-lijoså 
måtqn-mg qmbrq .jag har kört mig mätt på timmer. 

Anm. 1. Det förhållandet, att ås. har skilda böjningsformer för 
nom, ock ack. av många subst., medför ofta, att en ordföljd, som i 
rspr. åstadkommer otydlighet, med fördel användes i ås., t. ex. 1414 
tuo-gefutkiiln mfn-s2g flickan tog gubben med sig, p6spfpn deagd-
skåtamstern, so-n-uårt bo-g404 og-bZ4r pojken dängde skolmästaren, 
så han blev både gul ock blå. 

Anm. 2. Objekt, som innehåller negerande pronomina, ha tendens 
att ställas så långt fram i satsen som möjligt, t. ex. fasNeggn-k6i/ 
q-dr fastän hon inte har någon man, 2,g-w4Ngefn råd k jag är inte 
rädd för någon jag, i-kkte.S-mgqn &a yia jag känner inte igän någon 
annan, cfn-t4r teggim-kkrttim-min han gör inte med några kort, 
g-år-yntnoa årt jag har inte hört något, dr'g-p4ng g,-€r då 

jag inte har några pängar. 
§ 211. Advärbialet sättes vida oftare än i rspr. före värbet, 

t. ex. ton-du-u2/-,96 Ziga om du vill ligga så, yey-a-sd-10.ut 
vem har gjort ett sådant köp? ne We-balar-g.  ,kft-stekndå nej 
inte kan jag stå här (sysslolös), og-knt--uån o-kkuder ock 
var inte här ock gräla! so-On.-44v-knt 14-skr4mbeA så att de 
inte behöva (ligga ock) skramla här, so-it sos-4r g-ir så 
sant som jag är här, naug-bår-n-fg «c-41..14as nog kan han 
då vräka sig där, ad-84-06izte priletu-y4 fånd-og hade vår prost 
också farit dit, bå-b, tast-mfin-k4mb vänta bara, tils mor kom-
mer! g-bet-spttc,erd-åter, tfm44s-yår4ne jag frågade bara, om Lars 
var inne, q-syfflks-gre0 ad-uorta-frisk hon tycks ha blivit alldeles 
frisk, qn-00-fa-mt-ciu, mäld-u-k4ne giug-ffir han gör då inte 
mera, än han känner gör gott, t4,9a4a-cfn so-Vtot pro inte skall 
man bete sig så fult, qn-sg 0:ks-knt-yöro ov-måtkm-måt han tycks 
inte bli mätt av mat, 4årgm- nod-Qar-eld bår ataigigiim 
gm göra vi något annat än bara gå efter vägarna? da-au-kr-
erkstfn-stdd då du är stadd på resa. 

Även i övrigt märkes en tendens att sätta advärbiella be-
stämningar långt fram i satsen, t. ex. kosphr-og-ir m springen 
I också hem? g.-es.d-og-ig troed-d-noga-nu jag skulle också vilja 
få litet nu, g--yåt so-ydA-a-so jag vet det så väl så, g.-å-gart-åp 
bod-'j-dar-og jag har gjort upp (eld) där inne också. 

Starkast är denna tendens beträffande ordet 'inte', som 
gärna sättes först i satsen, t. ex. og-lut-du t_914-ucfs at-War 
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ock du vill inte följa oss till fäbodarna? ty,t-fg-s?,,t4tiskax-ald jag 
talar inte häller svenska, og-knt-Wtygg-siM, 1)04m-0-öar ock 
lång stund kunna vi inte vara där, du-ca-s0, so-ktit-du fa-tito-
kut-n4 du skall se (till), så att du inte beter dig tokigt nu, ?fm-
int du-kainzb om du inte kommer. 

Anm. 1. Ordet 'inte' kan aldrig såsom i rspr. stå emellan sub-
jektet ock predikatet i bisatser; om ordet ej sättes i satsens början, 
måste det därför stå efter värbet, t. ex. 2,g÷r6.6, stn-Ntrib-kntå jag 
är rädd, att han inte kommer, qn-ff.i, .2169,sisint-a0 han låtsas, som 
om han inte visste det, b€-f-åk 	 id-mt R9-qm bara därför 
att jag inte ville följa honom, nin-du-firint-Ort 	firz-brezdo 
om du inte hinner göra det här före förfrukosten, fast-dm,-yår-knt-
hma om de också inte vore hemma. 

Anm. 2. Negationen inta sättes alltid före objektet, t. ex. g•-filc-
nt-e,a jag fick det inte, qn-sdg-tnt-mtg han såg mig inte. 

Vad beträffar attributets ställning i satsen, märkas 
följande exempel: 2,g-0-4ndhs4niqn ynitt-mkg jag hade den lille 
Anders med mig, g-ar-tgan trd ttioran ‘3-mg jag har inte en 
torr tråd på mig, nqn-ddg ald-4nqn en eller annan dag, -8u- 

n-t 	har du en låda till? a-Ou-an-tiZ .2,1euka har du en 
dylik (låda) till? 

