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FÖRORD. 

Föreliggande arbete, som härmed framlägges såsom gra-
dualavhandling, utgör första delen av en översikt över Got-
lands folkmål, varav närmast äro planerade »Vokaler i av-
lednings- och böjningsändelser», »Konsonanter» samt »Kvan-
titet och accent», varjämte syntax, ordbiklningslära och ord-
geografi torde böra behandlas. Huruvida någon fortsättning 
kommer att följa, beror givetvis på de arbetsmöjligheter, 
som kunna erbjuda sig. 

Vid framläggandet av denna avhandling är det mig en kär 
plikt att tacka mina lärare, professor emeritus Otto von Frie-
sen och professor Bengt Hesselman för den gedigna och in-
tresseväckande undervisning, de meddelat, ävensom för det 
personliga intresse ock den välvilja jag under förberedel-
serna till detta arbete fått röna. Särskilt står jag i tacksam-
hetsskuld till prof. Hesselman för att han genomläst min av-
handling, delvis i manuskript, delvis i korrektur och därvid 
givit mig många värdefulla upplysningar. Till Landsmålsar-
kivet, dess förre föreståndare, professor Herman Geijer, ock 
dess tillförordnade föreståndare, arkivarien Manne Eriksson, 
stannar jag i tacksamhet för stort tillmötesgående vid bevil-
jande av reseanslag och utlåning av samlingar. Särskilt är 
jag arkivarien Eriksson tacksam för hjälp med de till av-
handlingen fogade kartorna, vilka utförts på arkivet av frö-
ken Gun Wennström. Till tjänstemännen vid Universitets-
biblioteket i Uppsala ock till föreståndaren för Svenska Ort-
namnsarkivet, professor Jöran Sahlgren, jämte arkivarien 
därstädes, fil. lic. Harry Stå'hl, stannar jag även i tacksamhet 
för tillmötesgående vid användandet av resp. bibliotek ock 
samlingar. Även till föreståndaren för Arkivdepån i Visby, f. 
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rektorn Richard Steffen vill jag här rikta ett tack, icke blott 
för bistånd vid min genomgång av de Klintbergska samling-
arna utan även för det personliga intresse han ända sedan 
skoltiden Visat för mina studier och mitt vetenskapliga ar-
bete. Bland mina ännu levande sagesmän vill jag särskilt 
nämna nämndemannen Arvid Berggren, Gairvalds i Vam-
lingbo, en av de få bildade gutar, som verkligen äro intres-
serade för det gamla språket, samt skomakaren Lars Rosen, 
qvist, Hägdarve i När, herr Eric Fröberg ock fru Olsson, 
Hammars på Frö. 

Bland dem som icke kunna nås av min tacksamhet vill jag, 
förutom mina oförgätliga lärare, professor Adolf Noreen ock 
lektor Mathias Klintberg, här blott nämna professor J. A. 
Lundell, som innan han gick bort bestämde denna avhand-
ling att intagas i hans tidskrift, Svenska Landsmålen. 

Uppsala den 3 maj 1940. 
Herbert Gustavson. 



Inledning. 

1. 

Gutamål (gotländska, gutniska) kallas den nordiska dialekt, 
som så långt de skriftliga urkunderna gå tillbaka talats på 
ön Gotland ock som bibehållit sin egenart hos öns allmoge 
intill våra dagar. Redan forngutiskan intog genom sitt sär-
egna ljudskick en sådan särställning bland de fornnordiska 
språken, att man med ett visst fog kunnat räkna den som 
ett särskilt nordiskt språk vid sidan av fornsvenska, forn-
danska, fornnorska ock fornisländska. Anledningen till att 
gutniskan så väl bibehållit sina särdrag ända in i våra da-
gar är att söka i två alldeles motsatta historiska företeelser. 
För det första alstrade öns ställning som betydande handels-
centrum med förbindelser kring hela Europa under flera 
århundraden från vår tideräknings början till mitten på 
1300-talet, med en under lång tid bibehållen politisk själv-
ständighet, en egenartad, ehuru på kontinentala inflytelser 
vilande kultur, som särskilt framträder i ornamentik samt 
andlig och profan arkitektur. Denna kultur vittnar om 
stark självkänsla hos gutarna, och det är ur denna som 
Gutasagan framsprungit, den enda stamsaga från nordiskt 
område (utom Island), som finnes nedtecknad redan under 
forntiden. Även Gutalagen, med dess stolta ord om »ar oc 
friP, sigr oc hailsu», samt de ståtliga bildstenarna med eller 
utan runskrift, bära vittne om denna självkänsla. Att de gamla 
gutarna högt aktade sitt språk framgår av de rader i Guta-
sagan, där det berättas om hur en del av gutarna vid sin 
utvandring kommo ända ner till Grekland där de -bosatte sig, 
»oc en hafa Pair sumt af waru mali» (ock ännu hava de nå- 
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got av vårt språk). Det befryndade språk, som här åsyftas, 
måste vara de vid Svarta havet boende goternas. 

För det andra — då självständigheten med Valdemar Atter-
dags härjningståg fick grundstöten alltmedan Visby till en 
tid behöll sin ställning som betydande handelsstad, ned-
sjönk allmogen, som i äldre tider, redan innan Visby grund-
lades, varit deltagare i handelsfärderna och genom den sam-
lat rikedomar, till en torftig och undanskymd tillvaro. Men 
just genom att folket på landsbygden levde sitt enkla liv 
utan livligare beröring med de väldige herrar som stridde 
om Gotland eller med det, halvtyska köpman.sskikt som be-
härskade Visby ock handeln, just därigenom bevarades språ-
ket i de avlägsna bygderna. 

Beröringen med främlingarna, särskilt med tyskarna, läm-
nade dock spår efter sig i många lånord, varpå i föreliggande 
avhandling ha medtagits åtskilliga typiska exempel, både på 
sådana, som då de inlånats, ersatt äldre gutniska ord, och på 
sådana som blott i anseende till sin vokalism uppträda som 
modernare varianter till de gamla, äkta gutniska orden, 
såsom då Ity. lop ersätter gotl. laup (1/4  tunna) eller då da. 
dör kommer till användning i stället för gotl. dur (dörr), da. 
bord (bor) istället för gotl. bard o. s. v. Det lågtyska infly-
tandet sträcker sig långt fram i tiden; ännu från. mitten av 
1600-talet finnas gravstenar med lågtysk inskrift i Visby. 

I Visby synes språket en tid ha varit starkt danskfärgat att 
döma av uttalanden av NEOGARD ock en bröllopsdikt från 1744. 
Från den svenska tiden efter 1645 får man räkna med en allt 
mera tilltagande påverkan från svenskt ordförråd samt ljud-
och formskick, särskilt efter folkskolans införande. SCHLYTER 
säger i inledningen till sin upplaga av Gotlandslagen (1852): 
»I allmänhet kan anmärkas, att det äldre språket i synnerhet 
i medlersta delen af ön och närmast Visby kommit ur bruk. 
Ofverallt är dock förhållandet sådant, att det gamla provins-
språket alltmera utdör, så att man måste söka att hos de 
äldsta på hvar ort utleta hvad som är i behåll. Detta för-
hållande antages också som gifvet af allmogen, och tillskrifves, 
utan tvifvel med rätta, inflytandet af de i senare tider ord- 
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nade skolorna, der det uppväxande slägtet lärer att tala, så-
som det heter, 'efter bokstafven'; och detta inflytande har 
sträckt  sig äfven till de äldre, så att desse tycka att det är 
skam att tala annorlunda, hvarför man också får •höra folket 
på de orter, der det nyare språket blifvit mera. allmänt,, med 
förakt och åtlöje tala om språket i de socknar, der det talas 
på det gamla viset». Detta uttalande har sin tillämplighet 
ännu i dag, ehuru antalet personer som tala oförfalskad 
dialekt alltmer minskas till följd av den nyaste tidens snabba 
kommunikationer, genom pressens,' radions ock kanske även 
turisternas inflytande. En stor del av allmogen är emeller-
tid tvåspråkig i så måtto att den använder sitt genuina guta-
mål i hembygden och då den talar med sina gelikar, men 
däremot försöker tala svenska med riks språkstalande per-
soner. 

Det ålderdomligaste språket talas på Fårö, där målet dels 
bibehållit ändelsevokaler, vilka eljest i gotländskan försva-
gats, dels har ett rikare formsystem, vilket på det övriga 
Gotland är i hög grad förenklat. Även ifråga om accenten 
skiljer sig Fårömålet från gutniskan i övrigt, i det Får-
målets accent något liknar fastlandssvenskans, medan gut-
niskans gör ett mera främmande intryck. I vad mån dessa 
skiljaktigheter bero på inre utveckling eller får tillskrivas 
främmande inflytelser, är en fråga, som tarvar särskild 
undersökning. 

Föreliggande avhandling vill främst skildra det gamla, äkta 
gutamålet, ehuru åtskilliga påpekanden göras om ords ock 
ljuds ersättande med modernare former. Mer eller mindre 
medvetet har det också varit de här citerade upptecknarnas 
avsikt att komma åt det äldsta levande språkskiktet. 

De forngutniska urkunderna Gutalag ock Gutasaga samt 
den gotländska runkalendern förefinnas i mönstergilla upp-
lagor av SCHLYTER ock PIPPING resp. WESSEN ock LITHI3ERG, 
medan däremot runinskrifterna, som på ett för sin tid till- 
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fredsställande sätt i mitten av 1800-talet utgåvos av Carl 
Säve, ännu vänta på en modern kritisk edition, vilken emel-
lertid är under utarbetande av professor Ono V. FRIESEN. 
Denne har haft godheten att låta mig taga del av runma-
terialet, där jag så önskat. En annan forngutnisk urkund, som 
dock innehåller många svenska inslag ock även rena fel-
aktigheter beroende på att den ej finnes i original utan en-
dast i en handskrift från slutet av 1600-talet jämte ett tryck 
efter annan handskrift(?) från början av 1700-talet, är den 
s. k. Katarina Gillestadga av Ar 1443. Den har utgivits först 
av SCHOUMACHER i hans Dissertatio de Gothlandia 1716 ock 
efter denna edition av KLEMMING i Småstycken på forn sven-
ska 1868-81. SPEGELS manuskript av Gillesstadgan, som in-
går i hans sammelverk Rudera Gothlandica, har i nämnda 
arbete utgivits av 0. V. WENNERSTEN 1904, ehuru på ett 
högst otillfredsställande sätt. 

Intresset för Gotlands forntid, dess minnesmärken ock forn-
åldriga språk som på ett märkligt sätt liknade »götiskan» 
(fornisländskan) väcktes till liv i stormaktstidens Sverige i 
samband med dess starka intresse för sin. ärorika forntid 
under vilken »göterna» antogos hava spelat en lysande roll. 
I nyss nämnda arbete Rudera Gothlandica (1683) intog SPE-

GEL ett »Register öfwer någre gothlendske Ord, af hwilka man 
kan see dhet språket wara ljkt thet äldsta Göthiska», vilket 
sålunda utgör vår första gotländska ordlista. I SCHOUMACHERS 
lilla avhandling Dissertatio de Gothlandia äro även intagna 
ett antal gotländska ord, den första tryckta gotländska 
ordlistan. 

I SPEGELS götiska anda arbetade även LARS NILSSON NEO-

GARD (1683-1758) kyrkoherde i Östergarn, en för sin tid mäkta 
boksynt man, som i sitt historiska ock språkliga arbete Gau-
tauminning (nedskrivet omkr. 1732) har en litteraturförteck-
ning på ej mindre än 175 lärda arbeten, vilka han också 
flitigt citerar. I kapitlet »Om thet Gothlendska tungomålet» 
redogör han först för några grammatiska egenheter i gut-
niskan och sedan följer en ordalista på cirka 2,500 ord. Hela 
den språkliga delen i detta arbete är av betydande värde. 
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Ungefär samtidigt med Neogards verk torde vara en hand-
skrift »Någre små anmärkningar wid gothlänska språket, som 
thet merendels av gemena hopen brukas», som förvaras i 
LimAan Society i London (i avskrift ombesörjd av J. A. Lun-
dell i Landsmålsarkivet och i fotografisk kopia därstädes). 
Författaren är tyvärr okänd. Ett av annan hand gjort tillägg 
behandlar Lau och Närs socknar, varför författaren möjligen 
är att söka där. Det tar dock ej varit möjligt att identifiera 
någon av handstilarna såsom tillhörande någon kyrkoherde 
i dessa församlingar. Handskriften (L. Soc.) innehåller även 
den en grammatisk inledning, dock på latin, ock en ordlista 
något mindre än Neogards, med vilken den i vissa avseen-
den överensstämmer. 

Neogards -material utnyttjades delvis av den store språk-
forskaren JOHAN IHRE då han år 1766 utgav sitt svenska dia-
lektlexikon. I Ihres samlingar finnas även några smärre ord-
listor (Ihre 96: 4, som nära överensstämmer med Spegel; 
98: 14 a, b ock 100: 18). Av dessa härröra möjligen 98: 14 a, b 
från JACOB J:SON TovrtS (1710-1782, kyrkoherde i Havdhem) 
som dessutom författat ett manuskript »Grammatica Antiqvx 
lingvee rusticanx in Gothlandia» av år 1748, vilken innehåller 
värdefulla 'grammatiska anteckningar. Huruvida de i Visby 
Veckoblad år 1836 publicerade anteckningarna, vilka upp-
givas vila på ToWns manuskript, återge något annat 
numera förlorat arbete av denne eller utgör en omarbet-
ning, utförd av redaktören Per Säve är ovisst. I rudbeckia-
nen JUAN WALLINS samlingar (Analecta Gothlandensia, ms. i 
Kalmar läroverk, nu i KB), finnes en ordlista ock ett par 
gamla dansvisor, som av mig publicerats i Gotländskt arkiv. 
Från 1700-talet finnas också några intressanta bröllopsdikter 
på gutamål, som numera äro publicerade av Hesselman. 

Från år 1799 härstammar »Godtländskt DialectLexikon», 
som tilhört överdykerikommissarie SAHLSTEN (SAHL) och finnes 
bland P. A. Säves samlingar i Uppsala Universitets bibliotek. 
Arbetet, vars författare är okänd, är byggt på Ihres dialekt-
lexikon men har vissa självständiga drag. På Neogards 
Gautauminning vilar ett manuskript av C. G. BACHER »Idio- 
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ticon Gothlandicum» 1830 (Ba), likaså »Förteckning på gatt-
ländska ord» av PEHR SÄVE (1765-1837, prost i Roma). Han 
har även använt »Sahlstens» lexikon. 

Liksom Spegel ock Neogard hade sina rötter i stormakts-
tidens götiska idC'er, Så:utgå den nämnde Pehr Säve S söner, 
CARL ock PER ARVID SÄVE, från nyromantikens ock den gö-
tiska skolans intresse för folkliv ock folkminnen: Per Arvid 
Säve berättar, att det var under åhörandet av Erik Gustaf 
Geijers föreläsningar som hans håg vändes till att utforska 
folkets gamla minnen. Redan 1831 började han med ledning 
av Ihres dialektlexikon nedskriva en gotländsk ordlista. Hans 
viktigaste språkliga uppteckningar återfinnas i 14 antecknings-
böcker bland hans samlingar i Uppsala universitetsbibliotek. 
Häri ingå förutom lexikaliska anteckningar ock etnologiska 
iakttagelser även fonetiska anmärkningar ock andra gram-
maliska observationer. Det hår ingående materialet har 
gjorts och göres efter hand tillgängligt genom utgivningen 
av Gotländsk Ordbok. Carl Säves äldsta språkliga anteck-
ningar utgöras av en ordlista från år 1840. Redan år 1843 
skrev han en karaktäristik av gutamålet »llemxrkninger over 
Oen Gotland, dens Indbyggere, og disses Sprog» i Historisk 
tidskrift udg. af C. Molbech, B. IV. Carl Säves öVriga språk-
liga uppteckningar, 1 som huvudsakligen beröra Fårömålet, 
finnas bland broderns samlingar i Uppsala Universitets bib-
liotek ock hava liksom dessa excerperats ock intagits i Got-
ländsk Ordbok. 

På grundval av C. ock P. A. Säves samlingar jämte egna 
undersökningar på Fårö utarbetade ADOLF NOREEN år 1878 
»Fåröm'ålets ljudlära» (i Sv. Landsmålen 1.) 

Ar 1898 begyntes på initiativ av J. A. Lundell ock Adolf 
Noren ett arbete, som ännu ej är fullbordat, ehuru tryck-
ningen därav pågår, nämligen »Gotländsk Ordbok på grund-
val av• C. ock P. A. Säves samlingar», vars första häfte ut-
kom år 1936, det andra 1938. 

Samma år som Carl Säve avled började en annan gotländsk 
forskare sitt arbete, nämligen MATHIAS KLINTBERG (1847--1932, 
lektor i Visby). Han inriktade sig tidigt på att så grundligt 



ock allsidigt som möjligt utforska folkmAtet ock folkliyeti. 
Lau ock Närs socknar. På samma gång han under saniathge 
med Norden fått en viss modern språklig skolning ock i lärt 
sig inse betydelsen av exakta uppteckningar, hade han tidi4 
gare än de flesta upptecknare blicken öppen Asgm*nan- 
hanget mellan ord ock sak, varför hans arbete blev i ganska 
hög grad etnologiskt inriktat, utan att därför lämna 'de språk-
liga huvudsynpunkterna ur sikte. Han förstod även att in-
tressera ock lära upp allmogemän att själva på sitt eget mål 
nedskriva skildringar av folklivet i äldre ock yngre tid. Hans 
under närmare 50 år hopbragta samlingar inlöstes' vid hans 
död av Sällskapet för gotländsk forskning ock förvaras i ar-
kivdepån i Visby. De i denna avhandling citerade delarna 
därav äro huvudsakligen de tre excerptsamlingarna ur hans 
egna anteckningsböcker från Lau, ur Jakob Karlssons ,  brev 
ock ur J. 0. Larssons brev, vidare ha använts hans år 1884 
ock 1885 gjorda uppteckningar på Fårö, vilka innehållas dels 
i ett par anteckningsböcker, dels i ett ordboksmanuskript. I 
Klintbergs avhandling Lau-målets kvantitet ock accent av 
år 1884 ingår ett ganska rikhaltigt ordförråd. 

I samband med redigeringen av de två första arken, av Got-
ländsk Ordbok gjorde dåvarande docent G. DANELL (f. 1873, 
östg., seminarierektor) några uppteckningar på Gotland, vilka 
innehålla åtskilliga fonetiskt intressanta skrivningar. Excerp-
tema förvaras i Landsmålsarkivet. 

Näste moderne forskare, som gjorde uppteckningar på Got-
land, var, dåvarande docenten i Uppsala ELIAS WESSEN (f. 
1889, östg,, prof i nordiska språk vid Stockholms Högkola), 
som år 1916 gjorde undersökningar i Eksta socken, varifrån 
han hopbragt en ordsamling på omkring 2,000 ord (ULMA 
acc. 268: 2) ock en typordlista (ULMA 268: 1), samt i Vm-
lingbo (ULMA 268: 3) ock Näs (ULMA. 268: 4). 

Under Wess6is ledning gjordes samma år uppteckningar 
i Gothem av fil. mag: C. H. HEDENSTRÖM (f. 1894, värml.) vilka 
resulterade i en ordsamling på c:a 1,800, ord (ULMA 336:2) 
ock en typordlista (ULMA 336: 1) samt av fil. mag. ERIK 
JACOBSSON (f. 1890, 'gotl,), som 1 Grötlingbo gjorde en ordsam- 
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Eng på omkring 1,200 ord (ULMA 375: 1) ock en typordlista 
(ULMA 375: 2). 

Fil. mag. NILS CARLSSON, (f. 1891, d. 1918, gotl., fil. mag. vid 
Göteborgs Högskola) gjorde år 1917 ock 1918 uppteckningar 
i Atlingbo, varifrån han sammanbragte en ordsamling på c:a 
2,000 blad (ULMA 366) ock en blott delvis ifylld typordlista 
(ULMA 441: 4) samt från Havdhem en typordlista (ULMA 
441: 6(. Carlsson har vidare efterlämnat ett antal utkast till 
vetenskaplig behandling av olika problem inom gotländsk 
språkforskning. De förvaras i Landsmålsarkivet, vars acc. 
441: 13-17 här använts ock citerats. Om Carlssons tryckta 
skrifter som huvudsakligen beröra gutniska problem, se 
tryckta källor nedan. 

År 1918 tog Klintberg initiativet till en grammatisk-topogra-
fisk undersökning av hela ön, för vilket ändamål han inbjöd 
fil. mag. NILS CARLSSON ock undertecknad att i Lau undersöka 
ock diskutera Laumålets ljudsystem ock att vidare utarbeta en 
ny, typordlista för Gotland på grundval av J. A. Lundells typ--
ordlista för undersökning av svenska folkmål. Klintberg hade 
själv gjort förberedande arbeten till en sådan gotländsk typ-
ordlista. De anteckningar som fördes av Nils Carlsson vid 
besöket i Lau finnas dels hos Sällsk. för gotl. forskning, dels 
i Landsmålsarkivet (acc. 896: 2). — Vid ett besök av HERMAN 
GEIJER ock WesAn i Visby, sommaren 1919 dryftades ytter-
ligare den planerade undersökningen. 

Den jämförande undersökning av gutamålets ljud- ock 
formlära, som nu påbörjades, bedrevs under samråd med 
Klintberg ock till en början på bekostnad av det av honom 
stiftade Sällskapet för gotländsk forskning, ock kom huvud-
sakligen att utföras genom undertecknad ock dåvarande fil. 
stud, Nus TIBERG (f. 1900, gotl., fil, lic.,lärov.adj. i Gävle). Nils 
Carlsson hade nämligen redan hösten 1918 ryckts bort av 
spanska sjukan. Tiberg ock jag ägnade oss först åt studiet 
av Fårömålet, vilket med sitt ålderdomliga ljudskick och sitt 
rika formsystem var synnerligen lämpligt att studera såsom 
»grundspråk». Sedan arbetade vi med större ock mindre 
typordlistor, varvid Tiberg begränsade sig till ett samman- 
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hängande område av ett tjugotal socknar på sydvästra Got-
land medan undertecknad så småningom genomgick ett fyrtio-
tal socknar över hela ön. På vissa punkter fördjupades un-
dersökningarna, vilket resulterade i större eller, mindre ord-
samlingar. De i denna avhandling företrädesvis citerade sam-
lingarna från dessa undersökningar äro: 

GUSTAVSON, H. Ordsamling från Bro c:a 1,000 ord (ULMA 
404: 1); ordsamling från Fårö från 1919-28, 2,000 blad (i 
Sällskapet för gotl. forsknings arkiv); ordsamling på grund-
val av typordlistor från ett trettiotal socknar c:a 1,500 blad 
(i förf:s ägo); primäranteckningar, däribland även typord-
listor, från år 1919-1939, 19 volymer (ULMA 10486 ff.); 
ordsamlingar från Garde, Lau, När ock Vamlingbo c:a 3,500 
blad (ULMA 7799, 10978) ock från Fårö c:a 400 blad (ULMA 
12133) Typordlistorna finnas i renskrift hos Sällskapet för 
gotländsk forskning. Uppteckningarna ha fr. o. m. 1929 
bekostats av Landsmålsarkivet, för vars räkning även ett 
antal frågelistor av mig besvarats. 

TIBERG, N. Ordsamling från Hejde, c:a 1,000 blad, samt 
några ord från Guldrupe ock Väte (hos Sällsk. för gotl. forsk-
ning); typordlistor ock primäranteckningar från Fårö ock 
ett tjugotal socknar på sydvästra Gotland tillsammans 10 vol. 
(ULMA acc. 6258 If.); (typordlistorna i renskrift hos Säll-
skapet för gotländsk forskning). På grundval av Tibergs 
typordlistor och däri gjorda anteckningar är en ordsamling 
om c:a 1,500 blad utskriven av fil. mag. Britt Ytterberg (ULMA 
10941). Tiberg har även utarbetat en ordsamling ur Visby-
målet, c:a 1,000 ord (ULMA 7341: 2). 

BOLIN, BENGT (f. 1906, gotl., fil. mag., lärov.adj. i Gävle) gjorde 
år 1927 på bekostnad av Sällsk. för gotl. forskning uppteck-
ningar i Vamlingbo, vilka resulterade i en ordsamling på c:a 
900 blad. Ur fonetisk synpunkt äro hans uppteckningar min-
dre tillfredsställande. 

YTTERBERG, BRITT (f. 1912, d. 1939, gotl., fil, mag.) samman-
bragte år 1934 en ordsamling av fisketermer från åtskilliga 
gotlandssocknar bestående av c:a 350 blad (ULMA 7726). 
Under åren 1936-38 besvarade hon av mig uppställda ord- 
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ftåge/istoi.  löt ett antal socknar på södra Gotland (ULMA 
9935; 10940, 11838, 11839, 11934) jämte några av ULMM 
frågelistor. • 

Av övriga i Landsmålsarkivels,  samlingar befintliga, många, 
utförliga ock Språkligt värdefulla svar på frågelistor 'hava 
enstaka här citerats under sina accessionsnummer. Särskilt 
märkes en exeerptsamling ur JACOB KARLSSONS ortsmeddelaren 
(d. 1933) svar, på mina frågor rörande ord ur frågelistoimå 
(ULMA 6998); samt frågelistsvar Hån Fårö ock frågekort från 
åtskilliga socknar av ELIA HERLITZ (f. 1911,-  gotl., fil. kand.). 



Förkortningar av källor: 
Manuskript: 

Kn = J. P. Kellgren (ms. hos Säve). 
Ln .= Laurin (ms. hos Säve). 
L.soc. = ms. i Linnean society. 
Neog = Neogard. 
S = P. A. Säve. 
Sahl = Sahlsten (ms. hos Säve). 
Tft = Toften (ms. i KB). 
Tg = Tiberg. 
Wallin = (ms. i KB). 
Wn Wessen. 
Yg = Ytterberg. 

1. 

Ba = Bacher (ms. hos Säve). 
Bn = Bolin. 
Cn = Carlsson. 
CS = Carl Säve. 
D11 = Danell. 
Gn = Gustavson. 
Hm = Hedenström. 
Hz = Herlitz. 
I = Ihre. 
JKn = Jakob Karlsson. 
Jn = Jacobsson. 
Kg = Klintberg. 

II. Tryckta källor, innehållande gutniskt material: 

Aln = Alnander (Götheborgska Magasinet 1759). 
B = handskr. B av Gutalagen (enl. Pipping). 
Br.-d., Bröll.-d. = Bröllopsdikt (i Hesselman: Bröllopsdikter på dialekt ... 

Upps. 1937). 
Carlsson I-omlj. = Det gotländska i-omljudet (GRA), Göteborg 1921. 
CSRun = C. Säve: Gutniska Urkunder, Sthlm 1859. 
FårömN = Noreen: Fårömålets ljudlära (Sv. Lm I: 8), Sthlm 1879. 
GL = Gutalagen, se Pipping Gulalag etc. 
GOB = Gotländsk ordbok på grundval av C. och P. A. Säves samlingar, 

h. 1-2, Upps. 1936, 1938. Det övriga i ms. i ULMA. 
Grat.-d. .= Gratulationsdikt 1717 (i Hesselman: Bröllopsdikter [etc.) 1937). 
Kath. Gillest. = Katharina Gillestadga (1443). 
LaumKg = M. Klintberg: Laumålets kvantitet ock aksent (Sv. Lm VI: 1), 

Sthlm 1885. 
Ld. 1717, se Grat.-d. 17 17. 
Lindström Got!. medelt . = G. Lindström: Anteckningar om Gotlands me- 

deltid I, 11 1892-1 895. 
Pipping Ardrest. =. H. Pipping: Om runinskrifterna på de nyfunna Ardre- 

stenarna, Upps. 190 1. 
Pipping Gotl. stud. = H. Pipping: Gotländska studier, Uppsala 1901. 

II H. Gustavson 

• 
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Pipping Gutalag =. H. Pipping: Guta lag och Guta saga jämte ordbok, 
Kobenhavn 1905-07. 

Rk, Runkal. = Den gotländska runkalendern 1328 av Nils Lithberg och 
Elias Wess&i, Sthlm 1939. 

Runst. = runinskrift enl. CSRun. 
Schoum = Schoumacher, J.: Dissertatio de Gothlandia. Akad. avh. praes. 

J. Steuchius, Upps. 1716. 
SH = Säve, P. A.: Hafvets och fiskarens sagor, 2 upp!., Visby 1892. 
Spegel = Rudera Gothlandica ... Anno 1683 af Haqv. Spegel, utg. af  

0. V. Wennersten, Visby 1901. (Ms i Växjö läroverks bibl.) 
Söderberg = Sven Söderberg: Forngutnisk ljudlära, Lund 1879 (LUÅ 

Tom XV). 
W = 0. V. Wennersten: Bidrag till en nygutnisk ordbok, A—J, Upps. 

1902-1909. 

• 



Förkortningar av andra citerade arbeten: - 

Aasen = Norsk Ordbog med dansk Forklaring af Ivar Aasen, Chria 1873. 
Afda = Anzeiger fär deutsches alterthum ..., Berlin 1876 ff. 
APhS = Acta Philologica Scandinavica. Tidsskrift for nordisk Sprogforsk-

ning, Kbhvn 1926 ff. 
Arkiv = Arkiv för nordisk filologi, Lund 1883 ff. 
ATSv = Antikvarisk tidskrift för Sverige. Utg. af Kongl. Vitterhets-, 

historie- och antiqvitetsakademien, Sthlm 1864 ff. 
Bergman Samn. ö = Utvecklingen av samnordiskt -ö i svenska språket. 

Upps. 1921. 
Blöndal = Blöndal, S. Islandsk-Dansk Ordbog, Reykjavik 1920-24. 
Bosworth = Bosworth, J. An Anglo-Saxon Dictionary ... edited and en- 

larged by T. N. Toller 1-4 + Suppl., Oxf. 1882-1921. 
Bröndum-Nielsen Glda. Gr. = Johs. Brandum-Nielsen Gammeldansk 

Grammatik i sproghistorisk fremstilling 1-3, Kbhvn 1928-35. 
Bucht = T. Bucht: Äldre ii och Ö i kort stavelse i mellersta Norrland, 

Sthlm 1924. 
Cleask-Vigftisson = Cleasby, R. & Vigftisson, G.: An Icelandic-English 

Dictionary, Oxf. 1874. 
Danell Nucköm = G. Danell: Nuckömålet (Sv. Lm. B. 33), 1905-1934. 
Dähnert Wb = Dähnert J. C. Platt-Deutsches Wörterbuch, Stralsund 

1781. 
DVS() = Dansk Ordbog udgiven under Videnskabernes Selskabs Besty-

relse, Kbhvn 1793 ff. 
Egilsson—Jönsson = Lexicon poeticum antiqux lingue septentrionalis 

forf. af  S. Egilsson, påny udg. ved F. Jönsson, Kbhvn 1913-16. 
Envall = P. Envall: Dala-Bergslagsmålet, Upps. 1930. 
Espersen Ordb. = Espersen, J. C. S.: Bornholmsk Ordbog, Kbhvn 1908. 
Falk—Torp = Norwegisch-Dänisches Etymologisches Wörterbuch von 

H. S. Falk und Alf Torp, Heidelberg 1910-1911. 
Feilb., Feilberg = Bidrag tu l en Ordbog over jyske Almuesmål af H. F. 

Feilberg, Bd 1-4, Kbhvn 1886-1914. 
Feist = S. Feist: Vergleichendes Wörterbuch der Gotischen Sprache mit 

Einschluss des Krimgotischen (etc.) 3:e neubearb. u. verm. Aufl., 
Leiden (1936—)1939. 

Fick—Torp = Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanischen Sprachen 
von August Fick, III. Wortschatz der Germanischen Spracheinheit 
von Hjalmar Falk... umgearb. von Alf Torp, Göttingen 1909. 
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von Friesen. Mediagem = 0. von Friesen: Om de germanska mediagemi-
natorna. Akad. afh., Upps. 1897. 

von Friesen: Nord. bidrag = 0. von Friesen: Till den nordiska språk-
historien. Bidrag 1-2, Upps. 1901-06. 

Fritzner 1 = Ordbog over det gamle norske Sprog af Johan Fritzner, 
Kria 1867. 

Fritzner 2 = Ordbog over det gamle norske Sprog af Dr Johan Fritzner. 
Omarbeidet, foroget og forbedret Udgave, Bd 1-3, Kria 1886-1896. 

FSS = Samlingar utg. af  Sv. Fornskriftsällskapet, Sthlm 1844 ff. 
GHÅ = Göteborgs Högskolas årsskrift, Göteborg 1895 ff. 
Got!. Arkiv = Gotländskt arkiv. Meddelanden från föreningen Gotlands 

Fornvänner, Visby 1929 ff. 
Haldorsen, B. = Lexicon Islandico-Latino-Danicum, Kbhvn 1814. 
Hwgstad—Torp = M. Ihegstad og A. Torp: Gamalnorsk ordbok, Kria 

.1909. 
Hedström =. G. Hedström: Sydsmåländska folkmål I, Lund 1932. 
Heimskringla = N6regs konunga sogur. Udg. ... ved F. Jönsson, 1-4, 

1893-1901 (Kbhvn) (Samf. till udg. af  gammel dansk litt. 23). 
Helig., Hellquist = E. Hellquist: Svensk etymologisk ordbok, Lund 1922. 
Hellquist Sjön. = E. Hellquist: Studier i:Vyer de svenska sjönamnen (Sv. 

Lm. XX), 1903-06. 
Hesselman i och y = B. Hesselman: De korta vokalerna i och y i svenskan, 

Upps. 1909-10. (UUÅ 1909.) 
Hesselman Sveamålen = B. Hesselman: Sveamålen och de svenska dialek-

ternas indelning, Uppsala 1905. 
Hultman Häls.l. = Hälsingelagen... Språkhistorisk undersökning... af 

0. F. Hultman, Hfors 1904-1908. 
Hultman osv. dial = De östsvenska dialekterna af 0. F. Hultman, Hfors 

1894, (i Finländska bidrag till Svensk Språk- och Folklifsforskning 
utgifna af Svenska landsmålsföreningen, Hfors 1894. 

IF = Indogermanische Forschungen, herausg. von K. Brugman und W. 
Streitberg Strassburg 1891 ff. 

Jacobsen, M. A. og Matras, Chr.: Fxrosk-dansk Ordbog, Törshavn 1927-28. 
Jonsson, Erik ordb. = Oldnordisk Ordbog, Kbhvn 1863. 
Kalkar = Ordbog til det Eeldre danske Sprog, af 0. Kalkar, Kbhvn 1881- 

1918. 
Kluge = Kluge, Fr.: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 

11:e Aufl., Berl. ii. Leipzig 1930-34. 
Kock (Sv.) Ljh = Svensk Ljudhistoria av Axel Kock, 1-5, Lund 1906- 

1929. 
KZ = Zeitschrift för vergleichende Sprachforschung, herausg. von A. 

Kuhn...., Berlin 1852 ff. 
Larsen Oversigt = Oversigt over de norske Bygdemål af Am. B. Larsen, 

Kria 1898. 
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Larsson S. = Substantivböjningen i Västerbottens folkmål. Ak. avh., 
Upps. 1929. 

Levander = Dalmålet, beskrivning och historia av Lars Levander I, Upp-
sala 1925, II 1928. 

Lind = Lind, Olof, Teutsch-Schwedisches und Schwedisch-Teutsches Lexi-
con, Sthlm 1749. 

Linder = Om allmogemålet i Södra Möre härad (UUA 1867). 
Lindroth (öl. folkm.) = Hj. Lindroth: Ölands folkmål I, Göteborg 1926. 
Lyttkens = Svenska växtnamn, Sthlm 1904-1915. 
Magnusson = J. Magnusson: Tillägg till Adolf Noreens ordbok öfver 

Fryksdalsmålet (Sv. Lm. II: 2), 1880. 
Molbech =. Dansk Dialect-Lexikon af C. Molbech, Kbhvn 1841. 
NoB = Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning, Lund 

o. Upps. 1913 fl. 
Noreen, Altisl.Gr. = Altisländische und Altnorwegische Grammatik (Laut 

und Flexionslehre) unter beräcksichtigung des urnordischen von Adolf 
Noreen, 4:te aufl., Halle 1923. 

Noreen, Aschw. Gr. = Altschwedische Grammatik mit Einschluss des Alt-
gutnischen von Adolf Noreen, Halle (1897—)1904. 

NTf. filol. = Nordisk tidskrift for Filologi og Pedagogik. Ny rekke 
Kbhvn 1874 if. 

Nysv. Stud. = Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språk-
forskning, Uppsala 1921 ff. 

Pihl = överkalixmålet I. Akad. avh. av Carin Pihl (UIJA 1924), Uppsala 
1924. 

Ross = Norsk ordbog af Hans Ross, Chris 1895-1913. 
Rutberg = Hulda Rutberg: Folkmålet i Nederkalix och Töre socknar. Ak, 

avh., Sthlm 1924. 
Rz, Rietz = J. E. Rietz: Ordbok öfver svenska allmoge-språket, Lund 1867. 
Rääf Ydre(målet) = Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver 

Ydre härad i östergöthland 1-5, Linkpg, öreb., Norrkpg 1856-75. 
S A 0 B = Ordbok öfver svenska språket, utgifven af Svenska Akademien, 

Lund 1893 fl. 
Schambach Wb = Wörterbuch der niederdeutschen Mundart von G. 

Schambach, Hannover 1858. 
Schiller—Läbben = Mittelniederdeutsches Wörterbuch von Dr Karl Schil-

ler und Dr August Liibben, Bd 1-6, Bremen 1875-81. 
Schlyter Ordb. = Ordbok till samlingen af Sveriges Gamla Lagar 

Lund 1877. 
Schmeller Wb = Bayerisches Wörterbuch, Ausg. 2, bearb. von G. K. From-

mann, Miinchen 1872-77. 
Sdw = Söderwall, K. F.: Ordbok öfver svenska medeltidsspråket, Lund 

1884-1918. 
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Skeat Etym. diet = An Etymological Dictionary of the English Language, 
Ed. 4, Oxford 1910. 

S N F = Studier i nordisk filologi, Hfors 1910 ff. 
S o S = Språk och Stil. Tidskrift för nysvensk språkforskning, Upps. 

1901-20. 
Sv. Lm. = Nyare bidrag till kännedom om de Svenska Landsmålen ock 

Svenskt folkliv, Upps. 1878 ff. 
Torp = Nynorsk etymologisk ordbok av Alf Torp, Kria 1919. 
Tucker Et. diet. =. A concise etymological dictionary of Latin by T. G. 

Tucker, Halle (Saale) 1931. 
TyoUn = F. Ty~: Vok. u och o i gammal kort stavelse i upp- och mel-

lansvenska folkmål. Ak. avh., Upps. 1924. 
Wessman Ordb. = V. E. V. Wessman: Samling av ord ur östsvenska folk-

mål, Hfors 1925-32. 
Wessman = De finlandssvenska dialekternas labiala vokaler 1... av 

V. E. V. Wessman, Hfors 1936 (i Folkmålsstudier Ärg. IV). 
V G L, VgL = Västgöta-Lagen, utg. af  C. J. Schlyter (i Corpus juris Sueo-

Gotorum Antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar. Utg. af N. S. 
Collin och C. J. Schlyter, Sthlm—Lund 1827-77). 

Vidsteen Ordb. Söndhordl. = Ordbog over Bygdemaalene i Söndhordland 
af Chr. Vidsteen, Bergen 1901. 

Wigforss (Sö. Hall. folkm.) =. Södra Hallands folkmål (Sv. Lm. B. 13), 
1913-18. 

V11 = Ordbok över de östsvenska dialekterna av Herman Vendell, Häft. 
1-4 (Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland LXIV, 
LXXI, LXXV, LXXIX), Hfors 1904-07. 

VII Runöm. = Runömålet. Ljud- ock formlära samt ordbok, 1882-87 
(S.v. *Lm. II: 3). 

W-P., Walde-Pokorny = A. Walde: Vergleichendes Wörterbuch der indo-
germanischen Sprachen. Herausg. u. bearb. von J. Pokorny, Berlin u. 
Leipzig 1926-1932. 

Wright = The English Dialect Dictionary ... by Joseph Wright, b. 1-6, 
London 1896-1905. 

Xenia LiUniana = Festskrift tillägnad professor Evald LiUn, Sthlm 1912. 
Z f. d. W. = Zeitschrift för deutsche Wortforschung, Strassburg 1900 ff. 
Åk, Åkirk = (Åkirkebydopfunten); hos Wimmer, L. F. A.: Dobefonten i 

Äkirkeby Kirke, Kbhvn 1887. 



Förkortningar av gotländska sockennamn jämte 
hänvisningsnummer till kartan. 

(Se f. ö. Kommunförteckning till underlagskarta över Sverige 1:600 000, 
Sthlm 1938). 

Akeb = Akebäck 218/310 c Goth = Gothem 219/313 c 
Ala = Ala 215/312 b Grötl = Grötlingbo 209/310 a 
Alsk = Alskog 213/312 ab Guld = Guldrupe 215/310 ab 
Alva Alva 211/310 c i Habl = Hablingbo 210/309 a 
Anga = Anga 217/313 c Hall = Hall 225/312 b 
Ard = Ardre 215/313 c Halta = Halla 217/311 a 
Atl = Atlingbo 216/310 a Ham =. Hamra 206/309 bd 
Barl = Barlingbo 218/310 b Hang = Hangvar 224/312 bd 
Björke = Björke 217/310. Havd = Havdhern 210/309 d 
Boge = Boge 221/313 c Ifejde = Hejde 215/309 bd 
Bro = Bro 220/310 b Hby = Hejdeby 219/310 b- 
Bunge = Bunge 224/315 b 220/310 d 
Burs = Burs 212/311 cd Hejn =. Hejnum 221/312 c 
Bult = Buttle 215/311 d Helvi = Hellvi 223/314 d 
Bill = Bäl 220/312 ac Hemse Hemse 211/310 a 
Dalh = Dalhem 218/311 Hog = Hogrän 217/309 
Eke = Eke 210/310 ac Hörs = Hörsne 218/312 a 
Eby = Ekeby 219/311 c Kli = Klinte 214/308 b 
Eksla = Eksta 212/308 b Kräk -= Kräklingbo 216/313 c 
End = Endre 219/310 b Käll =. Källunge 219/311 b 
Esk = Eskelhem 217/308 d Lau = Lau 213/312 cd 
Etel = Etelhem 213/311 a-214/311 c Lev =_ Levede 212/309 a 
Fard Fardhem 212/309 d Li = Linde 212/310 a 
Fide = Fide 208/309 bd Loj = Lojsta 213/310 ac 
Fler = Fleringe 225/314 cd Lok = Lokrume 221/311 c 
Fole -= Fole 220/311 Lum = Lummelunda 222/310 
Foll =. Follingbo 219/310 c Lye = Lye 213/311 d 
Fröj = Fröjel 213/308 ab Lär = Lärbro 223/313 bd 
Fårö = Fårö 226/316 d Mart = Martebo 222/310 bd-311 at 
Gmg = Gammelgarn 215/314 ac Mby = Mästerby 216/309 a 
Gant = Ganthem 217/312 a Norrl = Norrlanda 217/312 bd 
Garde =. Garde 213/312 a När = När 212/312 
Ger = Gerum 213/309 d Näs =, Näs 209/309 c 
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Oth =-. Othem 222/313 a 
Roma = Roma 217/310 b-218/310 d 
Rone = Rone 211/310 d 
Rute = Rute 224/314 d 
Sanda = Sanda 215/308 b 
Si! = Silte 211/308 bd 
Sjon = Sjonhem 217/311 ed 
Sproge = Sproge 212/308 d 
Stenku = Stenkumla 218/309 c 
Stenky = Stenkyrka 223/311 c 
Stånga = Stånga 212/311 a 
Sund = Sundre 205/308 
Ting = Tingstäde 222/312 c 
Tofta = Tofta 217/308 a 
Träk = Träkumla 218/309  

Vall = Vall 217/309 b 
Vallst = Vallstena 219/312 a 
Vaml = Vamlingbo 206/308 d-309 c 
Vby = Visby st. 219/309 a- 

220/309 c 
Vikl = Viklau 216/310 b 
Vänge = Vänge 216/311 c 
Vstg = Västergarn 216/307 d-308 c 
Västerh = Västerhejde 218/308 b 
Västk = Västkinde 221/310 c 
Väte = Väte 216/309 d-310 c 
Oja = oja 207/309 b 
östg = Ostergarn 215/314 b- 

216/314 d 



Övriga förkortningar: 

Bl., Blek. = Blekinge (blekingska). Orclb. Dal., Vg, (etc.) = ULMA:s 
Boh. = Bohuslän (-ska). kortordböcker. 
Dal. = Dalarna. R = signum R i UUB. 
Dalm. = dalmål. SOA = Svenska Ortnamnsarkivet. 
DaIsl. = Dalsland. ULMA = Landsmålsarkivet i Upps. 
Finl. = Finland. UUB = Uppsala Universitets Biblio- 
Gsv (by) = Gammalsvenskby. tek. 
Gästr. = Gästrikland. 
Götal. = Götaland. 
Hall., hl. = Halland. ags. = anglosaxiska.  

bair. = bairiska. Häls. = Hälsingland. 
da. = danska. Härj. = Härjedalen. 

Jtl., Jämtl. = Jämtland. eng. = engelska.  
est1.-sv. -= estlandssvenska. Kalm. = Kalmar län. 
fda = forndanska. Nb, Norrb. = Norrbotten. 
ffris. fornfrisiska. Nk, Nrk = Närke. 
fg. = forngutniska. Rosl. = Roslagen. 

Sdm., Södm. = Södermanland. fhty. = fornhögtyska. 
fi. = finska. Smål. = Småland. 
fno. = fornnorska. Sveal. = Svealand. 
fr. = franska. Uppl. = Uppland. 
fsax. = fornsaxiska. Vb., Vbott., Västerb. = Västerbotten. 
fsv. = fornsvenska. Vg., Västg. = Västergötland. 

Vrml., Värml. = Värmland. germ. = germanska.  
Äng., Ängerm. = Ångermanland. got. = gotiska. 

Og., Östg. = Östergötland. grek. = grekiska.  
holl. = holländska. Öl. -= Öland. 
is!. = isländska. 
kelt. = keltiska. 

Frk = Landsmålsarkivets frågekort. lapp. = lappska. 
G = Generalstabens karta. lat. = latin. 
jb = jordebok. lett. = lettiska. 
jr = jordregister. lit. -= litauiska. 
KB = Kungl. Biblioteket. Ity. = lågtyska. 
Lmf. (Gotl. etc.) = Gotlands (etc.) mhty. = medelhögtyska. 

landsmålsförenings samlingar. mlty. = medellågtyska. 
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nyisl. = nyisländska. 
nysv. = nysvenska. 
shetl. = shetländska. 
sv. = svenska. 
ty. = tyska. 

urg. = urgermanska. 
urn. = urnordiska. 
ösv., östsv. = östsvenska. 
ä. da. = äldre danska. 
ä. sv. = äldre svenska. 

   



Kap. I. Vokaler ock diftonger i stamstavelser. 

Forngutniskt i. 

§ 1. Fg. bevaras såsom långt eller kort i-ljud, utom fram-
för r + kons. (varom nedan §§ 2, 3) ock i labial omgivning 
(nedan §§ 5, 6). I-ljudet är till sin kvalitet i alla ställningar 
öppet (z). Denna iakttagelse har jag gjort i alla socknar, där 
jag själv upptecknat, ehuru jag av praktiska skäl i de flästa fall 
använt typen z. Carlsson ock Tiberg ha övervägande använt 
z i sina uppteckningar. I protokollet över den undersökning 
av uttalet i Lau, som Carlsson tillsammans med Klintberg ock 
mig år 1918 gjorde på ort ock ställe 1, har han antecknat: 
"bit, bit, frid, frid, "bittna, bitna, *finne, fina. Långt ock 
kort i utan märkbar skillnad, båda öppnare än rspr. i i bit, 
bit, snarast z, z, på samma sätt i betala, bitala, gemen, gimap." 
I en ordlista för undersökning av uttalet från Fårö2  har jag 
antecknat: his e (denne), sigga (sjunga), skip (skepp) etc. I en 
liknande lista från Lärbros "fisk, sitar (sitter), kmki [b. v. 
inb]; figrar". I en "ljudfrågelista"4  från Mästerby skriver 
Tiberg: fisk, sita : sta (obs. värkligt sv. e), från Sanda: "fisk, 
sita (i torde stundom både långt ock kort kunna betecknas 
med e)", från G-erum: "fisk, sita, vid, gik, kigkuar, skip", men 
däremot från Klinte: "fisk, kigki, fzgar". Huruvida, som Ti-
berg föreslår, i-ljudet i fisk, Ma etc. skulle kunna vara verk-
ligt svenskt e, kan ifrågasättas. Gotl. z synes mig vara av-
gjort slappare än sv. e. 

1) ULMA 896: 2. 2) ULMA 10490. 
4) I Sällsk. för gotl. forsknings arkiv, Visby. 
1 H. Gustavson. 

3) ULMA 10487. 
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Exempel': 
a) Urspr. kortstaviga ord: 

Fg. bit n. bgt LärBroGN; HejdeTG, skärpa i en ägg; bgt Atl 
Cri; bgt Gothllm; GrötlJN n., bett. 

bik n. bek FlerLärBroGN; Ådal.; HejdeTG; bgk Gothlim; Eksta 
WN; GrötlJN it., beck. Fsv., isl. b ik. 

grip n. grgp BroGN; grgp EkstaWN; GrötlJx, grepp; hand-
tag; gr6),tgrip, .spcite.grip Atl Civ. Jfr fg. gripr, m., grepp.;  
tag. 

lid m. led BroGN; Atlex; IlablTG; lut EkstaWN; pl. lidar Fler 
LärGN, ledgång. Fg. (barr g) lip (ack.). 

Fg. lit) n. hd BroGN; Atlex; HejdeTG; led GothIlm; Eksta 
VamlWx; GrötlJx, gärdsgårdsled. 

sid m. (fg. ack. sil) sed FlerLärliejnBrollörsNorr1GmgG-N; Atl 
ON; sed GothIlm; EkstaWN; Gröt1JN, sed. 

sik f. sek BroGN; AtICN; sek EkstaWN; sik Neog, sank mark. 
No. dial. sik f. Torp; sv. dial. (vg., bh1) sik Rz 563 a. 

sil f. sa NorrlAlsGx; sa Gothara; EkstaNäsWN; LauKG 
(exc. I); NärGN; GrötlJN, sele. På norra Gotl. förekommer 
en annan form sela, varom se s. 5. 

Fg. smik (CSRun 72) m. smid FårömN 325; smkd LärBroGN; 
At1CN; HejdeHablTG; smed EkstaWN; GrötIJN, smed. 

epit n. spgt FlerLärBroGN; HejdeTG; spgt EkstaWN, järn- 
spett. 

Fg. stig n. stgg BroGN; Atlar; stig EkstaWN, steg. 
strik n. stril; BroGN; AtlCx; HablTG; strik LaumKG; Eksta 

VamIWN, streck; stråk. 
vid m. (fg. ack. wiD) ved FlerLärBroGN; Atlar; vd GothIlm; 

EkstaWN; GrötlJN, ved. 
vin m. vy/ FlerLär; vin Gothlim; EkstaWN; LaumKG, vän. 
vit n. vit FårömN 325; vet FlerHallLärGN; Adels"; vit Goth 

Hål; GrötIJN, vett. 

giva v. gi FåröFlerLä,rGN; Atlex; gi Gothllm; g EkstaVaml 
VS.; NärGN. Svagtonsform av fg. giefa. Jfr gita, § 5: 2. 

1) Exemplen äro ordnade efter Hesselman i och y. 
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hite ni. hit Fåröm N 325; hita Fårätirr; hata FlerLärBroGfN; 
At1CN; hala GothHm; LaumKG; EkstaWn.; GrötlJN; heta, 
HabITG = hetta. 

liva v. /1'va FåröGN; lava FlerLärBroGmgGN; HejdeHablTG; 
lava Gothllm; EkstaWN, leva. Fg..pres. lifr etc. 

sima v. slma FlerLärHejnHörsNorr1GN; HejdeTG; same Grog 
ÖstgArdGN; same, EkstaNäsVamlWN, simma. 

side m. slida (-a) FåröGN; slida LärGN; AtlON; slicka FlerGN; 
Aga LaumKG; EkstaWN; shah Gothlim, släde. 

spine m. spina BroGN; AtleN; spana LaumKG; EkstaWN; pl. 
spAnar Gothllm, spene; ögla på nät. 

stige m. staga LärBroGN; AtleN; stiga BogeGN; Aga Eksta 
WN; GrötlJN, stege. 

strike m. straka FåröGN; strala GothHm; strika AtleN; sinka 
LauKG (exc. I), strömdrag. 

svide m. svida FåröGN; svada LauNärGN, sveda. 
vike m. vika FåröGN; vki GothGN; vaka LauKG (exc. I), 

mindre vik. 
Fg. vita v. vita FåröGN; vila LärBroGN; /Ma GothIlm; Hejde 

TG; EkstaWN; GrötIJN, veta. 
biti1 m. bit BroGN; AtleN; b/t/ GothIlm; EkstaWN; Gröd 

JN, munstycke i betsel. ' 
himil (Fg. gen. himins Åk) hinial FlerLärBroGN; hinal Gothllm 

(tpl); EkstaWN (tpl); GrötiJN (tpl), himmel. 
lidug ladu Fler...ÖjaGN; AtleN; liduar HejdeTG; ÖjaNäsGN; 

ladugar Norr1GN; pl. Mua FröjLevTG; Mua ToftaHogSanda 
Eksta m. fl. TG, ledig, rörlig. 

sinn f. sina FåröGN; sn a FlerLärBroGN, sena. 
stikil (-n» m. sfilcui FåröGN; stikal LauGN; bf. st1cl NärGN, red-

skap att rulla upp torsksnöret på. Jfr fsv. stikil, (horn-) 
spets etc. 

tinu f. lana Vam1BN; pl. tinar LauGN; tinar GothHml; Garde 
GN; &mar EkstaYG, frukten av Galium aparine. Jfr no.: 
ti'ne m., galium aparine (Torp). 

Fg. wieu (dat.) vika FåröNärGN; vika LärBroGN; Åt1ON; Hejde- 

1) sing. talarn. 
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TG; vika G-othIlm; EkstaWN; vika LaumKG; /Ska HablTG, 
vecka. 

(v)ridil m. ridal LärGN; rid/ EkstaWN; GrötlJN; nd/ LauKG 
(exc. I); ridel Sahl; LauRoneSundVam1S, hafsströru; vattnets 
(havsytans) oroliga stigande (och fallande) före regn etc. 

Supina till starka värb av första avljudsklassen höra hit, 
varvid dock är att märka, att många av dessa värb även upp-
visa svag böjning, dock sällan i Fåröm. Här upptages en-
dast sådana, vilka visa stark böjning. Deras sup. ha ofta an-
tagit infinitivens vokalisation. Exempel: 

bitit bita FåröFlerGN; bita, GothIlia; EkstaWN; LauKG (tpl); 
(bada LärGN; AtlHavd (tpl) ON; bezta GrötlJN). 

drivit driva, FåröGN; GrothHm; EkstaWN (driva GrötlJN). 
glidit giga FåröGN; Gothilm; EkstaWN; glida, AtICN; Hej de 

T G; &Id [apok.] LauKG (excp I). (Även glaida, etc.) 
lidit lida EkstaWN (eljes lada etc.) 
ridit rida FåröFlerGmgGN; HablTG; ride, GothIlm; EkstaWN, 

(även reda etc.) 
rivit riva FlerLärGN; HablTG; riva EkstaWN (eljes raga o. d.) 
stigit stlga GothElitt; stiga AtlON (även staga o. d.) 
svidit svida EkstaWN (även svamla, o. d.) 
vridit brida FåröGN; GothIlm; EkstaWN; LauKG (tpl); brida, 

FlerLärNärGN (även bragla etc.) 

Participia perfecta till starka värb av första avljudsklassen 
höra även hit. I motsats till supina ha de sällan antagit infi-
nitivens vokalisation. Exempel: 

biten bitas FåröGN; bik LärStenkyGmgGN; bit AtleN; bt 
HavdeN (tpl), LärGN). 

driven driv n Gothilm; drivan EkstaWN. 
gliden glIck HablTG. 
riven liven StenkyllejnHörsNorr1GmgGN; HablTG; (gaisOrkvan 

At1CN (tpl); f. (bart)rivi EkstaGN; (rayvan AtleN tpl). 
sigen agan BroHejnNärGN, tunnsliten.' 

1) Till sceiga v.; da segar ifrcin si, det går isär (om garn) 
LauGN. Jfr is!, siga, seig, siginn, sjunka m. m. 
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sliten s6k, BroGN; yt)slifet AtleN (tpl); slltan EkstaWN. 
sviden svidei BroHejnGmgGN, vidbränd (om gröt ock välling). 
vriden bridy, FlerLärBroGN; (brlek,d9,t, HejdeTG). 

Hit höra även de numera blott i Fårömålet kvarlevande 
pluralerna bita FåröGN, beto; glIdu FåröGN; glida FåröDLL, 
foro; rido FåröDLL, redo, ock riva FåröGN, revo. 

Fg. bipia v. bida HörsNorr1NärGN; EkstaVam1WN, bedja. 
midia muka LauKG (excp I); f. bf. mu GothNorr1GN; (m. bf. 

midan FlerllangLärGN; mik« GrötIJN, mitten). 
silia f. sila FåröGN; sila BroHörsNorrlGn; Gothilm; slla Atl 

ON, sele i. 
Fg. sitia v. sita FlerLärGN; Atlex; sita Gothllm (tpl); Eksta 

WN (tpl); GrötlJx (tpl), sitta. 
Fg. schilia v. skikt FåröDLL; skila FlerLärBroGN; EkstaWN; 

GrötIJN; skila AtleN; HejdeTG; pres. skilar LauKG (exc. I), 
skilja. ska o. d. äro svagtonsformer eller ha bildats i 
analogi med impf. (skilda). 

smidia f. smida FlerLärBroGN; HejdeTG; JUIN; smida Goth 
Hm; EkstaWN; GrötIJN, smedja. 

Fg. Digia v. tiga Fåröm N 325; liga LärFlerBrollejnLauNär 
GN; SilTG; tiga LauKa- (exc. I); tiga ToftaEskVallTG, tiga. 
Ang. sporadisk labialisering, se nedan § 5: 2. 

vidia s. vidga Fåröm N 317; vidla Norr1GN; vida HejdeTG; 
vida LauKG (exc. I); vida EkstaWN, vidja; vIdabånda Fler 
GN, hank. 

vilja v. vila FlerLärBroGN; HejdeTa; vila LaumKG; Eksta 
WN; G-rötlJN; pres. 3 pl. vila FåröGN, vilja. Fg. (pres. 3 
pl.) vilja. Betr. formen vita  etc. jfr schilia ovan. 

Fg. vilja (dat.-ack.) m. vila GantGN; HejdellablTG; vila Laura 
KG; EkstaWN, vilja. 

Fg. ichr 2  (B) (dat.-ack. av jr) idyr FårömN 324; idur Fårö 
GN (Se f. ö. s. 8). 

egtl. dragrem, se Hesselman i ock y. s. 124. Om formen sil, 
sele, se ovan s. 2. 

2  Orig. har id'r (Pipping Gotl. stud. s. 52). 
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iglu f. igla När GN; tida FårömN 304; tklez AtlON; pl. tz.glezr 
LauGN, igel. 

(?) liker likar LaumKG; n. likat BroGN; lakart LauKG (excp. I); 
likar SMIL; FåröS; OS; likår(r) LauNä,sS; likor, -ar S; OS; 
n. •likort Ba; likurt Bröll.-d. 1771 a; FåröS; OS; LauS: 
1) lysten på god mat SMIL; grätten. 2) läcker S; as; 
KG; GN.1  

hyr f. livar FlerLärBroGN; HejdeTo; Atlex; lavar Gotb Itsx; 
EkstaWN; GrötlJN, lever. 

rimna v. rzmna BroGN; rimna, GothElm; EkstaVam1WN; Grötl 
remna. (Fg. part. rimnin, sprucken.) 

sigla v. sida FåröGN; sIgla GothHm; EkstaWN; GrötlJN, 
segla. Fg. part. siglandi. 

stikla stakla v. FåröGN; slikla BroGx; impf. sliklad LauKG 
(exc. I), löst uppsätta gärdesgård. 

b) Urspr. långstaviga ord: 
dricka v. drika FårömN 325; drake, FlerLärBroGN; AtlHavd 

ON (tpl); drab.a D-othHm (tpl); drilsa EkstaWN (tpl); Grötlifx 
(tpl). Fg. pass. driccas. 

kippa f. kiva Atlex; kipa LauGN; kipa HabITG, knippa, 
vippa; kavuvce,s FåröGN, i knippen. 

sliprug adj. slipru Atlex; shpru LaumKG; sliprugur FåröS; 
OS, slipprig. 

Fg. liggia v. liga Fåröm N 32p. ; hga FlerLärBroGN; AtlHavd 
Cx (tpl); laga GothElm (tpl); laga EkstaWN; GrötlJN, ligga. 

ribba v. rzba BroGN; Atlex; rz up LauKG (exc. I) repa (bär, 
löv); plöja (upp). 

sigde m. sagda; FåröGN; GothIlm; EkstaVam1WN; GrötlJN, lie. 
Jfr isl sigör m., sig6 f. 'skjera tu l kornskurcr Hmgstad- 
Torp; sv. dial. sig d, segd, sejd Rz 563 b, handskära, 
sä,desskära. 

gildr adj. giWar FlerLärGN; gudar Gothllm; guidar Lau.mKG; 
EkstaWN, duktig, präktig. 

1) I ayljuds4örh. till lik- i sv. lika, isl. lika, fsax likon etc., 
behaga, alltså egtl. 'som behagar'? Sv. läcker är lån från ty. 
lecker, som har urspr.,  14.. 
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znitem. mi/h Yår0ruN,,  326; mitt 'GothE131; mlt Atlex:;; 
mata, EkstaNäsWN; mata GrtIJN, mjälte. 

tilga, -e hide, n. FåröGN; f. BroGN;, m. VanalGN; tida f. När 
GN; hl*, n. EkstaWN; m. o. n. LauKG (exc. I), gOlvplanka 

\i. ladugård. 
Fg. binda v. binda FlerLärHejnHörsNorrlArdGN; ,AtlHavclex 

(tpl); binda Gothlim (tpl); EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl). 
kinn m. km u FlerLärBroGN; Atlex; km FåröGN; EkstaVaml 

AVN, kind. 
Fg: vintr (vittr) m. vintur FåröGN; ?Antar FlerLärBroGN; 

.HejdeHabITG; vintqr- Gothilm; vinkar GrötlGN; vinter. r 
ain-vintra (=vintra GrötlJN; ai,nvitra Vamle/N 

NäsWx;-  ainvitru Vam1WN, ettårig tacka. 
kim ra. timb FårömN 298; Icing. FlerLärGN; Atlex, brädlapp. 
sinipa f. simpa FåröGN; pl. sinzpar HangGN; simpar, LauGN, 

(fisk). 
Fg. fingr n. figgar FlerLärHallGN; fivgar GothHm; ftggar 

EkstaWN; GrötlJN, finger. (Har ofta genus mask.) 
?inga' v. sigga FlerLärGN; smyga Gothllm (tpl); sina AtlHavd 

ON (tpl); sigga EkstaWN; GrötlJN, sjunga. Fg. pass. pres. 
3 sg. sings. 

sinka' v. smeka FlerHallGN; 'AtlHavdex (tpl); szy4a, Gothlim 
(tpl); sigka EkstaWN; GrötlJN; pres. sikar NärGN, sjunka. 
Fg. pres. sinkir B. 

slinga f. Aina Gothllm; sligga EkstaWN; GrötlJN; slig ;Iau 
GN; sbgga HablTG, fisknät. 

slinga v. sligga FårömN 328; sligga FlerLärGN; shgga Grötl 
Jx, slunga; sliggstch,n GmgGN, slungsten. 

Fg. stinqua v. stigka BroGN; Atlex; Mem EkstaWN; GrötlJx, 
fara hit ock dit; stänka. 

fisk tn. fisk FlerLärBroGmgGx; Atlex; fisk EkstaWN. Fg. 
dat. pl. fiscum. 

tistla f. /isla FåröGN; tisla FlerLärHörsNorrIGN; Alle/q; fisk 
GothElm; EkstaWN; GrötIJN (tpl); zslo Varn1WN, titel 
(växt). 

-.4 Utebliven brytning förekommer även P dalmål, se Levander 
8. 140. ,y;Ji .111 
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vrist ria.' rist FlerLärBroGN; HejdeTG; rist GothHm; LauKG 
(exc. I); EkstaWN; GrötlJN. 

gift f. gift FåröNärGx; bf. giftz LauKG (exc. I), fårstall ute i 
skogen. 

gifte n. gea GothElm (tpl); gifta AtION (tpl); gifta EkstaWN 
(tpl); GrötlJN (tpl). Jfr fg. gipta, gen. gip tur. 

§ 2. Fg. i övergår till e-, resp. ä-lj.ud särskilt i relativt 
ofta svagt betonade ord, då det antingen ursprungligen står 
framför slutljudande r eller genom bortfall av kommit att 
stå i denna ställning. Exempel: 

Fg. ifr, pron. poss. ra LärÖjaGx; HejdellablTG; • 4ra 2  Fler 
HejnGothHörsNorrlAngaAlskGmgButtGx; ira LojTe; ra 
FröjLevTG; 4,ra HogSandaVallTG; ira ToftaEskTG; bgce 
TräkStenkuTG, er, era.3  

Fg. ir 4, pron. pers. ner,  r FårömN 329; neg, ne FåröGx; 
ag 2  NorrlArdEkstaGN; fr  HejdeGerTG; eg ÖjaNäsSundGN; 
ag KräkG-N; er5  Gothlim; er (obet.) GothGN; ar (obet.) 
EkstaWN; eg, ep (obet. ar ) Gröt13N; eg: er HablTG; cr 
(obet.) HejnGothGmgliörsNorrlAngaöja, ar (obet.) NäsVaml 
G-N; ar (svagton. ar, ar) Aden-, i, ni 6. 

Fg. nita» adv. nr  FårömN 329; nar BrollejnGN; neg (äldre 
nir) LauNäi G-N; ner LauKG (exc. I, II); EkstaWN; nar Gröt! 
JN, ner. -- En äldre form nider Neog; nidr Toften ; nidur 

Fårömålet har en form med 1, se s. 22. 
3) Om q, för e, se nedan § 29. 

Andra former äro: idra Fårö GN; (jfr fg. ack, pl. f. iDrar 
CSRun 25, 180); å?da ÖjallamVamISundGN; SilHabITG; eda Eksta 
WN; NäsGN (urspr. svagtonsform av *iDa, jfr fsv. iDar, iDur, iDart, 
ipan etc.); 2or BroBogeHejnGN < <*ipar enl. Hessel- 
man föreläsn.). 

Har visserl. urspr. i (Noreen Aschw. gr. § 83: 2, a. 3, Kock 
Sv. Ljh I, s. 88), men fick i satssammanhanget givetvis ofta kort 
i (Kock a. st.). 

tydligen avses svagtonsformen. 
på no. Gotl. förekommer mäst formen 2 (oblik. ler) HallBro 

Hej nGN. 
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FåröS; CS; BungeNärS; nidårr Alsk; nir FåröS; CS; LauCS; 
RoneS, visar utvecklingen från starktonig form. 

nidre adv. naira BroHejnAngaGN; nelre ButtGN; nr(), nra 
HablTG, nere. Till föreg. 

Fg. vik prep. o. adv. vair BroGN; ver LauKG (exc. II); vem-
LauGN, vid. 1  (Blott i uttr. talas vå,lr um, talas vid om). 

Anm. Enligt Noreen Fåröm § 99 skulle 1 även i starkton, då 
det förlängts framför rä, kunna övergå till e. Hans enda ex. är 
varda, vörda, (fsv. virpa) vilket återgår på verda, vårda FåröS, 
CS, akta, bry sig om. Ordet är eljes ej belagt i gotl. 

§, 3. Pg. i övergår till ä-ljud framför rr samt r+ annan 
konsonant. Exempel: 
birke bcerka- FåröGN; Urke, FlerLärGN; HejdeTG (tpl); bc'erb 

GothGN; berkz GothIlm (tpl); (borke, EkstaWN, jfr § 13) 
m. o. n., björkvirke. Härur troligen den nu föråldrade for-
men bcerk (<birk 2 ) 'björk'; (bcerk HejnHörsNorr1GmgGN; Goth 
Hm f., pl. bcbrkur FåröGN). Isl. b ir k i- (vifh r etc.). 

virke n. vierka FåröBroGx; HejdeTG; 14r/et FlerLäIGN; verb 
GothIlm; verka LauKG (exc. I); vcerka GrötlJN, virke. 

virvil m. vcserval FlerLärHejnNorrlÖstgGN; HejdeHablTe; vcervk 
GothHm (tpl); GrötlJN (tpl); varval LauKG (exc. I), virvel-
vind. veervalGilka FåröGN, leksak i form av en väderkvarn. 

pirr m. pcer AngaGN; Aden; par LauKG (exc. I); pirrgräs 
(Lantmät. Finemans diarium 1749, 1753) S; pir rvall (ib. 
1753) S; pärr StenkyCS; (Lau)S; HablVam1KG (Växtn. II, 
s. 149); vattnpärr NäsKG (ib.); pärrgräs HavdKG (ib.) en sorts 
myrfoder; Scirpus lacustris KG (Växtn. II, s. 149). Hör 
möjl. till sv. dial. pirra, da. pirra i ursprungl. bet. 'sticka' 
(Hellquist Ordb.). 

svirra svcera FlerLärBroGN; GothIlm; HejdeTe; svara Eksta 
WN; (svira NäsWN); pres. svarar LauKG (excp. I), surra i 
fingrarna (av ett slag); bränna på tungan; fräsa (om vatten 

') nu ersatt av bok (lågty. bi), vid, hos. 
2) Jfr da. birk, som av Falk-Torp förklaras på samma sätt. 

Jfr Carlsson I-omlj. s. 8. 
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på varmt järn) etc.. Jfr sv. dial. sy erra, med .fräsande 
läte hastigt förbrinna (Sk, hl) Rz 703 •b;, hall. ftycga 6u, 
hastigt förbrinna, vilket av Wigforss, (Sö. Hall. folkua, s. 
43) uppföres under L I no. ,dial. finnes dels ett svirra, 
som bl. a. betyder hvirvle, bmnde spillende med hvisling 
(etc.) dels sverra, hvirvle (etc.) "vel egtl. suse", vilka syuas 
ha delvis sammanfallit (Torp). 

§ 4. Framför assimilerat r + n (> nn) bevaras 11. Blott 
följande två exempel äro säkra: 
firne m. flna GmgGN; AtleN; fzna LauKG (exc. II); GrötlJN, 

visset fjolårsgräs. Hesselman i ock y s. 202. 
kirna f. kola ÖjaliamNäsVam1GN; BursKG (exc. I); myalk-kma 

LauKG (exc. I). F,sv. kirna. Jfr Kock Ljh. I, s. 9. På 
no.-mell. Gotl. är den vanliga formen kana kiarn a). 

§ Fg. i' övergår sporadiskt till y: 
1. i labial omgivning: 

bimpel m. driAbympr GothHm; bympal LauRa- (exc. I); bympel 
HangGardeLauNäsS; drickebympel ArdSundS, en sorts drick-
bytta. Da. b im pol 'kleines Tönnchen' Falk-Torp; Mnål. 
pinapel, flaska Rz 500 b. 

drift dryft LauKG (exc. I); EkstaVam1WN; GrötlJN; dryfffit 
LauRoneNäsS, m. o. f., (får -)drift, flock, mängd ete. SAOB 
har ett dröf ft från 1552 (enl. Rääf Ydre). 

drift lå f. ån&ydryflet FåröniN 328; dryfta FåröS; OS' f., driva. 
(?) file (fyle);.  filare (fylare) ffrjlara FåröGN; fylare, -i FåröS";'OS; 

Tilara LärBroGN; LojFardTa; fdara Gothllm; LauKG (exc. 
II); EkstaWN; GrötlJN; filr LauKG (exc. m. 0. n., hjul-
lät. En äldre form är fihle SPEGEL; L. soc.; fyle I 9& 4; 
file §ahl, dets. Formen filare är väl en ombildning är de 
på grundval av best. oblikfotinen *filan, vilken uppfattades 
som *filarn. Filo åter är (därest den är ursprunglig) sanno- 

1) Exempel xnecl i ffr rl >11 saknas åtminst?ne i nyare ,tipptck- 
ningar. • 
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,.1ikt ett felbiawtill isl. fela (got. filhan)''dölja', alltså egtl. 
"den som omsluter ekrarna". Hjullötarnas konstruktion synes 
4ttninstone på, germanskt område i forntiden ha varit ungefär 
fensainma.  Soni nu (Se t. ex. Hoopå Reallexikon, bd I, Acker-

:bau, Tafel 1). Eng f elly föreS.  av Skeat. Etym. diet. 
:(4 upp!.), till flit. *felhan 'to plit together' (= got., f il-
kap), medan da. flge, av Falk-Torp föres till st. *felh, 
fläta, Möjligt är dock att formen fyle är den äldre, i vilket 
fall man, som prof. Hesselinan för mig påpekat, finge utgå 
från svagstadiet av samma verb (is!. fela), och antaga grund-
formen vara ett *fulhian. För ett urspr. y 'talar möjl. sv. 
dial. föl m., fälg (Skåne, Hall. enl. Rietz 143 a), vars ö icke 
synes kunna förklaras ur i eller e. 

finster n. Smstar BroGN; AtleN; fynstar Gothlim; GrötljN; 
(men finstyr FårömN 305; finstar FlerLärGN; Atlem; finstar 
LaumKG; EkstaWN; GrötIJN; (äldre) GothHm), fönster. Mlty. 
finster, fsv. finster, fynster. 

knippe n. knfrp FårömN 328; knka FåröGN. Fsv. knypp e 
...(Kock Sv. Ljh 1, s: 71); dalm. knyppe. 

.limna y. lkmna FåröGN; lymn [epok.] LauKG (exc. I); .(f. ö. är 
4mna, vanligast), lämna. Jfr Uppl., Södm. lömna (Hesselman 
i q. y. s. 140). 

silke n. sy'gb FårömN 328; sylkas- FåröGN; sylke FåröS; söilkä 
, k) IgiuS; söike1  NäsSundS; (men silkas- LauKG (exc. I, II), 
.; silke.;  Fsv. ; silke, cylke, fg. silkis (gen.). 
Fg.;  silfr y. sglvyr FårömN 328;  41var FlerLärBroGN; SilTG; 

sy?, .sylvar GothIlm; sylvar, stivar HejdeTG; syl (o. savar) 
I ksO.NV3T; sylvar LauKG (exc. I); 1Tam1WN; so1var 2  Grötl 

i silver. Jfr även mlty. s ulv e r. 
skimmel n. sAgmbul FårömN 328; sktnal BroGN; skymbal 

LaumKG, mögel på dricka. Jfr mht. Schimel. 
91.11a v. spp/a, FårömN 328; sin* FlerLärBroGN; GothIlm; 

AtleN; HavdöN (tpl); spyl (apok.) LauKG (exc. I); spyla 
EkstaWN; GrötlJN; (spila Lär GN ; Gröth3N). ÄVell dålm. 
har spylla (Levander 1, s. 141). 

1) <Kylke. 2) Om egg, y> o, se § 12 nedan. 
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Hit kunna möjligen även räknas följande ord, om man för 
dem får antaga i som grundvokal: 
bise m. hma FåröFlerLärBroGN; b ysa LauKG (exc. II); bf. bfpse 

GothGN: 1) skogstroll. 2) buse; liten pojke (på Fårö). Jfr 
sv. dial. bise etc., 'gubbe' m. m. (Hesselman i o. y, s. 91 f.); 
jfr Kock Sv. Ljh. I, s. 80. 

gimmar ggmbur FåröGN; gOnbar FlerGN, (eljes gnnbar, se 
Got!. ordb.), ung tacka som ej lammat. Om ordets utbred-
ning ock etymologi se senast Zetterholm Nord. ordgeogr. 
stud. (Upps. 1937), s. 26 ff. Det synes sannolikt att grund-
vokalen är i. 

(?)*iftr ytyr FårömN 328; ffitur FåröGN, (eljes överallt. 4tar). 
Jfr fg. iibtir OS Run 17; Pipping Ardre-st., s. 20 (som 
anser det vara kontamination av ep tir och y v ir). Kock. 
Sv. Ljh I s. 261 f. anser att runsv. liftiR, uftiR, ubtiR 
etc. återger ett ep tir (med o av labialiserat 93). 

2. I några enstaka ord: 
gita (hjälpv.) gyta BroGN: GothElm; At1CN; HejdeTa; pres. 

gytar LaumKG; impf. git [apok.] LauKG (exc. I); gyt [apok.j 
LauKG (exc. II); = måste'.Fsv. gita, gitta, biform till 
peta. Jfr fg. *gieta (pres. giss GL, hs B), varav gita är en 
svagtonsform. 

(?) skrinda f. skrknda FlerLärStenkyBrollejnHörsNorrlArdÖstg 
GN; skrynda LauKG (exc. II), liten ressläde. Jfr ä. nysv. 
skrynda (Kock Sv. ljh. I, s. 72); dalm. skrynda (Levan- 
der I, s. 141); öl. skrp nd f. stor släde (Lindroth s. 114 o. 
not 4); uppl. skrynda (M. Eriksson i Fataburen 1925, s. 106). 

tigia v. tyg [apok.] LauKG (exc. I); imperat. tyg Brtill.-d. 
1724 (Säve), tiga. Vanl. dock tga, se s. 5. 

§ 6. Fg. I har i ett par fall tidigt övergått till y framför 
r, varefter det vidare utvecklats till ö. 
Eg. vir vor, vor FåröNorrlButtGN; vor HejdeTG; EkstaWN; 

GrötlJN; LauNärVam1GN; voyr Gothllm; vor EkstaWN; Grötl 

1) Denna betyd. även i Norrland (SAOB). 
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JN [säkerligen = vor]; vit: GerTG; vev: var IlablTG; wyr 
NEOGARD ; TOFTAN ; wör L. soc., vi. (På norra Gotland nu-
mera alltid v0. — Fg. wir hade urspr. långt i (Kock Sv. 
Ljh. I, s. 88, Noreen Aschw. Gr. § 83: 2, A. 3; jfr Noreen i 
Arkiv I, s. 178 ock Kock ib. VI, s. 222). Mellan det la-
biala w och följ. r har i tydligen tidigt >y och sedan dif-
tongerats till el enl. § 16, varefter denna diftong framför 
r förenklats till ö enl. § 17. 

Fg. kirkia kårka FårömN 335; kbrka FlerLärBroHejnGN; Atl 
ON; GerTG; tor/ja GothElm; /cirka HejdeGuldKli, kirka Loj 
TG; korka EkstaWN; GrötIJN; kork° Vam1WN; kork- Laum 
KG, kyrka. En gammal biform med y från ags. cyrice kan 
dock ligga till grund för den gotl. formen liksom enligt 
Kock (Sv. Ljh. I, s. 70) ock Noreen (Aschw. Gr. § 108: 1, 
A. 1) för fornsvenska, särskilt västgötska former. 

Anm. Is!. hin% skulle enl. Noreen Fåröm s. 335 motsvaras av 
fåröm. hk& öfvertäcka eld med aska; hotrda ner LauKG (exc. 1); 
korda EkstaWN, horde, VamlWN (dets.); d hordad parar, de stekte 
potatis i askmörjan NärGrbt. Betydelsen "övertäcka" passar ju ihop 
med den hos isl. hirk5a, Lage vare paa, agte; gjemme, forvare 
(Fritzner1). Emellertid har Nils Carlsson i ett otryckt ms (ULMA 
441: 17 d) avvisat denna etymologi, i det han i stället sammanstäl-
ler ordet med At!. hyr,,(nor) [se om detta ord nedan s. 35] ock 
menar, att /Jorda är en sekundär avledning till *hyria (: hyrr), ut-
gången från part. hur8a- (ombildning av ett äldre huriaDa-?). — 
Jfr även öl. 12PZ saj undan, gömma sig, smita (Lindroth, s. 113, 
som hänvisar till fsv. hyrdhe, mnor. hyrda, no. dial. hyra). 

Forngutniskt i. 

§ 7. Fg. 1 (ursprungligt eller genom tidig förlängning upp-
kommet)- har över hela området utvecklats till en diftong, som 
i de flesta fall kan återges med cet på sydligaste Gotland 
dock kanske bäst med ak. Från den s. 1 ovan omnämnda 
undersökningen i Lan ock När 1918 har Nils Carlsson anteck-
nat: "Omväxlande ce (vanligare) ock g, (rgar, a4); reepr, 
bo" ock från När "äi = ogcgkce 'olika'". Själv har jag 
vid samma tillfälle antecknat: "räi, hälft, "ä" mellan ce o. a, 
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närmast ce: rceZ,, bcho". I mina uppteckningar från 'Fårö län 
Sundre har jag använt både cez_ .ock 4, :vilket dock ej allitid 
behöver betyda verklig skillnäd "i uttalet. Av övriga upp-
tecknare har Tiberg. använt såväl (v?, som q, Hedenström[  at 
ock Wess&t. i Eksta ock Näs at, men i Varniingbo et. Sfälv 
har jag vid senare undersökningar visserligen stundom tyikt 
mig - finna diftongen första komponent något slutnare i 'Vårt-
lingbo, dock aldrig e. Den av Jacobsson från Grötlingbo 
använda beteckningen ei är missvisande, dels därför att det 
diftongen az, ingående ä- eller e-ljudet i Grötl liksom i Väinl 
är tydligt skilt från e-ljudet i den av äldre ö uppkomna dif-
tongen e, dels emedan vi icke ha att göra med en långdif-
tong, utan med en ganska utpräglad kort diftong. Angående 
sammanfall mellan cuk < i ock e < å se nedan § 29. Själv har 
jag hört cel i Gröt]. 

Exempel (i ordningen -i, -ja, -id(-), -ig(-) etc.): 

Fg. i prep. cet., (svagton. 0 FåröBroLauNärGN; a's  (svagt. 0 
Atlex; at, i Gothlim; EkstaWN. 

bli v. blaz. FåröGN (1920); BroGN; AtleN; blaz LauKG (exc. I); 
blcez HejdeTG; bleil GrötlJzT; biet VamlWri; pres. blev- etc.; 
sup. blqt (—NK svagtonsform) BroGN; blezt At1CN; blcez,t 
HejdeTG; (blit GrötIJN; Vam1WN). Mlt. bliven; i sv. skrift-
språk är inf. formen blif belagd först 1575 ock bli(j) 1621 
(SAOB). 

kvi (fg. quiar, ack. pl.) pl. kvar FåröGN; Atlex; kvazar 
GothElm; kvhar LauGN, 'väg mellan gärdesgårdar'. kva,k 
FårömN 342 'fäfålla112. Användes aldrig i sing. 

Fg. ri f. rcg, BroGN; HablTG; ra AtleN; rat GothIlm; pl. 
rakar EkstaWN; reekar HejdeTG 'takbjälke'. 

tri rkn. (fg. m. frir, f. klar) m. try, trchar (självst.)-; f. trea 
(=m. o. n. förenat) FåröGN; trq FårömN 342; trcel Hejn; 
Hörs-K6,11%; HablTG; traz Gothilm; EkstaWN; tres Hejd& 

om et för cel, se strax ovan. 
denna bet, finnes ej i gotl. men i andra sv. dial. (Rietz 371 a):, 
sammanfall et: at (§ 29). ,* 
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(tpl); tret VamlWk; trcet- LaumkiiHre; trie0,1a nåta 
ON, 'fälla ett träd med tre inhuggninga». 

lila hat [apok.] LauKG (exc. I) pres.'hic„ar (tceglen burt) Fårö 
GN, 'sölar bort tiden'; (jfr tceldlicq: BroGN 'tidspillan'). hija 
NEOG ; häia FåröS; OS etc.; (se lila Got!. ordb.), hindra, söla 
bort. Is!. hia 'otiari' etc. (Haldorsen), fsv. hi a, bedraga 
(Chron. Epise. Line. s. 139) mil. Rz 254 b; ej hos Söderwall. 

lia f. kela FåröGN.; lcqa BroGN; Atlex; /am GothHm; lea 
GrötlJN, lie. 

pia päitt RoneS, göktyta; gitukpcha HejdeTG; gaukpela Lau 
KG (exc. I); gaupam EkstaWN; gau_kplal Adels].  f., göktyta. 
Jfr isl. pia, Skade, Skjaare Fzn.1  

skria skri FåröGN; skrcele, FlerLärBroAngaGN; skrala Goth 
Hm; skrcela HejdeTG; skreo, EkstaWN; pres. skreaar LauKG 
(exc. I). Mlty. sehri en. 

Fg. niu neu FåröG-N; na,),a, LärHauStenkyGN; Atl ON; noa 
Gothlim; ng2  FlerStenkyGN; rtcel Norr1GN, nio. 

Fg. tiu tdyst FårömN 338; tapt LärGN; 14a Brollejn 
GmgGN; HejdeTG; tala Gothlim; tcg, LauGx; SilTe; tåle, 

2  Atlex. 
tionde s. (fg. tiunt) tålande, LärGN; täiunde FåröS; OS; tamt 

HörsNerrlON; LauKG (exc. II); täint OS; RomaliamVam1S; 
teind smor GrötlJN. Även former med tidig förkortning 
förekomma, se nedan s. 28. 

tionde rkn (fg. ack. tiunda) tagande, LauKG (exc. II); Unga 
EkstaNäsWN; täiunndi FåröFlerCS. 

glida glielda FåröGN; glekda, BroGN; HejdellablTG; glada 
Gothlim; EkstaWN; gkid Atlex, 'fara (bort), bege sig av'.3  

id ceid FåröGN; ad BroKräk1GN; iid LauKG (exc. I); e/d 
Vam113N; äid LauS; åd S; ed ToftaLauS4  (m. o.) f. 'omgång' 
t. ex. en fåra upp ock en ned (per man) vid gallring av 

riksspråksansluten form. 
ncel ock tcek.  torde vara =da. ni  ti. Men jfr Overkalixni, tf 

Pihl. s. 233. 
Jfr got. galeipan 'fara'. 
"e"-tecknet betecknar säkerl. diftong. Jfr § 29 nedan. 
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rotfrukter ON; sträcka, omgång i åker BN; (viss) sträcka 
(vid inbärgning t. ex. på åker); bredd S; CS. Är väl iden-
tiskt med fsv. idh, fg. if), verksamhet, sysselsättning. Då 
ordet anses tillhöra en ie. rot i, 'gå', alltså eg. 'gående, 
gång', så synes i gotl. föreligga en ursprungligare betydelse; 
fg. il) synes visserl. betyda 'sysselsättning' (i uttr. hogsl oc 
men denna bet. kan ju tidigt ha uppstått jämte 'omgång'. 

(?)idelig(s), adv. ålla FåröGN; ailz GothElm; &dm til LauNär 
ON; äili FåröKällLojRone m. fl. S, CS; jligst fil Brd 1738 a, 
'ideligen', alltid. 

Fg. ripa v. rce?,da BroGx; HablTG; rgde, Atlex; ruda Eksta 
WN; rezda GrötlJN, rida. braus drcezdare FåröGN, bröllopsryt-
tare. 

sidr adj. stad Gothilm; seidar GrötlJN; n. sceg FåröAngaNär 
ON: 1) sidlänt, sank. 2) (blott i n.), långt. 

sida f. s4dei FårömN 342; seezdec FåröNärGN; scede, BroGN; 
HejdeTG; sa,kda, Atlex; sida GrötlJN; sada Gothllm; Eksta 
WN ep». 

skid n. skazd Gothllm; EkstaWN; skcezd NärGN, vedträ ("famn-
ved"). Isl. skiö, trwstykke som er udklovet af en stokk 
Fzn1; fsv. skidh [dets.]. 

smida v. smazda GothIlm; smgde Atlex; smazda LauKg (exc. I); 
smcbz.,de, HablTG. 

svida v. svcezda BroGx; svazda EkstaWN; smida GrötlJN, sveda 
(bränna); 'svida' (värka); gnälla etc. 

tid in. tceid LaumKG; BroGN; tgd Atlex; taid Gothllm; Eksta 
WN; lezd GrötIJN; tcildar [äldre nom.] HejdeTG. 

tidr adj. komp. tcezdare, LaumK(3; n. (adv,) kelt ButtNärGN; 
tazt GothEIm; EkstaNäsWN; tezt VamlWx; teidt NEOG, ofta. 

vidr adj. vcex,d BroGN; vcbdar HejdeTG; vaidar EkstaWN; vezdar 
VamlWx; n. vekt HejdeTG; NärGx, vid. 

vide n. vaida Gothllm; viez,de, NorrIGN; v4da AtleN. 
vrida v. br4da FårömN 299; brie?,da FåröGN; brchde, FlerBroGN; 

HablTa; brgde, LärGN; Atlex; braide, GothElm; EkstaWN. 
stig s. 1 sken FåröBroGN; HablTG; stag Atlex; steg GrötlJN; 

stag Vam1WN m., gångstig. 
stig s. 2 sken FåröNärGx; HejdeTG: staty Gothllm; EkstaWN; 
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stag Atlex; steg GrötlJN; steig NEOG, 'tjog'; pl. stieksa 1  
FåröGx; stagar EkstaWN; steckga(r) NärGx. Mlty. s tige; 
fht. stiege. Jfr krimgot. stega. 

viga v. vekkge, BroGN; HablTG; vokza Atlex; vaige, Gothllm; Eksta 
WN. Fg. pass. vigias etc. 

kvigenda f. kveeknda FåröGN; kvaznda GothHm; kvåffida Atlas'; 
kvccoda HejdeTG; kukindez NärGN; kveznda GrötlJN; (kvinda 
BroGN anslutn. till rspr.); qwinda NE°G; qveinde Aln; kväinda 
FårtSS; CS; HamS; bf. kveindu LauS, kviga. Jfr isl. 
kvigendi n., ungboskap; fsv. qv i g handi etc., kalv, kviga. 

ikta (?idka) v. aikta Gothllin; LauKG (exc. I); ickkta HablTG; 
ezkta GrötlJN; akta [n EkstaWN, 'arbeta, idka'. 

.iktug (?idkug) adj. aiktu GothIlm; aiktur LauKG (exc. I); eiktuar 
GrötlJN 'arbetsam, flitig, ihärdig'. 

kika v. kekkka BroGN; HablTG; kazka EkstaWN. MIty. kiken. 
lik n. Wc FåröBroGN; letk Gothllm; letk GrötlJN. 
lika adv. /chka FåröGx; kalka BroGN; HejdellablTG; laika Goth 

HM; lakka Atlex, 'direkt'; rakt (fram etc.). 
pika f. pkka FårömN 338; peekka FåröLauNärGN; pazka Goth 

Hm; EkstaWN; paz:k& AtlON; peke, HejdeTG; pika, peika 
Neog, 'flicka; piga'. Isl. pika. 

Fg. ner adj. rak AtlHavdON; mg- Gothllm; rcekk BroGN; rade 
EkstaWN; rek G-rötlJN; n. reekkt BroLauGN. 

sik m. seg FåröGx; HablTG; soik GothHm, fisk. 
slikr adj. skolk BroGN; slokkur FåröGx; slcezkar LaumKG; 

slok Gothlim; sle,kk Atlex; n. slaikt Gothllm. (Även för-
kortade neutralformer förekomma, se nedan § 9.) 

strika 2  V. streekka FåröGx; LauGN; stra,tka Gothllm; LauKG 
(exc. I); EkstaWN; strezka GrötlJN; strakka HavdeN; sträika 

Mlty. pl. stige. 
impf. strak BroGN; Gothilm; LauKG (exc. I); EkstaWN; 

strakfcta HavdON (tpl); strcekkad LauGN; straikad EkstaWN. Är ordet 
möjl. inhemskt? Några exempel på strika 'stryka' finnas även .i fsv., 
VGL II huDstriker (FrB 15), hudstrikw (D. 58), huDstrika3C1 
(HB. 20), = isl. iiiipstrykia, vilka av Kock Sv. Ljh. I § 570 för-
klaras bero på att -y tidigt > i rel. oaccentuerad stavelse, när i 
följer i nästa stavelse, ock vidare pres. strika3r Stadga för St. Gö-
rans gille, i vilket senare dock enligt Kock (a. a. s. 482) i möjligen 
2 H. Gustavson. 
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FåröS; OS; -ä. OS; FlerCS, stryka. Jfr mlty. striken, impf. 
strek; fhty. strichan, streich. 

vika v. vcelka BroGN; valka GothElm; EkstaWN; vika G-rötIJN, 
vika (av, åt sidan). 

dil m. bf. Ulk HejnGN; dwiln LaumKG; deil FåröGardaLau; 
däil FåröCS; del i W (Ordb.) m. o. n., 'kvinnomjölk'. Jfr sv. 
dial. del, däl m. Vg, Hall; del m. Ög; dile m. Närke, spene 
(hos djur) Rietz 86 b. Got!. däil < dil synes vara bildat på 
stammen i verbet dia, som ju representerar ett annat av-
ljudsstadium än del (< 

fil m. fcell BroGN; feil FåröS; OS; pl. fatlar LauKG excp (smide). 
lille adj. (fg. bf. m. litli, n. litla Runkal) lada Atlex; 

EkstaWN; leil[l VamlWx; iceala LauGN. 
spila f. sphla FåröGN; spada BroGN; spchla HejdeTG; spada 

LauKG (exc. I); spik M 2  GrötlJN; f., pl. speellar LauGN 
'spjäla'. Mlty. s p il e. 

vila v. ?mega BroGN; ve*, LärGx; Atlex; vula GrothIlm; vfila 
GrötlJN; impf. vågad 1Tam1GN. 

Märk särskilt att i kvarstått såsom långt (ock diftongerats) 
före m: 
grim xi. gram Atlex; AlskGN, sot i vete (jfr SAOB). 
lim n. lam FåröDLL; tgm AtlON; lcenn LaumKG; /om Hein 

HörsNorrlöjaGN; HejdeTG; kim Gothllm; EkstaWN; kim 
GrötlJN. Isl. lim. 

rim n. rcelm, GmgÖstgNäsGx; HabITG; rum Gothllm; Eksta 
WN; ram Atlex (tpl); rem FröjTG, 'rimfrost'; rakmfrust 
AtION; rezmfrust GrötlJN. Isl. hrim. 

rima v. Tyko« FåröGN; name, ArdGx; ra),ma Atlex; rama 
EkstaWN, 'bli rimfrost'. 

grima f. gra,kma, LärGN; AUG/sr; grchma FlerGN; liejdeTG; 

kommer från mit. striken. Det gamla striuka finnes blott i spridda 
rester; i nyare uppt:r blott i impf. strauk o. sup. strawka, Eksta 
WN, men Säve har sträuka FåröS; CS; FlerAlskLauNäsSundS; 
impf. etrauk FåröCS. strcelka har i varje fall utträngt atriLukä. 

i) "e" betyder säkerl. diftong (§ 29). 
< ö, jfr dock § 29. 
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grceima LaumKG; (grima 1  EkstaWN; -o VamlWx); grazmo 
BursWx; greima GrötlJN, grimma. Isl. grima. 

hima f. hima S; OS; hä,imä AlskCS; LauS, svindel. hceu-
halma LaumKG f., huvudsvindel. 

hima v. hima, heima Neog; häimä, BursCS, få svindel. Ösv. 
hima, svimma etc. V11. Isl. hima, nole, va3re langsom i 
sine Bevaegelser Fzn. 1  -himig hbah4magur Fårö GN, 
glömsk. 

lima v. lama FlerLärHallGN; kim LaumKG; laima EkstaWN. 
sime m. så,pzz FårömN 342; seepza FåröGN; sanna EkstaWN, 

kanttåg på nät m. m. Isl. simi Ftzn.2  (Men Fzn.1  har 
sim i!) Öl. sim 'tåg, snöre t. ex. på not: (Lindroth Öl. folkm. 
s. 79). 

avima v. sveinza BroGmgOrN; LaumKG; svms Atlerz, svimMa. 
No. svima v.; jfr isl. svimi s. Ha3gstad-Torp. 

Fg. tima (ack.) m. teerna FåröGN; teema BroGN; HejdeTG; 
tema LaumKG; tamt GothHm; tame AtlON (tpl); Ulma 
Havda,' (tpl); Mima EkstaWN; tema GrötlJN, timme. 

gin adj. gem FåröGN; gepAtlex [= rspr. gen el. snarare 
sammanfall al : e enl. § 29]; gain BroGN; gam GothHm; 
ganar LauKG (exc. I); EkstaWN; n. gcemt AngaGx, gen, 
rak. Om formen gin se Kock Sv. Ljh. I, s. 84 f. 

ginast adv. galnast GothEIM; LauKG (exc. I); gemist EkstaWN 
[sammanfall : § 29], genast. 

grina v. gr,kpa FåröGN; grcema BroGN; graina, Gothllm; Eksta 
WN; grona GrötlJx; impf. greeind.. AngaGx, grina, skratta. 

min, din, sin pron. f. mam FårömN 342; main BroGN; Goth 
Hm (tpl); EkstaWN (tpl); map HavdCx -epik mein GrötlJN; 
dain GothHm (tpl); EkstaWN (tpl); LauKG (exc. I); dam 
AtICN (tpl); de„p HavdON (tpl); din GrötlJN (tpl); scem 
BroHejnGN; HejdeTG; sam LauKG (exc. I). 

skina skcema BroGN; skaina Gothllm; EkstaWN; pres. skcem, 
FåröGN (om solen). 

(?) skina skcema BroGardeLauNärGx; (skena EkstaWx); skum 

1) riksspråksform. 
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LauKG (exp I), skena (om hästar). Jfr no. dial. skina 
'rende avsted', avlj. t. skeina, skjwre tu l siden (etc.). (Torp). 

tina v. ta,kna Atlav; tama EkstaWN; LauKG (exc. I); tejnti, 
Ba; tina Sahl; 4 S; OS; täinä AlskLauHamS, slå borst av 
korn. Isl. tina, udskille, rense; isas/. Kornet fra Halm og 
Avner Fzn.1  Överkalix thn 'med slaga befria kornet från 
agnar' Pihl s. 231. 

knipa v. knalpa Gothilm; EkstaWN; kncezpa NärGN. 
snipa f. sncezpa BroGN; snezpa GrötlJN; bf. sncezpu LauGN; 

pl. snåz pur FåröGN, spets (t. ex. å sko); näbbig kvinna; 
fågel. Jfr isl. myrisnipa, Myrsneppe, Scolopax Gallinula? 
(Fzni). Nyisl. snipa, Sneppe (Blomdal). 

svipa f. svepa BroGN; svaipa Gothllm; EkstaWN; sveipa Grötl 
jx; sveipo VamlWx; sweipa Neog, piska. Jfr isl. svipa, 
fsv. svipa, svepa (kort i'), piska; även sv. dial. synas 
ha former med urspr. se Rz 703 a. Jfr de avljudande 
verben fsax. forswipan, fördriva, mhty. swifen, svinga sig. 

fira 2  räkn. fc'eva FåröGN; figra HejdellablTor; fra Atlex; 
fair 3  GothElm; EkstaWN; fezr 3  Vam1WN, fyra. Da. fire? 

hira f. her a f., pl. -ar FåröGN; (pl. /drar BroGN 4), griller, 
infall; häira FåröS; OS; -ä FlerCS; pl. heirur FåröS, vänd-
ningar i lynnet etc.; hira NEOG; [ra.?] bf. hiren NEOG, för-
wirring, raptus. Fsv. hira, svindel, yrsel. 

hira v. Måra (mti) vurma om FåröS; hckzrar fil, får ett ryck, 
anfall FåröGN; haffa tik, ta i med kraft men strax slappna 
af Lau.KG (exc. I); (hwa 4  ACCN, gå ostadigt). Ä. sv. hira, 
vara yr (SAOB); jfr isl. hira, forholde sig rolig, orkeslos 
(Fzn1). 

mira f. miega Norr1G-N; maga (meezra) FåröGN; mieva LauGN; 
mara [för mura] EkstaWN; (mlra BroBogeGN), våtarv; 

Kock Ljh. I, s. 28. 
Om denna form ock dess spridning, se Brondum-Nielsen Glda. 

Gr 1: 217 ff. och V. Jansson i Bidr. t. nord, fil. tillägn. E. Olson 
1936, s. 287. 

Trol. apokoperade former. 
Anslutn. till rspr. 
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snärjmåra. Ty. Miere, Alsine; mlty mir, "herba Alsines 
s. Morsus gallin (Hiihnerdarm)" [dvs. Stellaria media] 
Schiller-Liibben. 

sirissa f. salsan FåröDLL; scepan FåröG-N; szve, LärGx; såltsa 
Fler, say,sa Hall, simsa BogeNorr1Gmg, slInsa Östg, sryt 
NäsSundGN; srsa Stenku, srsce Tofta, simsa HogTG; sarp 
VamlWx; pl. sar ÖjaHamGN, syrsa. No. dial. sirissa, 
siressa. Kock Sv. Ljh. I. s. 76 antager kort i, men Lind-
roth Öl. folkmål, s. 105 anser även urspr. långt i möjligt. 
Märk diftongens benägenhet att förlora senare komponen-
ten framför r (+ kons.); jfr § 16 ang. e, + r. — pi-formerna 
förklaras enl. § 29. 

rise n. rinsa FåröBroGx; rost Gothlim; rasa GrötlJN, en-, 
granris. 

vise m. vcbsa FåröGN; HejdeTG; vsa Atlex; vaisa EkstaWN; 
vesen Vam1WN, plogstock (som billen sitter på). Jfr smål., 
vg., uppl. vise i samma betydelse (Hz 815 b). Isl. visir, 
visi: 1) Fyrste, Havding, 2) den udviklede Spire, Toppen 
af Vxxt (Fzni), nomen agentis till visa v. 

frisk adj. fraok FlerLärGN; Atlex; fraisk Gothlim; traskar 
GrötlJN; frigskmågdu(ar) GuldTG; n. frcelst FlerGx; (frist 
LärGN). Mlty. vrisch. Jfr nyisl. fri skur (Blöndal); isl. 
friskr Cleasby-Viddsson; lång vokal även i Norrb. o. Finl.-
sv. dial., se Pihl s. 232 o. not 10. 

gisk(eri) gazsk BroÖstgGx; gyez,sk GothGN, 'vidskepelse'; adj. gask-
aktu Gothllm; gaz,sku ButtGN, vidskeplig; galskarce„ FåröGN; 
gyetskfflrcet LauGN; geskarlun Atlex; geiskaret Vam1WN, 
vidskepelse. Jfr nyisl. giski (-ar, -ar) 1) Fuglesknemsel. 
2) = fjär ski [= Umaadelighet]; jfr även isl. geiski (-a, 
uden pl.) Frygt, Banghed (Erik Jonsson Isl. ordb.); geiski 
m., "panic, fear Fas. I: 193 where spelt gyzki" (Cleasby-
Vigfiisson). Fritzner 1 (9. 2 har blott geiskafullr, forskrwk-
ket, opskramnt; Egilsson-Jonsson geiskafullr, fuld av 
frygt, om geder der flygter for ulven. Däremot hör ej hit 
vg. yiska, olika slags ormbunkar, vars frö Oiskafrg:9 ansågs 
ha undergörande kraft (Ordb. Vg ULMA *gask e), ej heller 
ösv. jäiska (V11), vilka höra till no. geitskör (Torp). 
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hiska v. hcelska BroGN; haoka AtlON, flåsa, flämta etc. 
hiskna v. hå,skna FårömN 318; lunskna FåröGN; häiskna Fårö 

S; OS; (egna BroGN; aisna LauKG (excp I); äisna Vam1S; 
isna 5, hisna. Ä. nysv. hijskna (Hellquist Ordb.). 

tis' f. tåg'/ FårömN 342; tcnsl BroGN; HejdeTG; tats1 Goth 
Ehtt; tais EkstaWN; tets/ GrötlJN; teisl Vam1WN; pl. twislar 
LaumKG, tistelstång. Isl. 

dristig drceistur LaumKG; drsh AtiON. Mlty. dr is ti ch. 
klister n. klcnstar BroGN; kldotar AtlON. Jfr Ity. klister. 

— v. impf. kle,istrad LauKG (exc. I), klistrade. 
pistra v., -ig adj. paytra AtlON; paistra LauKg (exc. I), gå 

o. gnälla. Härtill: pchstar BroGN, gnällig kvinna; pcnstaheol 
GardeGN, gnällig person. paotru AtlON; pl. pielstrua Garde 
GN, gnällig. Jfr jyll. pis t, en bleg og mager person; pisteri 
logn, sludder (Feilb). 

sist adj. super!. sagt FlerLärGN; sazst Gothllm; EkstaWN; 
sce,,st HejdeTG; mist LaumKg. Isl. sizt, (sup. t. slör). 

vrists m. r4stb FårömN 343, m., bf. renstan FåröGN, vrist. 
Har eljes kort i, jfr ovan s. 8. 

liten adj. lintan FåröGN; 14,4 AtlON; /aik EkstaWN; lede 
Vam1WN; leit GrötlJN. 

rita v. rceda FåröGN; rata AtlON; ratta LauKG (exc. I); Eksta 
WN, plöja.1  Isl. rita, skriva; ags. writan; fhty. rizen, 
inrista, skriva. 

slita v. skeda BroGN; sluta GothIlm; EkstaWN; slaga AtlON; 
detta GrötlJN; skita Vam1WN. 

vit adj. meg BroGN; vait GothHm; vadar, vad EkstaWN; n. ve,zt 
GothElm; (vit FåröBroGN etc., § 9). Fg. (d. pl.) huitum. 

stita2  f. stinta BroGN; skita GothrIm; Eksta WN; st418,3  AtlON; 
Jfr betr. betydelsen fhty. rizen, schreiben; exarare; (lat. 

exarare = plöja; skriva). 
"Urn. *stihtö, "stihta 'stätta' blev i nom. fsv. stiatta 

men i obl. kasus *stihtu, *stittu, hvarifrån gutn. *stita (> stäitä) 
'stätta' fått i" (Bock, Ljh. I, s. 136). Eller "stitå, i af e, ffr 
i, u i följ. stafvelse" Hesselman SoS 5, s. 115, not. 5. Former 
med i finnas även i Uppl. o. Estl. Jfr Bergman Samn. ö s. 82. 

Förväxl. : e? hos upptecknaren (eller sagesmannen?) på gr. 
av benägenhet för sammanfall at : e. Jfr § 29. 
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HejdeTG; skedet LaumKG; NärGN; stetta GrötlJN; stezto Vaml 
WN, stätta. Redan Neog skriver steita. 

kliva v. kliezya BroGN; klava EkstaWN; klava GrötlJN; Naiva 
VamIWN. 

Fg. lif n. kem, FåröLauGN; lcev BroGN; HablTg; lazy Flerbär 
GN; lam Gothlim; lezv GrötIJN; lem Vam1WN, liv; mage. 

riva f. rchva FåröGN; reeiva BroGN; rama Gothllm; EkstaWN; 
navet LaumKg; rem GrötlJN, räfsa. Fsv. rif a f., räfsa 
(VgL). 

(?)skivug (skävug) skeezygur FåröGN; s1ci FlerBroGN; n. skavd 
GardeLauNärGN; skäiugur FåröVaml; skäiuårr AlskHam, 
skäivar (Lau)S, skymlig, av blandade färger (om boskap). 
Jfr skävig 'skymlig, stickelhårig'; då bottenfärgen på 
kreatur, isynnerhet hästar, är svart eller röd med vita strån 
inblandade Blek; skävuger Sdm, Närke; skäveter, skävier 
Vg; skäjugar, id. (G Rz 616 b). 

stiv adj. stchvur FåröGN; stam Gothilm; stcezy GothGN; stap 
AtleN; stchvar HejdeTG; stavar GrötlJN, styv. Mlty. stif. 

striv adj. straivar LauKG (exc. I); strcezvar LauNärGN, sträv, 
hård [men: strivar EkstaYG; strivar EkstaWN; GrötlJN]. 
Mlty. strif, strof, 'steif' etc. 

trivas trchvas BroGN; trapas AtleN; trams EkstaWN. 
tvivla tviegla FåröGN; tviezyla BroGN; impf. tvaivlada, LauKG 

(exc. I); tvgzla FårömN 302 — jfr tväivla FåröS; as, men 
tveilä RoneS. 

Anm. i> el även i betonade slutstavelser, i de främmande 
ändelserna -i ock -en i i ord som partch BroGN; kcimpanc'ez, FåröGN; 
giez,skardz, (se ovan s. 21), skrock; hpnsarch BroGN, fjäsk; skkarc'ez, 
FåröGN, 'skoj' etc. 

§ 8. Forngutn. i < samnord. ö. 
Fg. i som uppstått ur ö i ställning framför vokal 1  har lika-

ledes > diftong (ceb q), över hela området, utom möjligen 
Fårö, där i äldre uppteckningar anträffas ö åtm. i orden knä, 
fg. kni, ock trä, fg. tri Åkirk; tri CSRun 138, (däremot 

1) Bock, Ljh. I, s. 149. 
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icke i se ̂  v., fg. si). På grund av det sammanfall mellan dift. 
cek, (< 1) ock et (< ö) (varom se närmare § 29), som ägt rum 
inom en stor del av området ock även drabbat Fårö, är det 
numera ofta svårt att ur uppteckningarna draga slutsatser 
rörande den historiska utvecklingen i olika trakter. Nämnda 
sammanfall et : cek vållar stor osäkerhet hos upptecknarna, 
vilka då gärna omedvetet tillgripa schablon, t. ex. sv. häl: 
gotl. hel, alltså sv. knä : gotl. knet! Så förklaras åtskilliga 
dylika skrivningar från sammanfallsområdena (se exempel-
samlingen). Att fg. kni 'knä', sia 'se', ock tri 'trä' visa regel-
bunden utveckling i> caz i de konservativaste trakterna (utom 
Fårö, jfr Noreen Fåröm § 141) är dock ställt utom allt tvivel. 

Exempel: 
si v. (fg. sia, pres. (a) air runst. i Hejn enligt v. Friesen (muntl.); 

imperat. si  Åkirk.) sat FårömN 336, 342; sak, FåröDLL; Hall 
GN; scek, FåröNärGN; FröjLevGerSilHablTo; s&k, GuldHejde 
EkstaFardTG; san LaumKG; sa?. EkstaNäsWN; se Mby 1  
SandaTG; si KliTg 2;  set Vam1WN.2  (Men sup. set, perf. 
part. sedar LauKG; jfr nedan § 29). Toftiki har imperat. 
sej (Antiq. linguw gothl., s. 20). 

kni (fg. ack.) kni FårömN 349; kne FåröDLL; (bf. pl.) knglan4  
FåröGN; knet Gothllm; knaz (> kzuek) GothGN; knet Atlex; 
HejdeFröjLevTa; kni StenkurallHogEkstaTG; knat Eksta 
NäsWN; LauKa (exc. 1); kget TräkEskTG; knet HablTo; 
knek ToftaTG; knat LojFardTg. (De många et-formerna hos 
To- bero delvis på schablon). NEOG skriver knei (vilket 
motsvarar ett lame). 

Fg. tri n. tre*.t FårömN 347; tret FåröGN (1921); Fåralz 
(ULMA 5168: 63); trbgarda FåröGN (1920); rigglatrce Fårö 
Gx (1925); trzegskaft) FåröGN (1930); (bf.) trålaFårö GN (1928)5; 
trak (-->-trek)FlerGN; tre,/ BroGN; tre LärGN [schablon?]; Elejde 

även st4tu, mb,kna, mem, 'mina', pron., p4ko 'pigan'. 
i samma uppt. även steta 'stätta' (men lat z : hett 'liten). 
Ang. ez för cek i Vaml., se ovan s. 14. 
Kan bero på sammanfall ak, (<) : (<ö). 
cek- (q,-) formerna på Fårö bero troligen på sammanfall et <ö 

ock ces <i (§ 29). 
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TG; tre i Gothlim; tral G-othGN; tre AngaLauNärGN; tro?, 
(—>-- tral) 1Tam1GN; tri HavdON (tpl); tri 1  GrötlJN; pl. trålar 
Norr1GN, trä. trcnbuk LaumKG; traslag (--> -cg-) EkstaGN. 
NEOG skriver trei; Toften skogstrei; pl. bf. Weintreii, C. o. 
P. A. Säve ha både träi ock trå, det senare i övervikt. 

Fg. *fi (blott i sms. filepi, boskap) är ej bevarat i någon 
enda äi-form, utan heter överallt 4 FåröBroGN; Gothllm; 
EkstaWN; AtlHavd(tpl)CN; GrötlJN, vilket utan tvivel sam-
manhänger med att det ej alls brukas i den äldre bet. 'bo-
skap' utan blott som skällsord, varför det såsom sådant 
trol. rönt inverkan från rspr.2  Det gamla ordet *Ii (isl. få) — 
'boskap, gods, pengar' torde föreligga i ortn. feedcigg, strand-
parti med ett mindre rev: fiedaggsriv, på Fårö (uppt. H. 
Gustavson i SOA). Det skrives Fifångh å en karta från år 
1692, publicerad i Medd. fr. Statens skogsförsöksanstalt, 
år 1908, h. 5.8  Jfr isl. f ef ang n., 'Erhverv af Gods eller 
Penge, Berigelse'. Namnet skulle kunna syfta på att man 
vid strandningarna fann gods där, vilket fordom var en avse-
värd vinning för Fåröborna. Möjl. ingår ordet *fi även i 
fenfägg GothGN, 'skada, förtret'; fefagg AtlON, 'förtret, fuf-
fens'; feifang Neog; fäifang LauCS; fifå,ng Vby, förtret, skada'. 
Betydelsen synes ju vara nästan motsatt 'Erhverv', men är 
kanske urspr. ironisk, kanske även påverkad av "förfång" 
(fsv. forfang, mlty. vorvank). 

ena f. pl. sichar FåröGN; sing. denn, BroGN; sleja, 81690 Lau 
KG (exe. I); stela GrötlJN; pl. dinar BroGN; slatar GothHm; 
slanar EkstaWN, slån.. sieed/ha EkstaGN, 'slåntörne'. — släiä 
OS; pl. Edgar NEOG; S; eläiar S; CS; BungeS, slån.8  Ordet 

ei för cn, se ovan s. 14. 
Jfr att 'djävul' alltid har rspr.-formen Ove,/ (ej *Mya). 

2) Jfr ortn. Fif ån g, ö i Mörkö sn, Hölebo hd, Söderm. län, 
utt. fdog K. E. Nystedt 1935 i SOA. Wigforss i NoB 1906, 
s. 118, menar att namnet mycket väl kan innehålla ordet fä. 

Med denna enstaka ögg av cek till ak jfr ögg samn. ej till fg. 
oy mellan 1 ock v (§ 50, anm. 2). 

G. Bergman (Samnod. ö, s. 15) uppger efter Lyttkens en 
gotl. form slår, hämtad ur Linnés Flora suecica (1755). Men i 
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är i sin utveckling fullständigt likartat med fg. tia, flyg. 
kela etc. (se strax nedan), varför man här måste anse den 
närmaste utgångsformen vara *slia. Mlty. sie, mhty. slehe, 
ty. Schlehe utgå enligt Kluge från germ. *slaihw on, forn-
slav. sliva från sleiuyo. Se vidare under följ. 

Fg. tia (thia GL, hs. B') Myt FårömN 343; kela, BroGN; ta),a, 
LärGN; AtleN; toa G-othllm; Una LaumKG; tqa EkstaWN; 
te/a GrötIJN; teno Vam1WN; bf. teept BälGN; pl. teol^ Lau 
KG (exc. I); teija Neog, tå. Olika förslag ha gjorts till 
förklaring av denna egendomliga form. I Nya gotl. stud., 
s. 12, har Pipping fört fg. tia tillbaka på en grundform 
*teihön med ett annat avljudsstadium ock annat stamslut 
än det som förekommer i *taiho (jfr Noreen, Altisl. Gr. 3 
uppl., §§ 54: 1 o• 74: 2). I Arkiv 22, s. 216, menar Kock, 
att ordet icke har annat avljudsstadium utan är tidigt 
lån från fsax. *tea (mlty. te, fht. zöha). Den inlånade 
formen *tea övergick till tia enligt Kocks regel (i Sv. Lm. 
X. 4, 1). I inledningen till Gutalag, s. lavin har Pipping 
avvisat Kocks lånehypotes ock anslutit sig till ett av LiUn 
framställt förslag, att tia skulle ha utvecklats ur en stam 
t ai w on (jfr mlty. t e w e), som skulle ha givit *t e w a ock 
med analogisk w-förlust på grund av inflytandet från de 
oblika kasus *te a > tia. Enligt vad prof. Hesselman i före-
läsningar uttalat, skulle en enklare förklaring av formen tia 
kunna erhållas genom antagandet att först pluralen tär 
ombildats till *tur  vilket gav först *töur ock sedan i 

Fl. suee. står "Sueeis slån. Gothoburg. Slär". Således föreligger 
en felläsning hos Lyttkens. Bergman anser det mindre sannolikt 
att vi måste räkna med ett fg. *sila, samn. *s1 a, ty i de got!. 
formerna släjä, -år etc. "torde plur. vokalen ä vara på analogisk 
väg införd" (så även Hellquist Ordb.1). Men här är ju icke fråga 
om någon "vokal", utan om diftongen &j < i! — Den av Schager-
ström (Om bär- o. fruktnamn på -on, s. 9) efter stud. T. Fegraaus 
(visbybo!) anförda formen slee är ett försök (av sagesmannen?) 
att återge släje, men på grund av det nedan § 29 behandlade 
sammanfallet av äj < i ock ei < ö har han misstagit sig om 
vokalismen. 

th för t förekommer ofta i hs. B (Pipping Nya got!. stud. s. 12). 
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forngutn. *tjur, vartill nybildades sing. tia. En parallel 
härtill kan man, som prof. Hesselman påpekat, finna i Södra 
Möre-målet, där det heter tä, plur. täer, txj er och tmjj er 1, 
således sekundära bildningar, ock vidare i Lister-målet, där 
det finns former som: tcile(r) ock tco,er, vilka uppstått ur 
äldre, sekundära bildningar, motsvarande äda. ta3 er. 

Följande ord kunde höra hit: 
flia v. fl LauKG (exc. I); pres. flalar FåröGN; fler GothGN; 

fle,kar Kräk1GN; (de) firar Vam1BN; fler, /kar LauKG, töa 
(trans. o. intr.); Heja Ba; FåröS; OS; flea FåröS; OS; fleä 
FlerLauCS; fire RoneS; fläiä MartSundS; fläia LauCS, töa 
(trans. o. intr.); smälta ett ljus. Jfr uppl. (Rosl.) flia 'upp-
värma något fruset, så att det uppmjuknar' (11z 151 a); tycks 
vara vanligt i Uppland (llesselman Uppl. ordb., ms). Hör 
kanske till ieur. roten *pleu, flyta, simma, i grek. TCX60.) av 
*irleFoi, lat. pluit, fht. flewen, tvätta, således besläktat 
med sv. flyta, gotl. flautä (av *fliauta).3  Av ett *flewan 
blev flea ock sedan flia i gutniskan. Växlingen av former 
med äi : e beror på inflytande från infinitiv, resp. presens. 

tvi- (fg. tui byt n., jfr isl. tvifaldr, jämte tv(Sfaldr etc.) in-
går i bl. a. följande ord: 'tvi-baka f. tve,ikka GothElm; tve,t-
baka LauKG (exe. I); pl. tvalbcikar BroGN; tvelbakar EkstaYG; 
tweback Neog, 'två bröd, som man sätter ovanpå varandra 
i ugnen, vilka få stå där natten över'. Jfr mlty. twebak. 
Har väl urspr. haft twe- (jfr dock andra mlty. sms. med 
twi- hos Schiller-Liibben), men har anslutit sig till inhemska 
ord på tvi-. *tvi-fälda twchfålda FåröGN, f. bf., snöre på 
torskrev. *tvi-fälla v. tvatfala LauKG (exc. I); fälla träd från 
två håll. 'tvi-is tve,iais LauKG (exc. I), dubbel is. *tvi-
kvata (?) f. tveelkeita FåröGN, tvåkluven gren; tweiqwatuer 
'tweklufwen' NEOG; n. tvalkeitut tvåkluvet (träd) FåröGN. 
'tvi-synt adj. n. tvcemopit NärGN (när det är blanddager) 

Linder, Om allmogemålet: Södra Möre, s. 179. 
Swennung i Sv. Landsm. B. 36, s. 302. 
Jfr även isl. fley, skepp (poet.). 
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jfr isl. tvisynn). Om förekomsten av tvi- i svenska dia-
lekter, se G. Bergman i Arkiv 37, där han dock ej be-
rör gutniskan. Prefixet har germ. 1, men har redan urn. 
fått ö (Kock Lila. I, § 174). 
Anm. 1. Fg. friadagr (som enligt Kock, Sv. Ljh. I, s. 94 är 

gammalt lånord, jfr fht. friadag, ags. frige dg) har icke någon 
direkt motsvarighet i nygutn., som visar idel e-former: frqda 
EkstaWN; i fredas Laumllo; Nda Habl(Vaml)To; frezda, Grötl.Tisr. 
(Former från sammanfallsområdena där e(0> cn äro icke här med-
tagna. En av mig 1922 på Fårö upptecknad form frieldegan beror 
väl på detta sammanfall). 

Anm. 2. Preteritiformer som Sg. hit, lit etc. behandlas under 
fg. é. 

Fg. i har i vissa fall förkortats framför dubbelkons. 
ock konsonantgrupp. Genom anslutning till grundord eller 
grundform har emellertid denna regel ofta upphävts, varför 
exemplen äro få. 
vitt n. vit FåröBroLauNär1Tam1GN (: vc'edar m.). En form valt 

n. Gothllm torde bero på utfrågning. Jfr emellertid n. 
vcgt BroNärGN; HejdeTG (m. med, 'vid', adj.), ock scei,1 Bro 
LauNärVam1GN (m. schdar, adj., sank). 

likt n. likt BroLauNärGN; GothHm; LauKG (exc. I); likt Atl 
ex (m. kikar LauKG (exc. I); lai,k Atlex, 'lik'). Ordet an-
vändes nästan endast i neutralformen, vilken delvis över-
tagit mask. ock fem, funktion både i sing. ock plur. han ce 
likt ini, han är lik mig; di va likt si, de voro lika varandra 
Bro% etc. 

slikt n. slikt FåröBroGN; Atlex (men slaikt GothIlm; LauKG 
(exc. I) till slaikar m.). Det heter dock rcei,kt n. allm., 
(r.tkar m. 'rik'). 

likna v. likna FåröGN; likna BroGN; Atlex; pres. liknar Lan 
KG (exc. I). 

Fg. tiunt f. tint FårömN 339; tintalamb, -sed FlerGN (vanl. dock 
teint se ovan s. 15). 

Diftongeringen av äldre 1 i gutniskan, som har 
paralleller i andra nordiska dialekter (överkalix, Nederkalix, 
vissa dalmål, norska Sätersdalen), torde ha inträtt redan vid 



FORNGUTNISKT 29 

medeltidens slut att döma av den hos Pipping Gotl. stud. 
s. 89 anförda, men redan av Hilfeling i observerade inskriften 
på altartavlan i Källunge kyrka: SPELRITV, vilken torde 
härröra från början av 1500-talet2  

På en runsten i Bro, som torde tillhöra 1400-talets början, 
står runan f (e) i stället för 1 (i), prep., vilket Valter Jans-
sons anser vara ett försök att återge diftongering av i. Hos 
de äldsta upptecknarna av nygutniskt språk är diftongeringen 
ej alltid iakttagen, ej heller i de äldsta bröllopsdikterna. Spegel 
(1683) har ett enda exempel: "Fejsflakke (vel Salvenge), et Sa-
delhyende". I Gratulationsdikten 1717 finnes ett: deir, 'dig' 
(fg. fdr, dat.4), i Bröll.-d. 1726 tre ex.: feira 'fyra', dej, 'din, f.', 
ock peipo, 'pipa' gentemot över 20 exempel med ij eller i för 
långt i: lijti, wigd, i, bij, dijt, grUs, tria (3), sij (se) etc. I 
Bröll.-d. 1738 a finnes blott ett exempel på diftong: reik, 'rik', 
mot ett tjugotal med i. De yngre bröllopsdikterna iakttaga i 
regel diftongeringen. Neogard (1732) har påpekat densamma: 
"El för I. Kneif, kreita, leif, teid, mein, reike, som, swein, 
speik, teid, weisa". "El för Ä. Knei: knä, trei: trä" (p. 273). 
Även i sin Ordalista iakttager han i regel denna diftongering, 
liksom Toftht (1748), vilken skriver leiten, leif, skogstrei, sei 
(se) etc. 

Forngutniskt 

§ 11. Fg. 'Y har i allmänhet bibehållits som y-ljud. Endast 
framför r ock r-förbindelser samt lokalt framför 1 (äldre k) + 
kons. har det övergått till ö-ljud, (varom nedan §§ 12, 13). 

y-ljudets kvalitet är i allmänhet öppen (y), vilket dock icke 
iakttagits av alla upptecknare. Ganska konsekvent har y an- 

Resa 1801 10/7 (enl. avskr. i ULMA); jfr Lindström Gotlands 
medeltid II, s. 89. Hilfeling skriver: "Ordet Speiritus, skall 
wara Spiritus, igenkännes Gothländska dialecten, att gjöra E till 
diphtongen Ei". 

Sveriges kyrkor, Gotland bd II, s. 215. 
APhS X, s. 5. 
Vokalens längd framgår av stavningen sur (sig) i GL (Kock 

i Arkiv VI, s. 222, not 1). 



30 GUSTAVSON: GUTAMILET 

vänts av Hedenström (Goth), Nils Carlsson (AtlHavd) ock Ti-
berg (ett 20-tal s:nar på SV Gotland), samt av mig i spridda 
socknar över hela området. I manuskriptet ULMA 896: 2 
(se ovan s. 1) skriver Nils Carlsson: "Tydligt y ... nyt, -ar; 
skyr; ir)a,n" (Lau) ock "y = Lau, dock någon gång slutnare 
(mynta, mynta): y." (När). 

Exempel': 
A) urspr. kortstaviga ord. 

byr m. byr EkstaWN; bf. bytt, BroHörsNorr1GN, början, grepp, 
tag (i något); byr FåröLatiSundS, det ställe, där man bör-
jar skära ett köttlår el. ett bröd; början till [fiskel-garn 
(etc.) (GOB). Jfr isl. b yrr, 'förlig vind' ock no. kv ernbyr, 
'leilighed (d. e. vand nok) til at drive kvern' (Torp). 
Om ordets bildning se v. Friesen i Xenia Lideniana s. 237. 

flyg m. flyg BroGN; At1CN; flyg GrötlJN, 'språng, galopp'. 
Se N. Carlsson I-omlj., s. 20, 32. (Isl. 

fyl n. fyl BroGN; At1CN; GothIlm; fyl EkstaWN, föl. 
gyl f. gy/ FåröGN; EkstaWN; gy/ Gothllm; NärGN; Vam1BN, 

göl. 
hyr m. bf. h ,bri HörsöstgGN; hyr Neog; FåröS; OS; Vallst 

KräklLau.S, askmörja, het, glödande aska. Isl. hyrr, eld. 
Om ordets bildning se v. Friesen i Xenia Lidåniana, s. 239. 

kyt n. kyt FåröGN; GothHm; HejdeTG; kyt- HejnNorr1GN; kyt 
At1CN (tpl); EkstaNäsWN; G-rötlJN, kött. Fsv. kyt (< kis?, t 
< kiot, se Kock, Ljh. II, s. 13, 18). 

lyn f. /yn BroGN; GothElm ; ToftaEskTG; At1CN, lönn. Isl. 
hlynr m. 

myr m. myr FåröDLL; myr BroGN; GothIlm; At1CN; myr Eksta 
WN; GrötlJN; myr FåröS; CS, fuktighet i jorden; rotblöta. Hör 
väl till ieu. roten mus 'feucht sein' (Fick-Torp); *mu s-io-s > 
urg. *muzia-z > "urgotl." *m y r r > ng. myr (Nils Carlsson i 
otryckt ms ULMA 441: 17 d). 

nyt f. nyt FåröBroGN; Gothllm; At1CN; MbySandaGuldGerTG; 
HejdeTG; bf. nytt LaumKG; pl. rttar NorrlAngGN; bf. 
n)tane, AlaEtelAlskGN, nöt. Isl. hnot skulle motsvara ett 

1) Exemplen äro ordnade efter Hesselman i ock y. 
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fg. *hnut, nyg. "nut ("muct), vilket blott finnes i ett talesätt 
"Sytt sum nout [= mg] u eäurt sum aitar" LauSäve, [sött 
som nöt ock surt som etter]. Sing. nyt är ombildad efter 
pl. nytar. 

ryg m. (fg. gen. rygar, ack. rug A, rygh B) ryg FåröBroGN; 
GothIlm; At1CN; HejdeTG; HavdCN (tpl); SundBN; ryg 
EkstaWN; GrötlJN; ryg- LaumKG; ryg- SilTG; HamBN, råg. 
Se Nils Carlsson I-omlj., s. 16 ff. 

skyr m. skyr FlerLärBroGN; GothHm; At1CN; MbySandallejde 
KliGerTG; skyar EkstaWN (f. [?] Gothllm); skyr (n.) FS; as, 
sur mjölk. Isl. skyr n. 

(?) stryd str _yd (f.) FåröGN; (n.) GothElm, hop (folk el. fä) GN, 
sträcka, stycke, länga Hm; stryd FåröS; OS; HejnS; ströid 
FåröS [hypergutnicism?], sträcka, räcka, trakt; rad (fiske-
garn); stim, flock S, as. Adj. strydu, ojämn, olika på olika 
ställen Gothllm. 

fyre prep. o. adv. fyra FåröGN; HejdeTG; foyri Gothlim; fora, 
foga At1CN; Pera LauCN (ULMA 896: 2); for,, ftkg„ NärGN; 
fyri Toft(Sn; FåröS; CS; FlerS; före FlerCS; GardaLauS; 
föyrä Vall-Hogr (Sv. Lm. III. 2, 23); darfyr Grat.-d. 1717; 
darfyre Bröll.-d. 1726, 1748. Fg. firir, fin (A); f3rrir, fyri (B). 
Kath. Gillest. har förö (Somoum, s. 29), vilket väl bör vara 
förä, snarast att uppfatta som rspr. Då den svagtoniga 
formen 'för' numera alltid heter for (utom på Fårö, där även 
fyra kan förekomma i svagton) är det tydligen dennas vo-
kalism som på det övr. Gotland påverkat fyre, så att det 
blivit fra, foga. I bröllopsdikterna förekommer ofta fyr i 
st. för för — även som prefix (vilket snarast är att fatta 
som en hypergutnicism): fyrsyk, fyrsym Ld. 1717; (men för 
jaus, föruta, för (= alltför) salt; föreichtu Bröll.-d. 1726); fyr 
dein skull, fyr nöd, fyr resten, (men för ung); fyrlat mi, fyr. 
stand, fyrtroita [!], fyrä,uten 1748; fyrstyrt 1738 a.1  

fyre n. fyra FlerNorr1GmgÖstgArdNärGN; SandaHogEkstaLev 

1) Prefixet. för- heter for-, for-; det kan utgå såväl från fyr-, 
som for-, se GOB för (prep.) sms. 
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FardHablTG; fyn HejnGN; fyn In1  Gothllm; fyrvå,rka Hejde 
T&; fyrvid VallTG, furuvirke. Isl. f y r i - (s k o gr) etc.; no. 
fyre. Jfr om fur nedan s. 104. 

nykil, -ul nykul FåröGN; nykal FlerLärStenkyöjaGN; Sanda 
HejdeFröjLojLevFardTG; HavdCN (tpl); nykl Gothllm; nykl 
EkstaWN; nykal LaumKa ; NäsWN; pl. nyklar LärGN; 
HejdeTG; nyklar At1CN (tpl), nyckel. 

Fg. synir pl. synar FårömN 326; spnar FåröGN; synar Lär 
HejnHörsNorr1GmgNärÖjaVam1GN; TräkStenkuToftaVallEsk 
SandaHejdeFröjLevGerSilHablTG; Atlex; synar GothHm; 
EkstaWN; syndr GrötlJN; synir Neog, söner. 

yvir prep. par FåröGN; yvar BroHejnNärGN; par Gothlim; 
rar EkstaWN; ywar- At1CN; par- HejdeTG; yvar HablTa, 
över. Fg. ifir, yfir. 

ypin adj. ypan FlerLärGN; (pan) HejdeTG; HavdON (tpl); 
ypan LaumKG; EkstaVam1WN; ypn GothElm; ypn GrötlJN, 
öppen. Fg. n. ypit. 

drynia v. dryne, BroGN, råma svagt (om boskap); dryna NEOG; 

FåröS; CS; -ä OS; 1Tam1S, dröna, råma m. m. (GOB). 
dylia v. d yla, EkstaNäsVam1WN; dyla Vam1WN; dyk GrötlJN2; 

dyla NEOG ; FåröS ; OS; -ä, GardeLauEkstaRoneSundS (GOB); 
dölja. 

dynia v. dyna BroGN; At1CN; dyna EkstaWN, 'dåna'. 
flytia v. flyta FåröGN; flyta, flytas Gothllm; HejdeTG; flyta o. 

flyta EkstaWN; LaumKG; flyta NäsWN; tigas  BroGN; Atl 
Havd (tpl) ON; flytas GrötlJN, flytta. 

fylla f. fyla EkstaWN; fyla HablTG-; NärGN; bf. fylu AlskGN; 
fplo, BroGothGx ; At1CN; bf. fpdi,u KräkGx, ungt, otamt sto. 
Isl. fylia, märrföl. 

fylla v. fyla BroGN; At1CN; fyla EkstaWN, 'föla'. 

Hm utelämnar ofta längdstreck. 
svagtonsform; J. har ex. dyLundar. 
Formerna med kort y äro urspr. svagtonsformer eller bero på 

inverkan från rspr. eller från impf. 
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fysia v. fysa BroGN; AtlON; (impf.) fysada, NärGN; lysa FåröS; 
-ä LauCS; Vam1S, åka, hasa. Jfr (?) no. dial. fusa, stromme 
voldsomt og susende frem (Torp). 

hylla v. hyla FåröGN; hyla, hyla FåröDLL; hyla BroGN; Goth 
Hm; AtION; hPla HejdeTo; hyla EkstaVam1WN; GrötlJN, 
hölja. Formerna med kort y äro svagtonsformer eller utgå 
från impf. (ho/da). 

hysiug adj. vs LärGN; AtlON; p?su FlerHörsNorr1GN; p.  si 
TräkEskTG; ksu(ar) HejdeFröjLevFardSiITG, av obestämd 
färg el. blandade färger. SAOB hys sj og. 

lydia v. lyda FåröGN; lyda FlerLärGN; HabITG; lyda Eksta 
WN; GrötlJN, taga vårullen av får. 

lydia m. lyda FåröGN; lyda, LärBroGN; AtlON; HejdeTG; lyda 
EkstaWN; GrötlJN, vårull. Förutsätter ett fg. mask. *lyDi, 
obl. *IyDia, från vilken senare form det nygutn. ordet utgår. 

mylia f. myla FåröGN; myla, BroGN; AtlON; my/a EkstaWN; 
my/o VamIWN f., bröd, stekt i flott, "mölja". 

nydia f. nyda FåröGN; nyda HejdeTG; nyda EkstaWN; Grötl 
JN f., klubba. 

nytia v. nyta, nya FåröDLL; nkta, BroGN; GuldHejdeTG; mota 
Gothllm; nyta, EkstaWN, nyttja. Jfr hylla. 

rydia v. rida FårömN 326; ryck FlerLärBroGN; Gothllm; 
ra SandaEskHejdeFröjEkstaLevHabITG; AtlON; LauGN; 
pres. ryclar LaumKG, rödja. Jfr hylla. 

skylla v. skyla FåröGN; sk9la FårömN 316; skyla FåröDLL; 
skyla FlerLärBroGN; AtlHavd (tpl) ON; skyla LaumKG; 
EkstaWN (tpl); GrötIJN (tpl); sky*, SandaEskHogHejdeFröj 
LevSilHablTG; skick TräkStenkuToftaVallTG, skölja. Jfr 
hylia. 

smylia v. smy/e, BroGN; AtlON; smy/a LaumKG, smula sönder. 
stydia v. 1 styda FåröGN; styda Gothilm; AtlON, skjuta båt 

med stake; ljustra. 
stydia v. 2 styda, FlerLärBroGN; AtlON; HejdeTG; styda Eksta 

WN; pres. stydar NärGN, stödja (sig). 
trysia f. trysa FåröGN; trysa BroGN; Aden; trysa EkstaWn, 

ruska (löv-, tall-, ene-). 
trysia v. trysa BroLauGN; AtlON, släpa med fötterna; fara 
3 11. Gustavson 
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vårdslöst fram med; (trysla GrötlJN), traska. Jfr no. try sj a, 
fara voldsomt og larmande afsted [m. m.] Torp. I ble-
kingska dial. (Lister) finnes ett trbsa, arbeta hårt, slita ock 
släpa (Swenning Sv. Lm. B 36, s. 269). 

mygl n. mygal BroGN; Atlex; HejdeTG; Havde/K (tpl); 
mygg, Gothlim; GrötlJN; mygal HejdeTG; myga/ EkstaWN, 
mögel. 

lygn f. lygn FåröGN; FlerLärBroGN; GothIlm; Atlex; Hejde 
TO; lygn EkstaWN; -GrötlJN, lögn. 

slytra v. slytra (av) BroLauNärVam1G/y; slyträ S; CS, avtaga 
(om regn, värk). 

ayf(i)a(?) . Fg. v. sula heter på Fårö syva, på no—mell. Gotl. syva, 
på sö. Gotl. slya. y-vokalen i inf. kommer väl från pres. 
2 o. 3 sg: "ayfr motsv. isl. sofr (Kock Ljh. III, s. 43). Inf. 
syva FåröGN; s yva FåröDLE; s'yva FårömN 329; syva Bro 
GN; GothIlm; BogeHejnHörsNorr1GN; stva NorrlAngaArd 
ÖjaHamNäsGx; LaumKG; EkstaNäsWx; GrötlJN; Vam1BN; 
stva At1GN: siva ToftaFröjLevSilHablTG; HavdeN (tpl); siva 
TräkEskVallHogHejdeLojFard, -ca StenkuTG; sifwa NEOG ; 
L. soc.; ALN; SAKE; syfva &EL (etc., se ordb.); avifvä (!) CS; 
pres. 4vur FåröGN; 4var BroGN; syvar GothH35; (pl. 
syva FåröGN); sifwer NEoG; sifwur Tft; impf. svgv Fårö 
Gx; svav FåröDEE; (t) NäsGrx; svaf NEOG; L. soc.; Tft; 
ALN; SMIL; svav FåröS; CS; FlerLauCS; RoneopjaS, Varal 
KN; syvda FåröDEL; syvda srpvda, BroGN; sivda Hej de, 
swda, SilHablTG; ~da Atlex; ~da LaumKG; stvda Eksta 
WN; stvada EkstaWN; GrötlJN; sivdä„ syydä, svivdä CS; pl. 
awafwo NEOG; Tft; svavo syvdo) FåröDLE; sup. .*. va, Fårö 
BroGN; nya EkstaWN; GrötlJN; sift LaumKG; svivi Rone 
S; avivä„ ayvä, sivä CS; ayva Fårö; syvi FåröCS; perf. part. 
(ä,ut-)syven FåröS, CS; aviven, f. -i, n. -ä, RoneS. Jfr sm-
vur LaumKG, 'sömnig'; is!. (kveld)svaafr; no. svxv, till-
böjelig tu l at so-v-e (Torp), vilket borde bli fg. *svvr; alltså 
nyg. *svevar. Är KG:8 form svour ett hörfel för *svevur? 

Växlande behandling röner y frfr r la, där det visser-
ligen i regel kvarstår som y över hela området men i ett par 
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anmärkningsvärda fall > a (q) på det egentliga Gotland. Kvar-
stående y-ljud visa: 
Fg. byria v. (Rk) byra BroGN; AtlHavd (tpl) Cx; 41r(a) SilHabl 

TG; byra NEOG; FåröS; OS; byrä AlskRoneS, börja taga av 
(mjöl etc.), börja skära av (stek, bröd etc.). Nu blott i 
denna betydelse. "Börja" heter hos äldre gytt.a (av be-
gynna?, jfr dock Ity. ginn en), hos yngre bra (rspr.). 

hyria v. hyy,aldti HörsGN, hölja glöderna med aska; hyr, 
nar: 1) bädda ner glöderna i askan... 2) (överf.) mylla 
ner ngt i jord Atlex; hyra ned, öfverhölja S. Till hyr, 
ovan s. 30. 

syria f. sy'rec FårömN 337; skra FåröGN; sPra TräkTG; syra 
GrötlJN; snalsYira HörsNorr1NärGN; syra NEOG.; sninsyra 
EskTG; snbysffira StenkuToftaVallHogFröjLevSilTG, snö-
sörja. 

styria f. stora FårömN 327; styra FåröGN; styra FåröS; OS; 
Bunge; -å, FåröCS; LauS, stör (fisk). 

tyria v. tyre. GardeLauGN; pres. trar LaumKG, rusa iväg, 
släpa (med fötterna); gå dåligt etc. Jfr isl. Dyria, rusa. 

I följande ord övergår y frfr r + till o, q på hela Gotland 
utom möjl. i genuint Fårömål: 

smyria v. smpra FåröGN; smora (van!.) Atlex; smoga, (svag 
diftongering) VäteCN; smora BroGN; EkstaNäsWx; smoyra 
GothElm; impf. smogtz. FåröGN; smorcla, (sup. smbra) AtlON; 
smorda BroGN; smopyla, (sup. smoga) VäteCN. NEOG skriver 
smyra, likaså Får öCS. 

spyria v. spora FåröGN; spora, BroGmgGN; NäsWN; spo?,ra Fler 
LärGx; spoyra GothHm; spoyra HejdeTG; spara LevTG; pass. 
pres. spoars, sup. spoyras GothIlm; impf. spoa(r)4a, GothHm; 
spoyrda HejdeTG; sptigd„åyt LauGN; perf. part. atitspordar 
LauGN; sup. sport NäsWx. Br.-d. 1726 har spöira. NEpo 
skriver spyra, likaså FåröS, OS. Då Kath. Gillest. har ospört 
får man väl antaga inflytande från svenska, vilket visar , sig 
i flera fall i denna urkund (träta för treta, honom för 
hanum, sof w er för syfr etc.). Fg. spyria, part. atspyrk. 
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Anledningen till ögg. y> ö i dessa ord torde beträffande 
verben smyria ock spyria få sökas i utjämning inom paradig-
met, där y i de former, i vilka det stod framför r kons., 
ljudlagsenligt skulle > o (jfr nedan § 13), nämligen i impf. 
(spyrDe > sp&rda> sArda), perf. part. (spyrk > sp6rdar > spk-
dar) ock sup. (spyrt >sport), vilka redan i fg. haft infinitivvo-
kalen y (part. atspyrim) i st. f. den oomljudda vok. i isl. 
spurpa, spurpr. — Om diftongering frfr rd se § 13. 

B. Exempel på långstaviga ord: 

bytta f. byta 0-othllm; BroGN; byta HavdeN (tpl); byta GrötlJN. 
lycka, f. lylca, GothHm; BroGN; tylco NärWN, lös knut. 
yp(p)na v. yena LaumKG; EkstaVam1WN. 
Fg. byggia v. byga BroGN; AtlHavd (tpl) ON; HablTG; byya 

GothElm; byge, EkstaWN; GrötlJN; impf. bygda HejdeTG. 
glydga v. glyga LärGN; GrötlJN; glpgce ToftarfG; glyga Hejde 

53; Vam1BN, glödga; göra glögg; glygara AtleN m., glögg. 
Ä. sv. glYgg (SAOB).. 

Fg. bryllaup p. brOu,p AtICN; brYkinp HejdeTG; brylaup 
EkstaWN, bf. brYkinpa FlerLärGN, bröllop. 

gylta f. Mia BroGN; AtleN; gylta Vam1BN; gylta EkstaWN, 
ung sugga. 

hylla f. hyla BroGN; Gothlim; hyla, EkstaWN; GrötlJN; hyla 
HavdeN (tpl); Vam1BN. 

kyld f. kyld FlerLärBroGN; Atlilavd (tpl) CN; HejdeGerTG; 
kyld EkstaNäsWN; kyld GrötlJN; kyldnemar LaumKG-, (frost-
länd). ko/d FåröGN; f. bf. köildi Br.-d. 1726.1  

mylda f. mylda FlerLärHejdeTG; mylda, EkstaWN; GrötlJN; 
myldo*VanalWN f., mylla. 

synd f. synd FlerLärGN; G-othElm; HejdeLevTG; HavdeN (tpl); 
synd EkstaWN; synd GrötlJN f. 

lynna v: tyna BroLauGN; tyna GrötlJN, 'hälla i'. 
dynga f. dYgga FåröGN; dbonga Gothlim; dygga HejdeTG; dygge, 

GrötlJN; EkstaWN (tpl). 
rynka v. ryka BroGN; ryea, Gothlim (tpl); rygka, GrötlJN (tpl). 

Har möjl. urspr. y;  jfr Dala-Bergsl. Jpø (Envall, s. 269). 
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yngre adj. komp. ,bar BroGN; yggar LaumKG; EkstaWN; Grötl 
JN; ynngri, f. yngra FåröCS. 

Fg. systir sPstar FåröGN; spstar FlerLärBroGN; HejdeTG; systar 
Gothllm; systar EkstaVam1WN; sbstcir, sgstar GrötlJN; *tar 
HavdON (tpl). 

bygd f. bygd BroGN; At1CN; bygd HejdeTa; bygd EkstaWN; 
GrötIJN; pl. bygdar Gothlim (tp1), bebyggelse, åbyggnader. 

klyft f. klyft GothHm, klyfta; klyftig, vedträ EkstaWN; adj. 
n. iclioftut GothON, tvågrenigt (träd). 

lyfta v. lyfta FlerLärBroGN; Gothlim Etpl); HejdeTG; HavdCN 
(tpl); lyfta AtICN (tpl); EkstaWN; GrötIJN. 

skyffel skgial FlerLärGN; skyll Gothllm; skpia/ HejdeTG; 
skgfin GrötlJn. 

§ 12. Framför 1 (äldre Jr) + velar kons. kvarstår i all- 
mänhet över hela området men har sporadiskt på södra Gotland 
övergått till ö-ljud, troligen av den anledningen att kakumi-
nalt 1 (k) där bibehölls längre än på det övriga området. 

Exempel: 
bylkas v. bplkas FåröGN, se arg ut (om en tjur); bolkas HamBN, 

om: kor, som komma sättande med hornen riktade till stöta;r; 
även övfl. Bylkas NEOG; FåröS; CS; bölkes SL; Lau 
Vant1S, se under lugg, se ond ut; böllkäs (se arg ut) Lau 
JKN (ULMA 6998).1  

Fg. fylgi n. fPlga FåröBroGN; fykt Gothllm; fylga, folga 
EkstaWN; fylga GrötlJN; fölrgä RoneHamraS, följe. 

Fg. fylgia v. fylga FlerLärBro; GothHm (tpl); At1CN; Hejda 
FröjLiSiITG; Vam1BN; fylga EkstaWN (tpl); GrötIJN; folga 
HavdCN (tpl); fölrirgä. HamS, följa. 

gylgia v. gyllga FåröS; CS; gyllgä LärS; göllgä Vam1S; golga, 
LauGN, äckla i magen [etc.]; börja kräkas. 

I) Jfr ösv. bökka, bliga, se stint ell. argt på någon VLL. Till 
bylk (i uttr. dräga bylk F; sättä bylk S; CS; såt,blk GmgGs, se 
bister, arg och tjurig ut). Jfr bulk NEOG ; CS; W, buckla [m. In.] 
(GOB), sv. dial. bull k ed, knölig, knutig (om garn) (Sk); bullkug, 
knölig, buktig (Sdm) Its 64 b. 
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gylpa v. gylpa. BroGx; At1CN; impf. golvad NärGN; gylpa Fårö 
S; CS; Vallst, börja kräkas. 

sylgia s. sP/get FåröGN; splga LärBroGN; Atlex; splga solga 
LauGN; slga, solo Hej d eT G; solga GardeNärVam1Gm; 
solo EkstaYG; syllga, -o FåröS; CS; sylgå, Ala, sölgå, Vam1S 
(GOB ms.), sölja. 

tylft m. tylt FåröLärHejnGisr; AtleN; lylt GothHm; GrötlJN; tes* 
ElejdeTG; EkstaWN; GrötlJni tyllt FåröCS; tölt Vam1S 
(GOB ms), tolft. Jfr fsv. tylpt (lagspr.), tylf t etc. 

Denna övergång y> o frfr 1 -I- kons. är i nyare uppteck-
ningar belagd från Hejde, Eksta, Garde, Lan, När, Havdhem, 
Grötlingbo ock Vamlingbo samt hos Säve från Lau, Rone, 
Hamra ock Vamlingbo, varvid är att märka, att åtm. i nyare 
uppteckningar varianter med y förekomma i nästan samtliga 
ord, varför övergången, som kanske aldrig ens i de sydligaste 
socknarna varit fullt genomförd, numera är på retur. Orsaken 
till övergångens inträdande i just dessa socknar torde få sökas 
däri, att kakuminalt 1 där längst bevarats. i Säve uppger att 
så varit fallet ännu på hans tid i Rone, Hamra ock Vam-
lingbo.2  Det äldsta exemplet på denna övergångs inträdande 
finna vi hos den okände förf. till Gotländskt dialektlexikon 
1799 ("Sahl")2  som har bölkes gentemot Neogards bylkas. 
Förf, har i allmänhet följt Ihres dialektlexikon (som i sin tur 
bygger på NEOG m. fl.), men har ofta självständiga former, 
såsom i detta fall, där tydligen en sydgotländsk form insatts 
ur hans eget mål. Att emellertid av Neogards y-former draga 
den slutsatsen att övergången ej inträtt i östergarnstrakten, 
låter sig ej göra, då NEOG ofta skriver y för ö även frfr r + 
kons. (varom nedan § 15). 

§ 13. Fg. y> ö-ljud frfr r + kons. över hela området. (Om 
y frfr rn (> nn) och rs (> ss) se nedan § 14.) 

Kvaliteten hos detta ö-ljud varierar enligt uppteckningarna 

1) Om ögg y >:Ö frfr r o. kak. 1 se Hesselman i ock y, s. 198. 
3) UUB, R 625: 7, s. 133. 
3) UUB, R 633: 1, har tillhört överdykerikommissarien Sahlsten. 
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mellan n ock s (o), utan lokal begränsning. De mycket öppna 
ö-ljuden äro dock ej antecknade från sydligaste Gotland. — 
Nils Carlsson karakteriserar i det ovan omnämnda ms. ULMA 
896: 2 ljudet sålunda: "skap, gapa, for, kbrko. Framför r 4-
kons. torde o vara en riktigare beteckning än n (kkka, tårga)" 
(Lan). ". . . morkbrcegn. Särsk. öppet frfr r" (När). — Vid 
förlängning (frfr rd) märkes stundom en svag diftongering 
(skogd LauGN; morcla, Gothilm) — se vidare exemplen. I Lau 
har ö-ljudet såsom förlängt framför rd slutnare uttal än såsom 
kort frfr r-förb. (korka: skord el. dyl.). 

Exempel: 
Fg. Inri) f. b6ircl FårömN 311; bord BroGN; bord GrötlJn ; bigrcl 

LauCN (ULMA 896: 2), börda; skyldighet. 
hyrda f. bordet FåröLauGN; borcla FlerLärGN; ba(r)a GothHm 

(tpl); hyrda HejdeTG; bur« EkstaWN; bard() NäsWN; 
borda GrötlJN, börda. NEOG har byrda. 

fyrr (fg. fyr) adv. for  FåröFlerLärBroGN; GothElm; GrötlJN; 
HejdeGerTG; far San.daGuldTG, förr. 

(?)hyrda v., se s. 13 ovan. 
myrda v. 1 morla ner FlerLärGN, nedbädda (i hö); mård nar, 

gräva ner HejdeTG; myrda nOr Trä,kTG; myrda ner Stenku 
EskTG, (*) SandaTG; myrci nr SilTG, (nzrq, neg ToftaTa). 
Mördä ner, alldeles öfverhölja med t. ex. snö eller torrt hö; 
mölja ned CS. -y-formerna äro att fatta som "förnäma". 

myrda v. 2 mo,p(r)cla Gothlim; moarcla, EkstaWN; morda GrötlJN, 
mörda. 

myrkr adj. nystrk BroGN; Gothlim; HejdeTg; mark EkstaWN; 
mnrk GrötlJN; n. mnrkt FlerLärBroGN; mer ict HejdeTG. 
"Myrkastufwa kallas ett mörkt hol på berget Torsburg" 
Neogard.' 

myrkr n. nidamkkar FåröGN; mkkar BroGN; mnrkar Eksta 
WN; bf. mkkn HörsNorr1GN; mtsirkra GmgGN; (dat.) mirkra 
TräkToftaEsk, -cc Stenku, mbrkra, HejdeTG. Toft6n skriver 
myrkur, dat. myrkri. 

skyrd f. skord FåröGN; skr cl FlerLärGN; skord, skord LauGN; 

1) Nuv. svartstay,u (SOA). 
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skgrd EkstaWN (tpl); skeet HavdON (tpl); skop(r)4 Gothlim; 
skerd, sksyrd HejdeTG; skt9rd GrötlJN; sksrd GerTG, skörd; 
veskård NärGN; valskerd LauGN (ett fårmärke). 

skyrren (-ug) simrtz LauGN; skoru GardeGN, lös, frostländ (jord); 
n. skota AlskGN, skört, som lätt brister; skyrren NEOG, 
LauCS, skygg (om hästar). Jfr skyrskr s. 48. 

skyrt n. skarf FåröHejnGN; GothHm, kjol. NEOG skriver skyrt. 
Anses i sv. vara lån fr. mlty. schörte, som dock betyder r  
förkläde, liks. holl. schort. I götadial. finnes bet. 'kjortel', 
liksom i Hälsingland (Rz 617 b). Ä. da, skyrt, da. skj ort, 
underkjol. 

skyrta f. shrta FåröGN; sk&trta FlerLärGx; At1CN; skada Goth 
Hm; skarta EkstaWN; skada GrötlJN, skjorta. NEOG skriver 
skyrta, qwinfolkzkiortel, men det ung. samtida ms. "L. soc." 
skörte; Aln (1759): skörtu; Brd 1771: skörtu. 

styrka f. styrka, LärBroAngaGmgÖstgGN; GotlaHm; stp)rkce 
ToftaTG; -a StenkuEskHogSandaLev (m. fl.) TG; styrka När 
GN; SilTG; starks, FlerGN; HejdeTG; GrötlJN; starku ArdGN- ; 
sffirka LauGN; HablTG. Formerna med y bero på inflytande 
från rspr. Toften (1748) skriver styrke. 

syrgia v. sarga FlerLärBroGN; Gothlim; At1CN; EkstaWN; 
sbrgs„ s8rga HejdeGerMbyTG; shrga SandaTG; sarga, Hayden 
(tpl); sofga GrötIJN (tpl), sörja. 

yrke n. &rim FåröVam1GN. 
yrkia v. prka (ä. brka) LauGN; HejdeTG; impf. 6irke4 (pg) 

Vam1GN, arbeta, idka; påyrka; örrka FåröS; OS; GardeS. 
NEOG har yrkes, hålla vpp, wenda igen; L. soc. örgas [!], 
hålla vp, du örkas intet, tu håller intet upp. Han örrkäs 
inti LauCS [i samma bet.]. 

yrve n. &rya FåröBroGN; At1CN; 6trvi GothHm; tstrva GrötIJN; 
irva, HejdeTG, lieskaft. NEOG (1732) skriver yrfwä, Toftk). 
(1748) yrfwe, men "Sahl" (1799) örfve. 

§ 14. Fg. ti-r" framför assimilerat r (rn > nn; rs > ss) kvar-
står i regel, dock icke på Fårö, där denna assimilation alls 
icke eller blott ofullständigt ägt rum. 
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Exempel: 
y frfr (rn >) nu. 

myr(g)nar pl. mårriar FårömN 334; mbrnar FåröGN (sing. 
mgirgun); men Mynne, i dagningen, för solens uppgång, i 
gryningen ms. I 100: 18 (IIUB), mynne Eksta(Säve), mor-
gon (jfr fno. at morne). Um mynna u Qwälda, morg. ock 
afton Toften (1748). Numera finns intet spår av denna pl. 
på det egentliga Gotland, utan det heter överallt miirgnar 
(y. m&rnar). Se Hesselman i ock y, s. 207 ock Wessen i 
Språkvet. sällsk. i Ups. förhandl:r 1913-15, s. 96. 

(?) skyrning m. sicgotong Gothlim; skkrygg Atlex; HejdeTG; 
skytygg EkstaWN, kastrerad, men ännu ej tamd tjur. Hör 
möjl. till adj. skyr(r)en (varom se s. 40). Ordet borde dock på 
Fårö heta *skornigg men å frågekort n:r 294 (ULMA) från 
Fårö har Elli Herlitz antecknat skytyg, vilket kanske är 
en inlånad gotl. form. Neogard har skyning. Möjligen hör 
ordet ej hit, utan har annat etymon.' 

tyrni tiotla BroLauGN; Atlex; tynt GothHm; lytta EkstaWN; 
FårömN 334; gime. FåröGN m. (o. n.), törne, torniga 

buskar. Isl. y r ni r. 

frfr (rs >) ss. 
byrst bort FårömN 334; pl. Imi,9tar FåröDLL, (svin-)borst; byst 

BroGN (blott i uttr. rals,,byst, resa borst); pl. sveembgstar 
LauNärGN; byst &ILL; OS; S, borst. 

fyrst fg. f y rs t, f y st i) fyst EkstaWN; GrötlJN; fyst Havd 
ON (tpl); Vam1BN; fysta, LaumKG; fit FåröGN; (fost Fler 
LärBroGN; Gothllm).2  

§ 15. Övergången 37." > ö frfr r + kons. måste att döma av 
y:s kvarstående framför assimilerat rn, ra ha ägt rum efter 
denna assimilations genomförande. Beträffande ra har denna 

Liden (GRÅ 1934: 3, s. 21) har fört "skyrningr till part. 
skuren. 

Ö-formerna utom Fårö kunna ha uppkommit genom anslutning 
till rspr. 
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delvis ägt rum redan under medeltiden att döma av skriv-
ningar som fyst i Gutalagen (2 ggr, mot fyrst 12 ggr) och 
tos. dahinom å en runsten i Sproge, dat. 1514 (CSRun n:r 147). 
Assimilationen ni> n finnes redan i en runinskr. i Valls 
kyrka, där det står ban, 'barn' (prof. v. Friesen muntl.). — 
Att Neogard skriver byrda, dyrgenes, skyrren, skyrt, skyrta, tyrg, 
yrkes, yrfwe, yrter ock Toften myrkur, styrke, vågar man nog 
ej tolka så, att övergången ännu ej varit fullt genomförd på 
deras tid (förra hälften av 1700-talet). Snarare få dessa skriv-
ningar anses som medvetna arkaismer 1,  då Neogard ock säker-
ligen även Toften kände väl till Gutalagen ock dess språk, 
varjämte Neogards tendens ju var att uppvisa gutniskans 
likhet med "giöthiskonne". Man bör också lägga märke till 
att det med Neogard ungefär samtida eller t. o. m. något äldre 
ms. "L. soc." har skörte ock spördagur. 

Forngutniskt 

§ 16. Fg. y, vilket motsvarar isl., fsv. ii och y har i regel 
över hela området övergått till en diftong öi. Endast frfr r 
har y delvis behandlats på annat sätt (varom § 17). 

Denna diftongs kvalitet är tämligen likartad över hela ön 
med undantag av de sydligaste socknarna, där ett slutnare 
uttal förekommer. I allmänhet synes mig diftongen kunna 
återges med 6t,k, eller ksty varjämte ett öppnare uttal (n, ego) 
förekommer. På sydligaste Gotland kan den betecknas med 
-(*. Nils Carlsson skriver härom i ms. ULMA 896: 2: "nps9, 
ny, neku *Nyan, sel syl, grg,to gryta, brtsi)flar, bröder, bt4ndar 
bönder. Dift. öi snarast att beteckna f» : sol, grotta" [Lau]. 
"Öppet 69 eller ee [När]. Ett mycket slutet uttal synes där-
emot Wessen ha iakttagit i Vamlingbo. Han skriver därifrån 
bgy, kytrar etc. ock anmärker på en ordlapp med rubr. 

1) Om liknande arkaismer i fsv. ock ä. nysv. se  Elesselman i 
ock y, s. 220 f. — Jfr dock Palmer i Arkiv 36: 66 ff. 

e) Se härom Söderberg §§ 7, 8; Kock Sv. Ljh. § 620; Noreen 
Aschw. Gr. § 106: 1. 
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"Ljudläran" (i ULMA Acc. 268: 3): "Eiksta Ry: Vamlingbo 
oy, gy (möjligen boy, my)". I mina egna uppteckningar från 
Vamlingbo har jag anmärkt: atsty : 69, mera labialt i Vand", 
varför jag också skrivit: glådar, glöder; grts4spnar, groparna, 
bovi byn. Att diftongen skulle vara stigande, som WessiSn 
genom skrivn. bfy, d.atrar synes vilja ange, har jag ej kunnat 
finna. B. Bolin skriver i sina uppteckningar från Vamlingbo 
mestadels cl: c/69na, döma, glmdnar glöderna, psIda, göda, tag 
tyg, itsipne, tömma, trInna, tryne, men MÅ, väsnas [dyvla], 
f@dar född; rona lassa upp hö [rymma]. Denna vacklan kan 
bero på, riktiga iakttagelser, men då B:s beteckningar även i 
övrigt äro ganska inkonsekventa ock osäkra, får man kanske 
ej draga några fonetiska slutsatser därav. Wess6ns allmänna 
anm. att dift. vy) (Eksta) i Vamlingbo rentav skulle kunna 
återges med Yy, yy, torde bero på att han haft i tankarna 
det av inlånat ö uppkomna 0, vilket i Vamlingbo närmar sig 
y (fast det här icke är diftongerat, utan hålles tydligt skilt 
från dift. si < Y; se nedan § 44). 

Exempel: 
byker f. pl. bkkar FåröGN; btikkar FlerLärBroGnig AlaGN; 

bigcarl Atlert; b4kar HejdeTG; HavdeN; bakar Vam1WN; 
bf. boymar Elabl(Vanal)TG 2 ; bykar GothElm; GrötlJN; bikar 
LauK; bykar EkstaWN, (sing. byk" o. d.); byker NEOG, 
böcker. Isl. b cekr. 

bynder m. • pl. b6lndur FåröGrr; b6yndyr'FåröN 334; b6iIndar 
FlerLärBroHejnButtNärGN; byidar AtlHavdeN; HavdTG; 
byndar Gothlim (tpl); EkstaWN;. bindar LauKG; bsyndar 
GrötlJN; bandar VamlWx; bOndar :b6,kndar Habl(Vaml)2  TG, 
bönder. (Sing. bbonda o. d.). Isl. bcendr. 

brya 3  f. brikka. BroGN; AUG/q; HejdeTG; brRya, G-othIfm; brKo,a, 
EkstaWN, 'vattenhål'. Brya NEOG ; LA. soc. 

Ang. dift. (för tsu) se nedan § 44. 
Sagesm. född i Vaml. 
I Arkiv VII: 52, not 2, berör Hellquist ordet: "bildningssättet 

är oklart (: adj. *b? Jfr brunnr); eller rent af = is!. bryaja 
Fr2, om hvars afvikande betydelse se Fr2." Isl. brykja, liksom 
no. brydja (Torp) betyder 'en urholkad stock varur man ger 
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bryda v. brtn,da (,% ton) FåröGN; brn,da BroGN; (impf.) bred(a) 
FlerLärGN; broda (sup.) HavdCx; brkda HejdellabITG; 
brIslyda, Gothllm; GrötlJN; broyda si EkstaWN; broyd si um 
NäsWn, 'bry (sig om); bry sitt huvud' etc.' 

Fg. bryDr br6z,dar StenkyBroGnagArdON; brkdar TräkuStenku 
ToftaEskVallHogLojFardTo-; brndar MbyllejdeFröjLevSil 
TG; brudar LaumKG; broydar GrötlJN; brIstydqr GothIlm; 
brtiydar EkstaWN; brtndar Åda/ (tpl); brihdar: br4dar 
Habl(Vaml)TG2 ; bf. br61,dana ÖjaGN. 

bryna v. brkna FåröGN; brk,na BroGN; bröjna FåröS; OS; -ä 
Vam1S, 'vässa, bryna'. Isl. b ryna. 

by m. bt3, Atlex; HejdeHabITG; bay EkstaWN; GrötlJN; 
LauGN; boy VamlWx; bf. 1) br1cb6tyan EkstaWN; Grötl 
JN; 14sb6z,an LauGN; lglathgsbnan Atlex, 'samling av 
gårdar'. 2) bop BroNorriGN; b8n NorrlButtGIN; byn Goth 
Hm; GrötlJN; bnn Atlex; HejdellabITG, 'staden', Visby. 
bazkauptar LaumKG, köpt i Visby. Fg. by (runst. Hogrän 
CSRun 84); gen. byar GL.3  

byta v. bkta FåröGN; hzta, FlerLärBroGN; bsktilm AngaGN; 
bg,ta, Atlex; bkta Havdex (tpl); byta EkstaWN; GrötlJN; 
impf. boyt [apok.?] Gothllm (tpl); brptad GrötlJN (tpl); 
bnta. Aden-  (tpl); bkst.gada HavdeN (tpl); butad Laum KG. 
Isl. byta, mlty. biten. 

Fg. byn f. bår FårömN 344; (aftun)bozn FåröGN; byn Goth 
1131; EkstaWN; GrötlJN; pl. bknar BroAngaGN,. 'bön'. 

Fg. dytrir f. pl. dtlytrar FårömN 344; dk,trar FåröGN; dwtrar 

kreatur mat el. dryck'. Torp sammanställer no. bry d j a med sv. 
dial. [gotl.] brya, bröja, 'vattenhål' ock anser denna bet. möjl. 
vara den ursprungliga, varför man enl. hans mening skulle kunna 
föra no. bry dj a till *bp eg. 'sjudande' ock jämföra i avs. på 
betydelsen no. sand 'syding' o. gotl. sand 'brunn'. Isl. brydja 
kan ordet ej direkt motsvara, ty detta skulle ge gotl. *bryda. I 
varje fall hör väl ordet till roten i brunn (idg. blir"62 : bhrii 
Fick-Torp). 

3) Ä. sv. bry da, plåga, genera, da. br yd e, mlty. b rfi d en 
(SAOB). 

r Sagesm. f. i Vaml. 
3) ,Ang. skrivn. If es s el b iu, se nedan, § 22. 
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Gothllm; EkstaWN; dattrar LaumKG; dOstrar HejdeGerTG; 
dotrar Habl(Vam11)TG; detrar VamlWx, 'döttrar'. (Sing. 
dbytar o. d.). 

dya (dye) dy FårömN 344; dka m. FåröGN; dina m. Atlex; 
dt9ye, f. EkstaWN, gödsel-, tång-"dy". NEOGr dya. L. soc. 

dy. Fsv. dyi Sdw. 
Fg. dyma dgyma FårömN 344; do/nta FlerHörsNorrlÖstgArdNäs 

Ham(m. fl.)GN; Vam1BN; ToftaVallHejdeLojEkstaFard(m. fl.) 
TG; &tyna FröjLeySilHablTG; &surna, IlejnÖjaGN; dmna, Anga 
Grx; damm LaumKG; doyma Gothllm (tpl); EkstaWN (tpl); 
GrötlJN; impf. dnmda,, sup. dtnmt FlerGN; dtstymda, &synd 
EkstaWN (etc.), döma. Isl. &lama. 

dyna s. dnno- FåröGN; dkw. BroGN; Atlex;. dyna GrötlJN; 
donono NäsWN, f. 'bolster'. NEOG dyna. Isl. dyna. 

Fg. flya flo t BroGN; Atlex; floy GrötlJN, fly. 
frysa frtnse, BroGN; impf. frtnsad LauGN; fröisa Garde, -ä 

EkstadS, frusta. Härtill: fr&f,sta FåröGN; fröista FåröS; OS, 
(Anga)S, dets. Isl. frysa. 

Fg. fytr m. pl. ffitar FlerGN; foytar GothIlm; fintar Atlex 
(tpl); filytar GrötlJN, fötter. (Sing. MO o. d.) 

Fg. fyDa v. faga LärBroGx; fda At1CN; HavdON (tpl); fineda 
Gothilm; EkstaWN; GrötliX; Nod& NäsWN, föda. Perf. 
part. ft5dar FlerGN; find FlerLärBroGx: find (: fold) Butt 
GN; fistyd Gothllm; bhdar Habl(Vaml)TG1  (men Anda subst. 
f. ib.); Andar NäsWX; fodar[n Vam1BN. 

glyder f. pl. glihdur, bf. ghiglunar FåröGN; glehdar Stenky 
HejnHörsNorrlGothAngaGmg; (: glik/ar Goth), gldar Vaml 
Gx; glIndar LaumKG; gloydar GrötIJN; gloydar NäsWN; 
gledar VamlWx; (bf.) glindnar Vam1BN; gltWana FröjEksta 
FardTG; -ana SilHablTG, glöder. (Sing. gloed o. d.). 

gryta gr4ta. BroGN; Atlex: groda (Gotl.) Ihm; groyta Eksta 
WN; GrötlJx; grOto HablTG; groplo NäsWN f.; gr6titgrtp 
LaumKG. Is!. gr-ta. Spegel (1683) skriver: gröjt Euren 
'grytörön' (jfr nedan s. 56). 

gryde m. gra,kda2  Atlex; grinda FåröGN; gri4do LauGx, gröda. 
Sagesm. f. i Vaml. 
n  står sannolikt för q (ek). Jfr nedan § 21. 
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gryn adj. grinn LärBroGN; Atlblavd (tpl) ON; gryn Goth 
Hm; EkstaWN (tpl); GrötIJN (tpl); gram (-->- oy, oy) Hejda 
TG, grön. grunfaudar, grönfoder LaumKG. NEOG s. 272 
gröynt, (men grynwamb, en gröning, i ordl.). Härtill: gnutta 
HejnEkeGN; gryna GothElm; GrötlJN, v., 'grönska'. 

gyda v. gisada, FlerLärBroHG; goyda GothElm; EkstaWN; Grötl 
JN; pass. gozclas LaumKG; gozda Vam1BN; goda HavdCN 
(tpl); gecla Adel< (tpl); göda. Pass. pres. goulas LaumKG. 
Fg. perf. part. n. gyt. 

gydsl f. grhsul FåröGN; gksk BroGN; ges1 HejdeTG; gsl-
AtlON; goisl LaumKG; goysl Gothlim; EkstaWN, gödsel. 
Fsv. gödzsl etc. Sdw. 

hy m. hoy GrötlJN; bf. Ulan LauGN. 
hyta v. ha'yta FårömN 344; hota BroGN; hoyla NäsWN, 'hytta, 

höta'. Fsv. hy ta (1 gg). 
knyks1 f. knoyks1 Vaml Wx;knoksl Vatn1BN, fårmärke; knöik- 

sell AlskEkeS; (Sund) OS; (knyksel EkstaSproge<ram1S). 
knyta v. knyla FårömN 344; knoda BroGN; knoyta EkstaWN 

(tpl); knoyla NäsWN. 
kry(1) adj. krod BroGN; AtION; kroyl GothIlm; EkstaWN; 

kr693(ar) HejdeHablTG, 'kry, frisk'. L. soc. har kry; Br.-d. 
17241  kröj; NEoG kry. 

kyla f. kala At1CN; koyla GrötlJN; kqylo Vam1WN. 
kypa v. kgpa BroGN; At1CN; (-' -) HejdeTe; koppa GothHm; 

GrötlJN; kinpa HablTG, hämta upp vatten med en hink, 
skål el. d. Hör väl till mlty. kupe, Kufe, grosses (of fenes) 
Pass (Schiller-Löbben), som anses vara lat. cfipa. 

kysla v. krksla FåröGN; bola BroGN; AtICN, lägga höet i små 
stackar. Hör väl till st. kus- i no. kös, pukkel, kusa 
klynge (etc.) Torp. Se om denna stam Persson i Nord. 
stud. till Noreen 1904, s. 56 f. 

kysling m. krksligg FåröGN; Ickshp BroGN; At1CN; koyslzgg 
GothIlm; GrötlJN m., liten höstack. NEOG: kysling. 

lyr adj. lyr FårömN 344; n. lad GardeNärGN; löii FåröCS; 
lölar FåröLauS; OS, mild, ljum (luft). Isl. hlyr. 

1) Ej original. 
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lya f. /R/a FåröGN; /R/a BroGN, rävlya. 
lyd m. ltsag FåröGN; 169,c1 At1CN; HablTG; Nod EkstaWN; Grötl 

JN; loyd NäsWN, tjänstefolk, husfolk, ungdom. Lyder Sp; 
löijder NEOG. Fg. m. pl. lypir, ack. lyDi. Isl. lypr, folk. 

lydas v. Mas BroGN; At1CN; hydzs EkstaWN; kyldas Vaml 
WN; pass. pres. hazdas LaumKG, lyssna. Fsv. ly[ms. 

lyg(e) m. kana GrötlJN; skabstyg GothHål; (m), pl. skalifgar 
LauGN; skalagar NärGN, gapskratt. Isl. hlcegi. Då C. Säve 
skriver loge har det sin förklaring ur sammanfallet o < 0 
ock e (<) enligt § 44. 

lysa v. ltsnsa BroGN; /Rysa GothIlm; EkstaWN; GrötIJN; log& 
AtlON (tpl); husa HavdCx (tpl); Uwe, NäsWN. 

lyte n. lkta BroGN; inatt Gothlim; EkstaWN; GrötlJN, lyte, 
födelsemärke etc.; lottflals LaumKG, lyte. 

myta v. FlerLärBroGN; ~yta GothlIm; GrötlJN; mota 
LaumKG; mota Habl(Vaml) i TG, möta. NEOG s. 272 möyte [s.]. 

ny adj. nor FåröGN; no, FlerLärBroGN; At1CN; HablTG; noy 
G-othIim (tpl); GrötlJN (tpl); no- HavdON (tpl); no- Hejde 
Ta; noyar GrötlJn; noyar NäsWN; n. nog FåröBroFlerLär 
ArdGN; not GothHist; EkstaWN; GrötlJN; nog At1CN (tpl); 
not HavdCN (tpl); pa noza, på nytt LaumKG. Fg. (n. pl.) 
ny etc. 

ryma v. rOsma FåröGN, (= skrymma); rama FlerBroGN; Atl 
ON; rRynia, Gothnsi; EkstaWN; GrötlJN; roma LauKG ; 
roma FlerGN; rok,ma Vam1BN, rymma; lassa in hö; röyma 
NEOG. IS1. TYMEt. Fg. pres. konj. rymi (upp). 

(?) ryss in. bf. rglsan FåröGN2; (ryg, -an BroLauGN); rOskur 
FåröGN; (rgskar LauGN), rysk. Fg. Ryzaland; isl. ryzir, 
ryzkr, men jfr den nyisl. skrivn. r1Lssi, Ibissland. 

rysta rusta n. FåröGN; (rksta LauGN f.); rysta NEOG, as. 
ryter f. pl. rar FåröGN; rts79,tar LärGN; rOtar At1CN; rtstytar 

EkstaWN; rtotar GrötlJN; retar Vam1WN; röyter NEOG, rötter. 

Sagesm. f. i Vaml. 
5 Det av Noreen Fåröm. § 127 anförda rays, ryss, är tydl. 

transponerat från C. Säves räls, vilket kan återge .ms. S o. CS ha 
fr. Fårö även röisen. 



48 GUSTAVSON: GUTAMÅLET 

skyle n. sickla FåröGN; Atlex; s,knolt G-othilm; sknola Eksta 
Wisr; GrötIJN, skjul. 

(?) skyrskr. adj. ~skur FåröGN, skygg (om fåglar); [skorskar 
Vam1BN, rädd]; skysk NEOG; L. soc.; sköisk CS ; sköirskr 
FåröLauS, skygg etc.; sköirskur FåröS; CS: 1) skygg; 
2) lös, öppen, dålig åkerjord. Jfr fyr, skygg, om hästar. 
Söd. Lmf. (Hesselman Uppl. ordb. ms.), en skyr häst 
Rosi. (Rz 612 a); skyra till, skygga till om hästar Uppl 
(Hesselman ordb. ms.) 

snyta v. snoita BroGN; Atlex; sneyt (si) NäsWN; snöyta NEOG. 
spy V. .9_pg, BroGN; 81319y7 GrötlJN; impf. spold(a) NärGN. . 
sy v. stn, BroGN; Atlex; 8154 LaumKG; sno EkstaWN; soy Näs 

WN. Pass. sos Atlex (tpl); saks HavdeN (tpl); snos Grötl 
IMpf .  . soda BroGN; ÄtleN; sazda LaumKG; soyda 

EkstaWN; soyda NäsWN. Sup. so,4 FlerLärBroGN; Atl 
HavdeN (tpl); sait LaumKG; soyt Gothlim; EkstaWN; 
GrötlJN. 

Fg. sykia soyzka LärBroGN; HavdeN (tpl); soyte, Gothilm; 
soyilca, EkstaWN; GrötlJN (tpl); impf. .5-641a, Vam1GN, söka, 
försöka. Isl. sykj a. 

Fg. syn son FåröGN; soyon Gothllm; EkstaWN; GrötlJN; stnn 
Atlex (tpl); soym NäsWN; sept HavdON (tpl); HejdeTG; tul 
~ar, till synes LauKG. 

Fg. sysla v. soks/a FåröHz1: sola BroGN; Atlex; snosla Goth 
1131; EkstaWN, sköta kreaturen i ladugården; sysla L. soc.; 
NEOG. IS'. sysla; fg. sysla, göra, uträtta etc. 

sytr adj. sot BroGN; Atlex; sug- HavdeN (tpl); sot LärGx; 
soyt GothIlm; EkstaWN; sotar GrötlJN; soytar NäsWN. 
Ang. n. 80 se nedan s. 52. NEOG (s. 272) söyt. Isl. 
s(etr. 

tyda f. toga f. LauNärGN; toyoda EkstaWN; n. (?) GrötlJN; 
t9y.Å Vam1WN, reda, besked. 

tyda v. huda BroLauNärGN, uttyda. 
tyma toima LauGN; LauKG; toynna GrötlJN, tömma. Isl. 

t.cerua. 

1) ULMA 5776, s. 4. 
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tyna v. topta BroGN; At1CN; toffla LauNärGN; VamIBN; togna 
Gothilm; EkstaWN; GrötlJN; perf. part. m. tida(r) NärGN, 
gärdsla (göra kytt); tyna NEOG. 

y i lånord. Exempel: 
D. hyla hoz,la GmgGN; &gitt EkstaWN; GrötIJN, tjuta. 
Mlty. bas(e)ken hqsk FåröGN; (men kysk Vam1BN); hoiskansat 

LaumKG, lästfyllnad. 
D. nydelig (nht. niidlich) no.kth LauGN; noythar EkstaWN; 

n. noÅtlzt AtiON; nytelig, o waker, behagelig, såsom en ny-
rakader vngkar NEOG. 

Lty. stavar stogar BroGN; AtICN; stozvar LaumKG; stozva9-
VamIBN, styver. 

Fsv. tygh (Ity. ttich) tog BroGN; VaualBN; toigska,g9ar Laum 
KG (tygskängor). 

D. tyv (tjuv) tår FårömN 344; tog FlerStenkyllejnBoge 
GmgNorrlÖstgArdÖjaHamNäsGN; tom Vam1GN; toyv Goth 
Hm; EkstaWN; GrötIJN; pl. tkvar HabITG. Den mot fg. 
Diaufr svarande inhemska formen är tyag FårömN 34; tjau, 
tjavv FåröS; CS; tja,ug NEOG, SAHL; FåröBungeLauCS; Goth 
LauS; CS (GOB). 

§ 17. Den ur fg. y uppkomna diftongen öi förlorar ofta 
senare komponenten framför r och övergår till rent ö-ljud 
(, x). Denna företeelse är utbredd över hela området utom 
Fårö. I sin ordsamling från Atlingbo anmärker Nils Carlsson 
vid ordet dyr: dor, dnr (dr). "Formerna begagnas omväx-
lande utan åtskillnad". — Mellanformer med diftongens senare 
komponent hörbar ehuru starkt försvagad förekomma även: 
doq,r AtICN; Nra HablTo- etc. 

Exempel: 
Fg. dyr adj. dr FåröFlerLärGN; dr HejnGN; HavdON (tpl); 

dyr, n. &start GothElm; dir, doy (dr) AtleN; dyr, n. dort 
EkstaWN; doyrar, n. dyrt GrötlJN; dop- NäsWN; dor, n. 
clort (!) Vam1BN; ii. dyrt HablTG; komp. dotrar (apok. form), 
super!. doirast LaumKG. 

4 H. Gustavson. 
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Fg. fyra fo),,ra FlerLärGN; fyra Gothlim (tpl); fra LauON 
(ULMA 896:2); Nra HabITG; fyra, sup. fyrt GrötlJN (tpl), 
'föra'. Bröll.-d. 1726 har föira. 

hyra v. hora AtICN; hora HavdeN (tpl); höirä (f.) Burs (Fre-
din: Gotl. toner, s. 98). 

Fg. myr f. mo)sr FåröGN; mor FlerLärBroButtGN; AtlON; 
HejdeTG; bf. mtikrt LojTG; LyeGN; -ymp. StenkyRangHörs 
GN; 97'184r HablTG; mr Gothllm; EkstaWN; mor, mo,  (en 
sagesm.): mor (annan sagesm.) GothGN; mer (vanl.) Ade/c 
S o. OS ha endast öi-former. NEOG: myr. 

ryra v. r6yra FårömN 344; rolra FåröGN; royra Gothlim; 
rar(a) LauNärGN; rt3r,,* NärGN; rara NäsWN; royral Gröt! 
JN, röra. 

ryrall reurcildar LauGN; rei,kråldarn, rkiadar AtleN; rbrcild 
BroGN; roirald NEOG; rojralder SAHL; rttiralldur, -å= LauS; 
OS; röirallditrr, -ald NäsSund; röiral(1)der LauRoneS, kry, 
rörlig på ålderdomen. Ordet är väl ett gammalt adj. på 
-al, som sekundärt fått änd. -air (> -aldr). Ang. skrivningen 
oj för öi, se nedan § 20. 

snyra v. snoyra, impf. snoynla, sup. snoyrt EkstaWN; snoarcla, 
snoart (annan sagesm.) EkstaWN; sno?(r)(1a, sno?rt GothElm 
(tpl); snorcla, snyrt GrötlJN (tpl), snöra. 

snyre n. snoyra GothElm (tpl); snoyra EkstaWN (431); snora Grötl 
JN; NäsWN, snöre. 

styra v. stora FåröGN; stora, impf. stogr)cla Gothllm; sto?ra, 
impf. storad LauGN; stog,fim NärGN; styra, impf. ~yrde, 
GrötlJN (tpl). — styr n. stw LauGN; styr, stöir, stör S, 
bestyr. — bestyr n. I8st6r AtION (ULMA 441: 17 d). 

styrsl st‘tr,s7 AtleN. 
Fg. yr 2  prep. tsur FåröGN; HablTG; r LauGN; er BroGN; 

AtION; EkstaWN; GrötlJN. Grat.-d. 1717: yhr; L. soc., 
NEOG: yr, ur. 

yr 8  adj. or AtleN; oyr EkstaWN. 

1) Felskrivn. för royra? eller för royra (se § 20). 
s) Om denna även i dalmål förekommande form se Kock Sv. 

1,,jh. I, s. 476; Noreen Aschw. gr. § 64: 5. 
3) Fsv. ar yr Noreen Aschw. gr. § 106, a. 3. 
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yra v. inra BroGN; era At1CN; &yre, EkstaWN. 
yrsl f. oars1 GothEbt; orjal At1CN (ULMA 441: 17 d); ers i Eksta 

WN. 

Anm. I verbformer som pres. flog, flyr, spor, spyr, seg, 
syr etc, bibehålles in i anslutning till inf., impf. ock sup. (fln, 
flo/da, flog etc.). 

§ 18. Framför relativt tidigt assimilerat r (+ s) bibehålles 
dift. öi. Exemplen äro dock få ock osäkra. 
styret, super!., heter vanl. (i anslutn. till komp. salva) stost 

men några former med diftong (< styst < styret) finnas upp-
tecknade sota FåröGN; shusta LaumKG; snuska) LauGx. 
NEOG skriver stysta, största. 

(2)yrsk adj. En sådan form får man kanske anta ligga till 
grund för oksk BroGardeGN; AtIGN; elskar VamIBN; öisk S; 
öiskar ÖjaS; yekl S, yster (om hästar).2  Härtill (pres). 
anskar zp NärGN; öiskii, upp OS; Vam1S, egga upp (hästar). 
Jfr sv. dial. örsker, örsk, vild, elak Sin., vb., nb.; för-
ryckt, virrig; lefnadsglad, yr Sm., vg., hl. Rz 853 b. 

skyrsk adj. (visar växlande former, med ock utan assimilerat 
rs) : skailyskur FåröGN; skorskar [för skorskarl Sundl3N, 
rädd; skyak NEOG; L. soc.; sköisk OS; sköirskr FåröLau 
S; sköirskur FåröS; CS: a) skygg; b) lös, öppen, dålig 
åkerjord. Jfr Södern. fyr Söd. Lmf. (Hesselman Uppl. 
ordb. ms.); en skyr häst Rosi. Rz 612 a; skyra till, 
skygga till, om hästar Uppl. (Hesselman Uppl. ordb. ms.); 
no. dial. skyr, sky, md; s kY r a v., flygte (Torp). 

19. Förkortning av y framför konsonantgrupp ock dubbel-
konsonant är sällsynt. 

"Förnäm" form, liksom ysk BroGN (y.). 
Jfr sv. yster, som av Hellquist antages vara < *yrster. Denna 

etymologi passar för fåröm. 6ystyr FåröN 344, vilket dock Noreen 
a. st. anser höra till ysa (is!. osa). Jfr ä. sv. öster (i folkvisa> 
se Flygare i Nysv. stud. 4, s. 273 ff. 
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Exempel: 

hyns hyns• FårömN 327; hyns BroGN; AtlHavdCN (tpl); Goth 
hyns- HejdeTG; LauGN, höns. — Bröll.-d. 1726 skriver 

visserligen höins, men då samma dikt har öinskar, önskar, 
(i st. f. ynakar), så torde i såväl det ena som andra fallet 
hypergutnicism föreligga. 

(?) ynska v. Ynska BroGmgGN; EkstaWN; Vam1BN, önska, hör 
väl på grund av sitt n gentemot isl. oskia icke hit, då det 
sannolikt, liksom sv. önska ock no. ynskj a, influerats av 
lågtyskan. Skrivningar som Bröll.-d. 1726 Binskar ock B röll.-d. 
1748 oinske, oineket 1  äro säkerligen att fatta såsom hyper-
gutnicismer. 

(?)fnysk fnysk FårömN § 94 (gotl. fnyska, snyska, etc., se GOB) 
hör möjligen ej heller hit, då• det kan ha urspr. kort y 
(Hesselman i ock y, s. 194) — jfr sv. dial. fnusk Rz 157 b 

ordb.). Isl. fnjåskr kan det gotl. fnysk ej mot-
svara, såsom Noreen synes mena, ty detta skulle ju bli 
gotl. in(i)ausk. 

myss f. pl. mys. FåröBroGN (blott i uttr. tyst sam mys, tyst 
som råttor)2; mysa OS; OthS; bf. myssi NärS (GOB). Isl. 
my ss. 

ymse (fg. pl. ymeir, isi. miss, pl. y missir, 'msir) hade 
kanske redan i fg. kort y, liksom fallet alternativt var i 
isl. (se Fritzner 2  y miss). Nu heter det i varje fall pmsa 
YåröBroGN; At1CN; yms(i) GotliHm; Pmsna LauGN; ymsna 
EkstaWN, ömse. Härtill pmsa, v. BroLauGN; At1CN, ömsa, 
byta (kläder). 

Framför tt i neutr. av adj. med slutljudande 5 finnes blott 
ett enda exempel på förkortning ock därmed utebliven dif-
tongering, nämligen neutr. av stntar söt, som överallt heter 

Om skrivningen oi för öi se nedan § 20. 
Ordet mus (mys) i bet. 'råtta' är alldeles försvunnet ur gotl.; 

det användes nu blott i bet. pudendum muliebre (jfr Rz 448 b); . i 
pl. blott i ovan nämnda uttryck. 
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syt FårömN 327; syt BroGN; syt GothIlm; EkstaNäsWx; Atl 
ON (tpl); GrötliX. Eljes har i sådana ord y bibehållit sin 
kvantitet ock > öi: n. flog BroGN; 17°0 EkstaWN; Höjt Fårö 
OS (: /Nar odryg); /og GardeNärGN, ljumt (: klar); n. not' 
(: ninar) se ovan s. 47. Så även i impf. ock sup. samt part. 
av verb på slutlj. y: s, s4dar, sy, sydde etc., varpå 
exempel återfinnas under § 16 ovan. 

I ett' par enstaka ord har y (isl. 0) mot regeln bi-
behållits utan att diftongeras. 

hyna (isl. he na) /Ona FårömN 327; 4ma BroGN; Altex ; (äv. 
hkne,2 ) HejdeTG; No.na HavdeN (tpl); hyna, EkstaWN; Grötl 
Jx; hyno VamlWx; /tyna SundBx, höna. "L. soc." (börj. 
17094.) har hyna. I fg. finnes Hyna såsom tillnamn (Johanes 
Hyna å en gravsten i Visby domkyrka Lindström Gotl. 
Medelt. II, s. 140). 

hyger, hygra (isl. hågri, komp. av hågr) hy).gar BroGN; Atl 
ON; HablTa; hygar EkstaWN; LaumKG, adv., höger; 4)gra 
FåröGN; hy?gra BroGN; hygra LaumKG; adj., högra; hygru 
f. bf. EkstaWN, högra handen. Neogard har hyger. 

En skrivning oy (oi, äi etc.) för den ur y uppkomna 
dift. öi förekommer sporadiskt i såväl äldre som yngre källor. 
När vi på en runsten i Lye av år 1449 (CSRun n:r 122) finna 
broyDr ock på en annan i Hellvi broyD (CSRun n:r 36), vilket 
väl avser samma ord (fg. bryta.), så -  är väl denna skrivning 
avsedd att återgiva By, icke oy såsom Kock Sv. Ljh. I, s. 489 
förmodar. I Bröll.-d. 1748 finna vi oinske, oinsket (jfr Bröll.-d. 
1726 Binskar, varom se s. 52 ovan) ock i Bröll.-d. 1771 ("Sam-
tahl") biräjmä,, gräjnskä, (jämte grönskä,), äjnakti, (jämte ynskä). 
I fråga om äinske torde med säkerhet hypergutnicism före-
ligga, men vid biråjmä, gräjnekä kan skrivningen ha föranletts 
av att redan då, liksom nu, förekom ett mycket öppet uttal 

Noreen uppger n. nyt från Fårö, men det heter även där nod. 
2) Är ej dift. av hyna, utan motsvarar rspr. höna. Se § 44 nedan. 
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av diftongen Bi såsom sk, vilket närmar sig t. På sistnämnda 
sätt kunna vi även förklara sådana skrivningar hos C. ock 
P. A. Save i som groinska Fårö (Säve); grå,insvärd (C. Save); 
gråide (C. Säve); råira Fårö (Säve); råiras Fårö (Säve, C. Säve); 
sjo-såint Näs (Säve), sjö-synt. Jämsides med dessa träffa vi 
av resp. ord ett flertal former med Bi. Neogard skriver roj-
rald, varom se ovan s. 50. 

I nyare uppteckningar har jag funnit några exempel på 
sådan skrivning: grekda, gröda, ock reigåldar*(jämte rtiråldar) 
Atlex; groynkalda, källa mellan Grötlingbo ock Fide GrötlJN 
(= Grönkällan) samt royra, röra, GrötIJN. I de båda sista 
exemplen kan oy givetvis vara skrivfel för ay, medan Nils 
Carlssons grinda, reigeddar däremot synas vara hörfel för 
grelda, etc. Att märka är, att de flesta exemplen ha r före 
eller efter diftongen, vilket ju verkar öppnande på denna. 
Av de hos Lundell Sv. Lm. I, s. 128 förekommande skriv-
ningarna med ett för ot_ kunna satt söt, grain grön förklaras 
enligt ovanstående, medan däremot trent tröt ock skatt sköt 
äro felaktiga (hypergutniska) substitut för rspr. tröt, sköt, 
vilka i genuin dialektform heta trayt ock skat ock i det 
lokala riksspråket trott, Jolt. 

§ 22. Diftongeringen av y i gutniskan 2  är en gammal före-
teelse, i det vi redan på runstenarna finna skrivningar som 
de ovan berörda broyDr (Lye) ock bro» (Hellvi), vilka torde 
återge ett uttal bröyDr. Dessa skrivningar ha påpekats av 
v. Friesen hos Pipping Gotl. stud., s. 89. På altarskåpet i 
Linde kyrka står enl. Lindström II, s. 91 Botel Meorink, Jon 
Hesselbiu. I det senare är ju enligt Pipping (a. a. s. 91) att 

1) Dessa skrivningar ha berörts av v. Friesen i Nordiska bidrag 
I, s. 25; II, s. 24. 

Diftongeringen y> öl har paralleller i andra nordiska dia-
lekter. Sålunda har i vissa dalmål y övergått till öj, i andra till 
ej, ej, åj eller aj (Levander I. s. 197). I Nederkalix har y som 
regel > oy (Rutberg, s. 95), i Överkalix till oy eller in. I norska 
Sostersdalen har y diftongerats till uy (Larsen Oversigt, s. 62; 
Ross No. bygdemaal XIII, s. 38). 
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uppfatta som en beteckning för y.1  Huruvida även eo i 
Meorink (= Myrungs, gårdn.) på samma inskrift avser att be-
teckna y, yttrar sig Pipping icke om. Att y tecknas på två 
olika sätt i samma inskrift tyder, såsom också Valter Jansson 
(APhS X, s. 5) framhåller, på att skrivaren varit oviss om 
huru han skulle beteckna ljudet ifråga. Enligt min mening 
är även av den anledningen osannolikt att ju ock co här 
skulle beteckna y, att skrivaren beträffande detta ljud icke 
hade behövt sväva i ovisshet om dess beteckning, vilket 
emellertid måste ha varit fallet, om han skulle återgiva dif-
tongen öy. För diftongens kronologi spela dessa två exempel 
i varje fall ingen roll, då altarskåpet med inskrift är daterat 
1521 ock således betydligt yngre än Lyestenen. 