XIII. Prepositionernas rektion. 

Dativ styra följande prepositionerl: 
610 'åt, till'2, t. ex. dw-ovo-sd,lt-pitrdv, a-bk,Zit' de ha sålt gården 

till ett bolag, yan-aZ-2.g*ar-4 4),,v, vad skall jag göra åt 
det? pet-ar-g ya-c140-a0-qm-no0 inte har jag varit till 
honom något, 	 so--far a-krivqm det är Alfred 
som är far till barnet (barnets far); 

ettraa 'tillsammans med', t. ex. uNni-kato-si§gra,a atra-grbtqm vi 
skola äta surmjölk till gröten, a-yar-fåt-tiZ atra-m4pnfm-
gitba det var en till utom min gubbe; 

etten 'i bakre delen av', t. ex. cfn-sd-kitqnz-4Am han sitter baki 
båten; 

frQ 'från', t. ex. gok-itudq frq-gZetsk gå undan från fönstret; 

Om prepositioner, som styra genitiv, se § 150. 
Dessutom märkas sammansättningar som cna,09na0 på andra 

sidan om, n109n6c0 nedanför, nbrd9na0 norr om, m. fl. 
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frOnqn4 i främre delen av, t. ex. du-cd-sa/-dg Nmqna-trilitn 
du skall sätta dig framme i trillan; 

milq 'mellan', t. ex. q-skr-a?,,tt-.2,1‘9,s-grpå, so-a-yaksa mlq-ty4ni-
sttanign hon ser ut som en potatis, som har växt mellan 
två stenar, årkrt fgor-fn, mAq-grgsign haren for in mellan 
granarna;i 

mkta 'mot', t. ex. -lcbyt-mkt-qm jag sprang emot honom, nt4 
mitot-sifndckm natten mot söndagen; 

nast 'hos, vid', t. ex. cfn-biota-nast-skitomakariim han bor hos 
skomakaren, qn-sat-sxg nast-b40,r4 han satte sig vid bordet; 

ov 'av, från', t. ex. f  ZA-ov-,2,1kko får jag litet dylikt, sgt-ktplib-
bstrq-ov-r4möyrn han kommer österifrån Rämyren, du-ca-
11a1§-6v 1'44 du skall slicka av fatet, Gpli-g4la-ceyov-kkån 
vi ha gått utför bärget; 

9sindg 'undan', t. ex. q-bet syfflksit,g-kitm-4ndq-qm hon tycks bara 
vilja komma undan honom; 

yr 'ur', t. ex. Gtn-fage,r-d)-stiovhim han for ur stövlarna. 
§ 214. Dativ eller ackusativ styra följande prepositioner: 

afar 'efter', t. ex. gok-atar Nntkm-sti2r-a-mg gå efter en käpp åt 
mig! koyt-ata-apo spring efter det! ata-k6g4 efter bälgen, 
atar-a tecgd-tz gr4Za efter det teg han alldeles; 

fr 'för', t. ex. a-Ou-rokaa-ciyt fr-qm-d(tn4 har du råkat ut för 
den där? tals4194naa tack för lånet! ng tdn-sg•-a-srn 
fu-ckin nog tar man sig till Särna på en dag, kg a-Nt(tit 
tn-131 fm-krkck jag har betalat tre öre för krokarna, qn- 
di 

	

	han dog för några dagar sen, dq-aa-Ntilsat 
f19-f4na-krnar den där klockan har jag köpt 

för fäm kronor; 
fin 'i vägen för, före', t. ex. du-t-fin-qm du är i vägen för honom, 

du-ca-tnt-kbyt fin-fige,ttfm-sQ du skall inte springa framför 
fötterna (på mig) så, finify_f% före jul, a-4:c ya-ftn-deRn-
dög° det där var före dina dagar; 

'i', t. ex. uqn-Gi-au -14519,kna, vad har du i byttan? clorgQ.--
sketyZetm bl-tni),r de gå i skolan alla tre, gQ--ketvk gå sön- 