Gårdsnamnet Ytlings (6x,t/igs) i Bro sn åsyftas möjligen med 
etliki (etlingi) å en runsten vid Bro kyrka (CSRun n:r 46), 
vilken är tolkad av Valter Jansson i APhS X, s. 1 ff. Redan 
Jöran Wallin 2  tolkar etliki såsom Ytlings medan däremot Säve i 
sin hyfsade text skriver etlingi (liten bokstav) varför han tro-
ligen avser fsv. ätlin.ge. Jansson anser emellertid liksom 
Wallin att etliki syftar på Ytlings ock att skrivn. e för y 
är föranledd av den öppning vokalen y erfarit före ögg. till 
diftong (liksom inskriftens e = i, prep., förklaras på samma 
sätt). Denna förklaring synes mig dock möjligen förutsätta 
en alltför subtil fonetisk iakttagelse hos ristaren. Det före-
faller knappast troligt att denna med e (f) velat beteckna dif-
tongen öy.3  Om emellertid Janssons förklaring är riktig, så 
torde vi i denna inskrift, som enligt, honom ej är äldre än 

ju som beteckning för y förekommer någon gång i äldre 
latinska diplom enl. Kom Sv. Ljh. I, s. 474, som dit räknar 
Heseelbiu. JANSSON (API1S X, s. 5) anser dock på grund av det 
sena årtalet detta osannolikt i vad beträffar lieseelbiu. 

i Runographia Gothlandica (Acta Soc. Reg. Scient. Ups. ad 
MDCCL, 1751, s. 130. 2) CSRun, s. 53. 

I viss mån parallel är skrivningen i • melno (CSRun 103, Väte) 
vilket åsyftar Mölner (så redan Nnoo) gård (mOlnar, mtknara, 
uttal SOA). f (e) betecknar även här ett äldre y eller yngre Ok 
(Mölner av Mylnur, gen. av fsv., isl. m yln a, kvarn. se  Läffler i 
Sv. Lm. XIX. 6, 57). 
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början av 1400-talet (men förmodligen äldre än Lyestenen) hava 
det äldsta exemplet på ansats till diftongering av y. 

Fastän således diftongeringen av y åtm. i vissa trakter var 
genomförd redan under medeltiden, iakttages den ej alltid i 
de äldsta uppteckningarna. SPEGEL (1683) skriver Gröjt Euren 
[= gröitå,iru], grytöron, men brye, brunn, lyder, folk. I L. soc. 
(börj. av 1700-t.?) finnes intet ex. på y > där skrives 
biryme, brya, byn (bön), byen (staden), byter, dy, dypelse, far. 
nyte, fydeheim, fyyr (för, stark), ,kry, lyte, slyg (artificiosus), 
sysla, yr (utur) etc. I den korta gratulationsdikten 1717 finna 
vi fyrsyk, yhr (ur); berym; fyrsym [!? = förmenar]; grynska. 
Bröll.-d. 1726 finna vi några exempel på öi ur y (utom de 
ovan s. 52 berörda höins, öinskar): föira, föra, söita, söta, men 
sysla, try (3). Bröll.-d. 1738 a har, trots att den blott är be-
varad i yngre avskrift, idel y-former: lyden, folket, yst, yster, 
fyrstyrt, synes, syn, Byn. Bröll.-d. 1748: böj, Böji (fel för böjn, 
staden), samt de ovan s. 52 omnämnda oinske, oinsket. 

NEOGARD (1732) har iakttagit diftongeringen. Han skriver 
(Gautauminning, s. '272): "ÖY för Ö. Thetta ljudet är emel-
lan ö och y såsom beröyma, gröynt, möyte, sköynt snöyre, 
söyt, hwilket jag doch intet har funnit i Giöthiskonne." Sid: 
274 b (tergo) skriver han emellertid byker, ryter (böcker, röt-
ter) ock i "ordalistan" möta vi många y-skrivningar: brya, dya, 
dyna, kyla, myr, tyna, men löyder (folk), möyta, röyga (röja), 
röyma, röyter. 

Den något yngre Toften (1748) har blott två eller strängt 
taget bara ett ex. på öi. Han skrivera "yrer, yr, yrt; dyrer, 
dyr, dyrt; . . . Fyrer, Feyr, feyrt, För, stark." 2  Eljes har han 
blott y-former: fyter, sky, skyi (bf.), dytrar, fyda, Hyde (impf.). 

Man måste väl anse dessa y-skrivningar för medvetna arka-
ismer (jfr ovan s. 42 ang. y för ö frfr r) ock vågar väl ej 
uppfatta dem såsom bevis för att diftongeringen y > öi på den 
tiden ej varit genomförd i resp. trakter (11avdhem, Östergarn 

Här står tly för senare inlånat ö, varom nedan § 44. 
Grammatica antiquaa lingua) rusticana3 (etc.), ms., s. 15. 
ey är givetvis att uttala öy, liksom i isl. 
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etc.).' Anmärkningsvärt är dock att Toften genomgående 
skriver dift. ej (<1), men som regel underlåter att skriva By 
(< gr). Kanske var diftongen vid denna tid på sydligaste 
Gotland (Toften var f. i Grötlingbo ock kyrkoherde i Havdhem). 
ej synnerligen utpräglad — jfr om uttalet i Vamlingbo ovan 
s. 42 f. 

På Säves tid (1840-1870-t.) synes dock diftongen även i 
de sydligaste socknarna hava varit så utpräglad, att någon 
vacklan i hans nppteckningar från dessa socknar praktiskt 
taget ej förekommer. I hans originalanteckningar från år 
1851, gjorda efter en yngling från Vamlingbo 2, skriver han: 
möir-slep, myrsläp, tröi, 3, töidä f., töinä, öiska upp etc.; i an-
teckningar, gjorda i Hamra 18503  finna vi: nöir, ny, löid, 
o-söimbärr ; svike-döiä, från Sundre i samma volym: blöit (vädar),. 
pa-döinä, söimar ock från Näs (ib.): Sudar-böien; sjo-säint (klart 
på sjön — jfr § 21). Om verkligen äl i det sista ordet är av-
sett att återgiva Bi, så måste detta ha uttalats relativt öppet. 

Forngutniskt é. 

§ 23. Fg. kort e (isl. e, 33 4) motsvaras, vare sig det bibe-
hållits som kort eller förlängts, över hela området av slutet 
ä.-ljud 3  (a, a), utom i r-förbindelser ock sporadiskt framför 
1+ kons., varom se § 24-27. Såsom förlängt ock stundom 
även såsom kort har det benägenhet att diftongeras till 
ace el. dyl. Nils Carlsson skriver om uttalet i Lau: "ä: (aln) 
*älnar anar; (lada) *lädja lådo; väg ven; räv rev; här ye,(ce)r; 

1) Jfr Noreen Fåröm. § 134. 
UUB ms R 629, s. 431 ff. 
UUB, R. 625: 1, s. 47 ff. 
Söderberg § 3, N oreen Aschw. Gr § 105, Kock Sv. Ljh. I 

§§ 149 o. 270. Kock anför som exempel vära, vara (efter FårömN 
332 vctra vara) men detta är felaktigt, ty det heter vgra på Fårö. 
Här föreligger förväxling med vcera 'värja'. 

Om förträngning av ä-ljuden inom vissa nordiska dialekter 
(östsv., Uppl., Tröndelagen o. gutn.) se Hesselman i Språk o. Stil 
VI, s. 61. 
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väl vacy/ (tydligt dift.!) skärde mig skarp-4,m (d:o). ... Långt 
ä snarast = G, men rätt öppet (dock säkert ej = ce!). Stundom 
diftongerat = ae, i vilket fall a förefaller att bli mera slutet 
(dock ej så mycket som e)".1  Från När har Carlsson antecli-
nat: "ä: Långt ä öppet, som regel [!] = ce: skiedu (jämte dift. 
skåxydu), likaså kort ä: prces12, sek, pcen.0 'pennan' m. fl. Ej 
sällan diftongering, i vilket fall början av diftongen blir slu-
ten, a eller e (kreek kräk)". För egen del har jag ej kunnat 
finna någon skillnad mellan ä-ljuden i Lau ock Närs ock har 
ej heller funnit ä-ljudet så öppet som ce någonstädes inom 
dialektområdet (utom, som nämnts, i r-förbindelser). Övriga 
upptecknare ha som regel skrivit a, a. Danell använder stun-
dom ce (förmodligen av vana från uppt. av andra sv. dial.): 
vela, 'välja' (Fårö), hest (Gotl.), men även a: kvan 'kvarn' 
(Got», ja, t. o. m. e: hels, 'häck' (Got». 

Diftongering har iakttagits av Danell i olika trakter, t. ex. 
1c,kgp (dvs. kapa), 'haka'; maat 'nät'; naleva, näve; av Carls-
son i Havdhem: neces 'Näs', "teer 'här', fem '5', /eoga 
'länge' (tpl. s. 89), necet 'nät', veceg 'väg' (tpl. s. 91) ock Lau 
(se ovan), av mig sporadiskt, t. ex. isaka Ånga, 'räka, räfsa', 
mary GothGmg 'märr', pyrig GmgöstgArd 'pärla', skara 
Hutt, 'skära', fragma, Gmg, 'främja', sadla Gmg, 'sälja'. Sär-
skilt märkbar är diftongeringen framför r. — Redan P. A. Säve 
har omnämnt denna företeelse, om också blott i ett enda 
exempel. Han skriver (UUB, R 625: 10, s. 200): "Eget e-ljud: 
i-e = icke fä,mm (5) utan nästan i-e: fi-em = 5 (A. T. G.)".4  

Exempel med fg. ö i andra ställningar än r-förbindelsers: 
a) Urspr. kortstaviga ord: 

led m. lad FåröGN m., avdelning av en ["räck-"} tun. lad-
levt [föråldr.] At1CN = raktayn [gärdesgård av horisontala 
"räckor"]. Se om ordet utförligt N. Carlsson I-omlj., s. 25. 

i) ULMA 896: 2, se ovan s. 1. 
') Obs. att ä här står efter r! 

Vid Carlssons besök i När var jag icke närvarande. 
Artisten A. T. Gellerstedt, som tydligen påpekat denna ljud:  

egendömlighet för Säve. 
Exemplen ordnade efter samma principer som vid I ock y. 
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Fg. leg' i sms. legwitu lagda FårömN 302; klia FåröGN; 
(unda-)lakta, BroGN, en sorts underlakan av ylle; lä.gita 
NEOG; Wallin; FåröS; OS; LauCS; lägte SMIL; lägta Anga; 
lägtä FlerSundCS; ÖjaVam1S; (lekta LauKG exc. Il). 

net n. nat FåröFlerLärGN; GotliHm; GrötlJN; nat- NäsWN; 
nt (not) Havdar (tpl); meat (gotl.) DLL. 

Fg. slegr slag FåröGN in., åskslag; släg, ett slag NEOG; slag 
FåröS; OS, slag, åskslag. Se härom Cx I-omlj., s. 16 if. 

Mak m. (fg. ack. stel)) stad, nu blott i stående uttryck: da star 
stad LauGN, står stilla, kommer ej ur fläcken; bi stadunz 

'här ock där' LaumKG, samt i adv. stad FåröGN; sta GothElm; 
BroHejnGN; HejdeTG; (sto, sta,;1, etc. se  § 28) 'åstad, iväg'. 
I bet. 'ställe' finnes ordet städ hos L. soc. ock Säve (Fårö 

liartGardeLauVaml) m., ht. städen FåröMartLauVamlHam 
.(äv. n. Fårö); pl. dat. städum BA; Lx; (FåröLauVatn1)S. — Huru-
vida ordet verkligen motsvarar ett fg. *stek eller äi• da. Sted 
eller mlty. stede, låter sig kanske ej med bestämdhet avgö-
ras. Ett uttr. som "sta i städ" har jag dock ej funnit i dan-
skan. Bi städum, som eljes låter ålderdomligt, kan vara bil-
dat i analogi med bi stundum, bi takum, bi täidum o. d. Att 
adverbet sta kan vara da. (av)sted synes framgå av formerna 
st, stal (med d-förlust), såvida denna ej kan ha uppkommit 
i rel. svagtonig ställning. Ang. ordet se f. ö. Pipping Gotl. 
stud. s. 108, 110 f.; Tuneld i Arkiv XIX, s. 374. Jfr även 
Pdrf. i Sv. Ortn.-sällskapets årsskr. 1938, s. 20. 

(?)stefr 2  m. stav BroEkeGN, större takspån; stav LauKG (exc. 
I, II), [= tunnstav?]; stp Vam1GN, lådvirke (som flutit iland 
från fartyg) 3  Se Cx s. 13 f. Om "stävtak" se G. 
Jonsson i Kult.-hist. Studier, tillägn. Nils Åberg Sthlm 
1938. 

Isl. leg har trol. betytt "liggplats" i allm., fast det i litte-
raturen blott har bet. "grav, gravsten" (Swenning i Arkiv XXIII, 
s. 20). 

Jfr fg. pirimstefr OS Run 18; (primstafr CS Run 20). 
Men däremot stav, -'ar i laggkärl BroGN; Atlex; pl. stavar 

Gothlim; st4var LauGN, runda slåar i kälkar. 
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Fg. vegr m. vG.g FåröFlerLärBrollejnG-N; GothHat; Atlex; Eksta-
WN; GrötlJN; vGg (veog) ElavdON (tpl), väg. 

(h)vel i sms. valskorcl Fåröfiz (ULMA 5776:64); (va2sk6trd 
LauKG exe. fårmärken); valskggd LauGN; -skord NärGx, får-
märke (halvcirkelformigt snitt). För betydelsen jfr no: 
kvela f., buet indsnit tu l merke i oret paa Sau (= is!. h v ela, 
hjulformet figur) Torp 344 b. Se om ordet LicMn i Gak 
1934: 3, s. 23 f. 

vet f. vat FåröBroHejnerx; AtlON; EkstaWN; vat V] GothElmi, 
wät NEOG, grund, tämligen utbredd, van!. uttorkande vat-
tensamling. Vanligt även i ortn. Bildat på roten i vatn. 
Hit hör möjl. dat. pl. westr : hwetium, = Västerväte i Väte 
sn, på en runsten där (CSRun 102), där man kan miss-
tänka att hw är omvänd skrivning. 

leki, -a m. bf. likan FåröGN; låka AtlON; laka EkstaWN, (salt-) 
lake. 

lesa (fg. pass. lesas) låsa FlerLärBroGN; HejdeTG; (sup.) Ade« 
(tpl); lGsa EkstaWN; GothElm (tpl); GrötLIN (tpl), läsa. 

nefa (fg. dat.) m. nava FåröGN; nGva BroGN; EkstaWN; nffigve, 
(gotl.) DLL, näve. 

Bleka slåka FåröGN; AtICN; slaka EkstaWN; GrötlJX m.; slgka 
FåröGn; HablTa-; SundBx; slaku GotliHm f., 'hafstång'. 
NEOG sicka. Osv. dial. *si äk (el. *släk e?) VLL. 

(?)*leDia el. *lepu f. låda FåröGN; HavdCx (tpl); lada LärBroDalh 
Gx; AtlON (tpl); EkstaWN; G-rötlJN; ladan GothElm; ld 
Laul(o, lada. 1 ÖstgL. (Elis 32) finnes, som prof Hesselman 
för mig påpekat, ett laaDia f., lada. Jfr dock fg. Ledhubro 
(1300-t., Lindström G-otl Medelt. 1., s. 52), Lärbro sn, varom 
Sahlgren i Uplands Fornminnesförenings tidskr. VI, s. 105 ff. 
Huruvida den av Hultman (Ösv. dial., s. 26) ock Hesselman 
(Sveamålen, s. 15) för östsv. dial. resp. sveamål uppvisade 
ögg ä > ä, frfr u i följande stavelse gällt även för got!., 
såsom Sahlgren a. a. s. 107 antager, är ovisst, då blott 
ordet lädä, talar därför. 

1) Hm utskriver sällan längdstreck under vokaler. 
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legu f. laga BroGN f., svinens liggplats; laga AtION f., nedtryckt 
ställe i gräsmatta (där ngn har legat) el. i säd; /go f. Habl 
TG, sängen [skämts.]. Jfr legu, -a f., liggande säd, af regn 
eller storm nedböjd på åkern Vb.; Nb.; lega, läga f. 1) syn-
hg plats der någon legat Stim.; 2) rum eller fläck, der ett 
djur plägat att ligga; 3) afbalkning i ett svinhus Nk Rz 
402 b. 

bedja v. bada FåröGN; bada BroGN; Gothigm; Atlex; Eksta 
WN; GrötlJN; VamlBx, basa, uppmjuka "bandar" (gärdsle-
hank) (allm.); slå till FåröGN. Avledn, till bad, om vars 
äldre betydelser se Falk-torp. 

demia v. dona BroGN; Atlex; LauKG, dämma (upp). Till 
dam f., 'damm, fördämning'. 

-ja m. glada BroGN; LaumKG, glädje. 
hevia v. hava BroGN; Gothllm; hav[l NäsWN, häva, lyfta. 
lemia v. lama FåröGN; lama FlerLärBroGN; HejdeTG; lama 

Atlex, trycka ned. 
hepia v. /gpa, BroGN; Atlex; GrötlJN, lapa. 
Media' v. stada LärGx; Åder', städja (tjänare); stada FåröGN, 

stanna. 
Fg. segia v. saga FårömN 316; saga FlerLärnejnLauNärGN; 

G-othElm; Atlex; HejdeTek; EkstaWN; saga AlskDLL, säga. 
Fg. sena sala FårömN 316; sala LärGN; GothElm; Atlex; Eksta 

WN; HejdeHablTG; GrötlJN; LaumKG, sälja. 
te1ia 2  v. tala BroGN; Atlex; HejdeTG-; GrötIJN, räkna. Nu blott 

i uttr. tal gnma, kurra gömma, varvid en skall tala dvs. 
räkna (till 100). 

venia 4  v. vana FlerLärBroGN; Atlex; GothHm; GrötlJN. 

Fg. e1n4  aln FårömN 355; FåröGN; aln FlerGN; GothElm; At! 
Cx; LärHejnHörsNorr1GN; gn LauÖjaHamSundGN; Eksta 

1) fg. pres. pass. stez, stepz; ptc. dat. m. etebdum; fastställa, 
dep. stanna. 

3) Fg. ptc. n. telt GL; inf. tellia, imperat. tel Rk. 
Fg. pass. impf. plur. wendus 'vande sig'. GS. 
eln CSRun 204; gp. elna Rk. 
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WN; Grötl,b; en VamlWx; BN [förväxling e : a?], f., alni 
Ang vokalismen, se Carlsson Loadj., s. 56 ff. 

Fg. betir (GLhsB). lgtur FåröGN; båtar LärBroGN; betan 
(förr 14,tur) FlerGN; Intar GtithlIm (tpl); HavdON (tpl); Grötl 
Jx; bat.c.cr  EkstaWN (tpl); båtra, HablTG, bättre. 

f. (< flapin ön Carlsson s. 45 f.) flane BroGN; 
AtlON; &vy Gothilm; f., pl. &nar GardeGx, sumpig, obe-
växt fläck i myrmark. 

halma f. kola LauGx; Vam1BN; henna NEOG; hännä, hinnä 
etc. S (GOB, s. 330), ung get. Is!. haäna, sv. dial. hena 
(etc.) Rz 254 a. Aug. bildningssättet se Hellquist i Arkiv 
VII: 43. Se senast Zetterholm Nord. ordgeogr. stud., s. 87 ff.. 

hesli n. hasta FlerBroGmgGN; AtION; hasl2. GothGN; hade, 
GrötlJx m., hasselträ; (koll.) hassel. 

ketil m. Igtu/ FåröGN; kittk BroGN; GothIlm; kat'l Atlex; katg.  
EkstaWN, kittel. 

sledra f. (pl.) sladrar BroGN; slädrå AlskLauVam1S; slädrä, OS 
f., senig, seg köttslamsa. Till germ. rot slad, gleiten(?).. 

Fg. veur m. vådur FåröGN; vadare, Eksta WN; GrötlJN; Vam1 
Biet; pl. vå.drar FåröGN; EkstaWN, gumse. 
b) Långstaviga ord: 

(?) bleckja f. blå.lsa FåråGN; blålsa BroGN: Atlex; HejdeTG; 
blaka Gothilm; EkstaWN; blalso NäsWN; -e VamlWx; bläcka 
NEOG, tofsvipa. Enl. SAOB (bläcka s. 4) är ordet en j-av-
ledn. till isl. blaka 'fladdra', sv. dial. blacka, flacka, fara. 

(?) bernskr adj. be,nsk(ar) Hejd eTG ; EkstaWN; bånskar Atl ON ; 
n. banst LauGN, förnäm, tillgjord i sitt språk. Härtill banska 
Vam1BN, försöka tala rikssvenska. Uppl. b än sk a (även 
mänska), tala tillgjort (Hesselman ordb.); även i Häls. 6. 
ösv. dial. Rz 78 a. 

Fg. eftiri (Rk) prep. åtar FlerLärBroLauNärGN; atar Gothlim; 
Atlex; EkstaWN, efter. damm GrötlJN, efteråt. 

eld2  m. ald FåröFlerLärBroGN; AtlHavd (tpl) ON; ad Grötl 
(tpl) Jx; eld Goth (tpl) Hm; Eksta (tpl) WN. 

Även eptir Rk; GL; ybtir Rnnst, se ovan s. 12. 
fg. dat. eldi GS. 
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fellal v. FåröGN; fala BroGN; GothHm ; (sup.) LaumKG, 
fälla. 

Fg. fem (räkn.) fam FåröLärBroVam1GN; Goth (tpl) Hm; Atl 
Havd (tpl) ON; HablTG; GrötlJN (tpl). 

femna v. !ämna FårömN 331; famna GrötlJN; Lämna FåröS; 
OS; -ä LauVam1S, famna (om). 

Fg. helg2  s. halg FåröFlerLärBroGN; At1CN; EkstaWN f. (jul-, 
påsk-)helg. 

Fg. heldr adv. håldur FåröGN; håldar FlerLärHejnGN; haldp-
GothElm; haldar At1CN; EkstaWN; LaumKG; 1Tam1BN, heller. 

Fg. hendr s. pl. håndur FåröGN; Mndar FlerLärBroGN; Atl 
ON; HejdeTG; EkstaWN; handqr GothHm; kandar LaumKG; 
Vam1WN, händer. 

Fg. hest (ack.) m. hast FåröFlerLärBroGx; EkstaVam1WN; 
hast- Atlex; pl. hastar LaumKG, häst. 

kveld m. kvald FåröFlerLärGN; Gothllm; EkstaNäsWN; Habl 
TG; GrötlJN, kväll. 

Fg. kietta (ack. m.) kata BroGN; EkstaWN; kala  LauNärVaml 
ON; (kik, GrötlJN; (t) Vam1GN) 2  f., en sorts korgfat; spjäl-
låda (att förvara fisk uti). 

Fg. legg (ack.) m. lag FlerLärBroGN; GothIlm; AtlON; Eksta 
Wx; m.; bf. lagan, NärGx; underben; även den smala delen 
av `äran. 

(?)lem(m) lam BroGN; At1CN; VamlBx m., källarlucka; bräd-
vägg i ladugård. Har möjl. a i anslutn. till lama v., ned-

trycka. Isl. hlemmr. 
lendning f. l'omgg FåröGmgGN; HablTG; latng GrötlJN, land-

ningsplats. 
(?)lenna f. lana GothHm; EkstaWN; GrötlJN; Mna (m.?) Atl 

ON; HejdeTG; /ana LauNärGN, vört. Ilietz 420 a har här-
med jämfört ir. lean.n 1. 'öl'. Om detta ord, som finnes i 
de flesta keltiska språk: jr. lind, Trank, mir. lenn a (gen.); 
nir. lionn, gen. leanna, ale, strong beer; cumbr. llyn, 

Fg. ptc. nsm. feldr, f. feld. 
Ang. e för väntat a (av ai), se nedan § 50. 
Jfr Kock Sv. Ljh. I, § 286. 
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Trank, se Pedersen Vergleichende Grammatik der keltischen 
Sprachen (Göttingen 1908), s. 37; Walde-Pokorny II, s. 438. 
Ordet kan möjligen vara keltiskt lån.' 

(h)lessa v. lka FåröGN; lasa BroGN; GothElm; At1CN; GrötlJx; 
1Tam1SundBN, lassa. 

Fg. mest" (superi.) mast FårömN 330; FlerLärBroGN; GothElm 
(tpl); Havde/q (tpl); ma.5t GrötIJN (tpl); mast(a) LauGN. 

.neggr adj. någyr FårömN 331; na,g LärBroGN; GothIlm; AtICN; 
na,gar LaumKG; GrötIJN; någar) HejdeTG; n. nakt EkstaWN; 
nägg NEOG, trång. Ä. nsv. nägg (Lind 1749). Ang. ordets 
förh. till sv. njugg se Aschw. Gr. § 109. 

Fg. schiegg n. skag G-tothllm; ska,g BroGmgGN; At1CN, skägg. 
skemma v. skama BroGN; AtICN; GrötIJN, skämma; genom 

trolldom fördärva (djur). Fg. part. m. osehemdr, f. schiemd. 
svemn m.• svamn FårömN 331; HallOmgGN; Gothllm; Eksta 

Vam1WN ; (svsmn GrötlJn). Jfr isl. s v ef n , s vo f n. 
svemnugr svåmnu StenkyHejnGothAngaGmgÖstergArdLyeGN; 

AtieN; svamnuar HörsRoneöjaNäsVamISundGN; EkstaVaml 
WN; svanmuar GrötlJN; svåmnur ÖjaVamISundGN; (svsm-
nuar, altern., BursRoneGN; EkstaVam1WN), sömnig. 

telli tai GothFIm; tåla HejnGN; At1CN; tala GrötIJN n., tall-
virke. Isl. Dein n. 

Fg. tendr m. pl. gndur FåröGN; tåndar FlerLärHallHejnHörs 
NorrlGamÖstergArdGN; HejdeTG; At1CN; EkstaWN; Laum 
KG; tandar Vam1WN; tandar GrötIJN, tänder; (sing. ta). 

vegg m. vag FåröLauGN; EkstaWN, kil; ygnvag LaumKG, järnkil. 
1s1. ve  ggr, cuneus, en Kile (B. Haldorsen). Jfr Kock Ljh. 1: 226. 

vemla f. itlavdmla FåröGN; vämbla FåröBungeS; -ä OS, grov-
kardad ulltapp. Jfr följ. 

vemla v. våmla FåröGN; vambla FlerGN; vämbla FåröS; OS; 
BungGardeS; -ä OS, grovkarda ull. Till amal, vadmal (?). 

') Ett annat möjligen keltiskt ord är skåda f. GardeGN; skåda 
HörsKräk1GN; AtICN (m. o. f.); sehiäde Linné (Gotl. resa s. 223), 
som redan av Rietz jämföres med isl. skjaåak, vilket bl. a. be-
tyder Lolium temulentum ock av Torp anses vara keltiskt lån. 

2) ang. e av tei el. ai  se § 50 nedan. 
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Fg. engi n. agge, Fårö-Vaml(allm.)GN; AtlHavd (tpl) ON; aygi 
GothHm; agget EkstaWN; GrötlJN n., äng. 

elm alm (m. o. f.); StenkyHangBogeHörsNorrlGamArdGN; alm 
f. GothIlm; At1CN; EkstaWN, alm. e för a beror väl på an-
slutning till koll. a/ma. Jfr Carlsson I-omlj., s. 8. 

elmi 1  alm GothGN; a/ma BroGN; At1CN, almvirke; (koll.) 
almar. 

esk ask (— ask) FåröGN; ask (m. o. f.) FlerLärStenkyBroHejn 
GmgGx; ask f. At1CN; EkstaWN; GrötlJN; (m.) GothE1m; 
HablTG-; ask, m. LaumKG; pl. åskar FlerLärStenkyHejn 
AngaGN; LaumKG; HablTG; åskar LärFIörsNorr1GN; bf. 
åsknar GardeGN, ask (Fraxinus). 

eski åska m. BroGN; At1CN; aska n. EkstaWN, askvirke; (koll.) 
askar. 

esp asp BroGN; At1CN; EkstaWN; GrötlJN f.; pl. Upar Grötl 
JN, asp. 

espi Ispa, (m.!) FlerLärBroGN; HejdeTG; At1CN, aspvirke; (koll.) 
aspar. 

§ 24. Fg. ö övergår till öppet ä-ljud (w) framför r-för-
bindelser 2 : 

1. e> ce framför rr samt framför r + annan kons., med 
undantag av förlängning verkande r + d (varom se mom. 2 
nedan). I några uppteckningar föreligger dock vacklan mellan 
ce ock a. Wessen från Eksta ock Näs har genomgående a ock 
Carlsson från Atlingbo vanligen a, men från Havdhem van!. ce. 
Beträffande uttalet i Lau skriver Nils Carlsson: "Ä: kort frfr 
rr eller r + kons. givet öppnare, = ce". 1 sin ordsamling från 
Vamlingbo anmärker Wessen vid ordet ärva (cerva): "ä-ljudet 
synes mig, då det står frfr r, vara märkbart öppnare till sitt 
uttal än annars, så att det tarvar särskilt tecken. Åtminstone 

l) Ang. bildningen av dett a o. likn. trädnamn se Hellquist i 
Arkiv VII: 35. 

2) Om denna såväl i rspr. som sv. dialekter vanliga övergång 
se t. ex. Kock Sv. Ljh. I § 266, Noreen Vårt språk III, s. 243. 
5 H. Gustavson. 
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gäller detta ". Själv har jag ej funnit annat ljud än g. 
(någon gång ännu öppnare: a) i här nämnda fall. 

Exempel: 
berra, -e biera f. (vanl. pl.) biffar FåröGN; ben Gothllm; been, 

BroGN; Hayden (tpl); bcera GrötlJN (tpl); bcerces-(granar) 
NärGN; bara .A.tleN; bara EkstaWN m., (koll.) barr. Masku-
linformen been, är väl en kollektivbildning såsom trädnamnen 
(aska etc.), fast den bytt genus. Jfr dock nordfris. b erre, 
ber; ffris. ber, ags. bere, got. barizeins (Falk-Torp).' 

dverg m. vcerg HejdeTG; GrötlJN; varg HamBN m., spindel. 
Mest i sms. viergnåt FlerGmgGN; vcergnat HejdeTG; vcerg-
nat LaumKG n., spindelväv. 

Fg. er n. cev BroGN; Gothilm (tpl); GrötlJN; av EkstaWN 
(tpl), ärr. 

ert f. cert- sms, BroöjaHamSundGN; art EkstaNäsVam1WN; pl. 
certar Gothllm; certar GrötIJN; artar  HavdON (tpl), ärt, -er. 

erva v. cerva BrollejnGN; HavdON (tpl); cerva Gothllm; Vam1WN; 
cerva GrötlJN; impf. ervda FlerLärGN, ärva, -de. 

Fg. herra m. hcera BroGN; HejdeTG; hien (t) LokrGN; &era 
LaumKG, herre. 

kverk, -a m. bf. kvc'erkan LärBroGN; AtleN; kvcerka ACCN; 
kvcerka GrötlJN f., bf. kvarku EkstaWN, kvarka. Da. 
kywrke? — kvcerka BroNärGN; AtleN; LaumKG; GrötlJN; 
Vam1BN; kvarka EkstaWN, v., strypa, kväva. 

merg m. mcerg BroGN; GrötIJN; marg EkstaWN, märg. 
Fg. merki n. merka BroGN; HavdON (tpl); mcerki Gothllm; 

mcerka LaumKG; mcerka GrötlJN (tpl); pl. mckrkar Lau Vaml 
GN; mark- HamBN, merk- (sms.) Vam1BN, märke. 

nervil neerval BroLauGN; HejdeTG; niervl GothElm; nerval 
LaumKG; ncervg GrötlJN; narv(a)1 AtleN; narv l EkstaWN; 
(närfwe Sp); närfwel NEOG; närväl S; OS; (jfr narfvel Fårö 
FlerBungS; nårvul o. narv FåröGN) m., trävred för en dörr. 
Jfr sv. di al. hy ar (r) v el, [dets.] Vg Rz 269 b. De got!. 
orden kunde ju ha uppstått ur en hvarvel, resp. en hver- 

1) Jfr även ösv. dial. bär(r), -a VLL; bärr, -a, -u f. VLL Runöm. 
s. 84 b. 
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vel, men troligen bör man jämställa det med fhty. narwa 
ock bair. dial. närb, när w i bet. "klamme oder krampe an 
turen" till germ. *nar wa, som även ingår i sv. o. da. narv 
(på hudar) (Falk-Torp). 

sperr spcer FårömN 333; BroGN; GothlIm; HejdeTG; spar Ad 
ON; EkstaWN; spärr NEOG f. o. n.; pl. spierar LauGN, 
sparre, -ar. Da. sp:er. 

Fg. serc (m. ack.) scerk BroGN; Atlex; GrötlJN; serk GothElm 
(tpl); sark EkstaWn (tpl), "särk", linne. 

terra v. tera BroGardeLauNärGN; pres. tcerar EkstaYG; tärra 
NEOG, torka (av, intr.); frysa på. Isl. Derra, 'torre'. 

verk n. verk BroGN; FIavdCN (tpl); verk Gothlim (tpl); GrötlJN 
(tpl); verk EkstaWN (tpl) m., värk (dolor). 

Fg. vem /Åra FlerLärGN; !mer GothHm (tpl); vera LaumKG; 
HavdON (tpl); GrötlJN (tpl), komp., värre. 

2. Fg. e övergår på norra Gotland till ce vid förlängning 
framför r, rd ock rt samt framför oassimilerade rl ock rn, 
men kvarstår i regel som a på mellersta ock södra delarna 
av ön. Företeelsens utbredning framgår av karta I. 

Exempel: 
ber adj. bcer- FåröGN; bcer FlerLärBroGN; ber [!] GothHm, 

gentemot bGr At1CN; EkstaWN; barar GrötlJN, bar. Jfr fg. 
bara v., 'blotta'. Ang. e för a se Noreen Aschw. Gr. § 64, a. 1! 

ber n. ber FåröllangBrollejnGN; bar GmgGantGN; laysber 
SundGN; bf. bara LaumKG, bär. 

der 2  adv. der FlerLärBrollejnGN; Gothllm (tpl); dar Kräk 
LyeGN; FIejdeTG; At1CN; EkstaWN; GrötlJN; HavdCN (tpl), 
där. (dar FåröGN; dar L. soc.; Toft; Sahl; FåröS; OS; 
BungeFlerS). Formen där är väl lån från rspr. 

Fg. ferp (ferdas, ferdug) fan .Vam1WN f., bf. fardz,  AngaGN; 
fcerci(-stigar) GothIlm, färd. fe§rdas BroGN; fainias At1CN; 
Vam1WN, färdas. fserdugur FåröGN; fcbrd BroGN; fgrdu- 

På kartan äro även, för de socknar från vilka inga andra 
exempel finnas, inlagda belägg ur ortnamn (i SOA). 

Fg., isl. Dar, fsv. fr. Jfr Kock Ljh. I, s. 209. 
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HejdeTG; få,rduar EkstaWN; farcluarM NäsWx; fruar 
VanalWx, färdig. 

gerd f. geci f. FåröGN; od m. Gothllm; ord f. AlskNärGN; 
EkstaWN; gGrd (-> c_e) Vam1GIN, jäst. Anses av Torp vara 
samma ord som isl. ger, 'gärning'. 

Fg. gieriii n. gerda BroGN; gcerdi Gothllm; gårde. LauNär 
GN; gårda - -af-) VanalGx, inhägnad betesplats. pffilsOrda, 
äng t. Endregårda i EndGx (SOA) netrgerda, hage t. Kvie 
i MartGx (SOA); setysgdrcle,, åker t. Fjäle i AngaGN (SOA), 
etc. 

herd f. hard NäsWN; pl. herdar FåröBroGN; hardar Atlex; 
herdar GrötlJN, axel, -lan hardbraidar LaumKG, axelbred. 
hayhd,rde, GothGN, något kutryggig. 

härda v. hcerda BroGIN; he,rda Atlex, härda (järn); herd si 
GrötlJN, bli kraftigare. 

ker n. her- FåröGN; kår FåröDLL; ker FlerLärBroGN; ker [j] 
GothHm; kar AtlON; HejdeTG; EkstaWN; GrötlJN; kar- Laum 
KG, kar; kärl, dricktunna. Isl. kar, fg. car. I nygutn. synes 
föreligga en sammanblandning mellan ker, kar, ock kerl, 
kärl. 

merr f. mer FårömN 356; mer FåröFlerLärBroBälGN; Gothlim; 
mer GothGN; mr NorrlGantefx; HallaVik1Hz (frågek.); 
Atlex; HejdeLiFardHabITG; EkeHz (frk.) EkstaVamlWx; 
GrötlJN; Fidel:1z (frk.); mår- LaumKg f., bf. mayl MbyTa, 
märr. 

perla f. perl& FlerStenkyllejnGN; pe§/a HallGN; pårle, HörsNorrl 
GN; StenkuTräkToftaHejdeTG; pig/a (: paa) EskTG; påla Kli 
TG; pårle, GmgÖstgArdGIN; perla SandaGerTG; pedet Havd 
ON (tpl); Met VamlBx f., pl. påarlar AngaGN, pärla. Mlty. 
perle. 

pera f. peret FåröGN; pr a HallLärBroGN; per- Gothllm; påra, 
Atlex; HejdeTG; pgira, EkstaWN; pr- GrötIJN; Vam1BN, 
päron; potatis. Fsv. p xra. 

skara v. skera FåröGN; skara FåröDLL ; skera FlerLärBroliejn 
GIN; Gothl:Im; skGra, Atlex; HejdeTG; LauGN; EkstaWN; 
GrötlJN; HavdON (tpl); skåra ButtGN, skära. Fg. pres. konj. 
pass. schierins. 
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sneria snekra FårömN 316; sncera FlerBroGN; snr HejdeTG; 
snara Lär [!]1  GN; At1CN; GrötlJN. 

Fg. sueria svctra Fåröm 332; svcera FlerBroGN; GothHm; svara 
Lär1GN; At1CN; EkstaWN; GrötIJN; sviera Ger [!] TG ; svdra 
MbySandallejdeKliTG, svärja. 

Fg. segr, segir, pres., sr FårömN 320; sar FåröDLL; ser Fårö 
FlerLärGN; Gothllm; AlskDLL; sar Angallorr1Lau 
NärGN; HejdeLojTG; AtICN, (saga?. FlerGN; EkstaWN; Vanal 
GN, sagar HavdDLL), säger. 

tver f. twer FåröBrollejnGN; GothElm; tvar At1CN; EkstaWN; 
GrötlJN, åkerteg. Jfr Upp', Sdm tvära f., ängsteg, som lig-
ger tvärtför en annan (Rz 767 b). 

tärna, -e tcerna, m. FåröGN; tårna f. LauNärGN; HablTG, tärna 
(fågel). 

Fg. varia vcera FlerBroGN; vara Lär'GN; impf. vg.rcie, Van:W-N, 
skydda. var si EkstaWN, skydda sig. 

verld f. vct rcl FårömN 333; vercl LärBroGN; ve(r)in Gothffit; 
yard HejdellablTG; f., bf. vaa0 EkstaWN; (m.) varck, verc193„ 
HejdeTG; var riti GrötlJN, värld. Fg. dat. uereldinni (etc.) 
Runkal. 

eril m. &ria FåröGN; åral HejdeTG m., bf. eerlan LauGN, ugns-
botten. arilatgln GrötlJN, tegel i äriln. 

3. Framför assimilerade rl (>11) ock rn (> nn) kvarstår e 
som slutet ä-ljud (a). Framför assimilerat rs (>8s) råder vack-
lan, i några fall beroende på anslutning till grundordets uttal: 
(värst : värre, herrskap : herre). Möjligen har doclz övergången 
a > ce på vissa håll ägt rum, innan assim. rs > s var fullt ge-
nomförd (ex. tvces, tvärs BrollejnGN, där man ej gärna vill 
antaga anslutning till iver med långt ä-ljud). Denna regel 
gäller endast det egentliga Gotland, icke Fårö, emedan där 
assimilationen av nämnda konsonantförbindelser ej alls eller 
ofullständigt ägt rum. 

85-årig sagesman! 
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Exempel: 
kerling f. kdzgg BroGN; At1CN; HejdeLevTG; kabgg LaumKG; 

EkstaVam1GN; GrötIJN, gentemot keerlzgg (,,kgigg 1 ) FåröGN; 
Aålze, men bykritgg ss. skällsord FårömN 313. 

mena f. mala FlerLärHejnGmgGN; TräkStenkuToftaVallEsk 
SandaHogHejdeFröjLevTG; mala Gotbllm; EkstaWN; Grötl 
JN (tpl); måla LojFardT G ; ÖjaHamSundGN; malet LaumKG 
gentemot mierla FåröGN, märla. 

kvern kvan Hall(t)Stenky(f)BälliejnHörsNorr1GmgÖstgArdöja 
NäsGx; Gothllm; At1CN; TräkVallEskHogHejdeFröjEksta 
LevLojFardHablTG; EkstaWN; GrötlJN; LaumKG (men kvcern 
FåröGN). Fsv. kvaarn, kvarn. 

fersk fcesk BroGN; EskTräkTG; fiskar SilTG; fceskar Habl 
TG; fcerskar GrötIJN; fcesk-,  fask HejdeTG; n. fceski Fler 
GmgGN; SandaTG; fejt LärHejnHörsNorr1GN; HejdeT G ; 
fcerskt TräkTG: fcest ToftaVallStenkullogFröjHablTG; faskt 
EskTG; farst At1CN (tpl), färsk. Från ity. versch el. rspr. 
färsk. Ordets karaktär av (sent?) lånord synes ha hindrat 
fullständig assimilation, vilket förklarar den övervägande 
öppna vokalen. 

herrskap n. hieskap BroGN; betthaskciv KräkGN; pl. heeskkoar 
LauGN. 

verst superi. vcest FlerLärBroGN; SandaMbyGerTG; vcegt Goth 
Hm; vcejt FlerLauGN; men« SandaTG; vcerst GuldHejdeTG; 
verst GrötlJN (tpl); vcert LauCN (ULMA 896: 2); vast 
mindre öppet än våta") Hej deTG, värst. 

tvärs adv. tvces BrollejnGN; tvas LauGN. 

§ 25. Fg. ä övergår även efter r till öppet ä-ljud (ce) på 
norra Gotland. En viss skillnad föreligger i behandlingen av 
kvarstående kort ock förlängd vokal, i det kort e efter r även 
på södra Gotland vanligen är öppet, medan förlängt e där 
alltid förblir slutet. 

1) Denna i fåröm. oregelbundna form är väl lån från gotl. 
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Exempel: 
a) kvarstående kort e: 

Fg. brenna v. inf. brev a FåröGN; breena BroGN; TräkStenku 
ToftaVallEskHogSandaSilHablTG; bra GrötIJN; pass. inf. 
bres LevTG; pres. brdnas Kli; impf. breend(a) GothGN; 
perf. part. briendar FröjTG. — inf. bralla, Gothllm; EkstaWN; 
bråtta HejdeTa-; impf. brånda GmgGN; perf. part. bråndar 
LauGN. brayhattar LaumKG, brännhet. 

dreng m. drcegg FåröFlerLäraN; ToftaKliLojGerFardSilHabl 
To-; drceg BroffejnöstgGN; TräkTG; bf. drceggen StenkuTa; 
drc'egan HallStenkyÖjaGN; VallEskHogSandaTG; drceggy„ 
drcegan GrötIJN; pl. dreeggår HörsNorr1GN; gen. drcbggars 
HejdeTG. — dragg GothHm; ArdGN; HejdeTo-; HavdON 
(tpl); drag KliTG; bf. dragan GuldKliTG; pl. draggar Guld 
HejdeTG; HamGN; draggar EkstaWN (tpl), dräng, pojke. 

drenka v. drcegka BroGN; Gröt1J-N (tpl); dragka GothElm (tpl), 
dränka. 

fresta v. fresta FlerBroGN; fråsta LärGN; HejdeTG; fre,sta 
EkstaWN; frcestlaik m., påfrestning GrötIJN. Fg. pres. konj. 
fresti B. Ang. ordets -e- i förh. till urspr. ej, ai se § 50. 

bemla f. bf. fremlu BroGN; fråmlu At1CN, "högsätet", för-
nämsta platsen vid gästabud. Se Carlsson I-omlj. s. 37. 

fremling m. fremligg FåröGN; freemlig BroGN; framIgg Goth 
HM; LaumKG; framhg AtICN, fastlänning. 

bemmandes frcemnas BrollejnGN; framnas Gothilm; fråmnas 
AtICN, främmande. 

kremp m. kramp FårömN 332; Gothllm; HejdeTG, kramp. — 
kreempur f. pl. FåröGN, krokiga träbitar. — krcempa v. Grötl 
JN, kröka. 

krenka f. krcegk8. BroGN; krcegka HablTG; HamBN; kråka Atl 
ON; krake EkstaWN; bf. krcegku RoneYG, primitiv stol el. 
pall utan ryggstöd. Sv. dial. (Närk Og, finl.) kränka, 
kränkjå Rz 360 a, no. dial. krekkja f., krekkje n., liten 
stol (etc.): krak k m., [dets,] Torp. 

Fg. prestr m. prcest FåröLärBrollejnGN; HejdeTG; GrötlJN; 
prast FårömN 298; AtlHavdCN; EkstaWN; yrast, prcesty, 
prcestar Gothllm (tpl). 
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regn n. negn FåröFlerLärBroliejnGN; GrötlJN; rn FårömN 
322; Gothllm; Atlex; HejdeTG; HavdON (tpl); regn Eksta 
WN. — recegna v. KräkGx. 

reckia f. reelsa BroBälGs; rkktrchisa HablTG; ralsa EkstaWN; pl. 
ralsar G-othGN, smal gärdslestång. rak-(tatan) Gothffit; rak-
(tau,n) NärGx. Jfr no. dial. rekkja f., ra3kverk [etc.] Torp. 

reddr adj. rc'edur FåröGN; rcec(ar)FlerLärBroElejnGx; HejdeTG; 
red, rad GrötIJN; radar LaumKG; Vam1BN; rad Gothlim; 
LyeGN; ra. HavdeN ep», rädd. 

rakna v. rcelsna BroGmgGN; GuldTG; rckkne, MbySandaKli 
GerHabITG; rakna, "-a- öppnare än a, knappast ce" Hejde 
Te; rakna Atlex; Haml3N; pres. raknar LaumKG, räkna. 
Fg. recning f. reknigg FåröGN; raknigg NäsWN. 

ramla v. remla s BroGN; rcembla GrötlJx; rcem(b)le, Habl 
Te; rambla s HejdeTG, vältra sig. 

renna v. rena FåröGN; rena BroliejnG-N; GrötIJN; mua Goth 
Hm; At1CN; HejdeTG; EkstaWN; Vam1BN, -WN, springa. — 
umrcenigg NärGrx, kantlist på båt. 

rensa v.1  rensa FlerLärBroHejnGN; rcensa, ransa GrötlJN; 
ra,nsa GothIlm; VästerhHejdeTG; EkstaWN. 

stremming m. striemigg FåröFlerLärGN; GrötIJN; strcse9mgg Sil 
HabITG; strgmtgg FårömN 322; strienugg GerTG; stremtgg 
EkstaTG; stramigg EkstaWN; stra,mtgg HejdeTG; stremming 
NEOG, • strömming. — streenngsfiskarel n. FröjTG; stramigg-
HamBN. I ä. sv. synes ha funnits en form "stremling" 
som jag dock endast anträffat hos Strindberg: I havsbandet, 
(Saml. skr. 24), s. 25. 

streng m. strceg BroGN; stragg EkstaWN, pl. streggar FåröGN 
(ULMA 3244, s. 26), rep; hopräfsat hö. 

trask n. trcesk FåröBroklejnGN; trask LauGN; pl. bf. tråske,n 
FåröHz (ULMA 5776, s. 36), träsk. 

(v)reng f. rcegg FåröFlerLärBrollejnGx; ererTG; GrötlJx; ragg, 
rcegg HejdeTG; rceyg, bf. skam.raygi Gothllm; re,gg Atlex; pl. 

. raggar LaumKG, - vrå. Enligt Noreen i Arkiv III: 21 är 

') tiar ersatt ett äldre raisä (av trainsa, isl. hreinsa). 
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detta ord, som fått e i sing. från plur., identiskt med sv. 
dial. vrang, spant, i en ursprunglig betydelse 'vrå, vinkel'. 

(v)rengr pl. niggur FåröGN; rcbggar FlerHallLärGN; reggar 
GrötlJN; riggar HejdeTG; EkstaWN; raggar LaumKG; Vaml 
WN, spanter. (Sing. ragg). Fg. har dock pl. nom.-ack. 
rangr, men isl. rengr. 

b) Exempel med förlängt e: 
drega v. drega FåröGN; droga FåröDLL; droga FlerLärllejn 

ÖjaGN; dracpga GothGN; draga HörsGothNorr1GmgGN; Goth 
Hm; AtleN; EkstaNäsWN; HavdeN (tpl); GrötIJN; Vaml 
BN; draga TräkStenkuVallllogEskSandallejdeFröjGerEksta 
LevFardSilHablTG, draga. Fg. pres. konj. dregi, dragi; 
ptc. n. dregit (m. dragin); fno. drega Noreen Aisl. Gr. 
§ 172: 4; fsv. drxgha Noreen Aschw. Gr. § 179. Ösv. dial. 
dräga VLL. 

fremia V. frema FåröGN; frama LärGN; HejdeTG; frama Atl 
ON; LaumKG; GrötlJN; (frema i FlerBroGN; franzal Gothllm), 
uträtta, framföra (ett ärende). 

gren f. gram FåröDLL; LärElallBroÖjaGN; gren-n Vam1BN; 
gran Gothllm; GingArdGN; TräkStenkuToftaVallllogEsk 
SandaMbyllejdeKliFröjLojGerEkstaLevFardSilllablTG; Atl 
ON; EkstaWN; RoneYG; GrötIJN; pl. grcånar StenkyliejnGN; 
grånar AngaGN; grånar HörsNorrlGardaHamVam1SundGN; 
granar LaumKG, gran. 

greni grOna BroGN; grå,na, KräkLauGN; AtleN; grana Eksta 
WN; GrötIJN m. o. n., granvirke; (koll.) granar. 

krek n. krek BroGN; krok KräkGN; krak HejdeTer; NärGN; 
EkstaVam1WN; pl. bf. krdkan FåröHz (ULMA 5776); krakt-
ButtGN, boskap. 

kreka v. kroka BroGN; kraka FåröGN (1920); krake, At1CN; 
EkstaVam1WN; GrötIJN, krypa, kräla. 

revil, -ni m. reevu/ FåröGN; rival. LärGmg (i ortn.2).  GN; raval 
NärGN; pl. revlar, ravlar (olika sagesmän) FlerGN; rävul(1) 

Svagtonsform; jfr uttr. frcenkciv, uträtta allt. 
2) ULMA 10489, slut. 
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FåröS, OS; räväl FlerCS; räfvel BogeHamS, sandbank. — 
muldrcevul FåröGN; mulldräfvull FåröS, OS, lös golvbjälke, 
lagd på jorden. De genomgående ä-formerna tala givetvis 
för Noreens sammanställning av åtm. det sistnämnda ordet 
med isl. r efell, remsa, särskilt som ä-former förekomma även 
i fsv. ock ä. nysv. (Vårt Språk III: 187). Hellquist ordb. 
synes snarast anse ordet som en dim. av rev, sandbank. 

rev m. npv FlerLärBroHejnGN; GerTG; rav : rc_ev ("ej fullt ce") 
FardTG; rav GothHm; GuldMästSanda-VstgKliFardSilTG; 
RoneYG; EkstaVam1WN; HavcION (tpl); GrötlJN, räv. 

Ockrarna v. skrcbma FåröGN; skrena BroGN; skrama NäsWN; 
pres. skr4mar NärGN, skrämma. Har urspr. långt (isl. 
skrmast). Lån från rspr? 

spreklugr adj. sprcekla BroGN; språklu, AtlON; spre,klur Laum 
KG, spräcklig: 

strekling m. strckkligg FåröGN m., pl. strakhggar Gothllm, en 
sorts plättar med sälspäck uti. Jfr möjl. sv. dial. sträka Bl, 
sträga, strägj a, strega Sk, hl (Hz 693 a); no. dial. strak 
m., skarp, ubehagelig lugt; adj. strek, ildelugtende; streka, 
stinke, vilket Torp anser vara omgjort av stwkja (sv. di. 
stäke, lukta illa Hz a. st.). Då sälkött har en stark tran-
lukt, fingo "sträklingarna" av det ilagda späcket en frän 
lukt. Den av Rietz 685 b- uppgivna formen strikling (jämte 
sträkling) finnes ej eljes belagd. Den stammar från C. Säve, 
som i ms. UUB R 628, s. 271 urspr. skrivit strikling, men 
sedan ändrat det till sträkling. CS har tydligen från början 
associerat ordet med strik, streck. 

treda v. trceda BroGN; trada AtlON; Vam1BN, träda, trampa; 
coire (om tupp). Lty. traden el. isl. trebj a(?). 

(v)reka v.1  rika  FåröGN; reka BroGN; rapka, AngaGN; rgka 
Gothlim; AtICN; EkstaWN; GrötlJN; Vam1BN; raka EkstaTo; 
impf. rå,kad, rå,kta NärGN, räfsa. 

(v)reka v.2  vreeka FåröGN; brceka FlerLärBroGN; FardTG; 
braka, vraika HejdeTG; LauKG (excp. I); brdka, SilTG; vraka 
EkstaWN; GrötIJN (tpl), kasta (bort); part. n. ynka AlskGN, 
skört. — raka, GothIlm; NärGN, driva, fiska på "vrak": Fg. 
reka, driva etc. 
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"§ 26. Den öppning äldre ö undergått i r-förbindelser, vil-
ken har motsvarighet även i andra svenska dialekter, som 
eljes övervägande ha slutet ä-ljud, såsom t. ex. de uppländska', 
torde vara en relativt ung företeelse, som i sina längst gå-
ende konsekvenser ännu ej trängt igenom över hela dialekt-
området. Såsom synes av kartorna I och II bevara de syd-
ligaste socknarna, vilka även eljes visa ett ålderdomligt språk, 
i största utsträckning slutet ä-ljud (a), nämligen vid förlängt e 
samt efter r. Övergången ; > ce före r + kons. vid bibehållen 
vokalkorthet har däremot ägt rum över hela ön', vadan den 
torde vara att betrakta som den äldsta yttringen av ifrågava-
rande ljudlag. Övergången av förlängt 6 till 69, som fortfarande 
är i utbredning, har sitt centrum på norra Gotland, varifrån 
den spritt sig även till det eljes ålderdomliga Fårömålet. Då 
Noreen år 1878 gjorde uppteckningar på Fårö hade e> cc, cc 
framför r (sv&ra, 01'0, hdrz, kvcerk etc.), men icke efter r 
4rå4na, drka, gr4n).3  Det är möjligt, att övergången ö > ce/r 
på bröderna Säves tid ännu ej var fullt genomförd på Fårö 
att döma av skrivningar som "snera, snärja, snerdi ipf." 4  och 
"snerbällti n., tåg s. går ikring kutstenen" 5  båda av C. Säve 
1844 samt snårbällte n. [dets.] hos P. A. Säve 1854 6  där e 
icke kan beteckna e utan måste betyda e, liksom då P. A. Säve 
skriver snårä n., rise (Vamlingbo 1851)7  ock snöre n. risved 
(Lau 1865)3, vilket givetvis återger ett snara. Skrivningen 
beror på förväxling av e ock a, vilka i trakter (såsom i Vam-
lingbo), där e (av äldre ö) icke blivit diftong, stå varandra 
ganska nära. Hade snära såsom nu uttalats sncera även på 
Sävarnas tid, hade denna förväxling troligen ej ägt rum. 

§ 27. Fg. 6 övergår i vissa delar av södra Gotland till 
öppet ö-ljud (0, 8) framför urspr. kakuminalt 1 + labial eller 
velar kons. (g, p, v), särskilt vid föregående labial (b, v). 

i) Se Hesselman i SoS V, s. 59. 
3) Uppteckningar som farg o. d. anser jag icke tillförlitliga. 
3) Fåröm. §§ 101-103, 106. 4) R. 629: 69. 5) ib. s. 68. 

6) R. 625: 5, s. 8. 7) R. 625: 3, s. 3. 8) R. 625: 8, s. 34. 
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Exempel: 
belg m. bag FröjEkstaLevFardSil; banbag HabITG; bolg Eksta 

WN; Grötl (tpl); HavdCx (tpl); GardeLauGx; (cerObag öja 
HamSundGn, bälg, ärtskida; baghagklar NäsVam1WN (tum-
vantar). — balg FåröFlerLärBroAngaGN; GothHm; Atlex; 
HejdeLojLevTG; certbag ButtGN, bälg; ärtskida. Säve har 
böllg Alsk; bölrlrg HamSund; bölrg Rone. 

svelg n. svag AngaGx; bf. svolga LauKG (exe. I) BursGx; 
VamlWx; svölg LauS. —  sva,lg Gothllm; HejdeTG; GrötIJX; 
sväl(1)g FåröFlerLauS, svalg. 

svelgia v. svaga FröjLevLojSilTG; NäsSundGN; svaga Burs 
LauGx; EkstaNäsVamlWx; GrötlJx; Havd (-,) ON (tpl); svölrgä, 
Rone, svölrlrga NäsHamS. — svalga FlerLärBroAngaGN; Goth 
Hm; Atlex; EkstaWN; HejdeFröjLojLevFardSilHablTG; 
svänga FåröS; OS, svälja. 

(h)velva v. volm, EkstaWN; hvöl(1)va RoneS; Vam1KN. valva, 
BrollejnGN; hvällva FåröS; OS, välva. 

(h)velft f. vo/ft NärGN; (h)völ(l)ft LauSundCS; vö1dt RoneS, (m.> 
f. (n.), gravsten, -valv. 

Anm. I ett par fall har ö> G. före r. Fågeln "svärta" heter 
svart Hej deTo ; EkstaWN ; svart HablTG ; svört Kolm; svörrt 
EkstaRoneNäsSundS; bf. svörrti LauS; svörrtå Lau, bf. svörrtu 
GardaLauRoneS, men sveerta n. FåröGs; swert (n.?) LärGN; sväxt 
Ba. Här har den föregående labiala konsonanten bidragit till över-
gången. Nils Carlsson anmärker (ULMA 896: 2): "svag labialisering 
i verken (nästan vårkan,)". Jakob Karlsson skriver i sina upp-
teckningar till Landsmålsarkivet alltid börr, 'bara', adv. (i svagton 
< bra). Enligt vad Klintberg på sin tid berättat mig, var han 
den ende i trakten, som uttalade ordet så. Ett annat exempel är 
möjligen Herta (Herta G, Hirtes udd omkr. 1700), fiskeläge i 
Burs sn, som uttalas hbrta, (SOA.), Hörte Säve. Man kan härmed 
jämföra Härtar Säv-e, h&rtar LärGs 1930 (SOA), skog tillh. Kaj-
lungs gd i Lärbro sn, Go0..n. hd. Om Hirt- är den ursprungliga 
stammen, ha vi här först att göra med en ögg i> ä frfr r + kons. 
enligt §3. 

Detta 1 fanns i gotl. ännu på Sävarnas tid. Se förf. i Gotl. 
Arkiv 1937, s. 57 ock Gotl. ordb. 

Moberg: Gotland um das Jahr 1.700 (kartan). 
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§ 28. Fg. iä har i några fall, särskilt på mell.-sö. Gotland, 
sannolikt på grund av tidig förlängning sammanfallit med fg. 
.ö (sedermera diftongerat enligt § 29: 2, 3): 

vid bortfall av t ock D i svagton: 
Fg. Det pron. n. de, (dal) GothAngaGN; da GantGmg,Östg 

LauNärGN; GrötlJn, men da FåröBroHejnGN; da Gothilm, det. 
Fg. me, mi, prep. o. adv. me, me LaumKG; me?, mal När 

GN; mg starkton. (ma svagton.) FardTG; Vam1GN, men mad, 
- ma FåröGN; ma, rna BrollejnGN; At1CN, med. 
Anm. avsted adv. heter stad FåröGn ; sta, BroGN; G othllm ; 

Hej deTo ; stq AtICN; LauGN; stal EkstaWN; NärGrx ; st e Habl 
(Vaml)To, åstad. 

vid uddljudsförlängning i förening med. bortfall av 
kons. ;k: 
esja f. aga AngaGN; ?.sa EskSan.daTG; sa At1CN; FröjLev 

TG; sa, ega HejdeTG; esu, cesu 1Tam1BN; bf. su Östg 
ArdAlskBursRoneGN; 4su HamGN; su NäsSundGN, men 
(Asa Gothilm; EkstaWN; smidåsce StenkuTG; bf. åsu ÖjaGN, 
ässja. Fsv. oe sia; no. dial. esja. 

evja f. eva Vam1BN; evå, Vam1S; men avla FåröGN; åma Bro 
GN; GothElm; ävja, -o FåröS; OS (vilka möjl. äro riksspråks--
influerade; jfr dock fylla ovan s. 32), ävja. 

Forngutniskt ö. 

§ 29. Fg. ö (isl. å, fsv. a3)1  har utvecklats på olika 
sätt i olika delar av dialektområdet: 

ö bevaras som rent e-ljud i sydligaste socknarna, Fide, 
Vamlingbo och Sundre. Dess kvalitet påminner 'så starkt om 
rspr. e, att det ej kan återgivas med annat tecken än e (ex. 
sed, säd). Utom i de nämnda socknarna anträffas detta ljud 
alternerande med diftongen q i Hamra, Näs, Hablingbo, Silte, 
Rone och Lan, samt på Fårö. 

ö diftongeras till q, men bibehåller såsom första kompo-
nent i denna diftong sin karaktär av slutet e-ljud, ehuru det 

') Se Söderberg § 3; Noreen Aschw. Gr § 105. 
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stundom gör intryck av att vara något öppnare än e.1  Denna 
diftong är att döma efter uppteckningarna förhärskande i 
Grötlingbo, Havdhem, Eksta, Levide, Gerum, Hejde, Atlingbo, 
Guldrupe, Burs, Alskog ock Ardre.2  Alternerande med rent 

är den upptecknad från Hamra, Näs, Hablingbo, Silte, 
Bone, Lau 3  ock Fårö. Alternerande med ett öppnare uttal 
(q el. dyl.) har e anträffats i När, Garde, Buttle, Gothem 
ock Fleringe samt på Fårö. 

3) ö har diftongeratå till a, ce, el. dyl., en diftong med 
ganska öppen första komponent, så öppen att ett sammanfall 
i många trakter ägt rum mellan denna diftong ock den ur 
äldre uppkomna diftongen q el. cq (varom ovan § 7). 
Beteckningssättet för denna diftong har varit föremål för 
ganska mycken tvekan. I mina första uppteckningar i min 
hemsocken Bro (1918) ansåg jag mig kunna fastslå, att 
e-ljudet i diftongen ej (i t. ex. hej!, 'häl') låg "mellan e ock 

, varför jag då införde en ny typ, ett e med en liten krok 
till vänster, vilken senare på förslag av Tiberg utbyttes mot E 

(epsilon). Denna typ användes av Tiberg ock mig vid tvekan 
om e eller q förelåge. Själv har jag mest brukat e för den 
ur ö uppkomna diftongen, ex. rem (: q), 'rem', tett 'tät', figte 

slgt 'slät', lm 'lim', från Lärbro (ULMA 10486 passim), 
medan Tiberg även begagnat tecknet för den diftong, som 

1) Från Eksta har Tiberg (i en mindre typordl. hos Sällsk. f. 
gotl. forskn.) antecknat: remar (remmar), i'leta (fläta) "nästan 
verkligt e". Nils Carlsson skriver beträffande Lau: e (bokst.); *e tacka 

(jfr ce2,  'i'); rem rem (jfr rcgm 'rim'(-frost); lätt, rätt lel, reg 
(jfr /ec,tet 'liten'): häl hel. Bestämt diftongerat. Början något 
öppnare än rspr. ö i ben -'ben' (men ej så öppen som "Sthlms-a"!); 
slutet av diftongen — e i dift. e är halvlångt, knappast 
långt" (ULMA 896: 2). 

Enligt Tiberg skulle den även förekomma i Fröjel, Klinte, 
Sanda, Mästerby, Eskelhem, Tofta, Vall, Hogrän, Stenkumla och 
Träkumla. I dessa socknar torde dock snarast ett öppnare uttal 
vara avsett, ty även dift. q < i tecknas där ofta g av Tiberg, 
vilket knappast kan vara riktigt (jfr om sammanfallet : cg 
nedan mom. 3). 

Dock blott i Klintbergs äldsta uppteckningar, t. ex. i "Lau-
målet". Jfr ang. uttalet i Lau not 1. 
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uppstått ur i, ex. eka 'idka', Vipas 'Vives', gårdn., svelntret 
'svinträ', jämte kaptegt 'kaptenen', ock Pntara 'Petarve', gårdn. 
alla från Sanda (ULMA 6529, s. 56-62). Den huvudsakliga 
skillnaden mellan det med typen e betecknade ljudet ock a 
skulle vara, att e är öppnare och slappare.' Det är givet, att 
första komponenten i dift. n (q) gör ett annat akustiskt in-
tryck än vokalen i gotl. vag 'väg', vilket framför allt beror 
på, att den senare så ofta är en stigande diftong (veg el. dyl. 
se  ovan § 23), om än så svagt utpräglad, att den vanligen ej 
särskilt betecknas. Jämför man däremot uttalet av första 
ljudet i gotl. q (e),) med ljudet a i t. ex. uppsvenskt riks-
språksuttal, så torde skillnaden mellan dessa ljud ej befinnas 
vara större, än att de mycket väl kunna skrivas med samma 
tecken. 

Den av äldre ö uppkomna diftongen kan, som nyss ovan 
antytts, i vissa trakter sammanfalla med den ur äldre 1 ut-
vecklade diftongen cek (q). Fullständigt sammanfall har jag 
konstaterat i Bro 2, Hejnum, Boge och Stenkyrka (ex. sced 
'säd' — jfr seeda 'sida'; lchtara 'lättare' — jfr lchta 'litet'; 
rcnm 'rem' -- jfr rcqm 'rimfrost', etc.). Tiberg har iakttagit 
sammanfall i Träkumla, Vall, Hogrän, Mästerby ock Sanda 
(Västergarn), ex. We, 'hälen', rem, 'rem', stegu, 'stättan' 
[*stita, se s. 22 ovan], tb,w, 'tån' [jfr ovan s. 26], lqtn, 'liten' 
etc.). Dessa exempel äro från Mästerby, där Tiberg skriver: 
"Dift. e och cg, sammanfallna, bet. q el. möjl. a,)," ("Ljudlistan" 
1920). Beteckningen q' synes mig avgjort oriktig. Även i åt-
skilliga andra socknar, där uppteckningarna skilja på q (q) ock 
q (cq,), torde sammanfall åtminstone fakultativt förekomma, så-
som i Anga, Kräklingbo, G-ammalgarn ock östergarn jämte hela 

.Tiberg skriver ang. Visbymålet: "Det är förnämligast det 
allm. gutn. e-ljudets öppna, slappa karaktär, som är orsaken till 
min motvilja att begagna i el. q som tecken för detta ljud. Det 
odift. a är jämte den högst belägna, mest energiskt uttalade 
vokalen på Gotland, frånsett Sudrets vokalsystem." (ULMA 6263, 
s. 20). 

2)1 mina första uppteckningar från Bro (1918) skiljer jag visser-
ligen på q (e.0 och ah men denna skillnad har jag sedan funnit 
uppkonstruerad. 



80 GUSTAVSON: GUTAMÅLET 

norra Gotland. Att jag år 1919 i Lärbro ock Fleringe fann 
tydlig skillnad mellan diftongerna i fråga, berodde på att jag 
i båda socknarna anlitade ett par gamla (över 80-åriga) sages-
män med mycket ålderdomligt språk. Tendenser till över-
gång e > q har jag observerat i När, Garde, Gothem ock 
Fleringe samt på Fårö, i vilka socknar dessa diftonger före-
komma bredvid varandra ock kunna vara svåra att sinsemellan 
skilja åt, medan de i regel kunna skiljas från ce., <i. 

Denna tendens till sammanfall kommer tydligt fram hos ett 
par meddelare till ULMA. En kvinnlig meddelare från Kräk-
lingbo skriver: elepe, 'släpa', jete, 'äta', tretä„ 'träta', men också 
gnedue [för gnäidue], 'gnidiga', lekväl [= läikväl], ted [= täid], 
'tid' etc. (ULMA 7831, 8145, 8403, 8938 passim). Att hon 
valt e som beteckning för diftongen el beror på att gotlän-
ningar från "sammanfallstrakterna" uttala alla långa e-ljud 
som diftong. En annan kvinnlig ortsmeddelare från Garde 
skriver omväxlande äi ock ei för båda diftongerna: sid, 'säd', 
räit, 'rätt', äutkläid, 'utklädd', jämte käikt, 'kikade', leiti peikä, 
'liten piga', steiv i knäi [knäiii, 'styv i knäna', läit, 'litet', säin, 
'sina' (ULMA 7789, 8213, 8435 passim) o. s. v., alltså tydligt 
sammanfall. 

I fråga om uppteckningarna med landsmålsalfabet kan kon-
stateras, att så länge man rör sig med kända, etymologiskt 
klara ord skillnaden : cq lättare framträder än då det är 
fråga om oklara, ovanliga ord, ett förhållande som illustrerar 
det språkliga vetandets inflytande på uppteckningarna. Ett 
typiskt exempel på vacklande beteckning är det etymologiskt 
oklara ordet *grelug 'oklar (himmel), oren, grådaskig (färg)' som 
skrives grelug Sahl, grelugur FåröS, OS; gråluar LauS (etc.); 
graOu GothöstgGN; At1CN; n. grelut LauKel- (excp. I). Att döma 
av de äldre uppteckningarna skulle vi ha att göra med äldre ö, 
men Carlssons beteckning g tyder på äldre i, ty han skriver 
eljes e för äldre ö. Det är dock snarast troligt, att Carlsson 
här förväxlat e ock g på grund av en av honom icke eijes 
observerad tendens till sammanfall. Mina egna uppteckningar 
gr4lu från Gothem ock östergarn. visa ingenting, ty dessa 
socknar visa tendens till sammanfall. Ett annat exempel är 
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fg. kni, 'knä', som på Gotlands västkust uppträder med ovän-
tade e'-former (se s. 24 ovan). I Wessåls uppteckningar från 
Eksta, där at ock et eljes hållas isär, finnes ordet 'leda 'ar-
beta hårt, slita, knoga' vilket väl är ett *flita (jfr fleita pa, 
'ro fort; väl i allm. göra sin flit Vam1S) och således borde 
ha skrivits flada men skillnaden g : q har i detta ord ej va-
rit märkbar för upptecknaren. 

Om således det allt vanligare sammanfallet mellan e (<ö) 
ock cq (<i) vållar språkforskaren svårigheter, så kunde man 
vänta, att det även för den dialekttalande allmogen skulle 
vålla vissa olägenheter, då det skapar några homonymer så-
som rcg,m 'rem' ock rcqm 'rimfrost', slcella, 'släta' ock 'slita', 
rcelta 'rita' (plöja) och 'rätta', sced- säd- ock sido- etc. Denna 
svårighet har lösts på så sätt, att man i "sammanfallstrakterna" 
i större utsträckning ersatt ord innehållande äldre ö med mot-
svarande riksspråksord, än vad fallet är med ord, innehållande 
äldre i. Man säger således: rcem 'rem', slata 'släta', sad 'säd', 
lyda 'räta', slapa 'släpa', hal 'häl' etc. i st. f. slceta etc., 
men däremot rcqm rimfrost, slcelta 'slita', scege, 'sida', kceg 
'kil' etc. 

Exempel: 
drött f., drelt FårömN 347; dralt FåröGN; dragt ÖstgGN; drgict 

At1CN; cirkt EkstaWN; drekt Vam1BN: 1) plogdrätt (fsv. 
drxt). 2) släpbana för att draga upp agen på agtaket. 
drektbaga. HamBN, bockhorn som anv. vid upphissande av ag. 

(?)döld f. de?,1d EkstaYG-; deld f. G-rötIJN; m. GothS, 
däld. Även da,ld förekommer (riksspråk?). Jfr isl. dxld 
(jämte d cel d). 

döst adj. dåotur FåröGN, slö, trög; demt, disigt, tungt Hejde 
TG; n. dest Vam1WN, kvalmigt. Isl. dxs tr, utmattad. 

dövin adj. daman BroGN, däven. 

ö f. e Vam1WN; q At1CN; MästGerTG; ei SandaTG; Eksta 
WN; GrötlJN; GuldHejdeTG; at Gothltm; a AlskGN; cek 
ÖjaGN; (Gotl.) DLL; bf. ca Fårö Hz1; åp Kräk1GN, tacka. 
Isl. r f. — cg, kan här <i (i plur. iar < öar, ss. i kne : kni). 

1) ULMA. 5776, s. 100. 
6 H. Gustavson. 
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ös f. es, pl. mar Atlex; pl. esar LauKG- (exc. I) Vam1BN; 
WN; egar EkstaWN; as FåröBroGN; a,zs GothIlm; pl. 4,sar 
GothKräkGx; war (Gotl.) DLL; esar NEOG, töm, tömmar 
(allm.); kutrep (Fårö). Jfr nyisl. oes 1) Kant, yderkant. 
2) pl. a3 sar, a3sir a) Udkanten af et Skind el. et  Tun. 
b) . . . Då tömmarna vanligen äro av skinnremsor, kan 
man möjligen våga antaga samband med det isl. ordet. 

flön flgmar LauNärGx; flen Sahl; BA; FåröS ; OS; flenar Bunge 
S, om hästar som fort bliva svettiga ock mista hullet vid arbete. 

flötta f. har-/leta FåröDLL; fleta At1C31; fleda EkstaWN; fleda 
(o?) HavdCx (tpl), fläta. 

flötta v. /leta VamlWx; Sta, : flita, SilTG; fibla LärGN; Atlex; 
HablTG; fleda GothHm; finta, HejdeTG; /lita EkstaWN (tpl); 
//etta, 1  GrötlJN (tpl); flada, FlerAngaGN, fläta. 

göv adj. gem Atlex; sup. geva,st LaumKG; gel NEOG, duktig; 
duglig. Isl. gmfr. 

(?) grölug gr&du GothÖstgGN; At1CN; n. gr/ut LauKG (exc. I); 
grelug Sahl; grelugar Fårö S; OS; gråluar LauS (etc.), grådaskig, 
oren (färg); ljusmolnig, orolig himmel (etc.). Jfr ovan s. 80. 

höl hel NäsWx; Vam1GN; hed LärArdNäsHamG-N; Hejde 
GerLevTG; At1CN; hed GuldTG; hezi SandaKETG; Eksta 
WN; GrötlJx; (bf.) heytt, Goth.Hm (tpl); hOk MbyTG; hag 
FlerGothHörsostgGN, häl (på foten). 

Fg. höl m.2  hl Atlex; hil EkstaWN; he!1 GothIlm; szlahel 
FåröGN; bf. hl et BursGx; .92,1hcedn HejnGN (grammof.), 
plugg, kil. 

hötta v. keda up FårömN 347; da hatar gv BroHejnG-N, det 
upphör (om regn); heta, heita, hita [= heta?] FåröS; heta 
FåröCS, upphöra. Isl. hetta. 

höv adj. herv Atlex; ha,z„v BroGN; hel, hefwer NEOG; hevur, 
häivur FåröCS, duktig. 

Fg. clöDi n. klelde. HejdeTG; pl. bf. klhdan FåröGN; pl. kl4-
dar LärLauGN; kleglar EkstaWN; kledar Vam1WN, kläde; 
kläder. kletsflyina' GrötlJn, mal. 

1) Jx skriver vanl. et  för den ur ö, ock et för den ur i upp-
komna diftongen, men åta förblandar han dem (på grund av ten-
dens till sammanfall?). 
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lö n. lä (-› lat) NärGN; lej GothIlm; lq BroGN, lä, skydd. 
lögd f. legd GrötlJN; lägd NärGN; legd EkstaTe; lagd Eksta 

WN, sänka. Isl. Isegö f. 
lögr (lögra) lägra EkstaYG; lägra f. GrötlJN, pinne av ene som 

underlag i rosttunnan; n. pl. lägrar, bf. lägn LauNärGN, 
d:o; Mgur f., pl. lagrar FåröGN, sälens liggplats. Ett fg. 
"lögr kunde förhålla sig till isl. legr som isl. sffitr till 
setr. Jfr Hellquist ordb. säter. Möjligen föreligger dock 
tidigt län från mlty. lager. 

NIO) komp., lägst superi. lågar LauGN; lagar [rspr. infl.] 
EkstaWN; lggur FåröGN; sup. kgsta LaumKG; legst FåröGN, 
lägre, lägst. 

lön adj. lenar VamlWx; ln Ade/sr; lan BroGN; len NEOG; 
FåröFlerCS; n. lent, lamt FåröGN, len, mild (smak); n. blitt 
(väder). — lama v. (da lamar uv, blir blidväder) FåröGN. 
Jfr isl. hlår, blid, mild om Vejr el. Vind. Har ett fg. 
iblör > *lö(ar) sammanblandats med lin (lin, linur FåröS; 
OS), mild, i anslutn. till lena v.(?) 

lösa v. lesa, VamlAVN; /esa EkstaWN; lama FåröGN, låsa. — 
läsnzgg f., lås (på tunnband) NärGN. 

lött adj. lat LaumKG; VamlWx; letar GrötlJN; leg Havd ep», 
Atlar; HabITG; litar EkstaWN; (n.) leg LauGN; leg Hejda 
TG; lut: lag GothButtGx; kelt AngaGN; lät GothlErm; komp. 
lchtara HejnGx, lätt. 

lötta v. leta LaumKG; leta[!] GrötlJN; lega At1CN; leta, luta 
NärGN; leta GothHm; laga FåröGN, lätta, lyfta. 

möla v. mala VamlNäsWN; maa Habl(VampTG; mila GrötlJN; 
EkstaWN; GothIlm; mega At1CN ("mäla trumf"); pres. 

NärGN; mäla, mad FåröGN; mOkt FårömN 347, mäta. 
Fg. pres. (gin) melir. 

nöm adj. nemar LaumKG; nämar At1CN; LauGN, läraktig; 
noga, snål. Isl. nm mr. 

nömare adj. komp. nbnara (namara, svagt.), sup. näszast Habl 
(Vaml)Te; nemara GrötlJN; namara NäsWN; namarsazdu Ek-
staWN; nemar (acc. osäk.) AlskGx; nehmare SPEGEL; nemare 
NEOG etc., närmare; vänster (då man kör). Fsv. n a7srmö, 
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n-a5mör Noreen Aschw. Gr. § 321: 2 b o. 4; nwmbre, 
nEemare, sup. na-3mstQr, nJmaster ib. § 468: 2. 

Fg. nöstr, nösti sup. n4st(a) LauGN; nesst HejdeTG; netst Fler 
LärGN; n4sta FåröGN; nåiska) HejnGN, näst(a). 

Fg. nötr f. pl. 'letar VamIWN; LaumKG; ngtar NäsWN; nblar 
GrötlJN; ngttar HablSilLevGerHejdeTG; At1CN; tigar Eksta 
WN; nettar Gothllm; 114tur FåröGN; netor FåröDLL; bf. 
tigtnar HablTo; ngttnar GardeNarGN; 4ttana ButtGN, 
nätter. 

nötras adv. i neitras GrötlJN; z neyras GothIlm; t någras Norrl 
GN, i natt (förliden natt). 

növr nevar VamlNäsWN; n4var NärLauGardeLärGN; HejdeTo; 
AtICN; nemar G-othIlm; ngivar FlerGN; it4gyr FårömN 347; 
ti6Yor FåröDLL; navur FåröGN, m., f. o. n., näver. (Former 
som nåvar äro här ej medtagna, då jag uppfattar dem som 
riksspråkspåverkade). Isl. nmfr. 

röm f. rem SundVarnINäsFideGN; Vam1WN; rom HamHalIGN; 
At1CN; GerMbyTG; rim GrötlJN; rgm EkstaWN; Sanda 
To; reyn Gothllm; reim HejdeFG; ralm LojTG; NorrIllejn 
FlerGN; rceim BogeGN; pl. r4mar HablSilLevTG; r4mar 
F röj TG; rhmar E kstaHej dellog Val I S ten k uTräk T G; r4mar 
EskToftaTG; råptiar FardLojTG. Mlty. råm (e)? 

Fg. rött.' m. ret- VamIWN; rit GrötIJN; rett HavdCN (tpl); 
NärGarde (*--> rad) GN; reit EkstaWN; rett At1CN (tpl), rätt. 
— tt rbta HabITG; t r4tar SiITG, till rätta. 

rött(r) adj. o. adv. ret VamIWN; LaumKG; ritar GrötlJN; 
ret HablGerKliMbyHejdeTG; AtICN (tpl); LauLärFåröGN; 
red EkstaWN; SandaTG; red ButtGN; mig AngaGN; rey 
Gothlim (tpl); rad (<---). rett) FlerGN, rätt. — ma råda Stenky 
GN, med rätta. 

rötta v. reta Vam1WN; rita GrötIJN (tpl); ratta HavdCN (tpl); 
rita EkstaWN (tpl); råda FåröGN, räta (upp, ut etc.). 

röttughait f. retuhad Habl(Vaml)TG; rettuhad At1CN; raduhait 
AngaGN; reduhad FåröGN, rättighet. 

Med t för tt se Pipping Jul. s. mv. 
ned lcet Anga, men red lcetn ButtGs, rätt liten. 
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Fg. ag) f. sed- LauGN; sed Havd (tpl); At1CN; HejdeTG; tär 

FåröGN; seyl GothElm; sed ButtFlerGN; ce» GothGN; 
scek,d HejnGN, säd. 

Fg. söti n. sta (sta) Vam1GN; seds, G-rötlJN; sega NärLau 
GN; s'Ob FårömN 347, säte. 

söt sup. set Vam1GN; EkstaWN; LauKG (excp. II) seg NärGN; 
set sag) FåröDLL; s -dy FårömN 348. Jfr isl. stfyt. övriga 
upptecknade former visa sammanfall med infinitivens vokal 
(stek: seg; se! : sey etc.), jfr ovan S. 24. 

skör f. sker NärGN; At1CN; sker NEoG, (liten) sax. Jfr isl. 
n. pl. skaari, sax. 

skör adj. FårömN 314; sker FåröCS, n. skårt FåröS, 
klar (om ägg). s1c4rvci1 LauGN, klart vatten. — skekra v. 
NärGN, prova ägg mot ljuset; skeirä ägg G-ardeS.i 

alöm slem GTötlJN; slem At1CN; 8/syn Gothrim; slakm BroGN; 
slem NEOG (etc.) f., ljumske, lårveck. 

slår, n. slakp (‹--› cek) Hejn.GN, släp. 
döpa v. slepa Vam1BN; slepa Gothlim; slakpe, BroGN, släpa. 

Mlty. slåpen. 
Fg. alåt2  f. slezt GrötlJN m., slåtter. Mest i sms. sletkgl- Habl 

TG; slet kal LaumKG; slettkalar GrötlJN; sleilkal EkstaWN; 
slektkal NärLauGN; pl. sUktkcilar HejdeTG, slåtterkarl. 

slöttr adj. sletar Vam1WN; LaumKG; (n.) slezt G-rötlJN (tpl); 
(n.) slet HavdAt1CN (tpl); slet HejdeTG; LärGN; slet Goth 
Hm; slakt FlerGN; siktur FårömN 348, slät. 

slötta f. sleto VamIWN; slå!te, AngaGN (SOA 322: 12, s. 177), 
sleta EkstaWN; sleta, slakta FåröGN, slätt; pl. slå,gar, ägor 
till Mattsarve i Barl (SOA). 

smötta v. smet (faymd) LauKG (exc. D;  smeta NärGN; smezta 
EkstaWN; småkta FåröGN; smeta NEOG; amåta FåröS; småtä, 
EtelRoneS; ameita FåröS; CS; BungeS; smeitä AlskS; 
smita FåröS; CS; smitit HangS, rensa ock sönderhugga 

En form skir synes förutsättas av akeir (Ram, skeir mei) 
NEoo; skir Sahl; OS, gles, klar, genomskinlig; skirä ägg OS. Jfr 
isl. skårr ock skirr. 

i sms. boy slet. 
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tjärved.' Jfr no. sma3tta, gjore smaa, fordele fint; isl. 
smaatt a, förminska. 

snövr adj. snevar VamlWx; n. sn4vart HejdeTG; sn4var Lär 
G-N; snåtvar BroFlerGx, snäv, knapp. Ä. sv. sn.äver ; is!. 
snfr. 

töttr adj. tetar VamlNäsWN; Uttar GrötIJN; teyar EkstaWN; 
teg Atlex; LärGN; tett HejdeTG; (n.) tad NorrlHörsFlerGN; 
tåtur (säll. teyur) FåröGN; tOtur FårömN 348, tät. 

vått, (våkt) f. vekt Vam1GN; vekt EkstaWN; vekt AtICN; Lau 
GN, vikt; hävstång att bryta stubbar med. Fg. dat. uetteni 
(Rk 1328); uekten (Rk 1572). 

våta f. vetta GrötlJN; vt a LauGN; v4ta HejdeTG; veta, våda 
FåröGN, väta. 

våta v. vetta GrötIJN; veye, Gothllm, väta. (Den från flera håll 
upptecknade formen veta är ej medtagen, då den givetvis 
är riksspråksform). 
I lånord med å behandlas detta på samma sätt. Exempel: 

brede breda VamlNäsCbt; NäsWN; LaumKG; breda gj,) När 
C4x; br4da AtleN; LärGN; brhda HejdeTG; breydt GothHm; 
br4,ch GothC4x; bratde, Anga.A.rdöjaGN; brOdt FårömN 348; 
pl. bratdar BälAlskGx, bräde. — bregls-(ktntb) BursC4x, bräd-
lapp. Mlty. bret, gen. bredes. 

Mlty. legerwall kgavald HabITG; NärGN; legava?, (kavat) 
AdCx; lakarval. EkstaWN [-G- från rspr.], lägervall. 

lera v. lera VamlWx; (pass.) leras LaumKG; lära HablTg; 
lega, HejdeTG; lega Gothllm, lära. (Riksspråkspåverkade 
former som lora, lara ej medtagna). Mlty. leren. 

ske v. skQz EkstaWN; skatBroGmgGx; sb'e FårömN 348. Mlty. 
schå ii. 

spela v. speya EkstaWN; speya GothElm; spada BroGR; spila 
FårömN 348. Mlty. spelen. 

§ 30. En forngutnisk växling av i ock ö synes föreligga i 
preterita av de urspr. reduplicerande verben blam., grata, haita, 

') En biform smått& GardeGN; HejdeTG, torde vara hypergutni-
cism (anslutning till smada, smeta på?). 
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laika ock lata. Att draga några säkra slutsatser av det ny-
gutniska materialet för de formers vidkommande, som ej fin-
nas belagda i forngutniskan, är emellertid vanskligt, dels på 
grund av det i § 29: 3 behandlade sammanfallet mellan 
ce,k <i. ock <, dels på grund av att de flesta av dessa pre-
teritiformer i regel ersatts av svaga former, varför de starka 
nu endast förekomma som relikter, som man väl kan citera 
men ej använder i dagligt tal. 

bios : blis? bl4s FårömN; blals ("fel hos Nomen 66: bleg") 
FåröDLL; bleg Fårö% (tpl 1919); blem Fårö% (1921-23); 
blam (t) GothElm; blay Hejn% (sammanfallsområde!); bles 
Hörs% (d:o); bles LauKG (exc. I); bles SilTG; Näs (t) To.; 
bles FåröS; CS; FlerAlskSundS. (Eljes blott svaga former 
belagda: blasta FåröGN; blgsad LaumKG osv.). De flesta 
former återgå på ett äldre blös. (Den av Danell på Fårö 
upptecknade formen blals, som han ställer i motsats till 
Noreens bles, kan vara en "sammanfallsform", likaså He-
denströms blais från Gothem.) En sådan form, som av No-
reen Fåröm. s. 368 anses vara forngutnisk, förklaras av 
Hesselmanl ur ett fg. *blies (<*blias, såsom de faktiskt be-
lagda ria') ock liat ur röj) ock löt). Så förklarar han även 
(fårömålets) gred ock lik. 

gret grit? gred FårömN 348; grad FåröHz 2  (sammanfalls-
form!); Stenky% (d:o); grad FåröDLL ("fel hos Noreen 
s. 66: gred"); grad EkstaWN; gret LauKG (exc. I); grced 
LauGN; grad (÷-cel-) NärUN.3  gråt FåröS; CS; LauS, grät. 
L. soc. har egendomligt nog greit, vilket efter dess skriv-
sätt skulle betyda *grait! Noreens form från Fårö ock Klint-
bergs från Lau tyda på fg. *gret, .medan Wessens grad från 
Eksta ock mina gra0 grced från Lau o. När skulle tyda på 
fg. *grit. Kanske kunna de sistnämnda dock förklaras ge-
nom tendens till ögg e > q. 

Ordgeografi ock språkhistoria, Upps. 1936, s. 154. 
ULMA. 6168: 55. 

2) L. Rosenqvist, som i sina texter alltid skiljer ai från ej el. e, 
skriver dock gräit (ULMA 8140, s. 40). 
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Fg. hit (GL) hit FårömN 349; het FåröGN 1925 (spontant 
av en sagesman med mycket ålderdomligt språk); het Fårö 
CS. Den vanligaste pret. formen är numera hatt med in-
finitivens vokalism (hatt el. hotad LauKG exc. I). Redan 
CS anför bl. a. formen hait från Fårö. Den av mig upp-
tecknade Fårö-formen hcet.t är ju en direkt utveckling av fg. 
hit. C. Säves form het är antingen vittnesbörd om en fg. 
växelform *höt (jfr växlingen lit: let å de fg. runstenarna) 
eller också beroende på normalisering efter isl. höt. (C. Säve 
kände dock till fg. hit!) Noreens form kan vara uppteck-
nad men kan också vara en ren transskription av Säves 
håt. 

lek leik FårömN 348; lek, laik FåröS; CS. Nu blott svaga 
former: kqkta, 

Fg. lit : let (Runst.). Av detta preteritum, som är bäst belagt 
i fg. ock där visar växling i: e (varom se Noreen Gesch. 
d. Nord. Spr. § 242 b), finnas i nygotl. endast svagtonsfor-
mer: lata FåröGN; l(a) BroGN; At1CN; lat (apok.) Eksta 
WN; laia,d LaumKG; men leit (föråldr.) GothHm. Även in-
finitiven heter lata (aldrig *lata), i bet. 'tillåta' o. d.1  

§ 31. Diftongeringen av äldre ö, som har motsvarighet i 
andra nordiska dialekter 2, är en parallell till diftongeringen 
av äldre i, men till skillnad från denna har den ej utbrett sig 
över hela ön. Redan av detta förhållande framgår, att denna 
företeelse är av yngre datum. Det tidigaste exemplet är, 
efter vad jag kunnat finna, läira, 'lära', i Gratulationsdikten 
av år 1717. I Bröll.-d. 1724 står seitä 'säte' ock (ganska 
oväntat) läit (imperativ) 'låt', men denna bröllopsdikt förelig-
ger endast i avskrift, varför man ej säkert vet om originalet 
hade dessa diftonger. Redan i mitten av 1700-talet har, så-
som Noreen framhållit, Jöran Wallin observerat diftongen. 
Han påpekar, att skolpojkarne i Visby sade "meja mater" i 

Jfr f. ö. Hesselman i SoS 5, s. 101 ff. 
Sålunda heter det i Kökarsmålet kkatda, kläde, taOcer, tät 

osv. (Karsten i Sv. Landsm. XII. 3, s. 71); i Överkalixmålet har 
duktig. /åm, låsa, osv. (Pihl Överkalixmålet, s. 218). 
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st. f. "mea mater". Detta förhållande visar, att diftongeringen 
ej var inskränkt till landsbygden, utan förekom även i visby-
målet, liksom ännu i våra dagar. 

Forngutniskt å. 

§ 32. Fg. ä bevaras såsom a-ljud över hela området i re-
gel i alla ställningar. Dess kvalitet är på det egentliga Got-
land öppen såväl vid bevarad korthet som vid förlängning (i 
gammal kort stavelse ock framför rd, rn).' På Fårö däremot 
förekommer slutet a (a) vid förlängning (jfr om äldre ä nedan), 
medan vid bevarad korthet ljudet är ej fullt så slutet som a 
utan snarast motsvarar a. Enligt Noreen (Fåröm. §§ 00-00 
m. fl.) finnes i Fårömålet ingen skillnad i kvalitet mellan 
långt ock kort a-ljud, vilka båda han tecknar med a, a. Själv 
har jag dock funnit tydlig skillnad mellan dessa ljud.2  

På Fårö kan stundom iakttagas en svag diftongering av a 
till at el. dyl. (kulm, 'barn', skae.cla Skala, ortn., tåqtka, 'taket', 
vae!, 'vad). 

Exempel: 
1. Urspr. kortstaviga ord: 

Eg. aer m. åkur FåröGN; dkar LärHejnHörsNorrIGmgÖstg 
ArdLauGN; .Träk Stenku Tofta Vall Hog Esk Sanda llejde Fröj 
LojEkstaLevFardSilHabITG; At1CN; aby GothHm; Gkar Eksta 
Vam1WN; GrötIJN, åker. 

Nils Carlsson (ULMA 896: 2) tycker sig ha konstaterat en nå-
got märkbar skillnad mellan långt ock kort a-ljud i Lan. Denna 
skillnad torde dock vara mycket obetydlig. Själv har jag ofta 
kunnat konstatera att långt a-ljud är verkligt a. 

Min förnämsta sagesman från tidigare uppteckningar på Fårö, 
J. A. Enderberg, Nors, hade ej fullt så slutna a-ljud som mina 
andra sagesmän, vilket berodde på att han dels vistats en tid i 
Californien, dels på "Storlandet" (det egentliga Gotland). I mina 
uppteckningar efter honom har jag därför stundom använt a för 
långt a-ljud. Å andra sidan har jag i mina tidigaste uppteckningar 
från Fårö ofta använt a som tecken även för kort a, detta i an-
slutning till Noreen. 
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Fg. agh (ack. m.) gg FåröGN; ag At1CN; LauEkeGN, Cladium 
mariscus. — Hör väl till ieu. roten ak, vara vass (jfr Liden 
i Festskrift tillegnad K. F. Johansson, s. 109). Den i öl. 
förekommande formen eig, (a) antages av Lindroth Öl. folk-
mål s. 289 bero på tidig förlängning i uddljud. Så är väl 
även fallet med a 'ag' i Gsv. (Vendell Ösv. ordb. ock korr. 
till ordb. över Gsvby-målet av A. Karlgren, i ULMA) ock 

v. Nyl (Vendell Ösv. Ordb.), vilket antydes av Liden 
a. a. s. 114. 

Fg. at prep. at (at) FåröGN; .gt (at) At1CN; at LauGN, åt, till. 
lala f. f4la FåröGN; fala, -u Gothllm-, GN; fala EkstaWN; 

falo Vam1WN; pl. fler LauGN, täckbräda (på ett tak; på 
ett "led"). 

Fg. fair m. far, fgepr FåröGN; far FlerLärBroGN; Gothllm; 
At1CN; LojEkstaFardFG; GrötlJN; bf. fadan FlerBroGN; 

fklarn HejdeTG (eljes 493). 
Fg. gall m. gcivu/ FåröGN; gdval BroGN; At1CN; oval 

EkstaWN; LaumKG; gavl G-rötlJN, gavel. 
Fg. gamal adj. gijnzal FåröGN; gåmal FlerLärBroGN; At1CN; 

HejdeHablTG; gamal GothEfm; LaumKG; Vam1WN; gamal 
GrötlJN; bf. gåmbla HörsNorr1GmgGN; f. (självst.) gåmlu 
StenkyGN. 

Fg. (dat. ack.) gatu f. gilta (i ortn.) FåröGN; ggta, FlerLärBro 
G-N; At1CN; HejdeTG; gata, -u Gothilm; gata EkstaWN, 
väg, gata. 

hagi m. (fg. ack. hagha) higga, FåröGN; hcka, FlerLärBroGN; 
At1CN; HejdeTg, inhägnad skogslott. 

hagri ra. (fg. ack. hagra) hecgra (t) FåröGN; /digra (t) Stenky 
GN; At1CN; hagra EkstaWN; GrötlJN, havre. 

Fg. hamar m. hamar& LärBroGN; At1CN; håmar HejdeTG; 
håmara EkstaWN, (verktyg); bf. lagghgmats higmaren Fårö 
GN, 4sastre. håman GmgGN (ortn.), landuddar. 

hani m. (fg. ack. hana) hana FHz (ULMA 5776: 104); hans 
Gothlim; håna BroGN; At1CN; HejdeTG; han. EkstaWN'; 
GrötlJN, tupp. 

karl m. (fg. bf. karlin) kar (karl), kg/ (sälhanne) FåröGN; kal 
HejdeFröjEkstaLevSilHablTG; (f) At1CN; GrötlJN; kar Fler 
LärBroGN; At1CN, karl, man. 
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kvaka kvoka At1CN; EkstaWN, snattra (om änder). Isl. k v ak a, 
kvittra. 

kval adj. n. kvalt BroGx, kvalmigt. 
kvav n. kvav BroGN; Atlex, upphostat slem. 
sami adj. (fg. dat. m. sama) såma FåröGN; dan såma At1CN; 

da sOne, LauGx, samme. 
Fg. salcoul m. soll GmgGN; sala HablTG; VamIBN; sal-gel 

f. GothHm, sadel; sålvå,gga n. EkstaWN, stoppad dyna an-
vänd som sadel. 

Fg. nasar pl. n4sar FåröGN; nåsar BroliejnGx; At1CN; Hejde 
TG; nosar GothIlm; EkstaWN, näsa. 

Fg. scapi m. skåda FåröGN; skåda FlerLärGN; skadzn Gothllm; 
skada HejdeTG, skada. 

skvala v. skvala LauNärGN; skvol (ortn.), trakt i ButtleGN. 
Aug. en form skyttla, se nedan § 33. 

skvatrugr skv4trb Bro, skvOtruar Garde, skvåtrur Lau, n. skvåt-
rut NärGN, med glest utspetande grenar (om träd). 

stapul m. stdpal BroGx, brädstapel; pl. stOplar HejnGN, sten-
lagd väg över sank mark (nu blott ss. ortn. SOA); staplar 
GothIlm [d:o]; sktplar LauGN, nedersta bänkarna i kyrkan. 
Fg. dat. m. stapli, klockstapel. 

stad m. stad EkstaWN; HabITG; pl. stadar LauJICN (ULMA 
6998), kanten av "bjaurar" [framstammarna på båtar]. stad-
somt Gothlim [kanttåg på sidan av ett nät]. 

tak n. tok GothHm; At1CN; HejdellablTG; EkstaVam1WN; 
GrötlJN; HamBN, tag. 

Fg. taka v. to (sup. tip) FåröGN; ta FlerLärBroGN; Hede 
Ta; EkstaWN; sup. tot GmgGN; EkstaWN; GrötlJN (tpl); 
perf. part. n. tetg,s LauGN, taga. 

vagn (vagul) in. vigal FåröGN; vagal HejnHörsNorr1Gmgöstg 
ArdÖjaGN; TräkVallEskSandaLojFardHablTG; Vam1BN; 
/*k StenkuToftaLevSilTG; veigal LärGN; (?)HejdeTG; vdd 
EkstaWN; vOgla FröjTG; bf. vOgh.t HamVam1GN, stång för 
höns att sitta på. Fg. dat. m. vagla. 

') Blott i uttr. hågga sam sal pa key, hänger som sadel på 
en ko (om illasittande kläder). 
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vani m. vina FåröGN; vana FlerLärBroGx; At1CN; HejdeTa; 
HavdCx (tpl); vana EkstaWN; GrötIJN (tpl); vam GothElm. 
(tpl), vana. Fg. ack. wana. 

Fg. Dan f. tan BroGN; At1CN; EkstaWN; Vam1BN, sena. 
Fg. Par adv. dr FåröGN (eljes dcer, dar jfr ovan s. 67). 

2. Urspr. långstaviga ord: 
alda, aldi ålda f. LyeBursöjaNäsGx; LojFardSilHablTG; aldu 

f. VamlWx; ålda f. GmgÖstgAlsk(?)Gx; VallSandaLey 
TG; åda f. HogEskHejdeEkstaTG; alde f. StenkuToftaTG; 
alda f. EkstaWN. — ålch in. FierLärHallStenkyLumGx; 
alda m. BogeLurnHörsAngaAlskArdGN; (n.?) ButtGx; aldi 
n. GothIlm; ål(4 n. Fler(?)HejnBälGothGN, ållon. Isl. aldin 
n., fsv. alda f., alden n., varom se Schagerström Bär o. 
fruktnamn på -on, särsk. s. 12. 

Fg. ancul m. ågkal BroGN; Atlex; agkl EkstaWN, fotknöl. 
axl f. dksul (åksul) FåröGN; dksal FlerLärGN; ciksg BroGN; 

dks'l At1CN; aksl EkstaWN, skuldra. Fg. gen. axlar. 
axul m. åks 1 BroGN; EkstaWN; åks(a)'/ At1CN; åksl HejdeTG, 

(vagns)axel. 
bandi m. (fg. ack. banda) bånda BroGN; HejdeTG; bandi Goth 

Hm; banda EkstaWN; bånd6, GrötIJN, gärdsgårdshank, -vidja. 
falki m. fålka FlerLärBroHörsNorriSundGN; At1CN; falka (f.). 

EkstaWN, falaska. Sv. dial. falka  (Närke), fallke (Södm.), 
falaska Rz 124 b. 

Fg. gang (ack.) m. gagg (gagg) FåröGN; gagg FlerLärGN; Goth 
Hm (tpl); HejdeHabITG; EkstaWN; HavdCx (tpl); Grötl,b, 
gång. 

Fg. garjir m. gard FåröGN; geei FlerLärGN; HavdeN (tpl); 
cgct4 GothUm; gord HejdeTG; gard FröjEkstaLevTG; gir( 
At1CN; GrötlAr; Vam1WN, gård. 

Fg. hagga håga FåröGN; håga FlerStenkyllejnHörsNorrlöja, 
GN; HejdeTG; haga GothHm; EkstaWN; (t) GrötlJN, 
hugga. 

Fg. halda v. hålda (hålda) FåröGN; ha/da FlerLärIlejnHörs 
NorrlöjaGN; Gothllm (tpl); EkstaWN (tpl); HamBN; Vaml 
WN; At1CN (tpl); hålda, StenkuVallHogEskSan.daFröjLevTG; 
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HavdCx (tpl); håldce TräkToftaTG; hålda HejdeTG; h,alda 
'GrötlJN (tpl), hålla. 

Fg. hall (adj. fem.) hcilvur (hcilvur) FåröGN; hal FlerLär 
,GN; hal(v) G-othIlm; halv At1CN; EkstaWN, halv. — ligm61/ 
HejdeTG; halm& Vam1WN, halvmil. — halva BroGN; Atl 
Cx; halva Vam1WN m., halva f. SundBx, kaffehalva. 

halm m. halm Fler LärGN; HejdeTn; At1CN; halm Vam1BN, 
halm. — halmbricla [halm-*vridja] band av halm Eksta [?] WN. 

hals m. hals FlerLärBroGN; Ade/sr; HejdeTG; hals- GothHm; 
hals SundBN, hals. — halsnigg EkstaWN [öppning mellan 
"klacken" ock sidorna i tjärdal]. — Fg. dat. halsi. 

klappa m. v. klava FåröGN; klava BroGN; kl apa EkstaWN; Grötl 
JN, klappa; avhugga löv. Fg. sup. clappat, avhuggit (löv). 

kvast m. kvast (kvast) FåröGN; kvast Atlex; HejdeTG; Eksta 
WN; kvast- GrötlJN, kvast. 

Fg. lamb n. lamb FåröGN; lamb FlerLärBroHejnGx; Goth 
Hm; Atlex; HejdeTG; EkstaVam1WN; GrötlJN, får. Jfr 
got. lamb, får (påpekat av Bugge i Norges Indskr. med 
de seldre Runor I, s. 156). 

langr adj. higgur FåröGN; lciggar LärGN; HogTG; lagg Flo' GN; 
Gothlim (tpl); AtlHavd (tpl) ON; lagga?: VallHejdeTG; laggar 
EkstaVanalWN; GrötlJN, lång. Fg. nom. f. lang (Rnnk.). 

lass n. las BroGN; Atlex; EkstaVam IWN; GrötlJN (las Fåt öTG 
ULMA 6259, s. 76); la g EkstaWN), lass. Fg. dat. lassi 
(-ä-formerna anslutna till lasa v., lassa). 

Fg. mangir adj. pl. mg a FåröGN; mg(a) FlerLärGN; 
magga GothHm; måg [apok.] HejdeTG, många. 

nacki m. (bf.) nakan FåröGN; nalsa, LärBroGN; At1CN; naka 
Hejde TG EkstaWN, nacke. Fg. ack. nacca. 

Fg. skam f. skam LärBroGN; Atlav; HejdeTG. 
skapt n. skaft BrollejnLauVam1GN, skaft. Fg. dat. skapti. 
skvabblugr adj. skvål2h BroGN; Atlex; n. skvablut VanilGN, lös, 

slankig i köttet (om fisk); kladdig. Jfr von Friesen, De 
gorm. mediageminatorna, s. 65 (om roten kvabb-). 

skvalla f. skvala FåröGN, björksav; skvallä. BN; -a FåröBunge 
S; skvalle VbyS, saf, saft i träd; tunt dricka. — bieskvalda, 
NEOG; bärkiskvalla FåröS; bärkskvallä ToftaS; bjässkvaldit 
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AlskLauRoneS; blaskvalda GrötIJN; bOrkskvcila ÖstgGlx; ka-
skvaldu VamlWx; bgskvcilda LauNär1Tam1GN, björksav. Jfr 
skvalla v., FåröS; OS; -ä SundS, svalla, skvala öfver; skvalpa. 

skvallra v. skvaldra FåröGN; skvaldra BroLauVamIGN; Atlex. 
stand n. stand FlerLärGN; stand GothHm (tpl); HejdeTG; Atl 

HavdCx (tpl); EkstaWN; GrötlJN; stånd, (särsk. potatis-
stånd). 

stang f. stagg FåröGN (tpl); stagg LärGlx; Atlex; HejdeTG; 
EkstaVamlWx; G-rötlJx, stång. Fg. dat. stangu: 

Fg. star [m.] star FlerLärGN; HejdeTG; Atlar, starr, (groft 
myrgräs). 

svard m. svard LauGx; EkstaYa; svact svaacl EkstaWN; smid 
FardLevLojSilHablTG; NärGN; sygd VamIBN; svarcl Grötl 
Jx; NäsWN; bf. svcidn,, NäsGx; flasksvad öjaHamSundGN; 
(st4r4 FårömN 333; svcerd HallBroGN; HogSanda-VstgFröj 
Te; svarcl AngaGN; At1CN; svard TräkliejdeTG; svard Tofta 
TG; bf. svcbrdti StenkuVallTG; svardn EskTG; flaskasvcprd 
FlerLärStenkyGN; fiasksvcerd Bäl; -sva_rel HörsNorrIGN), fläsk-
svål; grönsvål. Fg. snar') (sprangr); fsv. swarde r, swwrper 
(Noreen. Aschw. Gr. § 117). 

tang f. tagg FåröGN (tpl); tagg FlerLärGN; Gothllm; Guld 
HejdeKliGerTG; Atlex; EkstaWN; GrötlJN, tång. 

tann m. nakatan FåröGN, räfspinne; ta n FlerLäxBroNorrlArd 
(m. fl.)%; TräkVallHejdeLevHabl(m. fl.)TG; EkstaVamlWx; 
GrötlJN, tand. Fg. gen. pl. tanna. 

Fg. wagn m. vagn FlerLärBroGN; Atlex; HejdeTG; EkstaWN; 
vags- FåröGN; vags- LauNärGN, vagn. 

valda v. valda Gothlim (tpl); At1CN; EkstaWN (tpl); Vaml 
WN; pres. vcilda(r) FlerLauGN, vålla (vanl. = fela, fattas 

ngn ngt). Fg. pres. wald'r (B) etc. 
vamb f. vamb FåröGN; vamb FlerLärBroGN; Gothffit; HejdeTG; 

Atlex; GrötIJN, våm. 
Fg. varst f. vast BroHejnGN; AtlON; EkstaNäsWN; Waml 

Bx; vast G-rötlJN, stenrad, stengärdesgård. 
vatn n. ven, vak FåröGN; vdtti, FlerLärBroGN; va te Hejd° 

TG; vatn,- GothHm; LauGN, vatten. Fg. dat. watni. 
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§ 33. Fg. ä motsvaras efter kons. + (kvarstående eller 
bortfallet) w i vissa fall av å-ljud.' — Då många av orden 
äro ljudhärmande, kan variationen (w)a : (w)å i dessa ord. 
förklaras härav. 
kvalke (kvalka GrötlJN; kval/ca HamBN; Vam1GN, olvon, Vi-

burnum opulus; kvälke Vam1S; kvalrirke HamS; n.; coli., 
olvon S. — kvallkäbär SundeS; kvakebä,r FideS; kvalkbär 
HamS; kvakebärstrå FideS); men kållkån FåröCS; kåll-
känabär, -tre FåröS; OS, Viburnum opulus, olvon (buske). 
"Eg. qväljande bär" Hz 374 a. 

skvala v. skvåla FåröS; CS; skvala (el. skvala) FåröGN; skvgla 
LauKG (exc. I). Jfr d. o. ovan s. 91. Då man får höra 
formen skvgla utanför det ålderdomliga fårömålet, kunde 
man vara böjd. för att fatta ä-ljudet som hypersvecism. 

skvap n. skvgp FåröGN, tjock kvinna. Hör väl till skvåpa FåröS; 
skvåpä CS; skvapä LauCS; skvapa LauGN; impf. skvgpad 
el. skvgpad LauKG (exc. I); skvgpad Vam1GN ("skvätte"); 
[klafsa] när det är vatten i skorna; [även om en fet per-
sons rörelser]. Jfr no. sk vapa, ba3vre; boble og klukke 
[etc.] (Torp); nyisl. sk vap, laskethed. 

skvamp n. skvämp OS, stöt, häftig skakning, äfven det ljud, 
som härvid förorsakas (= skväpp). Nyisl. skvamp, Plask; 
skvampa, plaske (Blöndal); no. skvampa. 

skvapp n. sqvåpp Sahl; CS, duns, dån af något nedfallande 
tungt Sahl; (= skvåmp) CS. Jfr skvapp n., plask, om ljud 
Räls. Hz 610 a. 

skvappa v. sqwappa NEOG; skvappä, FlerCS; skväppä OS; Öja 
(Vaml)S, smaska, skvalpa [etc.]. Sdm skvåppä Hz 611 a. 

skvapsa v. skvåppsa FåröCS, (= skvättsa), smaska, "skvappa" 
[etc.]. 
Bevarat wa är dock regel: se kvaka, kvav, skvatrug, kvast, 

skvabblug, skvalla ock skvallra i exempelsamlingen s. 89-94. 
Anm. 1. En ögg wa > wo > o (et.) i rel. svagtonig ställning 

föreligger i fg. hur (av huar), fåröm. har FåröGN, Mr FårömN 

1) Om en övergång wa > wo i vissa dalmål, se Levander I, 
s. 89, 91. 
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§ 119; (jfr Kock Ljh. H, s. 187); fg. quam : kam FåröFlerLär 
BroGN; AtICN; kom GotliHm; EkstaWN; LevHabITG, pl. kama 
FåröGN (inf. knitma Fårö; Urna allm.) samt möjligen i fg. so  
(jämte [sjua, på Ardrestenen, jfr Brate i Arkiv 18: 137) : set (allm.). 
Med det sistnämnda kan dock fht. sö jämföras (Kock Ljh. II, 
s. 109). 

Anm. 2. I ytterligare ett ord motsvaras fsv. (ock fg.?) a i de 
ålderdomligaste trakterna av å, nämligen adj. naken: nakogo-
FåröDLL; netkugar FåröGN; netkan (f) StenkyGN; nakur LaumKG; 
näkagur FåröS, CS; nåkuar GardeS; (nakan LärBroGx: HejdeTo; 
GrötIJN; NäsWN; nakoar Vam1S; nakuer NEoG). Möjligen ha vi 
här att göra med en mycket tidig hypersvecism. (Jfr fåröm. prtita 
'prata', Ity. praten). Noreen Fåröm. § 116 antager u-omljud. 

Forngutniskt å. 

§ 34. Fg. å kvarstår som a-ljud i alla ställningar över 
hela området. Dess kvalitet är på det egentliga Gotland 
öppen (= a), men på Fårö sluten a), stundom svagt dif- 
tongerat (aqt). Jfr f. ö. § 32 ovan beträffande a-ljuden. 
Dock är att märka, att i största antalet ord det gamla a er-
satts av riksspråkets å, bqt för bat, ar för ar osv. På norra 
Gotland (utom Fårö) äro a-ljud i sådana ord mycket säll-
synta ock förekomma endast hos en ock annan mycket gam-
mal person. Från Atlingbo har Nils Carlsson gjort den iakt-
tagelsen, att även en del tämligen gamla personer aldrig hört 
uttal som nal, ar o. d. Många av de i exempelsamlingen 
nedan medtagna ordformerna med a-ljud äro betecknade som 
föråldrade även i för övrigt konservativa socknar. (Variantfor-
merna med å ha på grund av sin riksspråkskaraktär i regel 
ej medtagits här). I själva verket torde utbytet av äldre å 
mot å, vara en av de allra tidigaste påverkningarna från riks-
språket. Orsaken härtill kan delvis ligga i behovet av att 
skilja ord med urspr. kort a från sådana med långt. 

Exempel (i bokstavsföljd): 
a f. a GothHm; a- At1CN; bf. dt NärGN; pl. aar LaumKG, å. 
ad f. ad FåröGN (tpl); ad FlerLärGN; GothHm; HejdeHablTa; 

EkstaWN, åda, ejderhona. 
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ar f. ar FåröGN; ar GothIlm; ar (j) HablTG; bf. ån LauGN, 
ära. Fg. gen.' pl. ara. 

Fg. ar n. gr FåröGN; ar FlerLärGN; MON; (t) HejdeTG; 
EkstaNäsWN; (j) GrötIJN; ar (j) Gothlim (tpl), år. 

Fg. atr adv. åtar FåröGN; alar GothHm; gta(hald) LauGN; 
EkstaWN; atar(hald) Vam1WN; gtar(ga) At1CN, åter. Har 
snarast urspr. kort a. Jfr Noreen Vårt språk III: 149. 

Fg. atta rkn. åta FåröGN; gte, (j) LärStenkyllejnÖjaGN; 
Stenku.TräkTG; ata (j) Gothllm; (j) GrötIJN, åtta. 

Fg. balai (— bepi) adv. bada FåröGN; b4d(a) HejdeTG; bad [apok.] 
LaumKG, både. 

Fg. batir (ack. bat) ra. bgt FåröGN; bat Gothlim; bat Guld 
HejdeLevTG; (j) At1CN; (j) EkstaWN; (j) GrötlJN; NäsWN; 
bf. batn LaumKG, båt. 

blar adj. blgar (j) GrötIJN; blgr, blor 1  LaumKG; n. blot (j) 
FlerLärGN; blat GothIlm (tpl); GrötlJN (tpl), blå. 

Fg. Da adv. da FåröGN; d BroHejnGN; EkstaWN; da Goth 
Hm, då. 

fla f. fig HejdeLevTG; EkstaWN; GrötlJN; pl. Sar LauYG; 
(flarn FåröGN; flan GothIlm), barkflöte på fiskegarn. Id. 
flå f. 

ha v. fig FåröGN; fig FlerLärGN; At1CN; EkstaWN; HabITG; 
GrötlJN; fia GothIlm; impf. &da GothHm (tpl); EkstaWN 
(tpl); HavdCN (tpl); G-rötlJN (tpl); perf. part. n. flgt VO När 
GN, flå. 

Fg. fa v. fa FåröGN; fa FlerLärGN; Gothllm (tpl); HejdeTG; 
At1CN; LaumKG; HavdCN (tpl); GrötlJN (tpl); sup. fat Goth 
Hm (tpl); HejdeTG; At1CN; EkstaWN; LaumKG, få. 

gas ggs FåröGN (tpl); ggs FlerLärHejnHörsÖstg (m. fl.) GN; 
TräkStenkuVallEskHejdeFröjFardHabl (m. fl.) TG; Goth 
Hm; At1CN; EkstaVam1WN; GrötlJN; HavdCN (tpl); Sund 
BN; bf. gast LaumKG, gås. Fg. gen. pl. gasa. 

grar adj. grgr FåröGN (tpl); gro FlerLärGN; GothHm; At1CN; 
GrötlJN (tpl); HavdCN (tpl); graar HejdeTG; gr4r 2  EkstaVaml 

Upptecknade former med i st. f. g anföras eljes ej i exempel- 
samlingen. 

Borde nog ha skrivits grgar. 
7 H. Gustavson 
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WN ; gra- LaumKG; Sund_BN; n. grat FåröGN; grgt LärGN; 
GothIlm; AtICN; HejdeTG; EkstaWN, grå. 

Fg. har n. hgr FåröGN; her (f) Gothilii (tpl); (t) At1CN; 
(t) EkstaWN (tpl); GrötIJN; har- VäteTG; NärGN, hår. 

kvada f. kvetda FåröGN; kvåda FlerGN; VallHogEskSandallejde 
FröjLoiTG; At1CN; kvadu GothIlm; kvada EkstaWN; Grötl 

; kvåda FardSilHabITG; kvada LaumKG, kåda. Isl. 
kvåöa. 

Fg. ladigh (Rk) FåröGN; lqda LojEkstaFardTG; ladt 
EkstaWN; NärGN; ladts- LauGN; lack HabITG; ladtvg G-oth 
Hm; letchgg HejdeTG; lejobg At1CN; lgdigg LaumKG; Grötl 
JN; bf. lådin FåröGN (ULMA 4312: 18); pl. lådinga(r) När 
GN, vår. Jfr dalm. lådi g (Levander II, s. 8). 

lagr adj. ltkur FårömN 336; kg FlerLärGN; GothIlm; Atl 
ON; HejdeTG; lggar LaumKG; EkstaWN; GrötIJN; HavdCN 
(tpl). 

Fg. ma v.1  ma GnagGN; ma EkstaWN; NärGN; GrötlJN; impf. 
mata FåröGN; mata LauVam1GN; mata [?] EkstaWN; Gröt! 
JN, må, måtte, måste (hjälpverb). 

rna v.2  ma NäsGN; GrötIJN, rycka upp (kortvuxet) korn med 
med händerna; rna upp = rykk upp sed me Unnar LauJKN 
(ULMA 6998); ma FåröS; CS; Vam1S, upprycka korn, ärter 
etc. Jfr sv. dial. måa el. må, upprycka med roten, om ärter, 
lin, hampa (Upl. Gästr.) Rietz 451 a; isl. m å, slide paa 
noget. 

mane m. måna FåröGN; mani (t) GothIlm (tpl); mena (t) Eksta 
WN; bf. mgny, HejdeTG, måne. 

mave m. gnava FåröGN; mgva BroGN; LaumKG; Vam1WN; 
metyl GothIlit m. — m4va HablTG; mava HamBN f., fiskmås. 
Jfr isl. mår, pl. måfar. 

nal f. itg/s- FåröGN; nal LärGN; (t) Gothlim (tpl); HejdeHabl 
TG ; (t) MIN; (t) EkstaWN; GrötlJN; nal- LaumKG, nål. 

Fg. pa prep. pg  FåröGN; pi FlerLärGN; GothElm (tpl); Atl 
Ck; EkstaWN; NärGN; GrötIJN; pa HejdeTq; pq (pa) Havd 
ON (tp1), på: 

rar adj. ra At1CN; HablTG; retr EkstaWN; rgar GrötIJN; n. 
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rat GothIlm (tpl); AtICN (tpl); EkstaWN; HablTG;.  HavdCN 
(tpl); GrötlJN, rå. 

Fg. raD n. rad FåröGN; rad FlerLärGN; HejdeTG; Atlex; 
EkstaWN (tpl); GrötIJN; HavdCN (tpl); Vam1WN; rad Goth 
Hm (tpl); bf. rada LaumKG, råd. 

Fg. sa v. sa FåröGN (tpl); sg FlerLärGN; GothHm (tpl); Atl 
ON (tpl); EkstaWN (tpl); G-rötlJn (tpl); HavdCN (tpl); impf. 
såda FåröGN; sada Gothldm (tpl); EkstaWN (tpl); GrötlJN 
(tpl); HavdCN (tpl); sup. st  FåröGN; st HejdeTg, så, 
sådde, -tt. 

sald n. sald FåröGN; sald GothIlm; sald FlerGN; (f) SilTG, 
såll. Isl. såld. 

Fg. sia v. sig FåröGN (tpl); sla HejnGN; GothFixt (tpl); Hej de 
GerTG; EkstaWN; G-rötIJN (tpl); sup. slat FåröGN; slat 
HejnGN; Gothlim; EkstaWN; GrötIJN (tpl), slå; slagit. 

apa v. sp FåröGN (tpl); spg (t) GothHm (tpl); HejdeTG; impf. 
spada FåröGN; spada (t) Gothlim (tpl); sup. spgt FåröGN; 
spat GothHm (tpl), spå, -dde, -tt. 

stra n. strad FåröGN; strad FlerLärNärGN; Gothllm; AdCN; 
FfejdeLojFardTG; EkstaVam1WN; GrötIJN, strå. 

tat ra. tat Gothllm; At1CN; GrötlJN; pl. tatar LauGN, tåt, 
part i rep. 

Uttal rn. tåtu/ FåröGN (ULMA 4312: 43); tall LaumKG; tatl 
Vam1BN, ett vildgräs; Apera spica venti KG; luddtåtel BN. 

Fg. kal) m. (ack.) trgd- FåröGN; trad FlerLärGN; HejdeTe; 
(t) At1CN; EkstaWN; HavdCN (tpl), tråd. 

vatr adj. veitar FåröGN; vdtar FlerGN; HablTG; vatar G-rötIJN; 
NäsVam1WN; vt LärGN; GothIlm; At1CN; EkstaWN (tpl); 
HavdCN (tpl); n. vt FåröGN; vat FlerLärGN; Gothllm; Atl 
ON; GrötlJN; NäsWN, våt, vått. 

Anm. 1. Fg. nequar, B. naqwar; (Cath. Gillest. m. sg. nom. 
nokor 5 ggr; ack. nokon 1 gg; n. pl. ack. nakor 2 ggr) 'visar 
numera uteslutande å-former: m. naklan FåröGN; m. ngn At1CN; 
Laum KG; nagan HabITG ; NärGN ; nagy, Gothilm ; konan EkstaWN;,  
f. naka FärziGN; ndgu LauöjaGx; HabITG; n. naka FårtiGN; netgu 

1) Jfr Danell Nucköm. s. 131. 
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LärGothAlskGra; nogu G othHm; nage, HablTo; pl. neszkla FåröGN; 
nogla, (t) nokla GothHm; 7/4g/a, AtleN. 

Även hos bröd. Säve träffas uteslutande it,-former. Toften har 
nåkun m.; nåkut n.; Neogard nåkot n.; I 100: 18 näku f.; naekla 
pl.; (felskr. för nåckla?). Fårömålets netklan, pl. nitkla, ock gotl. 
pl. nagla, nakla, är säkert da. nogle.I Förmodligen beror voka-
lismen även i nagan etc. på inflytande från da. n ogen ock sv. 
någon. Noreen Fåröm. § 116 antager u-omljud. Jfr om det i 
viss mån parallella naken (netkugur etc.) ovan s. 95. 

Anm 2. Om fg. hafulm nygotl. havud, hayda, hyuda etc. se  
nedan § 51. 

Forngutniskt 

§ 35. Fg. ii i äldre kort stavelse har vid förlängning på 
större delen av dialektområdet övergått till en diftong (m, 

aut el. dyl.), men kvarstår, eller har åtminstone kvarstått 
intill senaste tid hos den äldsta generationen i några socknar 
på östra Gotland nämligen, efter vad jag själv funnit, i Got-
hem, Kräklingbo, Gammelgarn, Anga, Norrlanda ock Hörsne. 
I Hejnum minns man ännu, att för ett par generationer sedan 
ett sådant uttal varit rådande 2, likaså i Lau.3  Enligt vad 
Klintberg på sin tid berättat mig, fanns det i Lau på 1870-
ock 80-talen åtskilliga äldre personer som sade dur, hul etc. 

st. f. nu dyur, hyl), varför han i sin avhandling uteslutande 
använde denna beteckning. Numera är detta uttal alldeles 
försvunnet i Lau. Nils Lithberg har bland några språkliga 
notiser (i Wennerstens efterlämnade saml. tillh. Sällsk. f. Gotl. 
forskn.) antecknat: "I trakten Vallstena, Gothem, Norrlanda 
uttalas ii i vissa ställningar lika med ii d. v. s. med större 
läpprundning (--= fr. ou i t. ex. pour) regelbundet. Spora-
disk[t] förekommer detta även söderut ända ned till Alskog 

Jfr att det i Fyresdal i Norge heter nokle = da. nogle 
(Skulerud i Arkiv 28: 252). 

"min filar han sagd bur hul", min farfar han sade bur hul 
(borra hål) Petter Thomson Kyrkebys i Hejnum f. 1860. 

"far u mur di sar u di, man na brautar vor u-a (u)" 
U. F. [J. Karlsson, Fie i Lan] LauKo (excp I), [far ock mor 
de säger u de, men nu bryter vi u-et]. 
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med all säkerhet ock då i synnerhet i gamla människors ut-
tal . . . Bour, borr, Dour, dörr, Goud (Herr' Gond), [gud], 
Houde, huvud, Houl, hål [etc.]". På den tid då P. A. Säve 
gjorde sina dialektuppteckningar (i huvudsak 1850-85) fanns 
uttalet u för äldre förlängt ii kvar även i socknarna Dalhem, 
Östergarn, Alskog, Garde, Rone ock Näs. Han skriver näm-
ligen stundom på franskt sätt boul, moul, broute, fouka, louge, 
oukä etc. för att beteckna bul, bruk etc. i motsats till b?ml, 
bnukte,, vilka han betecknar med u (bul, brute). Gutaord 
s. 132 säger han: "ett. eget or-I-ljud (sås. fransk. tr  ou, son), 
såsom soup (sup), gotl. säup 2, skont (skott), dour (dörr), Gotl. 
War 3  osv." Gutaord I: 85 skriver han: "ötTi ljudet vanligt i 
Dalhem. Soup (sup). Boul (trädstam)". 

På större delen av dialektområdet har som nämnts fg. ii 
vid förlängning undergått en diftongering, varvid det erhållit 
ett förslag av en något grumlig i- eller e-vokal, varvid u-lju-
det samtidigt blivit slutnare ock närmat sig sv. u eller snarare 
norskans eller dalmålets ur. 

Nils Carlsson skriver beträffande Lau 4: "ii lov lm (eller 
lm? så Herbert G-n), borr kur (kur). (Jfr bceyr 'bur'). 
Början ej märkbart labialiserad, efter mitt öra; u-et någon-
städes mellan "norskt" ur ock "europ." u (beteckning väl helst 
tu) ock halvlångt eller långt. Beteckning ca?" Från När 
har Carlsson s. st. antecknat: "fr.: Svävande diftong: smeul 
'smul'; deUna (växten)". Det är möjligt att åtm. förslaget är 
något slutnare på norra—mellersta Gotland ock något öpp-
nare söderut. Wessen skriver grk från Eksta, Näs ock Vam-
lingbo (brq,mt, 'brott', bq,ud, 'bål' etc.). Själv har jag utan 
alltför stor tvekan använt ya överallt; från sydligaste Got-
land har jag dock i ett par fall skrivit ett. 

Att den vokal, som bildar förslag, såväl i norr som söder 
kan vara så sluten ock spänd, att den närmar sig halvvokal 

1) R. 625: 7. 
3) bör vara sup, jfr anm. nedan. 

bör vara dur, jfr anm. nedan. 
ULMA 896; 2, jfr ovan s. 1. 
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(I), framgår av skrivningar som: mosa, mosse; rygga, 'sår-
skorpa'; plosa 'påse' Fårö DLL; shop 'sädesnek (Gol.) DLL 
(dvs. skyupa) ock mka, (kojuver) NäsWN. Diftongen har så-
ledes stundom uppfattats såsom stigande i st. f. svävande. 

Vid en samtidig jämförelse sommaren 1939 mellan uttalet 
hos fåröbor ock ekebor kunde jag konstatera, att förslaget 
värkade mera grumligt ock diftongen mera svävande i Eke 
än på Fårö (där den således är mera stigande). 

Vad beträffar senare komponenten, torde Nils Carlssons 
omdöme, att denna ligger mellan tc ock u gälla för större 
delen av området. Möjligen är den något slutnare på Fårö, 
dock ej svenskt u, som Noreen skriver. I själva verket be-
står denna tämligen svävande diftong av en ljudserie, vars 
början snarast är ock vars slut torde vara u eller (hmyl, 
hål, lawyku, luckan). Till skillnad från "norskt" ut är det 
gotl. ljudet föga labialiserat. 

I typordlistan från Havdhem har Nils Carlsson (s. 78) an-
märkt: "Den diftong som motsvarar fg. ii och här betecknas 
med QUA är i socknen mycket tydlig. I Atlingbo på mell. 
Gotland är u i sun, kul, tula åttn. i äldre personers tal blott 
svagt diftongerat, hos de yngre tydligare (V[alter] K[arlsson] 
snarast tu)". 

Diftongeringen av fg. i vid förlängning är en fortsättning 
av diftongeringen av fg. i (>au) varom se nedan §§ 38, 40. 

En tydlig skillnad föreligger dock överallt i uttalet av gu 
(e:~ etc.) < fg. ii ock at (ceg etc.) < fg. å. 

Anm. Då man hos Bach6r (1830-t.), hos C. ock P. A. Säve 
samt hos Wennersten (Nygutn. ordbok) ock stundom i ortstid-
ningarnas gutamålstexter finner skrivningar som bur (för bur) 
borr; däur (för dur) dörr; fäur (: fur) fura; läugä, (: lugä) lova 
etc. äro dessa att betrakta som hypergutnicismer. Man kan 
därför icke med Pipping (SNF XII: 1, s. 40, 48) åberopa den 
felaktiga gotl. formen fäur som stöd för en form får (med långt 
u). Den isl. variantformen fåra, som först av Ha3gstad-Torp 
upptages som variant till fura (alla andra isl. ordböcker ha blott 
fara) synes vara dåligt belagd. I Heimskringla IV, s. 192 för-
klarar F. Jonsson, att då skalden skriver fri- "er der vistnok 
al grund til at skrive ftir-". De två orden fåru, som Jonsson 
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(mot ms.) skriver, ock fyris garmr förekomma i samma vers. 
Konrad Gislason (Om helrim etc. s. 46 f.), till vilken F. Jons-
son a. st. hänvisar, har i Grågås funnit en skrivning får°, 
som han anser vara pålitlig ock vill etymologiskt försvara. Detta 
synes vara det enda verkliga belägget i isl. för en form med 
långt u. 

Exempel: 
1) typen brut: 
a) före andra kons. än m. 

bluk n. bly,uk BroGN; bluk Atlex; blyuk GrötlJN, men bluk Goth 
Hm, fyrkantig trälåda, som sättes på huvudet framför ögo- 
nen på nöt för att hindra dem att riva ner gärdsgårdar; 
bluk NEOG, block, trissa; hackho. Fsv. blok, sv. dial. blek 
etc. Se Tyden s. 63. 

blus n. blygs FåröGN; blys AtICN, men blus GothElm; Laum 
KG, bloss, (fig. ögon). Fsv. blus, bios. 

Fg. brut n. (stagt-)bryat FåröHejnGx; klut Atlex (tpl); breat 
EkstaWN; bryyt GrötlJN, men (stam-)brut G-mgGN, (sten-) 
brott. 

Fg. buff n. (skortet-)byyd (m.?) FåröGN, skjortbål; byyd BroGN; 
bd HejdeTG; At1CN, bud; boud [= bud] AlskGardaS. Sv. 
dial. bud, båd. Jfr Bucht u o. o, s. 7. 

Fg. bul m. 492 FåröN 352; bl BroGN; HablTG; kul At1CN; 
baud EkstaWN; byyl EkstaTG; GrötlJN, men (bf.) bit/ti Goth 
G-N; pl. bidar KräkGx; boul DalhRoneNäsSäve, trädstam; 
(vägg-)planka. 

bur En. byur FlerLärBroGN; GerTG; kur GuldHejdeSandaTG; 
bnur KliTG; GrötlJN; beur EkstaWN; bur HavdCx (tpl), 
men bur G-othHm; GmgGN (tpl); LaumKG, borr. 

drup n. dryp FåröGx; draw EkstaWN; drul) LaumKG, dropp; 
droppe. Fsv. drup, drop, dropp, drypande; jfr Tyder'. 
s. 78. 

Fg. (n. pl.) dur dyur FåröBroFlerLärHejnStenkyHörsag; Tofta 
FröjLevTG; dpAr At1CN; StenkullejdeTG; dyyr VallHog 
SandaTG; deur EkstaWN; dyur KliLojFardTG; GrötlJN; bf. 
deyrt RoneYG, men dr GothHm; (f) HörsNorrlAngaGmg 
AlskArdGN; dour GothGardeS, f., dörr. 
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dus n. dous FåröDLL; dyus BroGx; clyAs At1Cn; (syg-)ds Eksta 
WN, sågspån. Jfr no. dial. dos n., kjernelost korn og ann-
det avfald (Torp). Bucht s. 24; Levander I, s. 281. 

Hus n. flykts BroGN; Hus FåröS; CS; SundS, "svepeskeen hos 
hasselnötter".1  Jfr no. dial. flus n., skjeaver, skal (etc.) 
Torp. 

fuk n. fyuk GothLauGN (n.), fuk FåröS; CS; fouk AlskS (m. 
o. n.), damm, flygande stoft. Ångerm. fels, [litet snö] Bucht 
s.13. 

fur m. 1. f. fyur BroGN; hur At1CN; fur, fäur CS, fura; 
furu(virke). fäur är hypergutnicism ; se ovan s. 102. Jfr 
under furu s. 113. 

fur f. fyur f. FåröLauGN; n. HangBroGx; fOtr EkstaWN; 
feur f. HavdCx; fyyr f. GrötlJN; fyur Vam1BN, men ftcr n. 
GothHat; four KräkS, fåra (i jorden). 

gur gym- BroGN; gyAr At1CN ra., gorr, var. 
Fg. hul n. hl FåröFlerLärBrollejnHörsöjaHamGx; FardTG; 

Vam1BN; kul HejdeTG; At1CN; hytyl EkstaWN; heta Havd 
Cx (tpl); hyyl GrötlJN (tpl); men hyl GothHm; (t)Hejn (t)Hörs 
Norr1GmgGN, hål. 

klav n. Rya (kanske rättare klyuy) FåröGN; Nya VamlBx, 
remna i kalksten; Nya GrötlJN, egenskapen att klyva sig 
(hos vissa stenarter); klu, klug FåröS; CS, spricka i sten. 
Jfr Bucht s. 27, Tyden s. 87. 

kul n. kl FlerLärBroGN; kl At1CN; HejdeTG; 4ucl Eksta 
VamIWN; kQua HavdCx (tpl); kyld GrötlJN (tpl). Jfr fg. 
oulastepar, Kulstäde gd i Valls sn. 

Fg. luf n. /mcg FlerLärBroGN; GerTG; lygg At1CN; Sanda 2  
MbyllejdeTG; /cyg• SandaTG; 41yg EkstaVamlWx; (även 
/atyv EkstaWN3); leug HavdCx (tpl); kog GrötlJN (tpl); men 
1.4g GothElm; Norr1GmgGN; lug NEOG, Toften, lov. 

luk n. lyuk Fårö (tpl), FlerLärHörsGx; lyAk At1CN; HejdeTG; 
laiuk EkstaWN; klak HavdCx (tpl); lyuk GrötlJN; men lthk 

T. Vestergren i Svensk Botanisk tidskr. 7, s. 379. 
"knappast u möjl. bättre ut" SandaTo (tpl). 
torde vara en "utfrågad" form. 
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GothlIm; HörsNorr1GmgGN; luk NEOG; Toften, lock. Fsv. 
luk, lok. 

(?) lun m. lpunl FåröGN, trästycke att dra båten upp på; 
pl. lunar Vam1GN, vävtrissor; lun FåröS; CS; BungeS; 
LauCS; pl. lunar Vam1KN, trästycke att draga upp båten 
på; tjocka delen av åran; ställning ("saxar") för upphalning 
av virke å en byggnad. 

lup xi. /n4cp FåröFlerLärBroGN; /ytyp GrötlJN, lopp. 
Fg. lut (ack.) m. /yat EkstaGN; (mx/KAt At1CN; micutt Havd 

ON, tjärved 2); men lut GothElm; LaumKG, lott. 
muk n. myuk NärGN; muk LojS; mouk AlskGardaLauS, såg-

spån, småved, stickor etc; rykte, prat. Jfr ång. m8k 'spån 
ock småskräp' Bucht s. 13. 

nud nud m. BroGN; nud f. LauJKN 6998; nud FåröS; CS f., 
spiknubb. Isl. hnoö; jfr Bucht s. 8; Tyden s. 60. 

Fg. schut n. skut FåröFlerLärNärGN; siqut e) At1CN; skut 
EkstaWN; skymt GrötLIN, skott; matskQutt HavdCN (tpl) [mat-
säck]; men skut Gothllm; GmgGN; LaumKG; skuut Spegel; 
skut NEOG, Skott. 

sprut n. sprytut LauGN; sprut FåröS; CS; MartGardeLau(Vaml) 
S, hvassbuk. Jfr y. fsv. s p ro t n., spö, tunn stav; ösv. 
dial. (Nuckö) sprut; uppl. sprett Tyden s. 86. 

Fg. spur n. sppur FåröLärBroGN; SilHabITG; spur At1CN; 
HejdeTo; spq,utr EkstaWN; spour HavdCN (tpl); spyyr Loj 
FardTG; GrötIJN; men spyr GothIrlm; GmgGN, spår. 

Fg. sun m. sp,cm FåröLär•HejnGmgÖjaVam1GN; FröjGerLev 
SilHablTG; srun StenkuToftaEåkMbyGuldHejdeTG; AtICN; 
sqlun EkstaVam1WN; scan HavdCN (tpl); sp4m LojEkstaTG; 
GrötlJN; men sun GothHm; HörsNorr1GmgArdGN; LaumKG, 
son. 

stup n. stmg_ p LauNärGN; stgyp EkstaYG 'stöp' (då man läg- 

Man borde vänta *lun; jfr no. dial. lunn m., stok till under-
lag för det som skal slfflpes (etc.) Torp; sv. dial. lunnar (fsv. 
lunnar), båtrullar Rz 415 a; isl. hlun nr m., båtrulle. Jfr luna f. 
nedan s. 113, varifrån trol. vokalismen överförts till lun(n), som 
delvis hade samma betydelse. 

Väl egtl. den bästa, innersta (mellersta) veden i ett träd. 
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ger malt i vatten); stup (Fårö)Bro(Vänge)LauS, vattensvall 
på isen. Jfr sv. dial. oppståp, oppståp n., på isen upp-
stiget vatten (Häls) Rietz 681 a; även i andra norrl. dial., 
se Bucht s. 20. 

trug n. trug FåröFlerLärBroGN; trwg At1CN; ElejdeTek; 
trffg EkstaWN (tpl); trQutg Havde/sr (tpl); tryyg GrötlJN 
(tpl); men ing. Gothlim, tråg.. 

tug tmcg BroGN; twg AlteN; tq,y,c_ g Vam1WN; tug GrötIJN; men 
tag- GothAngaGN; tug NEOG, tåg, rep. Fg. dat. tughi. 

uk n. ?.?fik FåröBroGN: ?•uk AtION; eu.k EkstaWN; men uk 
GothHm; (t) HörsNorr1GN; uk L. soc., ok. Fsv. uk, ok se 
Tyden s. 65. 

Anm. Adj. gul visar blott på Fårö en form gul (GN; gval 
DLL), eljes heter det: gal BroGardeLauGm; Allem; gaucl GothHm; 
&mular EkstaVam1Wm; GrötlJiv; gul, gäul FåröS; 08; gäular 
Fårö [9 1; RoneS; n. goult 2  Rone; gult Fårö, alltså nästan överallt 
utom på Fårö former som synas återgå på äldre ft. TylMn menar 3  
"att formen gäul på Gotland kan, i betraktande av Fårömålets 
gul, vara en hyperdialektisk riksspråksform". Detta får väl fattas 
så, att gul skulle vara så tidigt inlånat från rspr. gill, att ögg. 
ii. > tia drabbade detta ord, som sålunda ej skulle ha funnits i 
forngutniskan. Detta antagande förefaller föga rimligt. I själva 
verket synas många svenska dialekter, särskilt de skånska ock 
västsvenska, visa tillbaka på en form giiir jämte gillr.4  För norskans 
vidkommande säger Torp (Ordb.): "gul adj. flere stader sekundwrt 
forlenget alt tidlig". För gutniskans del förefaller det som man 
antingen liksom i norskan måste räkna med en tidig förlängning, 
vars orsak dock är dunkel, eller förutsätta en fg. form med långt ii. 
Hur den sistnämnda formen skall förklaras blir en senare fråga. 
En form som kunde förutsätta att *göl, gul, föreligger i gaulskrage, 
LaumKo; golskrage LauS; OS; (men goulekrake gul-1 FåröS; 
gäulskraki BungeS); storskrake, Mergus (hanne). Här föreligger 
möjligen ett sammanfall av äldre ö > o och äldre i > it, varom 
nedan § 42. 

Änd. -ar i mask, nom, är ej fårömål, det heter -ur; i detta 
fall borde f. ö. ändelse saknas. 

3) dvs. gult, en form som synes förutsätta fg. il! 
u ock o, s. 69. 
Tyclån, s. 68, 69. 
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b) framför m visar fg. ii regelbunden utveckling blott i ett 
par fall: 
mm n. /pum LauNärVam1Gx; /um (t)LauGN; lum NEOG; Fårö 

S; OS; FlerCS; BungeS; AlskS; LauCS; Vam1S, svagt ljud 
m. m. Sv. dial. lomm, dovt ljud (Östg) etc., Tyden s. 73. 

slum n. shytm FåröGN, något magert ock löst, t. ex. kött. Jfr 
no. dial. shim grov men vek og slap, om grxs og straa; 
slum n., sligt straa (Torp). Jfr även slumen adj. nedan 
s. 112. 

Kvarstående il visa: 
Fg. pl. m. sumir; (sing. n. sumt) n. sumt FåröBroNärGN; 

Gothlfm, somligt (övriga former användas blott i sms: 
sumstans BroGN; sumstans LaumKG). Toften har formen 
sumbur m. sg.; NEOG sumir, sumer, summe pl. Här har 
kortheten bevarats framför kons.grupp i n. sg. ock väl 
även i sms. 

tum m. tum BroNärGN; (tuma EkstaWN); pl. tumar LaumKG; 
tumm FåröS, tumme. Då ordet användes som måttsord, 
har det tydligen som sådant rönt inflytande från rspr. 

Fg. um konj., prep. um  (um) FåröBroGx; Gothllm; um NEOG; 
umvag LaumKg, om. Kortheten beror här på svagton. 

2) typen luva v., bruta s. 
a) före andra kons. än m. 

bruti ra. bf. bry'ak BroGN (mycket vanligt ägonamn); pl. 
brutar 'bråtar' AngaGN; brut-tatan (t), provisorisk gärdes-
gård av kullfällda buskar ock träd Gothilm; broute RoneS. 
Fsv. bruti, brote. 

Fg. buga 1  (ack.) m. (bf.) bykan FåröGN; byka FlerLärBroGN; 
bOk.g* HejnGx; Niga AtICN; HejdeTG; bauÅga EkstaWN; 
besuga HavdON (tpl); byiga. GrötlJN; men bt_tgt Gothilm (tpl), 
båge. 

bura v. bra BroGN; GerTG; bra GuldHejde Ta; byÅra. 
At1CN; bra EkstaWN; men blya, GingGN (tpl); LaumKG, 
borra. 

1) 1 sms. alnbuga. 
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drupi m. dryikpa FåröGN; drysy pa, FlerLärGN; dry‘kpa Aden 
HejdeTG; dratypa EkstaWN; dnittpa HavdON (tpl); drypa 
GrötlJN; men drupt Gothlim; drypa GmgGN (tpl), droppe. 

fuli m. fyula FåröGN; /kittla HavdCN (tpl); men fyk Gothllm; 
fula AlskGN, fåle. 

Fg. guti m.1  gyat(a) LauGN, 'gotlänning'; gytda GrötlJN 'guta-
mål'. Vanligast i sms. ngtdagåt, sådadt_t' GmgGN; systkda-
gyga LauGN; pl. syhdagyfdar BroNärGN; sautdagalutar Rone 
YG, inv. på norra, resp. södra Gotland; sylkdurgyytabeiunda 
FåröGN, bonde från sö. God. 

kluvi m. Nytta FåröGN, flata delen av kardan; Icke LauNäsS; 
klue RoneS m., vägskäl; kil mellan ägor. Jfr klovi m.., 
kluven gren el. stång. 

lugi m. ktga FåröGN; l ge.. FlerLärBroGN; SilTG; ly'Aga Atl 
CN; Hejde 3  To; /agna. EkstaWN; /ygga GrötIJN; men iggz 
Gothilm; /gga LaumKG; luge NEOG; bf. lougen AlskS, låga. 

(?) luka 4  v. (layka FåröGN); lyikka BroGN; lykka At1CN; lautka 
EkstaWN; @Icke, GrötlJN; pres. lyåkar NärGN; men luka 
Gothilm, rycka upp gräs. 

Fg. lufa v. /mcga LärBroGN; GerTG; ly;kga MbyliejdeTG; 
lykga AtICN; lagga, vanl. lautve,[?] EkstaWN; kittga HavdCN 
(tpl); /ygga G-rötIJN; men lyga Gothilm, lova. 

musi m. nniusa FåröGN; mStsa FlerLär, (t)Hall, BogeÖjaNäs 
SundGN; FröjLevTG; mpits HejnGN; mylsa AtICN; EskTofta 
HejdeTa; my:tsce StenkuTG; Mp:6,96, VallHogSandaTG; magma 
EkstaWN; meitsa HavdON (tpl); myttsa EkstaTe; GrötlJN; 
men must Gothllm, mossa, lavar. 

pusi m. pyitsa FåröBroGN; pausa EkstaWN; py.gc_ sa GrötIJN; 
men pusi Gothllm; påsa GmgGN, påse. 

I Gutalag och gutasaga. Blott belagt i pl. gutar; eljes så-
som mytiskt mansnamn Guti; i fsv. ej ovanligt mansnamn, se 
Lundgren-Brate (Sv. Lm. X). 

Möjligen apokoperade former. 
Även /dta HejdeTu, vilket väl är da. 1 u e. 
"leka v. ränsa Närke (Asker), synes återgå på en kortstavig 

grundform. I regel visar ordets rotvokal i sv. dial. tillbaka på ii.". 
Tydån s. 97. 
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rugi m. rKygu FåröGN; rStga FlerLärBroGN; rmitga At1CN; 
Hej cleTG ; rautge, EkstaWN; rena HavdCN (tpl); men rttgi 
Gothllm, råge. 

(?) ruka v. rphka, BroHejnGN; pres. rpitkar LauNärGN, sitta 
ock hänga långt på natt; rukä SundCS, gå ock svira om 
nätterna; (roka NOG; FåröS; OS; SundS; LauS; CS; Rone 
Vam1S; SundCS)1, sitta orkeslös; sitta länge (om natten), 
driva omkring, bullra om natten. Jfr no. dial. ruka, sitta 
foroverboiet, egtl. "danne stakk" Torp, men även sv. dial. 
råka 'ruska, stöta på, runka fram ock åter till dess det 
lossnar' Rz 533 a. Jfr Bucht s. 75. 

skupi m. sWypa FåröBroGN; skp:cpa At1CN; s4typa, EkstaWN; 
skuffa GrötlJN; men pl. skitpar AngaGN; skupa NEOG; skupe 
L. soc,., kärve. Hör väl till ieur. (s)qeup-, sqeub(h)- lik-
som isl. skauf n., kvast; ags. sceaf, fht. scou.b, Biindel, 
Strohbund, G-arbe; jfr fht. s cub il, Biischel von Haaren 
oder Stroh oder dgl. (Walde-Pokorny II, s. 555). 

skuta v. skmitta FåröGN; skKata LärNärGN; skuta AtleN (tpl); 
skymta [sic] EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl); men skuta G-othllm; 
GmgAlskGN; LaumKG; skuta NEOG, skotta, skyffla. 

Fg. Jrnla v. Imata FlerLärBroVam1GN; bula AltCN (tpl); tjk 
HejdeTG; tatyla EkstaWN (tpl); la HavdCN (tpl); tyy/e, 
GrötlJN; men tula, Gothllm, tåla. 

An m. Fg. duga v. har i nutida gotl. former, som synas gå till-
baka på långt å: dgva FårömN §§22, 137; pres. dur FåröGN; 
dauga FlerLärBroliejnVam1Gm; HejdeTG; datuga GothHm; Eksta 
WN; GrötlJN; pres. dceugar LaumKG. Även i åtskilliga upp- och 
mellansvenska dialekter träffas uttal, som synas förutsätta en form 
med 15. vilken kan förklaras på flera sätt (Tyd6n s. 94). Fårö-
målets form dava förklarar Noreen så att konsonanten (q) fallit 
mellan u ock a, varefter u på grund härav förlängts ock övergått 
till au. Emellertid är det svårt att förstå varför skulle falla i 
duga, men ej i buga båge, luga låga, ruga råge. Noreens för-
klaring räcker ej heller för Gotland utom Fårö, där 4. icke fallit, 
men ändock diftong inträtt! Om man däremot antager en form 

I) Den numera ej belagda o-formen (borde heta *ok) kan 
vara feluppteckning (u uppf. som sv. o) eller rent av en urspåring 
på grund av t> Q> ou varom se nedan § 42. 
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med äldre å blir utvecklingen lättförståelig: duga> 1) dategn 
daa > dava (Fårö); 2) > de,ikya > dayge, (Gotl.). Jfr nedan § 39. 

b) före m. 
Fg. mima v. kysuma FåröGN; Hma FlerLärBroGN; GuldHejde 

LevHabITG; HavdON (tpl); kuma. Gothilm; Ade/st; Eksta 
WN; GrötlJX; humma NEOG, komma: Formerna med be-
varat u äro urspr. svagtonsformer. 

luma v. (pres.) lyitmar LauGN, ljuder; luma NEOG ; BungeS; 
lumä. AlskS; LauCS, susa, dåna etc. Änsv. lomma, lumma; 
jfr Tyden s. 105. 

Fg. sumar m. syhmar FåröGN; snar FlerLärBroGN; At1CN; 
HejdeEkstaHabITG; HavdON (tpl); sumar G-othllm; Eksta 
Wx; LaumKG; GrötIJN; summar NEOG, sommar. Formerna 
med kort u härröra väl från plur. siimrar ock andra synko-
perade former i paradigmet. Jfr även adv. sumras, som-
ras (allm.). 

3. Ord av typen ludhin. 
a) före andra kons. än m. 

duvin dysauan NärVam1GIN, dåsig, olustig; n. dStga FåröGN, 
av fadd, instängd smak ock lukt (om gammalt kött); dufwen, 
dugen NEOG; dugen FåröS; OS; duen LauEkstaS, fadd, 
något skämd (om kött ock fisk), duven, "död", sömnig (etc.). 

guring, -ung(e) m. ggicrig(g) BroHörsGN; gygrugga Atlex; 
gykrugg EkstaTG; pl. gyuruggar GardeGN, smal ungtall; 
med kärnlös ved; guring FåröS; OS, ungtall. Jfr gur n. 
s. 104. 

ludhin adj. lysack FlerLärBroGx; At1CN; ltjd0i Hejde 
TG; tysk& GrötlJN; men ludn LaumKG, luden. 

mula adj. mgitJan FåröGN; mysak FlerLärBroGN; myd'n Atl 
ON; nzp:ck HejdeTG; ~lan EkstaWN; myuk GrötlJN; 
n. mOda HavdON (tpl); men moulen [= mutan] FåröS; n. ~h 
GothElm (tpl), mulen. 

rutin adj. rykk BroGN; 174t'n Atlex; rt EkstaWN;, n. 
ruta TräkTG; f. rytat VallTG; men ruk HörsNorrlArdGN; 
rutn Gothllm, rutten. 
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slukin adj. aytslyakan FåröGN; slulsan BroGN; slukin FåröS; 
CS; slucken OS, "slocken". ii härrör väl från pl. slukna; 
jfr även slukna v. 'slockna'. 

Hit höra participia ock supina av II ock IV klassens starka 
verb. Dessa ha dock i stor utsträckning antagit infinitivens 
vokalism, mest supina (han ha(r) skyata > han ha(r) shetyta, 
han har skjutit). Blott de verkliga part.- ock sup.-formerna 
upptagas här. 
brutin, -it bryktan FåröFlerGN (tpl); brauttn EkstaWN (tpl); 

bryatn GrötlJN (tpl); n. bryuta FardTG; men (a-)brutn Goth 
Hm. Sup. brKkta FåröFlerGN (tpl); braukta EkstaWN; bryata 
GrötIJN; men bruta GothElm, bruten, -it. 

burin, -it bykran FåröGN (tpl); bykrn, GmgGN (tpl); by'Ar'n Ati 
ON, buren. Sup. Mya FåröGN (tpl); FlerHejnÖjaVamIGN; 
baucra EkstaWN; bpara GrötlJN; men bura Gothllm; Norrl 
Gmg (tpl), ÖstgGN, burit. Fg. sup. oburit. 

Fg. bupin 1, (-it) bykdn, HablTG; ÖjaGN; beladn EkstaWN; men 
budn, GmgGN (tpl); LaumKG, bjuden. Sup. bKkda FåröGN 
(tpl); buda HogTG; bp.sda HejdeTG; balkda EkstaWN (tpl), 
bjudit. 

flughin, -it flykgan FlerGN (tpl), flugen. Sup. flpkya FåröGN 
(tpl); fiKkga FlerGN; flagga EkstaWN (tpl); men fluga Goth 
Hm (tpl), flugit. 

flutin, -it sup. flazate, EkstaWN (tpl); flykta HablTG; flykta 
GrötIJN (tpl); men fluta Gothllm (tpl), flutit. 

kluvin (fg. clufit sup.) klykan FåröGN; men klun GothHm, 
kluven. Sup. klyaa FåröGN, . kluvit. 

krupin (heyp-)krmtpan BroGN. Sup. kraytpa EkstaVam1WN; 
krypa HablTG; men krupe, Gothlim (tpl), krupit. 

Fg. «urin 2  skKarn, BroGN; slqicr'g At1CN, skuren. Sup. skyitra 
Fårö (tpl), FlerGmgGN (tpl); HablTG; skyar& GrötlJN; men 
skura GothHm; skr(a) AngaGN, skurit. 

Fg. stulin3  stykk BroGN. Sup. stpskla FåröFlerLärGmgGN (tpl); 

I sms. o buDin. • 
i sms. af  scurin. 
mielc stulin, ptc. 
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HejdeTG; Agda Ade/q; s4ida HejdeTG; stykaa GrötlJN; men 
stula GothHm; LaumKG, stulit. 

[drugit] 1  sup. &ligga HejnHörsöjaGN; HabITG; dry4ga HejdeTG; 
dratyga EkstaWN; drmcga GrötlJN; men dryga Gothllm; Norrl 
ON, dragit. 

b) framför m föreligger blott ett ex. 
(?) slumin adj. slyman FåröHz (ULMA 5776: 44); sluman 

GardeLauGN; slummen NEOG; FåröS; CS; (LauVaml); slu-
min FåröCS; slumen ÖjaS; CS; slomen, slommen FåröS. — 
slumugr n. skumat FåröGN, sladdrigt (kött); slumagur Fårö 
S, mager; slummugar RoneS, liknöjd, drulig. Jfr ä. sv. 
slum långsam; no. slum a, gaa slapt slmngende (Torp), men 
även sv. dial. slommet, adj. slankig, tom, mager, hungrig 
(Smål); slommig id. (Blek.); slummer, mycket medtagen, 
sjuk [etc.] i (Västm); dålig, usel [etc.] (Närke) Rz 628 b. 

4. Ord av typen flughu. 
a) framför andra kons. än v. 

(?) dunu f. dKuna GardeGx; douna AlskS; duntt AlskSundS, 
gråbo, Artemisia campestris. Är enl. Hesse1man 2  en för-
vanskning av buna "i anslutning till andra växtnamn, i 
hvilka dun ingår, t. ex. dunstockar, Typha". Dessa inne-
hålla dock i gotl. däun (< 11), (däunkavull, däunkavla FåröS; 
CS; däunstuckar CS, Typha; ängsull; f. pl. dunor FåröS, [med 
u för äu?]; dunar FåröCS, Typha), varför anknytning här-
till är mindre sannolik. Möjligen har ordet buna inlånats 
från svenska fastlandet ock därvid förvanskats. Även en 
form lunä (S; CS); luna (Gotl. Landsm. fören:s saml:r) före-
kommer, vilket tyder på att ordet missuppfattats såsom 
varande främmande(?) 

flugu f. flpicga FlerLärBroGx; flm'Aga Atlex; flma GrötIJN; 
pl. flqytgar EkstaWx (tpl); tickar HavdCx (tpl); flmar 
GrötlJN (tpl); men flyga Gothllm; pl. flicgar Norr1GN. 

1) Fg. sup. dregit motsvaras av den• normala formen draga. 
Formen drpuga etc, har bildats i analogi med IV klassens verb. 

5 Nysv. stud. 2, s. 162. 
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[furu] finnes nu blott såsom ämnesnamn: friara FåröLärHöraGN; 
SiITG; fr k HallGN; fyarce EkstaTG; fnicra SandaLojTG; 
filurs Vam1BN n. [möjl. även ml, furuvirke; friar- EkstaGN; 
fyar- GrötlJN, furu-; men fiol GothElm m. tall n' 

(?) grutu gryta BroGN; gruta (Gotl.)DLL f., liten smula. gruta 
NEOG; FåröCS; grutä AlskS; grouta Kräk1S; gräuta FåröCS; 
gräuto FåröS. f., d:o. Jfr dock ösv gruto. 

husu Itmasa- FåröGN; /Vasa LärGN; LevTG; kitsa At1CN; 
HejdeTG; hamsa EkstaWN; hautso NäsVam1WN; hpasa, Vaml 
BN; husa NEOG, strumpa. • 

Fg. cunu (nu blott i sms.) syknakyrina FåröGN; srtunkoana 
BroGN; nunIquna At1CN; HejdeTG; syankyana GrötlJN, 
sonhustru; kuna NEOG, hustru. 

luku Vaka FåröGN; Vaka FlerLärBroGN; 1M At1CN; Hejde 
TG; laucka EkstaWN; lzYuka HablTG; kraka GrötlJN; bf. 
Vyku (laiayku) GmgGN; men luka, GothIlm; luka LaumKG; 
luka Toften, lucka; liten grind. 

lunu /9anet RoneYG, block i väv; bf. lyknu NärGN, det tjocka 
på åran; pl. lyanar Lau; Vynar NärGN, block i väv; lumma 
Toftallam YG, århank [?]; (/uni m., block i vävstol 
G-othllm); luna FåröS; lunä LiAlskLauRoneVam1S, stak-
stump att dra båten .upp på; block på väv; tjocka delen av 
åran; sparrar att hala upp virke på. Jfr lun ovan s. 104. 

skuru skKura FåröGN; sky& ra BroGN; skira At1CN; HejdeTG; 
skyura GrötlJN; f., bf. skys4cru BälGN; men skura Gothlim; 
skura NEOG, träspade, -skovel. — Jfr got. winpiska,uro, 
kastskovel. Redan NEOG har gjort denna sammanställning, 
som senare framhävts av Bugge (Norges Indskrifter med 
de wldre Runer I, s. 155). 

smulu smyala FåröGN; Vam1BN; smyala FlerLärGN; smyitla, 
At1CN; smyga HejdeTG (tpl); pl. smular EkstaWN (tpl); 

Jfr fyre ovan s. 31. Någon form med ay <it finnes icke i 
nyare uppteckningar. Då den förekommer hos e. Säve ock efter 
honom hos Rietz är den att betrakta som en hypergutnicism (jfr 
ovan s. 102). 

även smay/a, vilket är en hypergutnieism; jfr ovan s. 102. 
8 if Gustavson 
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smcialar FIavdCx (tpl); smyylar GrötlJN (tpl); men smula 
AngaGN; pl. smular GothH3,1 (tpl); smoulä, ÖstgCS, smula. 

trudu tratada EkstaWN, trampa på vävstol; truda FåröCS; -å 
Vam1S; troudä, AlskS f., trampa på vävstol; groddfläck 
i ägg. 

tuku tyyka AngGx; LevTG; tykkce StenkuTG; jka Atlex; 
tatyka EkstaWN; tysaka SilHabITG; Vam1BN; tKgyka ÖjaNäs 
GN; kraka HamGx; men ticka (t) Hörs; Norr1GmgöstgGN; 
ticka AlskGx; bf. Mim ArdGN; tuka NEOG; toukå LauS, 
tjocka, dimma. Isl. poka f. 

uku 1 ynka (f. bf.) FåröGx; uku GothIlm, tvärträ på släde; 
yyka (n.) HablTG, ok mellan "hänglor" (på ett agtak); uka 
NEOG [pinne på vilken "hänglorna" hänga]; uka FåröS; 
CS; FlerS; ukä, CS, VatalKx; oukå NäsS, [båda betydel-
serna]. Jfr isl. oki m., tvaarbaand af Trm; Sdml okan n., 
tvärträ; Östergötl uke f., stödjejärn på en kälke, in. fl. (Tyden 
s. 65 f.). 

uku 2 ataka n. [?] EkstaWN; luka NäsWx, sojuver; uka Fårö 
S; CS; ukä LauS f., pl. ukur FlerS, bröst på säl, hynda, 
so, när de skola föda. Bildat till auka på svagstadiet? 
Hit höra de endast i fårömålet brukliga plurala preteriti-

formerna: fg. bulm, byhda, 'bjödo'; is!. bruto, brydda, 'bröto'; 
isl. kluf o, klyka kluvo; isl. hlupo, lKypa lupo etc., samt 
presensformerna, fg. pl. sculu, sktfyla, skola, ock (avvikande) 
krana 'kunna' (varom nedan s. 145) FåröGN. 

b) framför v. 

ruvu raya LauNärGx; rea VamlBx, sårskorpa; rävva FåröS; 
CS; rämä, LauVam1S: 1) sårskorpa LauVaml; 2) första upp-
kastet till en vante, övre delen av en vante Fårö. Fsv. 
ruva, rugha; ösv. rtigu; upp- ock mellansv. dial. ruggu 
etc.; götiska dial. rugä rua etc. (Tyden s. 128); Bucht 
anför dels (s. 159) ett ruvu f., dels (s. 73) ett ruga 
'sårskorpa'. Även i gotl. kan ryka m. (BroGN) betyda 
sårskorpa. 
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Fg. stuvu 1  sV.k_ga, ståva FårömN 319; stava FåröDLL; styka 
FåröGN; sta FlerLärBroGmgGx; HejdeFröjLevTG; statawa 
EkstaWN; bf. stayo SandaTG; steuu NärGN; stuga FåröS; 
CS; stävva, ack. stävvona FåröS; bf. stä,uu LauRoneS, stuga. 
Fårömålets stuga får väl betraktas som riksspråkslån.2  
Ett urspr. ruwa, resp. stuwa förlorade w i hiatus, varvid u 

förlängdes ock > au (i Fåröm. > av, Noreen §§ 22, 78); jfr 
nedan §§ 38, 39. 

5. Typen suvl, mulna. 
I denna grupp finna vi dels förlängt, dels kvarstående u, 

i det ställningen framför vissa konsonantgrupper verkat be-
varande på vokalkortheten, medan ställning framför kons., 
följd av svarabhaktivokal i vissa fall verkat förlängning; 
dessa inflytanden ha senare ofta korsats (från subst. till verb 
ock vice versa). — Exempel: 

a) ii före kl, kr, tl, tr, dr, ln: 
rukla v. ryakla tp FåröGN, bygga slarvigt; rälda upp FåröS, 

d:o. — Jfr ösv. dial. rukka, (rukulr) etc., vackla m. m. 
VI.Ä.,; no. dial. rukla gaa makelig og svakt Torp. 

lukr n. lyitkur FåröG3T; lyickar BroBursVam1Gx; lukar. Laum 
KG; luker L. soc,; NEOG; lukter Fårö(LauRone)S; lukur 
FåröCS; lukar Fårö LärGardeLauS; lucker, -ar CS, liten 
eld; liten, dålig lampa; liten eld el. eldslåga. 

lukra v. pres. lytickrar, (impf. Vakracl) NärGN, ligger ock pyr, 
småbrinner (om t. ex. skogseld, som kan blossa upp ånyo); 
lukra NEOG; FåröS; CS; Vam1S; lukrä LauRoneS; luckra 
CS; lukkra AllRietz, brinna smått CS; FåröS; CS; Vam1S, 
glimma under askan (FåröCS); tindra med darrande, flam-
mande sken: När stjännar (stjernorna) lukra, blir det storm 
LauS. Hä lukrar i grufwu; elden lukrar upp, brinner smått 
ock lyser NEOG. 

Runinskr., se von Friesen Runorna i Sverige, 3 upp!., s. 82. 
Noreen Fåröm. § 76 antager dock denna form som en ljud-

lagsenlig växelform till SidVa. 
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Orden lukar ock lukra ha behandlats av Bugge Norges 
Indskr. m. de 031dre Runer I, s. 155: "Det er san.dsyndeligt 
at gut. lukarr n., 'liten eld', hvoraf lukkra, 'smått brinna' er 
afledet, ligeledes horer tu l got. lukarn n. 'Lygte' Quixvogr 
vilket senare Bugge anser vara lån av vulgärlatinskt lucarn.a, 
lat. lucerna. Sammanställningen av gotl. lukarr ock got. 
lu  k am n har föranletts av det förment gotländska ordet lukar-
nastaki hos Rietz, vilken i sin ordning går tillbaka på Ihre 
ock denne på Neogard. (Hos C. ock P. A. Säve finnes icke 
lukarn = ljus, ej heller lukarnastaki, annat än som citat 
från Ihre). I Neogards originalmanuskript står ordagrant 
(s. 353): "Luker o: en liten eld. Lukarn o: ljus, lucerna. lukar-
nastakin o: liusastaka. [i marg.] U. Matth: 6, 22; U. Matth. 
5, 15". Det är i själva verket föga troligt, att Neogard här 
menat, att lukarn ock lukarnastakin skola föreställa gotl. 
ord. Snarare äro de gotiska, av N. anförda paralleller till gotl. 
luker. Härvid har N. råkat skriva lukarnastakin i st. f. 
-staDin (eller -stathin som Stjernhjelms uppl. har). Neogard 
anför ofta gotiska exempel omedelbart efter gotl. ord utan 
att på annat sätt antyda, att de äro gotiska, än genom hänvis-
ning till Ulphila i marginalen. Även felskrivningar av gotiska 
ord förekomma, t, ex. "skura, är en träspade skofwel. Ulphila 
[i marg. Luc. 3, 17] kallar kastoskofwel, vinthiskaura, qvasi 
windskura" [etc.]. Bör vara vinthiskauro (nom.) eller vinthi-
sk au.ron (ack.), vilken sista. form förekommer på det citerade 
stället. Ihre har uppfattat orden lukarn ock lukarnastakin 
som gotländska ock så ha de via Rietz kommit in i littera-
turen, där det dock icke längre torde behöva diskuteras såsom 
sådana. 

Vad beträffar lukar 'liten eld', så har det av Bugge (a. st.) 
antagits höra till got. lukarn (ltixvo0. 1 Feist Gothisches 
etym. Wb., 3 uppl., förklaras att got. lukarn icke är lån från 
keltiskan, "woher aber gutn. lukar n., kleines Feuer stammt". 
Där hänvisas dels till Loewe KZ 39: 306, varest direkt påstås 
att "got. lukarn, gutn. lukarr stammt aus dem Keltischen" 
(att döma av pres.formen identifieras de båda orden helt av 
Loewe), ock Much Afda 27: 114, vilken anser att man borde 
vänta germ. *leukarna el. *loukarna, då jr. locharn < 
*lokarn.a, vilket skulle ge got. läkarn. I sitt arbete Die 
ethnische und sprachliche G-liederung .der G-ermanen (Halle 
1899) antager Loewe likaledes keltiskt ursprung för got. 
lukarn, gotl. lukarnastaki ock lukarr, vilka där utförligt 
diskuteras med avseende på sin geografiska utbredning. 
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Otänkbart vore väl icke att gotl. lukar n. kunde vara lån 
från keltiskan; jfr jr. luchair 'glänzend'; löcharn, luacharn, 
Leuchte, Lampa, Fackel (Hessens Irisches Lexikon), vilket 
senare finnes även i cymbriska, corniska ock bretonska ock 
kanske är inhemskt keltiskt, icke lån från latinet (Valde-
Pokorny II, s. 410). Då de keltiska orden utgå från långt ä 
eller ö (i vissa dial. även ou = germ. au), så borde man vänta 
gotl. *l ukar  (< G-otl. lukar utgår emellertid från kort u. 
Då enligt min förklaring ovan lukarn 1  ock lukarn as taki 
icke äro gotl., så blir även sammanställningen av gotl. lukar 
med got. lukarn högst osäker. Om man lånat in ordet i 
formen lukarn ock missuppfattat det som best. form m. så 
borde man vid subtraktionen av den förmenta artikeln -n fått 
lukar mask. Men ordet är neutrum i gotl., vilket ger en led-
ning vid dess förklaring. Bugga förmodar att det gotl. verbet 
lukra, brinna smått, skulle vara avlett av lukar n. Förhållandet 
kan emellertid lika väl vara det motsatta: luker till lukra lik-
som fladder till fladdra, offer till offra osv. Det gäller 
då att förklara lukra. Det betyder vanl. brinna smått (med 
liten låga). En speciell betydelse har P. A. Sä,ve belagd från 
Lau: "lukrä, tindra med darrande, flammande sken: När stjä,n-
nar (stjernorna) lukra, blir det storm". I anknytning till denna 
betydelse kunna vi kanske jämföra ordet med no. lukra haange 
les (Torp) jfr adj. lukr los i sammenfoiningen, "lucker"; 
da. logr e 'egentligen om Hunden, svinker, svandser, vrikker 
frem og tilbage med Haien for at vise sin Venlighed; figur-
ligen om Mennesker . . . hykler, smigrer, giör sig lwkker' 
(DVSO). Detta föres hos Falk-Torp till en stam *ing, luk, 
(syn. med *lub ock lut), som antages ingå i no. dial. lukra, 
hänga lös. Den ursprungliga betydelsen hos lukra v. skulle 
alltså vara 'fladdra lätt, rörligt'. Märk att uttrycken lukar 
ock lukrä, användes om små eldar. Själv har jag blott hört 
uttrycket: gr pa at hl kikar 'göra upp en liten eld', alltid 
om en liten nytänd eld, ej om en ordentlig brasa. 

1) Ett ord Inkan finns verkligen i gotl., men detta betyder 
vindskupa, frontespis (haccin Gothllm; LauGN). Säve har lukan-
kammare från Vby ock Mart i betyd. vindskupa, frontespiskam-
mare. Detta ord är emellertid ett lån från fsv. lucarne, litet 
takfönster, liksom öl. lokan, litet fönster öfver en dörr (Lindroth, 
s. 289) ock blek. o. skån. loka'n 'utbygge på taket för att skaffa 
ljus åt vinden' (Rz 414 a). Det sistnämnda ordet har redan av 
Bugge (a. st.) satts i förbindelse med fr. lucarne. 
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gratl n. gnitul FåröGN, grynig massa; grutul FåröS; gruttul(1) 
FåröS; CS, söndersmulad sten m. m. Jfr no. dial. grutl, 
grums, grus, småsten (Torp). — grialugur FåröGN; _grutt-
luff= FåröS; CS; LauCS; grutlugur FåröS; grutlagur Fårö 
OS, kornig, smulig. 

mudr ii. mpitdar NärVam1GN, torr sand; mudur FåröS; CS, 
flytande issörja m. m. 

mudra v, mudra FåröS; CS, söndersmula (om is). Jfr mud 
FåröS, issörja, ock Ity. modder. Hm uppger från Goth ett 
mudra, dra med håv på dyig botten, vilket väl är rspr. 
muddra. 

mudrugr adj. ~cdrur LauGx (om torr, lös snö); mudrugur Fårö 
BungeS; -agur FåröCS; n. mpadrut LauNärVam1GN, sandigt 
(väglag); äv. mudrut NärGN, dets.; muddrig Fole; micclru 
Atlex, moddig (om snö); bossig (om halm, hö); sölig om 
händerna. 

aludr n. sludur FåröS; CS, köttslamsa. — sludrugur FåröS; 
CS, slankig; mustlös, fadd; n. slnk drut (hot) FåröGN, 
sladdrigt (kött). Till germ. *slu1.1, hwnge los (etc.), se Torp 
sludd. 

smudr n., -ra v., smudur FåröS; CS, smulor. — smudra FåröS; 
CS; smudrä, SundS, smula, slå sönder. Till roten (s)muD 
(se Torp smutt). 

Fg. sie (OS Run 53) 0dur FåröGN; nmdar NärGN; HamBN;  
spftdar At1CN; syluda- HablTG; men sudar G-othllm; AngaGN; 
LaumKG; suder NEOG-, söder. 

glutr n. glutar CS; gluter AlskS; glutter, -ar S; OS, bitar, 
smulor. Dalm. gluttär, surmjölk; gliltrun, självsurnad 
(Levander I, s. 74). 

glutra v. glutra (ss) [gryna sig, om kallt smör m. m.] LauKG 
(exc. I); glyatra GrötlJN, gryna sig vid kärning (om smör); 
gluträ Vam1S, då litet vatten om våren står på sumpen i 
en myr. Jfr ösv. gleotär, glrutär (etc.), v., slaska, gloppa; 
glotär, girutär (etc.) n., sörja, slem, snöglopp (m. m.) YLL. 

klutra v., klutra FåröS; OS, göra dåligt. Jfr no. dial. klutra 
'arbeide smaat' (trol. av mlty. kluteren) Torp. — klutur 
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FåröS; CS; (klåtär LauS) m., klåtter, slarf, oreda. — klut-
rugur, FåröS; CS, klottrig, slarfvig. 

.smutr ii. sm4tar NärVam1GN; bf. smpåtra. FåröGN; smuter 
Alsk, smoutar Näs, smutar Vam1S, bitar, smulor. Jfr sv. 
dial. smutt m., liten hop, rest (etc.) Rz 634 a. 

stutra v. Wutra FåröGN; stKytra BroGN; stutra At1CN, stamma, 
stappla på målet; gå dåligt; stutra NEOG; stuträ S; CS, 
tala oredigt, stappla. Osv. dial. stotär, stamma VLL; no. 
sto tra (= s to ta), gaa med korte stolprende skridt; stumme 
(Torp). 

mulna v. mysylna FåröGN; mpalna BroGN; mawlna EkstaWN; 
men mulna GothHm. 

ii före kn, dn, tn: 
siukna v. slukna FåröGN; slukna BroGN; At1CN; NärVam1GN, 

slockna. 
tukna f. tukna FlerStenkyLumHejnGN; tukna, 4, tukkna 

FåröS; CS, dimma. — ticknugyr FårömN 339, dimmig. 
rudna v. (pres.) da rånar EkstaTe; runna, rudna GerS; rudnä 

CS, rodna. — rudnad m. runa EkstaSilTG; rna [hypergutn.1 
LojFardTG, rodnad. 

butn m. båt'n FårömN 298; At1CN; butn FlerLärBroGN; Hejde 
Te; butn Gothllm; EkstaWN; butn LaumTG; buk FardTG; 
buty GrötlJN; botten. 

rutna v. ridna FåröGN; rutna BroNärVam1GN; rutna FåröFler 
S [långt un; ruttna FåröCS, ruttna. (Jfr adj. pl. mittna, 
till sing. rpittan). 

t före si: 
drusl n. dråd BroLauVam1GN; dråel At1CN; drus l EkstaWN; 

drsal NäsWN; GerFideYG; drussul FåröS; CS; drussel 
Vam1S, avfall, agnar, boss, halmstybb. Jfr no. dig. drusla, 
drysse . . . stila fint; till isl. dr iö sa (Torp). 

ii framför 5, v + 1, n. 
fugll m. faut FåröFlerGN; tåld FårömN 346; fåygal Lär (f) 

StenkullejnHörsNorrIGmgöstgArdNärGN; HejdeStenkuTofta 
1) Fg. dat. pl. fuglum. 
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EskVallflogSandaFröjSilHablTo; &tad Gothibt; GrötlJN; 
Vam1WN; fatgal EkstaWN; fougal LaumKG; fiugal Lev 
TG; bf. länk HamraVam1GN; pl. famlar LärGhT; Hejde 
ilablTG; fautglar EkstaNäsVandWN; GrötlJN; fäni FåröS; CS; 
BungeS; !ängel NäsSundS; fogel ("icke å, utan rundt o") 
HamS; fuga!, fougel 1  NEOG, fågel. Alla dessa former — 
utom Säves fogel med "rundt o", dvs. o — visa tillbaka 
på långt fl, vilket av Noreen Fåröra. § 137 förklaras hava 
uppkommit ur äldre kort u i anledning av följande konso-
nants bortfall. Denna förklaring passar för fåröm. fata, 
(pl. f/ar) 2, men erbjuder vissa svårigheter i fråga om 
gotl. faygal, pl. fau,glar med bevarat g. Här finge man 
tänka sig att g () kvarstått i sing. nom.-ack, framför 
svarabhaktivokalen, men fallit i plur. omedelbart före 1 (k) 
då man alltså fått !rigel : fålar, varefter det långa u infördes 
i sing. fikel : fålar, (> falnal, ev. ftigals, faylar), ock g åter-
infördes i plur. fåygal : fåyglar! Som synes en ganska in-
vecklad procedur. Hultman har i excurs till Hälsingelagen 
s. 186 antagit tidig vokallängd hos fugl m. fl. ord på grund 
av släktskap med ord innehållande fl i andra språk, vilket 
påstående emellertid avvisas av Olson i Arkiv 28: 294, så-
som vilande på alltför osäkra etymologier. För gotländskans 
vidkommande finnes intet hinder att antaga ett äldre långt 

men då sådant icke anträffas i detta ord i övriga germ. 
språk, så torde ett sådant antagande vila på alltför lösa 
grunder. Det ovan berörda, för fårömålet verkliga, för 
gotl. supponerade 5-bortfallet framför 1 får då passera som 
förklaring. Jfr dock följ. ord! 

sufl n.' spftgal LarBogeGmgÖstgNärVamlHamGN; Fröj 1.1evTG; 

0140 G-othtlm; sygal TräkVallHogSandaTo; snicgal At1CN; 
Betyder möjligen ett äldre stadium av dift. au  (nedan § 40). 

Jfr att Toft4n skriver lout Luut, hur, pour, suur. 
Jfr ösv. dial. fii1 , %kar o. d. Hultman Osv. dial. § 1: 55. 
Detta stadium av singularen kunde representeras av fogel 

(med "rundt o") HamS. Men Säve uppger även plur. foglar 
("med rundt o") från Hamra. 

Isl. sufl, ags. sufl; fhty. suvil, men no. dial. såvi stigl) 
Torp; mlty. sfivel. 
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EskElejdeTG; sy/gal LojFardTG; smal Vam1BN; saiggi Ek-
staWN; men sitgal NorrlArdGN; sugel NEOG; FåröS; CS; 
BungeLauLiHamS ; sugelr RoneS; sugill FåröS; sugul Fårö CS; 
sougel [dvs. sygal] AlskS, sovel; (även vedavfall till tjärdal). 

ugla f. ktgla FåröGN; ?tygla FlerLärBroGN; At1CN; GerKliTG; 
augla GuldHejdeTG; aygle,- GardeGN; autg/a Gothilm; Grötl 
JE"; äugla FåröS; CS; äuglä Vam1S, uggla. 
Även i detta ord, liksom i fåygel, fågel, ligger långt 

närmast till grund, ehuru intet 5-bortfall föreligger. Vågar 
man kanske antaga, att ii framför just 5 + 1 förlängts så tidigt 
att det deltagit i utvecklingan > au? I så fall skulle denna 
förklaring kunna gälla även faygal, -lar. Motsatsen mellan 
faygal, aygla å ena sidan ock sygga/ å den andra är i varje 
fall överraskande. 

duvna v. dzigna FårömN 322; duna EkstaWN; Vam1GN; dungna 
FåröS; CS; Vam1S; dungnä AlskS, domna. Fsv. dufna. 

kluvna klina FåröGN; klungna FåröS; CS, remna, spricka 
sönder. Fsv. kl o f n a. 

suvna Agna FårömN 322; sugna FlerNärGN; Gothlim; At1CN; 
LojTG; EkstaWN; sitgna HejdeTG; pres. sunar LaumKG 
somna.' 

rugn rumn FårömN 300; FåröGN; rum BroAngaGN; rum(m)n 
FåröS; CS; BungeS; FlerCS; rungn. FåröS; — raun Hutt 
LauNärllamSundGN; IlablTG; rcegn SilTG; pl. ruttnar Näs 
WN, fiskrom. Fsv. rug hn. Diftongeringen har uppkommit 
på grund av tidig förlängning vid bortfall av 5 (ev. w) 
framför n. 

ugn ugn FåröFlerLärBroGN; GothElm; At1CN; HejdeTG; Eksta 
WN; ungn, äun FåröS; CS. Fsv. ofn, ughn etc. Det 
svagt belagda äun kunde förklaras som raun ovan2, men 
kan också vara lösgjort ur sms. kgalaun FårömN 346; 
kakleyn AtleN; kaklautn EkstaWN; ketklåyn LärHörsGN; 
HejdeTG; kålcMun FlerNorrlÖjaHamGN, kakelugn, varom jfr 
nedan s. 179. 

En rspr.-påverkad form är den från flera håll uppt. sumna. 
Jfr ösv. dial. ån, ön, ugn (Hultman a. st). 
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Utvecklingen fg. ii till diftongen pa (el. dyl.) har 
av Noreen (Fåröm. § 145) antagits äga rum på så sätt att ii 
först förlängdes i kort betonad stavelse; man fick u "antingen 
emedan fg. n redan själft var slutet (dvs. u), eller emedan 
det i följd av förlängningen ändrade kvalitet, övergick från 
öppet till slutet ljud. . . u övergick sedan på grund af den 
sammansatta accent, som i målet tillkommer nästan alla långa 
vokaler, till uu, hvilket sedan differentierades, kanske genom 
mellanstadiet yu till p.6". Huruvida stadiet yut eller yu förutsätter 
ett äldre stadium med slutet u-ljud (ut el. dyl.) är dock ovisst. 
(I så fall skulle u kvarstå på östra Gotland därför att det där 
förblivit öppet!) Snarare kunde man tänka sig att en tendens 
till slutning gjort sig förnimbar, men liksom avstannat ock 
blott resulterat i en diftongering, i det början av u-ljudet 
slöts, men senare delen därav förblev rel. öppen (alltså kil> 
hud> hyul > hytta > hpap. Vad som i viss mån talar emot 
en sådan utveckling som den av mig skisserade är Noreens 
utsago, att övergången från ek till gt är ganska ung, ty ännu 
på hans tid var halvvokalen hos äldre personer föga märk-
bar. I sin typordlista från Atlingbo säger Nils Carlsson (som 
dock återger diftongen med yu, medan han i ordsamlingen 
skriver y.t), att diftongeringen hos äldre personer var föga 
märkbar. Huruvida han därmed menar att dessa sade kul 
eller hl är ovisst. Vill man emellertid fatta diftongeringen 
av förlängt fg. tt som en fortsättning ock parallell till dif-
tongeringen av fg. ii, torde man ej behöva antaga något mellan-
stadium med slutet n. 

Äldre ii bevaras i stor utsträckning i lång stavelse. 
Så är i regel fallet framför f-, g-, dentala 1-, n-, n-, p-, s- ock 
t-förbindelser. Framför r + konsonant har det redan i forn-
gutn.i övergått till o (ä-ljud) ock senare i regel framför urspr. 
kakuminalt 12  + konsonant samt i stor utsträckning före bb 

Pipping Gutalag, ml. s. Lxx. 
2) Uppvisat av P. A. Säve, se förf. i Gotländskt Arkiv 1937, 

s. 57, samt Gotl. Ordb. 
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ock dd ock framför k + konsonant (dock icke kk). Man bar 
utan tvivel rätt att antaga en spontan utveckling u> o icke 
blott framför r + konsonant, såsom redan Pipping' ock Kock 2  
föreslagit, utan även framför kakuminalt 1+ konsonant, liksom 
redan i fornsv.3, samt framför bb såsom t, ex i södra Halland, 
där det heter dob, goba, etc.4, i Blekinge (Lister skrob, do b osv.)3  
ock södra Öland 6  m. fl. dialekter 7  samt slutligen även fram-
för dd såsom i östsvenska ock vissa andra svenska dialektens 
En tendens till övergång u till o (ä) synes ha funnits i gut-
niskan även i andra ljudförbindelser, såsom före ks ock kt, 
ns ock nt samt ps, fast den ej regelbundet genomförts. Här-
vid är emellertid att märka, att även andra fonetiska faktorer 
spelat in, såsom förekomsten av föregående r ock 1; se i 
exempelsamlingen brokta, krolla, skroll (men även krulla, -ug; 
trull); drons n), front; lons, • dronta (— u); slonk, glonge u), 
stronk (— n), troska. Föregående labial konsonant synes hava 
verkat konserverande på u i burg, buret, furga, burt (— bort). 
Ett annat faktum, som man måste taga hänsyn till, är att 
åtskilliga hithörande ord äro onomatopoetiska ock sålunda 
följa sina egna, stundom svårtydbara lagar, jfr t. ex. slogga, 
floksa, sloksa, smoksa, flonsa (— u), plonsa (— u), kropsa, plops, 
slorva u); enorpen u); surma (— o), krospa, kottla, pottla, 
plots med övervägande å-ljud, men däremot durra, kurra, 
murra, purra, skurra, surra, turra med övervägande u (mot 
regeln om övergång u> o framför r + kons.). 

II-ljudet torde, där det bevarats, väsentligen vara samma 
ljud, som antages ha varit det normala i fornsv.3  ock väl 
även i forngutn., dvs. "europeiskt" u (u). Nils Carlsson 

Inledn. till . . . de nord. språkens ljud!., s. 89. 
Sv. Ljh. II, s. 108; Umlaut u. Brechung, s. 32; jfr även Wess-

man, s. 302. — Hultman Häls.I., s. 343 antager a-omljud framför 
r + konsonant. 

Kock Sv. Ljh. Il, s. 72 (där dock a-omljud antages). 
Wigforss, s. 292. 5) Swenning, s. 199. 

6) Lindroth, s. 406. 7) Se Wessman, s. 303. 
8) Wessman a. st. 

Noreen Vårt språk III, s. 80. Kock Sv. Ljli. II, g. 189. 
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skriver beträffande uttalet i Lau: "buk, bUska. Kort u synes 
givet vara 'europeiskt' u — möjligen något slutnare (åt o-
hållet)".' Enligt min egen erfarenhet är detta ljud detsamma 
över hela Gotland. Det återges i uppteckningarna allmänt 
med u, endast Danell skriver o. 

Det å-ljud, som i vissa, ovan omnämnda ställningar utveck-
lat sig ur äldre u, synes mig, då det är kort, i regel vara 
något slutnare än riksspråkets korta å-ljud (o) ock torde bäst 
kunna återges med a, således samma ljud, som användes såsom 
långt. Framför r + konsonant förefaller det dock att vara 
öppnare, varför o där torde vara en användbar beteckning. 
Nils Carlsson skriver beträffande Lau: •"folk, falk (utan dift.), 
*hå,mm dig! ham,4 (d:o), torsk task, råtta Hit°, orka aarka 
(något dift.!). Både långt ock kort å. äro betydligt öppnare 
än rspr. å i båt, men ej så öppna som o i komma. Difton-
geringen rätt tydlig vid långt a, sällan kort". Vissa upp-
tecknare skriva konsekvent o vid kort å-ljud, andra konse-
kvent a, åter andra använda än o, än a (se exempelsamlingen). 
Den svaga diftongering, som Carlsson iakttagit i Lau, före-
kommer även på andra håll, särskilt framför r + kons. ock 
1 + kons. I en typordlista från Havdhem (efter en kvinnlig 
meddelare) skriver Carlsson: "kan (ac.t) (korn), saark ("sork", 
gosse), taar (torr), fei(cOlk (folk)". Den förefaller mig vara ut-
bredd över hela området, men olika hos olika personer. Hos 
kvinnor, särskilt sådana med vad gotlänningen kallar "mjä-
kigt" (släpigt, gnälligt) tal, är den mest vanlig. I regel har 
den lämnats obetecknad av upptecknarna. 

Det förlängda ti-ljudet torde närmast vara rspr. å (a), ehuru 
kanske, som Nils Carlsson (a. st.) påpekar, något öppnare. 
Ett par upptecknare skriva (ord, ord etc.), men detta är icke 
adekvat, då en tydlig skillnad föreligger mellan första kompo-
nenten i dift. ot (fg. ö), vilken i regel är o (det "europeiska" 
0-ljudet), ock å-ljudet i ard etc., vilket senare är samma 
tt-ljud som det, vilket genom påverkan från riksspråket er-
sätter äldre långt a (bat för äldre bat etc.). Även det förlängda 

1) ULXA 896: 2, se ovan s. 1. 
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.-ljudet är ofta diftongerat, t. ex. noareln EkstaWN, nordan; 
49rd HejdeTG; Qdtj EkstaWN; aqr4 HavdCN (tpl), ord. 

I. Fg. u framför bb: 
1) u> o i regel: 

fobb m. fetb. GerYG; fåbb FåröCS, [fet, lunsig person]. — 
fobbugr Mbar FideYG; Fam1GN; fåbbagur FåröS; CS; fäb-
bi(g) S; OS, mopsig, fet ... i ansiktet; knölig, påsig, om 
kläder; tjock, lunsig. — Jfr ösv. dial. fåbb, lunsig karl 
(Wessman s. 23); smål. fubb m., ovig, trög menniska 
(Rietz 169 a); no. dial. ful:kb m., liten tyk figur; enl. Torp 
analogisk intensivform till no. dial. fump 

hobb hab FårömN 299; t. ex. kålberheiban, bergkulle vid Kal-
bjäsga gd FåröGN; hobb NEOG; håbb FåröS; CS; (Lau)Rone 
Vam1SundS; OS, hop, hög, kulle, stenrör. — Jfr sv. dial. 
höbb, höbbe, bördig fläck på åker (t. ex. där rågen växer 
tjockare) el. äng, Smål., Kalm. 1. (Rietz 260 a); ösv. dial. 
håbbå etc., hop, mängd, stor bit m. in. Wessman s. 24; no. 
dial. hubb, 'Top, Bugle' (Ross). Se v. Friesen Mediagem. 
s. 46 ff. 

klobb m., klobb Sahl; klfbbb ArdCS, hästfjättra. Jfr ösv. dial. 
klubb, k låbb, stockände, kubb; vedklabb m. m. (Wessman 
s. 12); äsv. klubb, grovt trästycke; träkloss som fästes om 
foten på djur in. m. (SAOB); no. klubb, klump m. m. 
(Torp). klobba f. kl&a FåröGN; FardLojTN; HamBN; 
k1&12a FlerLärBroGN; AtICN;.  k1 HavdCN (tpl); kloka Goth 
Hm; EkstaWN; GrötlJN; klbba HejdeTG; klabce GerFideYG; 
kiobo NäsWN; pl. klikbar LauGN; klobba NEOG; klåbba Fårö 
S; OS; klåbbä, ArdCS; klrubba, kirå,bbå SundS; pl. klåbbur 
Vam1KN, klubba; stort flöte vid fiskegarn. •Fsv. klubba, 
klobba Sdw. 

knobb m. knab FåröBroNärAram1GN; AtlON; FideYG; knob 
G-othlim; EkstaWN, knubb, knöl; tjock pojke; knobb NEOG; 
knå,bb S; OS; bf. knåbben Kräk1S; pl. knå,bbar FåröS, stort, 
tjockt stycke; stor knöl, knubb; tjock, knubbig menniska. 
Sv. knubb, kort, knutig stock, träkloss m. m. (SAOB). 
Jfr öl. knob, påk, Lindroth s. 887. knobbel In. knähl BroGN; 
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knabcel FideYG, liten knölig träbit. ösv. knobil, knåbbäl 
etc., brandstump; träkubb m. m. (Wessman s. 21). knobblugr 
knakur FåröGN; knal BroGN; knizblu, -h AtleN; knabluar 
FideYG; Vam1GN, knagglig (särsk. om  väg); knäbblagur 
FåröCS; knetbblug CS, ojemn, knölig. knobbugr knah Fårö 
BroGN; knizbuar. EkstaGN; GerFideYG, knubbig (kort o. 
tjock); knäbbug CS; n. knobbut NEOG, knubbig; stark; (n.) 
ojämnt. 

knobba(s) knaba si., klå sig FåröGN; knabces FideYG; pres. 
kncibas GerYG; NärVam1GN, bita sig (för klåda) om hästar; 
knobba NEOG; knäbba Fårö; knäbbä CS, knubba NEOG; klia 
sig (om hästar); knobbas, slå, skuffa hwarandra NEOG; knäb-
bas FåröS; CS; knäbbes LauS, bita hvarandra i manken (om 
hästar). Jfr ä. sv. k nu b b a, stöta, knuffa (SAOB); est1.-sv. 
knob stöta, böka, slå (VLL). 

skrobblugr skrciblugyr FårömN 338; skrabh FlerLärBroGN; 
skrablu NärGN; EkstaYG; skrabluar FideYG, skrovlig. Jfr 
ösv. dial. skroblogär, skrubku etc., skrovlig, ojämn (VLL). 
Jfr skrubba, s. 127. 

Anm. En lånordsgrupp med anmärkningsvärd vokalism är 
skobba v. skaba s FåröGN; BroNärGx; Atlex; Eksta. 
FideYG; skobas GrötIJN; (pres.) skaba s GerYG, skubba sig; 
skäbba (sig) FåröS; CS; (Garde)S; skäbbä CS, (Vaml)S; skubba 
sig FåröCS, skubba sig, klå sig; skäbba FåröS, rengöra våmmen 
invändigt. —  skobb n. sked? FårömN338, skabb'; skäbb FåröS; CS 
n„ orenlighet, trasor på våmmens insida. — skobba f. skobba NEOG, 
et skiälSord; skobba FåröS; CS; skäbbä, FlerCS, skällsord: otref-
ligt kvinfolk [egtl. kvinna som är full av ohyra ock därför "skob-
bar sig"?]. Lty. schubben, sclaeuren, reiben; sikk schubben, 
sich an etwas scheuren, das Jucken zu vertreiben (Dehnert Wb). 

2) u kvarstår före bb i följande fall: 
bubbla f. bUbla AtleN; bula GrötlJN; bub/o VamlWri. Möjl. 

lån från rspr. Det vanl. ordet är boygla (om vattenblåsor); 
om bucklor i metall användes bubal BroGN; LaumKG; bubbel 
S m., vilket väl är lty., ofris., holl. bubbel n., vattenblåsa, 
såpbubbla. 