1) Denna preposition brukas ofta enklitiskt, t. ex. gårdmik mellan 
gårdarna, uagigitil9 mellan väggarna, ad-y-knt-Wygga, rm 	ald- 
Wmik det är inte längre mellan råden än mellan låren (ordspr.); jfr 
dr-ovo-milp sig-m?9 c1-Oa-40ar de ha mycket sig emellan de 
där båda. 
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der, förstöras, 2,.:ar-i-m4nm under morgonens lopp, Znbitl_cqn 
a-nåta-mg -senOtt lillbocken har stångat mig i sidan, 
4.04 fuo-nad-2-lvad skeden for ned i ostskummet, uhim-
da0--skettagn vi skola i skolan, aZ-du-s&/-dg m1n-.2,lå.kkt-
-ndt29 skall du sätta dig med dylikt i händerna? a-Zot-
Idfont i-årtf det låter illa i öronen, -4gu-mkn4ta i tjugu 
minuter, av--dr atn-s1c6pad lägg det där i skåpet; 

mw 'med', t. ex. ,$),, u-air-ovo-skripa mtn-knenvm se, hur de 
ha skrivit med kniv! dar-bk mkn-u6-segnitm de köra med 
var sin (häst), mkn-ålsar adn-n-ula-tlft-sg med vilken 
(flicka) borde han då gifta sig? du--f-s, mtn-brilkm 4m 
ar du skall få se, hur mycket bräder vi ha här, ckn-gård-

knt-mfn mald-tuAnbald-trfm han gjorde inte med mer än två 
eller tre, 0,star-og-Op-uc,e,s-mkn-Qm (kom) österut ock jälp oss 
med den (potatisåkern), 	-fp st4s-Q-bry„-mkn-priks- 
t6tm se morfar får sitta bredvid prosten, qn-ar-bt-ifndra min-
krelygnifn han har åtta hundra (kronor) av Kronan, ya-4,40t 
du-fa-mkn-tIglim hur fult du beter dig mot getterna! uhr-
4yt-mkn-sm6Z9n I skolen ut med småboskapen, aO÷so-tåro 
go-mtn-yåtufikrur det är ett sådant göra att gå med vattu-
fårorna, ya-kyår-mkn-ad låt bli det! fan-tnt m1n-st6rn-f19-m1g 
låt bli min käpp! 

413Q, Q '(upp)på", t. ex. a-?ig dat-9-bikrdq det ligger på bordet, 
göls,-atr9-4ndcfm-du gå på sladden du! 2,gigt-d9int, u.4n-du-
uil-up9-tarn jag vet då inte, vad du vill uppe på taket, 
du-a-nåra-mg 9-åtttm du har narrat mig på hattbytet, av-
åp-ad 9-brdad lyft upp det på bordet! yqn-aZ-du-up2-
tiipad-atå vad skall du uppå taket efter? dr-i•ro-,kgokar 
9-ydn-4ncfn de äro arga på varandra, a-d4 t9:0-xg-c/Q-M-g4rt 
up9440-d6go det där hinner jag väl göra på två dagar; 

4v,dar 'under', t. ex. mås-u. kn-linda-båyr4 Misse är inne under 
»härbret», mås-a-fa0-fn ifnda-båyra0 Misse har farit in under 
»härbret»; 

pvyr 'över', t. ex. ad-euntar uv-ymy-gkin det hänger uppe över 
fönstret, slakta tik-yvyr-koz-sto skottet gick över en sten, 
t;a-aZ-du-bry-OgAnt ya-Wok-yvyr-åd inte skall du bry dig 
om att vara arg över det. 

1) Med srus. kyt9n9 utanpå. 
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§ 215. Ackusativ styra följande prepositioner: 
ett9 'bakom' 	 sn 2 'söder om' 
frhiQ 'framför' 	 22st 9 'öster om' 

in9 'innanför' 	 ttåstp 'väster om' 
ecytp 'utanför' 	 bmg 'på denna sidan om' 
iv 9 'ovanför' 	 ).409  » 	» 	» 	» 
ni89 'nedanför' 	 dta,09 » andra 
n&c19 'norr om' 

t. ex. qn-fa-bar-in9-rkgiirdtz han går bara innanför gärds-
gården, do., chigo-knt yar-dito-1,0t g,,gstn-dig de kunna 
inte vara utan kött en enda dag, qn-x-nx09-141dibysa0 han 
är nedanför eldhuset, cpa-binta ya4t9-ts9v4 han bor väster 
om älven; 

geRnifm 'genom', t. ex. a-gy-gcRniint-cin 2-lik-qn-da-p4iset det var 
genom honom jag fick den där platsen, 0.9-mets-far-fn gcn-
ntfm-gZcisa0 se Misse går in genom fönstret; 

1)Z4nd 'bland', t. ex. Ig-k-so-.2,lecryug, so4g-balar-knt go-Aknd-ftiolt, 
jag är så trasig, så jag kan inte vistas bland folk; 
rignm om(kring)', t. ex. u)so-I-Ou-so-bug rkggiim-öpf 

varför är du så sotig omkring ögonen? 9--so-rdd-o-gr4n 
tini-bgy hon är så röd ock grann i ansiktet (eg. 'om ögo-
nen'), pn-östcf om höstarna; 

1,p0, brkta.0 '(bred)vid', t. ex. etn-bMa öntip-niwyqn han bor 
vid Norsjön, a-Zig &dip-spin: det ligger där, borta vid 
spisen, fpn-fiZ-48.-ucfs u_W-40 vi få väl trösta oss med det, 
qn-s4-briayi-pritcfstqn han sitter bredvid prosten. 