1) Säkerligen felaktig översättning. 
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gubbe m. gubt BogeGN; gubt Gothllm (tpl); 012a BroGN; Atl 
ON; HejdeKliGerHablTG; guba EkstaWN; GrötlJN; Havd 
ON (tpl). Säve m. fl. ha uteslutande u-former. 

kubb m. kub FåröGN 1;  vagskub EkstaYG, vagnsnav; kub Gmg 
RoneYG, flöte. kubbe m. kubt GothHm, nav på hjul. Jfr 
rspr. kubb, kortare stycke av stam el. stock (Östergren); 
ösv dial. kobb, kåbb, huggkubb, flöte m. m.; est1.-sv. 
kubb, nätflöte (Wessman s. 12). 

skrubb m. skrub BroGN; Gothlim (tpl); At1CN (tpl); GerFide 
YG; EkstaWN (tpl); NärVam1GN; GrötlJN (tpl), litet rum; 
skrubb (Fårö)GothS, öfre sängen i en hump (dubbelsäng). 

skrubba v. skriaba FåröGN; skruba BroNärGN; EkstaWN; 
skrubce FideYG; impf. skritbad Vam1GN; skura; banna ngn 
GN; grovkarda WN; skrubba FåröS; OS, skrubba, fjälla fisk; 
grovkarda ull. Jfr Ity. schrubb en (sc hr upp en) schaben, 
kratzen, abkratzen. skrubba f. skruba FåröGN; skruba Eksta 
WN; skrubba FåröS; CS; VallS; skrubbä Alsk (Lau)S, stor, 
grov karda. skrubb skrub GerYG, ovett. Se von Friesen 
Mediagem. s. 80 ff. 

stubb m. stub FåröBroNärVam1GN; GrötlJN; GerFideYG; tyg-
stia?. EkstaYG, sädesstubb GN; YG; stump JN; sälnät Vaml 
GN; stubb FåröS; OS; BungeHangMartGoth(Lau)RoneNär 
Vam1SundS, stump, stubb; sälnät (jfr öl. ståt?, sälgarn Lind-
roth s. 388). 

IL Eg. u framför dd. 

1) Fg. u har i åtskilliga fall > o före dd. 
bodd m. bad FåröBroNärVam1GN; AtlON; LaumKG; FideYG; 

bod GothElm; GrötIJN; taskbad EkstaGerYG; bodd Sahl; bädd 
FåröCS, huvud (särsk. på fisk). 

boddugr bitdt BroGN; -t AtlON; (f.) badu FåröNärVaml 
GN; GerFideYG; bäddu Sahl; bäddug OS; bäddugur FåröS; 
CS, hornlös (om kor). Jfr västg. flenbuddeter, flebutt, 
flintskallig Rz 148 a. Jfr ösv. dial. bådd, mindre kärve, 

1) 1938 har jag dock funnit bf. kemi. 
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vars lom är tvärt avskuren; yviga änden av träd, buske, 
kvast m. ni. dyl., vilket Wessman s. 38 sammanställer rhed 
verbet budda, bådd(a) vårdslöst hopklämma m. m. Jfr 
även v. Friesen Mediagem. s. 89. 

klodda v. klädda FåröS, plaska i sump. klädd FåröS; CS, 
degigt bakadt, uselt bröd. Jfr ösv. dial. klodd, klådd, 
klump, hopgyttrad massa av snö, lera, deg o. dyl. (etc.). 
Wessman s. 34. 

kodd m. havdukad FåröGN; kad BroNärVam1GN; At1CN; koda, [!] 
EkstaWN; kodd NEOG; kå,dd FåröS; CS; LauVam1S, kudde. 
Fsv. kodder. Jfr även estl.sv. kod m., bolster Sv. Lm. 
II, 3, s. 107. 

slodd m. slad FåröVam1GN; harslad NärGN; slädd FåröS; CS; 
BungeLauS, tofs, grästopp, hårtest; suglapp åt små barn 
(i sistn. bet. tydligen sammanblandat med sodd, sudd). Jfr 
ösv. dial. sluddå, slåddå etc., som bl. a. betyder buske, 
tvage, trasa (Wessman s. 40 f.). 

sudd — sodd sud BroGN; EkstaFideYG, 'sudd' (trasa); (äv. 
sockerlapp) FideYG; sad EkstaYG; LauNärGN, sockerlapp 
åt barn; sa d bcfnå; sud av tyg GerYG; sodd NEOG, trasa 
(äv. skällsord); sudd Sahl; sådd S; CS, sudd, viska (äv. 
skällsord). Jfr ösv. dial. sudd, sådd, sudd; med 
socker el. bröd fylld tygslarva . . . för dibarn att suga på 
(Wessman. s. 43). Anses vara lånord i ösv. dial.; kanske 
även i gotl.? 

sudda v. sudda Sahl, stryka med trasa, nedsmutsa; pres. suda 
når s EkstaYG. sudder NEOG, orenlig [person]. 

euddugr suduar Vam1GN, smutsig. 
Anm. Ett lånord, som visar ögg. u till o är mlty. schudden, 

schätten, schätteln; (fsv. skudda, stöta, rycka): skedda »OG ; 
skådda FåröS; CS; skåddä, CS; sig), skubba sig; skudda gunga, 
vicka (om båt); lunka av FåröS. Jfr ösv. dial. skådd(a) etc., 
skubba m. m. (Wessman s. 41) 

2) u uppträder före dd i följande ord: 
brudd m. brud FåröBroGN; AtleN; HejdeTa; EkstaYG; Vaml 

GN; brudd NEOG; FåröBungeS, sädesbrodd; vass hästsko-
spik. Ä. sv. brudd brodd (SAOB). 
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kudda f. kuda (bf.) FåröGN; kitdu (bf.) BroGN; kåda At1CN; 
kg (bf.) GrötlJN; kuda (pl.?) Vam1WN; kudda NEOG; 
BungeCS, lockrop o. smeknamn på kor. Ösv. dial. ko d då, 
kudda (etc.), (Wessman s. 40); sv. dial. (Beim. 1.) ködda, 
kviga (Rietz 361 a). 

skrudda v. skruda EkstaGerYG; skrudda Ln; NorrlS; skruddä 
S; OS, gröpa, grovmala; äv. skrubba emot CS. 

skrudd m. skrud FåröBroGN; At1CN; NärVam1GN; EkstaGer 
FideYG-; skrudd Ln; S; CS, gröpe, grovmäld. Wessman 
s. 40 jämför det gotl. ordet med ösv. dial. skrådda, gå ock 
draga fötterna efter sig, så att det uppstår ett skrapande 
ljud. 

udd m. ud BroÖstgGN, udd, udde; Åda HablTG. Vanligt i 
ortn. Någon form *odd är ej anträffad i gotl. Fsv. 
udd er, odder, udd, spets; udde (Sdw.). 

u före (urspr.) f + kons. bibehålles: 
luft n. lukt FåröGN; FårömN 317; (t) FlerGN; StenkuSilTG; 

(sälls.) EkstaWN; bf. lukta LaumKG; luft LärHallBroArd 
LauBursRoneVam1GN; Gothlim; ToftaHejdeFröjLojLevFard 
HablTG; At1CN; EkstaWN, TG; luft GrötlJN; lofft, lufft ell. 
lucht NEOG-. 

tuftä, f. tUfta FåröGN; tuffa Gothllm; EkstaWN, toft; tikftvågg 
ÖstgGN, dyna på toften. tuffta, -u FåröCS; tuffta Vam1S, toft 
i båt. Isl. popta; no. tofta f., av germ. *puf(s)tön (Torp). 

Anm. Växling visar uffa el. offa FåröS; OS, grymta. Jfr ösv. 
dial. uff a, (dets.) VLL. Ljudhärmande. 

Eg. u före gg. 

1) u + gg är regel: 
druggla v. drugglä, vara duskigt WOrdb; pres. (da) druglar 

NärGN; GerEkstaFideYG, (det) duggar. Härtill: drugalvadar 
GerYG; drugcelvadar FideYG; druggelvä,dar WOrdb, rägnig 
ock duskig väderlek. — druggluar LauGarda; drugluar 
[långt LauS; n. ragndruglut LauKG (exc. II), molnig, oklar 
luft. Hör väl till samma ordgrupp som no. dial. dr eygle 

9 H. Gustavson 
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'avsöndre fra baarendet om koen'; äv. drygle, d rigla, 'sagle', 
som av. Torp (Ordb.) föres till en rot *dru-g. Möjligen 
kortstavigt. 

dugga v. duga BroGN;. Gothlim (tpl); NärVam1GN; GrötlJN, 
småregna. Ordet är möjl. ej genuint. Jfr driva BroVaml 
GN; EkstaWN, dets. 

glugg m. glug FåröBroLauGN; Gothilm; At1CN; EkstaWN; 
GrötlJN (tpl); HavdCN (tpl), lucka (särsk. på gaveln av en 
ladugård). glugga f. gluga, Gothilm; GrötlJN; EkstaYG; duga 
FåröNärVain1GN; glugo Vam1WN, glugg; urriven flinga i 
kläder, fårmärke. Fsv. glugga f. (Schlyter). 

lugg m. lug BroNärVam1GN; lugg FåröKG (1885). 
luggrugr lugru GothHm; n. Unrut FåröLauNärGN; GerYG; 

luggrutt LauJKN (6998); (pl.) lugrua Etel(Alva)YG; luggrugur 
FåröS; luggrig S, tuvig, om gräs; luggsliten (om stranddon; 
om kläder). 

skugga m. skitget FåröGN; skitga FlerLärBroGN; At1CN; Hejde 
TG; skugi Gothllm; skuga EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl); 
HavdON (tpl). 

tugga v. tuga BroGN; Gothllm (tpl); EkstaWN (tpl); HavdCN 
(tpl); GrötlJN (tpl). 

2) o står framför gg blott i följande ord: 
slogga, v. slogga NEOG; slågga (Fårö)BungeS; slåggä, CS, dia. 

Jfr östg. sluggföl n., diföl; stort barn som ännu diar 
(Rietz 628 b). 

V. Fg. u före k + kons. 
1) u bibehålles i följande ord: 

Fg. buch (ack.) bub FlerLärBroGN; Gothllm (tpl); At1CN; 
SandaMbyHejdeKliGerTG; EkstaWN; LauNärGN; HavdCN 
(tpl); GrötlJN, gumse, getabock; träbock; åskmoln, 

ducka, f. dulsa BroGN; Gr6t1JN;1  &kto Lau GrötlFideYo ; 
duka FåröGN (barndocka); pl. diticar, (korta slåar i vagn) 
Vam1GN; dukka Får5BungeS; dukkä Lan, docka; fäste för 
årtullen; tapp vid hörnfogning. Jfr ösv. dial. dokko, 
dkkka etc., docka; lodrätt stående rakt trästycke pk släde 
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etc. (Wessman s. 78); ä. da. du.kke, en lille sojle; SAOB 
docka (bet. 6) klots, pelare o. d. Fsv.. dukka, 

hukea v. hasa FårömN 317; hulssa drdthHm; hitksa HejdeTo; 
huksa Atlav; EstaWN; GrötlJN; SundBx; pres. hasar 
Norr1GN; hugga NEOG-, minnas. Isl. hugsa, giva akt på, 
tänka på. 

klucka f. kli FåröGN; HavdCx (tpl); Halsa BroGx; Atlex; 
HejdeTa-; kloka Gothlim ; EkstaWN; GrötlJN; kirukke, SundS; 
klucka L. soc., klocka. Gammalt lån från mlty. klocke, 
av mlat. clocca. — kluekare m. klUkara FlerLärBroGx; 
Atlex; HejdeTG; klokare, EkstaWN; GrötlJX; pl. klukrar 
LaumKG, klocka,re. 

luck m. livaltik (på får) FåröG-N; laslukan HejnGN; GerYg, en 
lock på hjässan; luck Sahl; lukk LauS; CS; RoneS. Fsv. 
lokker, lukker. 

lucka v. lAlsa FåröGN; lika FlerLärBroGN; HejdeTG; luka 
GrötIJN, locka. Fsv. lokk a, lukka. 

nuck m. nuk GerYG, på spinnrocken; tapp [?] vid hopfogning; 
nuck FåröS, OS m., hake på spinnrocksten; trissa på d:o; 
"docka" vid hopfogning; nock (sjöt.). 

nucka f. nuka FåröGN, fogen av sparrar; bf. nitku, d:o När 
GN; bf. stamnuka FåröGN, (spetsen av förstäven på en 'båt); 
stamnitku (d:o) NärGN; pl. luitrnzikar FåröGN; &mular Bro 
GN; At1CN, små horn (på kalvar); nucka NEOG; nukka FåröS ; 
as; nukkä, MartS; bf. nukku Alsk(Lau)1Tam1S, knapp på en 
slaga; d:o på framstammen av en båt; fogning av t. ex. 
sparrar; hake på spinnrocks-"vinge". Jfr isl. hnokki, liten 
järnkrok (m. m.) — • nucka v. nuka, thoop GerYG; nukka 
FåröCS, "docka", hopfoga trä. Jfr sv. dial. nökka (Götal.), 
medelst inskärning sammanbinda träarbeten (Rietz 470 b). 
Jfr Wessman s. 77. 

ruck m. ruk FåröBroGx; AtlHavdCx (tpl); (sptn9ruk GöthIlm; 
EkstaWN (tpl); GrötlJN; Vam1GN; ruk- GerTG; bf. rtikan 
NärGN; ruck L. soc.; Tofgm FSV.: rokker; Uv; dial. rokk, 
råkk (Wessman s. 76). ' 

rucka f. ruka FåröVam1Gx; akruka Nät.GN, murket trä; "intka 
At1CN; Etel(Alva)GerYo; ruko NärWN; rulso FideY6, ruttet 
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o. torrt trä; ljungjord; rucka Sahl; FåröS; CS; rukkå Fårö 
.A.lskVam1S, nitet; sendersmulat trä, ut askeruka Sahl, ruttet 

- träd att hålla eld uti; rutten skal av en trästam (o. dyl.) 
S; CS. Urspr. *rutka?, till germ. rot. *ru t, ruttna, egtl. 
falla sönder (Fick-Torp). 

Fg. stuch (ack. m.) stuk FåröFlerLärBroGN; Gothllm (tpl); 
GuldHejdeTG; At1CN; EkstaWN; GrötlJN (tpl); HavdCN 
(tpl), stock. 

sucka v. sicka FåröGN; sulsa LärBroVam1GN; HejdeTG. 
suck-hake m. pl. sulshakar GardaNärVam1GN, (halskörtlar); 

EkstaWN, (svullnad i d:o); sukkhake FåröBungeAlsk(Lau)S, 
halskörtel. 

Fg. uxi m. dks FårömN 329; ids& BroGN: uks- At1CN; Vaml 
BN; pl. icksar GuldSandaTG; ksar MbyHejdeKliGerTG, oxe. 

Anm. Av lånord märkes fsv. sokker m., (av lat. soceus): 
suk BroNärdN; At1CN; LevTG; suck (FåröVaml)S; ArdCS, kort 
strumpa; strumpläst. 

2) u > o i följande ord: 
brokta(s) v. bråkkta FåröS; CS; bråkktä LauS; pres. brågtar 

NEoG, ha att göra, beställa; bi-diktas FårömN 318, brottas, 
leka, rasa. Noreen (a. st.) jämför no. dial. brukta, vilket enl. 
Torp betyder 'vrikke, bryte, slite ved idelig bevwgelse' ock 
hänföres till bregda v. — brokt f. (?) pl. brtiktar FåröGN, 
bråk, nappatag; (sg.) brågt NEOG; bråkkt FåröS; CS, LauS, 
n. (?), gjerning, uptog NEOG ; brottande FåröCS. 

floksa v. flaksa FåröGN; flaks (n fram) BroGN; flaksa (n fram) 
Etel(Alva)YG; flå,ksa (ör sig, fram) FåröCS, rusa plumpt 
fram. Jfr ösv. dial. flukk s a, flåkks(a), fjäska, ila (m. m.) 
(Wessman s. 89). floksugr flaksu Atlen, otymplig (om per-
soner). floks n. flaks FåröGN; flåkks FåröS; CS; GardeCS, 
plumphuggare, en framfus. Jfr ösv. dial. fl. uksär, fjäskig 
mansperson; sv. dial. flokks, flaks, lättsinnig mansperson, 
som . . . bär sig gapigt ock klumpigt åt Söderm.; stor-
gaper Skån (Rietz 145 b); dalm. fluks, hogad, fallen att 
göra ngt (Rietz 153 b); no. flogs f., et letsindigt Menneske, 
en Flane (Aasen). 
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hoksa v. haksa (q EkstaGerYG; pres. haksar frk s2) Fårö 
NärGN; haksar di) Etel(Alva)YG; häkksa (äi sig) FåröS; 
CS; hidtksä äi si CS, sluka. 

knokst m. knakst, led på halmstrå FåröHz (ULMA 5168: 38); 
knäkkst FåröS; CS; BungeS, knöl, knubb, knopp; (lår-) 
knota. Bildn. till knöka f.? 

koksa f. kidcsa NärGN; kaksce FideYG; goglkaks [apok.?] At! 
CN; galsalkaksa EkstaGerYG; gmsalkaksce Etel(Alva)Ya; 
gq.slkaksa Vam1GN; kocksa Ba; kåks. CS; käksa LauS; 
käkksä Vam1S, dyngslaga. Jfr ösv. dial. kåk s6, stor torv-
hacka; kåko etc. (som Saxen, Sv. Lm. XI. 3, 157, jämför 
med fi. kuokka, 'gräfta', ehuru han är oviss om det är 
finskt el. nordiskt). Huruvida gotl. koksa kan vara identiskt 
med sv. dial. k ås(a) käks(a), no. dial. koks, skål etc., lit. 
k ånäas 'Schöpfgefäss' är väl ovisst. Om de sistn. orden se 
Liden i GHA 1910: 2, s. 118 ff. och Thomsen Samlede 
avhandl. IV, s. 316 ff. 

koksa v. Uksa, stå ock skämta, skoja FåröGN; kaksce, vara, 
"mallig" Etel(Alva)YG; kaksa, NärVam1GN, käbbla, käxa; 
även: gapa på; kaksa, or si, vräka ur sig GerYG; pres. 
kaksar (bovar andra) [spelar översittare] EkstaYG [förblandn. 
med kaxe m.?]; käkksa FåröS; CS; käkksä LauCS, käxa, 
svara emot. Väl samma ord som sv. dial. koxa 'titta', till 
sv. dial. koka, titta, sätta näsan i vädret (Hellquist Ordb.) — 
Härtill: koks n. kaks FåröGN; EkstaYG; käkks FåröS; CS; 
(Goth)S, våp, fjolla; gensvarig person. — koksa f. kaksu, 
[? möjl. adj.], (översittare) EkstaYG; kftekksa FåröCS; käkksä 
CS, våp. — koksugr f. kaksu Vam1G-N, grovkornig, robust, 
grälig (kvinna). 

rookla v. (pres.) retklar FåröGN; räkkla FåröCS, stappla, vackla. 
Jfr ösv. dial. rokäl, rokkla etc., 'vackla, vika', som Wess- 
man (s. 88) antager vara en avledn. till sv. dial. rukka, 
gunga, vagga etc. (Rietz 533 a). Jfr det kortstaviga rukla 
ovan s. 115. 

slokas, v. slake,ch s2 BroVam1GN, äta; pres. slaksar (cel 82) Eksta 
Yo-; NärGN, glupskt, osnyggt slafsa i sig (som en hund); 
slaksa a 82 GerYG (särsk. om  grisar) FideYG; sloxa NEoG; 
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slåkksä ä,i si S; ,CS, i samma bet. Bildat till äsv. sluck a, 
sluka, tömma (Dahlgren); mlty. sluck en? 

amok» f. smaks& BroGN; emäkkea FåröS; OS, tjock kvinna. 
(Av. smitlsa IlejnC4N; smaka NärVam1GN, d:o). smoksa v. 
smaksa FåröGN (plaska i sump); impf. smaksad, sade "smaks" 
(sten i sump) LauGN. smäcksa, -ä S; OS, slå till; säga 
"smack". Ljudhärmande. Jfr ösv. dial. smolc 'kyss'; smolsa, 
smacka, kyssa; säga en grov lögn (VLL). 

VI. Fg.• u före urspr. kakuminalt 1 + kons. 

1) u> o (a, o) före urspr.' kakuminalt 1 + kons. i regel. 
Fg. fule falk FåröFlerLärGN; At1CN; SandaTG; folk GothElm 

(tpl); SandaMbyllejdeKliGerHablTG; EkstaWN; GrötlJN; 
fa(Olk HavdCN (tpl); fältirk RoneHamraSundS, folk. 

Fg. gull galv Fårö (tpl); LärBroGN; At1CN; golv Gothilli (tpl); 
HejdeTG; EkstaWN; golv GrötlJN; ga(cglv HavdCN (tpl); girv 
HamS, golv. 

holk ra. halk At1CN; NärGN; (says)halk FåröGN, brunnsholk; 
hftlk Fårö, ÖstgS; hållk FåröMartKräkAlskGröt1S; 'ållk Lau 
S; hulk 2  ÖstgS, brunnsholk, isvall m. m. 

Fg. hu1ni 8  m. halm BroHörsArdLauöjaGN; holm HejdoKlillabl 
TG; hålm Vam1S, holme. holme halma FlerLärHallStenky 
HejnBogeGmgGN; hblmw StenkuToftaTG; Ulma SandaHejde 
FröjLevTG; holma EkstaWN (tpl); holma, GrötIJN (tpl); 
ha(a)lma HavdON (tpl); hällme ToftaS; hälrirme HamS ; hålme 
EkstaS; 'ålme Vam1S, holme. I ortnamn träffas blott o-for-
mer (SOA). 

holva v. halva Vam1BN; hällva, 'älvä Nä,sS; hällvä RoneHavdS; 
hälrirvä SundS; ctirva LauRoneNäsS, flå säl. Jfr estl.sv. 
holva, välva, stjälpa (VLL); isl. holf a, vxre hva3lvet; no. 
dial. holva, hvaAve (Aasen). Avljudsform t. hy elfa (Wess-
man s. 109). 

1) Delvis bevarat ännu på bröd. Säves tid, jfr ovan s. 76, not. 1. 
2)' Om formen är riktig skulle den bevisa att ögg. u> o/le ännu 

ej var fullt genomförd. 
- 3) i hulmgarbi (dat.), Holmgård GS. 
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Fg. mulea v. meilka FårömN 317; mitlka FlerHejnGothGmgNär 
GN; molka (t) Gothlin; malk- BälGN; molka NEOG, mjölka. 

skolva v. skalva FåröGN, springa fort; skällva FåröS; 
löpa kring; gunga, slänga. Jfr ösv. diat skållv(a) etc.; 
svikta, gunga (m. m.); estl.sv. skålv, skälva, gunga etc. 
Avljudsform t. skälva (Wessman, s. 109 f.). Öl. skarv, 
gunga (i en gunga) jämför Lindroth s. 463 med de ösv. orden 
ock med fsv. ringeskolf fua 'petaurus . . . ludus quidam' 
(FSS, h. 156, s. 442) ock förklarar dem såsom avljud till 
mlty. sch elf 'ein Brettergeriist um etwas darauf oder dar-
unter zu stellen', vilket emellertid Björkman i NoB 1919, 
s. 170 för till germ. rot. skelf, 'to split'. 

solka v. solka EkstaWN; GerYG; sal/ca Vam1GN; salkce FideYG; 
sållka CS; AlskLauVamIS; sMkä Vam1S, blanda svart o. 
vit ull samt grovkarda den. Är väl samma ord som sv. 
solka, no. sulka, 'smutsa ned'. Den gotl. betydelsen för-
klaras av att ullen blir grå genom blandning av svart 
ock vit. 

stolk m. stolk HabITG; steak FideYG; Vam1GN; stållk Näs, 
stålrlrk Ham, stiOrk, stålek Vam1S, fågel, Totanus calidris 
(jfr tolk strax nedan); stialk AlskS, stabbe, kort stakestump. 
stolke m. bajnstålke AlskS, benrade af gåshalfva, lamlår, 
skråf. Jfr sv. dial. stålk m., stjelk (vanligen afvissnad) 
NrkVrml Rietz 673 a; ösv. dial. sto/c, stjälk utan blommor 
o. blad (Via.,). Avljudande till stelk (fg. stelkir), stjälk. 

stolpe m. stalpa FåröFlerLärBroGN; AtleN (tpl); La.uNärVaml 
GN; sto/pi Gothasi; stblpa HejdeTG; stolpa EkstaWN; stokva 
GrötlJN (tpl); sta(u)lpa HavdCN (tpl). Fsv. stulp e, stolpe. 
Fg. (ack. pl.) etulpa CSRun 194.1  

2) Följande ord visa kvarstående u före kak. 1 + kons. 
bulde m. bulda FåröBroGN; LaumKG; EkstaWN; GrötlJN; 

Vam1BN; buldi GothElid, böld, bulnad. Fsv. bolde, bulde.2  

Läsningen är sannolikt riktig enl. vad prof. v. Friesen vän-
ligen meddelat mig. 

Det är ovisst, om ordet haft kak. 1. Jfr Noreen Vårt språk 
III, s. 124. 
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bulk m. bulk NEOG; OS; W, buckla (i metall); knöl (på tyg); 
list på åkern för sådd av morotsfrö.— bullkugur FåröBungeS; 
bulkug, -ig S; CS, knölig, påsig (om tyg). Jfr öl. bulk, 
buckla (på ett kärl); bind, knölig ock ojämn (Lindroth s. 
464); skån. bullked, knölig, knutig; sdm. bullkug, knölig, 
bugtig, om tunna metalliska kärl (Rietz 64 b); no. dial. 
bulk, bugle, bunk; till ieur. roten b hel- (Torp). 
Anm. W:s bulk, list på åkern kan jämföras med gotl. furbalk, 

den upphöjda kanten mellan fårorna; uppl, nk, hl balk, remsa på 
åkern mell. tvenne fåror (Rietz 21 a). Kanske föreligger rent av 
felskrivning hos W. 

mulka f. mullka FåröS, kvinna, bister i utseendet. mulker 
mul(1)kur FåröS; CS m., tvärvigg. mulkus mtilkus FåröGN; 
mul(1)kus FåröS; CS m., tyst, sur, butter person. mulkugr 
mAlkugur FåröGN; mul(1)kugur FåröS; CS, tvär, bös, sur-
mulen. Jfr no. mulka, surmule, grine (Torp), till mule. 

mulp(er) m. mul(l)p S; CS, en som är mycket fet ock klunsig 
i ansiktet; mulpar CS; mullpur FåröS, bister karl. mulpugr, 
mullpugur FåröS; mullpig, -ug S; CS, av fet ansiktsbildning, 
surmulen, ond, bös (i uppsyn). mulpus mulpus CS = föreg. 
Jfr ösv. dial. målpp(a) 'sura' etc.; molpp os, 'liten fet 
pojke med tjocka framskjutande läppar', vilka av Wessman, 
5. 109, föres till mule. 

sulke m. siclka FåröGN; s4lke LauNärGN, svulst; sulkotyka f. 
Vam1BN, hjärtfel; sullke FåröS; CS; GardellamS, svullnad. 
sulka v. sullka si Fårö; stillkä si CS; sålrleka si (i halsen), 
fastna i halsen, försvälja sig Vam1S. Egtl. *swullka till 
stammen i ptc. *s (w)u lli n, (gotl. sick), av s v alla. 
Anm. Ordet tolk, fågel, Totands calidris, har formerna: tulk 

FåröGN; tolk GothRm; teak At1CN; EkstaGerYo; LauNärGN m.; 
tålik (MartGothVstgEksta), LauS; tålek Rons; tullk FåröS; CS m. 
—  tulkagnis FåröGN, Cynanchum vincetoxicum; tulkegräs Linne 
Öl. o. Gothl. res. s. 210 Asclepias [Cynanchum]. Jfr öl. tok (fågeln) 
Lindroth s. 464 o. Kalm. 1. tökan Mönsterås sn; tökk Ålem sn, 
sjöfågeln, I. Modeer 1929; tok Döderhults sn, Moder Smål. skär-
gårdsn. s. 127, Totanus Calidris. Tulkgräs (Ulmaria) Linne a. a. 
s. 60. I ösv. dial. finnes ett ord tulkk, tålkk, hyvelkil, måttsticka 
m. m. vilket av Wessman s. 112 antages vara lån från holl. tolk, 
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'liten käpp', medan Liden Stud. z. altind. u. vergl. Sprachgesch, 
s. 81 ock Hellquist Sjön. s. 631 samt Ordb. synas betrakta ordet 
som en nordisk motsvarighet till det holl. ordet. Fågelnamnet är 
väl samma ord ock har i så fall uppkommit genom en jämförelse 
mellan den lilla fågeln, med dess smala kropp, långa ben och långa 
näbb, ock en liten käpp el. pinne. (Jfr stolk ovan.) Vokalismen 
i fåröformen tulk, nu mest förekommande i ordet tulkagras, (samma 
fågel kallas nämligen också rajenft på Fårö) kan åtm. i denna sms. 
bero på ställning i biton. (Obs. att fårömålet visar tendens att 
starkare betona andra sms.-leden). 

VII. Fg. u före dentalt 1 + kons. 
1) u bibehålles i regel. 

bullra v. biddra BroGN; HejdeTG; buldra .At1CN; GrötlJN; 
pres. buldrar FåröGN. 

fullr adj. ficldur FåröGN; fu(ar) At1CN; Mar HejdeTG; ful 
Gothilm; EkstaWN; n. fult GothElm. Fg. n. sg. fult; n. pl. 
f. fullar etc. 

Fg. gull n. gul FårömN 338; gul GothHm; AtleN; HejdeTG; 
HavdeN (tpl); GrötlJN, guld. 

huld n. huld FåröBroVam1GN; När(f.!)G-N; Etel(Alva)GerYG; 
GrötlJN; hulld FåröS; CS; BungeVam1S, hull, kött. Fsv. 
huld. 

huldung(e) m. hiddligga FåröVam1GN; hicldtiga BroGN; huldug 
EkstaYa; huldugg GerYG; GrötlJN; pl. huldunggar NärGN, 
hulling. 

krullugr kria BroGN; n. krialut När1Tam1GN; GerEtel(Alva)YG; 
krulat EkstaYG; n. krulligt S, knollrig, krusig (om hår). 

krulla v. krulla S, göra lockigt; pres. kridar sa FåröGN; kraga 
NärVamlON, lockar sig (om hår). krul si Etel(Alva)Y.G. 

kull adv. kul (a kul) BroGN; kul EkstaWN; FåröVam1GN; 
Etel(Alva)GerYG; kull FåröS; OS; Rone, omkull. 

kull m. kul FåröBroNärVam1GN; GerEtel(Alva)YG; kull NEOG; 
S (fåglar). Fsv. kulder. 

kulla f. kila FåröNärVam1GN; bala At1CN; kula EkstaWN; 
GrötlJN; bf. kulu BroGN; GothIlm; kulla FåröS; OS; Mart 
Garde(Vaml)S, hjässa S; OS; GN; ON, kulle (på marken) 
NärVam1GN. 
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kulle m. kåla FåröBroGN; AtiON; EkstaYo, kulle; kult (t) 
GothHm, nav på ett hjul. 

kultra v. kullra FåröGN; kullra BroVam1GN; Atla; GerYo; 
kåltrce FideYo, rulla, vältra omkring; kultra, -ä, CS, kullra, 
hvälfvas omkring. Jfr no. dial. kultra, kantre, ryste (etc.); 
enl. Torp 335 b till kult m., liten klods etc., ock koltra, 
kantre, till koll m., top (Torp). 

muld f. muld FårömN 305; FlerLärBroGN; GothHm; Hejde 
HablT G ; EkstaWN; muld GrötlJN, mull. Fsv. muld. 

skulla v. skula, BroGN; At1CN; GrötlJN; Vam1WN; skåla Hejde 
TG, te sig, synas (stort, grant); skulla NEOG; pres. skålar 
FåröGN; skalar NärGN. Jfr ösv. dial. sk  u 11 a, skolla i 
likn. bet. (Wessman s. 120); sv. dial. skålla (Vg), synas, 
skifta . .; skull (Västerb), synas hög (Rietz 606 b). 

snulta v. snult(a) BroNärVam1GN; Gothllm; EkstaGerYo; snult,si 
til FideYg; pres. snultar Etel(Alva)Yo; snullta FåröLauS; 
snulltä AlskRoneS; LauCS, snatta, snylta o. d. Sv. dial. 
snulta (Vg, bhl, smål), snålas, snika efter födan, snylta 
(Rietz 647 b). 

stulta v. stulta FåröGN; stålta LauGN, "tulta" (om barn). 
stulta f. stUlta LauGN, liten flicka. 
trull n. trul FlerLärBroGN; Gothlim; At1CN; HejdeTo; EkstaWN 

(tpl); GrötlJN; HavdCN (tpl); trull NEOG, troll. Fsv. trull, 
troll. 

Fg. tull (ack.) m. tu/ EkstaWN; tull (BungeAlskSund)S; Boge 
CS, årtull. tulla m. tåla FåröGN; tåla LauNärVam1GN; 
tulls NEOG; tulli FåröS; CS, årtull. 

ull f. u/ FåröLärBroGN; GothElm (tpl); At1CN; EkstaWN (tpl); 
HejdeTo; HavdCN (tpl); GrötlJN. 

2) o förekommer i följande ord: 
krolla krala BrollejnGN; pres. d kralar EkstaGerEtelFideYo, 

vimla, myllra. krållä, S; CS, kräla, vara fullt av (maskar). 
Jfr sv. dial. kralla 'krypa' ,(Skån, Hall); kråla (Blek), 
krälla, krall, krulliö (Dal), kräll (Norrl. dia1:) kräla, 
vimla Rz 352 a. 

skolla v. skållta S; VängeButtCS; skålltä, HamS, ringhugga, 
fläcka av ett träd. Jfr följ. 
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skona f. skållta Fårö S; CS, liten hylla el. låda för elddon. 
Hör väl till stammen i skult, huvudskål; isl. skoltr, den 
ovenover Ojat vxrende Benhvaalvning; no. dial. skolt, 
hjerneskaal, bergknatt m. in. som Torp för till samma grupp 
som skalle, vilket enl. Fick-Torp hör till germ. rot. skol 
'spalten, trennen'. 

skroll n. skral FåröGN, 'smulig sten'; skråll BungeS, öfversta 
smuliga stenen af en kalkhäll. Jfr ösv. dial. skroll, 
skrälle, stackare; i avljudsförh. till sv. dial. (Gotl.) skrall, 
sprucket lerkärl o. d. (Rietz 604 b), avlj. till germ. rot. 
*skral (Torp). Hit hör möjl. även skrolt n. skralt Vaml 
GN; skrållt Vam1S, skräp, ock skrolta f. skrållta FåröS; CS, 
ngt gammalt, uselt. skroltugr adj. skrålltugur FåröS; CS, 
skraltuar 1•TärVam1GN, gammal usel o. skrällig. Jfr no. 
skralta v., gaa med smaa og svake skridt, (sv. dial. 
skralta) vilket Torp för till skrella. 

3) Växlande vokalism visar: 
tulta v. tulta FåröGN; tulta GerYG; NärGN; tuitce FideYG; 

pres. tullar EkstaEtel(Alva)YG; irapf. tålltäd [om gäss] Lau 
JKN (ULMA 6998); tulta NEOG; tållta FåröS; CS; Bunge 
Fler(Lär)S, (om barn). 

Anm. Ett lånord med o för det långivande språkets tt är: da. 
pult, klump, knold (DVS0); ä. da. pult(e), afskåret tra3stykke 
[m. ml (Kalkar): palt FåröGN; pållt FåröS; CS; Bunge m., stock-
stump. — Ordet kunde dock möjl. vara inhemskt att döma av 
avleda. pylting, 'sälspäck', varom se Gotl. Arkiv 1930, s. 55 ff. 
En annan avledning är pållting LauS m. 'liten pojke"; pullting 
LauS m., liten kagge, Jfr äv. ösv. dial. poltoger, pussig, fet 
(VLL). 

VIII. Fg. ii före m + kons.: 
1) u kvarstår i regel: 

brums m. brums BroNärGN; Etel(Alva)YG; pl. brumsar FåröGN; 
brumsar S, insekt. 

1) Jämför da. dial. poltring, en lille dr2eng el. pige; et,par 
månaders gris, till poltre lobe om småbarn (Feilberg). 
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drumma v. pres. drumbar (nynnar) NärGN; impf. drumbad, dåna-
de (om blåst) Vam1GN; drumba I 100:18; drummba FåröS; CS; 
drumbli LauS; CS, däna, dundra, brumma (etc.). Jfr ösv. 
dial. drumm, brumma (VLL); ä. da. drumm e, brumme (Kal-
kar). 

dumbr adj. dumbar FåröGN; dum LärGN; HejdeTG; EkstaWN; 
ditm(ar) Atlar; dumar Vam1BN; dummbå,rr FåröNäsS; dumbr 
Rone S, dum. — dumbe m. ditmba FåröBroNärVam1GN; Väte 
LojTG; dicmbce FideYG; dumbi FåröCS, dövstum person; 
oskäligt djur. Fsv. dumb e. 

dumla v. dumla, dumbla FåröS; CS; dumblä BungeFlerCS, 
falla, dimpa. Jfr ösv. dial. dommbäl, dummbäl etc., 
tumla (sig), vältra sig (Wessman s. 147); jyll. dommäl, 
tumle, falde (Feilberg); no. dumla, tumle, sole, larme 
dumpt [m. m.], vilket Torp för till dumm adj. 

dumpla v. dumpla LauS; impf. dumplada, Väte (Sv. Lm. I: 576) 
NärVam1GN, falla, dimpa. 

grumlugr grumluar EkstaWN; n. grumlut FåröNärVam1GN; 
GerEtel(Alva)YG; grumht EkstaYG; grumblagur FåröCS; n, 
grumlot NEOG; grumlig, tjock, oren, disig, mörk. 

(?) gumme gUma, FåröGN; guma NärVam1GN; gumba' LaumKG 
m.; guma (f.) EkstaYG, fadder; gumme NEOG; L. soc.; Fårö 
KräklArdLauRoneS; gummi FåröCS; gummä StenkyCS; 
NäsS, fadder NEOG; S; CS; (karlfadder) S; CS; karl, gubbe 
LauS. Jfr ösv. dial. gomm, gåmm (etc.); estl.sv. gomm 
m., gudfar (Wessman s. 140); dalm. (Älvd.) gumme, gud-
fader, karlfadder (Rietz 222 a); orsam. (m. bf.) guman, fad-
der (Noreen Sv. Lm. IV. 2, s. 69); fsv. gumi, gumme, 
man, gammal man, gubbe (Sdw); isl. gumi, Mand, Men-
neske. Möjligen kortstavigt. 

gumbr m. gumbär, -ra ii. [!] SundKN; m. bf. gumren S, ett 
trädstycke, fästadt vid en lina som för nämnda ändamål 
[gumra v.] är försedd med en sten i ändan KN; "gumren, 
gumbr-stajnen eller kräklan" SH 46. 
1) Denna form beror enl. Kock Sv. Lm. XV. 8, 12, på att ordet 

är inlånat från rspr. o. att därvid mb substituerats för mm. Då 
formen är ensamstående, torde den böra betraktas som felaktig. 
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gummare gumbart Gothlim; gumbare Vam1S, sten ock lina vid 
sista ändan av ganvarpu, då man gumbar dvs, sätter fast 
varpu i bägge ändar, så att varpu ej kan svänga efter 
strömmen Hm; allt (tåg, sten, kläbba), [som] brukas då 
man fiskar på grundt vatten S. Sms. gumbarkräkla S, 
rotankare; gumbaretain Sö. Gotl. S, bf. gumbastant Vam1GN, 
ankarsten som fästes vid det sista garnet ock kastas ner i 
sjön; gAmbrcestain, gumbrcetaucg [ankarsten o. -tåg] NäsYG; 
— gumbasvamtrce [en sorts rotankare] ToftaYG. — Ordet 
hör väl samman med ä. sv. gum mar, gummor (SAOB); 
estl.sv. (Runö) gumar, is!. gumarr, 'gumse', ock torde syfta 
på formen av det stora flöte ("trädstycke") som fästes vid 
sänktåget, eller möjligen på rotankaret, (gumbarkräkla; 
gumbasvamtrcp), vilket kunde ha någon likhet med ett gums-
huvud med horn. (Jfr gotl. eveintre Säve, ett rotankare av 

\/ denna form , som fått sitt namn av likheten med ett 

svinhuvud.) — Härtill hör gumra v. gumbra Gothllm; Vaml 
GN; gambrce StenkyToftaLauNäsYG, ankra "varpan" i båda 
ändarna. Jfr öl. gamra v. 'fästa skötarne med en sten el. 
krabbe i var ända' vilket Lindroth s. 383 jämför med lit. 
g6mb e f., 'pflock' etc. Den öländska betydelsen av ordet 
"fästa . . . med en sten el. krabbe" synes styrka mitt an-
tagande ovan att krabban (rotankaret) vore det primära. 

gumpa v. gampa FåröGN; gumpa BroNärVam1GN; EkstaWN; 
GerFideYG; gumpä as, hoppa, knycka, gunga. Om ordets 
etymon se Schröder Ablautstudien, s. 39. 

humla f. humla FåröGN; humbla LauNärVam1GN; humla Eksta 
GerFideYG; (humbh m. GothHm); humbla FåröS; OS, (insekt). 

hummel, (humle) m. Utmal BroGN; humal EkstaGerYe-; humbl 
EkstaWN, baddare. Jfr ösv. dial. hum äl 1. hum älbisi 
m., bjässe (om stora havsvågor 1. d.) (VIA; Ydre: hummle-
gubb e m., 'ansenlig äldre person' (Rääf Ydremålet s. 34). 

hump m. hump Vam1GN; hump Sahl; Ba; FåröGothGuldGarde 
Vam1SundS, bf. humpen Erlandsson En döende kultur I, 
s. 7, dubbelsäng S; fållbänk (kombinerat bord o. säng) 
Vam1GN. — 1 Acta Ethnologica 1937, s. 80 antyder M. 
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Eriksson att det gotl. hump, liksom sv. dial. skulle ock 
kran (i samma bet.) möjligen syftar på samband med övre 
våningen eller loftet i boningshus. — Ordet kan möjl. föras 
till en rot 'lump (= *hup), böja sig, välva sig, vartill enl. 
Torp no. hump 'bergknatt, liten ujevnhet i jordbunden', ty. 
Hum pen m., stor bägare och gr. x6p43o9 skål, jfr v. Friesen 
Mediagem. s. 51.1  Till en germ. rot *hump, 'stumpf' föras 
no. hump -(bergknatt), nht. humpen 'trinkgefäss', ofris. 
hump en, schneiden, hauen, kiirzen, stutzen, verstummeln; 
mlty. humpel, häufehen. etc. (Schröder Ablautsstudien, 
s. 19 f.). Möjl. hör dock hump 'säng' till följande. 

humpa v. pres. hUmpar (u sk(mpar) NärGN; humpa Sahl; 
FåröVisbyS; humpti, OS, rida, skumpa, springa hoppande. 
Jfr, sv. dial. (skån.) h6mpa, rida dåligt, skumpa (Rietz 
267 a); da. humpe, gaae besva3rligen med haltande trin 
(Molbech); lty. humpeln, lahmen, lahm gehen, etwas hinken 
(Schambach Wb). Se även v. Friesen Mediagem. s. 51, ock 
jfr hum.pra s. 143 nedan. 

Fg. kuml 2  kumbl EkstaWN; kionbal NärVam1GN; HablTG; 
kumbal GerEtel(Alva)YG; Vam1BN; kumbel NEOG; kumbk 
Rone; kumbel(1) EkstaBursNäsVamlHamSundS, sjömärke; 
märke i örat på kreatur. 

lumma f. linnet FåröGN; hma BrollejnGN; AtlON; /uma Goth 
Hm; EkstaWN; GrötlJN; /um- HejdeTG; HamBN; lumma 
NEOG; S; OS. Sv. dial. lomma, lumma (Rietz 411 b), 
da. lomme, no. lumma. Är enl. Torp möjl. gammalt lån 
fr. keltiskan. 

rumpa f. rimpa FåröNärVam1GN; HavdeN (tpl); rumpa Bio 
GN; Gothilm; EkstaWN; GrötlJN; rimpa AtlON; HejdeTG, 
svans. 

stumble m. stumla FåröGN; GerYG; sticmbla HejdeTG; stumblce 
FideYG; stionbal (f) AtlON; NärVam1GN; stumbl EkstaWN; 
stional BroGN; Etel(Alva)YG, stubbe. Fg. (ack.) stumbla. 

Hit höra möjl. också fsv. hump er, urfjäll, avskilt jordstycke. 
Se N. Lindqvist Bjärka Säby Ortn. s, 148 f. som anser betyd. 
'avskuret stycke' sekundär i förh. till bet. 'böja sig'. 

CSBun n:r 84, 88. 
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Fg. pumlin.gr  m. ionitg BroGN; Atlex; tumlugg GrötlJN; 
tumling NEOG; S; CS, tumme (NEoG); tredje hornet på en 

Växlande vokalism visa: 
dumpa v. dumpa SBL; dumpä S; CS; dämpa FardS, falla, 

dimpa, gumpa, väga upp; springa klumpigt. Jfr no. dial. 
dumpa, falde pludselig [etc.], isl. dump a, stöta, avlj. till 
dimpa (Torp) ock Wessman s. 143. Jfr dumpla, s. 140 ovan. 

grums n. grams FåröGN; grums FåröBroVam1GN; EkstaGer 
FideYG-; grums Sahl; FåröS, grumlighet i vatten o. d.; oren-
lighet på fiskegarn; grums (= grum) LauJI(N (ULMA 6998), 
inälvor o. d. som rensas ur fisk. Avledn. till gotl. grum, 
fiskavfall m. m. (Gotl. ordb.). Jfr öl. ittgröms, innanmäte i 
fisk Lindroth s. 383; bornh. groms, Affall, Indvolde af Fisk 
(Espersen. Ordb.). — grumsa v. grämsa FåröS; CS; grumsa 
VängeSundOS, äta glupskt; krossa' sönder. — grumsugr, 
grumsugur, grå,msagur FåröS; CS; f. grumsu Etel(Alva)YG; 
n. grummsutt LauJIIN (ULMA 6998), grumsig. 

humma : homma v. Urna FåröGN; ham dt LauCx (896: 2). 
humma NEOG; humma (si) FlerCS; hommä (sig) S; hämmä, 
S; CS; pres. hämmar si LauJI(N (ULMA 6998), flytta sig 
(om hästar). Jfr östsv. dial. humma, håmma, uppmaning 
till häst att stiga åt sidan; häst (i barnspr.) (Wessman s. 
148); sv. dial. humma, hömma, hörna, homm sej, flytta 
bakdelen åt ena sidan, om hästar; styra (hästen) baklänges; 
gå baklänges; vara hövlig, foglig (etc.) Rietz 261 a. 

humpra v. humpra FåröS; CS; hampra FåröGN, springa lun-
sigt, skumpa. Jfr humpa ovan s. 142. 

u> o i fffljande ord: 
horapa v. hämpa på sig S, oskapligt palta på sig. Hör väl 

till hump i bet. knöl, jfr ovan. 
homp n. hå,mp S, något ovanligt, påpaltadt, som hänger ock 

dinglar. 
hompel m. hämpel m., pl. -plar S, knutar på lintråd. Jfr sv. 

dial. (skån.) ho m pel, m., stort ock tjockt stycks (Rietz 267 a). 
Till hump 'knöl'. 
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klomp m. klamp FåröHz1; BroGN; AtICN; • EkstaGerEtel(Alva) 
FideYG; NärVam1GN; klomp GothIlm, träkloss (fjättra) om 
frambenet på en häst; äv. klump (av jord o. d.) GN; YG; 
klomp Sahl, compes på hästar; klimp FåröS; CS; Bunge 
FoleS; ArdCS, klump; hästfjättra. Jfr ösv. dial. klompp, 
klump(p), klåmpp, klump, grovt ock kort vedträ, stock-
ände (m. m.); estl.sv. klump Gsvby; klåm p Nuckö 2, Rågö 

Vicht, Runö (Wessman, s. 157); äsv. klump (bl. a. = träkloss 
om foten på djur el. människa) SAOB. Är enl. Hellq. 
Det sv. ordförrådet s. 648 möjligen lån fr. Ity. (så dock 
icke i Ordb. 1 o. 2 uppl). 

pomp, pitmmp FåröS m., kluns. pompa v. pamp' pq si Eksta 
YG; pamp,pci si Vam1GN, bylta på sig; pamp in di Etel 
(Alva)YG. pompugr pampuar FideYG; f. pampu EtelYG; n. 
pampit Bro; pamput GerYG; NärGN, tjockt o. knöligt, "kyl-
sigt" (om kläder). Jfr no. dial. pumpen, opsvulmet i an-
sigtet; pump, en tyk og tung figur; pump og, kluntet og 
tyk, svanger (Torp). 

IX. Fg. t före n + kons. 
1) u bevaras i regel: 

blunda v. blunda FåröGN; blunda BroNärVanalGN. — blund m. 
EkstaYG; blunda f. GerYo-, 'blund'. 

brunn m. brio; BroGN; Gothllm (tpl); At1CN; HejdeTG; Eksta 
WN; GrötlJN (tpl); bruns- LauNärGN. 

bunn f. bun FåröBroLauNärVamlGN; GothHm; AtlON; LojTG, 
stort kar. Isl. boån, mjödkar (poet.). Se N. Carlsson 
I-omlj., s. 16. 

dunt m. dunt NEOG; ALN; S; CS, släng, slag. Äsv. dunt 
(SAOB); ösv. dial. dunt, stöt, •smäll etc. (Wessman s. 174). 

Hundra f. flundra FåröLauVam1GN; SundBN; flundra BroGN; 
Gothllm. 

funda v. funda BroGN; AtleN; EkstaFideYG; pres. fishndar 
FåröGN; fi'Andar GerEtel(Alva)YG; NärVam1GN; funda NEOG; 

1) ULMA. 5776, s. 71. 
Nueköm. klomp enl. Danell (Sv. Lm. B. 33, s. 138) < klamp. 
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funde Sahl; fundä Sund •  CS, då det kliar i näsan, vilket 
förebådar främmande. Ä. sv. f unda (SAOB); sv. dial. 
funna (små!.), fånna (skån.), funnas (smål., öl., blek.); funn 
Vb, gissa sig till ngt, utgrunda [etc.] (Rietz 171 b), till fsv. 
fund n. påfund; fg. f. gen. fundar, dat. fund, fynd (G-L hs B1). 

grunda v. grunda FåröGN; grånda BroNärVam1GN; HejdeTG; 
grunda At1CN, fundera. 

grundugr grundur LaumKG, eftertänksam. 
grunn n. grun FåröFlerLärVam1GN; HablTG; pl. grunar Burs 

YG, grund (i havet). Isl. gru.nn n. 
Fg. hundr m. hund FåröFlerLärBroGN; Gothlim (tpl); AtlON; 

HejdeTG; EkstaWN (tpl); HavdON (tpl); huv:d G-rötlJN (tpl). 
Fg. hundra') 2  rkn. Undra FåröGN; hitndra, FlerLärGN; Hejde 

TG; HavdCN (tpl); hundra Lau.mKG; EkstaWN (tpl); GrötlJN 
(tpl), hundra. 

klund n. klund FåröS; OS; BursHavdS; SundCS; »und (Lau) 
RoneS, rotklubba att slå säl med; klappträ; fängsel om 
halsen på djur. Om detta ord se v. Friesen i Bidrag till 
nord. filol. tillägn. Emil Olson 1936, s. 319 ff. 

kunna v. (knäna FåröGN); kuna BroLauGN; GothHm; impf. 
kund' FlerGN; kunde. HejdeTG; sup. kunt KliTG. Fg. pres. 
pl. cunnu. I ösv. dial. förekommer ofta kort vok. + kort 
kons. (kuna) likaså i estl.sv., vilket motsvarar fåröformen 
kKana. Dessa former bero väl på svagtonsutveckling. 

kunning m. kitrgg BrollejnGN; At1CN; Etel(Alva)YG; kutogg 
Gothllm; EkstaWN; grGn-, talkunngar GerYG; (talkpantgg 
Vam1GN); (kuning FåröS; OS; NäsS); kunning Ba; OS; (pl. 
kuningar RoneS), gran- o. tallkotte, Kanske ett urspr. 
*kutningr, som med fortis el. semifortis på andra stavelsen 
blev *kubnin.gr > kunningr.3  Germ. roten *kut — en 
I) i hskr. A finnes en nom. fyndr, dat. fynd. 
2) Runkal.; CSRun. 22, 123; huntrap ib. 122. 
2) Märk att på södra gotl. avledningar på -ing (åtm. i sing. 

best. form ock i plur.) ha semifortis på andra stavelsen (Klintberg 
Laura., s. 24, mom. 13 ock s. 39, mom. III G). Att även i isl. 
ock fsv. ord på -(n)ing voro formellt sammansatta ock hade fortis 
el. semifortis på 2:a stavelsen har antagits av Kock (Stud. öfver 
fsv. ljudl., s. 227 ff., ock Svensk accent II: 318). 
10 H. Gustavson. • 
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utbildn. av ku 'sida wölben' (Fick-Torp) — återfinnes i no. 
dial. kilt el. kilt 'forknyttelse i veksten' (Torp) ock i sv. 
dial. kut, knöl, puckel (Rietz 367 b), ock avljudande i 
fryksd kot (Magnusson), knölig utväxt på träd, mlty. kotel, 
liten rund klump (lort), sv. kotte. 

lundas licndas FåröGN, gå ock vara arg, tjura; lundes NEOG; 
OS; lunndas FåröS; as, gå tyst ock vara ond. Till isl. 
lund, sinne; sv. dial. lund, sinnesstämning (Rietz 415 a). 
lundr m. låndar LauGN, argsint barn; lunder NEOG; lunn-
durr FåröS; OS, tyst ock ond person. lundskas pres. Utn-
skas LauNärGN, går ock är arg, tjurig. lundska v., pres. 
lunskar HamBN, vara trumpen. 

lunde m. licnda FåröBroGN; Atlar; lunds, LaumKG, lund. Jfr 
no. dial. (Smaalenene) lunne m., lund (Torp). 

lunsa v. luns (ds mag) Etel(Alva)YG; lunsdn civ) Vam1GN; 
luns cl} a net EkstaGerYG; pres. limmar NärGN; lunsa NEOG; 
OS, lunka. Sv. dial. lunsa, löpa tungt ock med möda 
(Rietz 415 b); ösv. dial. lonss(a), lunns(a), springa el. gå 
lunsigt (m. m.), till luns, knöl (Wessman s. 175). Jfr lons 
nedan s. 148. 

mun m. mun FåröBroGN; At1CN. 
puns m. puns EkstaEtel(Alva)Ye; GrötlJN; pl. punsar G-erYG; 

Vam1GN, sumphål; puns Sahl, Ba; S; as; pl. punsar Mart 
Etel(LauVaml)S, vattenpuss, vattenhål i myr. Jfr sv. dial. 
(Häls.) p un n s, p um m s, till p u n n. sa, pumms a (Häls.), 
p unns (Västerb.), plaska, vada i vatten, stampa i smutsen 
(Rietz 513 a); jyll. *pund se (ms), subst., haangesxk, sump, 
blode, *pundse (p9,9s) v., vade i dynd (Feilberg). 

slunta v. slunt ss 4ran, smita ifrån BroGN; slunnta FåröS; as; 
sluntä as, gå fåfäng. Sv. dial. slunta (etc.) slå dank; 
"slunta bört sin tid"; slinta undan, förbi (etc.) Rz 625 a. 

stund f. stund BroGN; GothHm (tpl); At1CN; EkstaWN; Havd 
CN (tpl); HablTG; stund GrötIJN (tpl); stunda- FåröGN; 
stund- LauGN. 

sund stoyrsund GothGN (ett träsk); sund HejnGN (Fårösund); 
bf. sicnda FåröGN (Fårösund). 
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sunda v. sund n GmgGN, bada; sunda Vam1WN, låta (hästar) 
bada; sund,ritn, bada hästarna HavdCN (tpl s. 29); Vam1GN 
sunda hestar, låta hestar simma NEOG. Sv. dial. su nnd a, 
löga, bada hästar (Uppl., Södm.) Rietz 565 b. 

sund-bälg sumbalg GmgGN; HavdCN (tpl s. 29); sumbolg Eksta 
WN; NärGN; sundbolg NäsWN; sundbolga,n Vam1WN; sim-
blåsan på fiskar. 

Fg. sundr adv. såndur FåröGN; sunda,- Gothilm; sitndar Bro 
GN; At1CN; GrötlJN; sundar EkstaWN (tpl); sitndar HavdCN 
(tpl), sönder. 

sunnan sitna FåröGN; suna Gothllm; ButtNärGN; LaumKG; 
bf. (m.) non; GrötlJN; (f.) EkstaWN, söderifrån; sun- 
nanvind. 

Fg. sunnudag (ack.) sundag FåröGN; sunda, sundggar Eksta 
WN; sundagqr, sunda Gothllm; sainda(g), (t) sunda G-rötlJN; 
sundag LaumKG, söndag. (Enl. Hellquist Ordb. gammalt 
lån från fsax. el. ags.). 

tunn adj. tindur FåröGN; tinar FlerGN; HejdellablTG; tunn- 
dårr FåröS. Fsv. Dunder. 

under n. åndar BroNärVam1GN. 
underlig undah BroHejnVam1GN; At1CN; n. undalat FåröGN. 
Fg. undir prep. itndar FåröGN; itndar FlerLärBroGN; AtleN; 

HablTG; undar GothErm i (tpl); EkstaWN (tpl); imda(r) Hej de 
TG; ?Andar HavdCN (tpl); ?Andar GrötlJN; unda- LauNärGN, 
under. 

unna v. utta BroGN; G-othrim (tpl); At1CN; EkstaWN (tpl); 
HavdON (tpl); GrötlJN (tpl). 

2) o uppträder i följande ord: 
front m. frant BroEkstaGerYG; NäiVam1GN, "tupé", även 

pannlugg; frånnt FåröS; CS, hårlugg. Osv. dial. fråntt, 
'frans, tofs' (Wessman s. 177); no. dial. frun t 'pandehaar' 
(Torp). 

lons m. lans BroGN; GerEtel(Alva)FideYG; bf. Unsv,, NärVaml 
GN; lons, baklonsen, tjocka bakenden NEOG; lånns FåröS; 

1) Hm skriver undan,. 
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CS; Vam1S, lår, skinka (på folk). Jfr sv. dial. luns in., 
klump, klabb, stort ock tungt stycke etc. (Rietz 415 b); no. 
dial. luns, stycke kött (Torp). Jfr lunsa v. ovan s. 146. 

3) u växlar med o i följande ord: 
druns : drons n. drans FåröGN, liten gräshoppa; druns m. Eksta 

YG, slarver; drå,nns FåröS; CS: 1) liten gräshoppa. 2) lat-
hund. Jfr no. drun sa, stöta, falla tungt, vara efterslänt-
rare, ock drumsa, vara senfärdig (Torp). 

drunta : dronta druntä LauAlskSundS; drånta Sahl; dräntä 
LauS, lättjas, söla. Se SAOB drunta ock Wessman s. 173. 
dronter m. dråntur LauS, sölkorv. 

dunsa: donsa v. dunsa Vam1GN; pres. dansar FåröGN; donsa 
NEOG-; dunnsa FåröCS, falla, stöta. Se SAOB ock Wessman 
s. 173. duns dons m. duns FåröNärVam1GN; EkstaGerEtel 
(Alva)Ya; duns, dons NEOG; dunns FåröS; CS; SundS, slag, 
stöt. 

flunsa : flonsa tians st fram BroGN, komma klumpigt fram; 
flansa, A.t1ON; flitnse, HejdeTa; flansa (sa fram) EkstaYG, 
plumsa; flunsä CS, vara ovig; plumsa; flånnsa FåröS; CS; 
Vam1S; flänsä CS, vada; doppa bröd, komma oskickligt 
framstjälpandes. SAOB flunsa v. Sv. dial. flunsa [i likn. 
bet.] (Rietz 154 a); ösv. dial. flonSS, flunss(a), doppa bröd 
i fluns [fläskspad m. m.] (Wessman s. 174). — flunsa f. 
fluntza NEOG ; flunsä CS, tjock ock fet piga. Sv. dial. (vg.) 
flunsa, ett fett quinfolk (Ihre Dial. lex.); ösv. dial. flunsa, 
stort, oformligt fruntimmer (Wessman s. 174). 

kluns : klons in. klans BroGN; Åda.; kytklans FåröNärGiv; 
kluns Vam1GN; Etel(Alva)FideYG; träiklunns u träiklånns 
Lau.T113T (ULMA 6998); klons NEOG; klåns S; CS; bf. kyt-
kläm:sen FåröS, kluns, klump, knöl. 

plunsa : plonsa pldnsa FårömN 307; plansa FlerLärGx; plicnsa 
NäsSundGN; plun(n)sa FåröS; CS; plunsä S; CS; plännsä 
CS, plumsa. (Om ni > n före d, s, t se Aschw. Gr. § 272: 1). 
monsa må,nsa FåröS, (fårnamn) tacka som mumsar; till 
mumsa v.? 
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X. Fg. ii före ng, nk. 
1) u kvarstår i regel: 

blun.ka blugke, BroGN, blinka. Äsv. b lunka (SAOB). 
bunkl m. buk FåröFlerLauNärVam1GN; Etel(Alva)YG, hög 

(av malt); blink FåröLauSundS, hög, hop. Jfr fsv. bunke, 
hög, hop; ösv. dial. bunke, dets. (Wessman, s. 192). Är 
samma ord som följ. 

bunk2  m. bugk SjonGN 1931 (SOA), finare, gulaktigt foder-
gräs (i myr); bågkgreis AngaGN 1931 (SOA), "runt gräs med 
svart knopp" (Juncus?); bunk NEOG; FåröBungeLauVaml 
SundS, groft foder NEOG; OS; fint myrfoder S; CS; pl. 
bunkar, sidlä,nda ängar, der bunkfoder (Equisetum) växer 
HallS. Vanligt i ortn. t. ex. bikan el. spsarbb bAgkar ängar 
ock hage till Surby gd AngaGN 1931 (SOA); bitkan [trol. 
fel accent], sank mark till Rondarve gd At1BN 1931 (SOA); 
bigkar, slåttermark i kanten av en myr, Häftings gd Hang 
Gx 1931 (SOA); bågkar, myrmark i Sjonh (mot gr. till Halla 
sn) GN 1931 (SOA); bf. bug/a, lös myrjord, dyjord Eksta YG; 
salmunds bugh GerYG. Beträffande dessa naturnamn i Anga 
ock Sjonh har uppgivits, att gräset buk växer där (jfr 
ortn. starar flerst., t. ex. Duss gd i Bro (GN), där det växer 
starr). Jfr om sv. dial. bunk(e), b onk m. fl. såsom namn 
på olika slags gräs, särskilt sådana med hårt strå, Hessel-
man i Nysv. st. 2 (1922), s. 186 ff. 

drunkna drugkna BroGN. 
dungen adj. dusen, litet fuktig Etel(Alva)YG; n. ditgga Vaml 

Gr", vått (kläde); dungen Aln; Sahl; FåröS; OS, våt, fuktig, 
däfv.en. Jfr ä. sv. dungen, om jord: fuktig, vattensjuk; 
dun ga v., ruska (SAOB); ösv. dial. d ånj en etc., ruskig, dåsig 
etc. Wessman s. 196. Enl. SAOB möjl. rotbesläkt. med dynga. 

glunka v. glugka FåröGN; glugke, BroVam1GN; GerYG; pres. 
gitigkar NärGx; EkstaYG; pass. glugkas FideYG; glunka 
NEOG, tala i mjugg. 

grunka grunka NEOG; grunkti, OS, tala i miugg NEOG, förljudas 
CS. Jfr sv. dial. grunka, grunkas (Rietz 216 a); ä. sv. 
grunka (SAOB); fornsv. grunka, mumla, knota osv.; no. 
dial. grunka, enl. Torp av *gr umk- (jfr grumsa, grymta). 
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gunga v. (pres.) giggar GmgGN; gugga NärVam1GN. 
klungra v. klungrä, LauS, skrynkla. — klungruar LauS; n. klug-

grut Vam1GN, skrynklig. Till stammen i sv. klunga f., 
no. klyngja, dynge etc., fht. klunga f., nystan; grundverbet 
är ags. clingan, draga sig samman, skrumpna (Torp 290 b). 

klungsa v. klungsa FåröS; CS, andas tungt (när det klunkar i 
halsen). Jfr estl.sv. dial. kkuglcs, Idruggs etc., klunka (Vix). 

krunge FårömN 322; kriga LärBroGN; kriga Vam1Gx; 
krugga EkstaFideYG, inkråm i bröd; soppklimp; pl. krigar 
NärGN; GrötLIX, klimp i soppa; krungä NEOG; OS; krunge 
Wallin; FåröBungeAlsk(Lau)S; pl. krungar LauNäsSundS, 
klimp i soppa; inkråm i bröd. — Enl. Noreen (Fåröm. § 82) 
av *krufni till isl. k rof (= krov, kropp, skrott Hxgstad-
Torp). Kock påpekar i NT f. Filol. 2 r. IX, s. 157, att man 
borde väntat *krungni — jfr fsv. hwete brodz krumne 
(Sdw). Ordet kunde kanske sammanställas med nyisl. 
krungur, Pukkel (Blonda% jfr no. dial. krungla, kroket 
tim; jysk kryngel, en knalle, noget krollet, vilka äro av-
ljudande till krang- (i no. kr angl, trang, kroket Passage) 
(Torp): kreng, sich krämmen, einschrumpfen (Fick-Torp). 
Emellertid synes en sammanblandning ha skett med krumma 
f. kruma FlerLärBroGN; EkstaWN; LauGN; kråma (m.) 
Atlex, 'inkråm'. 

kung kugg FlerGN; HejdeTG; EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl); 
kug LärBroGN; HavdON. Fg. kunungr. Om kung < 
kunung se Kock Sv. Ljh. V, s. 207. 

lunga f. inga FåröGN; Havde/sr (tpl); lugga, Gothlim (tpl); 
HejdeTG; EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl); bagge, Atlex; lug-
FlerLarGN; lugg- LaumKG. 

lunka v. loka FåröDLL; lugka BroVam1GN; EkstaYG; Havd 
Cx (tpl); lugkce FideYG; lunka NEOG; pres. lugkar GerYG, 
springa sakta. 

munken adj. milem FårömN 300; migkan FlerLärBroNärVaml 
ON; ToftaHejdeSilTg; Atlex; mugkon StenkuTG; muglcan 
G-rötlJN; munken FåröS; CS; LauS; n. mugka EkstaGerYG, 
unken (särsk. om  säd). munkna v. mugkna HamBx, bli 
skämt (om hö i stack). Enligt Noreen Fåröm. § 15 har 
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miinAnt uppstått genom sammanblandning av *ugAni unken 
ock *nzugna, möglig (jfr Rietz s. 446). En liknande för-
klaring har även Hellquist Ordb., gentemot Noreen Vårt 
Språk III: 292, där munken antages innehålla en nasalerad 
växelform till stammen i ty. mucheln, lukta mögel. 

stunka sffigka At1CN, starholk; stugka, Gothlim, liten tös; drik-
stugka EkstaYG; drikstugka NärGN, kanna; (stogka EkstaWN, 
kanna, stånka, snarast rspr.); stårstfigka FåröGN; starstugka 
NärGN, starholk (av urholkat trä — eljes starbaur När); 
starstugka EkstaGerYG. stunkä ,"a holt träi", ett ihåligt 
trä [anv. t. starholk] LauJKN (ULMA 6998); stunka är ett 
iholt stycke som opsettias [!] på husen ell. i trä ther sta-
rarna hafwa sitt bo vti NEOG; stunkä, starbo, fyrkantigt 
el. rundt, å tak el. i träd S; CS; rutten, ihålig stubbe S; 
aikstunkå LojVaml; -stunka FoleS; sjunka, kärl av en ur-
holkad trädstam (BIstunktt) Öja(Fårö). stunk(e) m. stugk [apok.?] 
Gothlim; stuka BroGN; stugkce FideYg, starholk. Betydel-
sen ihålig trädstam> starholk är tydligen den ursprungliga, 
medan bet. 'dryckeskanna' troligen uppstått genom inverkan 
från rspr. stånka, vilket enl. Hellquist Ordb. är en k-avledn. 
till ä. nysv., sv. dial. stånda [gotl. dana, fsv. standa, 
mlty. stande, 'tunna' ock således ej kan formellt motsvara 
gotl. stunka. Snarast är detta en genom dissimilatoriskt 
bortfall av r i sms. star-strunka uppkommen form av fåröm. 
strunka, varom strax nedan. 

strunka f. strunka (stara-str.) FåröS; CS, starholk. Se strunk : 
stronk nedan s. 153. 

tungr adj. titggur FårömN 321; ug(ar) BrollejnGN; tåggar Lau 
Vam1GN. 

tunga f. tugga FåröGN; tiga FlerLärGN; At1CN; tugga Goth HM; 
GuldHejdeGerTG; EkstaWN; GrötlJN; tugga HavdCN ep». 

ungl n. (gul FåröGN; t'cgga,l (m.) LauVam1GN; ungel Sahl; 
S; CS; ungul(1) FåröS; CS; ungårr 1  HamS, ärg. Jfr sv. 
dial. ungel, ongel (Vb, häls.), rost, mögel (Rietz 782 a); 
Vbott. ågak, itgal (S. Larsson s. 105); Södm. ynglä, mögla, 

rr står säkerl. för tjockt 1, om vilket P. A. Save säger, att 
det "låter nästan som •r". 
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fukta (Rietz a. st.); no. dial. un(d)la, ungla, 'vwmmes, kds 
kvalms', vilket av Torp (Ordb.) sammanställes med sv. 
unken. 

Fg. ungr ingur FåröGN; ungar FlerGN; EkstaWN; HavdCN 
(tpl); ugg GothEtm (tpl); HejdeFröjTG; GrötlJN (tpl); självst. 
f. 'inga NärGN; ung- LaumKG, ung. 

2) o förekommer i följande ord: 
bonka v. baka Vam1GN; GerFideYG; (j) EkstaYG; bännkä, S; 

LauJKN (ULMA. 6998), banka, bulta. Fsv., äsv. bunka 
(SAOB); sv. dial. bunk a (smål.); b onk a (häls.) Rietz 22 b; 
ösv. dial. bok, bug/ca etc. (Wessman s. 192), bulta, slå o. d. 
Ljudhärmande. 

skonk m. ralsaskagk, rockskört FåröGN; skagk G-othGN, tjockt 
nedre kanttåg på ett flun.drenät; skogknat, [flundrenät med' 
ett groft tåg till undertelne, tåget självt utgör sänke] Gothllm. 
skän(n)k, skångk FåröS; OS; LauCS; HamS, skört; ändan 
på ett garn; tåg i underkanten på nätet. öl. skögkan (m. 
bf.), de tre nedersta varven på laxgarn (Lindroth s. 440); 
södm., östg. skunk, bugt, kil på not el. ryssja; höjd el. 
djuphet på not (Rietz 586 b), vilket av Torp (Ordb. 629 a) 
jämföres med isl. skukk a f., fold, rynke, till germ. *sk enk 
'krumme', vartill även skank (ben) hör. 

slonk slogk Gothllm, hängande, lösrivet stycke på kläder el. 
nät; slagk NärVam1GN, blott i uttr. sia slagk, gå o. driva 
Vaml; hänga ojämt (om kjolar) NärGN; slå slagk, slå dank 
GerYG; slängk KräklVamIS (dra slångk, spänna ngt ojämt; 
sia slängk vara lat). Jfr ösv. dial. slogk, dagdrivare (Wess-
man s. 198). — slonka v. slog/ca GothHm; slag/ca NärGN, hänga 
ner (om trasor); slänkä LauJKN (ULMA 6998) [vingla, om 
slipsten]; slängka FåröS ; OS; slå,nkä LauS, slänga, vingla (om 
slipsten). Jfr ösv. dial. slogk etc., slå dank m. m. (Wessman 
s. 198); sv, dial. slånka (Hitis.) vara sysslolös (Rietz 624 a). 
Avlj. 'till slinka. — slunken adj. slunken, slånken NEOG, 
[mager], slak. Jfr da. slunken, slap, tom; mager; lurvet, 
pjaltet; sydsv. dial. slunken, slonken, slak, slapp, tom 
(etc.) (Rietz 624 b), vilket av Falk-Torp föres till Ity. v. 
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slinken. slonkugr slagkuar NärGN; slångkugur FåröS; CS; 
slånkuar LauS, slak, slankig. 

3) Följande ord visa växling av u ock o: 
glunge : glonge m. glåga FlerGN; glicgga •-• glagga LärGN; dega 

BroGN; glogg [trol. apokoperat] GothElm; glevg,ga HörsNorrl 
NäsGN; AtlON; g/oga HejdeKliGerTG; glongä. NEOG; glunge 
PS; glungi FåröCS, blom (på gräs, säd och fruktträd). 
glunga f. pl. glitggar FåröGN; glunga FåröS; OS, = föreg. 

glunga(s) : glonga(s) v. glitggas FåröGN; glits FlerGN; glicggas 
LärGN; glia HallStenkyGN; dega BroGN; glogga GothElm; 
EkstaWN; GrötlJN; gloggas Gothllm; GrötlJN; —) Hejde 
TG-; pres. gleigagas NärGN; glungas FåröCS; pres. glonges 
NEOG; pl. glongas Tft, blomma (om säd, gräs o. frukträd). 
Jfr möjl. sv. dial. glongrä Ångerm.; glongär Västerb., 
glindra (Rietz 200 b). Hos Pihl s. 184 anföras dock andra 
betydelser, som göra jämförelsen tvivelaktig. 

klunk: klonk klugk FåröVam1GN; klonk el. klunk NEOG, så 
myket man sweljer hwar gång. 

lunken : lonken litgkan FlerLärBroGN; Inkan KräkNärGN; Atl 
ON; RoneYG; f. logi* HejdeTG; n. laka GardaLauGN; lung-
kinn FåröFlerS; långken AlskS, ljum. Sv. dial. (vg., bohl.) 
lunken (Rietz 417 a); da. lunken, ljum; no. lunka, varme 
litt; gjore lunken (Torp). Av *lum-k (Hellquist; Torp Ordb.). 
Ordet kan vara lån från da. 

strunk stronk m. strugk (koll.), kålrötter FåröGN; strugk, stam 
FlerGN; stragk LärStenkyBroHörsNorr1GmgArdÖjaSundGN; 
RoneYG; Vam1BN; strogk StenkullogHejdeTG, smal trädstam; 
ung tall. strunk FåröS; OS; BungeS; strånk NEOG; Burs 
LauKräkNäs(Vaml)S, kålstjälk (NEOG, S); smal tall S. Jfr 
dalm. (Bjursås) stråk m., lång ock smal stjälk el. växtdel 
(Sv. Lm. B. 10, s. 147), vilket kan utgå från *strunk  (jfr 
Levander I, s. 167, mom. 9); holl. stronk, strunk, stubbe, 
tjock stjälk, kålstock; mlty. strunk, der Stengel eines 
grösseren Krautes; no. strokk (vissa dial. stronk), smalt 
traakar med lok (er uthult av en stok .); smörkjerne, 
tond e (etc.); germ. *s trunk a, egtl. (uthult) trxstubb (Torp). 
Jfr strunka ovan s. 151. 
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XI. Fg. i före p-förbindelser. 
1) u kvarstår framför pp: 

duppa s. dupa FåröGN; dupe, BroGN; Gothllm; At1CN; HejdeTG; 
EkstaVam.-1WN; GrötIJN, doppa. Fsv. d wp p a (Sdw.). 

huppa v. huva FåröGN; kupa BroNärVam1GN; GrötlJN; VamIBN; 
impf. hicpt(a) AngaGN, hoppa. Fsv. huppa, hoppa. 

knupp m. knup FåröBroNärVam1GN; Gothllm; At1CN; EkstaWN. 
Fsv. knopper (Sdw.). 

krupp m. kruv BroGN; Gothaa; At1CN; HejdeTG; krupp NEOG. 
Fsv. krupper, kropper (Sdw.). krupkgka f. BroGN; Atl 
ON; GerFideYG, kroppkaka. kricpbeidar RoneFideYG; kricp-
hylcdar n. pl. GmgGN; kruphaydar NärGN; kruphaead Vam-1 
GN, torskhuvuden med fyllning av lever m. m.. kråpnigg 
FåröGN (f.?), dets. Jfr sv. dial. kräpp, kräppa, kåpa, 
kokad klimp af mjöl ock vatten etc. (Rietz 357 b); ösv. 
dial. krapp°, kråppan etc., klimpar i soppa av fiskinkråm, 
mjöl ock kryddor [etc.] (Wessman s. 209). 

luppa f. /uva FåröVantIGN; /Uva BroGN; At1CN; lupe, Gothlim; 
EkstaWN; luppa L. soc.; FåröS; OS, loppa. Fsv. loppa. 

struppa v. struva BroostgLauGN; struppa FåröS; OS; Fler 
Vam1S; struppti. OS; Alsk(LauÖja)S, mjölka litet. Jfr bornh. 
strö pp a, mjölka, som kan motsvara *struppa (se Espersen 
Bornh. ordb., inl. s. 30); jfr sv. dial. (sk., hl.) strippa, 
mjölka (Rietz 686 a); jyll. strippa (strep), malke de sidste 
dråber (Feilb.); ity. strippan, mjölka; eng. strip 'torr-
mjölka'; no. dial. s t rip 1 a, stryke av med sammenklwmte 
fingrer; la dryppe smaat, isasr melke draapevis (Torp); ösv. 
dial. stripäl etc. = mjölka, stänka, droppa, sippra etc. 
(VLL). 

Eg. tupp (ack. m.)1  tue BroGN; At1CN; EkstaWN; bf. tuvan 
HejdeTG; LaumKG; tupp FåröS; OS; GardaRone; (täpp 
FåröS = rspr.?), topp (på träd etc.); lintopp. Fsv. twpper, 
topper (Sdw.). 

tuppa f. Neg BroGN; EkstaYG; tuva GardeLauNärGN; tuppå 
Fard(LauVaml)S; tuppa (m.?) SundC, halssena i kött. 

= kvinnomössa. 
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Fg. upp, prep. up FåröBroNärGN; LauGN; EkstaNäsVaml 

WN; adj. sup. upast EkstaWN; ikpast(a) LauGN. 

u> o i regel före ps. (Andra p-förbindelser saknas.) 
kropea v. kr&psa FåröGN; krapsa BroGN; FideYG; kräppea 

FåröS; CS; kräppsä. (Lau)CS, krossa mellan tänderna, krasa, 
knattra (såsom då hårdt bröd ätes). Jfr krospa nedan, s. 
166, varav möjl. metates föreligger. 

plops plaps EkstaYG; pläps GardeS, plums. Ljudhärmande; 
variant till plots se nedan s. 168. 

Anm. Ett lånord med ögg. u > o framför ps är Ity. knups: 
1) ein Menseh von kurzer Statur, ein Knirps. 2) ein Biss oder 
Stoss (Schambach Wb); gotl. knaps BroNärVam1GN; AtICN; Eksta 
GerFideYG; knops GothHm; knäpps S; CS; (knäppet FåröS), knapp, 
knopp, krok. Jfr estl.sv. dial. (Ormsö) knops, blad ell. blomknopp 
(VIL). Betydelseskillnaden mellan det Ity. ordet ock de gotl. ock 
estl.sv. orden är ganska stor; möjligen har dock betydelsen av det 
fonetiskt närstående knopp här spelat in. 

u växlar med o före ps blott i ett ord: 
tups m. tups FårömN 298; FåröGN; AtlON; RoNeYG; taps Fler 

LärBroGardeLauNärVam1GN; tops GothElm; StenkuTräkTofta 
VallEskHogSandallejdeLojEkstaLevFardllablTG, tofs. Ä. 
sv. topffz (1615); ösv. dial. topps, tåpps; estl.sv. tups, 
se Wessman, s. 215; dalmål tupps (Levander I, s. 168). 

XII. Äldre Il framför r-förbindelser. 
1) u> o (ä) i regel före r + kons. (jfr ovan s. 123). 
a) o före rd, rt: 

Eg. bort n. bard FåröFlerGN; EskSandaHejdeLevSilTG; b9(r)cl 
GothE1m; barr/ HavdeN (tpl), bord. Nu i regel ersatt av 
bour, da. bord (bo.'r). 

Fg. norr- neirdur FåröGN; no(r)lar GothElm; ~Or LaumKG; 
nezrcla- FlerGN; nada- GmgGN; närdur FåröCS; närda; nå-
dar CS, norr. nordan mycla GothHm; guirda NärGN; Habl 
TG; n9arclu EkstaWN; nbrch, GrötlJN, nordlig, nordan(vind). 
CSRun 51: norr bli; sup. nortasta GL. 
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Fg. or D n. ard FåröFlerGN; Grd AtleN (tpl); HejdeLojTG; 
et9rd HejdeTG; o(r)c1[1] Gothllm (tpl.); gacl EkstaWN; 
eic.trci HavdON (tpl); 9rcl GrötlJN; 9rd Vam1WN; ärd NEOG, ord. 

skorda skestrda FåröGN; skårda FåröS; skärdä RoneS; pass. 
skådäs Li(Vaml)S, sätta stöd under (båt etc.). Isl. skoråa, 
stotte, hold° ngt i Ligevwgt. 

Anm. 1. Ordet (mei EkstaWN; brcl GrötlJN; eird Vam1GN; å,rd 
GardeBursLauRoneNäsVam1SundS; CS, lågt grund, mindre udde, 
rev (mest i ortn.) är väl ej att sammnnställa med isl. urö f. 'hop 
av nedstörtade stenar', utan snarast med mlty ort (gen. ord es) i 
bet. udde (jfr Landsort), såsom prof. Hesselman påpekat. 

Anm. 2. Långt o-ljud för väntat å visar mord m. (o. n.?). metyrd 
FåröGN; mourd BroNarGN; GerYG; mourd AtlON; ~uret Eksta 
WN; mur cl VamIBN; mtgrd FideYG; mord Alnander (1759); 
FåröRoneS m. o. n., grus, byggnadsavfall (murbruksrester o. d.). 
Jfr ösv. dial. murdi, mourdi n. coli., skräp, avfall, kvistar ock 
ris i skogen VLL. Torp (433 a) sammanställer de gotl. ock ösv. 
orden med no, mord, fno. morå n., (stor) mängd, ock för dem till 
rot. *mer 'krossa' 1, vilket särdeles väl passar för det gotl. ordets 
betydelse. Då ordet ej gärna kan vara lånord är det långa o-ljudet 
frapperande. Möjligen kunde man tänka sig inverkan från rspr. 
ordet mord (uttalat mourd) = dråp, vilket dock är föga brukligt 
i got!. 

Långt o föreligger även i följande, antagligen från rspr. in-
lånade ord: 
Fsv. fordha sik, skynda sig. fepyda s LärGN; foyrd s BroGN; 

LevTG, forta sig (om klockor). Biformen fodra (st) LärGN; 
HogEskSandaTG; Pyrdra st ArdGN; Pyrdra s EkstaTG, 
torde vara Ity. vorderen, föra framåt. 

forsla v. foysla BroGN; fosla Vam1GN. Enligt SAOB uttalas 
det altern. med långt o-ljud i rspr. 

lort letyrt FåröGN; Ungt BroGN; lourt HejdeTG; lourt Eksta 
WN; lort (men letrtlwal Lorthål, ortn..) Vam1GN m., smuts; 
leturtur LaumKG, smutsig. Formen med långt o är lån från 
danskan eller rspr. (Fåröm. letrt FårömN 310; lort, lärrt 
FåröS.) 

1) Så även Collinder (i APhS VII: 203). Jfr ofries. murt, 
bröckelige Masse, Gries, Staub W-P II: 278. 
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o + rn. 
Fg. horn n. harn FåröGN; hen FårömN 311; han FlerLärBro 

GN; Atlex; LaumKG; han (aq,) HavdON (tpl); hon Gothllm; 
Hej deGerTG ; EkstaNäsWN; GrötlJN; honn L. soc.; NEOG, horn. 

Fg. corn n. kam FåröGx; Uni FårömN 311; kan BroGx; Atl 
ON; kan (et(t) HavdCx (tpl); kon Gothlim (tpl); GuldMbySanda 
HejdeGerHablTG; EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl); konn NEOG, 
korn. 

torn m. t4n1  FårömN 311; tarn FåröGN; tetn FlerLärBroGmg 
Giv; Atlex; Vam1BN; ton HejdeGerTG; EkstaNäsWN; Grötl 
AT; tårn FåröS; tonn NEOG, tagg; tornspira. 

Fg:  o före r + övriga konsonanter. 
dorga (SAOB) dårgä S; CS, slå; springa; gorma. Jfr Wess-

man s. 229. 
dorma clarma FåröGN; dorma GrötlJN; darma, GerYG; När 

Vam1GN; darmce FideYG, bråka, väsnas; gräla; slå till; 
&orma FåröS; OS; dårrmä AlskRoneVam1S, stoja, bullra 
etc. (En form durrma FåröS beror på anslutn. till durra 
v., se s. 162). Sv. dial. dorma, föra oljud, väsnas (Upp» 
Rz 93 b; östsv. dial. dårrm(a); larma, kälta etc. Wessman 
s. 232. 

dorya dorba[?] NärGN; diofya S; CS, slå (till); larma. Sv. dial. 
dörv a te (Smål); dörv, (törv) Vbott (clbrav dl, slå till 
Pihl, s. 173); (i andra dial. törva), slå Rz 746 b; ösv. dial. 
dorv(a), slå VLL. 

fors farts FårömN 311; fetgvidn, Forsviden, skog i Tingstäde 
ock Othem GN (SOA). 

kortel m. kal FåröBroGN; FideYG; NärVam1GN, kolt; koll 
NEOG; kåll FåröS; OS; AlskLauS, kjol; kolt. — kala, Hejn 
BroGN; Ade/sr; ketke FideYG; kola, GothIlm; EkstaWN; Grötl 
Jx; kolo NäsWN; kala Vam1BN; kolla NEOG; kåna LojS; 
kållä AlskS; bf. kållu LauVam1S, kjol. Är väl fg. curtil 
m.,• kjortel, underklänning, vars pl. *curtlar > *kortlar 
*korlar > kollar, vartill sing. koll. Fem. kala etc. är väl ett 
urspr. *kurtla eller en sen bildning till kolt. Jfr sv. kjol, 
av kjortel. 
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korv in. karv Br-oGN; ka(cgrv HavdCx (tpl); korv EkstaWN 
(tpl); korv G-rötlJN. 

morgon in. margun FåröGx; morgn G-othllm; möra, Stenku 
EskFröjLevTG; mörgan HejdeSandaTG; ',Wo-gan HallStenky 
LärHejnHörsNorr1GmgÖstgArdGN; morgan EkstaVamlWx; 
margan LojEkstaFardTG; LaumKG. 

(?) nork närrk FåröS; CS; BungeGothCS n., liten vik. Jfr fi. 
n.urk k a, hörn, knut, vrå, vinkel; merenn., hafsbugt Lönn-
rot. Fi.-sv. ordb. Möjl. tidigt lån från fi. via estl.sv. nork, 
n årk f. vrå, hörn (Wessman s. 250). Det fi. ordet samman-
ställes av Götlind (Bidr. till nord. filol. tillägn. Emil Olson 
1936 s. 180) med sv. dial. snurk, snork, ände. 

(?)norpa narpce FideYG; neirpa GerYG; narp,a (av), taga litet 
EkstaYG; nå,rrpa FåröS; CS; närpä BA; CS; S; AlskS, snugga, 
tigga, taga smått. Härtill norpor Samtahl 1771; nårpur S m., 
snattare. 

Fg. oroa v. arka BroGN; örka EskHejdeTG; ac.crke, HavdCx 
(tpl); orka GothHm (tpl); At1CN (tpl); orka EkstaWN (tpl); 
orka GrötlJN (tpl), orka, förmå. &rka LärnejnAngaGN; Atl 
ON; EkstaTG; arka NärNäsVam1Gx; orka TräkLev (etc.) TG; 
EkstaWN f., syssla, göromål. 

orm arm FårömN 337; FlerLärBroHejnGardeGN; Atlex; orm 
G-othllm; GuldSandaMbyHejdeKliTG; EkstaWN; pl. ormar 
GrötlJN (tpl). Fg. (pl.) ormar. 

skorpa f. skiirpe, BroGN; Atlex; skorpa EkstaWN; skorpe, 
GrötlJN. 

snorpa v. snarpa FåröGN; snarpa BroGN; snarp,'hou_p GerYG; 
NärGN; pres. snarpar EkstaYG; snärrpa FåröS; CS; snärpä 
(snurpä) CS, snörpa (ihop). Jfr sv. dial. sn  u rpa (NiMn 
Sörb); ösv. dial. snurp p, snörpa etc. (Wessman s. 240); 
no. dial. sn  urpa, traekke sammen i uregelmamige rynkor 
(Torp). Avlj. t. sn  erpa. 

sork sark FåröBroGN; Atlex; LaumKG; Vam1BN; sork Goth 
Hm; EkstaVamlWx; HejdeFardHablTG; sork GrötlJN (tpl); 
saccrk HavdCx (tpl); sor& Spegel; surk L. soc.; sork 
NEOG, pojke. Denna bet. även i Svea- o. Götal. (pöjka - 
sörk; syrk) Rietz 653.a; norrb. o. vbott. surk även = 
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skälm, skurk; i Östg. = senfärdig, oduglig arbetare Rz ib. 
Är väl samma ord som fsv. surk er, sork, mullvad, vars 
etymon är oklart. 

torka f. tarka FåröGN; tarka f. BroGN; in. LauGN; tänka, -u 
FåröS; tärrku, -ä. FåröCS; f., bf. tärrka BungeS; tärrku 
GardeS. tark- At1CN; tork- Gothlirs. tork (gen.) h tgirkar 
LärBroLauGN, 'till tork', torka v. tgirka FårömN 337; tiirka 
HejdeTG; törka FröjTG; torka Vam1WN. Fg. (pass.) Donas. 

tors v. inf. tasa FlerGx; pres. tets FåröBroGN, töras. Fsv. 
pres. torss Sdw. Det vanliga ordet för "töras" är tralsta, 
trösta. 

torsk m. task FlerLärBroGmgGx; At1CN; KliYG; tosk GothHm; 
Sanda TG; EkstaWN; torsk GuldlIbyllejdeTN; tsk SundBN; 
taska- FåröGN; task- ToftaGmgYG; Vam1GN. 

torstugr bistugur FåröGN; tgistu, testsh FlerLärGN; Atlex; tostu 
GothElm; tostu(ar) HejdeTG; teistuar NärVam1GN, törstig. 
Äsv. tors tig (Dahlgren Gloss.). 

torv m. tarv BroGN; AtlON (tpl); LauGN; torv EkstaWN (tpl); 
torv GrötlJN (tpl); tavv HavdCN (tpl). — Fg. tork f. tgtrva 
At1CN; torva HejdeTG; tarva LauNärGN, torva. 

2) u förekommer i följande ord: 
Fg. burg f. (bf.) bicrga FåröGN; burg FideYG; aurburg Vam1GN; 

bu(r)rg FåröS; CS; LauVam1S; pl. aurburgar LauJK (ULMA 
6998), grusås in. m. Ortn.: burg (= Torsburgen) Kräk1GN; 
bf. bitrp (Burgen) NärGx; spraugburp, (torr sandbacke vid 
Sproge kyrka) EkstaYG; hublirgl Vam1GN (SOA), Hoburgen. 
Burs (bus, gård- o. sockennamn), se förf. i Sv. Ortn. sällsk. 
årsskr. 1938 s. 7. Beträffande ev. inverkan av föreg. b på 
vokalismen se Kock Ljh. II, s. 107.1  

buret bon FåröDLL; bust FlerLärBroNärVam1GN; At1CN; Hejde 
TG; FideYG m., pl. bustar NäsWN, borst, borste. Isl. 
burs t, bu st f.2  bursta v. busk FlerLärBroGN. 

1) Då burg är en gammal kons.stam (got. b aurg s) kunde man, 
såsom prof. Hesselman för mig påpekat, häri se orsaken till u-voka-
lismen. Men då måste man räkna med a-omljudsteorien. 

8) buret är en gammal i-stam (Hultman Häls. 1., s. 194). 
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furga f. fUrga FåröVam1Gx; furga GothIlm; EkstaEtel(Alva) 
YG; GrötlJN; farga At1CN; HejdeTa ; furgce FideYG; furrga 
FåröS; OS; furgä, CS, oreda, trassel (på tråd, nät). — furga v. 
farg% BroGN; (pres.) furga thoup si FideYG, trassla ihop 
sig (om tråd). Jfr estl.sv. furg, fnurra sig, trassla in sig, 
som Wessman jämnställer med ösv. dial. forga etc., gnida, 
skrapa, störta fram m. m. (Wessman s. 234). Jfr emellertid 
ösv. dial. furo(gär), fnurrig el. trasslig om tråd ock *furra 
sig, trassla sig om tråd (VLL). 

furk- furk-baka m., backe full av ruttna stubbar EkstaYG. 
furkel furrkel VallS n., ngt ruttet (trä). — furklugr farklu(ar) 

Norr1GN; HejdeTG, murken (om trä). — lurkig S, adj., lös- 
luckrig (jord). — furken adj. furkan EkstaWN; n. fitrke, 
FåröGN, murken. Jfr no. dial. furkla, Spnekke i trw 
hvor Ved er raadnet ud; äv. furka o. furra i likn. bet. 
(Ross), som Torp sammanställer med no. dial .f ork 'trosket 
trx= f ausk', sv. dial. forsk (Rz 160 b), vilka han emeller- 
tid för till f o rn, gammal. Det vore snarare frestande att 
sammanställa ordgruppen med gotl. fkr„ rutten, no. foy-
ren, svampagtig, poros; f Ivra f., sprxkke el. hul i trw etc., 
(Torp) till en grundf. *fauza; idg. rot. *pu.s, utvidgn av 
*pu (i ful etc.). I fur(k)- etc. kunde en avljudande form 
föreligga. 

purs m. puts FåröGN; pus FlerLärBroNärVam1GN; AtleN; Hejde 
TG; EkstaGerYG; pur(r)s FåröS; OS; GardeS, Myrica gale. 
Fsv., is!. pors. 

Anm. Ordet "skorsten" heter kurjtart FåröGN; kustin Bro 
Vam1Gm; Gothllm; GrötlJN; (även kistdin GrötlJN; kustcan Laum 
KG); kurrstain, kustain FåröS; bf. kusstainen GothS. Det kvar-
stående u-ljudet kan förklaras dels genom anslutning till (det visser-
ligen nu försvunna) grundordet skurr, eld, belagt en gång hos Säve, 
(så Kock i Ljh. II, s. 107), dels genom ställning i rel. svagton 
(uttalet kuståt,n). 

3) u o i följ. ord: 
Fg. burt bort burt (burt) FåröFlerLärHejnBälBroGN; burt 

FollEtelhON (Sv. Lm. årg. 1918, s. 14); bort Gothllm (tpl); 
AngaGx; HejdeLojEkstaFardSilHalbTG; men bart AtleN; bart 
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GardeLyeLauNärGN; EltstaFideYa; ba()rt Havd ON (tpl); 
bort GrötIJN (tpl); bort- NäsVam1WN. — borta adv. bitrta 
FåröGN; burtu FlerGN; burta BrollejnGN; men borta Hejda 
TG; barta EkstaTG; kirta NärGN; borta HablTa. Som synes 
har u-vokalistoen nordlig utbredning,. o-vokalismen sydlig. 
— Gutalagens hskr. A har uteslutande bort; hskr. B har 2 
ggr bort, 1 gg burt.1  Gutasagan, som ju blott finnes i A, 
har alltid] (7 ggr) bort(h). Kock (Ljh. II, s. 107) förklarar 
burt så, att det antingen påverkats av ett fg. *brut (i av-
ljud till isl. b raut) eller att det föreg. b-ljudet verkat be-
varande på vok. u (såsom i burg). Även Wimmer (Åk. 
s. 48) betraktar burt som den äldre formen, vars u i vissa 
trakter blev o i analogi med andra ord som hade o före 
r + kons. 

kurva, korva f. kurvar (pl.) FåröGN; kurrva, kårrva FåröS; CS, 
trassel, knorr (på tråd, i nät). — kurva v. pres. kurvar Oluiyp 

FåröVam1GN, ränner ihop (om tråd); kurrva, kårrva Fårö 
S; OS, trassla, knorra. Jfr ösv. dial. kurrvå, fnurra el. 
trassel på garn, vilket Wessman (s. 237) anser vara en av-
ledn. av ösv. dial. kurra, sv. dial. kor ra, rulla (ihop) m. m. 

lurv, lon). lurv BroNärVam1GN, hårlugg; pl. lurvar [tilltrass-
lad säd] EkstaYa. — lurva f. lå,rrva f. FåröS, hårlurv, lugg. 
lurva v. lårrva FåröS, lugga. — lurvugr litrvugur FåröGN; 
litnn BroGN; litrvuar NärVam1Gx, lurvig. 

slurva„ slorva V. slarva (iltap) FåröGN; slurva (dump) Nä GN 
slarvihoup Vam1GN; FideYG; slarva diettp n [om nät, garn 
ock säd] EkstaYa; pres. slarvar gioup n (om garn o. d.) Ger 
YG; slärrfva FåröS ; slårrivä SundeS, trassla ihop, slarfva. 

slurvugr adj., f. slarva, slurvu NärGN; slarvu Vam1GN; 
n.. slarvat [om hår] GerYG; slårrvugur FåröS; slårrvuar 
1Tam1S, slarvig; hoptrasslad. Jfr no. dial. slurv a, sluske, 
sele, rote noget samman [etc.] Torp; sv. diat. slur v a f., 
slarva, slarvig kvinna (Smal) Rietz 621 a. 

snurpen, snorpen snurpa,n FåröBroGN; pl. snicrpna HejnGN; 

1) Avskrivaren, Superintendenten D. Bilefeld, var dansk, men 
hade sin verksamhet i Barlingbo nek Visby. 
11 H. Gustavson 
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snetrpan At1CN; (snarkan Vam1BN); n. snarpat FideYG-; 
snurpen, snorpen Sahl; snurpen CS; Vam1S; snårpin Fårö 
S; CS; snärpen S; CS; f. snorpi NOG, skrumpen. Jfr 
snorpa v. ovan s. 158. 

Burma v. sarma FåröGN; surrma FåröS ; CS, hålla oväsen. Jfr 
bair. surmen, surbeln, schwirren (Schmeller Wb II, s. 327). 
Hör väl till surra (Torp Ordb. surmen adj.). 

Anm. Fg. burghan f., lån, köp på kredit, har en motsvarighet 
i burga, v., ta på räkning, it. burga ut Sahl; eljes heter det (väl 
i anslutn. till rspr.) borga CS, 'ta på borgen'; barga LauVaml 
GN; EkstaGerYG, 'gå i borgen'; — barg BroGN; börgan Hejde 
TG; bargen EkstaYG; borgen (m. bf.) CS, borgen. 

4) u framför rr : 
a) u förekommer i övervägande antalet ord (jfr ovan s. 124). 

burre m. bicra BroGN; At1CN; FideYG; burz Gothlim; pl. burar 
EkstaWN; GerYG, kardborre; i Goth. äv. = abborre (HA. 
(burra f.) bura FåröNärVam1GN, dets. Jfr est1.-sv. dial. 
(Nuckö, Ormsö) bur (VLL); da. burr e (vilket senare dock 
ej torde vara inlånat). 

durra v. ditra FåröGN; duva BroNärValmGN; At1CN; Eksta 
WN; pres. durar FideYG; durrä S; CS, surra (om trösk, 
vagn, spinnrock); bullra, dundra. Sv. dial. (norrl.) dorr, 
dona, dundra, bullra (Rietz 106 a, b); ösv. dial. durr(a), 
dorr(a), bullra, dåna etc. (Wessma,n s. 233). 

knurr knur FåröLauVam1GN; GerYG; (knar, på morotsblad 
EkstaYG, rspr.?); knurr CS; BungeS, trassel, oreda på tråd; 
krök (på en spik). — knurrkink FåröCS f., knorr(-trassling). 

knurra v. knurra S; knurr ä CS; knunst EkstaYG-; knUr YLOUp 
sb GerYG; knura, dump st, trassla ihop sig, om garn o. d. 
FideYG; pres. knicrayt, knorvar ihop sig (om garn) NärGN; 
knura (thOp st) Vam1GN. Härtill: knurrugr adj. knuruar, 
trasslig FideYG; n. knitrut, trassligt Vam1GN; knurrugur 
FåröCS knorrig (om snöre etc.). Jfr ösv. dial. knurr, 
knårr (sä), slå sig i bukt (om tråd etc.); est1.-sv. knorr, 
trassla sig (Wessman s, 230); sv. dial. k nörra sej, knyta 
sig, trassla sig (Rietz 338 b). Jfr Hesselman i SoS. 4: 101. 
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kurra f. kura FåröVam1BN; kura, BroGx, liten hydda; kurra, 
stuga S; bf. kurrona FåröS, häktet. Sv. dial. kurra, körra 
liten usel koja; fängelse (allm.), (Rietz 366 a). 

kurra v. kura FåröGN; kura BroGN; pres. kurar Vam1GN; 
kurra FåröCS; S; kurrä S; OS, kurra (i magen). 

murra V. mitra FåröGN; mura FlerLärBroGN; Gothllm; A.t1CN; 
HejdeTG; EkstaWN; pres. mtirar NärGN. 

purra v. pura BroNärGN; pres. purar FåröVam1GN, rufsa till 
(håret); rugga upp fjädrarna (om höns). Sv. dial. (vg.) 
purra, göra yvig (Rietz 513 b); da. purre (ap i haaret) etc. 
Kan vara lån från da. 

skurra v. skura BroGN; skurra FåröS; OS; Skurrä, OS; Vaml 
S, svänga åt sidan (om släde); giva ett skorrande ljud. Jfr 
ösv. dial. skurr(a), skårra, bullra, slamra, gnissla som en 
osmord kälke (etc.); åka kälke; no. dial. skurra, skyve 
noget henover en flate, saa det gir en skurende lyd (Torp). 
Samma ord som sv. skorra, låta strävt; fsv. skurra, kurra, 
bullra (Sdw). 

surra v. sura FåröGN; sura BroLauVam1GN. —  surr n. sur Bro 
Vam1GN; surr CS; FoleS, sorl, gnat, gräl. 

turra v. pres. turar [om tallu] EkstaYG; turra FåröBunge 
NorrlS, dundra, trumma [om spillkråkan som hackar på 
träden] FåröNorrl; dåna som brinnande eld Bunge. Jfr 
durra ovan. 

urre m. (tira FåröVam1GN); ur/ GothElm; jo-a HejdeTe; ura 
EkstaWN; (ora GrötlJx); pl. urar (t) NärGN; urrar FåröS, 
orre. Jfr ösv. dial. orr, urr m. m. (Wessman s. 224), men 
isl. orri, no. orre etc. — o-formerna komma väl från rspr. 

b) o står framför rr i följande ord: 
(?)florra v. flårra FåröS, slarva. 
(?) florrugr adj. flitrugur FåröGN, ovålig, slarvig. Jfr ösv. dial, 

fora, fjäska till vägs, rusa (VLL). Kanske ett *flora. 
*fluära. Jfr ösv. dial. fluddra, flåddra, flåda3r etc., 
fladdra, fjäska m. m. •(Wessman s. 39); sv. dial. (Dal.) 
fludrä upp, hastigt blossa upp t. ex. om  stickor (Rietz 
153 b); mlty. fluddern, vilket av Wessman a. st. antages 
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vara en avljudsform till fladdra. Betr. ögg. 8r > rr jfr 
ösv. dial. flurr, flårr, veckad . . . tygremsa. . . på kvinno-
mössa, som Wessman sammanställer med det ovan berörda 
fluddra, (flåd r osv.), fladdra etc. Wessman anför även betr. 
är rr ösv. dial. fnudra fnurra (Ihre); no. dudra 
durra (Ross). Jfr äv. gotl. Ware. bladre) FideYG; (bla- 
dra LauGN); blarrä OS; pres. blarar EkstaYG; Vam1GN, 
sladdra; bladdra NEoG; FåröS; bladdrä, S; impf. black& 
LauG-N, skvallra, pladdra, (isl. blad ra). 

slorra slårra FåröS; as, prata, slarva. Av *slobra : *slubra? 
Jfr föreg. 

torr tetr tor) FårömN 334; tor(or) FåröDLL; tor FlerLärGN; 
Gothlim (tpl); HejdeTa; EkstaVam1WN; GrötIJN (tpl); taa9 
HavdCN (tpl); tar- LauNärGN; torr , NEOG; tårr FåröS; OS. 
Fsv. Don isl, Dum Har' vokalismen något att göra med 
det ursprungliga rz (got. Daursus)? 

XIII. Äldre ii före s-förbindelser. 
1) u bibehålles i regel: 

brusk n. brusk , FlerLärGx; AtlCx; EkstaWN (tpl); HavdCN 
(tpl); GrötlJN. Fsv. brusk. bruska f. britska FåröSundGN; 
bruska, -u Gothlim; britska HejdeTG; brusska FåröCS; Bunge. 
Äsv. brosk a f. (SAOB). bruske n. bruska BroöjaGN. 
Äsv. bruske n. (SAOB), brosk. 

buske m. bitska BroGN; AtiON; bf. busk GothElm (tpl); Eksta 
WN (tpl); bitskgt GrötlJN (tpl). 

bussa y. busa Kräk1GN; EkstaGerYG; bussa FåröS; bussä as, 
spel, varvid man slår på slantar med en käpp. Jfr sv. 
dial. bussa gnida, klå sig, stöta Upl, Östg, Smål; kasta 
kronvägg; ett spel Östg (Rietz 66 b); ösv. dial. bus(a) 
stöta, knuffa, ru. m. (Vm"). Anses av SAOB höra till buss 
m., kil, plugg. 

frust f. frust FåröBroGN; Gothilm; At1CN; HejdeTe; Eksta 
WN; ,HavdCif (tpl); GrötlJN, frost. Äsv. även: frust (SAOB). 

musken adj. mit'sbln FårömN 306; mit.skan LärGN; At1CN; 
ntiPsk4n ,GrötlJN; musken NEGG; LauS;,  mussken FåröCS, 
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murken, halvrutten (om trä). Jfr sv. dial. musken Smål 
Skån; mursken Vrml, Närke, Östg 2, murken (Rietz 448 b); 
Öl. n. mitskat (etc.), murket (Lindroth s. 425); no. mosken, 
poros og skjor, litt morken; shetl. moskinn, litt raatten, 
vilka enl. Torp äro = no. musken, disig, uren i farven; 
sv. dial. musken, mulen etc.; till musk (n. stov, stovregn, 
taakeregn, till idg. rot *mus' Imre fugtig). Jfr dock även 
sv. dial. måsk, mosk, musk (Vbott, Häls), skrap, avfall, 
hösmolk etc.; no. musk n., fnug, skjmver, smaastumper (till 
germ. rot *mus, gni istykker, enl. Torp). Ordet kunde även 
vara ett urspr. *mursken med assim. rs > as (sv. dial. 
mursken Rz 448 b) i vilket fall det hör till avd. XII: 2 
ovan. 

puss interj. pus BroVam1GN; FideYG, uppmaning till hundar, 
sv. "buss". pussa v. pusa FåröGN; pusa BroLärGN; puss»  
(hundtt cel an) LauVam1GN; pus (hundan . . .) EkstaGerYG; 
pussti. CS; (LauVaml)S, "bussa", hetsa. 

Fg. rus n. rus FåröHangBroldejnGmgGN; GothHm; AtleN; 
GuldSanda MbyHejdeLojKliGerTG; EkstaVam1WN; russ Spe-
gel; NEOG, häst. Il. hros, fsv. hors (germ.*hursa, Torp). 

rusta v. rusta BroGN; Gothilm; riste. ElejcleTo, arbeta, be-
styra. Jfr ösv. dial. russt(a) etc, leva om, stoja m. m. 
(Wessman s. 262); no. rusta, stoie, isoer i lek (Torp); ä. sv. 
rusta, väsnas, stoja, bullra, rasa; slösa, ruckla, rumla (Da-
lin). Det gotl. ordet kan möjl. vara Ity. rusten, bereda, 
rusta; sv. rusta (sig). 

Fg. us, ps pron. (mas FåröGN); us FlerLärBrollejnGN; Goth 
Hm (tpl); AtlHavdCN (tpl); HejdeTG; GrötIJN (tpl);»us Eksta 
WN (tpl), oss.. Fåröm. /,(As är den starktoniga formen.4  

ust m. ust FårömN 339; FåröBroHejnGN; At1CN; ust- Eksta 
WN; ust NEOG, ost. Fsv. oster, uster; fg. dat. pl. vstum. 
Est1.-sv. ust, ost (Wessman s. 256). 

sydsmål. maskan etc. Hedström s. -305. 
östg. rnik,skna, v., murkna, taga röta Vist sn (Östg. ordb. 

ULMA). 
us CSRun 3, 77(?); 195; os GL.; Åkirk.; CSRun 62. 
Se Kock Sv..Ljb. II, s. 157. . 
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2) o förekommer i följande ord: 
dosa m. dag FåröBroGN; dos Gothlim; däss FåröCS, hårtapp, 

tofs; bukett. Jfr no. dial. dos n., lavt krat paa sumpmark 
(Torp); eng. dial. doss 'a tussock or knot of sour rushy 
grass in marsh land' (Wright). Jfr ty. do st, timjan (< germ. 
*Dus ta, Kluge), vilket även finnes i gotl.: dast LauVaml 
GN ; dässt FåröS; CS; 1Tam1S m., hårtapp, tofs, knippa etc. 
Härur är kanske dosa uppkommet i t. ex. "en dost timjan". 
Ordet är sålunda möjligen lånat. 

drossla v. drossla NEOG; drässla FåröS; CS, söla, dröja. drossel 
m. 0.11. drossel NEOG; drässul FåröS; CS; drässel FlerS; trässul 
FåröCS, sölkorv, svin, nöt. drosslugr, drässlugur Fårö CS, sö-
lig, lat. Jfr no. dial. d r usla, gaa sent og smaat ; nyisl. d ru sl a, 
slentre (till isl. dridsa, Torp). Jfr drussel ovan s. 119. 

krospa v. kraspe, NärGN; GerEkstaYG; krässpä, LauCS; RoneS, 
ljuda såsom då man äter torra skorpor. Jfr no. krus p a, 
lyde sprodt, knasende (Torp). Se äv. k ropsa ovan s. 155. 

troska v. traska gksul FåröGN, slå sönder gödsel; troske. Goth 
Hm; EkstaWN; traska BrollejnGN; Atlex, tröska. — trosk 
m. GrötlJN, trösk. Jfr öl. trask sup., tröskat Lindroth s. 
426. Har väl bildats till ptc. thruskin (fsv.); sv. dial. 
trusken, tro sken (Rietz 756 a), liksom no. truska (Aasen) 
jämte t reskj a, i samma bet. Ang. inverkan av föreg. r se 
ovan s. 123. 

XIV. Äldre u före t-förbindelser. 

1) u bevaras i regel: 
butt(e) m. pl. grcenbutar BroGN; butte KällVallstAlskS, liten 

(avhuggen) gran el. tall; björkbuttä GothKG (växtn.). Jfr 
no. butt, avhugget stykke trw, kubbe (Torp). 

knuttra v. pres. knittra,s blir knottrig (om huden) Vamlerx; 
inf. knuttra (sig fram) knoga sig fram FåröS. knuttr n. 
knutter HavdS, små stenknölar. knuttrugr n. knutrut När 
Vam1GN, knottrigt. 

kuttra v. kutra FåröGN; kutra BroGN; pres. Uttrar NärGN; 
dep. pres. Ntras LauGx, frysa, huttra. Sv. dial. (Vrml, dals, 



FORNGUTNISKT il 167 

nrk, sdm) kuttra, darra av köld (Rietz 368 a). — kuttrugr 
kuttruer Sahl; kuttrugurr FåröFlerSundS; n. kiant BroGN, 
frusen, kuttrande. 

nutt (m.?) nutta f. nitet NärGN; pl. ?Mar BroGN; nuttä FåröS; 
CS; (Lau)S; nutta FåröBungeS; CS; pl. nutter NEoG; nuttar 
FåröS; CS; Kräkl, rester av smält ister (som bildar små 
klumpar). Jfr sv. dial. nutta f., pl. -or, kotte på humle 
(Uppl, Rietz 473 a), även nutt (flat) m., frukthänge på 
humle (Hesselman Up!. ordb. ms.). Jfr även no. no tr a, 
liten knort, nut, knort, knast i tre, knute (etc.), ock isl. 
hnntr, till germ. *hnut, *hnuD, med grundbet. "noget 
rundagtig som stikker frem" (Torp). 

putta v. puta BroGN; G-othirlm; EkstaWN; påta SandaMby 
HejdeKliGerTG; impf. puta FåröHz (ULMA 5168: 37); 
(dep.) pres. puts LärGN; (dep.) impf. putadas LauGx; putta 
NEOG; FåröS; CS; LärS; puttä, S; CS, sticka (med något 
vasst); stoppa ned. — putta f. puta EkstaWN; pit a Vam1GN; 
pl. putar BroGN; NäsWN, tagg, torn. — Sv. dial. putta, 
pöt ta etc., slå, stöta, knuffa till lindrigt; sticka undan, ställa 
bort (Rietz 514 b), da. putte, eng. put (se Falk-Torp under 
p o de). 

sutta v. sitta FåröGN; suta BroLauNärVam1GN; sut [apok.] 
Eksta WN; sutta FåröS; CS; suttä S; CS; (Vamp, skaka, rysta. 
Sv. dial. sutta, sticka, kasta, giva fart åt Svea-, Götal. 
(Rietz 701 a); sydsmål. sitta, kasta in (Hedström, s. 302), 
ösv. dial. sott(a), sutt(a), slunga, kasta, slå (Wessman, 
s. 289). 

tutt tut FåröBroNärVam1GN; tutt NEOG ; FåröS; CS; AlskS; 
dat. tuttum Lau(Rone)Vam1S, tott, tapp (hö, lin). Est1.-sy. 
dial. (Nuckö) tutt, tott (lin-) (DLL Sv. Lm. B 33, s. 126); 
ä. sv. tutt, tott (Dahlgren); ösv. dial. tått o. d. (Wess-
mar4 s. 283). Jfr tott nedan s. 168. 

2) o förekommer i följande ord: 
kottla v. kättla FåröS; CS, koka, puttra. Jfr no. dial. kotra 

= putra [i grytan] (Ross) ock pottla strax nedan. Ljud-
härmande. 
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plots interj. plats BroGN, 'plums'; plotz NEOG. — plotsa v. _platsa 
FåröGN; platsa BrollejnGN; pres. pleitsar NärGN, plumsa 
(ned i vatten). Ljudhärmande. 

pottla patia FåröGN; palla BroLauVam1GN; potla NEOG; påttla 
Garde; på,ttlit (FåröLärVaml)S; potla, puttla Sahl; pres. påttlar 
LauJK (ULMA 6998), puttra, (om en kokande gryta). Sv. dial. 
p uttla (vg.), sjuda, porla (Rietz 515 a). Ljudhärmande. 

skotta skeita FåröGN, springa ock fjanta överallt; skata Vem! 
Bx; GN, springa ute om kvällarna; skåtta FåröS ; CS, löpa 
kring, driva. (Men: skutta NEOG, springa; skuta NärVaml 
GN, springa omkring: om folk När; blott om harar Vaml; 
skut BroGN, skutt, litet hopp). 

tott m. tett FåröBroNärLauGN; figgatat VamlON; tått CS, tuta 
på finger. Jfr no. dial. tutt, top, spits; sv. dial. -Lött, 
kavlen på spinnrocken Hall. (Rietz 747 a), vilka enl. Hell-
quist Ordb. höra till tut (pip o. d.) ock icke äro iden-
tiska med tutt 'topp' (ovan s. 167). Enligt v. Friesen 
Mediagem. s. 96 höra de dock till samma rot. Vokalismen 
i tott 'tuta' är anmärkningsvärd; Ity. to t, som betyder 
1) Zotte, so viel Haare, als hinreichen jemand daran zu 
fassen und zu zausen; 2) vom Heu ein Maulvoll (Scham-
bach Wb), har alltså samma betydelse som gotl. tutt. Möj-
ligt är, att någon påverkan från det mlty. ordet ägt rum. 

totta v. teit,p4rar NärGN, med tummen sönderstycka potatis. 

XV. Fg. ti i participia ock supina av 3. klassens starka 
verb kvarstår oberoende av omgivande fonem. 

Exempel: 
Fg. bundin (GL) Undan FåröGN (tpl); bisndn, FlerBroGmg 

GN; StenkuSandaFröjEkstaLevFardSilHablTG; bunden, Lär 
GN; EskHogTG; bund'n At1CN. (Även bind n„ förekommer.) 
Fg. bundit (sup.) bunda FåröFlerGN (tpl); HejnNorr1Gmg 
ÖstgGN; EkstaWN; binda)' LärGN; Gothllm (tpl); GrötlJN 
(tpl); binda IlablTG. 

1) Sup. har i dessa vb. i stor utsträckning antagit inf. vokalen (jfr 
ovan s. 4 ang. perf. part. av 1:a klassen). Sådana ex. anföras ej här. 
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brunnen itybrity. SilTG; autbruny, Vam1GN; n. tbruna LauGN. 
brunnit brua Fårö (tpl), FlerGingGN; Gothlim (tpl); Eksta 
WN (tpl); bringa) GrötIJN (4)1); brutta, (— bnna) BroGN. 

drucken 1  drillsan BroLauGN. druckit druka FåröGN; GothH31 
(tpl); EkstaWN (tpl); (— drilea) FlerLärGN; GrötIJN (tpl). 

(sluppen) sluppit slupa-FåröFlerGN(tpl);•Eks t aWN ; GrötIJN • (tpl). 
spunnen spunan FåröGN; spånt Vatn1GN. spunnit spuna Eksta 

WN; es, GothElm (tpl); GrötlJN; AramIGN. 
sprucken f. sprukz, NärGN;  sundarsprukt EkstaWN; n. spruta 

NärVam1GN. spruckit spruka GothElm (tpl); spruka GrötIJN 
(tpl); Vam1GN; (sprilea NärGN). 

sprungen sprugan FlerGmgGN; liejdeTG; spruggan LärGx; 
EkstaWN; f. spritgp, HogVallFröjLevSilHabITG, grodd 
(om säd). sprungit sprugga FåröLärGN; Gothllm; Eksta 
WN; GrötIJN; sprtga FlerGN, hoppat; grott (om säd). 

s(v)ullen FåröGN; sitk Bro (skämts.); LauNärVam1GN; 
ItablTG; sitl'n At1CN, svullen. 

s(v)ulten su/k BroGN; Gothlim; EkstaWN; Vam1BN; sulen 
At1CN; suffit LaumKG; sulten L. soc.; NEOG, hungrig. 

tvungen tvuggan FåröVam1GN; tvigan BroLauGN; HejdeGer 
Te; n. tvugga Gothlim; ButtGN. 
Hit höra Fårömålets impf. pluralformer: brunn° briknet Fårö 

G-N. drucko drikket FåröGN; drukku FåröCS. aluppo slipa 
FåröGN; sluppu FåröCS. spunno spånet FåröGN; spunnu, -o 
FåröCS. Bunge sitgo FåröGN; sungo FåröS, sjöngo, etc. — 
På, det övriga Gotland äro dessa former numera överallt er-
satta av singularformer. 

Forngutniskt 

§ 38. Fg. i har överallt utvecklats till en diftong ay 
vilken har ett ganska likartat uttal över hela området, möj-
ligen med den "skillnaden att första komponenten norrut är 
något .slutnaxe (närmast a), men öppnare söderut (närmare ce). 
Själv har jag i de flesta fall använt beteckningen ay överallt. 

1) Fg. pl. drucnir GL. 
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Nils Carlsson skriver beträffande uttalet i Laul: "duva 
dkw, ute &yta, stor stceur (eller star?). Både äi ock äu börja 
snarast med ce, vilket blott någon gång verkar slutnare, = a. 
(Beteckning väl helst med ce). — Omväxlande ey ock au 
(stceyrar : auta)". Själv har jag vid samma tillfälle antecknat: 
"ä mera slutet [än i dift. (ek] = a: a,glo, star, men ceuta". 
Övriga upptecknare skriva au (ag, aug). Endast Klintberg 
skriver konsekvent &u. Tiberg anmärker i en "uttalslista" 
från Klinte: "day (tillspetsat a), has, fråy, [etc.]", i en dylik 
från Gerum skriver han: day : dcey, hays, aygla [etc.]. Efter 
r synes mig första komponenten ofta vara något öppnare än 
eljes (brceyn o. d.). Beträffande diftongen i sin helhet kan 
förtjäna påpekas, att den är tydligt fallande, icke svävande, 
som man av vissa upptecknares skrivning au aut kunde före-
ställa sig. — Om behandlingen av de fg. förbindelserna ii + 
vok., 115 + vok., iiv + vok., se § 39. 

Exempel: 
Fg. bruD f. brceyd FlerGN; brayd LärBroGN; HejdeTG; braucd 

GotlyHm; brayd- NärGN; HablTG; bf. brauch At1CN (tpl); 
bmw& EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl); bråuch HavdCN (tpl). 

brun adj. bragn FårömN 345; brceyn FlerGN; brayn LärGN; 
HejdeTG; At1CN; HavdON (tpl); bratun GothHm (tpl); Eksta 
WN (tpl; GrötlJN. 

Fg. Du pron. day, te,y 2  FårömN 303; day ("nästan dcee) Fler 
GN; day LärGN; SandaMbyHejdeFröjGerFardTG; AtlHavd 
ON (tpl); data GothHm (tpl); EkstaWN (tpl); GrötlJN; day: 
dcey KliTG; (obet. du Gothilm tpl; At1CN; GrötlJN etc.; 
GrötlJN etc.; do 3  GmgGN; SandaFröjTG), du. 

dun m. o. f. dayn FåröBroLauNärGN; At1CN; HablTG; Havd 
ON (tpl); datan GothIlm; EkstaWN; GrötlJN (tpl); däun Fårö 
S; OS, dun (fin fjäder). 

ULMA 896: 2, varom ovan s. 1. 
Eljes ej belagt, utom hos Säve: täu FåröS. Troligen lösgjort 

ur uttr. som kanst-4; vz14u (obet. kånstu, vitu) kan du, vill 
du o. d. 

Ang. denna form se s. 179 nedan. 
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duva f. (dgtva FåröGN, se § 39); dåya, FlerLärGN; At1CN; daya 
HejdeTG; dauta Gothlim; damma EkstaWN; GrötlJN (tpl); 
(Mya HavdON (tpl); pl. åkadatetr LauGN, åkerduvor. 

Fg. ful (f.) /kul- FåröGN; foul GothHm; fata At1CN; fl(ar) 
FIejdeHablTG; famlar EkstaVam1WN; fäul FåröS; CS; n. 
falt FlerLärGN; HejdeTG, ful, rutten, skämd. 

gruva f. (grceva FåröGN, se § 39); gritya FlerLärGN; AtICN; 
gre,ya, HejdeTer'; grauta G-othHm; graututa EkstaWN; GrötlJN; 
grufwo L. soc., spisel. 

hud f. ha,ud FåröBroNärGN; HablTG; häud S; OS. 
Fg. hus n. havs FåröFlerLärGN; SandaMbyKliFröjGerSiligabl 

TG; AtICN; HavdCN (tpl); hans- GothButtAlskGN; HejdeTa; 
has (--> cey) GuldHejdeTG; hams GothHm; EkstaVamIWN; 
GrötlJN; has AlskHavdDLL; hceus LaumKG; LojLevFardTG. 

huv m. hay FårömN 302; (hav FåröGN, se § 39); hay FlerLär 
GN; AtleN; HejdeTG; haut Gothllm; EkstaWN; GrötlJN; 
häu (hävv) FåröS; hu NEOG, takås. 

knul m. knayl FårömN 345; knautl EkstaWN, knöl, puckel. 
knaylryg FåröGN, puckelrygg; knitylrgar LauGN; knayl-
ryga NärGN, puckelryggig. Jfr Palm. knöjl etc. (Levander 
I, s. 181); (älvd.) kupa. Noreen Sv. Lm. IV. 2, 98. 

kula f. kayla BroFler, ("nästan ey" Lä,rGN); At1CN; HejdeTG; 
kautla Gothllm (tpl); GrötlJN; awla EkstaWN (tpl); kkyla 
HavdON (tpl): 1) bösskula, 2) håla', spec. sandstensbrott. 

kut m. katt FåröNärGN; At1CN; HablTa; kautt GothElm; Eksta 
Vam1WN; GrötlJN; huld- NäsWN, säl. — Östsv., est1.-sv. 
Ryt (VLL); kut Upp!., Vb. (Rz 367 a), ung säl. 

lus lazy FårömN 345; lays LärHejnHörsNorrlArdGN; Stenku 
ToftaHejdeTG; lams Gothlim; EkstaWN; GrötlJN; kaus Fröj 
LojLevFardTG; las- HablTG; SundGN; haus- LaumKG. 

lut layt FåröBroLauGN; läut FåröCS; GardeVam1S; lout 
Tft, lix. 

luva (Mya FårömN 358); /kys, AtlON; Mya NärGN; lua I 98: 14 a, 
mössa. 

1) 1 denna betyd. = Ity. kille. 
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mule in. m4u/a, FåröGN; At1CN; måul(a) NärGN; mule. NäsS. 
Fg. mur m. mr FlerLärBroGN; AtICN; HejdeTG; HavdCN 

(tpl); matar GothIlm; EkstaWN (tpl); GrötIJN; mceur- LaumKG. 
puke in. paucka EkstaWN; bf. paukan FåröBroGN; pazuky Goth 

Hm; peaukan NäsWN; pk- HejdeTg; LauGN; pä,uken Fårö 
StindS, CS; puken NEOG, den onde. Fsv. puke, djävul. 

Fg. rum n. rem FlerLärElejnHörsNorriGN; At1CN; ElejdeFröj 
LevHablTo-; ramm GothIlm; EkstaWN; reunz LaumKG; 7.014771 
SilTG; räum LauHam(Näs)S; rum NEOG; — Kål« Fåröm 
N 351; raym FåröGN; rom FåröS; CS; Bunge; riim 2  Vam1S, 
rum NEOG. Fårö-formen med. ay ö) för au torde bero 
på ställningen före m.3  Jfr följ. 

rum adj. reigmbur FårömN 351; rammar G-rötIJN; raunzt Ånga 
GN; pl. rgcuma FåröGN; råym, LauGN; räumar LauCS; rä,umur 
SundCS; rombur FåröS; CS; romur FlerLauCS; n. räumt 
VamIS; SundOS; rumt NEOG-, rymlig; vidmaskig (om fiske-
garn). 

skum m. o. n. skam FåröFlerLärLauVamIGN; SandaHejdeTG; 
ska/cm- SilHabITG; skazum GothElm; EkstaWN; GrötIJN; 
skeum LaumKG; skum FåröS; CS; GardeS. Nyisl. sktm n. 

skum adj. skam At1CN; HavdeN (tpl); skat" EkstaWN; n. 
skautmt G-othllm; EkstaWN; skaymt LauVam1GN, halvmörk. 
skumning f. bf. skaumnigga Fåröllz ULMA 5776, s. 44; 
"snarast sk aymnwl" HavdCN (tpl), skymning. 

skur in. o. n. regnskaur FåröGN; skar BroLauVam1GN; Hejde 
TG; skäur FåröS; CS; FlerRoneS. Isl. skir f. 

sluka v. slgyka FårömN 345; slayka At1CN; Vam1GN; pres. 
sleukar LaumKG. 

stur stor adj. staur FåröGN; Skin' FlerLauNär SilTo; (« styr) 
LärGN; (s,  stor) At1CN; star'.. stoyr SandaHejdeKliLevTG; 
staur(ar) GerTG; ståyrar HablTG; statur stour GothHm; 
Grötl JN; staturar EkstaVam1WN; pl. staur' LaumKG; stäur 

ack. m. CSRun 147; mur uerk ib. 138. Gammalt lånord (lat. 
murus). 

Möjl. återgivande ett uttal rom. 
I vissa no. dial. övergår a till ö, o framför m o. n, se t. ex. 

Vidsteen Ordb. Söndhordl. s. Ix (room, bom etc.). 
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S; CS; Fårö S; CS; LärS; stor FåröS; CS; (icke stäur) Fårö 
CS; stor, f. stur, stour, n. sturt Tft; bf. stura 13röll.-d. 1726; 
stura stäura Bröll.-d. 1748; stäurä 1771 a. I sammansätt-
ningar är stur- den så gott som uteslutande gångbara 
formen: stOurciks1 (-axel) HejdeTG; staurbat LaumKG; bf. 
storbaty, 1Tam1GN; stoyrgarel At1CN; stourgar4 GrötlJN; stor-
ggrd HabITG; bf. stourgacly GothElm; storknas Vam1GN; pl. 
stourknasar LauGN, "pamp"; stourkorka [= skeppet i kyrkan] 
GrötlJN; staurlatk LaumKG; stournasy (fig.), stormen GothHm; 
stottrpgsu, högfärdig NärGx; stoyrskougan NärGN; stoursleit, 
(slåtter) GrötlJN; storspoa (spov) Vam1BN, Grr; bf. stkurspOuan 
LauGN; stoursprekara, storpratare EkstaWN; stogrsyadre 
Storsudret LauG3r; storsvagglar Vam1G3r, (svänglar) etc. Det 
enda ex. jag upptecknat med star- i sms. är steur,Mtn När 
ON, (men stkurk4ty.  LauGN), stor i maten. Hos bröd. Säve 
finner man visserligen åtskilliga sms. med stäur, men detta 
är huvudsakligen förhållandet i sådana anteckningar som 
ej angives hava direkt sagesman eller sockenbeteckning. 
Dessa kunna vara nedskrivna ur minnet. I sådana fall åter, 
där sockenbeteckning är tydligt angiven, finna vi vida över-
vägande stor i sms. P. A. Säve påpekar detta: "stäur 
(icke -ar), adj. = stor; men stor, id. i sarnmansättn. = stor-
gard" (R. 624, s. 379).1- L. soc. har visserligen sturårdug 
ock sturskräppare, ock I 100: 18 (efter Ib.res dial. lex.) har 
Steur Boskäpen. På grund av den i fåröm. ock i den övriga 
gutniskans sammansättningar enarådande formen staur, vil- 
ken även återfinnes i fg. (komp. storan i QL, hs A), måste 
man antaga, ,att dessa former av gammalt växlat, såvida ej 
rentav stur är lån från Ity. stfir, gross, stark,, schwer etc. 
(fht. sturi, stiuri, se Walde-Pokorny II: 609). Hellquist 
(Ordb.) synes dock antaga att det fsv. stur 'är inhemskt, 
likaså Kock (Ljh. II, s. 178) ock Noreen Aschw. Gr. § 178, 
som räknar med en "Vermischung der 2. und 6. (oder 4.) 

1) Samma iakttagelse har formulerats av Nils Carlsson i ordsaml. 
från At!, a,dj. stor: "skur (nu mindre vanligt); oftare stour a. (abs. 
den enda brukbara formen i sammansättningar: stöurmiw 'Stormyr', 
stöyrbbyncla osv. Aldrig *steyrrnor!)" (ULMA 366). 
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[ablauts]reihe". Österdalm ålens stur förklarar Levander 
(I, s. 155, 279) såsom uppkommet genom förkortning i de 
"otaliga sammansättningar" (av typen st ilfå r, s ti r u k k s no  
etc.) vari ordet ingår. I uppl. förekomma former som stor 
o. d., vilka av Hesselman (Sveamålen s. 62) sammanställes 
med gotl. o. dalm. stur. 

strupe m. straypa BroVam1GN; At1CN; HejdeTG; strceupe, Laum 
KG; bf. straupe,n FåröGN, luftstrupe. 

stut m. skuta- FåröHz (ULMA 5776: 99); skyt BroGN; AtICN; 
HablTG; statut GothIlm; EkstaWN; GrötlJN; pl. stceutar 
LaumKG; stetytar NärGN; stutir NEOG, tjur; oxe. 

sud f. sayd FåröVam1GN; sud FåröS; OS; FlerKräkIVaml 
SundS, båtsida. Isl. sti6 f., Sammenfojning af Bord, Brwd-
der som ere lagte med Kanten over hinanden (Fritzner'). 

suga v. såttga (åm) FårömN 320; såyga FåröGN; sayge, Bro 
LauVam1GN; satuge, EkstaWN; suga (säua, sävva) FåröS; as. 

supa v. såypa FåröGN; mua FlerLärBroKräk1 ("täml. exakt = 
uttalet") ON; HejdeVäteTG; satupe, GothIlm; EkstaWN; 
GrötlJN (tpl), äta soppa; supa. — supa f. såttpa At1C,N; 
saype, HejdeTG; sup a LauVam1GN, soppa. 

sur adj. sayr FlerLarBroGN; At1CN; IlejdeTG; sautr EkstaWN;  
saturar GrötlJN; (dan) satan Gothllm; säur S; CS; Vam1S; 
n. säurt GardeLauS; pl. säura FåröS; sour Tft. — surme 

m. sayrma FåröGN; bf. sayrman VamiGN, surhet. surna v. 
salarna GothElm; EkstaWN; GrötIJN; srne HejdeTG; Lau 
Vam1GN; pres. sceurn,ar LaumKG. 

trut m. trayt At1CN; Vam1GN; tratta EkstaWN; GrötlJN; bf. 
tratta LauGx. 

Fg. tu (n. pl.) rkn. ta y FårömN 345; My HabITG; NäsGN; 
tam GothHm; EkstaWN; GrötlJN, två. 

Fg. Dunat, pusind (Runkal.) Mysan FåröGN; tceusn LaumKg; 
täysv,, LauVam1GN, tusen. 

Fg. *Dufa f.1  (Mya FårömN 358); Mya FlerLärGN; AtICN; taya 
HejdeTG; tama Gothllm; tattoya EkstaWN (tpl); GrötIJN; 

f. pl. star Dufur GL. 
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logga Vam1BN; pl. lånar FåröLauGN; (tävva FåröS; OS); 
täugb. HamVam1S, tuva. 

ur m. aur FåröBroLauVam1GN; azur GrötIJN; VamlWx; CCM"-

LaumKg, snöyra. 
uren Kyrtt Vam1GN; f. iurz. LauGN; äuren FåröCS, unken, 

möglig (om säd). 
urugr uru Sahl; äurugur FåröCS; -igur BungeS; äurig, ung 

(FåröLauVaml) S; f. åyru NärGN; n. åurut FåröGN, = föreg. 
(till vilket det torde vara sekundärt). Sv. dial. oren Göta-, 
Sveal.; uren, n. uret Smål., Kim (Rietz 489 b); hall. und 
(my al); ur, or i mjöl (Wigforss, s. 378), no. dial. aaren, da. 
or et. Ordet har möjl. urspr. ö. Noreen Vårt språk III: 90 
anser, att ö > ii i verbet (fsv.) orna (före kons.grupp enl. 
Aschw. Gr. § 112) ock att no. dial. örna 'bli varm' bevarat 
urspr. ö. Falk (Arkiv 41: 126) för ordet till en germ. rot 
*ur, svagstadium av s>,ier 'velde from' (i varm), vartill även 
jysk ure 'utsende en ond lukt' ock sv. orsten föras. 
Därest adj. *uren etc. har urspr. il, kan ra i dessa gotl. adj. 
tidigt ha uppstått genom uddljudsförlängning. 

usel gysl BroVam1Gx; ans/ LaumKG; ausk HejdeTG; n. &uselt 
LauCS, dålig, sjuk, eländig. usling m. åyslzgg FåröVaml 
GN: qcshg(g) Atlex, stackare. 

Fg. ut adv. act FåröBroGN; AtlHavd (tpl) ON; MbyliejdeTG; 
et- GardeLauNärGN; amt GothElm (tpl); EkstaWN; GrötlJN. 

Även i lånord diftongeras d till äu; t. ex.: 
Lty. grils grams GothEm; gratis HejdeTG; LauGN; grceys Vaml 

Bx; (grpas FåröGN), sandsten. 
Lty. krake kracka FåröGN; krayka BroGN; krayk- BursGN, kruka. 
Da. pude påyda (f.) BroGN; (m.) bf. paudet LauGN; Om& 

FåröS; piludå SundS (f.), lokputa. 
Lty. pesten pensla, FlerLärBroAngaGN; Atlex; HejdeTG; 

~sta GothElm; EkstaNäsWN; GrötlJN; päusta FåröS; as, 
pusta, stöna; rasta, vila (med hästar). 

Da. mese mese. FlerLärGN; EskelSandaGuldHejdeTG; ramsa 
GothHm; EkstaWN; GrötlJN; ramsa SundBx; rceusa Vam1BN; 
räusa, -å, -o FåröS; OS f., ryssja. 
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Lty. sala eller sv. slug (slåt,yr FårömN 301; slavor (förr) [se 
§ 39], sla9gor FåröDLL; slag At1CN; HavdCN (tpl); slatug 
G-othlim; slamgul- EkstaWN; GrötlJN; sup. slceugast LaumKG. 

Lty. småsen sticeasa LaumKo; snaysa BroNärGN, snusa; äv. 
snäsa (av ngn). snus snays FåröBroGN; snauts GothHm. 

(?)311ty. tån ten HangBrollejnGmgGN; Hejde 9.erTo ; NärGN; 
taun- LauGN; talan EkstaWN; GrötlJN m.; tun Schoum, N EOG ; 
Tft; theun I 100: 18 (efter Ihres dial. lex.), gärdesgård. 
Såväl på grund av ordets genus (m.) som dess betydelse 
'gärdesgård' förefaller det rimligast att anse ordet för lån 
från mlty. tån in., gärdesgård; jfr fht. zun mask., inhägnadt 
ställe, fsax. tun m. gärdesgård, inhägnat ställe; ags. tein 
m., inhägnad, gård etc., men isl. till) n., inhägnat jord-
stycke; gårdsplats; fsv. tun neutr. (men i ortn. pl. f'em. 
tunir). 

39. I den diftong, som uppstått av fg. ii i förbindel- 
serna il vok., vok. ock 11.5 vok., har senare kompo- 
nenten (y) på Fårö (åtminstone •i norra delen av ön) skärpts 
till v (jfr Noreen Fåröm. § 22). 

Exempel: 
Fg. uart, pron. poss., m. åtiar FårörriN § 22,138; &var 'Fårö 

Gx; ävver (-ar, -etrr, -ur) FåröS; OS; f. ilvva (— ora) 'FåröS; 
OS; (&yra FåröGN); n. livva (koll.) FåröS; (&yra FåröGN); 
pl. m. ilvvar (— åra) FåröS; OS; (kura FåröGN) etc., (men 
gotl. &ya Gara, värorn se s. 190.). 

duva f. &met FåröGN: (gotl. — gruva f. grckva FåröGN, 
— huv m. hag FåröinN.  302; hat', If. hå,van FåröGN. 

Den obest. formen kan .alternativt få -v efter best. formen, 
där u stod framför vokal. — luva f. lv FårömN 358. 

1) Åkirk. notn. m. uar, ack. 
vilket kan motsvara ett ilar (ej 
von Friesen Nord. bidrag I, s 
63, men nom. m. war ib. 165, 
n. waru GS (oru GL). 

uarn, dat. uarum (ock orum), 
var, se Noreen Fåröm. § l38 och 
. 63 ff.), jfr ack. m. oarn CSRun 
dat. wari ib. 0'  4. vari GL.; dat. .,i 
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slugr adj. sigvyr FårömN 301; slavar (förr), .9/69,gor FåröDLo. 
suga v. Mya FårömN 320; Mus ga (sydöstra Fårö) GN. — 

truga v. tråya FårömN 302 (trauga, NärVam1GN). 

§ 40. Diftongeringen av ii är möjligen dokumenterad redan 
under medeltiden, om man nämligen på en runinskrift i Norr-
landa kyrka (CSRun 69) får tolka orden teu aar som "tu år"," 
vilket Pipping (Gotl. stud. s. 90) tar för givet. 

Såsom ett annat eventuellt fall av medeltida diftongering 
av ii till än anför Pipping a. st. artäug? (< tug?) i Katarina 
Gillestadga enligt Spegel, s. 185, r. 6 nedifrån (Wennerstens 
upplaga). Liksom i flera andra fall 2  har emellertid Wennersten 
även här förväxlat slängen över u med en dylik över ä. Spegels 
originalmanuskript har, efter vad jag konstaterat, artang, lik-
som Schoumacher 3, s. 30, r. 10, ock även Klemmings av-
tryck (efter Schoumacher), s. 150, r. 10 nedifr." Detta exempel 
bortfaller således definitivt. 

Diftongeringen av ii har icke iakttagits av Spegel, som 
skriver husating, husvaglen, brudj, Varpe thun, ej heller i 
Bröll.-d. 1726 5  som har Jomfrui, krupa, stura, tusen, nuuk, 
ura, du, brukt, eller i 1738 a (hus, lus, tuni, Brud, ruse, krusi, du, 
skrudi). Däremot är den fullt genomförd i Bröll.-d. 1748: äuti, 
Ettäusend, Bräudgum, däu, stäura stura), Bräudi, skrändi, 
bräuka, häus, kräuss, kräuse, äut, fyräuten, äuti, stäugagreis, 

1) Inskriften lyder: herra ivan lundi han atti mig tim ten aar, 
herr Johan Luude(?) han ägde mig i två(?) år, (dvs var kyrko-,  
herde i församlingen). C. Säve (a. a. s. 54) rättar det till tiu ar, 
I ock för sig vore det ej otänkbart att ten kunde betyda "tio", 
nämligen om man antager att e stod för ei, ock att alltså ten 
betydde teiu. Jfr e + för ej "i" å en runsten i Bro (ovan 
s. 29). 

7) Jfr där t. ex. å s. 173 bränd för orig. brand (bröd); s. 175 
snäuder för snauder; s. 177 sänme för saume (sömma). 

Dissertatio de Gothlandia, Ups. 1716. 
Småstycken på fornsvenska (1868-1881). 
Bröll.-d. 1724 har visserl. dift. av u, men då den ej återgår 

på orig.ms. kan detta förhållande ej tillmätas något värde. 
12 H. Gustavson. 
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hällde 1, däun, snäutfager, slä,ut, (men lur, rim på dur 'dörr'). 
Bröll.-d. 1771 a har givetvis diftongering. 

NEOGARD, som dock konstaterat diftongerna ej ock öy (jfr 
ovan s. 29, 56), iakttager icke dift. äu; han skriver brun (kant), 
grus (sandsten), hu (ryggås), huka (bocka sig), hus, knul (knyla), 
kruna (krona), kura (sitta ock . . .), kut, grufwu, lura, puken, 
rumt (myket, drygt), skumt (crepusculum), skur (lider), skura 
v., snutfager, supa, surmulen, tun, vt- (sms.). Det är möjligt 
att N. icke lagt märke till denna diftongering. Var den ännu 
på hans tid föga,  utpräglad? (Märk att det medeltida belägget 
ej är säkert.) Toften har iakttagit diftongeringen av u, ehuru 
han formulerar detta på ett egendomligt sätt (Gr. Ling. rust. 
s. 2 f.): "Not. 1. Det synes troligt, at Runorna i och IN haft 
något medelljud, sådant som ännu är qwar hos wår Bonde 
och som fögw tett nämnas ut af dem, som ej äro födda här 
uti Landet. Till sådana medelljud finnes myken Tekning [?] 
i Skottska och Engelska språket som i skrift och uttal har 
nog likhet med Gothländskan. Not, 2. Detta medelljudet 
tyckes wara orsaken därtill, att wåra Fäder skrivit L. i, stun-
dom med et A, stundom med dubbelt i. Ex. gr. Lijf — Leif 
[etc.] Sama skäl har bewekt dem, at ibland skrifwa ett 
u, ibland Tu. Ex. gr. Luut (Lixir) Lout. Suur — Sour. Twärtom 
Buten (med et u) Rutan". Lout skall tydligen återgiva leeyt 
ock Sour sceyr (el. dyl.). Han skriver även stur el. stour, 
men eljes använder han konsekvent u: n. sturt; n. pl. stur ; 
tunen, stuta, Tu, turturdufwu. 

Toftens beteckning av den ur ii uppkomna diftongen är 
onekligen egendomlig. Möjligen kan man antaga, att han, 
då han varit tveksam om beteckningen, valt den engelska 
diftongen — han jämför ju i detta sammanhang gutniska ock 
engelska (jfr eng. sour, sur). En annan möjlighet, som dock 
synes mig föga trolig, vore att Toftens ou representerade ett 
tidigare stadium i diftongens utveckling. Noreen skriver 
härom (Fåröm. § 136): "Vi tänka oss utvecklingen från u till 
41:1,  hafva försiggått på följande sätt: u> 4> mg > okt (jfr öfver-
gången från d till ou i ags. J,  engl. thou, nu uttaladt thau 

1) Se nedan § 51. 
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m. m., mht. has, t. haus för äldre *hous) > ou (jfr nyl. bröut 
för isl. br2ut) o. d. . . . > au (jfr råg. fläut för äldre *flöut 
isl. fl2ut o. d. . . Kerenzer Mund. baga bo, trakta tro; n. 
heus för isl. htis .". Mellanstadiet og skulle då motsvara 
Toftens ou.2  Noreen anför (Fåröm. § 137) en inhemsk paral-
lell till övergången og till, ag, nämligen da. k ak elovn (mlty. 
k akelo ven) som i Fåröm., liksom på det övriga Gotland, 
blivit kealagn (Gotl. kaklaun o. d.). Det är dock möjligt att 
här ingår en äldre, blott i Fårömålet belagd form äun 'ugn' (jfr 
ovan s. 121). Ett sporadiskt förekommande uttal av pron, 
"du" som deg i rel. svagton (i starkton day, obetonat du) 
förtjänar dock att observeras i detta sammanhang, liksom även 
gotl. *oar (ozta o. d.) gentemot fåröm. ilar (iar), vilket förra 
dock torde ha sin förklaring genom analogi (nedan § 41). 
Den av mig nedan § 42 framkastade möjligheten av en över-
gång fg. ö (9) > o > og, kunde, därest den vore antagbar, er-
bjuda en viss parallellism till den av Noreen 'antagna utveck-
lingen av fg. ii till og (> wg). Det är dock icke otänkbart, 
att utvecklingen ft > ag kan ha gestaltat sig på annat sätt 

Rågömålets utveckling öu > äu kan knappast tagas till jäm-
förelse med got!., då det där är fråga om en för målet (liksom 
för andra esti.sv. dial.) typisk delabialisering av ö till ä, såsom 
äi k, ök (eykr), gräit [gotl. gräit], gröt, hö.i, hö (hey) etc. 
(Freudenthal Upplysn. om  Rågö- ock Wichterpalm. s. 166; Hult-
man De ösv. dial. s. 88), vilken, företeelse ej har motsvarighet 
i gotl. 

2) Då Noreen (Fåröm. s. 346) uppgiver att överg. u> ag var 
genomförd på Toftens tid, "hvilken regelbundet har teckningen 
äu", så stöder han detta på de av Per Säve i Visby Veckoblad 
1836, n:r 27 ock 30 publicerade utdragen ur ett ms. av Toften: 
Grammatica antiqua3 linguw rusticanae. Detta ms. är icke identiskt 
med det ovan citerade ms. med samma namn i KB i Stockholm. 
De av Per Säve publicerade grammatiska anteckningar efter Toften, 
vilkas källa • Säve nämner som "handskrifna utkast och uppsattser 
till Swensk och särskildt Gottlitiad.ska Bondmålets Grammatika", 
vila möjligen helt på ett nu förlorat ms. av Toften, men det är 
också inöjligt att Säve omarbetat innehållet, särskilt som Säve själv 
ii n:1- 42, i samma årgång av tidningen publicerat utdrag ur sin 
egen, på grundval av Neog. ock Toften [?] gjorda ordlista över 
gutaord. 
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än det av Noreen skisserade. Äldre kort u har efter sin för-
längning, som ovan § 35 beskrivits, över större delen av dia-
lektområdet övergått till en diftong mu (Tut o. d.). Äldre kort 
u torde till sin kvalitet icke ha varit skilt från långt u, vilket 
visar sig däri, att det vid förlängning blivit u, (som kvarstår 
i vissa trakter, se § 35 ovan). Man borde då vänta, att dif-
tongeringen därav försiggick på samma sätt som då fi difton-
gerades, medan enligt Noreen (Fåröm. §§ 136 ock 145) dessa 
två företeelser försiggått på helt olika sätt, i det urspr. 
långt u före diftongeringen snarast öppnats ("u> ug > og"), 
medan urspr. kort u efter förlängningen slutits ett > ty,t > 

Om det emellertid är tillåtet att ur utvecklingen il> u > 
vilken, såsom ovan § 36 visats, är av tämligen ungt datum, 
draga några slutsatser rörande övergången av till au, så 
vore man benägen antaga, att den tillgått så, att u ev, först 
slutits ock sedan fått ett förslag av ett grumligt e- eller i-ljud 
(> ca, ny), varefter den stigande (?) diftongen först övergått 
till svävande: u , au ock sedan till fallande: ey, ag (ceu). En 
parallell erbjuder utvecklingen i en del norska dialekter. Be-
träffande vissa Sognemål säger Am. B. Larsen (Sognemålene, 
s. 46) "Fra Sogndal og Aurland er det diftongiseringen af 
begynder; derfra og til og med Vik må man kanske endnu kalde 
det för avgjort skjodesloshet at uttale oldn. i anderledes en 
med mere palatal begyndelse en slutning", ock (a. a. s. 47) "I 
denne diftong har jeg i de langt overveiende tilfx1de notert 
begyndelsen som en vokal uten labialitet, oftest e, i Leikanger 
smrdeles ofte i. . . jeg normaliserer oftest till °ii, i Leikanger 
oftest Likheten mellan denna norska diftongering av 

1) För vissa dalmål antager Levander (I, s. 181), under hänv. 
till Am. B. Larsen a. a. att "diftongeringen börjat Med ett allt-
mera pressat uttal av det långa slutna u-ljudet, vilket så småningom 
lett till uppkomsten av ett e-aktigt ljud eller i detta fall snarare 
en neutral vokal snrn förslag till u". Resultatet har dock i dal-
målet ingenstädes blivit eu, äu utan åu, au, åj, sj, oj ock aj. 
Levander antager att ett mellanstadium im varit av stor betydelse 
(jfr Noreens ovan anförda uppfattning beträffande Fåröm.). För 
dalmålets vidkommande torde detta 'vara nödvändigt, ej så för gotl. 
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äldre långt u till Ni, id påminner slående om den nyare 
gotl. diftongeringen av äldre kort, sedermera förlängt, u till 

t. Det förefaller därför sannolikt att fg. ii utvecklats 
på samma sätt. Detta motsäges ej heller av det äldsta exemplet 
på denna ljudlag, Norrlandainskriftens teu — om det får tolkas 
som tu. 

Forngutniskt ö. 

§ 41. Fg. ö har över större delen av ön utvecklats till 
en diftong og, (ag, og), i de sydligaste socknarna däremot 
har det övergått till ett slutet o-ljud, som står nära riks-
svenskt o. 

Den ur fg. ö uppkomna diftongen har ett ganska likartat 
uttal över hela ön, möjligen har jag hos äldre personer på 
norra delen av Fårö tyckt mig finna ett slutnare uttal 1, 
som jag i anslutning till Noreen (Fåröm. § 143) betecknat 
med ag, vilken beteckning i något modifierad form (au) 
även användes av Klintberg för laumålet. I Hammarstrakten 
har jag dock (1938) icke funnit någon skillnad på gotl. ock 
fårösltt ou. För laumålets vidkommande skriver Nils Carlsson 
(ULMA 826: 2) "ou. Början av diftongen og synes vara något 
slutnare än o, men dock ej fullt = et. — Framför r ytterst 
svag diftongering: kort; kon kotn, rovor rar 2,  bok bok. 

i) Enligt P. A. Säve skall o-ljudet på Fårö ha uttalats som 
"svenskt o". Han säger näml. (R 625: 1, s. 51) i en uppt. från 
Hamra sn: "o talas ut ss. en [l] rundt Svenskt o, eller såsom 
det ock uttalas på Fårö". DANELL har från Fårö antecknat go, 
plog, stol, torn, (åska), ora (f., vår), men även ko, krook, n(u) 
(v.). Om detta verkligen vilar på säkra iakttagelser ock icke är 
ett applicerande av svenskt o för fårömålets ety (varpå möjligen 
en del andra skrivningar hos DLL kunna tyda), styrker det Säves 
uppgift. Fårömålet skulle då en gång ha stått på samma stånd-
punkt som sydligaste Gotland, vilket i och för sig ej är ägnat att 
förvåna, då såväl Fårö som "Storsudret" ha mycket slutna vokaler 
i allmänhet: g ('co, fy (c), (?); o (sydgotl.); a (Fårö). 

2) Bör vara royar! 
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Knappast = au!" Själv har jag utan reservation vid samma 
tillfälle 1  föreslagit 'ou: by, ryor.• Att märka är att denna 
beteckning använts av Nils Carlsson i hans anteckningar från 
såväl Atlingbo som Havdhem. I -  en typordlista från Havd-
hem 2  skriver han: "Diftongen ou har en mycket öppen början 
("du") ock svagare labialisering än o i sv. komma". Själv 
använde jag i anslutning till Carlsson beteckningen ou i mina 
första uppteckningar (från Bro)., Beträffande uttalet i När 
skriver Carlsson (ULMA 896: 2): "ou: Mycket öppet, ou, stun-
dom med början av diftongen något förlängd (kutr -duld, 'otro-
ligt', f:O )zdar,-  'foder')": 

Detta mycket öppna uttal kan förekomma, men enligt min 
uppfattning är det sällan så öppet som sv. o. Snarast närmar 
sig första komponenten med sin något trängre, högre belägna 
artikulation det allmäneuropeiska å-ljudet (o). Det gotländska 
ljudet är dock föga labialiserat. Den av Wesso5n ock hans 
medarbetare Hedenström ock Jakobsson använda beteckningen 
ou har därför synts mig lämpligast ock har även accepterats 
av Tiberg såsom fullt adekvat. Vad beträffar diftongens 
karaktär i övrigt, synes Noreen genom sin beteckning au 
vilja angiva den som långdiftong, varmed kan jämföras 
Carlssons strax ovan citerade uttalande från När ("stun-
dom med början av diftongen något förlängd"). Snarast är 
den som regel kortdiftong, ehuru första komponenten i vissa 
ljudförbindelser, där dess andra beståndsdel är föga hörbar, 
kan uppfattas som lång eller halvlång (bounda, snour). 

De sydligaste socknarna, Sundre, Vamlingbo, Hamra, Fide, 
Näs och Hablingbo 3, ha, som ovan antytts, icke deltagit i 
diftongeringen av fg. ö till ou (el. dyl.), utan där har i stället 
uppstått ett enkelt, slutet o-ljud, som står närmast rspr. Q, 
fast det sydgotl. ljudet uttalas med mindre läpprundning. 

1) Jfr ovan s. 1. 2) ULMA 441: 6, s. 74. 
3) Från Näs har jag uppteckningar med både o ock et, medan 

Wess6n har endast ou därifrån. Från Hablingbo har Tiberg o, 
dock efter en sagesman, som var född i Vamlingbo. Fru Lina 
Jakobsson i Lau, född i Hablingbo, har meddelat mig att: "ha-
ligga ch dar, dt m4", Hablingarna säger o, de med. 
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Tecknet o har i regel använts av Bolin, Tiberg ock mig; 
medan Wessen använder u ock även uppger, att uttalet i 
Vamlingbo är '9u j, därmed' angivande 'en svag diftongering. 
Om en sådan förekommer, torde den i varje fall vara föga 
märkbar. 

Exempel: 
Fsv. bloma f. blayma FåröGN; bibyme, HallGN; blbuma (föråldr.) 

At1CN; ~ma LaumKG, 'blomma'.2  
Fg. boa v. bo u At1CN; HavdCN (tpl); bou Gothilm (tpl); Eksta 

WN (tpl); GrötlJN (tpl); bau LaumKG; boy HejdeTG; men bo 
HablTG; bu Vam1WN, bo. — Impf. bittida FåröGN; bbyde, Fler 
LärBroGN; beuda GothElm (tpl); EkstaWN (tpl); GrötlJN 
(tpl); bbude, At1CN; HavdCN (tpl); bauda LaumKG-; men boda 
HablTG HamGN; buda VamiWN. — Sup. hut Gothilm (tpl); 
Eksta WN (tpl); bot At1CN; HavdCN (tpl); men bot HablTG. 

bok f. bok LärBroGN; HejdeLojFardTG; beuk GothHm (tpl); 
EkstaWN (tpl); GrötIJN (tpl); bok At1CN; HavdCN (tpl);  
men bok HabITG; buk Vam1WN, bok (fiber). 

Fg. bondi m. beiunda FåröGN; beundi GothElm (tpl); beunda 
EkstaWN (tpl); GrötIJN (tpl); NäsWN; båynda FlerLärBroGN; 
HejdeTG; boynde, AtICN (tpl); bbnde, HavdeN (tpl); mn 
bönda HablTG; bunde, Vam1WN. 

Fg. bro f. (CSRun 17, 84) bro u FlerLärBroGN: HejdeTG; breu 
GothHm (tpl); EkstaWN (tpl); GrötIJN (tpl); brott 4tICN; 
HavdCN (tpl); men bro HablTG; Vam1GN. 

Fg. bropir m. brour LärGmgArdGN; brour GothElm (tpl); Eksta 
WN (tpl); G-rötlJN (tpl); broyr Atlex; men bror Vam1GN; 
bf. braurg LaumKG; men brodan Vam1GN, broder. 

Fg. dombr deum LärBroGN; HejdeTG; deum GothIlm (tpl); 
EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl); dom HavdCN (tpl); men dom 
(--›- dem) Vam1GN, dom. 

Fg. dotir f. daytar FåröGN; dbytar FlerLärBroHejnGN; HejdeTG; 
doutqr Gothilm; deutar EkstaWN; men «tar HablTG; dutar 
VamIWN, dotter. 

I) ULMA 268: 1. s. 75. 2) Numera vanl. 
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Fg. drog impf. drayg FåröGN; dromg FlerHallBroHejnHörs 
Gmgöj (etc.) ON; TräkToftaliogSandallejdeFröjLojLevFard 
(etc.) TG; droug GothIlm; EkstaWN; droy At1CN; FIavdCx 
(tpl); drou GrötlJN; men drog HablTG; Vam1GN; (till draga, 
draga). 

flo f. flox GothIlm; EkstaWN; GrötlJN; floy At1CN; flau- Lautn 
KG; men ib Vam1GN, vedtrave. Isl. flö f., Flo, Lag. 

foder n. feiydur FåröGN; föydar At1CN; foudar- GothHm; fouda-
HejdeTo; men fddar Vam1GN. 

Fg. for impf. fr  FåröGN (tpl); for FlerLärGx; HejdeTG; 
four GothHm (tpl); EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl). — Ordet 
är ej så vanligt som glad (av gleelda). 

glod f. glayd FåröGN (tpl); gloyd LitrHejnBroNorrlAngaArd 
Ö ja ON; Träk Vall HogEsk Sanda Hej de Fröj Loj LevFardSilTG ; 
gloud GothlIm; EkstaNäsWN; GrötlJN; men glod HablTG; 
glud Vam1WN, glöd. Isl. glöp f. 

Fg. gök gayr FåröGN; gåtkar FlerNär, gott LärBroGN; Hejde 
FröjTG; gou Gothllm; goyar EkstaWN; GrötlJN; gau- Laum 
KG; men gvar HablTG, god. (Ang. n. gut, se nedan s. 191). 

gods n. goys FlerLärGothBroGN; HejdeTG; goys At1CN; gous 
GotbIlm; EkstaWN; men gys- Varn1WN. 

gome m. gbyyna FlerLärGN; RejdeTG; gounta GothHm (tpl); 
göttina HavdCx (tpl), gom. Fsv. g o me. 

gröp f. group Atlex; group LauGN; men gryp VamlWx; grdp 
V anill3N. 

hosta Nr. hOoksta FlerLärBroGN; HejdeTG; houksta GothElm 
(tpl); EkstaWN; GrötlJN (tpl); hoyksta At1CN (tpl); höyksta 
HavdCx (tpl). Isl. hösta: 

hov n. hayv (hov 1 gg) FåröGN; ho y BroGN; hot Gothilm; Eksta 
WN; hov- HablTG; bf. hhya AngaGN, måtta; ögonmått. Isl. 
h öf n., rette Maal og Maade. 

hov m. o. f. hayv FåröGN; ht BroGN; hon At1CN (f.), hu 
EkstaWN (m.); men ho Vam1BN (f.); bf. (f.) höyt LauGN, 
(h äst)ho v. Isl. h ö fr m. 

klo f. Nay FåröGN; klou Gothllm (tpl); GrötlJN (tpl); klo y Atl 
Cx (tpl); men kluVamlWx; kid Vam1BN. — Det vanligaste 
ordet för klo (på fågel, katt etc.) är kkty, se § 52 nedan. 
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knoe m. knkya, FåröGN; nåe. Vam1GN, knoge. Isl. kn i m. 
Fg. ko f. kag FåröHamGx; kott LärNorrl (m. fl.) Gx; EskHeide 

TG; kou Gothlim (tpl); EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl); koy 
Atlex (tpl); ko u HavdON (tpl); men ko HablTo; FideHz 
(frk); Vam1Gx; kt VamlWx. 

Fg. croch (ack.) haykrayk FåröGN (ett slags metkrok); krok 
FlerLärGN; Hejderro; krouk GothHm (tpl); EkstaWN (tpl); 
krok Atlex; HavdeN (tpl); Grötl,IN (tpl); men krok Vaml 
GN, krok. 

lo m. /etyv FåröGN; log BroLauGN; men k Vam1BN, lugg på 
kläde. 

lom m. kam FåröGN; /eum EkstaWN; /Qm Vam1GN, (fågel). 
moda v. mouda BroGx; LojTu; mouda Gotlffim; EkstaWN; 

mode Atlex; pres. maudar FåröGN (Acc. 10495, s. 78); 
luddar Vam1GN; imp. maudad LaumKo; moda NEOG, före-
båda. (Ex. kåtuaalta gras, ha moydaAuvgdar, katten äter 
gräs, den bådar oväder GmgGlx 2). 

Fg. molair f. »Myr (bf. maydara, mayra) FåröGN; ~ur Fler 
LärGN; HejdeLevTo; mour Gothllm; EkstaWN; GrötlJx 
(tpl); mor Atlex; HavdeN (tpl); men mor HablTo; Vaml 
C4N, moder. 

'noa m. mua FåröGN; moye, BroGN; moya Atlex; moua Eksta 
WN; men moa FlablTG; Vam1GN; (moge L. soc.; moga OS); 

Blott i vissa uttr. Det vanligaste ordet för knoge är eljes 
knouka f. 

Nils Carlsson har i ett otryckt manuskript (ULMA acc. 441: 17 a) 
sammanställt detta ord med got. maudj an 'påminna' ock menar, 
att grundformen för det got!. ordet vore *mauban eller *mauö ön 
= fg. *mauDa, vilket passar bra ur betydelsesynpunkt. Han menar 
att au > o" i vissa fall (mestadels i starkton). Se härom närmare 
§ 55 nedan. Carlsson avvisar möjligheten av att ordet kunde 
äga samband med sv. mod, isl. rn (Sär, 'Sindsbeva3gelse', vilket 
dock icke förefaller mig alldeles otänkbart, om man anknyter till 
mod i bet. 'sinne' (jfr fht. muot, Sinn, Geist, Gemiit; fsax., ffris. 
mod, Inneres, Herz, Sinn (Kluge); ags. möd, the inner man [etc.] 
(Bosworth)). Moda kunde då'möjligen urspr. betyda 'ha i sinnet, tänka 
på' ock försthaanvänts om människor eller djur, som "förebåda" 
ngt (jfr ex. ovan), men sedan överflyttats till andra företeelser. 
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mo. NEOG ; S; OS; moe FåröAlskLauS, hop (av säd, 
men även av fisk, grus, sand, ull, ägg). Jfr ags. 
(jämte milga, mfiwa), 'a mow, a heap of hay, corn' (Bos-
worth), vilket av Torp (Et. ordb.) antages stå i Vernersk 
växling till isl. mgi, Masse Msengde (af HG, af Folk, 
Mennesker); Fornsv. moghe, skara anses av Noreen Asch*, 
Gr. § 84: 3 vara en smblandn. av *möe (ags. mfiha) ock 
mfighe (isl. mfige, ags. nifi3a), vilket antagande avvisas 
av Kock Sv. Ljudh. 2, s. 221 (som förklarar ögg. ii > 
uppkommen i sms.) ock (med tvekan) av Hellquist i Arkiv 
34, s. 183, vilken påpekar att något moe ej är känt. — Jfr 
dock det gotl. ordet! I fg. finnes växelformen moga (dat. 
ack.) = allmoge. 

moen, (mogen) minan FåröGN; mougn Gothlim; mellan Eksta 
WN; n. moya ButtGN; men man HablTG; mögan Vam1GN. 
Fsv. moin, moghin. 

(?) nombr adj. naum GothIlm; n4ym(ar) VallLevTG; (pl.) nåuma 
HejdeTG; nkymce TräkTG; numar Vam1WN, kvicktänkt, in-
telligent, läraktig o. d.; nombr NEOG; Schoum; nombr, noom 
ALN; nom I 98: 14 a (av Toften?); LN; nombur FåröS; OS; no-
mur LauCS; nombärr Vam1S: 1) läraktig (etc); 2) snål. Härtill 
hör: nciymskur FåröGN, snål, rädd om sitt; nomekur I 100: 18; 
FåröS; OS: 1) läraktig, 2) snål. Härtill finnes i äldre upp-
teckningar en växelform: naumar Schoum; NEOG; LauCS; 
naumb L. soc. ; naumbur I 96: 4; 100: 18; Wallin: 1) lär-
aktig; 2) snål, varmed kan jämföras nyisl. naumur, Trang, 
Snmver etc. (Blondal); naumr: 1) farlig, sna3ver; 2) paa-
holden, knap (B. Haldorsen). 

nor f. nr FåröGN (vak); nour BroGN (sankt ställe i myr). 
Sv. dial. (Norrl.) nor n., sund (Hz 471 a); fsv. nor, sund. 

o- (i sms.), t. ex. audgiyr FåröGN; åualnu AlskGN (lat); 
boOgduar HejdeTG; elnamn EkstaWN (tpl); n. &tsiklcht (miss-
hushållsamt) Vam1GN (etc.). 

onsdag jynsda FlerLärGN; ounsda GothHm (tpl); GrötlJN (tpl); 
ottnsda HejdeTG; ounsda EkstaWN; 6?..msta Ha-vdCN (tpl); 
aunsdog LaumKG; men onsda HamBN; Vam1GN; unsdag, 
unsda 1Tam1WN. 
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otta f. &yta FåröGN; bute BroGN; ogta AtleN; aulut Heide 
Ter; (pta EkstaWx. 

oxl f. håuksal FlerLärGN; heukst GothHm; EkstaWN; hoyks'l 
Atlax; lukcles1 HejdeLojFröjEkstaLevFardTG; heyksl Sink); 

HabITG; hoksl VamlBx, träd (Sorbus). 
plog m. pletyg FåröGN; plagg BroGN; HejdeTG; pleug- GothHm; 

ploug- At1CN; plagg FardTG; men plog VamIBN; spitsplgg 
HamBN. 

ploma f. (fsv.) piewma FåröGN; plegme, HallLärGx; HejdeTG; 
pleuma Gothlim; plegmet LauGN; plbuma Atlex; men plQma 
Vam1GN, plommon. Isl. plöma, av mlty. 

ro v. reu GothElm (tpl); Eksta (tpl), NäsWN; GrötIJN (tpl); 
rog Atlex; HavdON (tpl); reg HejdeTG; men ro VamIGN. 
— Impf. reuda, sup. reut GothHm (tpl); EkstaWN (tpl); 
GrötIJN (tpl); impf. reyda, HejdeTG; rouda, AtICN; HavdON 
(tpl); sup. regt FlerLärGN; ront At1CN. 

roligr retulan FåröGN; reith FlerLärBroGN; roylz AtlCx; regl(tar) 
HejdeTG; rouluir HavdON (tpl); rgzar HabITG; n. rezulzt 
LaumICG, rolig, lustig. 

ropa v. r&upet FåröGN; regpa, BroGN; KliLojGerFardSiITG; 
reupa EkstaWN; (impf.) regpla AlaGx; men ropa HabITG; 
Vam1GN. 

rot f. reigt- FåröGN; rogt FlerLärBroGN; HejdeTG; reut Goth 
Hm (tpl); EkstaWN; GrötIJN; rott AtleN; HavdON (tpl); 
rut VamIWN. 

rova f. refiz_zgez FåröGx; regga FlerLarBroHörsNorr1GN; reuga 
Gothlim; roa, ragga HejdeTG; raga AtICx; regez AlskGx; 
ratta EkstaWN; ~ya GrrötlJN; niga NäsGx; men roa Sund 
GN. Jfr fg. rofu (acrum). 

sko skeig FårömN 351; skog FlerLärBroLauGN; HejdeTG; skeu 
GothEim (tpl); EkstaWN; GrötlJN; skog Atlex; HavdON 
(tpl); men sku VamlWx. 

Fg. scogr skettig FåröGN; skog FlerLärBroLauGN; Hejderro; 
skeug Gothllm (tpl); EkstaWN; GrötlJx; GuldMbySandaGer 
TG; skogg Atlex (tpl); skoug HavdCx (tpl); men skog Habl 
TO.; skgg HamBN, skog. 
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skopa f. skoupa BroGN; HejdeTG; skoupe, Gothilm; EkstaWN; 
skoupo NäsWN. Mlty schåpe. 

slo impf. day FåröGN; slott FlerLärBroGN; HejdeTG; slou 
Gothilm (tpl); EkstaWN (tpl); GrötIJN (tpl); slog AtlON (tpl); 
sloy HavdON (tpl); men sio. Vam1GN, slog (inf. slq). 

sno v. sn ou LärBroGN; HejdeTG; snou Gothilm; EkstaWN; 
GrötlJN; sno y AtlON; HavdCN (tpl); impf. snouda, sup. snout 
Gothllm; EkstaWN; GrötlJN; snouda, snoyt BroGN; Hejde 
Tu; perf. part. snbaan BroGN; snoyan AtlON; snouan Grötl 
Jx; n. snbua LauGN, vriden (om träd, virke). 

Fg. sno') f. (pl. snopir) snoyd BroLauGN; snoud GothHm; snoyd 
AtICN, snöre, tvinning; vändning, vägstycke; men (ruls)snod 
Vam1GN; spinnrockssnöre. 

Fg. soen f. seigkan FåröGN; sbokan FlerLärBroGN; soukn Goth 
Hm (tpl); EkstaWN; GrötIJN; s4y1oy, HejdeTG; söyk(e)n Atl 
ON; sdukan, HavdC-N (tpl); saukan LaumKG; men &gaj Flabl 
Tu, Socken. 

Fg. sol f. saul FåröGN; sett/ FlerLärBroGN; ElejdeFardTG; 
soyl AtICN (tpl); soyl HavdCN (tpl); smul- LaumKG; men 
sol HabITG; sol- Vam1BN. 

sot f. soutasauk Gothlim, svårt sjuk; lugsout EkstaWN; raud-
sout GrötlJN (tpl); &ytsåyt BroLauGx, men ests« Vam1GN, 
(diarré). 

spo(e) m. spayv FåröGN; spotta GothIlm; spbya AtlON; (bf.) 
stågrspjyan BroGN; spbyan LauGN; men storspoe, VåralBN: 
1) fågel, 2) skälm. 

stod impf. sta u FåröGN (tpl); stop FlerLärBrollejnGing (m. 
GN; TräkRogEskilejdeLojEkstaFarcl (m. fl.) Tu; StOti 

AtlON (tpl); sky HavdCN (tpl); stit Vam1WN, stod. 
atoms m. stayma FåröGN; stbyme, BroGN; AtICN; bf. stöjnen 

VamIGN, stomme; ostform. Got. stoma m. 
stomel m. staumbal LaumKG; stoyml EkstaWN; stoumal GrötlJN; 

men uststomal Vam1GN, stomme; form; ostform. Jfr öS.V. 
dial. sto mak, stoumalr (etc.), stomme, holk (etc.) (VLL). 

Fg. tok impf. tay FåröGx; tott FlerLärBrollejnGmgNärGN; Träk 
ToftaStenkuVallHogEskHejdeFröjLevTG; ton. Gotbem (tpl); 
to y AtlON (tpl); tott EkstaWN (tpl); GrötIJN (tpl), tog. 
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tombr ad. tumbur FårömN 351; toym FlerLärBroGN; Mby 
SandaTG; toum EkstaWN; GrötlJN (tpl); toym At1CN; Havd 
CN (tpl); toumar HejdeTG; tbum(ar) GerTG; tdmar Vam1GN; 
n. toumt EkstaWN (tpl); tomt At1CN (tpl). 

tor m. (blott i sms.): tours-kall GothHm; tauskcal LaumKG 
"åskvigg"; (f. bf.) orspyiska (äv. Murnsplåska) FåröGN; 
tiossingsku BroGN; löspgsku Vam1GN, övernaturlig varelse 
(som flyr för blixten); tosroit LauGN, åskmoln. 

(?)toren (m. bf.) el. tordyn n. teiurn, FårömN 312; taurn Fårö 
GN ; ldiorn FlerAngaGN; tourn Gothllm; GrötlJN; toyrn 
HejdeTG; torn Vam1BN; toren Tft; CS; torn Sahl; FåröS; 
CS; RoneS n., åska. Jfr ösv. dial. m. bf. torin, tourin; 
torn,, ton i etc. (VIA; ä. nsv. thoren Laur. Petri Postilla 
s. 44 (enligt Ihre Glossarium Suiogothicum) no. dial. tor, 
Aska (Torp); eller da. tor den, fsv. thord yn. — Jfr verbet 
torna (= da. tordne?). För sammanhang med da. torden 
(< pordyn) talar ordets neutrala genus. 

torna v. tayrna FåröGN; torna FlerLärGN; HejdeGerTG; 
tourna Gothlim; men torna 1Tam1BN; impf. toyrnada östg 
AlaAlskGN; torna FåröS; CS; GardeS, åska. Jfr da. to rdn e; 
(fsv. bordyna). Därest tour yj n. (åska) är = ösv. toren 
(m. bf.), kan dock detta verb vara bildat härtill. 

torsdag tjysda BroGN; torsda EkstaWN; tjursda,, toursda(g) 
G-rötlJN; men torscta HablTG; torsda HamBN. Fg. dat. 
tos.dahinum CSRun 147. 

to n. tasv FåröGN; tou EkstaWN; G-rötlJN; t Vam1BN, blånor; 
obråkat lin. 

Fg. troa v. tra'y FårömN 336; tros BroGN; tro V analGN; pres. 
tråyr HejdeTG; impf. trouda Gothlim (tpl); EksiaWN (tpl); 
GrötlJN (tpl); troyda LärGN; HejdeTG; troyda At1CN (tpl); 
tröga HavdON (tpl); sup. tro yt LärBroGN; HejdeTG, tro. 

Fg. trolor (ack. pl.) traydur FåröGN; tr‘udar BroGN; EkstaWN; 
troudar Gothlim; tröjor .Ä.t1ON; trddar Vam1GN; -tro der 
NEOG; trodur 1 100: 18 n., ,gärdslestänger. Se härom 
utförligt Nils Carlsson i Le Monde Oriental , 1918, s. 
237 ff. 
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trola (tropla) f. truls. Gothlim; BroGN; EkstaWN; GrötIJN; 
troyla At1CN; men trolet Vam1BN, gärdslestång. Jfr isl. 
trööa f., Stang, tynd Stokk. 

(?) upp-hoven (Rz 507 a) petyvan FåröGN; poyan AtleN; piayan 
BroLauNärGN; icv6yan LauGN; men pe)an Vam1GN, uppsvälld, 
svullen. Härtill: poy,itp BrollejnGN, (trans.) komma att 
pösa (t. ex. en kudde); pbynå up NärGN, svälla upp. Jfr 
da. hoven, sVullen, uppblåst (etc.). 

Fg. *oar (ack. oarn)1; in. f. o. n. sg. o. pl. kg,e„ StenkyNorr1Gmg 
ÖstgButtAngaArdBursRoneöjaGN; VallSandaLojFröjKliGer 
LevFardSilTG; eye. StenkuTG; ötca At1CN; ou G-rötljN; men 
(e., Näs GN; HablTG; ua Vam1BN; °ya, Vam1SundGx, vår 
(pron). 

Fg. or (f. sg.) &yra (f.); tipga n. o. pl. FåröGx 2 ; byra, (m. f. 
n. sg. o. pl.) LärHallFlerGothHejnHörsAnga (Burs3)GN; 
HogEskLojTö; oura GothElm (tpl); byn. At1CN; ()yre Träk 
Tg; a ToftallejdeTG, vår (pron.). Som synes har formen 
ora blivit mest bruklig på norra, oa på södra Gotland. Så-
som Noreen Fåröm. s. 347 förmodar, har väl *oar uppstått 
genom analogibildning efter de former som började med o-
(orum, ora osv.). Om dessa senare former se von Friesen 
Nord. bidrag I, s. 63 ff; (annorlunda Kock, Sv. Ljh. I, s. 
348, 429). 

I lånord med äldre långt eller (på nordiskt område) för-
längt o äger samma utveckling rum. 
bom m. boym BroGN; boum GothHm; EkstaWN; bf. bouman 

CSRun 63 (Goth.). Eljes finnas i fg. följande former belagda: 
Sg. m. nom. war CSRun 165; uar Åkirk; f. or GL. 

gen. ware Cath. G, 
dat. orum GL; Åkirk; uarum Åkirk; f. vari GL; wari 

(Jath. G.; n. oru, waru GL; ouro Cath. G.; 
ack. uarn, Åkirk; oarn CSRun 63; n. (?) vra CSRun 161. 

pl. f. gen. orar CSRun 3. 
n. dat. orum GL. 

om mask. exar se ovan s. 176. 
blott i självst. ställning (förr). 
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GmgGN, bom (grov stång; grov trädgren). rciybbyln AtleN; 
råybirkon GardeGN, m., syra (Rumex crispus). Mlty. böm, 
Baum, Stange. 

dok ke?rdityk FåröGN (= disktrasa); doyk BroGN; doyk- AtleN; 
haydok (huvudduk) Vam1GN, duk (bord-, huvud-). Mlty. 
dö k, Tuch. 

dont n. dount GothHm; EkstaWN; GrötlJN, saker, redskap; 
bbilndjynt BroGN; bOndbynt AtleN, skodon; men dont Vaml 
GN (fiskedon). Mlty. dönt 1) das Thun, 2) concrete Sache. 

hol adj. hayl FåröGN; hou,l BroGN; hoy/ AtleN; men hol Vaml 
GN, ihålig. Mlty. h ol, hohl. Jfr dock nedan s. 194. 

hop m. hayp- FåröGN; houp BroGN; EkstaWN; GrötlJN; gogl- 
h9p Vam1GN. Mest ss. måttsord (an) hoypan (falk el. d.), 
BroGN; hoyptb Gothlim; (an) luffar BroLauGN; hopar 
GrötlJN. Mlty. höp, Haufe, Anzahl. 

koka v. keioka FåröGN; koka FlerLärBroGN; SandaMbyHejdeGer 
TG; koyka AtleN; kouka GrötlJN; men koka Vam1GN. Mlty 
koken. 

Anm. Vid förkortning övergår äldre ö till u eller ca: 
i svagtonig ställning t. ex. gudcig BroLauVam1GN; gu dftan, 

gu kvålqr, gu ~gran EkstaWN; gukvaldar HejdeTG; gu,kvaldar 
AtleN; gukvglar BroGN; guydffit, FlerGN; (t) Vam1GN; gu,mbrni 
GrötlJN; gu,mefr'n AtlON; gu,sgt GmgGN (jfr gouar, adj. s. 184 
ovan). — skurndkara BrollejnLauGN; (skoumgkara, EkstaWN); 
skomakare; jfr sko; m. bf. skumstan GmgLauGN (skomagstara 
G-rötlJN) skolmästare (föråldr.); jfr sko yla, skola. 

Märk även ortnamn som bukika av Bod-haka, udde på Fårö; 
aulsbolnkka, (en grind vid ltulsbayd, fiskl. på Fårö)GN; leerbro-
bbyar, inv. i Lärbro sn BroGN; även G torde i denna ställning 
förekomma, t. ex. sprewbolc4du LevTG, en rad (folk), s. går arm 
i arm (spraggboyar, inv. i Sproge sn). 

i ntr. av adj. god: fg. gut, gutt GL; kut Ardrest. s. 28. 
gut FåröBroLauGN; GothIlm; AtleN; EkstaWN; GrötlJN; HablTo; 
Vam1BN. Redan i is!. gutt (3 gg) (Noreen Aisl. Gr. § 127: 3) y. fsv. 
gwt, guth (Kock Ljh. fl, s. 172). • Jfr dalm. gwött, g8tt o. d. 
(Levander I, s. 155). Om ev. förkortning i mindre betonad ställ-
ning av Bot-, Rop- i personnamn se s. 193. 

1) Accenten bör vara grav, "cirkumflex" är här otänkbar. 



192 GUSTAVSON: GUTAMILET 

§ 42. Diftongeringen av äldre ö, vilken har paralleller 
även i andra nordiska dialekter 1, synes möjligen hava in-
trätt redan under medeltiden, att döma av de hos Pipping 
Gotl. stud., s. 90 anförda exemplen: oulufar (Runinskr. från 
Helvi, CSRun 34), ouro (dat. n.) i Katharina Gillestadga 1443, 
(Schoum. s. 30, r. 9 nedifr., Spegel s. 186, r. 13). Hos Neogard 
ock Toften finnas diftongeringen icke omnämnd, men Spegel 
har i sin ordlista (Rud. Gothl., s. 176) our, 'wår', ock i Hyll-
ningsdikten 1717 står hin noumbe; noumber (läraktig, se ovan 
s. 186) men även soum (--= sum, som!). 

Det är dock ovisst, om skrivningen ou verkligen betecknar 
en diftongering av ö i det äldsta, av Pipping anförda exemplet 
oulufar 'Olofs' på en runsten i Helvi. Namnet Olov heter i 
forngutn. dels Olafr CSRun n:r 57; (olavir GS; gen. olafs OS 
Run 31, 46), dels ula Liljegren Runurk. n:r 1733; CSRun 60 
("ej återfunnen"); jfr Äula FåröS (UUB, R. 625: 4, s. 17); 
Äule HamS (ib. 1, s. 48), NäsS (ib. 1, s. 83); evtda Fåröm 
N 346, vadan man torde kunna ifrågasätta, huruvida ej oulafar 
är en kompromisskrivning mellan ulafar ock olafar, eller om 
icke ou helt enkelt avser att återge u (u)2  eller rentav Q. 

Denna sista antydan för oss in på frågan, huru 'man skall 
historiskt förklara förhållandet mellan det slutna, icke difton-
gerade o-ljudet (Q) på sydligaste Gotland, vilket möjl. även 
funnits på Fårö (jfr ovan s. 181), ock diftongen etc. Dessa 
trakter ha även i övrigt benägenhet för slutna vokaler (e, 0!) 
varför ett fg. ö (som väl uttalades 9 3) där kunde ha fått ett 
slutnare uttal, medan det på övr. det Gotland förblivit öppet ock 
sedan diftongerats. En annan möjlighet kunde vara, att fg. ö 
först slutits till o över hela området ock sedan åter öppnats 
ock diftongerats till og; jfr Noreens ovan s. 178 refererade 
förklaring av fg. il > ou (> ag). På ett stadium, då fg. ö 

T. ex. i Västerbotten (Pihl, s. 234; Rutberg, s. 98.), vissa 
östsv. dial. (Elultman §§ 8:1; 13; 24; 84)„ i nyisl. (V. Guömunds-
son Isl. gramm. s. 4). 

3) "Formen ula stödes i någon mån av skrivningen oulufar 
Säve 34" (Pipping Ardrest. s. 38). 

Noreen Vårt språk III, s. 80. 
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möjligen uttalades såsom det nu gör i t. ex. Vamlingbo (Q 
el. g) stod det så nära fg. ii, att vissa ord kunde spåra ur 
ock följa med utvecklingen av fi till ag i st. f. med o till ou. 

Genom en sådan tendens till sammanfall mellan fg. ö (9)> 
Q, It ock fg. ii (g) kunde den märkliga växlingen mellan u ock 
o i vissa forngutniska personnamn förklaras, t. ex. Butair CS 
Run 18, 137: Botair GS ; jfr gårdn. Buters (bkiaas o. d.) i Hörs 
HogEsk, men Boters, Botes (Ungas, bågas) i HejnAngaEtel 
Rone; Botfrir CSRun. 151, Bobfrip 187, jfr gårdn. Bofride 
(bbdrida); Botraif 84, jfr gårdn. Botreps, Botreifs, Butreps, bay-
traps i NorrlArd, bOyfrcigs i Sproge o. MWs i Hamra. 
Botlikrrar (gen.) CSRun 24. BotulfrCSRun 1, 7, 21; Botulls 
(gen.) CSRun 25, 102; Botull 126, 144, 158, Botolfr 125, 
Botolf 153, men Butulfr. CSRun 57; Butulfs (gen.) CSRun 2, 
jfr &dels, Botels: b(ktgs Galat; bbgals Lau, När; bectals 
Mby; b4t(§1s, bahåls Näs; Botwipr CSRun 18, 72; Botwipa 
(gen.) ib. 27; Botwidar ib. 35; Botwipar ib. 53, men Butwipr 
ib. 57, Butwipir 67; jfr gårdn. Botvide (boytvyla o. d.) i Sanda, 
Lan, Grötl o. Öja. ButaiDr CSRun 12; But(a)iDa (gen.) ib. 26, 
jfr gårdn. Butede (Matig) i Eskel, ock Butvier (bKytyche, Sproge), 
varmed kan jämföras kv. n. Bupvi 151, Butwiu 155; Butve 5 
(UUB, R. 625: 5, s. 66); jfr även gårdn. Butjärve (Maykrve) 
i Alva. *Butlaikr, jfr gårdn. Butleks (bayklas) Fårö. Botmuntr 
137, 138, jff gårdn. Bomunds (Inktmuns). 

Rupiaup CSRun 51; men RoDiaup (Pipping Ardrest. s. 24), 
RoDiaupar (ib. s. 34); Ropia[u]Dur CSRun 21; Ropkais (Ardrest. 
s. 24); Rupaijm (Vall k:a), RopaiDr 96, Rupwi 114, 123; jfr 
gårdn. som Ruddaje (skrivet Rudvier, utt. rico/dm) i Öja; *Rop
biern, jfr Robbenarve gd i Garde; Robbjens gd i Klinte; *Rola- 
findr, Rofin 196, jfr Rofinds 'i Ham o. Vaml; *RoDlaikr, jfr 
Roleks, gd i Vall; Rollwil) 126, Rutrivipr 144, jfr gårdn. Revide 
(rOuvtda) i EskFröjLoj etc. Även det ovan berörda Äula (Ula): 
Olafr kunde förklaras på detta sätt. Kock har i anslutning 
till Pipping (Ardrest. s. 38) i Sv. Ljh. II, s. 176 förklarat 
namnen på But- ock Rufo- så, att u < ö vid förkortning i 
mindre betonad ställning, varvid han måste antaga, att fortis 
i dessa namn åtm. fakultativt legat på senare kompositions- 
13 Gustavson 
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leden. Man skulle då få utvecklingen 1. Böt(g)air > 2. Bottiår 
> 3. Buttlir > 4. Båtair > 5. Bäutair. Vad som gör denna hypo- 
tes mindre tilltalande är, att man måste antaga, att stadierna 
1-3 i fonemets utveckling passerats redan så tidigt, att det 
ur ö genom förkortning uppkomna ock sedan vid ny accent- 
flyttning åter förlängda u-et kunde deltaga i övergången av 
fg. å till tim. 

Anm. Paralleller till den av mig antagna utvecklingen ö > 
saknas praktiskt taget i andra ord än personnamn (jfr dock gol-
skrage gäulskrake ovan s. 102). Det är också att vänta, att 
personnamnen, i vilka fonem som bot-, roD- under senare medel-
tiden icke uppburo någon betydelse, lättast utsattes för övergångar, 
som berodde på vokalens vid en viss tidpunkt labila karaktär. 
Tecken på sammanfall av o (< 5) ock fg. kort, sedermera förlängt 
u (is) finnas möjligen. Ett sådant är formen roka, jämte ruka 
(ryka) varom s. 109 ovan, ett annat möjligen adj. hol hoyl, fsv. 
hul, h ol (jfr Tycän s. 70), ihålig, såvida icke detta är Ity. 1181. 

Ö i lånord. 

§ 43. I forngutn. fanns intet ö-ljud, utan äldre ö hade 
där ersatts av y (Söderberg § 7, Noreen Aschw. gr. § 106: 1). 
Då man, sedan denna ljudlag upphört att verka, inlånade ord 
med ö-ljud, undergick detta å större delen av ön en svagare 
eller starkare diftongering in). Endast i vissa avlägsna 
socknar, särskilt å sydligaste Gotland, motsvaras det av rent 
0-ljud. Rent d finnes sålunda upptecknat från Vamlingbo, 
Näs, Hablingbo, Silte, Lau, När ock Fårö, på samtliga platser 
dock växlande med 0?,  eller &Å (ploga : ploga : ploga, 'plöja'). 
Detta 5-ljud är i regel identiskt med högsvenskt 0, men kan 
stundom få ett ännu slutnare, mera labialt uttal, som av vissa 
upptecknare har återgivits med y (styv NäsWN, 'stöv, damm'; 
kpna Silte Tu, 'kölna'). En svag diftongering av o, eller 0, är 
upptecknad från Vamlingbo, Näs ock Hablingbo, där det växlar 
med 0 ock o,från Grötlingbo, Eksta, Atlingbo, Lärbro o. Fle- 
ringe, där den växlar med 69,, samt slutligen från Slandre, Hamra, 
Rone o. Burs. Beträffande uttalet i Lau skriver Nils Carlsson 
(ULMA 896: 2) "Si" stöv stop (eller st0Q0), bröd brok ock 
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bro? (ej fullt konsekvent), plöja plk2sa, död do?d, og före adv. 
fora 1  (jfr fen, I. dyl., föra). Givetvis diftongerat. Början 
något öppnare än rspr. ö i gröt, hök, men säkert icke = 
slutet delabialiserat (eller Halvlängd av o ungefär som 
beträffande e i q" . I ovan uppräknade socknar kan man 
vanligen (ehuru ej alltid) skilja denna diftong från den ur 
äldre y uppkomna diftongen oh alltså kok el. kink, 'kök', men 
Ulla, 'kyla'. I alla andra socknar ha dessa diftonger full-
ständigt sammanfallit; det heter bona, böna, ko/k, kök, ploga, 
plöja; liksom boin (byn, staden); kola, 'kyla', laga 'lysa'. 
Denna utveckling är fullständigt parallell, ehuru ej alldeles 
lokalt sammanfallande med utvecklingen av äldre ö, varom 
ovan § 29. 

Exempel på ord med inlånat ö: 
behöva biluka BroGN; (pres.) biluka(r) NärGN; b?hgfve, HablTG; 

bihova NäsWN; ba,hova Vam1BN. 
bröd 2  n. bro FåröBälGN; bry FårömN 350; bro BroLärHejn 

GmgGN; At1CN; VhejdeMbySandaHejdeKlinteGerSilTG; bre 
(br8k) GothGN; broy GothElm; brin FlerGN; HablTG; bro?-
HalDlTa; bro Vam1BN. I Bröll.-d. 1771 a står bröj jämte brö. 

böna f. bona FåröKG (1884); (pl.) Unnar BroAngaGN; bOmar 
NärGN; (sg.) bona EkstaWN; Una HabITG; Vam1GN. Fsv. 
bona. 

död m. (bf.) dh?dan FåröGN; dod EkstaWN; dagis- LärGN.3  
död adj. d0,kd AtleN; BroGN; GerTG; doyd Gothilm; dog Kli 

Tu; doydar EkstaWN; &War) EkstaTG; dodar När; (--->- o?) 
LauGN; doydar, dodar NäsWN; &dar HabITG; Vam1GN.4  

kök n. ktnk BroButtGN; lank (--)- 0?), kok NärVam1GN; kok 
HablTG; bf. koka (—).- g) LauGN. Lty. köke. 

Detta ord hör knappast hit, utan kan repr. ett fyri. I Lau 
finnes nämligen i många fall ett slutet ö-ljud framför r — även i 
ord som ha äldre y-  , berd, skerd o. d. Jfr s. 39 ovan. 

Den gamla gutniska formen braud är numera helt utdöd. 
Jfr GOB. 

har överallt ersatt fg. *da* (dat. dalIDUM). 
har i stor utsträckning ersatt detydur (Fårö), daud (Goth), 

daudar (Eksta). 
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köl m. kog FlerLätBroGN; "närmast Vy" YG; koyl GothHat 
(tpl); kapa HejdeTG; kvl ToftaVstgEkstaYo; køal EkstaWN; 
kod GriitlJN; kol (> /l) BursNärLauArdGmgÖstgYG; (bf.) 
koln (: : 0) NärGN; koyl > kyl RoneNäsFideGrötlHam.  
VamlYG; kol HablTG; Vam1BN. Fårömålets 4l Fåröm 
N 331 tyder på att den fg. formen varit *kiel (Noreen a. st.). 

kölna f. kolja FåröGN; Ugn& FlerLärBroHejnHörsAngaGmg 
ÖstgButtArdGN; kno/ne, GothH31; bulna TräkStenkuTofta 
VallHogEskSandaHejdeTa; bulna At1CN; FröjTG; kodna 
FardTG; koma LojTG; 1c62,ne. LevTG; kayne. EkstaWN; kina 
(—)- tn) RoneGN; (bf.) konu BursGN; kbna EkstaTG; kOlnet 
ÖjaHamGN; k na Vam1SundGN; 14n SilTG; Una HablTer; 
(bf.) konu NäsGN, torkinrättning för malt etc. Enligt 
Klintberg (muntl.) skall i Lau finnas formen kjeinet, som 
eljes blott tycks förekomma i no. dial. (kjone, kjona 
Aasen) ock i Västg. (kana Västg. ordb., ljudlagsenligt ut-
vecklat ur kj ölna). Säve har: konä Lau CS; könå. Vam1S; 
kjå,nå (Fårö?)AlskLau(Loj)RoneÖjaNäsHamVam1Sund; kiolna 
NtoG; kjålna Bröll.-d. 1724; kjone 1 98: 14 b. Ordet anses 
vara gammalt lån fr. lat. c ulina, varför formen kjåna är 
frappant. Jfr gotl. no. dial. gj ön e (§ 63 anm.). 

nöd f. (bf.) nod& Få.röGN; nald BroGN; AtleN; noyd GrötlJN; 
nod HablTari; adj. nodul Vam1BN, nödvändigt. 

plöga v. ploga FlerLärBroNorr1När (jfr nedan) GN; GuldHejde 
TG ; ploga MbySandaGerTG; (impf.)pltygda AngaGx; plblgad 
ButtGN; (part.) up/ingd FardTG; pl6gan TräkEskTG; (part. 
n.) plog s2 FröjTG; (inf.) pl.oga LauGN; ploga EkstaWN; 

EkstaTa-; pl4ga SilTG; (iMpf.) plogad NärGN (jfr 
ovan); (part. n.) p/0g s HablTG; (inf.) ploga (: 1.5n) ÖjaGN, 

,1) NäsGN; ployga, ploga Vam1GN; ploga HablTei; NäsWN; 
Vam1BN, plöja. Da. plage. Jfr rita ovan s. 22. 

spöke n. spaka BroGN; spoka ("nästan rent 0") LaUGN; spoka 
Vam1GN; spgyka NärGN. spinkalsa n. HejdeTG. 

stöv stv BroHejnGN; MbySandaGerTG; stoyv GothElm; Eksta 
WN; %MUN; Sk« Guld; stnv KliTG; st00 (ock st0m; "ofta 

1) Har helt ersatt det äldre naud; jfr GOB. 
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svårt att avgöra vilket ljud") AtlON; stgv NärGN; styv Näs 
WN; stav VamlWx; sto?) VamIBN, damm. Da. st o v. 

tös f.1  taks BrollejnGN; Atlex; HejdeTG; tsr HabITG; tas 
VamlWx; pl. tsar (—÷ LauGx, flicka. — toysbqn När 
GN, flickebarn. 