Rättelser ock tillägg. 

Doc. OLOV ÖSTERGREN, som vid avhandlingens ventilering tjänst-
gjorde som fakultetsopponent, har haft vänligheten meddela mig en för-
teckning på tryckfel, som av honom vid granskningen anmärkts. Då 
härtill komma de fel, som upptäckts av andreopponenten, fil. lic. Jon. 
&källans, ock av förf., torde listan vara någorlunda fullständig. 

Genom misstag från förf:s sida har i de två första arken sandhi-
tecken (...) kommit att användas i stället för bindestreck för att be-
teckna, att vissa ord tillsammans utgöra en rytmisk enhet. 
S. 12 r. 	6 nedifrån står: k4märn bör vara: k4märg 
» 	15 » 	15 uppifrån » fugaZ » » f4ge3 
» 	15 » 	16 	» » ftigain » » faigaln 
» 	16 » 	10 	» » kamrar » » hamrar 
» 	17 » 	6 nedifrån » Zötariet » » Warkn 
» 	18 » 	14 	» » .2,14egan » » 21imgez 
» 	18 » 	6 n b wtnan » » bZkpmn 
» 	17 » 	5 	» » ZeRman » » Zegnzqn 
a 	19 b 21 uppifrån » gisbam » » ~km 
» 	21 » 	14 nedifrån » ålipm » » Onfmi 
» 	25 » 	8 uppifrån » kticbkoskikg » » kilOoskil og 
» 	25 » 10 nedifrån » dOerda, » » 9,0,&,,r4 
» 	29 » 12 uppifrån » åtka, » » åtava 
» 	29 » 	9 nedifrån » keas » » bilas 
» 	38 » 	1 uppifrån » ZuTA » » Ziye4 
» 	38 » 	5 nedifrån » Zsuk » » Za.kk 
» 	39 » 13 uppifrån » sia » » sh 
» 	40 » 	8 	» » mylta° » » ufitnad 
» 	44 » 	2 	» » konsonant » » vokal  
» 	46 » 	4 	» » fZgot » » Ryt 
» 	48 » 	

5» 
» iten » » lifen 

» 	51 » 	1 nedifrån » § 19 » » § 164 
» 	51 » 	6 	» » av-4t » » av-4(g 
» 	56 » 	4 uppifrån bör insättas Z1t9,2, liten, komp. ma, sup. n/14st 
» 	56 » 22 nedifrån står: § 96 	bör vara: § 951/2  
» 	56 
» 	57 

» 	1 	» 	» 	§ '22C 
» 10 uppifrån 	» 	det 

» 	» 	g 167c 
» 

	
» 	de 

» 	62 » 	5 nedifrån » huvudton » » semifortis 
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8 nedifrån står: börjar 	bör vara: börjar med 
» 63 » 20 uppifrån 	» 	 .2,140-n 
» 63 » 10 nedifrån sin huvudton semifortis 
» 63 » 9 anås 4n-ds 
» 64 » 6 	» huvudton semifortis 
» 68 » 10 huvudton semifortis 
» 70 » 3 § 38 	» 	» 	§ 180 
» 72 » 8 uppifrån: 	efter 	betta 	bör insättas drkta skita, pret. 

drk«, sup. drih0 
» 72 » 11 	står: grkna 	bör vara: greRna 
» 72 » 8 nedifrån 	» skena 	» 	» 	skena 
» 73 » 3 uppifrån 	» 	ykna 	» 	» 	,,t_teLna 
» » 4 nedifrån: efter brina bör insättas cliniba ryka, pret. damb, 

sup. ~bad 
» 81 » 2 uppifrån står: kkgda, 	bör vara: 4gda, 
» 82 » 8 nedifrån snusa snitsa 
» 83 » 8 titZa it k 
» 85 » 15 uppifrån konjunktions konjugations 
» 85 » 17 anm. 2 anm. 3 
» 86 » 18 4:e 3:e 
» 87 » 2 nedifrån tillade tittade 
» 88 » 5 uppifrån kbytum kbytym 
» 89 » 12 skrattande skrattade 
» 94 » 9 nedifrån Mia lata 
» 95 » 12 uppifrån den där den här 
» 96 » 12 nedifrån deR-nifm 04ntfm 
» 97 » 2 uppifrån »-sbnas »-sönas 
» 98 » 4 nedifrån Amn. Anm. 

Sedan denna avhandling i det närmaste färdigtryckts, har förf. i 
tidskriften »Språk och Stil» publicerat en specialundersökning rörande 
Åsenmålets ljudlära, till vilken hänvisas. 
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