öl n. &,k/ FlerLärGN; 61,k/ BroGN; SandaMbyGerTG; typ/ HejdeTo; 
obol Gothflm (tpl); GrötlJN (tpl); oal EkstaWx; øl LauGN; 
si HablTo; 1Tam1Gx. Fg. ol (GL) men i Cath. Gillest. 
står 1 gg öel, 4 gg ööl, 2 gg ool, 1 gg ol, 1 gg olä (dat.); 1 gg 
ools (gen.). 

Vid förkortning av inlånat ö-ljud framför dubbel-
konsonant inträder y. Ex. n. dy t HallBroGN; GothElm; Atlex, 
'dött'; ryt HallFlerLärBroGN; SandaHejdeLojLevGerFröjFard 
SilHablTo; ryt Gothlim; EkstaWN; GrötlJN. (Mask. rob men 
söderut vall. rdudar, äldre n. rat, varom se nedan § 54), b/yt 
HallNorrlAngaÖstgerx; GothHm; bly t EkstaVamlWx; GrötlJN. 
(Mask. formen är dock alltid blayt, äldre n. blat, varom ne-
dan § 54). 

Diftongeringen av inlånat ö-ljud, vilken har paralleller 
i andra nordiska dialekter 2, synes, om man med Pipping 
(God. stud. s. 90) vågar räkna öel (1 gg) i Cath. Gillest. som 
ett exempel därpå, hava inträtt redan i mitten på 1400-talet. 
Pipping (a. st.) anför såsom ett sådant även pres. döyr 'dör' 
(inf. doy) i GL, cod. B. bl. 5, r. 11. I detta fall är det rim-
ligare att antaga antingen en felskrivning, i det skrivaren, 
som ju ej var gotlänning, tänkt skriva dör, ock hunnit skriva 
dö-, då han ändrat sig ock fortsatt med -yr (efter den gotl. 
förlagan), eller också en kompromisskrivnings mellan gotl. doyr 
ock danska dor liksom när man skriver Löjsta (jr) i st. f. Lojsta 
(socken). Mot det sistnämnda alternativet talar dock, att denna 

Har i stor utsträckning ersatt det äldre pcqka, som förr be-
tydde flicka, men nu i allm. blott "piga". 

•t. ex. Norrbotten (Pihl, s. 250). 
8) Obs. att Cod. B. oftast skriver eij i st. f. ai. 
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form (döyr) är ensamstående.' Det första säkra exemplet på 
denna diftongering torde vara bröj (jämte bröd) i Bröll.-d. 
1771 a. Neogard skriver visserligen (s. 272) beröyma, gröynt, 
möyta, sköynt, snöyre, söyt. Beröyma skulle kunna motsvara 
Ity. b erömen, men Noreen Fåröm., s. 344, synes dock för-
utsätta beryma (belagt hos Tofthi). Sköynt skulle kunna tyda 
på att "skön" uttalades med diftong, men kan också vara en 
konstruerad form enligt mönstret sv. grönt = gotl. gröynt, 
alltså sv. skönt = gotl. sköynt. Hos C. ock P. A. Säve fin-
nas givetvis åtskilliga exempel på denna diftongering: bröi 
FåröS; (men brod FåröCS); knöis, knog FåröCS, adj. = arg.; 
knöjs, m., stor o. stark karl etc. OS- (1840) etc. Diftonge-
ringen har, liksom i fråga om ö > (> q), utgått från ett 
centralt område ock spritt sig mot de avlägsnaste trakterna, 
där den ännu ej är helt genomförd. 

Adjudet. 

§ 46. Såväl inlånat (jfr § 34, s. 96) som inhemskt å-ljud 
(jfr s. 124) har en tydlig tendens till en diftongering, vilken 
stundom framträder, stundom icke. Nils Carlsson skriver härom 
beträffande uttalet i Lau (ULMA 896: 2): "å blå blq(a.), jaså! 
y„ as ('a,), dålig ddth (dift. knappt märkbar!), åtta &ta (eller &tya); 
folk falk (utan dift.), *håmm dig! hairt,d (d:o), torsk task, 
råtta •råt°, orka ac.trka (något dift.!). Både långt ock kortå 
äro betydligt öppnare än rspr. å i, båt, men ej så öppna aom 
o i komma. Diftongeringen rätt tydlig vid långt a, sällan 
vid kort. [Not]. Diftongering sällsynt (fftga, men ectsto),var)". 
Från När har han antecknat "ä: Långt å = a, stundom i efter- 
tryck diftongerat: Nto, 'jo', vacglht 'vådligt'. kort å, rätt 
öppet snarast = o: blöntar 'blommor', to 91 'torn' (omväxl. med 
slutnare uttal: tall). Diftongering tydlig i &qrka 'orka'",. I 
uppteckningarna från olika delar av ön finnas strödda exem- 

1) Formen leysti på Åkirkebyfunten kan knappast, som Pipping 
Ardrest. s. 62 alternativt antager, räknas som bevis för .en dift. 
fa till öi. 
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pel härpå: båt &Qat EkstaWN; fråga fraaga BroGN; fr.oge, 
EkstaWN; måla Mala BroGN; måne ~ana EkstaWN; Mårten 
mecgrift HavdeN (tpl); nål roal (t nal) EkstaWN; åtta 49te, 
ToftaStenkuLojFardTG; aTta HejdeTo; a(ta Gotl. DLL; 9ata 
EkstaWN; ei)ta HavdON ep». 

Denna icke alltför tydliga diftongering ät ej iakttagen av 
äldre upptecknare. Den har motsvarigheter i Sätesdalen i 
Norge (Ross No. Bygdem. XIII, s. 38) ock på Färöarna (skål 
= skåal, se Jacobsen og Matras Fa3rosk-Dansk Ordbog). 

Forngutniskt ai.. 

# 47. Fg. ai (urg. ai, isl. el 1)  kvarstår som wk (Fåröm. 
-a) :över hela området. 

Exempel: 
Fg. ai adv. al, Gothilm; EkstaWN; a GuldHablTG; cpc, Östg 

G-N, ej, icke. , 
Fg. aiga v. råga Fårö,GN; aga AtleN; aga EkstaWN; impf. 

1) Man anser att fg. ai  uppstått ur samn. i, eftersom vissa 
forÅgutniska ord med kontraherad diftong visa e i st. f. a, näm-
ligen Ilastar (superi. fem. pl.), men flairi (komp.); mest (superi. 
fem. ock adv.), mestu (superi. dat. n., dat. pl., men ma,ira komp.), 
de synkoperade formerna av adj. *hailigr (ohailig n. pl.), helgum, 
helgan; helgir, helgar, helgra, helga, helgi; helghastir etc. helg 
f., helghudaga ock helga (v.) i GL (jfr hilgi CSRun 82; helhu 
ib. ' 104; helhudaghar Runkal.) samt nequar < *neikkwar < *ne 
wmitek hwarr (Kock Ljh. 2, s. 246 ff.; Noreen Aschw. Gr. § 124: 1, 
a. 2; Söderberg, s. 23, anm. 1). — Läffler (Sv. Lm. I: 247 f., 740 f.) 
anser att fg. ai  är bevarat från urn. ock att helgi (etc.) möjligen 
kar 'i ha uppstått direkt ur hailgi i samnord. tid. Kock (a. st.) jäm-
för härmed utvecklingen av ai till a framför geminata (*ainn > ann; 
*braitt > bratt etc., jfr nedan § 49) ock anser, att man borde 
vänta *flastr i st. f. flestr (etc.). Men dels är utvecklingen ai > a 
framför geminata, såsom redan Söderberg påpekat, yngre, dels är 
det väl osäkert om utvecklingen framför geminata måste antagas 
vara fullständigt parallell till utvecklingen framför annan kons.-
grupp. Pipping (Stud. nord. filol. XII: 1, c. 58, not) synes böjd 
att instämma med Läfflers kritik av kretsgången urg. ai > eå > ai. 
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åzgda, Vam1GN, äga. Pres. part. engnas FlerBroGN; Hejde 
HabITG; engms LärGN; agnas Gothilm; ågnas LauNärGN, 
= eget (folk); (mots. tågnas, lejt folk). 

aigen adj. (fg. n. aigit) ågan FlerLärBroGN; HejdeFröjLevSil 
HablTo ; ågan, LojEkstaFardTG; azg GothIlm; agan Atl 
ON (tpl); cigan [sic] HavdeN (tpl); agan GrötlJN (tpl), 

aik f. az:k FåröGN; a1c LärStenkyBroHörsNorr1GmgöstgGN; 
ilejdeFröjLevSilHablTG;, HavdeN (tpl); Goth 

Hm; akk TräkStenkuToftallogEskSandaLojFardTG; azk Eksta 
Wx; GrötlJN; pl. cilkar AngaGx; bf. cnkana ÖjaGx; cilknar 
RoneVam1GN, ek. 

am n rkn. f. aan FåröGN; art LärBroGN; HejdeHablTG; ain 
GothElm; EkstaNäsVamlWx; GrötlJN, en. Fg. ack. f. aina 
etc. Ang. m. ann, n. att se § 49 nedan. 

aine m. o. n. enne, FåröGN; aini (n.) Gothilm; anut (m.) Bro Gti 
Atlex; anta EkstaWN; ana Vam1BN; ans- (sms.) Fard Toa, ene. 

aitel m. ktal BroGN; it,f/ Atlex ; mik EkstaWN; GrötlJN; bf. 
aztlan LaumKG, körtel (i huden; i sten). Isl. eitill m. 

aitr clyyr FårömN 340; Mar FlerLärBroGN; Atlex; HejdeTG; 
aztar GothHm; aztar LaumKG ; EkstaWN (tpl); GrötlJN; adar 
Havdex (tpl); (m. o. n.), etter.' Isl. eitr n. 

Fg. bain n. ban FlerLärBroGN; HejdeTG; AtlHavd (tpl) ON; 
bain Goth (tpl) Hm; EkstaWN; GrötlJN, ben. 

baiskr adj. brigkyr FårömN 340; bok FlerLärBroGN; AtlHavd 
(tpl) ON; bazsk Gothlim; EkstaWN (tpl); LaumKG; bask Hejde 
To-; baiskar GrötlJN, besk. 

bait f. (fg. dat. baitu) pl. (tant.) bantar BroGN; Atlex; badar 
GothElm; EkstaWN, bete(n). 

Fg. baizl n. baisäl FåröKG (1884); bcimal LärHejnHörsNorrl 
ÖjaGN; bäsl HallArdGN; FardTG ; AtICN; bdis1 Hejde 
FröjGerLevSilHabITG; bala LaumKG; bats1 EkstaWN; Grötl 
JN (tpl); pl. binslar GmgÖjaGN, huvudlag (med bett). 

(?)blaide m. blengara FåröGN; blingarz GothGx; blengara BroGx; 
At1CN; blazgara EkstaWN; GrötIJN; blazgara VamIBN; blaigrä 
Bach& (tillägg av annan hand), CS; AlskS; blaigri, -e (m.); 

1) Blott i bild!. uttr. sayrt sam c4tar etc. 
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blaigra f. [?] FåröS; CS, träkil. Jfr no. dial. bloyg, bleig 
(Torp), da. blei (Falk-Torp), vilket motsvaras av nyisl. 
blegdi m. (fisl. bleg8r m.), som anses < blaggwid an < 
*blawwidan till got. bliggvan, slå (Torp Et. ordb. bleyg; 
jfr Hellquist i Arkiv VII: 167). Sv. dial. bligd (uppl.), 
bläj de (vg., ög.), etc. (Rietz 41 a). Den gotl. vokalismen 
möjl. inlånad? 

blaikr adj. b164,kur FåröGN; bla4 BroGN; AtlHavd (tpl) CN; 
blag• GothHm; blag HejdeTG-; bladcar EkstaWN; GrötlJN, blek, 

blaika f., blaike m. blitgca Fler, (f) LärGN; (f.) HejdeTG; (m.) 
BroGN; At1CN; blatku f. Gothllm; blatko f. Vam1WN, bleke, 
kalkjord. 

braidr adj. (fg. pl. f. braiDar) brdudyr FårömN 313; braA Bro 
Gx; At1CN; braid Gothllm; EkstaWN; brcOar HejdeHablTG; 
braidar GrötlJN; Vam1WN, bred. Ang. n. bratt, se § 49. 

daig m. (o. n.) dag FårömN 340; dag BroGN; AtlHavd (tpl) 
Cx; daig G-othllm; EkstaWN; GrötIJN; dag.- GardeGN, deg. 

daila v. (fg. däila Cath. Gillest.) datt& Gothllm; dbla BroGN; 
HablTG; dala SundBN; impf. dallada NärGN, dela. 

Fg. paha (pron. dat.) dann GothHm; EkstaWN; GrötlJN; dcum 
NärEkeGN; HablTG, dem. — Angående svagtonigt dam, 
dum se s. 210 not. 

Fg. pain, (pron. gen. pl.) deqras FåröGN; dbras BroGN; Habl 
Tel-; dairas GothElm; LaumKG, deras. 

faigr (fg. superl. ack faigastan) fajgur FåröKG (1884); fag. Goth 
GN; fag. At1CN; faigar EkstaWN, feg; som snart skall dö. 
falglaus HejnGN (skämts.), dåligt ljus; fazglaus Vam1WN, 
ljusfenomen som förebådar någons död. 

faitr adj. fatt- FåröGN; fatt LärGx; fa 0 BroGN; HavdCN (tpl); 
fait GothHm; HejdeTG; fattar GrötlJN; NäsVam1WN; fktar 
HablTG; falt- NärGN, fet. — Ang. n. fatt, se § 49 nedan. 

Fg. flairi (pron. pl.) fleiga FårömN 339; flågri GothGN; flaya 
AtlHavd (tpl) ON; fiar (> flay) HejdeTG; flor EkstaNäs 
WN ; flåra, MbySandaGerTG; /kura Vam1BN, flera. 

gaigla v, gagla BroGN; AtICN; gagle. 1Tam1GN; SundBN; pres, 
grcilglar NärGN, drägla. Jfr no. dial. geigla, svinge, svaie 
i avlj. t. giga, till rot. *gi, gapa (Torp). Om denna ord- 



202 GUSTAVSON: GUTAMÅLET 

grupp se D. Strömbäck i Språkvet. sällsk:s förhandl:r 1925-
27, s. 32 f. Härtill gaigl m. gdgal BroGN; At1CN; gaigal 
EkstaWN; gaigal Vam1BN; bf. gchgly, NärGN, drägel. 

gail f. gag FåröGN; gail Gothlim; gag At1CN; HablTG; gag 
LauGN; Vam1BN; pl. gkgar BroGN: 1) gap, hals; 2) gäl; 
3) (särsk. i pl.) inälvor i fisk. Härtill gala BroGN; Ade/q; 
diga HejdeTe; gala Gothilm, rensa fisk. Är väl identiskt 
med isl. geil, en paa begge sider indesluttet Vej eller Gang 
Fritzner2. Lindroth öl. folkm. I, s. 176, n. 3 anser att även 
öländska former kunna återföras på gmil. Jfr Hellquist Ordb. 

gaim(h)ald(a) gaynald BroGothGN; AtlON (n.); gh,medd (m.) 
FröjTG; gaynalda LauGN; Vam1BN (f.); gaynaldor (n.) Fårö 
DLL, öppen, blåsig slätt. Ordet har av Liden i GHÅ 1934 
3, s. 26 förklarats som ett urg. *gaiz ma(n) (jfr isl. geisa, 
brusa fram; got]. gaist, pinande blåst) + halda (jfr no. dial. 
vedr-hald n., höj og smal stötteformig skymasse). 

gaist m. gast BroGN; At1CN; gaist EkstaWN; GrötlJG, kall, 
bitande blåst. 

Fg. gait f. gatt FåröGN; gatt LärBroGN; At1CN; HejdeFröjGer 
LevSilHableTG; HavdON (tpl); gatt GothElm; EkstaVamlWn; 
GrötlJN; gag LojKliFardTG; bf. gaztz LaumKG; pl. gcigar 
FlerHallGN; GuldTG, get. 

gnaista, (snaiksta) f. gn?tista FlerLärStenkyHallBogeHejnBäl 
LumNorr1GN; gnaista GothHm; gnitote. StenkuToftaTG; 
gnagsta TräkVallHogEskSandaTG; gneuksta HavdCN (tpl); 
snalksta HörsAngaGmgöstgGN; EskEkstaTG; snåksta Atl 
ON; HejdeFröjTG; snhksta AlskNärVam1GN; HablTG, gnista. 
Jfr isl. gneisti m. Formen snaikstä förklaras av K. F. 
Johansson i IF 19: 136 (not) som innehållande en ieur. rot 
(s) k e n-, gnida, medan gneisti innehåller en likabetyd. rot 
ghen-. Hellquist Ordb.2  anser dock att växlingen gn-, kn-, 
sn- måste vara onomatopoetisk. 

grain f. gram; BroGN; At1CN; Hejd.eTG; grain Gothilm; Näs 
WN; pl. grapict(i) LauGN, gren. 

graip f. grakp FåröGN; grep LärBroGN; At1CN; grdtp Hej de 
TG; grazp Gothläm; EkstaWN; GrötlJN; pl. bf. grkpana Ala 
AlskGN, grep. 
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haid f. haÅd BroGN; AtleN; hagl LojTe; Vam1GN; haid Eksta 
WN; bf. hciyh NärGN, svagt skogbevuxen, vidsträckt häll-
mark; stor, obebygd skogstrakt. 

hail adj. (fg. n. hailt) hag FåröGN; /lågar FlerNärGN; Hejde 
Tet; hag BroGN; AtlHavd (tpl) Cx; hail GothElm; EkstaWN; 
kolar GrötlJN; hag Vam1BN; n. halt LärGN etc., hel. 

haild f. hagd At1CN; f. bf. hadd GmgGN, efterbörd (hos kor). 
Jfr fg. haildir, f. pl., skadeersättning. 

Fg. haim n. o. adv. liGqm FåröGN; kom FlerLärBroGN; Atl 
Havd (tpl) CN; HejdeTG; kam GothIlm (tpl); EkstaWN (tpl); 
GrötlJN; Vam1WN, hem; at haimi LaumKG, hemåt. 

haM hain FåröS; CS: .1) brynsten; 2) degig. . . rand i bröd. 
hakurcendar GardeGN, stålränder i bröd. Adj. Hum BroGN; n. 
hconut At1CN; LauNärGN, med stålrand. — haz,nbroz,na Vaml 
GN, ett slags brynsten. Jfr isl. hein f. ett slags Bryne-
sten. I sv. dial. betyder henigt (bröd), degrandigt bröd i 
södra., närk. o. kalm. (Rietz 252 b). 

haitr adj. hdotur FåröGN; hdyar LärGN; HejdeFröjLevTG; 
HavdCN (tpl); hatt Gothllm; hag BroGN; At1CN; /Kutar boj 
FardTG; EkeGn; hattar LaumKet; EkstaVam1WN; GrötlJN, 
het. — Ang. n. hatt, se § 55 nedan. 

Fg. halta v. hage, BroVam1GN; At1CN; HablTG; hade, Eksta 
WN; GrötlJN; pres. hcigar NärGN; impf. hay BroGN; Atl 
ON; hatt, hattad EkstaWN; hatt GrötlJN, heta. — Ang. impf-
häit etc. se  § 30 ovan. 

kai(k)ta f. kåta At1CN; bf. ka,ktu BroGN; kaitu EkstaWN. 
kaita NEOG etc., vänstra handen. Kan vara lån från da; 
keite, 'vänstra handen' men kan väl också vara inhemskt. 
Falk-Torp antager att keite < *kegte, till isl. keikr, 'med 
tilbageboiet Overkrop'; härmed kan jämföras gotl. kaiktur, 
-år FåröCS; aturkaiktur FåröS; CS; atttrrkajt LauS; n. iztur-
kcilt FåröGN, liggande vidöppen på rygg S; CS; (n.) bak-
vänt FåröGN. 

laida v. (fg. pres. koda FåröGN; koda HallBroGN; koda 
GothHm; GrötlJN, /a/da, HejnTa-; pres. lazdar EkstaWN 
(tpl); kodar HavdCN .(tp1), leda. — Ang. impf. ladde, se 
§ 49 nedan. 
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laidse(n) Uisen FåröGN; Mytt BroGN; HejdeLevTG; l4s'n Atl 
CN; laint EkstaVam1WN, ledsen. 

laigia v. (fg. pres. laigir) laiga FåröKo (1885); låga FlerLär 
BroGN; SilTa; lags. At1CN; laga HejdeLojFardTG; lags 
EkstaNäsWN; pres. lågar BroGN; lbgar ButtGN, leja. 

laika v. (fg. pres. bier) laika FåröKG (1885); kub, BroGN; 
GerTG; laka At1CN; loka Gothlim; EkstaWN; GrötlJN, 
leka. 

lair m. lair FåröKG (1885); lay BroNärGN; lair Gothigm; 
EkstaWN; GrötIJN, lera; ~lag NärVam1GN, hård lera. 

laita v. (Fg. pres. konj. laiti etc.) laga BroAngaAlaHamGN; 
lada Gothllm; EkstaWN; impf. 11sda AlskVaml&N. 

maigrugr adj. mågru, At1CN; mazgrur LaumICG; mågruar 
Vam1GN; maigrugur, -agur FåröS; OS, spenslig, klen, smal, 
usel (etc.). Enl. Lid6n G-HÅ 1934: 3, s. 5 if. går ordet till-
baka på en urg. stam *m a i 3- r a-, liksom i sl. m i 6 r smal 
<*maiu,a <*maI3-ta. 

Fg. mair adv. komp. map- FåröGN; mar FlerLärBroGN; Havd 
CN (tpl); HabITG; mor Gothllm (tpl); EkstaWN; GrötlJN; 
mag AtION (tpl); map. HejdeTG; SundBN, mer. — Ang. superi. 
mest se ovan s. 64 ock nedan s. 211. 

Fg. nai adv. na,k FåröGN; na LärBroHejnGmg (etc.) GN; At1CN; 
MbySandaKlillejdeGerTa; na9, GerTG, nej. 

Fg. naicca v. ngke. BroVam1GN; At1CN; pres. ncigear NärGN, 
neka. 

naike m., -a f. nkka, m. FåröGN; niuke m. BroGN; f. At1CN; 
naike, f. EkstaWN; nage& m. NärVam1GN; nikei f. (äldre) 
LauGN; naika NEOG, "nejkon", "backsmultron", Fragaria 

raids, v. rada FåröGN; rada BroGN; Talda GothHm; EkstaWN; 
GrötlJN; råda LojTG, reda. Ang. impf. radde se § 49 nedan. 

1) Ordet är efter Neogard (Naikä) ock Alnander (neiken) upp-
taget i Ihres dialektlexikon såsom Najkist ock Nacken [tryckfel för 
Alnanders Neiken]. I den botaniska litteraturen uppträder den 
försvenskade formen nej kon först i Svensk Botanik, utg. av W. 
Palrnstruch (m. fl.) I (1802): 337, varifrån den ingått i följande 
floror. 



FoRNowrxisin ai 205 

Fg. rand n.' rauk Gothilm; rinch BälGN; ragla BroNärVaml 
GN, vagnsunderrede. 

raidr n. rgdar BroGN; At1CN; HablTG; raideg Gothllm; raidar 
LaumKG; rdiclar EkstaWN; rcigar NärVam1GN, fågelbo. 
Isl. hreiär. 

ram n f. (bf.) rgna (revet) FåröGN; rgn BroAngaGN; rant Goth 
Hm; GrötIJN: 1) åkerren (allm.); 2) rev Fårö, AngaGN. Isl. 
rein f., jordstrimmel. 

raip n. ramp FåröGN; rap FlerLärGN; AtlHavd (tpl) ON; rop 
GothHm; EkstaWN; GrötIJN; raz,p HejdeTG. 

raisa (fg. impf. raisti CSRun 17) rasa BroGN; rama EkstaWN; 
raga NärGN: 1) (intr.) resa, fara; 2) (trans.) resa upp. 

raisa f. råga BroGN; råga EkeGN, resa, färd. 
saigr adj. sgg BroGN; AtlHavd (tpl) CN; sag- Gothllm; sggar 

HejdeTG; snar GrötIJN; NäsWN; sazg EkstaWN; n. sgkt 
LärGN; Hej deTG, seg. 

saika v. sgka FåröGN; saka BroGN; saika NEOG; FåröCS; 
BungeVallstAlskS, skumma av (flott, grädde etc.). Jfr fht. 
seich en, 'harnen'; eng. soak, genomdränka, suga m. m.; 
med avljud i no. sika, avsile (Torp). — Ordet tycks vara 
obrukligt i Lau, När ock Vatnlingbo. 

saimugr adj. saimugur FåröS; CS ; sgmz BroGN; n. sgmul 
FåröGN; sazmut NärVam1GN, simmig, seg (om tjocka vät-
skor). Jfr ty. seimig, tjockflytande, simmig; no. dial. 
seim a f., slimhinde (Torp). 

skaid f. skayl FlerLärBroGN; AtlHavd (tpl) CN; Sandallejde 
GerTG; skazd GothHm; EkstaWN; GrötlJN; skald KliTG, 
sked. 

skaiyir adj. skap BroGN; AtlHavd (tpl) CN; HejdeTG; skam 
Gothllm; skap, KliTG; HamBN; skaivar EkstaNäsWN; Grötl 
JN; ii. skgft FlerLärGN; skanci SandaEksta TG, skev. 

staik f. (bf.) stgka FåröGN; stalk LärBroGN; HejdeTG; slag. 
Gotalm; stgk AtlHavd (tpl) ON; siade EkstaWN; GrötIJN 
(tpl), stek. 

Fg. stab]. (CSRun flerst.) sign FåröGN; sign LärBroLauGN; 

1) Betyder där körredskap. 
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AtlHavd (tpl) ON; HejdeFardllablTo; stam Gothilm (tpl); Eksta 
1Tam1WN; GrötlJN (tpl); stam- SilTo; stam NärGN; HamBN, 
sten. 

svaig m. svag BroVanalGx; At1CN; svaig GrötlJN, smal, böjlig 
kvist; spö. Sv. dial. sveg Rietz 704 b; no. dial. sveig m. 

svaip m. sv~ BroGN; At1CN; svamp Gothrim; EkstaWN; Grötl 
Jx; svam,p LauNärGx, övre delen av en halvdörr; glugg i 
(ladu-)dörr. Till svampa v., svepa (svänga). 

svaite m. svikkta, BroGN; AtlHavd (tpl) ON; smatt GothElm; 
svazta LaumKo; GrötlJN; svatt 1  EkstaWN (tpl), svett. Isl. 
sveiti m. 

taidra v. pres. tdm,drar LauVam1GN; EkstaYo; taidra NEOG; 
FåröS; OS; taidrä OS; (Vaml)S, äta dåligt. — Härtill: 
tågar BroGardeGN n., en som äter dåligt. — t4cirm BroGN; 
tamdrur LauGN; n. thdrut Vam1GN; tazdruar EkstaWN; 
taidrugur FåröS; CS, som äter dåligt; kinkig, petig. Jfr 
sv. dial. te d ra, vara tåpig (Kalm. 1.); bära sig illa åt (Östg.) 
Rietz 727 a, som dock möjligen kan jämföras med sv. dial. 
teta, reta, förarga (Smål.) — tajdas Hall., till isl. teitr 
Rietz 729 b (så även Wigforss Sö. Hall. folkm., s. 88). Men 
jfr no. dial. teir a, ode sparsomt (etc.) "vistnok av *t i r , 
jfr mlty. Veder, svag, sart" (Torp). Jfr även ösv. dial. 
tairo(gär), ömklig, ynklig (om personer) VLL; sv. dial. terug, 
oren, smutsig Rietz 728 b. Holl. teeder, teer, svag, klen, 
känslig, ömtålig etc, är enl. Franck Et. Wb av osäkert ursprung. 

tain m. lapa BroVam1GN; AtlON; SandaHejdeTG; tam Goth 
spinnrocksten. 

vaifta v. vadta, FlerLärBroGN; vaifte, Gothllm (tpl); EkstaNäs 
ON; GrötlJN, vifta; fläkta (på elden). Härtill: vamft Vanal 
BN f., [fläkt att fläkta på elden med]; vadta (f.) HejdeTo; 
(m.) GrötlJN, [dets.]; f. bf. vetmftniggl FåröGN, blåsten. No. 
veifta, svinge, vifte (Torp) till isl. veifa; sv. veva. 

vailund(e) m. vzlindm FåröGx; vailund GrötlJN; bf. våmltincly), 
BroGardeNärVam1GN; wailund NEOG, matstrupe (hos kreatur). 
Jfr isl. velindi; no. velende, vaalende, vaalende etc. 

trol. apokoperad form. 
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(Torp); sv. dial. välände, velän, väle, vale etc. (Rietz 
829 b). Ordet synes vara oförklarat. 

vaim pron. vann FårömN 340; va/m FlerGN; (t) Atlex; Havd 
Cx (tpl); vann Gothllm; EkstaWN; Gröt1JN; va/m Vana]. 
BN, vem. 

vaite m. våta FåröGN; vkta FlerBroGN; AtlHaN-rd (tpl) CN; 
llejdellablTG; v?c,,h Lärex; volt GothHm; vada LaumKG; 
EkstaWN; GrötlJN; valla SundBx,• vete. 

vaiv f. vag BroGN; At1CN; valv Vam1BN, vev. 
vaiva v. vaiva GothHm; EkstaWN, veva. 

Preeterita av 1:a starka avljudsklassen: 

Exempel: 
bait balt FåröGN (tpl); bakt FlerLärBroGN; At1CN (tpl); Habl 

TG; bad GothGm (tpl); EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl); balt 
Vam1BN, bet. 

draiv drag FåröGN; drag FlerLärBroGN; draiv Gothllm; 
EkstaWN; GrötlJN, drev. 

glaid glald FåröGN; glad BroGN; At1CN; HablTG; glazd Goth 
Hm; EkstaWN, (gled), for. 

klaiv klov GothHm; NäsVam1WN; klag At1CN; NärGx, klev. 
laid laid Gothrim; EkstaWN; lald  BroNärGN; Atlex, led. 
raid rald FåröGN (tpl); rall FlerLärBroGN; At1CN; raid Goth 

Hm (tpl); EkstaWN; GrötlJN, red. 
slait slatt Gothilm (tpl); GrötlJN (tpl); dalt BroNärVamIGN. 
staig sta,,g BroVamiGN; At1CN; HejdeHablTG; stag. GothElm;  

EkstaWN. 
vraid brald FåröGN; brald FlerLärBroGN; At1CN; Hejdellabl 

Ta; braid GothElm; EkstaWN; GrötlJN (tpl), vred. 

Presens av vita: valt FåröGN; valt  BroliejdeGerTG; valt Goth 
Hm; EkstaWN; G-rötlJN, vet. 

§ 48. Äldre ai (ei) i lånord motsvaras av gotl. a. 

Exempel: 
Mlty. gemeine, gemån(e) gtirekn BroGN; AtlHavd (tpl) ON; 
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gimain G-othElm; gimam EkstaWN; gindinar GrötlJN, vänlig, 
folklig, nedlåtande. 

(?) Lat. caepa (cöpa) kipa FåröGx; kaipe, Gothllm; pl. kapar 
FoleNärGN; EkstaWN; kkpar AtlON; kaipe Linne Gothl. 
resa s. 208, 292, Allium scorodoprosum.' Därest den latinska 
skrivningen med är den ursprungliga, vilket antages 
såsom möjligt av Tucker Et. diet., (trots grek. wirrta 
Hesych.), medan däremot Walde Lat. Et. Wb.3  icke ens 
diskuterar denna form, skulle vi här ha att göra med ett 
lånord från latinet, så gammalt, att w ännu uttalades som 
ai, dvs. före Kristi födelse.2  

Mlty. klein(e), klån(e), eller da. klejn klgn FlerLärBroGN; Atl 
ON; klam GothHm; klci),nar HejdeTa; klainar EkstaWN; 
klam HamBN, klen, smal, dålig, usel. 

Mlty. meinen (månen) nunna BroGN; At1CN; maina GothElm; 
pres. manar NärVam1GN, mena. 

Mlty. sleif (slå!) sim GothElm; slav BroNärGN; HejdeTg, 
slev; liten flat träspade. 

Lty. speien (spåen) eller sv. speja spke, BroGN; spaia Fårö 
S; CS. 

(?)Ty. Speiehe spa),k FåröGN; spRk FlerLärBroGN; At1CN; 
spag• Grothilm; spak HejdeTG; spaik GrötlJN f., pl. spcitkar 
GothNorrlAngaGN; spaikar LaumKG; EkstaWN; bf. spdknar 
EtelBursRoneGN: 1) hjuleker (allm.); 2) (enl. Säve) av-
tagen spån på ett träd (jfr spaika NEOG; FåröS; OS etc.. 
hugga spån av träd). — Ordet är möjl. inhemskt, att döma 
av den av Säve belagda betydelsen. 'spån' ock verbet 
spaika, 'hugga spån af 'träd'; jfr det avljudande spik m., 
som i no. dial. kan betyda 'splint, smalt trmstykke' (Torp). 
Betydelsen "hjuleker" visar emellertid hän på tyskan. 

Da. svejse svå)ssa FlerLärBroGN; HejdeTG; svatse Gothilm, 
svetsa. 

Övriga äldre former se Gotl. ordb., s. 425. 
Enligt Sommer Handbuch d. lat. Laut- u. Formenl. 2 o. 3 

uppl. s. 71, spåras övergången ae > e redan i 2:a årh. f. Kr. i folk-
språket, medan i högspråket ae uttalades som ai ännu under 
kejsartiden. 
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§ 49. Fg. ai övergår till a framför dubbelkonsonant. 
Ex. 1) I neutra av adj. på -t': 

Fg. brat (: braipr) bratt FårömKG (1844); brat FlerLum 
HamNäsGx; FardSilHablTG; Gothilm; EkstaVamlWx; Grötl 
Jx; Havd e) ex (tpl), brett. — En yngre (?) ytterst vanlig 
form är brit HallLärStenkyBroHörsNorr1GmgostgÅrdOjaGN; 
Åtlex (tpl); HejdeFröjLevSilHablTG; Hayden (tpl); brit 
EskTräkToftaVallHogFardTG; EkstaWN, vilken väl är att 
uppfatta som substitut för rspr. bret, (jfr om gotl. i ock 
svenskt e-ljud, ovan s. 1). Det vanligaste "paradigmet" 
är alltså bråld(ar), bratd, brzt. Har neutr. varit vanligare 
än mask. o. fem. ock därför först anpassats efter rspr.? 

fatt (: faitr) fat FåröGx; fat GothIgm; HablTG; GrötlJN; Vaml 
WN, fett. Men subst. fett heter fat, vilket väl är lån. 

hatt (: haitr) hat FårömN 357; hat FlerLärHejn (t), östgGN; 
Goth (t) Hm; Åtl (t) ON; FAstaVamlWx; LojSilHablTG; Havd 
(t) ex (tpl), hett. Den numera vanligaste formen är dock hg 
LärHallStenkyLumHejnHörsNorrlÅrdGmgGN; ÅtleN; Hejde 
FröjLevSilHablTG; hit G-othHm; EkstaWN; GrötlJN; Stenku 
ToftaSandaFardTG; vilken är att förklara som br'd ovan. 

2) I preterita, supina "ock perf. participa av `verb, vars stam 
slutar på -d, -t. — I dessa fall gäller regeln numera nästan 
endast Fårö, medan på det övriga Gotland andra, till infini-
tiven anslutna former helt utträngt de ursprungliga (ladde 
'ledde' har blivit laidede osv.). • 

Exempel: 
batte, batt(r) (: baita) impf. bata, sup. bat FåröGN; perf. part. 

batter NEOG; battår FåröVam1S; battar CS Benwerkn. s. 241, 
betade etc. 

bradde, bratt etc. (: braida) impf. bråda FåröGN; bråda Vaml 
GN; sup. brat FåröGN; perf. part. braddar CS Bemwrkn. 
241; (impf. bragta BroGN; bratdad EkstaWN; braidada, sup. 
braida GrötlJN), bredde, brett etc. 

ladde (fg. pl. 3 p. ladu Åkirk), latt (: laida); impf. lada Fårö 

1) Jfr Noreen Fåröm. § 149 a; C. Säve Bema3rkninger, s. 22'7, '241. 
14 H. Gustavson 
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GN;:la VanalGN; sup. lat FåröGN; perf. part. laddar CS 
Benmerkn. s. 241; men impf. Ruda BroGN; ElejdeTig; linda 
lindada, HavdON (tpl); laidad(a) EkstaWN (tpl); GrötlJN; sup. 

perf. part. /44 BroGN, ledde, lett, ledd. 
radde, ratt etc. (: raida) raddä, sup. radt FåröKo (1885); perf. 

part. biraddur FåröS, men impf. ragla At1CN (tpl); raidada, 
sup. raida EkstaWN, redde etc. 

spradde, spratt etc. (: spraida); impf. sprack; perf. part. pl. 
spat& FåröGN; (impf. sprida = inf. o. sup. BroGN; spraldad 
NärGN), spridde etc. 

svadde, svatt (: svalda) impf. svaddi, -e, sup. svatt FåröS; OS; 
part. n. svat FåröGN, svedde (av). 
Anm. 1. Framför annan dubbel kons. än dd ock tt, finnes endast 

ett ex.: fg. an(n) m., ann, an Neogard ; t291 FåröGN; räkn. o. artikel; 
(på det övriga Gotland är räkn. o. art, numera alltid em aln, 
resp. an, en, men fem. aln, resp. a, a). Ann (< ainn) får kanske 
anses vara en urspr. svagtonsform. Neutr. räkn. at(t) förekommer 
ej, numera utan heter at överallt; utom på sydligaste Gotl, där det 
heter it (Grötl,IN; NäsVamlWx; HamSund%); art. neutr. heter i 
norr (även Fårö) at, i söder a (< < 

Anm. 2, I följande ord med geminata skulle man vänta a-voka-
lism: brced FlerLärVam1GN; bra cl HejdeTG; Nära.; EkstaWN; Havd 
ON (tpl: "ej vanl."), m., bredd. fat NärGN; EkstaVam1WN; HabITG n., 
fett. Man borde ha väntat *bra , *fat. Det troliga är, att riksspråks-
formen tidigt utträngt den ursprungliga formen. Båda orden höra 
ju till sådana som ofta användas vid köpenskap. Att vi här skulle 
ha att göra med -e- <i (*brfflidd > bredd) är föga troligt. Pipping 
(ml. till de nord. språkens ljud!. s. 104) räknar hit gä,dda f. (fisken) 
men dess etymon är ovisst. 

§ 50. Samnord. mi motsvaras av e i följande ord (jfr s. 
199, not 1): 
Fg. eldr m. ald BroVam1GN; AtlHavd (tpl) abl GrötlJN 

(tpl); eld Gothilm (tpl); EkstaWN (tpl); aids- Gothlim; Eksta 
TG; LaumKG, eld. 

Fg. helg f. halg FlerhärBroNärVam1GN; At1CN; HejdeTa; 
EkstaWN. 

1) En svagtonsform är även dam (starkt. dam) FåröGN, 'dem', 
vilket på det övr. Gotl. motsvaras av dum (starkt. dam). — Jfr 
.-um i ortn. < haim (havium < fg. hainaim). 
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Fg. mest, komp., mast FårömN 330; FlerLärNärVam1GN; 
HejdeTG. 

fresta (jfr isl. freista) bästa FåröKG (1884); frosta FlerVaml 
GN; frasta LärGN; HejdeTG; frasta Gothilm (tpl); EkstaWN; 
AtlHavdeN (tpl); pres. frcbsta(r) LauNärGN; frost- GrötlJN. 

Anm. 1. Verbet 'rensa', is!. hreinsa, heter: rcensa FlerLärGn; 
GrötlJN (tpl); HavdCx (tpl); ransa, GothIlm (tpl); HejdeTo. Detta 
torde emellertid vara att betrakta som en riksspråksform, som er-
satt ett äldre råga LauNärVam1Gx; raiusa Toften; raisa NEOG ; 
FåröS ; CS; FlerBungeRone S; raisä. LauS; CS; Vam1SundS, rensa, 
torka, diska (av), stryka (av). 

An m. 2. I Sv. Ljh. II, s. 252, uppställer Kock den regeln, att 
sannord. ad dialektiskt övergår till oy mellan labiala ock labiali-
serade konsonanter, ock anför bl. a. fg. *kyla (pres. sg. loyfir GL 
20, 14; pres. konj. loyfi 48), vilket förekommer som mindre vanlig 
växelform till laifa, 'lämna'. Pipping Gutalag In!. s. L anser att 
skrivfel föreligger. Som stöd för Kocks regel kunde man möjligen 
åberopa ortnamnet Levide (G), gd i Hej de, som hos Naoo skrives 
Laifvvide, men uttalas /fiffigs (SCA). Jfr sockennamnet Levide, 
som uttalas Idgida. 

Forngutniskt au. 

§ 51. Fg. au ' motsvaras över hela området i regel av au 
(Fårö au el. au). Angående ljudförbindelserna -au(g)- ock 
-au(v)-, se nedan § 53. 

Exempel: 
Fg. auga n. duga etva) FåröGN; ituga FlerLärBroGN; Mby 

GuldSandallejdeKliGerTG; AtlHavd (tpl) ON; auga Gothlim; 
EkstaVamIWN; LaumKG; GrötlJN, öga. 

Fg. auca v. auka-(namn) FåröGN (öknamn); dyka FlerLärGN; 
HejdeTG; AtleN; au/ca Gothllm; EkstaWN; GrötlJN (tpl), öka. 

aumbr (fg. ack. auman) adj. dumbur FårömN 341; dumar Garde 
GN; aumar LaumKG; EkstaWN; GrötlJN, ond, arg. dan 
1) Enligt Noreen Aschw. Gr. § 123: 1, Gesch. d. nord. Spr. § 42 a, 

har urg. au> 9u även i forngutn., varefter detta åter > au. Enl. 
Pipping Stud. Nord. filol. XII: 1, s. 58 har däremot urg. au  be-
varats i gutn., vilket bl. a. visar sig av att urn. auh icke blivit ö. 
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åta« FåröGN; dan aumz Gothilm; du,å,gma HejdeTG, den 
onde, "fan". 

aur m. aur FåröGN; aur BroGx; GuldTG; At1CN; aur Gotla 
Hm; LaumKG; EkstaNäsWx; aur- HejdeTG; GrötlJx, ör, 
grus. 

Fg. austr 1  åttstur FåröGN; austar LaumKG; austa(r)- NärGN, 
öster. — austa GothIlm; ausk Grötljx, östan; austu (f. bf.) 
östanvind EkstaWN. 

(?) autundag autendag NEOG; Lx; LauS; CS; Vam1SundS; otun-
dag FåröS; CS; otendag S; CS; aytunclag FåröGN; åyttzdc'jg 
BroHejnGx; autnd.cig (sälls.) oz_tt'ndgg Atlex; oukdag Eksta 
WN; autndakstceid LaumKG, merafton (lätt måltid omkr. kl. 
4-5 e. m.). Jfr dels dalm. 8to (med ö av au), eftermiddag 
(Levander II, s. 61), dels fsv. öthe waardher, scilicet cibus 
qui sumitur ante cenam (cena = nath waardher) Latinsv. 
gloss. efter Cod. ITps. C 20 (utg. av E. Neuman) s. 26, 
vilket av Lickn i Festskr. t. H. Pipping, s. 320, förklaras 
vara felskrivning för *ökta(r) vardher. Härmed kan jäm-
föras bohusl. ata-måd, 'mellanmål på e. m.', no. dial. oyktar-
bite Mellemmad, Maaltid ved kl. 3 el 4 (Aasen) ock sv. 
dial. ökt f. = (bl. a.) mellanmåltid mellan middag o. kväll, 
kl. 5 (Västg.). Jfr även no. dial. oyktar dag m., Mid-
aftens Tid, omtrentlig ved Klokken 5 e. M.; oykt f. 
1) Stund, Arbeidsstund. 2) Tiden ved Klokken 3 el. 4 
e. M. (Aasen); da. dial. otonder, ottonder, Mellemmad om 
Eftermiddagen, Midaften.smad, "Femmad". (Molbech Da. 
dial. lex., s. 674. Sista leden kan enligt Molbech vara (isl.) 
u.ndorn = dagmål). Torp (Ordb.) för no. oykt till ett v. 
*eykj a 'spende for', till oyk, häst (st. *j aukia : lat. jugum; 
jfr fht. jilchart, ty. Jauchert, Juchert, ein gewisser 
ackermass, eigtl. "so viel land, wie ein gespann ochsen an 
einem tage pfliigen kann"; lat. jugerum Falk-Torp). Den 
fgotl. formen torde vara ett *au tar dagr, vars första led 
*au.t(t)- kunde vara en motsvarighet till isl. eykt (<*auk i-), 
fast bildat med to — suffix (*auk-po-) — jfr is!. vecter, 

) i runskrift i Guldrupe kyrkas torn, (se E. Bohm i Fornv. 1938). 
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men sv. växt.' Man ville då antaga samband med verbet 
anka (ptc. aukinn), alltså 'tillökning' (i dagens måltider). Obs. 
att autendag blott förekommer under sommaren; den "bindes 
in" med sista rygskupen (rågkärven). Då man senare icke 
kunde associera ordet med anka, associerades det i stället 
med aftun, varför -un- insköts, vi få autundagr. (Möjligen 
kunde man dock i anslutning till Molbech i fråga om da. 
öttönder tänka på ett autt-undar(n), vilket sedan asso-
cierats med dag; jfr dock den norska formen oyktardag). 
Formen otendag (autundag etc.), som är vanligast på no.-
mell. Gotl., torde bero på att första leden vid någon tid-
punkt stod i relativ svagton, varvid au > o enl. § 55 nedan. 

baula v. bula FårömN 341; bula BrollejnGardeGN; bula 
GothIlm; EkstaWN; LaumKG, böla, vråla; tjuta, lipa. Jfr 
isl. baula f., ko; no. dial. baula v., brede. 

blautr adj. bletytyr FårömN 357; blaut LärStenkyHörsNorrl 
GmgÖstgAngaArdreGx; AtlHavd (tpl) ON; blaut(yr) Goth 
Hm; blaytar HejdeSilEIablTG; blayl(ar) LojFardTa; blautar 
EkstaVamlWx; GrötIJN, blöt (lös ock fuktig). Ang. neutr. 
blatt, se § 54 nedan. 

braula v. (vraula?) bragta, Atlex; HejdeTG; NärGx; bmc& 
GrötlJx, vråla, böla, råma (om djur). Jfr no. dial. braula 
'skraale', vilket Torp anser vara en kontamination av baula 
o. raula, jfr schweitz. råwlen, rauwlen 'skrika' (särsk. om  
brunstiga kattor); ösv. dial. röulr, 'skråla, skrika' (VLL). Ett 
annat ord, med urspr. wr, är Ity. wrålen, vrenskas, skrika, 
larma, eng. wrawl 'jama' etc. Det är väl troligt att den 
gotl. grundformen är *vraula med yr> br ss. i brcelde, 'vrida', 
brIsur, vresig etc. 

Fg. date adj. daydur FåröGN; daud GothHm; daydar (t) 
HejdeTG; daudar (t) EkstaWN, död. Numera ersatt av 
dkdar etc., se s. 195. — Ang. neutr. datt, se § 54. 

dann m. dan FårömN 341; dan BroHejnerx; At1CN; daun 
GrötlJx, lukt, stank. Isl. daunn, slem Lugt, Stank. Här-
till: daun,av BroGN; VamIBN, dunsta av. 
1) Hellquist Ordb. Inl. s. mun; HaEgstad Gamalnorsk ordb. 

In!. s. xLix. 
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dauvr (fg. fem. daufl) (davvär FåröS ; CS); day FlerLärBroGN; 
StenkuGuldSandaKliTG; AtlCx; dauar GothElm; EkstaWN; 
ddyar MbyTG; dagar HejdeTG; ddu(ar) GerTG; day- När 
'Gx; dau-('era) FåröGN, döv. 

flaug f. flaug GothLyeGx; FardHablTG; SundBx; flaug Eksta 
WN; (flav FårtiGN), vindflöjel. Jfr ösv. dial. flröu(w), flöjel 
VLL; sv. dial. flög Rz 150 b. 

flauta f. flåyta FåröGN; flauta GothIlm; EkstaWN, tvärträdet 
över vagnsaxeln (varpå bottnen vilar). Jfr ösv. dial. 
fl öu.t o etc. (VLL), dets. 

flaute n. flauta BroGN; AtlON; HejdeTG, = flauta f. Sv. dial. 
flöte n. (Äng.); flaut, flöt n. (Vb.) Rz 147 b. 

fraud (m., f., n.) frayd FåröGN; fra,yd BroGothGx; Atlex; 
Hej deTG; fraud EkWss, grodyngel, små grodor. Isl. f r au å r m. 

gauk ra: gak FårömN 341; gak FlerLärGx; GuldHejdeFröj 
GerLevTG; A.t1Havd (tpl) ON; gauk Gothllm; EkstaWN; 
GrötlJN; bf. gaukan LaumKG, gök. 

gaupn (gaukn) m. (gåypma m. FåröGN; gaupmu f. NorfiGN); 
gdykan LärHörsGx; gauk n Gothllm; EkstaWN; gaykan Hejde 
FardTG; gaukan LaumKG; NäsWN; gaupn Gothllm; gdypan 
HavdCx (tpl), göpen (båda händerna fulla). Isl. gaupn f. 
Ogg. pn > kn såsom i fsv. vakn vapn. (Hellquist Ordb.1, 
s. 1091). 

gnaula v. gnetiga FåröGN; gnayla BroLauNärGN; Atlex; Vaml 
Bx; gnaula EkstaWN; naula BroGN; naula NEOG; naulä S; 
CS; gnaula FåröS; CS; -ä, S; CS: 1) gnaga (smått); 2) gnälla; 
jämra sig. Jfr no. dial. gnaula, klynke, trygle, gnage, 
knurre etc. (Torp). --- Formen naulä har väl uppkommit ur 
ur gnaulä, som nabbas ur gnabbas (Noreen Fåröm. § 78: 4). 

graun m.. graun BroGii; AtlCx; graun GothlIm; EkstaWN; 
GrötlJx, ljung. Osv. dial. graun, (gr ö un, gräun) (VLL); 
sv. dial. gröne (Östg.); grön (Häls.) Rz 214b; grQn etc. 
Dalm. (Levander I, s. 204). 

haugr adj. fg. haur, nom.. f. hau (Rk), ack. f. hauga etc. (hdvyr 
FårömN 320); hag FåröGN (tpl); hag LärGx; AtlHavd 

1.) blott i bet. "ofruktbar". 
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(tpl) Cx; haug Gothllm; EkstaNäsWN; hciygar HejdeTG; 
SundGN; haugar LaumKG; Grötl.TN; han- 'FåiöGN; haug- 
HörsC431; n. haukt FlerLä,rGN; HejdeLojFardSilTG; pl. hityga 
FåröGN (tpl); haug SOHotTM; NEOG; FåröAlskS; hangar, (hav-
var) FåröS; OS; haugar .Vam1S; f.. haug LauS; (havv ,Eårö 
S); n. haugt FåröGardeS; pl. (m. f. havvar; ha.vva), n. haug, 
(havv) FåröS; bf. pl. hauga FåröS, hög. Något spår av forn-
gutn. haur 1,  f. hau, n. haut finnes numera icke, utan Växel- 
formen haug- (se Aschw. Gr. § 340: 3) har= överallt segrat. 
— Om Fårömålets havvur, se § 53; om ett ev. fem. *hö, 
§ 55. • - 

haug m. (fg. ack. pl. hauga) hag FårömN 320; pl. hetyar (Ham-
mars)FåröGN; (bf. hetvanar) FåröGN (= flygåndshög); -hay (i 
ortn. steigs rahåu, stenbacke SO om Hammars gd; Fårö;. haug 

: NEOG; OS; hau, (havv) FåröS; as. I ortn. bf. dirgich4van 
ON 1929 (SOA); Årrgu-hau Säve Oart. 27, hög sandkulle 
på Avanäs, Fårö; pl. neistahetyar el. -håvar ON 1929, stora 
sandhögar å Avanäset. Gotl. han(g) 'hög' förekommer 
numera blott i ortn., t. ex. grknhciu, Ox 1929 (SOA), kulle 
vid Nygårds i Vallstena; ha y (Hau) gd i Fleringe, där :en 
gravhög lär finnas (SOA). Eljes har det undanträngts av 
riksspr.formen kng, hog. 

hauk m. hak LärBroGN; Atlllavd (tpl) ON; hituk GethHm; 
HejdeTG; EkstaWN (tpl); GrötIJN (tpl); bf. hciykan LauGx, 
hök. 

Fg. haust (Hk) ,hast, FårömN 341; /myst FlerLärGN; Hejda 
LojFardTG; HavdCx (tpl); haust GothHm; EkstaNäsWN; 
GrötlAt m., höst. . 

Fg. haft*, (dat. haft)» n. motsvaras av följande former: 
I. hagda. FlerStenky (t);. Butt (t); BursB.oneeljaVamlSund 

Ox; LojTG; Vam1BN; hauda Lan.mKG; GrötlJN; kricphdyad 
Vam1GN (fyllt torskhuvud); bf. håyada NäsGx; haufwud-NEGG; 
houde [för haude] L. soc.; haude LaultoneVam1SundSäve; 'aude 
NäsS; haudä FlerCS. ' 

1) Se härom Pipping: Gotl. stud., s. 130 f.; dens. Grntalag,.ini. 
s. Lxii, Book Sv. Ljh. II, s. 31; N. Carlsson i Arkiv XXXV,' 
s. 321. 
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Denna form är tydligen den äldsta. Den kan ej gärna utgå 
från fg. hafuj), knappast heller från dat. hafpi, utan man får 
kanske med I. Lindqvist' antaga en "urgutnisk" form ehaubup, 
vilken 'genom dissimilation 2  blev haful). Man torde emellertid 
våga antaga, att en form *hauful) (jämte habil)) funnits ännu i 
forngutn., liksom enl. Lindqvist (a. st.) i fornisl. (hos Bragi) 
ock troligen över hela nordiska språkområdet (jfr got. haubil), 
ty. haupt, ags. heafoö etc.), ty eljes förefaller gotl. haude, 
haued, svårfOrklarligt. Fg. *hauful) — jfr Neogards haufwud 
— blev ljudlagsenligt håuad, vilket ju är belagt från syd-
ligaste Gotland; formen h?tude, kommer väl från best. form. 
håyda (av higuada). 

h&vud FåröGN ser ut att vara en u-omlj udd form (så 
Kock Sv. Ljh. 3: 173), men Noreen Fåröm. § 118 anser att 
påverkan från da. hoved föreligger. 

De numera vanligaste formerna äro: hyuch HejnBäl 
VallstHörsGN; huda LärHallStenkyHörsSundGN; hudi Goth 
Hm; huda HörskorrlArdGmgÖgGN; båda HogVallSandaTG; 
buda At1CN; HejdeTG; hkuda Stenku!toftallejdeLojEkstaFard 
SilllablTG; BursNärGN; helyda ButtöjaGN; &buda FröjLevTG; 
hauayad EkstaWN ep». Dessa former synas utgå från ett 
*huvde, vilken förmodligen uppstått under inverkan av sv. 
huvud; jfr fsv. dat. hofpe, hufdhe; pl. dat. huffdhom; 
bf. howDet, hwdhit etc. (Söderwall); ä. sv. (bf.) huwdeth 
(1523 SAOB); jfr hos Spegel det gotl. exemplet: Hk skiaut 
Gud us i hulda in, thet gaf Gud oss in. Kanske är det 
formen huda, som Spegel avser att återgiva; den skulle redan 
då (1683) ha börjat undantränga den äkta gutniska formen 
haufwud (ännu hos Neogard 1732). 
kaul kal HavdGN, dålig båt; Ichyla 1Tam1BN m., skål, ur-

holkat trästycke; kaul, kaulr RoneS; skål; liten ho FåröS; 
CS; FlerHejdeLauVam1S; kaul NEOG, käpp ell. saltser. Jfr 
no. dial. kaul a f., liten hop av fisk i Sjoen, vilket enligt 
Torp ev. står i avljudsförh. till fno. kylt pung, sak; fht. 
kiulla f., dets. Till ieu. rot. *gu vara rund, välva sig. 
Beträffande betydelsen, jfr att "kula" (till samma rot) kan 
betyda både 'bula' ock 'håla', fördjupning (Torp, s. 334 b). 
Ang. avledn. kåilä, se nedan § 56. 

Festskr. t. H. Pipping, s. 347. Jfr även Pipping Inl. till de 
nord, språkens ljudl., s. 107. 

2) se Hultman Hälsingelagen, s. 69. 
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kauma v. kåttnia s FåröGN; kitym,» LauGN; kauma GrötlJN, 
jämra sig. Härtill: kaym n. HejdeTo; bekymmer; kaum 
GrötlJN, jämmer. Jfr ösv. dial. k öymas, bekymra sig, 
pinas, jämra sig (Vm.). Walde-Pokorny I, s. 635 upptager 
ordet under roten go9. 'ropa, skria'; jfr fht. k um en, "klaga". 

Fg. caupa v. käypa FåröGN; kagpa HejnGN; FröjHejdellablTG; 
SundBx; kaupa Gothllm; EkstaVamlWx; GrötlJx; impf. 
kaypta FlerLärHallGN; HavdeN (tpl); kaupta LauraKG, köpa. 
Troligen mycket tidigt lån; jfr lat. caupo, handlande (Hell-
quist Ordb.). 

kaut f. kat FåröGN (= lättklöv); kayt Atlex; LauGN, karled 
(på hästar), fotled (på kreatur); kant FåröS; OS; bf. kanten 
FoleVam1SundS. Jfr ffris. k ate (a av au), avlj. t. mlty. 
köte, kilte, Huf, Klaue. 

klauv f. klay, FårömN 302; kla FlerLär;.  Atlex; HejdeTg; 
1Tam1BN; klau Gothllm; EkstaVamlWx; GrötIJN; klåyar, 
(klårar) FåröGN; klåuar BroGx, klöv (på nötkreatur). Isl. 
klauf f. Om klatt i bet. 'klo', se nedan s. 222. 

kraula v. kråyla FåröGN; pres. kråylar LauNärVam1GN; Etel 
(Fide)YG, kräla, vimla. Härtill kraul Atlex n., vimmel, 
myller. No. dial. kraula krybe, om led-dyr, myldre (Torp). 

laugdag (fg. dat. laughadaghi Hk) lauda FåröGN; laudagcy,lauda 
Gothilm; låyda FröjSilTG; HamBN-; laudag EkstaWN: Laum 
KG; lauda EkstaVamlWx; lauda HablTG; (t) GrötlJN, lördag. 

lauk n2L. raula yk FåröGN; gaglayk BroGx; gattlauk GothHm; 
layk HamBN, lök. Isl. laukr. -- Såsom simplex nästan 
överallt ersatt med Ulk, 113.k. 

Fg. laun f. lan FåröGN; laun GothHm; GrötlJN; lan AtlCx; 
NärGN; HablTG, lön. . 

Fg. laup (ack.) m. laup Gothllm; EkstaWN; layp (t) AUG/K; 
GardaGN, löp (1 tunna)'. Numera ofta ersatt av :kyp 
(mlty. 16p). 

Fg. laupa v. laypa FåröGN; laupa FlerLärBroLauGN; AtlHavd 
(tpl) ex; HejdellablTG; laupa GothHm; EkstaVamlWx; Grötl 
JN, löpa, gå. 

1) Om laup i ortn., se förf. i NoB. 1936, s. 295 ff. 
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Fg. laus adj. las BroGN; AtlHavd (tpl) GN; laus Gothilm; 
lausar EkstaWN; Grötljx; laus- LauGN; HablTG; n. laust 
FlerLärGN; HejdeTg; pl. lusa FåröGx, lös. 

lauv m. lau FårömN 302; lau lai2) FåröGx; laug FlerLär 
HallStenkyBälGothLumHejnHörsNorrlLyeGN; At1CN;Stenku 
HogEskSandallejdeSilHablTg; laug GothHm; la y ArdOja 
HamSundGN; FröjLojEkstaLevFardTg; lau EkstaWN; Grötl 
Jx, löv. Got. laufs m., (is!. lauf n.). 

maura f. metyra FåröGN; måra BroGN; At1CN; SandaTg; 
maura, GothIlm; EkstaWN; GrötlJN; mayra GuldHejdeTG; 
pl. måyrar HavdCx (tpl), myra. Jfr is!. maurr m.; norrl. 
dial. maur, möur etc. (Rietz 435 a); ösv. dial. mour, 
möu.ro, möyru etc. (VLL). 

mausa f. mausa FlerGN; mausa (t) Gothllm; EkstaWN; mausa 
LojTG; mauso (t) NäsWN; pl. måsar (t) Norr1GN, fluga. 
Jfr lett. musa, lit. musö, preuss. muso. Bagge' anser 
att det gotl. ordet är inlånat från baltiska språk. ("Man 
skulde vente gutn. mäusä".) — Om så är fallet kunde au 
möjl. förklaras såsom genom "urspårning" < ou, därest detta 
är ett mellanstadium mellan ii och äu, som Noreen Fåröm. 
§ 136 menar. Jfr § 40 ovan. 

Fg. nauD f. nagd FårömN 366; naud- NärGx. (Numera ersatt 
av ?und, ned). Härtill: adj. n. nåydut, ovilligt LauGN. 

Fg. naut n. nayt FåröGN; nayt BroGN; Atlex; HejdeTg; naut 
Gothllm; GrötlJN; naut- GuldTG, nötkreatur. 

raudr adj. recydur FåröGN (tpl); rciydar FlerLärGx; HejdeSil 
HablTG; rciud(ar) FröjGerLe-vTG; raud(ar) LojFardTG; rad 
BroGN; AtlHavd (tpl) Civ; KliTG; raud Gothilm; GrötlJN 
(tpl); raudar EkstaVaml-WN; pl. rauda LaumKo, röd. Aug. 
n. ratt, se § 54 nedan. 

rauk m. (fg. dat. rauki) rak BogeGN; rauk GothElm; "rauk" 
(stenpelare); rauk EkstaWN; sky12; starciykan Vam1GN, stå-
ende kärvar i ladan. — rauk: I) klippa (etc.).FåröS; OS; 
FlerCS; BungeÖjaS; 2) skyl NEOG; LojLauRoneNäsHam 

Norges Indskr. med de aeldre runer I, s. 156. 
heter eljes rak m. 
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Vam/SundS. Jfr isl. torf-hraukr, Dynge, Stabel af Torv. 
Se Nils Carlsson i Arkiv XXXV, s. 326. 

raur, raugr, raukr adj. n. rakt FåröGN; rakt BungeGN; rat 
LauVam1GN; pl. raue, EkstaWN, höjt, spetsigt (om hustak). 
— rang NEOG ; rauur LauSundCS; rauärr SundS; rauar 
Alsk; (Loj)LauHamVam1S; rau CS; Alsk(Bunge)S; f. rau 
BroAlskLauS; n. raut Ba; AlskS; pl. rauä, AlskS. — rauk 
NEOG; CS; raukur FåröS; CS; FlerCS; raukar BungeS; 
f. rauk FåröS; n. rankt FåröGothS, sägs om en resning på 
en bygnad, som är stel och hög NE0Cf ; högt, spetsigt (tak); 
plog, räfsa som är ställd rakt nedåt S; CS. Om ordet se 
Nils Carlsson i Arkiv XXV, s. 326 f.; det bör förklaras ur 
en grundform *hran,ha- hrauka-, 'något uppstaplat, upp-
travat' (ieur. *kruk, i isl. hråga f., dynge m. fl.). Den 
av Carlsson anförda tredje växelformen *hrauga- synas före-
ligga i NEOG rang. 

raust raust LärGN; HejdeTg; raust EkstaWN; (f) GrötlJN, röst. 
Fg. saud (ack., hskr.B; dat. saupi A) sayd FåröGN; saud (t) 

Gothllm; (t) EkstaWN; sayds- Vain1BN, brunn. 
sauma v. skym, NärGN; . HablTG; pres. saumar LaumKG; impf. 

skymda EkstaTg, sticka (strumpor o. d.). — saum GothIlm; 
GrötlJN, söm. Isl. sauma, sy. 

skaul m. o. f. skayl FåröGN f., sår el. .röta i trädbark; skaul 
m.(?), tandköttssvullnad hos hästar At1CN; d:o (även skada i 
träd) GardeLauGN. Avljudsform till skjul (jfr no. dial. skjol 
n., en hestesygdom, at tandkjöttet gaar ind over toenderne, 
som av Torp anses vara samma ord som skjol n., skjul). 

skaut n. skat östgArdLauNärBursRoneYG, [hörn el. sida av 
fiskegarn]; skaut GothHm, ändsida på fiskegarn; pl. bf. 
sk4tL BogeGothGN, utskjutande takbräder (över gaveln). 
Isl. skaut, hörn, segelskot m. m. * 

snaudr adj. snetydur FåröGN; snaud Gothllm; snayd Aden; 
snaudar LaumKG; GrötlJN; snaudar Vam1BN, kort (om gräs 
o. hår); luggsliten. Isl. snaudr, bar, fattig. 

Fg. staur m. star FåröGN; star BroG-N; At1CN; siaur,Gtoth 
Hm; EkstaWN; GrötIJN; VamIBN; pl. staurar,  LaumKG; 
gärdsgårdsstör. 
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straum m. straym FåröGN; stram FlerLärLauGx; HejdeSilte 
HablTG; straum Gothilm; LaumKG; EkstaWN; GrötlJN, 
havsström. lsj. straumr. 

taug f. (tav FåröGN); tag LevHablTG; NärGx; taug GothHm; 
EkstaVamlWx; GrötlJN, rep, varmed fiskegarn fästas vid 
båten (m. m.). Isl. taug, rep. 

taum ni. taum FlerLärGx; HejdeLojTG; Vam1BN; taum Goth 
Hm; EkstaWN: GrötlJN; pl. tåymar AngaGN, grimma av rep. 

traugr adj. trayg FåröGN; traug BroGN; traug GothElm; trciyg(ar) 
AtiCx; trayg- HejdeTG; n. trautt ETejnGN; komp. traugara 
LaumKG, trög. Västerbotten: treug, traug Rz 760 b; 
(överkalix trcey Pihl, s. 275). 
Hit höra prxterita av 2:a starka klassen: 

Fg. bal* (Pilgårds-st.)1  bad FåröGN (tpl); (t) FlerGN; Tofta 
HejdeSilHablTG; baud EkstaWN; baud NEOG, FåröCS; Garde 
S, bjöd. Eljes vanl. bad No. Gotl., Naydad(a) Sö. Gotl. 

braut brayt FåröGN; brayt FlerLärBroGN; LojFardTG; braut 
Gothilm; EkstaWN; GrötlJN, bröt. 

flaug flayg FåröG*; /lan BroGN; Atlex; HejdeTG; HavdCx 
(tpl); Vam1BN; flaug Gothllm; EkstaWN; LaumKG; Grötl 
JX, flög.2  Ang.' äldre former se GOB. 

flaut flaut BroGN; Gothlim; EkstaVamlWx; GrötlJN, flöt. 
fraus fraus GothHm; EkstaWN; GrötlJN, frös. 
kraup krayp FåröGN; krayp BroGN; HejdeFardSilHablTG; 

HavdCx (tpl); kraup VamlWx, kröp. 
skaut skat FåröGN; skat HejdeTG; skaut (f) EkstaWN (eljes 

vanl. skat), sköt. 
saup saup (t) Gothlim; EkstaWN; (t) GrötlJN (tpl); sayp Väte 

HejdeTG; vanl. saupte, spad), söp. 

Följande etymologiskt oklara ord innehålla nu dift. 
laue m. Mya FåröGN; låya GothGx; AtlON; GerTG; Vam1BN; 

taui GothElm; laua EkstaWN; laya Eksta(Fröj)YG; 1411ciue, 

H. Pipping i Nord. stud. till A. Noreen 1904, s. 175 ff. 
Den av Pipping (Gutalag liii. LXII) och N. Carlsson (Arkiv 

85: 321 f.) diskuterade ur Gotl. Lmf:s saml. hämtade formen flitv 
finnes ej eljes belagd och är med säkerhet felaktig. 
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HabITG; 101auya G-rötlJN (tpl); (kcl-)lay [apok. form?] Havd 
Cit (tpl); la(-buty) AngaGN; lauä NEOG; CS; laue Vam1S; 
lavve FåröS; m., bf. lauen ÖjaS; pl. lavvar FåröS; OS: 
1) loge, ladugolv (varpå man tröskar). 2) oplöjd åker el. 
"tvär" (Fröj)EkstaYe (ULMA 11923, s. 40). 3) pl. lavvar, 
fördjupning i berg, hällar FåröCS; [d:o] med vatten uti Fårö 
S; i ortn. t. ex. nalstzkla letyar hällar vid stranden, vid 
Nestikla, FåröGN 1929 (SOA); Nedetikla-lavvaner, låg berg-
strand Fårö Säve Ortn. 27. 

Ordet heter i fsv. be, lo, i ä. da. lov, da. lo; i isl. löfi, 
lafi, i no. dial. laave, lave; fi. luuva (lån från nord. spr.). 
Bugge ' gjorde gällande, att fsv. be etc. ock is!. löfi upp-
kommit genom u-omljud på a, ock att således isl. låfi o. 
löfi, fsv. be etc. voro identiska 2; Noreen 3  ville icke identi-
fiera loi, lo, etc. med isl. låfi, ty fi. luuva talar emot att ö 
uppkommit genom u-omljud. Tamm 4  anser, att den nord. 
motsvarigheten till slav. lava, 'bänk' är sv. loge, loge, lada, 
da. lo (urn. grundform löwan), medan såväl sv. lave "bänk" 
o. d., som isl. lå,fi o. no. laave, loge, lada, äro lån från fi. 
lava, ry. lava, bänk. Trautmann 5  menar, att fsv. lo, da. 
lo (av ieur. löwö) står i avljudsförh. till is!. låfi av germ. 
löwön till slav, lava, bänk, lit. löva 'bädd' (urspr. bräde) 
ock uppvisar även paralleller till utvecklingen från "bräde" 
till "loge". Falk-Torp Et. Wb. anse, att 6 < a på gr. av följ. 
v ock ansätta en germ. st. läwan, till slav, lava, bänk, varav 
åter fi. lava, sv. lave, äro lån. Persson6  jämför lo, loge 
med grek. ciktrij (av dkoF5) 'tröskplats', vilket upptagits av 
Boisacq 7, men avvisas av Walde-Pokorny, som för såväl ry. 
lava, låva "Brett, Bank" [etc.], lit. löva, Bettgestell, da. lo, 
ä. da. lov, sv. loge, (fsv. be, lo); isl. löfi "Tonne Scheuer" 
till ieur. leu 'abschneiden, trennen, loslösen' vilket dock, som 
Torp (Ordb-.) påpekar, i betraktande av ordets såväl form som 
betydelse är högst osäkert. Den gotl. formen är ensamstående 
och tarvar specialförklaring. Jfr dock följ. 

slau f. orvslay At1CN; bf. årvslcit* NärGN; bruslciyan. EkstaYG 
(ULMA 9765, s. 6); örrvelaui LauJ.K.N (ULMA 2534, s. 50). 

Rökstenen (ATSv. V), s. 18. 3) Så även Kock Sv. Ljh. 1, s. 428. 
3) Arkiv I, s, 157. 4) IF 4: 396. 5) ZfdW 7: 270. 

Uppsalastudier t. Sophus Bugge (1904), s. 190, not 1. 
Diet. etymol. de la langue grecque (1916), s. 48. 
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(På Fårö heter motsv, ord skt f.). Säve har följ. förmer: 
slau BungeAlskLauLi(Vaml) m. Bunge; f. (övr.): 1) ämnesträ 
till ett örfvä, lieskaft BungeAlsk; liestång utan krokar LiS. 
2) "klave" i fäbåge, det som kobågen sitter uti Lau. örfs-
elau Fårö, men på ett annat ställe säger Säve: örfvasla f. 
(icke slau) Fårö; f., bf. örvelaui Gant; pl. örvslauar Goth, 
li-stake; örfve utan krokar. Även ordet sia (isl. sk, slå f., 
stång; fsv. sia, slå, smalt trästycke Sdw; mhty. slå, käpp, 
ags. slea, slie, vävsked) finnes i gotl. sla GothElm; Eksta 
WN f., pl. skar LauGN; sia NEOG; FåröS; OS; BungeAlsk 
(Lau)S f., vagnsslå, löstagbar sidostötta, som håller uppe 
"vagnsstigar" eller "fjälar", ock är fäst i "flaute". Såsom 
grundform för detta ord ansätter Kock 1  germ. *slahö 
(urn. *slahu, *släta), liksom Hellquist ock Torp ordb., medan 
Noreen Aisl. Gr. § 77: 2 sätter urg. *slahwo. Kan möjl. 
gutn slay förklaras ur sistnämnda form, medan sk återgår 
på ett *slalaö? 

§ 52. Lånord med. äldre au, som bibehålles, äro t. ex.: 
Fi. hautera. hciutur FåröGN; hauter Linne Gröthl. resa, s. 201; 

hauter GothS; auter, -ur 1Tam1S; autärr HamSundS n.; au-
tarrsläkå LauS f. (hautra, -e) autre NEOG; auträ AlskLauS 
f., grov havstång. Östsv. dial. höutär; höytär;  hötär, 
hötär (Vnn); hötter, ötter Södm; häutor Wormsö (Freu-
denthal-VIL Ordb.); haota3r hotytxr etc. (Wessnaan Ordb. 
s. 268). Ej. hantera, hauder, (Saxen i Sv. Lm. XI. 3, s. 
123). 

Ej. kaulue-(hanki), prutgås. kdylus GmgGN; kaulus NEOG; Wal-
lin; KräklVam1S; Lau0S; ka91 in. GotlDnn; pl. kaula(r) 
NärGN; kaul RomaVäteAlskLauRoneS; kaulr RoneS, m., 
alfågel. kaulå. LauRone f., (hona). 

Mlty. klouwe (klauwe etc.), klo. klay At1CN; HavdON (tpl); 
klau. EkstaNäsWN; GrötIJN; pl. kl?q,_cyr BroLauGN; klauar 
LaumKo, klo. Jfr klo ovan s. 184 .ock klauv s. 217. 

1) Arkiv 32, s. 196. 



FORNGUTNISKT an 223 
Mlty. nouwe, adv. knappt. neiya, nåva FårömN 341; nån-e. 

AtleN; HejdeTG; någg(a) Garde När GN; naug [apok.] Goth 
Hit; nauga EkstaNäsWN; LaumKG; nayga Vam1BN; nauga 
NEOG; LärS; nauge Toften; Väte NärS; naugtt CS; ICräkIS; 
naua, navva FåröS; CS, nära; nästan; hart när. Jfr även 
mlty. adj. no we, nau 1) enge, schmal. 2) genau, knapp, 
geringe. 3) genau, fein, subtil, schlau (etc.) . . . Jetzt . . . 
von Personen, die iiberaus sparsam sind (Schiller-Liibben Wb). 

Mlty. nouwen, beengen, bedrängen, nötigen. (nåva di Fårö 
GN, tpl); naug si EkstaWN; nayga si LevTG; imper. naygfir, 
skynda er NäsÖjaGN; nåyg,a (,cer) BursRoneGN; -naug di 
Vam1BN, skynda dig. 

Mlty. etouwen (dolken, etuwen), aufhäufen (etc.) ståya FåröGN; 
staya BroLauNärGN; Vam1BN, stuva, packa ner. 

§ 53. De fg. förbindelserna aug (atm), au! (auy,) ock au 
före följ. vokal motsvaras i Fåröm. (åtm. i norra delen av 
ön)' av -av-, i gotl. av aug, resp. ay. Jfr Noreen Fåröm. §§ 
149 b, 22 ock 78, samt ovan (-au- > -av-) § 39 ock nedan (-a-
>-av-) § 61. 

Exempel: 
Fg. auga ii. åva auga) FåröGN; åuga Gotl., (se ovan s. 

211), öga. 
dauvr (fg. fem. dauf) davvikr FåröS; CS: day etc. G-otl., (se 

ovan s. 214), döv. 
flaug f. /lav FåröGN: flayg Gotl. (ovan s. 214), flöjel. 
haugr adj. (fg. haur etc.) havyr FårömN 320; gotl. hayg(ar) 

etc.; se s. 214, hög. 
haug m. (halo FårömN 320) bf. hat' an (i t. ex. eirguhåvan, ortn. 

SOA) FåröGN; pl. (håuar FåröHamGN); bf. havanar FåröGN, 
(sandkulle) : gotl. -hag (blott i ortn., se s. 215), hög. 

klauv f. (klatt FårömN 302) pl. (kickar), kickar FåröGN: gotl. 
klay (se sid. 217), klöv. 

1) I Hammars-trakten har jag ej funnit denna ögg. ock den på-
stods av sagesmännen vara obekant där. 
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laue ra. letva FåröGN: ieiya Gotl., se s. 220). 
lauv m. /av FåröGN; (lag FårömN; /ay FåröGN): la y el. lan 

Got', (ovan s. 218), löv. 
taug f. ta v FåröGN: tag Gotl., (ovan s. 220), rep. 

Fg. au förkortas till a framför dubbelkonsonant. 
Exempel: 

blatt n. (: blautr) blat FåröGN; blat. FlerStenkyAngaGN; (t) 
Gothilm; EkstaWN; HavdON (tpl); HablTe-, blött, fuktigt. 

Anm. Den vanligaste formen är numera blyt (Fler-Vaml), som 
väl är substituerad för rspr. blött; såsom ryt för rött, (ä. rat). 
Jfr § 44 ovan. 

Fg. dat n. (: date) dat FåröGN; dat FlerGN; Gothllm, dött. 
Även dyt förekommer; jfr strax ovan. 

ratt n. (raudr) rat FåröGN; rat FlerLauGN; (t) GothHm; Ek-
staWN; SilHablTo; HavdCN (tpl); (f) GrötlJN. (Även ryt, 
jfr ovan). 

snatt n, (: snaudr) snat FåröGN, nära (klippt); snatt LauJK 
ULMA 6998) kort (klippt), knappt; snat 1Tam1GN, knappt. 
Om denna redan i fg. inträdda övergång se Söderberg Fg. 
ljudl., s. 32; Noreen Fåröm. § 149 a; Aschw. Gr. § 123: 1; 
Kock Sv. Ljh. II, s. 265. 

Fg. au har möjligen övergått till o, u i mindre be-
tonad ställning. Exempel finnas emellertid blott i några ort-
namn: • 
Fg. Hoborg(h) 1412, 1486, 1539 1; hublirp uttal (SOA), berg 

i Sundre sn. — hi2burgsejvcit BN 1932 (SOA); Hoburgsården 
G, udde på södra kusten av Näs sn. — lita habårga GN 
1929 (SOA); L. iloburga G; Lilla Hoburga Säve Ortn. 27; 
Hoburg Lilla jb; stayra habgrga GN 1929 (SOA) (etc.), gårdar 
å Fårö. — hicburbcbrg GN 1929 (SOA); Hoborga-berg Säve 

Lindström Gotl. medelt., I, s. 52. 
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Ortn. 27, bergsträcka från Lansa (gd) åt S.O. mot Limmor.. 
träsk — izglahabårga GN (SOA); Åjdi-hoburge. Säve Ortn. 
27; Ödehoburga G; Ödehoburg jb, gård på Fårö. *Hoburgs-
myr Hoborgs myr, myr i Lärbro sn (Steffens)', Hubbars-
möir; Hubbars-haid, Hubbars-skog, ägor i Lärbro (Säve Ortn. 
22). Formen Hubbars- kan även återge ett *Hobergs, (Hau-
bergs). Jfr att Hobergsgubben, det bekanta trollet, på Got-
land kallas hicbasgikban. 

(?)*Hog-, llaugsanda hityksånda, sandig strand å N. kusten 
av Avanäs, på FåröGN (SOA); Ho-saundastäigen Säve 
Ortn. 27; hoiyksandastcbgan GN (SOA), en stig från Holm-
vägen till Hogsan.da. Därest vi har att göra med ett 
urspr. *Haugsanda, har det fått sitt namn av de höga sand-
kullarna ovanför (bl. a. Årguhauen). — Pipping 2  förklarar 
emellertid Ho- i Hoburg ock Hoburgsården såsom fem. *hö 
(< *häu <*hiiwu <*hauhu).8  Den enda fg. femininform, som 
är bevarad, heter dock hau (Runkal.), vilken Pipping för-
klarar som nybildning till m. haur etc. Då burg är fem., 
låter denna förklaring tänka sig. I Hogsanda ingår där-
emot sandr m. (i fåröska ortn. även sand n., jfr mlty. sant 
n.), varför formen ho(g) här måste förklaras på annat sätt. 
Därvid förefaller det rimligast att tänka på reducering i 
svagton, så mycket mer som i Fårömålet finnes en tendens 
att lägga huvudtrycket på andra sammansättningsleden, 
(valOrnigg, välgärning, vågganzciurecr, 'flygmyror' etc.). 

Forngutniskt oy. 

§ 56. Fg. oy (isl. ey)4  kvarstår över hela området i de 
flesta ställningar som en diftong, Vilken synes hava samma 

Berättelse öfver myrtrakterne på Gotland,. Vy 1839, s. 4. 
SNF XII: 1, s. 66. 
Även Hogrän (Haugren 1300-t.) hdygran utt. vill P. räkna 

dit. Riktigare torde dock vara att anse det för en lågtysk stav-
ning, ss. Koparfve för Kauparve etc. K. G. Ljunggren (LUÅ 1937, 
Bd 33: 2, s. 123 ff.) anser att Ho burg innehåller mlty. hö, 'hög'. 

4) Samnord. oy (Kock Sv, Ljli. II, s. 277). En liknande ut-
veckling av oy till åi o. d. har ägt rum i Överkalix (Pihl s. 278 ff); 
15 H. Gustavson 
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ljudvärde överallt. Den torde riktigast kunna återges med eq, 
(leksa,

' 
 lösa), framför labialer kanske med eigo (girarna, gömma). 

Framför r blir senare komponenten slappare och försvagas, 
medan första komponenten snarast blir något öppnare (hoar& 
el. ha9,,ra,, höra). Nils Carlsson skriver ang. uttalet i Lau 1: 
"åi tröja tråg; *öden kritz; körde kaeda (diftwige-ringen 
mycket svag).2  "å"-et bestämt slutnare än i ou. öppnare i 
höra, hörs? (hora, how?" Från När har han antecknat "åi: 
snarast = : frof.  . Obs. dock att detta enda exempel har r 
före diftongen. Själv har jag icke kunnat upptäcka någon 
skillnad mellan När och Lan. 

Övriga upptecknare skriva oy (Hedenström, Wesskt, Ja-
cobsson och 69 (jämte eq,, eq), Tiberg, vilka beteckningar icke 
synas mig adekvata. Första komponenten i diftongen är icke 
(i varje fall sällan) så öppen som o. Från första komponenten 
i dift. ey (ovan § 41) skiljer den sig kanske ej så mycket i 
fråga om öppningsgraden, men på grund av andra kompo-
nentens olikartade karaktär Ok resp. ,0 gör den ett annat 
akustiskt uttryck, den verkar spändare och trängre. Senare 
komponenten är ganska slapp h), i grannskapet av labial 
något labialiserad, dock icke så mycket att en beteckning eiy9 
el. dyl. synes mig nödvändig. Framför r + kons. försvinner 
den ofta likaså i regel framför dubbelkons. (§ 58). 

Exempel: 

bloyta v. blenta FåröGN; bälta Fler Lär Bro HejnHörs Norrl 
GmgGN; HejdeEkstaTG; b10,ta HogSandaVallLojTG; bknta, 
FröjLevSill-lablTG; blota ToftaTG; -ce StenkuTG; blei?,ta, Atl 
ON; bloyt up Gothåm; bloyta EkstaWN; GrötlJN, blöta. — 
Ang. impf. blata etc., se § 58. 

*boygia baraga FårömN 358; baga FlerLärBroGx; HejdeTg; 
Vam1BN; boyga Gothllm; EkstaWx; Gröt1J-N; ba.kga AtlHavd 
(tpl) ON; pres. bogar LaumKG; impf. bagc1629 AngaGn, 
böja. 

*boyste n. beigta, FåröBroGN; Atlex; twista LauraKG; boysta (f.) 

om i vissa norska mål (en del Sognemål Ross No. Bygdem. XVI, 
s. 140; Am. B. Larsen Sognem. s. 274 ff): i Sätesdalen (Ross a. a. 
XIII, s. 40) och i Vossemål (Ross a. a. XVI. s. 122). 

ULMA 896: 2. 
Jfr ang. utvecklingen framför rd, rt nedan § 58. 
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EkstaWN; bolsta HamBN; . boistä NEOG, frambog på slaktat 
svin. Isl. beysti n., skinka. 

Fg. doya v. dn FåröFlerLärBroGN; AtlHaveHtpl) ON; dobe 
GothElm; EkstaNäsWN; GrötlJN; dok SandaHejdeGerHablTG; 

KliTG; dak EkstaLojTg; doi NEOG, dö. 
droygia driiyga FårömN 340; draga BroGN; AtlON; draga 

GuldHejdeTG; droga SandaGerTG; drofrge, MbyTG; drag.  
[apok.] LaumKG; droyga NäsWN, dröja. Den gotl. formen 
stöder Tamms (Et. sv. ordb.) etymologi: dröja av *drau-
.;ian, som även av Hellquist (Et. Ordb.) alternativt föreslås. 

Fg. droyma v. drapna FlerLärBroGN; EkstaTG; droyma Goth 
Hm; GrötlJN; drama HavdON (tpl); drayrna HejdeTG; drome, 
AtlON (tpl); drama LaumKG; droima NEOG-, drömma. 

foyren adj. fearti LärNorrlAlskGN; fr HogTG; Pm), Fröj 
LevTG; fairn LaumKG; foyrn EkstaWN; Rum EkstaTG; 
Avg ÖjaHamSundGN; n. faga Vam1GN, murken, rutten 
(om träd). Jfr no. dial. f ivra f., sprwkke el. hul i troe (etc.); 
foyr, foyren el. foyrutt, svampagtig, poros; nyisl. feyra 
f., muggenhet, vilka av Torp föras till en grundform *fauza-, 
idg. rot. "pus, utvidgning av *pu (i sv. ful). 

foyrugr adj. ftrugur FåröGN; fru LärIlejnHörsGmgÖgAvd 
GN; faln FlerStenkyLumBogeGN; foyeru GothElm, fruar 
ToftaTG, = föreg. 

Mysa f. faga AtlON; fobesa EkstaWN; fåjsa CS; muldfaksa (Fröj) 
EkstaYG- (ULMA 11923: 330), mullfösa, mullskopa. 

foysa v. falsa BroGN; AtlON; (Fröj)EkstaYG (a. st.); impf. fagael 
LauGN; foisa NEOG, drifwa på, fösa NEOG; (nu blott "fösa 
mull"). No. dial. foysa, drive avsted (etc.) Torp. 

froy frok FåröDLL; frak, BroGN; froy EkstaWN, frö. — Om 
ordets grundform se v. Friesen Till den nord. språkhist. I., 
s. 24, 36; jfr Kock i Arkiv XX: 271. 

gloym.a v. glnme, FlerLärBroGn; AtlHavd (tpl) Cx; glnrne, 
HejdeTG; Vam1BN; globerna Gothlim; EkstaWN; GrötlJN (tpl); 
glåpnce TräkTG; glåpne. HablTG, glömma. 

goy v. goy GothIlm; EkstaWN; ga,,,At1CN; impf. g&?,d(a) Våml 
GN, "gö", skälla. 
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goyma v. gys,kma, FlerLärBroGN; AtICN; goyma Gothlim; Eksta 
WN; GrötIJN; gokma. HejdeTG; gama LaumKG; gnyts, Havd 
ON (tpl); gap« Vam1BN, gömma. 

groyt m. grakt FlerLärBroGN; At1CN; groyt GothHm (tpl); 
EkstaWN; GrötlJN (tpl); grokt FröjLevHabITG; groit NEOG, 
gröt. Jfr isl. grautr m., dets., men ösv. dial. gröyt 
(jämte, sälls., gröut), vilket av Hultman östsv. dial. s. 57 f. 
antages bero på, tidigare i-stams böjning och därav här-
flytande omljudsväxling i paradigmet. 

Fg. hoy hak, FåröFlerLärBroGN; HejdeTG; Vam1BN; hoy Goth 
Hm; EkstaWN; GrötlJN; hak AtlHavd (tpl) ON; ho/ HogTG; 
hak NärGN; hoi NEOG, hö. 

hoygd f. hakgd FåröFlerLärGN; HejdeTG; hoygd Gothllm; Eksta 
WN; GrötIJN, höjd. 

hoygia /Aga FårömN 340; hnga FåröGN; hoyga Gothllm; 
EkstaWN (tpl); GrötlJN; hakga, AtICN; NärGN; hage., Laum 
KG; 'inga HavdCN (tpl), höja. 

Fg hoygri komp. hdlgur FåröGN (tpl); hagar HejdeTG; haigar 
LaumKG; /tågar LojTG; hoygar EkstaNäsWN, högre. Fg. 
m. hoyetr; (gen. hopta; fem. ack. hoyetu), som av Pipping 
rättats till hoy(g)str1, motsvaras av hakgst FåröGN (tpl). 

hoymd f. haymd FårömN 300; hakmd BroGN; At1CN; hoymd 
Gothllm; GrötlJN; hokmd HejdeTG-; hakmd- LauGN; hoymd, 
hopa EkstaWN; hoind NEOG; häimd FåröS ; OS; LanSundS; 
håind Lau, 'åind NäsS, foderrum i ladugården. Om ordets 
etymon se Nils Carlsson i Arkiv XXXV, s. 327 ff. 

Fg. hoyra v. hakra FåröGN; hakra FlerLärBroGN; LojTG; hoyro, 
Gothilm; EkstaNäsWN; GrötlJN; hora VallHogSandaFard 
Te; hbyrce Stenku.TG; TräkTG; hra HejdeFröjGerLevSil 
HabITG; hora (-etc.) HejdeTG; Ann, HavdCN (tpl), höra. — 
Aug. impf. harde, etc., se § 58 nedan. 

hopat m. hast At1CN; hoyst EkstaWN; GrötlJN; bf, heiksk 
GothGN; hojet PS; hoistetiden NEOG; Mist FäröS; OS, hö- 

1) Kock i Arkiv XII: 87 antager att hoystr <*hauistan; jfr 
fsv. hoster. 
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slåtter. Har bildats till hoysta v. till ersättning för haustr 
'höst', som urspr. betydde "skördetid". 

hoysta v. hnsta FåröGN; hoysta GrötlJN, slå (ock bärga) hö. 
Jfr no. dial. hely sta, hoste, indhöste (Aasen). 

koyl m. kal FåröGN; kftil FåröS; CS, skål, liten ho. Denna 
form finnes endast på Fårö; jfr följ. 

koyla f. Huk BrollejnGmgGN; At1CN; koyla, GothIlm; Eksta 
WN; GrötlJN; koila NEOG; käilä Vby; LauS, liten ho.1  Bildat 
till kaul?, se s. 216 ovan. 

koyra v. kåra FåröN 340; kara BroGN; At1CN; koyra Goth 
Hm; EkstaWN; GrötlJN; kinra EskKliTG; kora MbyTG; kora 
HejdeGerHablTG; pres. part. kearnas LaumKG, köra. Ang. 
imp. karda, karda etc., se § 58 nedan. 

(?)loyma Ulma BroLauNärGN; loyma Gothllm; EkstaWN; loma 
HejdellablTG; loima NEOG, lämna (kvar). 

Fg. loysa läisa FåröKG (1885); laga FlerStenkyBroGmgÖstg 
ArdGN; HejdeTG; loysa Gothllm; EkstaWN; G-rötlJN, lösa. 

loyskr n. lalskar BogeLauNärGN, kalt, öppet magert fält. 
Jfr fg. loyski n., 'kal fläck på huvudet', varom se Nils 
Carlsson i Arkiv 35: 323 f. I Vamlingbo finns formen leilstar 
Vam1GN i samma betydelse. Jfr sockennamnet Lojsta, 
varom Nils Carlsson a. a. s. 327. 

Fg. moy f. mak, BroGN; moya f. meila NärGN, mö. 
moyr adj. map- FlerLärBroGN; HejdeTG; mag At1CN; moyr 

Gothilm; EkstaWN; magar LauGN; m4,krar HablTG, mör. 
Fg. oy f. dqa (bf.) FåröGN; oy GothElm (tpl); EkstaWN; Grötl 

1) Neogard jämför härmed ett ord ur Verelius Index Lingua) 
veteris Scytho-Scandicas (Ups. 1691): "Brudkoy 1 e, Brudsäng, 
Thalamus, Trojom. pag. 14. Lagdi han i dyrliga brudkoylu. In 
pretio thalamo ipsum collocavit". I sin litteraturförteckning 
uppger.  Verelius att Trojomanna saga ingår i Ormr Snorrasons bok 
("cod, Orm"), Denna hskr. är förkommen, men en avskrift därav 
anses vara R 706 i UUB Salanska Saml. (Gödel Fisl. o. mo. hskr. 
i UUB, s. 55). Innehållet häri överensstämmer icke med andra 
hss. av denna saga. Jag har flyktigt genomsett R. 706, men ej 
kunnat finna någon motsvarighet till det av Verelius citerade 
stället. 
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JN; dphreil HejnGN, Durö, ö i Tingstäde träsk (SOA); 
lindeilar (pl.) GantGN, holmar i Stormyr (SOA) m. fl. ortn. 

oyda v. oyde, EkstaWN; eixdflv NärGm; !bida FåröS; CS; Vallst 
EkstaVaml; -ä, S; CS; LauCS, ödelägga, föröda, förstöra. 
Ang. impf. ådde se § 58 nedan. 

oyden part. it,gbp, BroGN; At1Cm; oydn GothHm; GrötlJN; 
aidn LaumKa; 0,4 HablTa; nek Vam1BN, dålig, skral. 

oygla f.../tyg/e4 FårömN 340; kgla VlerliärBroGN; Atlem; oygla 
GothElm; EkstaWN; GrötlJN; etigla HejdeTa; enda Laumlla; 
aglei Vam1BN, ögla. Avledning till auga (Noreen Fåröm. 
§ 126). 

Fg. oyk m. (dat. ack.) eiyh- FårömN 340; oyA GothHm; '24 
At1Cm; akk LauNärVamiGN; HamBN; oyk GrötlJN; oik NEOG, 
oxe; tjock pojke, klumpig människa. 

oyla f. aga LauVam1Gm; HamBN; åilå GardeRoneHavdNäs 
etc. S, liten holme i myr; enl. S även 'sandholme, grund 
vid stranden'. Vanl. i ortnamn. Diminutivbildning till oy. 

oyna v. ea,,na BroGN; Atlem; oyme, EkstaWN; c9na GerTa; oina 
NEOG, lamma (få ungar, om får). Sv. dial. öna Rz 114 a. 

Fg. oyra n. kra FåröGx (tpl); &ya FlerLärBroGN; At1Cm; 
HavdCm (tpl); °yra, Gothllm; EkstaWN; GrötlJN (tpl); bÅre, 
HejdeTa; aga LaumKa, öra. 

oysa v. luftysa FårömN 324; hensa FlerLärBroGN; Atlem; hoysa 
Gothllm; EkstaNäsWm; GrötlJN; Unsa HejdeTa-; hs-(byta) 
NärGm; hojsa Sahl (1799), ösa. 

oyst m. hoyst GrötlJN; Mist FåröS; CS, ösrum i båt. 
poyl vag BroGN; MON; poyl Gothllm; EkstaWN; poil NEOG; 

påil FåröS; CS; (Vaml)S, knyla, wäxt NEOG; knöl, böld 
S; CS etc. Jfr ösv. dial. riöylo f., bula, utväxt VLL. 
Därest ordet är nordiskt, kunde man jämföra no. dial. 
poyla f., pol, dybt vandstede, som enl. Torp kan vara 
avljudande till roten *puh jfr sv. dial. pull, den översta, 
uppstående delen på något, topp. Jfr dock även holl. 
buil, bula, kula, svullnad, tumör, (: puilen, sticka Ut, 
fram; svälla ut), vilket möjligen kan ha inlånats. 

poysa v. pta» (si) FåröKa (1885); peo,s,,st NärGm; pops si aut 
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NäsWN, svälla (upp); poisa NEOG; rafsa FåröCS, pösa, 
svälla. No. dial. poysa. 

royk m. rak FlerLärBroGN; AtlHavd (tpl) Cx; ralk, ro,4 Hejde 
TG ; royk GothlIm; EkstaWN; GrötlJN, rök. 

roykia v. rika FårömN 340; rnka FlerLärBroLauNärGN; Guld 
HejdeTG; SundBx; rnka Atl, rnka (tpl) HavdCx; royka 
Gothilm: EkstaWN; GrötlJN; rt???Ies, HablTG; pres. rOkar 
GerTG, röka (trans.); ryka. Is!. r e ykja. 

royn m. rin Fårö Opp, HallStenkyGN; Atlar; royn Gothlam; 
EkstaWN; GrötlJN; rom StenkuToftaVallHogEskSandaLoj 
FardTG; ron FröjLevSilHabITG; reiln HamBN; pl. råmar 
Näs Vam1GN, rönn. Jfr isl. r ey n i r. 

rop' n. rar FåröFlerLärGN; ror HejdeTa-, rör (cylinder), 
säv o. d., bössa (i denna bet, fem. på Fårö). Jfr isl. 
reyrr (m.); fsv. ror n. 

royr2  •n. royr Gothllm; EkstaWN; rap- LauNärG-N; roir NEOG, 
stenröse. 

royta f. (fg. bel) royta) bf. råda FåröGN; rådu BroGN; roytu 
GothHm; EkstaWN; GrötlJN; (= radmåna At1CN), rötmåna-
den; royta EkstaWN, röta. No. dial. royta f. 

skoyta v. skåda FåröGN; skoyta GothHm; GrötlJN; skeda Habl 
TG skotta NEOG, sköta. Isl. skeyta. 

sloym n. slam FåröGN; AtlON; sloym GothHm; slåim FåröS; 
OS, slösäd. Jfr Södm. slömsäd Hz 622 b, dets.; no. dial. 
sloym a 'standses i Modningen, sveekkes, blive svang; om 
kornsed på Ageren' Aasen; sloym n. 'Glas og Korn, som 
er vokset op i lange vege Stilke (som vil gaa i Lagd og 
ikke give ordentlig Grode) Ross. Jfr om detta ord von 
Friesen Till den nord. språkhist. Bidrag II, s. 26 f. 

sloyr adj. sleiyggr FårömN 319, 341; slåigur FåröCS; slo,gor 
FåröDLL; sin BroGN; slomar EkstaWN; f. ska LaumKG; sloi 
NEOG; eiåå, slåiar CS; slå,iar, slå,ir G-ardeS, slö (om yxa, 
människa). Om denna för got]. säregna ordform se von Frie-
sen a. a. I, s. 24 ff.; Kock Sv. Ljh. 2, s. 270; Pipping SNF 
VIII: 79 o. 98, vilka (Kock dock alternativt) antaga att en 
samnord. grundform (*sloyr) föreligger. Hultman Håls. L. 
Inl. s. 86 ock Kock Sv. Ljh. II, 278 (altern.) antaga säker- 
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ligen med orätt, (jfr v. Fr. a. a.) ratt gotl. sloygur o. snoy 
bero på ljudsubst. för v. slö, snö. Obs.! att redan NEOG 
(börj. 1700-t.) har sloi. 

sloyta f. sitta FåröGN; Anta BroGN; At1CN; sloita NEOG, 
slask, snöslask, -sörja. Jfr eng. sleet, snöslask etc., som 
av Skeat Et. diet. föres till gorm. *slautj a, ock ty. 
Schlosse, hagel, mht. slöze, till germ. *slautan- (Kluge). 

snoy m. sn n FåröBroGN; GuldHejdeTG; snoy GothHm; Eksta 
WN; GrötIJN; smek- HörsNorr1GN; snai LaumKG; snn Havd 
CN (tpl); snoi NEOG, snö. Om ordets äldre utveckling se 
vid sloyr adj. citerad litt. Annan vokalism visar det fg. 
gårdnamnet sniawal[ts] på en runsten i Martebo, CSRun 45; 
nu snayvalds (på lågtyskt sätt skrivet Snovalds) ock person-
namnet Snyovaldus på en gravsten i Martebo (Lindström 
II, 95 f.). Jfr von Friesen a. a. s. 26 ock Kock Sv. Ljh. 
II: 270, Arkiv 20: 272 samt förf. i Sv. Ortn. sällsk. 
årsskr. 1938, s. 37). Pipping tager den förtyskade sriv-
ningen Snovalds till utgångspunkt för ett *snö < snit-u. Kock 
a. a. s. 278 menar att de egentliga gutn. formerna för "snö" 
äro snio ock snia (jfr Snyovaldus ock Sniaualts) ock att så-
ledes snoy, liksom sloygur, måste bero på ljudsubstitution. 
Men sniawalts återger troligen ett Sniauwalts, att döma av 
uttalet Snauvalds, ock Snyovaldus är troligen en förvanskad 
form därav. Vi torde således få antaga en fg. form sniau, 
jämte snoy, jfr att sjö (poy) enligt äldre tradition skall ha 
hetat p». 

Boy& n. sagla FåröBroGN; sal& GothGN; sod BälGN; Hejde 
[f.] TG; soyda EkstaWN, tjärdal; sazdsmd LaumKG, ved till 
tjärmila. Germ. *sauDiö till siau d a (got!.), sjuda. Jfr isl. 
seydirm., hd hvorved man vii koge (sida) noget Fritznerl. 

soyla v. snla BroGN; At1CN; soyla GothElm; EkstaWN; sada 
(sup.) LaumKG; Aga HablTG, söla. Jfr no. dial. »yla. 

stoypa v. sloypa GothEim; GrötlJN; 1Tam1WN; stava AtlON; 
stokkpa LevTG; impf. stau)ta öjallamGN, stöpa (ljus). Isl. 
steypa. 

stoyt m. stat BroGN; stot HablTG, stöt; bf. stt& LauGN, 
stötring på vagnsaxeln. 
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stoyta v. stakta FåröGN; sta),ta BroGN; At1CN; stoyete, Gothllm; 
stkta HablTG, stöta. Isl. s t ey ta. 

stroy(a) stråja.  FåröKG (1885); strak FåröLauNärGN; HamBN; 
strala BroGN; stråia FåröS; OS; BungeS; strid StångaS, 
strö. No. dial. stroya. 

toya v taka FåröGN; taka BroGN; toya, EkstaWN; GrötJn, töa. 
toygia v. taga FåröGN; talga BroGardeG'rN; tonR, At1CN (tp1); 

tona GrötlJN, suga musten ur; laka ur; tära på o. ci. Isl. 
teygja. 

toyla f. tecda FåröGN; t&la BroHejnGN; At1CN; tökle, EtelGN; 
toyla EkstaWN; toila NEOG; tåa S; CS, spillkråka. Möjl. 
ljudhärmande; hennes läte återges med tvi, tvi, hon säges 
"tvia" ock "spytta" (Säve). I äldre tid har man kanske 
uppfattat lätet som to. Ty. D ohle (< "tahala, jfr fhty. 
taha) anses av Kluge (Et. Wb.) ock Suolahti Die deutschen 
Vogelnamen (StraSsburg 1999), s. 185, vara ljudhärmande. 
Jfr Tillkråka (Sveal.), Tillkorp (Små!., Närke, Västml.) 
enl. Kolthoff o. Jägerskiöld Nordens fåglar, s. 107. 

toysta v. teusta. BroGN; At1CN; tbAsta HejdeTG; toysta Eksta 
WN; tamt& (sup.) LaumKG; idissla. Jfr Älvdalsmål itåsta 
Levander I, s. 211, itasta Noreen Sv. Lm. IV. 2: 88, som 
av Bugge (hos Noreen a. st.) förklaras ur *iö-poysta. Gotl. 
tåista är enl. Bugge < Doyslta, frekv. till ett *pysla, 
bildat till fno. DO yia, fhty. douwan, mht. döuwen, idissla 
(egtl. upplösa). — Härtill toyst m. takstti (bf.) BroGN; Atl 
ON; test HejdeTG; toist NEOG; tåist FåröS; OS; Vam1S, 
det som idisslas; förmågan att idissla. Jfr även Lindroth 
i Arkiv 44, s. 481. 

troysta (fg. vm troysta, lita på) tramta LärBroGN; AtlHavd 
(tpl) ON; troysta Gothlim; EkstaWN; GrötlJN (tpl); pres. 
trkstar NärVam1GN, 'töras, våga'. 

Anm. 1. En egendomlig vokalism visar oynka v. tinka Fåröm 
N 341; kgka, s liejnHörsNorr1GmgöjaGn; azglca HejdeTG; onka 
si EkstaWN, ömka (sig), beklaga (sig). Jfr isl. aumka, beklaga, 
ömka. Noreen Fåröm. § 128 anser att här troligen föreligger ana-
logibildning. Mönster härför äro mindre påtagliga. Säve har dock 
ett adj. åimbur(r), åimur FåröS; OS jämte iiimbur FåröCS; öim- 
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hån AlskS, varav åtminstone öi-formerna måste vara Substitut för 
rspr. "öm", (= oym GothHg; BroGN; om EkstaWN), öm (av värk 
etc.). (Det gutn. ammar betyds/. 'ond'.) Möjligen kan någon 
motsvarighet ha funnits till isl. eyma, 'gjöre usel og elendig' ock 
eymd L 'ulykkelig stilling . eymd arligr, 
dig' .Samma vokalism visar oynkligr adj. akgkla FlerNorrlArdGN; 
atgkli HejdeTG; etamkla LaumKG; &kgklu(ar) EkstaTG; bagklu(ar) 
LsvTG; thgkla(ar), SilHabITG; n. etagklat LärGs; ooklat FrOjTG, 
ömklig, ömkansvärd. 

Äldre oy i lånord: 

foy feu, FåröBroGN; foy Gothlini; feu At1CN, förlägen, häpen, 
förskräckt o. d. Lty foje, som känner äckel, förakt; ost-
fris. foj, bestört etc. 

troya f. tre. BroGN; At1CN; troyya, EkstaWN; troya GrötlJN; 
trala Vam1BN, tröja. Mlty. tro ie. Jfr vån Friesen Till 
den nord. språkhist. II, s. 25. 

noygja v. nelyga s FårömN 340; noga FlerLärBroGN; SundGN; 
noga HejdeSilHablTG; noyga EkstaWN; GrötlJN, vara nöjd 
med, hålla till godo med. Sv. nöja (sig med), fsv.'neighia. 
Jfr von Friesen a. a. s. 24 f. 

noygdr (lita_ka-)neia,gdur FåröGN; nagd FlerLärGx; HejdeTG; 
nagd AtleN; noygd GothEbt; noygdar EkstaWN; GrötlJx; 
neta,gd(ar) HavdeN ep», nöjd. 

Fg. oy förkortas till o (et, ct) i följande fall: 

1. framför rd och rt i pret.' ock sup. av verb. Genom in-
flytande från inf. har dock oy i stor utsträckning återinförts, 
särskilt i yngre språk: 

hoyrdi impf. harda FåröGN; horda HogSilHablTg; Vam1BN; 
hordce StenkuTG; hbrda LevTG; harda, LojFardTG; harcla 
LaumKG; horda NäsWN; med svag diftongering: hitarda 
HejdeTG; Itiaarcla EkstaWN; hactia HavdON (tpl); med in-
finitivens diftong: /munta FlerLärBroHejnGN; hbyrda Tofta 
TG; hblrda VallSandaTG; hka,rda FröjTa, hörde. Perf. part. 
härd, hörd NEOG. 
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hoyrt sup. hart FåröGN; LaumKG; hon t HogStenkuSilHablTG; 
hot LevTG; (men /mol FlerLärBroGN; holrt AngaGN; hort 
SandaVallTG; hyrt ToftaTG; hd9,rt FröjTG; hart HejdeTG, 
hört. 

k oyrde pret. keirt FårömN 311; karda FåröGnTG; korda Mby 
TG; kart LauGN; korda HabITG; kord [apok.] Vam1WN; 
(men ktrt, FlerLärBroHejnGN; krda SandaTG; keurda 
HejdeTG; kögda G-erTG; kort EkstaWN), körde. 

koyrt sup. kart (ock ptc. keirclur) FårömN 357; kort MbyTG; 
kart LaumKG (men 491 FlerLärBroHejnGN;, bart Hejde 
TG; kort EkstaWN), kört. — Däremot heter det alltid mnrt 
o. d. 'mört': nzarar, mör, adj. 
2. framför dd och tt i pret. och sup. av verb med stam-

slutande -d, -t. Verkan av denna ljudregel är dock numera 
överallt, utom på Fårö, nästan försvunnen genom att infini-
tivens vokal återinförts. 
bloytte (blotte) pret. blåtti FåröS; blåttä S; CS; (men blakta Atl 

ON; bloyta EkstaWN; bli9tada SilHablTG; bloytada GrötIJN). 
Sup. blått OS; (men blalta AtlON; bloyta GrötIJN); perf. part. 
vtblått, utblött NEOG (s. 271); blot FlerGN; bl6tar Vam1GN 
(men b/eiltr,, BroliejnGN; EkstaTG; blbbok Gothilm; ginum- 
bleix,k LoiTG; Vam1TG); till bloyta v., (se s. 226). 

noydde (nodde) impf. nåddi, sup. nått, perf. part. nåddur Fårö 
OS; nodd, nodder NEOG; fg. part. m. noydr B (noydir Pip-
ping); f. noyd A, till inf. (pass.) noyDas, tvinga(s). Ordet är 
numera utdött. 

oydde (odde) pret. åddi, -e FåröS; OS; ä,ddä LauCS; part. åddur 
FåröCS; sup. ådt FåröKG (1885) till oyda, varom ovan s. 230. 
Jfr part. oyden, s. 230. 

roytte (rotte) pret. råttä, sup. rått FåröTG (1885); perf. part. 
rot EkstaWN: royta v., röta (lin). 

skoytte (skotte) pret. skätti, -e FåröS; OS; RuteS; (men: skoy-
tada, sup. skoyta GrötIJN; sup. skåda HablTG), till skoyta 
v. sköta. 

stoytte (stotte) pret. stata; sup. stat FåröGN; stått NEOG (s. '271) 
part. shitur FåröGN; (men stenta, pret. o. sup. BroGN; Atl 
ON). Till stoyta, v., stöta. 
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Hit hör även: 
troyttr (trottr) part.-adj. tråttur FåröKG (1885); bytt FlerLär 

GN; treit(ar) BroGN; AtlON; tro G-othilm; trotar HejdeTG; 
trotar EkstaWN; GrötlJN, trött. Jfr isl. pr ey ttr. Se Hell-
quist Ordb. 

Forngutniskt iau. 

§ 59. Fg. iau (samn. ju, i2u, urn., eu 1  bibehålles som lau 
utom efter r och postkonsonantiskt 1 (§ 60). Första kompo-
nenten är som regel halvvokalen b men vid eftertryck torde 
den skärpas till y. Efter 1 får den starkare eller svagare af- 
friktion (ty). Med föreg. sammansmälter den till sje-ljud 
(närmast §). Stundom tycker man sig dock höra 461114 el. dy1.2  

Exempel: 
Fg. biauDa bfetyda FåröGN (tpl); blåyda FlerLärBroGmgGN; 

EskHogVallTG; HavdCN (tpl); blauda Gothilm; EkstaVaml 
WN; GrötIJN; bada Adam.  (tpl); betyda GuldHejdeSilHabl 
TG; Naydce TräkTG; biauda, SandaKliFröjGerLevTG; bjauda 
NEOG, bjuda. 

biaure m. biaura LaumKG; biiturce BursYG; Naur [apok.?] 
HamBN; biaure NEOG, i båt. blayrluka Gothlim, plikt, 
(-lucka). 

diaupr adj. (fg. n. diaupt) dk,a,up FlerLärBroGN; At1CN; Hejde 
TG; HavdCN (tpl); kaup GothHm; EkstaWN (tpl); dKiup(ar) 
HejdeGerTG; dlaupar GrötlJN; Vam1BN, WN; dpar Habl 
TO; sup. dyaupast LaumKG, djup. 

diaur n. diaur FårömN 341; etykeq,,cr (odjur) FåröGN; dkaur 
FlerLärGN; At1CN; EkstaTG; HavdON (tpl); dkaur GothElm; 
GrötlJN; Eksta (tpl), Vam1WN; diaur MbySandaLojGerFard 
TG, dfflur GuldHejdeSilTG; char ("ingen friktion") Hejde 

Se Kock Sv. Ljh. II s. 334; Noreen Altisl. Gr. § 56; Hult. 
man Häls. 1., s. 87 not 3; Pipping Gutalag Inl. s, tom H., dens. 
Stud. nord. filol. XII, 1, s. 70. Om den av Pipping anförda for-
men djäur i st. f. diaur, se s. 237 nedan. 

P. A. Sävs skriver (R. 625: 7, s. 132): "Konsonanten j låter 
i vissa enstafviga ord nästan ss. vok:n i, eller icke ljaus (ljus); 
[not] både 1 o. j höras; sjau (sju, 7), utan li-aus, si-au". 
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Tet; diaur L. soc.; FåröS; CS; LauSundS, djur. — Den av 
Pipping (SNF XII, 1, s. 70 ock Inl. t. de nord. spr. ljudl., 
s. 109) efter Wennerstens ordbok citerade formen djur är 
icke genuint gutnisk, utan, i den mån den -existerar, en 
kompromissform mellan gotl. djaur ock sv. djur eller (hos 
Wennersten) snarast en missuppfattning av det gotl. uttalet 
av sv. djur med svagt ehuru tydligt diftongerat u (dr, 
d war el. dyl.; jfr om detta u-ljud ovan s. 101). Man kan 
därför icke ur denna.  form draga några slutsatser vare sig 
för tolkningen av Hogränstenens infinit som inti tiuR, eller 
för diftongen iau:s motsvarighet i urnordiskan. 

giausa f. Mysa FåröGN; mausa Gothllm; gasa FlerGN; 
HejdeEkstaTG; giausa LaumKG; gasa HablTG; vausa Ham 
13N; pl. Musar LevTG; giausa NEOG; större fiskmås (Larus 
argentatus el. tusens)). Om sv. fiskgjuse, (Pandion heliaö-
tus) se Hellq. ordb. 

giauta v. glauta GothHm; pasta, At1CN (tpl); påge, LojFard 
TG; Myt& SilHablTG, gjuta. 

Fg. hiaul n. Ny/ FlerLärBroGN; AtlHavd (tpl) ON; aul Goth 
Hm; EkstaWN; GrötlJN; Nu./ HejdeTG; hiau [1] NEOG, hjul. 

iaul (n. pl.?, dat. iaulum GL) /ay/ BroGN; AtlON; HavdCN 
(tpl); laul Gothlim; EkstaWN (tpl); GrötlJN; HejdeTG; 

LaumKG, jul. 
iauvr n. yaur FårömN.320; late BroGN; At1CN; Nur Gothllm; 

EkstaNäsWN; jaur FåröS; CS; Vam1S, bf. pura, LaumKG, 
juver. Fsv. iuwer, iuger, isl. j1igr (urn. 'euöur Hell-
gnist Ordb.). 

kjuk m. hvauk EkstaFardSilTG; BursGN; kkagk NärÖjaNäs 
HamSundGN; Vam1BN; Autyk HablTG; tyaikk LärBroliejn 
HörsNorrlAngaGmgÖstgArdRoneGN; At1CN; tylayk FlerGN; 
tyauk Gothlim; EkstaWN; GrötlJN; tyauk StenkuToftaVall 
HogEskSandallejdeKliFröjLojGerEkstaLevTG tiauk NEOG; 
kiauk, tjauk S; CS, avlång (hö- el. halm-)stack. Den ur- 

1) Denna betydelse även i öl. (Lindroth Öl. folkm. s. 335). Även 
i vissa ösv. dial. (VIA t. ex. på Åland (Kolthoff-Jägerskiöld, Nor-
dens fåglar, s. 286. 



238 GUSTAVSON: GUTAMILET 

spr. formen är kjauk, vars kj > tj ; jfr sv. dalkjusa, kjol, 
kjortel, som uttalas med tje-ljud, samt isl. kiu.sa  : sv. tjusa. 
Med gotl. kiauk synes man kunna jämföra no. dial. kjuka 

.f.; (tjuke Söndmöre), en liden Klump el. Kage; mest om en 
Klump som er omtrent- Halvkugleformig; en Blods; Knort, 
Knude; Kogle; Ost (etc.) (Aasen); nyisl. kjtika, knokkel, 
(m, m.), vilka Torp anser stå i avljud till no. dial. kokul, 
kongle (ock bair. köcheln ensamma tuvor i myr). Båda 
anses höra till ieur. roten geu, böja, kröka, välva (Walde- 
Pokorny I, s. 558). 

liaud n. ,,clyd FlerLärBroGN; ?.,cu,g/ HejdeHablTG; Hand NEOG, 

ljud. 
liauga 1,aga z,ava 1) FåröGN (tpl); &tga FlerLärBroGN; 

HejdeTG; auge, Gothllm; EkstaVam1WN; GrötlJN; laga 
AtlHavd (tpl) ON; hauga (-) Vam1WN, (jfr Säves uttalande 
ovan s. 236), ljuga. 

liaugas f. kaugas EkstaWN; ?gas HablTG; ljaugas LauNäs 
HamSundS, gravand (Anas tadorna). Ordet har av Nils 
Carlsson i Arkiv XXXV, s. 325 förts till *leuha ock skulle 
sålunda kunna betyda 'den lysande, praktfulla gåsen' eller 
rentav 'den vita gåsen'. 

liauna v. ånä FåröGN; k.ana StenkyllejnGN; auna Gothligstt; 
p res. c'tnar HejdeTG, blixtra. Jfr sv. dial. lj u n a v., 
blixtra; ljuna f. (Skån.) blixt (Hz 410 b); no. dial. ljona 
v. 'lyne' till ljon, ljun, 'lyn', germ. *leuhna (Torp). 

Fg. lians (Kath. Gillest.) mys FlerLärBroGN; AtlHavd (tpl) 
ON; /aus GothIim; ?,as HejdeTG; 'kaus EkstaVam1WN; Grötl 
JN; äldre dat. () låttsa (ås) TräkStenkuVallHogEskSanda 
FröjSilHablTG; z yausa LaumKG, 'vid dagsljus'. Härtill: 
letusna FåröGN„ 'ljusna'. Ang. ett äldre uttal liaus (med 
hörbart 1) se ovan s. 236. 

liaustra f. laystra FåröGN; licystra FlerLärGN; At1CN; laustra 
Gothllm; GrötlJN; t•aystra HejdeTG; austra HablTG, ljuster. 

miaukr adj. injåukur FåröKa (1885); nnauk FlerLärBroGN; 
Atlem; HejdeTG; nq,auk GothHm; maukar GrötlJN, mjuk. 

) Se nedan § 61. 
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niaupe (hiaupi) m. n,,,åupa (m.) HörsGN; (f.) GothGN; mityp 
(m.) HejnGN; nlåypu (f.) Norr1G31; nyaypa (f.?) EskSandaTG; 
njaupa (f.) LaumliN;. pl. ~apar GothHm; mitu:par (t) Tofta 
TG; niaupä, naupä (m.) LauCS; yngre former äro ralatupz 
(m.) GothIrlm; nyype. AngaGmg (m.) Giv; SilTG; nåypa Östg 
ArdGN; StenkullejdeTG; nq,typa f. EkstaWN; nyype. f. Gröt! 
„hr (m. fl.), nypon. De sistn. formerna ha sin vokalism från 
ä. sv. nj u p on (nj up a). På Fårö tycks ordet saknas, ny-
pon kallas där kspikur (f. pl.). — Genus är än mask., än 
fem., dock aldrig neutrum. Tamm SOS I: 27 påpekar också 
att det icke alls är styrkt, att fsv. hiupa urspr. varit neu-
trum. Det synes därför vara rimligt att för gotl:s vid-
kommande med Noreen Fåröm., s. 309, antaga, att formen 
njaupe (etc.) uppstått ur ann *hiaupi (resp. am n *hiaupa). 
Annorlunda om sv. n.jupon, nypon. Tamm SOS I: 27, 
Schagerström Bär- o. fruktn, s. 7, där n-et antages hava 
uppkommit i sammansättningar. 

Fg. niauril m. mayre, FåröGN; Inityre, FlerLärBroGN; At1CN; 
maun GothIlm; nkaura EkstaNäsWN; GrötlJN; njayra Hejde 
TG; nfayra HablTG; niccura LaumKG, njure. 

niausa v. maysa FåröGN (tpl); masa FlerLärBroGN; Hej de 
Te; HavdON (tpl); mausa GothFlm; EkstaWN; mausa Atl 
ON (tpl), nysa. 

niauta v. nirlyta FårömN 316; nityta FlerLärGN; HejdeTG; 
mauta Gothilm; EkstaWN; GrötIJN; mata HavdON (tpl); 
niauta NEOG;  njuta. 

Eg. siau rkn. p,ay- FåröGN; ictu GothHm; EkstaWN; yay Guld 
HejdeGerHabITG, ("kanske spay" HejdeTG); yau- Vam1GN, 
sju. 

siaucla v. pl4yclar (pres.) FåröGN; yayda. HejdeTG; AKU Ger 
TG-; 'au*, EkstaWN; pciydar (pres.) LauGN-; siauda NEOG, 
sjuda. 

siaukr adj. yayk FlerLärBroGN; AtlHavd (tpl) ON; yauk Goth 
Hm; yaykar HejdeTG; pickar EkstaWN; GrötlJN; yayk-
HablTG, sjuk. 

1) i sms. vig niauri GL. 
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Fg: schiauta v. sketeta FåröGN; skata FlerLärBrollejnGnig 
HörsNorrlöjaG,N; sklauta, GothIlm; EkstaWN; GrötIJN; 
shaytce TräkTG; skyåyta, Tofta-bkHogVallGuldHejdeLojLev 
TG, (äv. sk4auta, HejdeTG); shalcia, At1CN (tpl); sAyauta Habl 
TG; skiauta Spegel; NEOG, skjuta. . . 

spiaut- n. spat AtlON; LauGN; spiaut BungeS; pl. bf. spjauti 
EllätaS; "kompromissformer" äro spint GrötlJN; (pl.) spiäut 
S, spjut; långt, vasst föremål. - 

stjaup- sydybekg FåröN 315; gt/nufar GöthIlm; stjaufmor, 
stjaukmor L. Soc.; stiaumor FåröCS, styvmor; stkåusOku 
GmgGN; stjaupsyskå, NäsS, n. pl., styvsyskon. Ingår väl 
även i gårdn. Nickstjaups (nikstviyps) i När. Jfr isI. stjtip-
barn, -döttir, faöir etc. 

tjau f. (eav FåröGN); tyaug Gothilm; tag Atlex; tag Eksta 
YG; bf. tycinb LauNärGN; tjaug FåröFlerCS; tjavv FåröS; 
CS; tjau FåröSundS f., bf. tjaugi BungeAlsk; m., bf. tja,tten 
Vam1SundS, liens krökta del, som sättes fast vid "örvet" 
(skaftet). Sv. dial. t j u, (tjuv, tj ö etc.) Itietz 739 b; isl. 
Dj 6, det• tykkeste af Laaret, i nyisl. även 'den omböjede 
Del af en Le . . ., der fastgöres tu l Skaftet' (Blonda». 

tiaudr n. tyaudur- FåröGN; tjaudur FåröS; OS, (eljes tycla.r = 
mlty. tu.d e r), tjuder. Härtill: tyaydra, (t) LauGN; Vam1BN; 
tjaudra FåröS; CS; (eljes Qx1ra mlty. tudern; redan NEOG 
har tydra), tjudra. 

tiauga f. (tyilva FåröGN); Vina FlerLärBroGN; AtICN; Hejde 
KliGerTG; 4-ctuge, Gothilix; EkstaWN; GrötIJN; eauga, 
&kana. GuldTG-; taga HavdON (tpl); eaugo NäsWN, tjuga. 
Ang. fåröm. Viva jfr § 61 nedan. 

tiant n. tyayt AtigaGN, kilformigt skogsstycke; tiouft Spegel; 
tiaut NEOG; FåröLauS; CS n., liten skog Spegel; skogs-
stycke NEOG ; (smalt) skogsstycke NorrlAngaS; trångt ställe, 
kil; smala ägor mellan berg ock tunar (skog, hagar) AlskS; 
tätt • skogsstycke, tjock, tät skogslund . . . -BungeS; liten 
tjock lund i en skog, mindre än ett tjock gröS;. trakt i en 
skog, där det är godt om något, t. ex. banda-, bära-, nyta-
tiautFåröCS (etc.). Nu blott i ortn. Ordet har behandlats 



FORNGUTNISKT iau 241 

av Sahlgren i Arkiv 44, s. 276 if., som för det till ord-
gruppen teu-, tu- 'svälla'. 

tiauta v. tyagia FlerLärBroGN; HejdeTG; HavdCN (tpl); tyauta 
Gothllm; EkstaWN; GrötlJN, tjuta. 

Fg. Diat* n. tiaud NEOG; tiau ("tu trytiau") Wallin; tyar,fd 
EkstaGN (blott i citat, som dock verkade äkta), folk. 

Anm. Några hithörande ord, som funnos i forngutniskan ha 
numera ersatts av inlånade ord el. ordformer. Fg. piaufr : tjaug 
Neog; CS; FåröBungeFlerCS; GothS; LauS; OS; tjau, tjavv Fårö 
S; OS; nu ersatt av tolv  (da. ty v) eller, i ännu yngre språk, av 
talov. —  Fg. *Diaur (dat. Diauri Runkal.) finnes icke i äldre 
uppteckningar; det heter nu ta-aucr GothHm; typar FlerLärBroGu; 
tywr Atlar (tpl), alltså former, lånade från riksspr. Det närmast 
äldre ordet för detta djur är fastar stäut, faststäut ock stä,ut. Fg. 
pia,ur har tydligen ersatts av dessa ord ock på sistone har riks-
språksformen tjur inlånats. Jfr D. 0. Zetterholm, Nord. ordgeogr. 
stud., s. 132 f. 

§ 60. Triftongen iau förlorar sin första beståndsdel (i) 
efter föregående r samt efter 1 föregånget av konsonant. Jfr 
Noreen Fåröm. § 92. 
Fg. briaust n. brayst- FåröGx; braust GothIlm; brast At1CN; 

braust NEOG; bf. brciysta NärGN, bröst. 
Fg. briauta v. brayta FåröGN (tpl); bråte. FlerLärBroLauGN; 

LojFardTG; HavdCN (tpl); brauta Gothllm; FlejdeTG; Eksta 
WN; GrötlJN; bragta AtlON (tpl); brauta NEOG, bryta. 

driaugr adj. (fg. komp. driaugari) draogor, dravor FåröDLL; 
drayg At1CN; drdyga(r) NärVm1GN; draug EkstaWN; draugar 
GrötlJN; draug NEOG, dryg. 

driaupa v. draupa EkstaWN; impf. dråupad NärGN. Inf. 
draupa FåröCS; ÖjaS; draupa LaultoneöjaS, droppa, drypa. 
Isl. dritp a. 

fliauga v. (fg. pres. fliaugr) fleryga, (flea2a) FåröGN; flåyga,Fler 
LärBroGN; HejdeTG; HavdON (tpl); flaga At1CN; Vam1BN; 
flauga Gothllm; EkstaWN; G-rötlJN (tpl); !langa Grat.-d. 
1717; NEOG, flyga. 

fliauta v. &yta FlerLärBroGx; HablTG; flauta G-othllm; Hejde 
16 H. Gustavson 
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Te; EkstaVam1WN; GrötlJN; flata AtleN (tpl); f/auta Havd 
ON (tpl); flauta NEOG; FåröS; CS, flyta. 

friausa v. frasa FåröGN; frausa FlerLärBroGN; HejdeTo; 
frausa GothEIm; EkstaNäsWN; GrötlJN; Vam1BN; fraysa Atl 
ON (tpl); fråysa HavdCN (tpl); (sup.) frasa NärGN, frysa. 

griaut n. grayt BroGN; At1CN; HablTo; grant SAHL (1799); 
FåröS; CS; bf. grdyta LauGN, gry, art, material (särsk. om  
metaller). Isl. gr i6t, sten. 

kliauva v. klåva FåröGN; klått& BroGN; HejdeLojTo; Vam1BN; 
klam, GothIlm; klau [apok.] EkstaWN; impf. klayad NärGN; 
NEOG har klaufwa, klyfva. 

kriaupa v. kraypa LärBroGN; kraypa At1CN (tpl); kraupa Grötl 
JN; kraupa NEOG; L. soc.; HavdS, krypa. (Inf. av detta 
verb har i regel ombildats efter silupa impf. saup, till 
kränpa FåröS; CS; Garde RoneVam1S; kråma FåröGN; 
7craypa Fler . . . NäsGN; Hejde . . . HablTo; krampa Gothilm; 
EkstaNäsVam1WN; impf. kraypad NärGN). Isl. krjlip a. 

riauta ranta FåröKo (1885) rate FlerLärBroGN; AtiCN; Hejde 
TG; rauta GothEIm; EkstaWN; rauta NEOG; FåröS; CS; 
imute L. soc., ryta. Isl. hriöt a. 

triauta trayta At1CN; pres. trciytar LauNärGN; trauta NEOG; 
FåröS; CS, tryta. Isl. fri6ta. 

§ 61. I de fg. förbindelserna iau vok., iauv + vok., samt 
iau5 + vok. undergår i fårömålet halvvokalen y, i samband 
med assimilationen med 5 ock v en skärpning till kons. v. 
Jfr ovan § 53 ang. dift. au  ock § 39 ang. dift. au  (< a); samt 
Noreen Fåröm. § 149 b. Det förhållandet, att i de ord-
former, där resp. förbindelser icke stodo framför vokal, någon 
skärpning ljudlagsenligt icke ägde rum, har lett till före-
komsten av dubbelformer, såsom flaga jämte flava osv. Det 
är f. ö. osäkert om denna företeelse gällt hela Fårö; jfr § 39 
ovan om ‘15 etc. > ex. 

Exempel: 
fliauga v. flitva flåna FåröGN; flavva, flauga FåröS; CS; 

flyga. Jfr impf. flayg FåröGN; flau FåröKo (1884). 
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kliauva v. klewa FåröGN; klavva, klaua FåröS; CS, klyva. 
liauga lava kduga FåröGN. 
tiau (tiauv?) f. trav  FåröGN (1924); bf. tysiva. (1924, 1930) 

el. tyåuga (1930) FåröGN, lians krökta övre del. 
tiauga f. tyetva FåröGN, tjuga. 

Forngutniska brytningsdiftonger. 

Fg. ja, ie. 

§ 62. Fg. ia, ie motsvaras av /a (la), a (/a); la (ge), la 
(ge) ock le4). la (N) förekommer dels i uddljud vid vokal- 
förlängning i urspr. korstaviga ord (hiala > dels i såväl 
uddljud som inljud särskilt vid vokalförlängning framför vissa 
konsonantgrupper hos längstaviga (sialvr > "alvar, iamn > 
'kanin). le, (l0), a (ye) förekommer dels vid vokalförlängning 
i kortstaviga ord, alternerande med ,k,e() (hel > fial ock fel), 
dels vid bevarad vokalkorthet hos lån gstaviga (bielli > kga, 
bierg > byerg). .,e(?) förekommer blott vid vokalförlängning i 
kortstaviga ord ock finnes nästan blott på Fårö samt spora-
diskt (såsom relikt?) på det övriga Gotland, där eljes /e, i 
samma ställning är så gott som enarådande (stiela > fåröm. 
stfola, gotl. sly&la). 

Redan i fg. hade, som Pipping (Ardrest. s. 47 ff.) uppvisat, 
en viss geografisk uppdelning ägt rum inom dialektområdet 
vad beträffar det progressiva i-omljudet, i det norra Gotland 
(i huvudsak) uppvisade ie-former, södra åter ja-former. Det 
moderna dialektmaterialet bestyrker i stort sett Pippings re- 

1) Bland den rika litteraturen om brytningen må här särskilt 
hänvisas till följande arbeten, i vilka det gutniska materialet ganska 
utförligt behandlas, nämligen Söderberg i Öfversigt af Filologiska 
sällskapets i Lund förhandlingar 1881-1888 (LUÅ XXV), s. 46 ff.; 
Kock i Arkiv för nord. filol. 11: 319 ff., 17: 161 ff., 19: 234 ff., 
22: 341 ff., 30: 339 ff., 31: 321 ff., ock 33: 241 ff. samt i Paul-Braunes 
Beiträge XX: 123 ff.; Pipping i Nenphilol. Mitteilungen 
"Ås 1902, s. 1 ff.; Hultman Hälsingelagen, s. 344 ff., ock Hessel-
man Västnordiska studier I. 
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sultat. Härvid är dock att märka, att /a-formerna alltmer 
undantränga /a-formerna, ock de senare äro numera så gott 
som utdöda (alp, Idmnar ersättas av alp, granar). 

Utvecklingen av de i diftongerna ingående a-, ä- ock e-ljuden 
är parallell med dessa ljuds utveckling i övrigt, varom se 
ovan §§ 23-27, 29, 32 ock 34. 

Första komponenten, som i regel är halvvokalen /, assimi-
leras med föregående k (kierna > Aåna) ock g (gield > gald) 
samt (mer eller mindre fullständigt) med e (siegl > §agal). 
Efter t övergår / till frikativan y, men friktionen kan ibland 
vara ganska svag (stierna > sta-ana, signa; tiera > tyara). 

Exempel: 
I. Kortstaviga ord: 
1. Endast la förekommer i följ. ord: 

Fg. iac, iec pron. /gg (/a) FåröGN; gb, (a) FlerLärBroLauNär 
Vaml etc. G-N; Atlex; HejdeTG; a, a(g) G-othllm; /a Eksta 
Wx; ya 1Tam1BN; jag, ja' FåröS; CS, jag. 

hiala (isl.) v. vila BroVam1GN; pres. lar NärGx; jala L. SOC.; 
NEOG, ropa, sorla, föra oväsen. 

/a växlar med /a, ler 
Fg. mielc (i sms.) myalk FåröDLL; mk,alka- FåröGN; mak (f) 

Fler Lär Hall Hejn Bäl Boge GothNorrlAnga Gmg ÖstgButtAlsk 
BursNäsG-N; (t) GotbHm; HogGuldHejdeTG; "mik (1-) Tofta 
TG; LaumKG; mjällk FåröS; CS; ToftaGardeRoneS; 
miälk NEOG; men mjålk Fårö G-ardaLauHavdNäsÖjaS; 
Vam1KN; mjälrk LauRoneS; mialk NEOG; L. soc.; Bröll.-d. 
1748, mjölk. ja-formen är numera alldeles försvunnen. 

mielki m. maka FåröGN; mjällkä LauJKN (ULMA 6998); 
miällke FåröS; CS; miälke 1Tam1S, mjölke (i fisk). 

tielni m. ty4/9ti Gothlim; tna EkstaWx; GrötlJN; Vam1BN, 
men även itndatydne NärGx; tyana, Vam1BN; tjana Toften; 
tjane LauRoneS; tjänä SundCS; tjelne GothS, kanttåg på 
nät. Fåröm. har en obruten form (tgna G-N; tenni, -a S; 
CS) vilken väl är inlånad (sv. telne). 
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3. a växlar med le() i följande ord: 
Fg. biera v. bra FåröGN; bra FlerGN; blwran Gothilm; 

bara NorrlAngaGmgöstgArdÖjaGN; HejdeEkstaTG; bara 
EskFardTG; kkGra FröjLevSilHablTG; Nara EkstaWN; När 
RoneVam1G-N; (t) G-rötlJN; kgra Vam1BN, bära. Numera 
nästan överallt ersatt med bra, bara. 

biera f. Nara LevTG; bf. blepru HejnGN; bgerun Gothlim; 
Naru NärVam1GN; bjära NEOG; bjärä,, bjerä LauRoneS, troll-
hare. Narsmor 'trollsmör' G-rötlJN. — biere m. bjäre FåröS; 
bf. Negan FåröGN, trollhare. Jfr Rietz 36 a. 

fiedr fieldur (f.) FåröGN; fjedur FåröS; OS; fgdar (m.) Bro 
GN; At1CN; figiclqr GothHm (tpl); (m.) EkstaWN; fgdar 
HejdeTG; Havd (tpl) CN; (n.) LauNärVam1GN; fjGclar Laum 
KG; fodar GrötlJN (tpl), fjäder. 

fiel f. fiel FåröGN; fjel FåröS; CS; fel FlerGN; feil Goth 
Hm; fl LärBroGN; AtlHavd (tpl) CN; Vam1BN; fl Guld 
TG; pl. flagar AngaGN; fklbgt (eka) NäsWN; fiäi NEOG; 
fjä,1 ÖjaVam1S, "fjöl" (Rietz 142 b). Isl. fi21; fsv. fiol, 
fiöl, 

fietur (fietre) m. flOtra, fOtra FåröGN; fkåltn G-othGN; fleyan 
GothElm; fiatara AngaLauNärGN; pl. fktrar At1CN; NärGN; 
Ntrar Vam1GN, slädfjätter; fiä,ter Spegel; fjätarä OS, ko-
bindsle; slädfjätter. Jfr isl. fieurr 'Fessel'; ösv. dial. 
fiätur ock fiätr a (sv. m.) VLL, uppståndare på slädmeden. 

iesa v. jesa FåröS; KG (1885) jeisa FåröCS; yega FårömN 349; 
sa (rspr.?) FåröGN; sa At1CN; EkstaWN; LauNärGN; jesä 

FlerCS; LauS; sa Vam1GN, jäsa. Jfr Hesselman Västnord. 
stud. I, s. 22, 72 f. 

miel n. (fg. dat. mieli) mjl FåröDLL; (maka-)mlel FåröGN; 
ml LärGN; mzez1 Gothlim; m?„611 FlerHejnHörsNorrlGoth 
GmgÖstgButtGN; ntieg Tofta, med GuldTG; ma/ HogHejde 
TG; EkstaWN; mål  (t) SilTG, mjöl. Nu till största delen 
ersatt av mmi, m/o/, nnod. 

siegl n. 'kul FåröGN; ajegul(1) FåröS; CS; BungeS; pdgal 
HejdeTG; (t) NärGN; §Ggl EkstaWN; mal LaumKG; pGgel 
Hamelm; siägl NEOG; sjägul(1) FåröS; OS; LauS; sjä,gel Vaml 
SundS, segel. Om denna brutna form, som blott före- 
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kommer på Gotland och Runö, se Hesselman Västnord. stud. 
I, s. 37; Sveamålen s. 61 f. ock Kock Umlaut und Brechung, 
s. 267f. 

siet, sjåt FåröBungeS: 1) långbänk; 2) ljumskveck; pl. sjåta-
nar, sidan till höger och vänster strax nedom korset Fårö 
KG (1885). Jfr isl. set, pl, siQt, säte (se Kock i Arkiv 
30: 373 och Hesselman Västnord. stud. I, s. 40). — sieta f. 
sjeta, sjäta FårCS; sjetä LauVam1S, stuss, lårveck. — sjete 
m. siete FåröCS; sjåte RoneS; sjäte FåröRoneS: 1) en sorts 
bänk; 2) säte, lårveck o. d. Jfr (betr. vokalismen) fg. dat. 
pl. drozsietum (sing. *-sieti?), skaffare. 

stieka f. stMka FåröGN; ganstyeka, pl. stihkar LauGN; pl. 
stigar GrötlYo; styakar Vam1GN, stötta med klykor, varpå 
"garn-asarna" hänga (fisketerm); stjåka FåröCS; Bunge 
SundS; -å FåröCS; VallstLauS; OS, dets.; stiäka NEOG, stytta 
[etc.]. Jfr isl. stiaki, stake, varom Liden IF 18: 499. 

stieka v. sty0ka FårömN 349; pres. styeka (ret 4.19) LauGN; 
stkar (kg) Vam1GN; stiakar, (el. stakar) gyt NärGN, spetar 
ut (åt alla håll), särsk. om  glest utspretande grenar; stifta 
NEOG, settia benen vt ifrå hwar annat. — stiekugr adj. 
st,mkuar, f. styaka (om litet molnig luft) Vam1BN; stkut 
(aytstfakut), utspretande NärGN. 

Fg. stiela sela FåröGN (tpl); stleila GothHm; FlerGN; 
sega FlerLärBroGN; KliGerliejdellablTG; stmla AtlHavd 
(tpl) ON; EkstaNäsWN; GrötIJN, stjäla. 

tiel m. 1. tyg Gothllm; GrötIJN; Vam1GN; bf. tyett 
LauGN; tjäl LauS, tjäle (i jorden). 

tiel (*fig) m. 2 tyd, den del av golvet i ett stall, som ligger 
bakom (mellan) båsraderna, vanl. i ett något lägre plan 
(yngre: tagdta); bf. tygn, LauVam1GN (kbufiuse44), dets.; 
tjäl FåröLauS ; OS, golvbeläggning i ett fähus. Jfr isl. 
Del n., grund, botten. 

tjeli m. 1 tyth FörömN 349 (tjäle); tyela, -a, bf. taMan 
FåröGN (tjäle); ceptrela FåröGN (stort, flytande isstycke); 
tjeli FåröS; OS (flytande isstycke); tjaa At1CN; eda Eksta 
WN; HavdCN (tpl): tjeli, -a FåröS; as; tjäle (i jorden). 
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Jfr isl. Dell, frost i jorden. — tjeli m. 2. la, 'golvet mellan 
båsraderna.• . . i ett stall EkstaWN. 

tiara f. tg-Orec FårömN 349; tjero, -ä FåröS; CS; yen. Fler 
LärBroGx; r8. GothGN; HejdeTG; tyGra GothEn; Eksta 
WN; GrötlJN (tpl); Atlex; LojTG; tyg,ya NärGN; Havd 
ON (tpl), tjära. 

ieta v. (fg. ptc. n. ietit OS hsB) k,Ota FåröGN; ete, GothAnga 
G-mgButtLyeGN; /ceda GothNorrlAngaöstgGN; LojTG; igte, 
FardTG; ta FröjLevGerHablTG; GardeLauNärGN; Havd 
Cx (tpl); HamGx; Ota HejdeTG; »ta SandaTd; /ta Näs 
SundGx; VamlBn, WN; pta FlerHallGothGN; y/ta Atlex; Sil 
TG; nta G-othHm; /ta LärStenkyBälNorrlHörsGx; SilTG; 
Jeta, (äldre) Atlex; leda BursRoneGx; myta Gothlim; yeta 
(sup.) LaumKG; lata EkstaWN; jåta FäröBungeS; jeta Fler 
SundCS ; jita FåröS; OS; BungeS; jitä NorrlGardeS; jätä, 
OjaVam1KN; pita NEOG, äta. Om utvecklingen av e> e > 

(ce0 se § 29 ovan. jitä och itä, äro väl svagtonsformer. 
Brutna former av detta ord förekomma även i andra öst-
nord. dial. Se Hesselman Västnord. stud. I, s. 73. 

ieta f. jeta, jita FCS; jetå LauS; natjita FåröS, OS; -jitä 
GardeLauS; natmtet NärGx; nc_34,ate, EkstaWx, nattfoder 
(åt hästarna i stallet). Isl. eta f., nyisl. j ata f., fsv. i äta, 
-u, krubba. Se Hesselman Västnord. stud. I, s. 74, där 
även det gotl. ordet behandlas. 

4. Endast /,a förekommer i följande ord: 
(?)fier adj. o. adv. har AlskVam1GN, på högra, dvs, på bortre 

sidan (från körsvennen); fjär I 98: 14 a (ms), åt höger; komp. 
fjärare I 100: 18 (ms); fjärare FåröS; CS; BungeFlerCS; Ard 
GardeLauNäsHamVam1S; fjerrare NEOG; fjärran FåröCS; 
fierre NEOG ; fjärra, -ä S; OS; sup. fjärastä SundCS; fjäreste 
RoneS; fjtirrasta FåröCS, högra. — fiärsido Spegel; fiärsäidu 
ArdS; LauS; OS, högersidan. Kock (Arkiv 30: 350) anser 
här vara kortstavigt (f era > isl. f i ar, fda. f i w r), medan 
Hesselman Västnord. stud. I, s. 43 anser att -r representerar 
-rr ock att långstavighet således föreligger. 

(?) kiepi m. kapa FåröGx; 14_,pa BroHejnGmgGN; Atlar; Hejde 
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FröjLevHablTo; kapz Gothllm; kapa GrötlJN; käpe NEOG; 
kjiipe Aln; käpi, -a FåröS; CS, haka. Jfr fda. kiape (Hessel-
man Västnord. Stud. I: 74). Möjligen är ordet lån från da. 
kwbe 

(?) slaga pgga EkstaVam1WN; ,sg,ga (u arbeta) Vam1GN, knoga, 
arbeta hårt; sjägä, TräkLauVam1S: 1) vara ihärdig arbetsam; 
2) såga ved. Jfr shetl. sj  ag (scig), plage, ud.matte ved 
stra3ngt arbejde, vilket Jacobsen (Ordb.) anser vara isl. 

trykke, pine, plage (pj > sj i shetl.). Det gotl. ordet 
måste dock ha annat etymon. Om man utgår från bet. 
'såga' som den primära, kunde man föra ordet till germ. 
seg- (jfr fht sega, såg), ieur. seg-, skära. C. Säve har från 
Havd ett sjägä f., sax. 

siel m. själfisk CS, säl; själfiske FåröS, sälfångst. Ordet säl 
(fsv. sin1, isl. selr) som nu heter käut på gotl., finnes blott 
bevarat i några ortnamn, såsom fgvika, vik på Fårö; f4/vcbl1c 
vik i Gmg; f4lstcime,n, sten i sjön, elja sn (SOA). 

Fg. sehiel n. skal BroGN; skiä,1 NEOG; skäl FåröS; CS: 1) skill-
nad NEOG; S, CS. 2) orsak GN. skal LauGN, "skäl" i väv; 
skalband FåröVam1GN, band om en garnhärva för att hålla 
den redig; skäl FåröS, CS; BangeFlerCS; LauS; CS; passma; 
"skel" i väv. 

(?)stiegla v. stjägla FåröKo (1885); styagla BroGrN; stjäglä S, 
stegra, höja priset på ngt (särskilt vid auktion ON). Jfr ä. 
sv. stegla sig, som en häst (Lind 1749). 

tiega v. tyga, arbeta ihärdigt GothIlm; tyaarcini, hala fram, 
sträva (tiden ut) NärGN; tyaga,, tigga, enträget bedja Eksta 
Vam1Ww; Vam1GN; tjäga Garde; -ä RoneVam1S, tigga. 
Adj. n. tykut LauGN, ihållande, strävsamt (arbete). Är 
väl bildat till germ. rot. eg- (i tigga, isl. Diggi a). Envall 
(s. 166) jämför dalabergsl. »aga, 'knoga, dra med ansträng-
ning' •Med no. dial. kj ag a, kj ega, drive uavbrudt paa med 
detsamme arbeide (Ross), sv. dial. kä g as, vara ivrig (Rz 382 a), 
möjl. ösv. dial. tjäg(a) o. ro, ro ivrigt (etc.) VLL. Detta 
skulle dock ge gotl. *kaga. 
Anm. 1. Följande ord, som funnos i fg. ock äldre,  gutn. äro 

ej belagda i nyare uppteckningar: 
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kiel m. jél FårömN 331; käl FåröS; CS, köl. Isl. ki21r, gen. kialar. 
Nu ersatt av kol, kod, se § 43. — mied n. miäd NEOG. Nu er-
satt av rspr. formen (med o. d.). — smier (fg. dat. smieri) n. 
smer Wallin; isl, smie, fsv. smior. Nu ersatt av smyr (Fårö) 
eljes smog, mor o. d. 
Anm. 2. Om motsvarigheterna till fg. giefa, giva, ock gieta, 

gitta, se s. 20, 12 ovan. 

Följande ord innehålla en dift. ie, vilken dock ej med säker-
het uppstått genom brytning: 
Fg. giera v. (GL) gera FåröGN; gem BroHejnGN; GothHm; 

Vam1BN; gg,re, AngaGN; At1CN; GerFardTG; EkstaVam1WN; 
LaumKG; NärGN; g4ra HejdellablTG; gera SCHOUM. ; gära 
Spegel; NEOG; giära L. soc.; pres. ggr (ger) allm.; impf. 
g,e.rda Fårö, eljes ger*, allm., sup. gcert allm. Äldre forskare 
ha antagit brytning åtminstone i vissa former av verbet, 
se t. ex. Kock Sv. Ljh. III, s. 192 ock särsk. 196 (*gerwa 
> giarwa > giara, giera) samt Pipping ml. t. de nord. spr. 
ljudl. s. 127, men von Friesen (Nysv. stud. 1934, s. 123 ff.) 
anser, att man icke i något fall behöver antaga brytning, 
utan diftongen ko, ja, 103 kan ha uppstått genom inträngande 
av ett glidljud efter det palatala g-ljudet. 

Fg. hier adv. leg (lav) FåröGN; x,cer GothHm; gr GuldHejde 
TG; NärGlq; GrötlJN; NäsWN; /gr (v§r) Vam1GN; (h)jer, jär 
FåröS; CS; jär LauNäsVam1S; iär L. soc.; hjär NEOG, här. 
Detta ord, som förr ansågs ha uppkommit genom brytning 
ur en form motsv. fht. liera, 'hit' (Kock Sv. Ljh. 3, s. 224 f.), 
har utförligt behandlats av Hesselman (Ordgeografi och 
språkhistoria, s. 127 ff.), som anser att här föreligger en 
över en stor del av det svenska dialektområdet under en 
viss tid ("birkasvenskan") spridd diftongering av germ. e2, 
analog med diftongeringen i fhty. ock fvsax. 

Fg. ier (— ir), pres., jfr (obet. yer) FårömN 358; 'og, (mr) 
FåröGN; /er, ler FåröDLL; lgr LärAngaNärGN; ,cpr GothHm; 
lgr At1CN; HejdeFröjLevHablTG; jår FåröS; CS; jär Spegel, 
NEOG; L. soc.; Toftån; Fårö-Vam1S; CS; 2 pers. jest Färöm 
N 306; gst StenkyllejnHörsNorr1GmgojaNäsSundGN; Goth 
Hm; (t) At1CN; HejdeTG; ?,ast LevTG; jäst NEOG; Toftån; 
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pl. ret FåröGN; ?,ero,. ?;aro FåröDLL; jeru, järn F'åröS; CS; 
järn Toften; (fg. pl. ieru iru). Eg. ier, ieru förklaras.  av 
Kock (Tinal. ii. Brech., s. 288) medelst brytning i pluralen, 
vilket avvisas av Pipping (Gutalag Inl. s. Lxvi) ock Hessel-
man (Ordgeogr. o. Språkhist., s. 156 f.). Den senare för-
klarar ier ur er genom att antaga tidigt sammanfall av 
ordets uddljudande e med germ. e' och därefter diftongering 
söm i hiey (se strax ovan). 

. Anm. 2. Fg. skiera (pres. konj. pas,. schierins) kan möjl. 
vara en obruten form med ?.,-inskott efter palatalt k (Kock Arkiv 
17: 176). Ordet har behandlats ovan s. 68. 

IL Långstaviga ord. 

1. a växlar med ?;cc (g_t) i följande ord: 
Eg. hielp f. 'kalp FlerLärHallBroliejnGN; jälp FåröCS; men 

?Alp (t) (bf.) LauGN; HablTG; hjälp GardeS, hjälp; 
hiaiplaus NOG. 

hielpa v. '4alpa FåröGN (tpl); lå1pa FlerLärHallBrollejnNärGN; 
HejdeTG; Havd (tpl) ON; alpe Gothlim; At1CN; EkstaWN; 
ilpa HablTG; pres. yalpar LaumKG; (impf.) 9,,å,Ipt(a) Kräk 

GN; alpad 13uttGrx; hjellpa FåröS; men ,alpa, (f) GothElm; 
Nipa, (t) LauVam1GN; (t) EkstaWN; hjalpa (Havd) Toften; 
RoneNäsS; hjalpä, LauHamNäsSundS, hjälpa. Isl. hialpa. 
Fg. pres. konj. hialbi (Stenku) CSRun 83; hiel[bi] CSRån. 84 
(Sjonhem); hielbin (ib.) Noreen Aschw. Gr., s. 495. 

iemka v. Ngka FåröGN; /,,agica FlerLärBroGN; GrötlJN; ?,avAa 
Gothllm; ,ågka ETejdeTG; pres. ka(r) LauGN, jämka (av 
kanten på ett bräde o. d.); jankä Sahl; jannkä. GardeNäsS, 
jämka,, göra jämn; laga etc. Fsv. imka, inka. 

iemn adj. (fg. n. iemt; pl. iemnir) lamn FlerLärBroHejnGN; 
IlejdeTG; ,emn GothIlm (tpl); /amnar AngaGN; jamn Fard 
TG; n. ?„amt Anga,ButtGN; men ?,cimnar EkstaTG; RoneVaml 
GN; ?,amnar Vam1WN; ?;amn- EkstaGN; ?;anzn NärGN; Grötl 
JN (tpl); HavdCN (tpl); n. (o, adv.) lamt GothNärRoneHam 
SundGN; LojTet; Vam1WN; ,kcont FröjLevSilHablTG; jamn 
Toften; n. jamt NEOG, jämn. 
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kielke, kialke m. Ulka FåröLärBroLauGN; A.,t1CN; HejdeTG; 
kalki Gothllm (tpl); kalka EkstaWg; GrötlJN (tpl); källka 
FåröS; men 44/kee..  Vam1GN; kjälrke Rone,S, kälke. 

sieldan, sialdan fåldan FårömN 321; (Man FlerLärBroGN; salan 
HejdeTG; sa,k LauGN; själldan FåröS; CS); själlden Alsk 
HamGN; -än LauCS; Vam1KN; men själdan LauCS; sialdan 
SCHOUM; NEOG; sjalden Toft6n, sällan. 

Fg. sielfr (GL); sialvr (CSRun 138)1. pålvar FåröGN; 'å/var 
FlerLyeEkeöjaGN; SterikuToftaFröjLevTo; ylav(ar) Hejde 
LojGerFardTG; "alv LärHörsGardeG-N; TräkHogVallEskGuld 
SandaKliTG; At1CN; "al liallStenkyHejnNorrlAngaGmgA.rd 
GN; GothHm; "alvar LaumKG; pl. §a,lva ButtGN; själlvärr 
FåröS; OS; men "alv (t) GothElm; 9alv(ar) (t) HejdeTG; 
"alvar GardeÖjaGN; "alvar HejdeTG; EkstaWN; (t) BursGx; 
pci/v(ar) GrötlJN; jsdIvar SilHablTG; NäsVam1GN; själfvar När 
S; sjalvr EkstaLauS; självårr LauNärE1amS; själ Vam1S; 
falvar Rone (Sv. Lm. III. 2, 20); sjalfwer NEOG; sjalfwer, 
-ur Toft6n; sjalfwer, sialf Bröll.-d. 1738 a; sialfwa Bröll.-d. 
1748, själv. 

2. la ?,ce förekommer i följande ord: 
bjella f. inga Gothrlm, bjällra; bjälla FåröS; -å AlskGardeS: 

1) bjällra. 2) köttväxt under halsen på djur. Isl. bialla 
f., bjällra. "Bjällra" (liten klocka) heter Naldra o. d., men 
detta ord är väl inlånat. 

bielle m. bf. blek), EkstaWN fotbladet[?]; pl. Nålar, förhård-
nader under fotsulan At1CN; sjuklig växt på hästens ben 
NärGN; bf. tcnblak, knölen under stortåleden Vam1GN; 
bjällä, Fårö KG (1884), knöl under stor- och lilltån. 

bierg n. biärg NEOG-; bjärg FåröS; OS, berg. Denna form finnes 
nu blott i ortn. (t. ex. Nerga, en backe ovanför Nöiu fiskl. 
i Lan; laggIncerg, åker i Hejn). Eljes heter det berg. Jfr 
förf. i Sv. Ortnamnssällsk. årsskr. 1938, s. 8. 

bierga v. Ncerga (vanl. bcerga) GrötlJN; biärga NEOG-, inbärga 
säd. 

1) Så även von Friesen: Runorna i Sverige, 3 uppl., s. 82. 
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bierk f. bgerk (-1.) BursGrr; bark NäsHamGx; bjärk FåröLau 
RoneNäsHamS, björk. Nu vanl. bork. Om en gammal form 
bcerk se ovan s. 9. Formen bierk finnes kvar även i srns. 
bierk-skvalda, (-skvalla) f. blaskvci/dec LauNärVam1GN; ba-
skvaldu (bf.) EkstaWN; Naskvalda GrötIJN; bjässkvalldå Alsk 
LauRoneS, björksav. 

diervr adj. clIcerv FlerLärBroGN; Gothlim; AtlHavd (tpl) ON; 
clorv HejdeTG; EkstaWN (tpl); dlcbrvar LauNärVam1GN; 
djä,rrvur FåröS; OS, djärv, företagsam (i arbete). 

fiell n. fjäll FåröKG (1884); fia l Gothlim; HavdCrer (tpl); Grötl 
Jx; fial HejdeTG; faa.f. EkstaWN, fiskfjäll. Dalfisk LaumKG. 

Fg. fia* fkrcla FlerLärGx; fig(r)ciz GothIlm (tpl); fig,c1 Eksta 
WN; fkayda När, (--)- IT) Vam1G3r; f jarcla LaumKG; Nrtia, 
Havderr (tpl); fwele, GrötIJN (tpl), fjärde. 

Fg. gield f. gald FlerLärBroLauNärVam1GN; Gothlim (tpl) 
AtlCx; HejdeTa; gald GrötlJN (tpl), skuld 

Fg. gielda v. galda Gothllm; galcla GrötlJN; pres. gålda(r) När 
Vam1Gx; gelde L. soc.; gällda FåröCS; -ä LauCS, gälla. 

gierna gana FlerLärBroNärVamIGN; AtlHavd (tpl) ON; Hejde 
Ta; gana GothHm; EkstaWN; LaumKG; GrötlJN; genne 
L. soc.; genna NEOG, gärna. 

hielli m. gtla AlskGrr, lösa bräder som lades över ladan vid 
tröskning; hjälle AlskS; jällä FåröCS; jälle NEW, torkställ-
ning för kött under taket. Fsv. hille m., hylla el. säng 
uppe under taket. 

hierni m. (fg. hiern sea» bf. /&rnan FåröGler; ?„ani Gothlim; 
/ana FlerLärBroNärGN; Atlex; jana LaumKG; ona Eksta 
WN; GrötlJN; aa HejdeSilHablTG, hjärna. 

hierta n. järta FåröKG (1885); jckrta FåröGx (tpl); gertz Goth 
Hm; liera FlerLärBroNärGN; HejdeTG:. /cella GrötlJN; tarta 
A.t1CN (tpl); ?Årta HejdeTG, bjärta. 

hiessi m. jässä FåröKG (1885); ma BroGN; EkstaWN; bf. 
0,sn NärVam1GN, hjässa. 

(?) kiella v. kala FåröGx.; kala AUG/i.; LauNärGN; källa FåröS, 
-ä MartS; kjella Aln, kela, smeka (nu mest om djur). Här-
till 44luggr FårömN 313; kal' FlerLärBroGrr, smek-sam, kelig 
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(som Noreen a. st. anser vara "kärlig"). Jfr nyisl. kialast. 
Gotl. *kiella kan vara en intensivbildning till *kiala. 

kiept m. kaft BroGN; EkstaWN; käfft NäsS; pl. -ar LauS, käft. 
Isl. kiaptr. 

kimma' f. kana FlerHejnHörsNorr1GmgöstgGN; Gothllm; kana 
TräkVallHogSandaTG; ka,n.a, HejdeTG; katge EskTG; kana 
LaumKG; Una SilTG: keerna FåröGN, (smör)kärna. Ang. 
formen kina, se ovan e. lö. 

kierna v. Una FlerStenkyHörsNorrlArdGmgÖstgGN; Tofta 
HejdeLevTG; kana GothIlm; At1CN, kärna (smör). 

kierni m. Una HejnHörsNorr1GmgÖstgArdÖjaSun.dGN; Träk 
ToftaVallSandaEskllogFröjLojFardHablTG; kana EkstaWN; 
GrötlJN; bf. kåttf3 ButtGN, nucleus. 

sietti (siatta Rk) fiata FåröDLL; pata BroHejnGN; EkstaWN; 
sjätti FåröCS, sjätte. Jfr fg. siettungr GL. — Fg. siex GL; 
siahs Rk yaks FåröGN; saks Gothllm (eljes saks); sjäk(k)s 
FåröS; OS; FlerCS; BungeRoneVam1S; siäx NEOG-, sex. — 
Fg. siextighi sjäkksti FåröFlerCS; sjäxti RoneS, sextio. — 
Fg. siextan (siahstan Rk) pakstan FåröGN; nakstn GothErm; 
sjextan Toftein; sjexten Bröll.-d. 1738 a, sexton. Orden siex 
etc. ha enl. Kock (Ljh. III, s. 222) fått ie efter siette. 

skielva skaka GmgLauGN; pres. skålvar LauGN; skällva FåröS; 
OS, skälva. 

Fg. snieldir 2  (bf. snielli, snelli) snå,lcinr FårömN 305; snaKar) 
Aden; snalar EkstaWN; GrötlJN; Vam1BN; snal HablTG; 
n. snalt Gothllm; sup. snalast LaumKG; snälldur FåröS; 
OS; sniallur Scnoum, kvick, snabb, duktig, snäll. Isl. 
sniallr och snellr. 

spield n. sinald FlerLärBroLauVam1GN; GothHm; Aden; Eksta 
WN; GrötlJN; svald HejdeTa; spjälld FåröS; CS; Bunge 
ButtAlskLauS, spjäll; tyglapp m. m. 

spierna v. spjärna FåröKa (1885); spkana Goth (sparna, Atl; 
splierria, Havd, tpl, ON, riksspråksformer); spjärna FåröCS; 
spjänna BungeS; -ä S; OS; spjenna NEOG, spjärna. Heter 
numera vanl. spana (ment). 

i) Jfr Isl. kiarni in. (jämte kirna f.). 2) skrivet senieldir. 
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spierr spger (n.?) FåröGN; (f.) Gothllm; LauGN; spjärr FåröS; 
CS; VstgS, (vass) fena på fisk. Jfr no. dial. spjer, spjorr, 
fena på fisk (m. in.) Torp. 

st(i)elp n. stffilp GardeLauGN; stolp EkstaYg; Vam1BN; stölp 
Lau, stöllp AlskVaml, ställp BungeFoleS, veck, slag. For-
merna utan bero på anslutning till verbet. 

st(i)elpa v. stolp (uv) LauGN .stmlpa GrötIJN; Vam1BN; stolpa 
EkstaVamlWx; stöl(l)pä AlskSundS; stålpa FårömN 331; 
ställpa FåröS; CS; stalp(a) BroGN; Gothlim; stalpa, FlerLär 
GN; Gothilm; HejdeFG, stjälpa. Fno. stelpa, men fsv. 
stia31pa. Huruvida dt gotl. stalpa representerar en obruten 
form är ovisst; 'k kan ha försvunnit genom anslutning till 
impf. stalp, sup. siulpit. Ang. a> ö frfr kak. 1+ kons., 
se ovan § 27. 

stiern m. stgri, At1CN; VamIWN; styan LauVam1GN; stjänn 
BroCS; BungeVam1S; stjenn BacMr, vit fläck i pannan 
på hästar. 

Fg. stierna f.1  stycsprna FåröGN; 84.44 FlerLärGmgGN; Hejde 
KliGerTG; signa G-othlim; EkstaWN; GrötlJx; sty491a Loj 
TG; Vam1GN; styattet LaumKG; stoylet HavdON (tpl); stienna 
NEOG, stjärna. 

stiert m. secert FlerLärBroGx; GuldHejdeTG; stmrt Gothllm; 
EkstaWx (tpl); stkwri GrötlJN; stycert HavdCx (tpl); stjärrt 
FåröS; CS; BungeLauSprogeS, stjärt. 

(?) tierga v. ecerga NärGN; (part. m.) sunclatycerg s, sönder-
splittra; tjärgä CS, sarga (även figurl.). Jfr sv. dial. (Häls.) 
tjärga = sv. dial. targla, bita sönder, sarga, oredigt skära 
m. m.; targa (Uppl., Häls.), småningom avbita eller avskära; 
sönderhugga det som är segt (m. m.) Rietz 774 a; mlty. 
tergen, targen, zerren, reizen, necken. Härtill tycergla 
FåröGN; tyergla BroGN, splittra, karva, sönderskära i små-
stycken; tjärgla Bunge, -ä CS; LauS; sarga ... (sönder); 
käxa, gräla. Möjligen ha vi här att göra med ett targa 
med j-inskott (jfr Envall s. 202 not 1), men det vore väl 
ej heller otänkbart att räkna med en bruten form tiarg 

1) i kvinnonamnet huita stierna. 
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(jfr mlty. tergen). — Ett synonymt verb är "cerge, Lau 
NärGIN; pres. pcergar Vam1GN; sjär(r)ga FåröS; OS; Bunge 
VanalS; -ä AlskS, som synes vara bildat med j-inskott till 
sarga. 
Anm. 1. Följande ord innehålla ett gutn. je (ta), vars upp-

komst kan eller måste förklaras på annat sätt än genom brytning. 
Pret. av fg. falla och halda heta: fiel hal (pl. håla) FåröGN; 
fkall (t) GothHm; fi, fialt (t) EkstaWN, föll. (Nu ersatt av 
falt). Pluralen (fsv. fiullo, fiollo) Ilar enligt Kock (Umlaut. u. 
brech. s. 277) brytning, och det är dess diftong som inträngt i sing. 
Hesselman (Ordgeogr. och språkhist., s. 150 f.) förklarar diftongen 
å på samma sätt som i hier 'här', se ovan s. 249 ff. hielt (fg. pl. 
hieldu) ieit FåröFlerGN; (t) Gothlim; EkstaWN; (pl. ,å1clet Fårö 
GN); hjällt FåröBungeFlerCS; DalhLauS, höll. (Numera ersatt av 
halt, halt), Jfr Kock och Hesselman a. st. 

Pret. av hagga 'hugga' (fg. hiak CSRun 165) heter lag Fårö 
FlerAngaGN; (t) EkstaWN; (h)jägg FåröS; OS; DalhLauRoneHamS, 
högg. (Numera ersatt av hagada, hugada, hugda). Se om detta 
pret. Kock SV. Ljh. II, s. 374 ff., 407 ff. Hesselman a. a. s. 151. 

Ordet järn (is!. j arn, is arn) heter wrn FåröGN; kan FlerLär 
HejnNärVam1GN; GothHm; AtlHavd (tpl) ON; EkstaWN; gn Hejde 
HabITG; GothAngaLauGN; LojTG; jan- MbyTG; LaumKG ; 
jahn Spegel; jan L. soc.; NEOG. (Numera i stor utsträckning er-
satt av  

skiera f. skara FåröDLL; skårä FåröS; skeera (nyare form) Fårö 
GN; skeera BroGN; Gothilm; sker-(ag) Hejnem; skåra GardeLau 
Vam1GN; ske,ra EkstaWN; GrötlJN; skära NEoc; skäre L. soc. (etc.), 
skata. Se Hesselman Ordgeogr. ock språkhist. s. 157 f. ock där 
anförd litt.. 

tiena, tiana v. tyena FåröGN; tyGna FlerLärBroHejnGnigGN; 
HejdeTG; tjåna FåröS; CS; (impf.) tyljnt(a) AngaKräkLye Gm; 
men tyana (t) GothHm; EkstaWN; HavdCN (tpl); GrötIJN; SundBm ; 
t„rdne, (t) HejdeTG ; HablTG; fortyana VamIBN; tjana Toften; 
öjaS; tjanä GethEkstaRoneS; LauCS; förtiaant Grat.-d. 1717, tjäna. 
— tienst, tianst f. fotxOnst FåröGN; tyGnst, la-anst (t) At1CN; 
tygnst HabITG; GrötlJN; tyanst(pazka) EkstaWN, tjänst. 

Forngutniskt jo. 

§ 63. Fg. jo motsvaras av gt, (,o). I några fall där m.,t 
(av iö) förekommer, torde detta vara att förklara som svensk 
eller dansk påverkan. 
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1. .,(ft, a förekommer i följande ord: 
blom m. bjårnän [öknamn] FåröKG (1884); bk,all AtleN, mörk-

fux (äv. hästnamn); kan, Vam1GN (blott i uttr. svarta sum 
an Nein); snegalbon Vam1WN, snigel; bion NEOG, björn. 
bjå,nnstukk AlskS, axellager; bjånnvagn Vam1S, träaxelvagn. 
Ordet "björn" (djuret) heter numera alltid byk, o. d. (riks-
språksform). biornugr adj. bjäxnugur [om färgen på hästar; 
somliga hår grå, somliga vita, somliga svarta] FåröKG (1884), 
byitn LärHallGN; byinu (ru,2), mörkfuxar At1CN; kkbuit(ar) 
HejdeTG, svartaktig; beinuar NärGN, gråspräcklig; byin_u 
Vam1GN (rött med svart); Nbnicar, svart, svartbrun Vaml 
WN. Adj. användes alltid om färg på djur, särskilt hästar; 
så även hos Säve (GOB). Att den äkta gutniska formen 
för "björn" varit blom, torde vara ställt utom allt tvivel. 
Om ordets ljudhistoriska förklaring se Pipping Neuphilol. 
Mitteil. 15/n-15/12 1902, s. 8 ff.; Kock Arkiv 22: 344. 

giord f: rumpggird NärVarn1GN, rumpgj ord - (på en sele); gOrd 
(-silar) EkstaTG, en sorts sele; (gystyrd HejdeTG är riksspråks-
influerat); gjå,rd FåröS; OS; FlerAlskLauRoneHavdS, [seltyg]. 

Fg. iorp tard FåröGmgNärGN; GothItm; atj EkstaWN; 
Kird At1CN (tpl); yird HejdeTG; bf. Oda LärGN; ..eirch Fler 
HallVam1GN; pl. icirciar LaumKG; y5rd- LojTG; 'kon& Grötl 
JN; jård. NEOG ; bf. jå,rdi Tft, jord. 

(?) stiorn m. o. n. sem; BogeHejnHörsNorrlAngaGmgÖstgArd 
ÖjaHainSundGN; LojFardTG-; sttav BroGN; At1CN; stlotp 
G-othHivr; GrötlJN; sto g TräkStenkuToftaVallHogSandaHejde 
FröjTa; clinkkstyön EskLevTG; stjå,rn FåröCS; stjånn Fårön 
S; OS; (AlskNäs)Vam1S; stion NEOG, snibb, hörn på huvud-
duk; även spetsigt hörn på en äga. pa  sto, på snett 
EkstaWN. Härtill sta LauGN, peka snett (om en vind 
dörr); styma, luta, gå snett EkstaWN; ston(a) av, 'hörna av'; 
snibba ut (om ägor) Gothllm. Kan vara ett *sternu, bildat 
till roten. *s t e r- 'vara styv'. 

tiokkr (jfr fg. pioki personn.)' tyalsor FåröDLL; eak FlerLär 

1) I en runinskrift från Dune-fyndet (Söderberg i Översikt av 
fiol. sällsk. i Lund förhand'. 1881-88, s. 54). 
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BroGN; HavdCN (tpl); HamBN; tyolsar HejdeTG; EkstaWN; 
tyok GrötlJN (tpl); tyot-(rtab) GothHm; tyak(nel» At1CN; tyak-
('nal) LaumKG; tiockhankle Spegel, tiockskyrta NE0G. 

2. Följande ord hava i9ac o. d., troligen som substitut för 
svenskt eller danskt iö (jo el. dyl.): 
(i)fiord adv. a haurd FåröGN; - flottrd FlerNärGN; LojTG; 

fa9urd GerSilteTG; z fiou4 Eksta,WN; hord- NäsGN; fu5rd 
SilHablTo ; Varn1GN; htird Varn1WN; äi fjord FåröS; OS, 
BungeCS; LauRoneNäsHarriSundS, förlidet år. 

hiort m. jort FåröKG. (1885) 191,9.1 BroNär, i,ort VamiGN; hjort 
S. Riksspråkspåverkad form. Hjortar ha dock funnits på 
Gotland (se GOB). 

An in. 1. Ett ord, som av Pipping införts i diskussionen om 
brytningen är *gio(r)na v. som heter ggoie. FlerLärBroGN; Sanda 
Hej de Loj Fard TG; gkåna (-te) Träku Tofta Fröj Lev G erSilHablTG ; 
gymne, EskTG; gjåna NEOG FåröS ; OS; -ä CS, stå och gapa som 
en narr NEOG; tokas dumt FåröCS; rasa och leka BA ; TG; skoja 
ON; nojsa (om barn och ungdom) GN. Härtill gotnur, yr Laum 
KG: gnu, yr, skämtsam, "slynaktig" AtleN; gjånugur FåröCS, 
narraktig. -- giån, en tok, flan, NEOG; glad tölp BN; (n.) tok 
som leker och är utan besked FåröCS; oväsen, skoj MartS. Kock 
har (i Arkiv XXII: 343), säkerligen med rätta, kritiserat Pippings 
sammanställning (i Neuphilol. Mitteil. 15/1i-152 1902, s. 8, och 
Gutalag, inl. S. Lxxix)1  av detta ord med isl. g i rn f. (till adj. 
gi a r n). Såväl ur betydelse- som ordbildningssynpunkt anser Kock 
denna parallell vara omöjlig. Härtill kan läggas att ordet icke 
synes ha urspr. -rn-, då Säve från Fårö, där -rn- kvarstår, har 
gjäna. Man kunde snarast sammanställa ordet med ösv. dial. 
k å n or, /oun or, upptåg, sätt, seder, som Vandel' (Ord b.) samman-
ställer med no. gj onor f. pl. 'spigg, fjas, gjwkkeri'. Torp anser, 
att no. gj n a, drille, 'narre, spoke med, spotte, trodse'; gj n n. 
'drilleri ; en driller' och gj onor f. pl. 'spå, fjas', hänga samman 
med fno. gin n a, fortrolle, bedaare (etc.), vilket i sin tur av Torp 
anses höra till isl. gina 'gapa'. Huru än den egendomliga voka-
lismen i de östsv. och god., orden skall förklaras, så synes be-
tydelsen visa hän på ett sammanhang med den norska ordgruppen. 

Anm. 2. Ordet "sjö" (fg. dat. sia) heter hos den äldre gene-
rationen "eiy FåröGN; you HejdeTG; jau LaumKG.; pott (f) Eksta 

1) Ännu i ml. t. de nord. spr. ljudl. s. 94 anför P. ordet. 
17 H. Gustavson 
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Wig; GrötIJN; o HabITG; bf. §4/.1&n, Fler (f) LauGN; 'Quay, Goth 
Hm; "(jan SundGN; peo(-ka/v) NärGN (manet); SiO FåröS; sio 
NE0G; BungeRoneS; bf. sjoen Får0S; CS; ÖstgLauRoneHavd 
SundS; sjoi [dat.?] I 100:18. Från Hörsne. Norrlanda och Kräk-
lingbo har jag uppgifter om att man förr sagt pciyan, vilken farm 
även Hedenström anför såsom föråldrad från Gothem. Jfr ang. 
en supponerad form sniau 'snö' ovan s. '232. Kunde ett *seur, 
resp. *siAnr giva siaur, sniaur i farngutn.? 

Här är icke platsen att ingå på dt invecklade "sjöproblemet", 
som utförligt diskuterats av von Friesen (Bidrag till den nordiska 
språkhistorien I, II; Arkiv 19, s. 334 if.), Kock (Arkiv 17: 355 ff., 
18: 226 ff., 20:255 ff.), Hultman (Arkiv 17: 215 ff. och Pipping 
(Neuphilol. Mitteil. 1904 nr 7-8, s. 145 ff.). 

Forngutniskt 

§ 64. Pg. iu, som uppkommit genom brytning, finnes blott 
belagt i orden fiugurtan (G-LhsB) fiurtan (GlalisA) och tiughu. 
Av dessa har fiurtan numera alltid formen fzourty, o. d., medan 
man hos C. och P. A. Säve finner en form fiurtan, vilken 
kunde motsvara ett fifirtan. 
Fg, tiughu heter vant ipiket FåröLauNärVain1GN; tyWygu 

GuldilejdeTG; tjuge LaumKG; tykpoda. (20 de) EkstaWN; 
tjugu Toftn; FåröFlerCS; Varn1KN, alltså former som mot- 
svara fg. titight. (Om utvecklingen av fg. se § 35 «van.) 

i  En gammal biform är tp',cget Få/15(3,N, tugå ("utan j") Fårö 
Kg,  1885; VAgtt KräkIGN;'imigtt gruldHejdeTG; tugu FåröS; 
CS ; tuggt ÖjaVaml, -å NäsS; "de gamblä, u mam föräldrar 
säggd tugä, me langt u" LauJKN (ULMA 6998). Jir isl. 
tuttugu. 

Anm. En form. tiäugn som Söderberg (s. 22) efter C. Säve Be-
maarkninger etc.. (s. 233) anför och även,  Pipping (SNF 12, s. 70) la-
borerar med är icke annorstädes belagd 'och måste räknas som hyper-
gutnicism (jfr ovan s. 102). 

Såsom felaktig måste den hos J. P. Kellgren från Vamlingbo 
antecknade farmen tjaugu betecknas, likaså tyåga, FårömN 
341, vilka torde lera på utfrågning eller förväkling med subst. 
"tjuga" (tfer.v.a). • 1 



Resumé. 

La presente etude forme la premiere partie d'un aper9u historique 
et descriptif du dialecte de l'ile de Gotland. Ce dialecte est sorti 
de randen gotlandien, la langue de l'ile au moyen ägo, en laquelle 
est ecrite sa propre loi, Gutalagen, ainsi que de nombreuses in-
scriptions runiques. Le vieux gotlandien etait une langue indepen-
da.nte pluta qu'un dialecte. Il est remarquable comme cette vieille 
langue s'est bien conservee jusqu'å nos jours. En premier lieu, 
son independance (Ståt due å la position qu'occupait l'ile de Got-
land å, l'epoque des Vikings et au debut du m.oyen ägo, en tant 
qu'une riche et puissante republique libre de commer9ants et de 
paysans di se d6veloppait une civilisation gotlandienne originale, 
qui pouvait assimiler des influences traligeres sans perdre son 
caractere propre. Plus tard, lorsque la puissance de Gotland de-
clinait, lorsque les paysans tombaient dans la pauvrete et qu'ils 
n'avaient pas de rapports intimes avec la classe dirigeante de 
commer9ants et de guerriers etrangers qui regnaient sur Visby, le 
peuple garda l'ancienne langue gråce ä l'isolement dt il vivait. 
Le bas allemand, ainsi que plus tard le danois, a exerce une in-
fluence considerable sur le vocabulaire. De nos jours, le dialecte 
subit de plus en plus fortement l'influence du suedois officiel, in-
fluence qui, depuis longtemps, s'exerce surtout dans les regions 
voisines de la ville de Visby. La langue la plus archeque se 
parle dans l'Ilot de Fårä, dont le patois se distingue de ceux du 
reste de la province aussi bien par une plus grand richesse de 
formos et par une meilleure conservation des voyelles des desi-
nences que par un accent different. 

On commen9a å s'interesser å l'etude du dialecte de Gotland 
deja au XVIIe siecle, et au siecle suivant, il a ete etabli plusieurs 
vocabulaires excellents. Au XIXe siécle, trois savants originaires 
de Gotland, Carl et P. A. Sä,ve ainsi que Mathias Klintberg ont 
reuni d'immenses materiaux pour l'etude de ce dialecte. En 1918, 
Klintberg a aussi pris l'initiative d'une enquete sur la repartition 
geographique des formes grammaticales. Co sont en grande partie 
les materiaux de cette enquete qui servent de base å la presente 
ande. 
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Cette premiere partie de Gutarnålet comprend le chapitre sur 
les voyelles et les diphtongues des syllabes radicales. Les traits 
les plus importants de revolution de celles-ci sont les suivants: 

i persiste: lid (bd) 'jointure' (< v. gotl. 19), mais devient ä 
devant r + cons.: värke 'bois d'ouvrage' (<v. gotl. wirki). 

1 se diphtongue: tie 'dix' (< v. gotl. titt, is!. tiu), knäi 'genou' 
(<v. gotl. kni, is!. knO. Cette diphtonguaison sel-11bl° avoir com-
mence dejå au moyen åge. 

persiste: fyl 'poulain' (ryl < v. gotl. mals passe å ö 
devant r + cons.: börd 'fardeau' (<v. gotl. byrD). Devant le 
groupe assimile r + n, rancien y persiste pourtant: tynne 'rosier' 
(<v. gotl. pyrnir). 

i se diphtongue en öi : böi 'village' (<v. gotl. by), majs avant 
r apparait souvent ö :dör 'cher', ou, dans certains lieux, döir 

v. gotl. dir). La diphtongue öi < s'ecrit oy sur deux pierres 
runiques ainsi quo dans quelques vieux poånes ecrits en co dialecte. 

s'est developpe en un a ferme (a) peu eloigne de e: nava 
'poing' (<v. got]. nefi), mais en un ä ouvert dans les combinaisons 
avec r: mcerka 'signe' (v. gotl. merki), developpement qui varje 
dans les differentes regions de Gotland. 

oT, est reste e ferme (e) dans la partie la plus meridionale de 
Gotland: sed 'ble' (< v. gotl. söp), mais s'est diphtongue en äi 
(al ou ) dans des communes centrales et septentrionales: 
Dans certaines communes peripheriques se rencontre une prononcia- 
tion seul (e long et ferme, i tres faible). La diphtongue äi sortie 
de ö s'est confondue en quelques endroits avec provenant d'un 
1: sid 'blå' se prononce lit, avec le meme i que celui de eäide 
'cöte' (< v. gotl. 

ä et ä persistent, mais en s'ouvrant, å Gotland meme en un a 
represente par le caractere a dans l'alphabet phonetique suedois, et 
en se fermant it Fårö en un autre a represente par le caractere a. 

ii s'est developpe differemment selon la quantite de la syllabe 
en v. gotl. Si la syllabe etait breve, randen ä, dans certaines 
contrees, s'est conserve jusqu'aujourd'hui comme u, quoiqu'allonge: 
dur 'porte' (<v. gotl. där). Get allongement a ou lien å une 
epoque relativement recent°. Dans la plus grande partie de Got-
land, ru des anciennes syllabes breves s'est allonge plus tåt et 
s'est ensuite diphtongue en un lii. ou en ej i: difir (dir) 'porte'. 
Devant un w qui est tombe, ru s'est partout allonge å une epoque 
plus reculee encore et s'est diphtongue en äu : stue (staya) 'maison' 
(<v. gotl. stilla); de måme, dans certains oas, devant ghl, etc.: 
aygla 'hibou' (< v. gotl. D'autre part, si la syllabe etait 
longue dans le v. gotl., Vii se conserve dans nombre de cas dans 
tout le domaine du dialecte: blick (buk) 'bou& (<got!. bueh), 
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majs dej en v. got!., u est devenu o devant r + cons.: honn 
(han) 'come' (< v. gotl. horn), orke (arka) 'pouvoir' (< v. gotl. 
orca). Devant 1 + cons., le developpement d'u en o a eu lieu plus 
tard: folk 'peuple' (< v. gotl. fule). Devant bb, dd, ks, ns, etc., 
on trouve de måme assez souvent un o (a), qui s'est developpe 
d'un u: kiobbe (Iciabe,) 'massue'. Dans les mots onomatopeiques, 
o semble l'emporter sur u: plansa 'patauger', palla 'mijoter'. 

ft s'est diphtongue en äu : häus (hays) 'maison' (<v. got!. hös). 
Cette diphtonguaison est peut-ötre attestee au moyen å,ge dejå. 
Il est interessant de constater le changement — å un certain degre 
parallåle — du v. gotl. ä en än et de ii en in (cf. plus haut). 
Voir les exemples häus < hös 'maison'; difir < dfir 'porte'. On 
peut se demander si pour le developpement en question il faut 
poser un schema phonetique: ii > un u plus ouvert > nu.> > 

> äu — comme le voulait Noreen, Fårömålet, § 136 — ou plutöt 
le schema suivant: il > un u plus ferme > iu > äu — evolution 
dont on trouve des cas parallåles dans des dialectes norvegiens. 

ö se diphtongue dans la plus grande partie de l'Ile de Gotland 
en ou ou en ån: boyk 'livre', majs dans les communes les plus 
meridionales y correspond un o ferme pur, qui rappelle le son o 
caracteristique du suedois, mais qui rappelle aussi l'u allemand 
(Buch) ou la voyelle du francais son. Autrefois, cette prononcia-
tion avec o semble avoir existe aussi Fårö. Il se peut cependant 
que la diphtonguaison de cet ö ait commence des le moyen åge, 
å en juger d'apres certaines graphies des inscriptions runiques. 
Peut-ötre, dans certaines circonstances, o long s'est-il d'abord ferme 
en o dans tout le domaine, et puis, tout en s'ouvrant successivement, 
s'est-il diphtongue en oy. Cet o long et ferm e a pu ötre proche 
de u (u), ce qui a pu amener des confusions. Ainsi on pourrait 
expliquer la remarquable alternance u : o qu'on constate dans les 
noms de personnes vieux gotlandiens debutant par Bot- et Rot-
(Butair : Botair, Butulfr : Botulfr, RupiauD: RoidauD). 

ö n'existait pas dans le v. gotl. Il y a Me remplace par y. 
Plus tard, lorsqu'on empruntait des mots contenant ö, ce son a subi 
une diphtonguaison plus ou moins forte dans la plus grande partie 
de l'ile. Le resultat: öi o/) rappelle röi provenant d'un 
aucien, majs dans les communes les plus meridionales, l'öi se con-
serve comme un 0 pur: bona et bona 'feve'. 

å, emprunte ou autochtone, a une tendence å la diphtonguaison: 
blåä (biaq,) 'bleu', aqta 'huit'. 

ai persiste dans tout le domaine: aige 'posseder' (isl. eiga). De 
måme ai (ei) donne dans les mots d'emprunt cu (bas allem. kleine 
> Devant les consonnes doubles ai passe å a en v. gotl. 
dejå: bratt (neutre de braipr large'). 
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au persiste dans tout le domaine: ayge, 'cell' (< v. gotl. auga). 
Devant les co-nsonnes doubles, l'au se reduit pourtant en a: datt 
(neutre de daudar 'mort'. v. gotl. dat, date). 

oy reste dans tont le domaine comme et.. ou ey: blats 'mouiller' 
(<v. gotl. bloyta), majs se reduit en o (a) devant les consonnes 
doubles: stata, get. de staga 'heurter', de möme devant rd et rt: 
karda,, pret. de kava = suedois köra 'conduire, charrier'. 

iau persiste en general intact: bada 'of frir' v. gotl. biaupa, 
isl. bi68a, v. suedois biudha), majs apres 1 postconsonantique et 
apres r disparatt la semi-voyelle brast 'poitrine' (< v. gotl. 
briaust), /Ulma 'voler' (<v. gotl. fliauga). 

Les diphtongues dont l'origine est un e qui a subi des "frac-
tures" (e> ea — plus tard ja, iä — quand il y a eu un a dans 
la syllabe suivante; e> eu — plus tard ju, jo — quand il y a eu 
un u dans la syllabe suivante) se retrouvent dans le v. gotl. et  ont 
persiste dans les dialectes actuels: gotl. merid. ;a/var, gotl. septentr. 
'alvar (< v. gotl. sialfr, cf. allem. solhet, angl. self), Nein 'ours' 
(< v. gotl. biorn, of. allem. Bär, anglo-s. bera), tyytygvu 'vingt' 
(< v. gotl. tiugu, of. goth. tigjus). 

Nous avons joint å notre etude cinq cartes Tnontrant (I) le deve-
loppement de ö devant r, (II) de ö apAs r, (III) de ö devant 1 
cacuminal + cons., (IV) du v. gotl. ö, et, (V) le traitement de ö 
emprunte. 



Rättelser. 

S. in r. 10 nerifrån står: Fg. > e läs: Fg. > 
„ 7 

59 Fg. wa > (w)å „ Fg. wa > (v)å. 
iii „ 1 

79 Fg. u dift. „ Fg. i dift. 
xin „ 

XVI 

7 uppifrån 

1 0 17 

" 

„ 

JACOB KARLSSONS 
ortsmeddelaren 

ELLI HERLITZ 

" 

„ 

ortsmeddelaren 
JAKOB KARLSSONS, 
Fie i Lau, 
ELLI WERNBERO, 
f. HERLITZ 

95 3 „ 8 nerifrån I9 st/cal 
59 stikal 

57 4 „ 3 » » sgan slgan 
» 5 „ 15 39 99 tkga Tofta [etc.] 

77 tiga Toka [etc.] 
» 5  55 5 » 75 324 

57 325 
99 6 „ 3 uppifrån 

57 (?) liker (?)likr 
77 9 „ 5 nerifrån 

75 svarar 
9/ svarar 

15 10 „ 2 uppifrån 
19 fipcet,a 

79 ftpely.a 
5/ 11 „ 1 » /7 *felhian *f e lh jan 
17 11 „ 3 nerifrån „ Gröth 

77 Grötl 
„ 12 „ 3 uppifrån „ Nosn 141stz 
„ 15 „ 6f. " » fsv. hia, bedraga 

. . . . ej hos Sö- 
derwall, 

nysv. hi a, nar- 
ra, bedraga SA 
OB; fsv. higha 
Söderwall. Mlty. 
hien, higen. 

15 „ 16 „ Hau 
77 Hall 

17 „ 16 „ ink Goth lazk Goth 
„ 17 „ 10 nerifrån „ streka stretka 
77 17 „ 4 

SY „ (HB 29) 
77 (UB 29) 

51 17 „ 3 55 „ i rel. i i rel. 
, 21 " 11 „ „ LauGN 

55 LaumKG 
„ 23 „ 3 uppifrån „ klazva Vam1WN kleiva Vam1WN 



„
5/ 

Fg. lysa 
Fg. lyti 

tillägg: (fg.pass.mytas) 
läs: scekj a 

fl  344 
skorskar 
adj. innehållan- 
de y- 
§ 43 
s:aga 
marg 
dem 
fardv,ar Eksta 
WN 
§§ 111-112 
skvetpå, 
96 
ritto 
Dähnert 
skritby 

läs: (--> og, ok') 
goysl 
kilsa 

75 

fl 

9 

75 
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26 r. 18 
27 „ 3 
27 „ 9 
30 „ 13  

nerifrån står: 
uppifrån 
nerifrån 35 

17 

taiwon 
tä 
twhffida 
Fsv. kyt (<kict 
<kiot, se Kock, 

läs: 
75 

/5 

S. 

fl 

95 

taiwön 
tå 
tvånfålda 
Fsv. kyt (< dat. 
kyti < kcti, se 
Kock, 
ryg- 
sgvur FåröGx; 
svar BroGN 
snetlsra 
krm, 
myrdce 
Fg. seyrtu ack. f. 
0. 

55 

31 „ 7 uppifrån „ Tyg- 
34 „ 16 nerifrån „ sgvur FåröGx; 

syivar BroGx 
35 „ 13 uppifrån snsyffe. 
36 „ 5 nerifrån tyna 
39,,16 75 

„ myrda 
/7  

40 „ 12 uppifrån „ skyrta f. 
42 „ 9 nerifrån alla 9 i raden ersättes 
46 „ 2 uppifrån står: (--> og, oy) 
46 „ 11 ,, goys,1 

39 99 

46 „ 8 nerifrån kusa 
47 „ 11 uppifrån lysa 
47,, 13 11 • lyte 
47 „ 15 myta , ” 
48 „ 17 nerifrån sykja » 
49 „17 34 ” , 
51 „ 14 ,, skorskar ” » 

„ ” 52 7 adj. med 
ljudande 

53 „ 1 §44 
61 „ 15 saga 
66 „ 12 „ „ marg 
67 „ 1 uppifrån „ det 
68 " 1 „ farduar Eksta 

WN 
89 „ 11 §§ 00-00 
95 „ 16 „ skvapa 

100 „ 9 ” 95 

99 

11 

75 

95 

39 

75 

fl 

77 
slut- 

19 

57 95 

fl 

fl 

fl 
59 

55 

79 

9> 

73 

51 

ff 

51 

av 

124 „ 13 
" 126 , 8 

127 „ 12 

fl 

nerifrån 
uppifrån 

51 

17 

39 

retto 
Dehnert 
skria 



S. 132 r. 11 nerifrån 

RÄTTELSER 

står: flaks 
265 

läs: flaks 
„ 157 „ 2 fl kolt koll 
„ 159 „ 13 uppifrån 

55 TN TG 
„ 181 „ 16 nerifrån 

fl 826 „ 896 
„ 182 „ 18 

fl ag 
„ 193 „ 14 

59 bymuns 
51 bbymuns 

„ 193 „ 6 
55 röuvzda rbyvida 

„ 198 „ 16 uppifrån 
55 

Å-ljudet. 
55 Å-ljudet. 

„ 210 „ 8 nerifrån 
55 Fg. eldr 

55 eld m. (fg. dat. 
eldi) 

" 225 „ 8 uppifrån 
fl hitbasgaan 

51 hi:tbasgicban 
„ 225 „ 10 

55 Ho-saundastäigen 
55 Ho-sanndastäigen 

„ 225 „ 6 nerifrån &kran hetygrd,n 
„ 235 „ 19 uppifrån fl blaga „ bla,sta 
„ 235 „ 8 nerifrån 

fl TG „ KG 
„ 240 „ 9 uppifrån 

57 Stiåyb49291 „ sy etybgrn 
„ 253 „ 14 

99 pata 
59 pata 

„ 255 „ 7 nerifrån 
37 Geth 

57 Goth 
„ 258 „ 10 

35 
tugä 

55 tuga. 

Utom de tryckfel, som i det föregående rättats, förekomma 
ytterligare några mindre betydande sådana, som läsaren torde finna 
och benäget ursäkta. 

Sidorna xix—xxu, som i disputationsupplagen till följd av ett 
missöde voro behäftade med några svårare tryckfel, blevo före 
disputationen omtryckta. De nytryckta blad, som ersatte dessa 
sidor, utdelades vid disputationen. I tidskriftsupplagan äro de om-
tryckta bladen insatta i stället för de makulerade. 
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